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Abstract: 

The study aims to identify the self-esteem and its relationship to mental health among the students of 
Social Work at Al-Quds Open University ( now on QOU) and open relationship with (gender, age, study 
level)variables. Thus, the researcher has randomly sampled and questionared (80) students, (32) males and 48 
females, to measure the level of self-esteem and its relationship to mental health among the students of Social 
Service in QOU. The researcher Has applied the descriptive analytical method for the appropriateness of the 
objectives of the study and nature. He has analysed the obtained data using the (SPSS) program. Finally, the 
study comes out with several results including; (i) that the degree of self-esteem and its relationship to mental 
health among the students of Social Service in QOU was a high in degree, where the arithmetic average for this 
class (3.(594)on the total score of the scale of the study, (ii)�that the degree of self-esteem among the students 
of social service in the QOU was a high degree, where the arithmetic average for this class (3.621) on the total 
score of the scale of the study,(iii).  that the degree of mental health among the students of social service in QOU 
was a high degree, (iv) the arithmetic average for this class (3,567) on the total score of the scale of the study, (v) 
there is a lack of statistically significant differences at the level of (α≤0.05) in the level of self-esteem among the 
students of Social Service at QOU due to gender and study level variables, (vi)) there is no statistically 
significant differences at the level of (α≤0.05) in the level of self-esteem among the students of social work at 
QOU due to the variable of age and that (vii)�there is a lack of statistically significant differences at the level of 
significance (α≤0.05) in the level of mental health among the students of Social Service at QOU due to the 
variable (sex, age, school level). and mental health and thei relationship with other variables in order to shed 
more light on the self-esteem and mental health due to their importance in the life of the individual. 

 :الملخص

وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة وعالقـة  هدفت الدراسة إلى التعرف على تقدير الذات 
طالباً وطالبة،  مـنهم  ) 80(، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مكونة من )الجنس، العمر المستوى الدراسي(ذلك بعدد من المتغيرات 

اس مستوى تقدير الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعـة  طالبة وزعت عليهم استبانة لقي)  48( طالباً و ) 32(
ـ     ا القدس المفتوحة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته ألهداف الدراسة وطبيعتها، وتم تحليل البيانات التـي تـم الحصـول عليه

  : وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها) spss( باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحـة كانـت   
  .على الدرجة الكلية لمقياس الدراسة) 3.594(بدرجة عالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة كانت بدرجة عالية، حيـث بلـغ   
  . على الدرجة الكلية لمقياس الدراسة) 3.621(المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

ة في جامعة القدس المفتوحة كانت بدرجة عالية، حيث بلـغ  أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعي
  . على الدرجة الكلية لمقياس الدراسة) 3.567(المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

في مستوى تقدير الذات  لدى طلبة الخدمة ) α≤0.05(أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 )الجنس، المستوى الدراسي( معة القدس المفتوحة تعزى لمتغيراالجتماعية في جا

في مستوىتقدير الذات  لـدى طلبـة الخدمـة    ) α≤0.05(أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 .االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير العمر

في مستوى الصحة النفسية  لـدى طلبـة   ) α≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 
 ).الجنس، العمر، المستوى الدراسي( الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير
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 مقدمة

يدة كما أثبتـت  حظي مفهوم الذات باهتمام الباحثين من مختلف التوجهات النظرية، وكان موضوعاً لدراسات عد
التـي بينـت أن   ) Sherer(دراسات عديدة أن هناك عالقة متبادلة بين تقبل الذات وتقبل اآلخرين، ومنها دراسة شيرير 

وأن شعور الفرد بتغير نحو اآلخرين عنـدما يتغيـر   . هناك عالقة متبادلة بين  تقبل الذات واحترام اآلخرين وتقديرهم
  )2003سليمان، (. شعوره نحو نفسه

، أما روجـر صـاحب   "نظام شخصي وذاتي يفسر خبرات الكائن ويعطيها معناها"بأنها ) Adler(ويعرفها ادلر 
عبارة عن تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصـورات الخاصـة   "نظرية الذات فيعرف الذات بأنها 

فيرى أن الذات هـي كينونـة   ) 1980(أما زهران  .)2001خويص، (. بالذات يبلوره الفرد ويعتبره تعريفاً نفسياً لذاته
الفرد أو الشخص وأنها تنمو وتنفصل تدريجياً عن المجال اإلدراكي، وتتكون بنية الذات نتيجة التفاعل والتعامـل مـع   
. البيئة وأنها تشمل الذات المدركة، والذات االجتماعية والذات المثالية، وتصبح المركز الذي تنتظم حوله كل الخبـرات 

واهتم علماء النفس وعلماء االجتماع بدراسة الذات ألنه المحور األساسي في بناء الشخصية، واإلطار .)1980زهران، (
كما أن الذات من العوامل المؤثرة في السلوك، فاألفراد ينتظمون استناداً إلى معلومـات  . المرجعي لفهم شخصية الفرد

  )1998عدس، (. عامة عنها عن ذواتهم وإدراكهم لذواتهم والوصول إلى صورة
أما مفهوم تقدير الذات فيتمثل في تقدير الشخص لقيمته كانسان، وهو يحدد انجاز الفرد الفعلـي، ويظهـر فـي    
خبرات الفرد بالواقع واحتكاكه به، كما يتأثر كثيراً باألحكام التي تتلقاها من أشخاص ذوي أهمية في حياته مثل اآلبـاء  

ويعد مفهوم تقدير الذات من أهم المفاهيم التي ترتبط بشكل مباشـر  .)2001أبو هين، (. اقواألقارب واألصدقاء والرف
، وهو مفهوم نفسي اجتماعي يستمد من خالله عالقتـه  )لذاته(بالفكرة أو الصورة والتصور التي يضعهما اإلنسان لنفسه 

نسان فـي اآلخـرين، وكـذلك المعـاني     بالمجتمع المحيط ومن خالل نتاج أفعاله ومدى الصورة التي يتركها نشاط اإل
والتصورات والمفاهيم التي يطلقها األفراد على الشخص نفسه، بحيث أن هذه األعمال إما أن تترك أثرها االيجابي الجيد 
لدى الفرد فيشعر بالنشوة والرضا، وأما أن يواجه باالستقباح وبالتالي يشعر بعد التوافق وبالتـالي يشـعر بالنبـذ مـن     

  )2001أبو هين، (. اآلخرين
إن الفرد يرى نفسه كما يتصور أن اآلخرين يرونه، ويميل للعمل حسب توقعاتهم، وان التقدير السلبي للذات عند 
الشخص إنما يتكون بتأثير الفشل الدراسي، ونظرة الطالب الذي يأتي من بيئة ضعيفة اقتصادياً أو تربوياً أو اجتماعيـاً،  

ته، أما التقدير االيجابي للذات فيتأثر بعدة عوامل مثل الجو العائلي، موقف األهل، المساندة فقد تولد لديه تقدير سلبي لذا
االجتماعية، مدى االهتمام من اآلخرين مثل الحب والحنان والتفهم، لذا فإن التقدير االيجابي للذات هو نتيجة النجاح وأن 

  )1995حليحل، (. التقدير السلبي للذات هو نتيجة للفشل وخاصة الفشل الدراسي
إن تقدير الذات المرتفع هو أكثر األدوات التي يمكن أن يستخدمها الفرد للحصول على حالة التوافق ويستطيع أن 
يقتحم المواقف الجديدة دون أن يفقد شجاعته، كما يمكنه مواجهة الفشل في الحب أو العمل دون أن يشـعر بـالحزن أو   

فرد ذا تقدير الذات المنخفض إلى الشعور بالهزيمة حتى قبل أن يقتحم المواقف الجديدة االنهيار لمدة طويلة، بينما يميل ال
  )2006ربعي، (. أو الصعبة، حيث انه يتوقع فقد األمل مسبقاً

ينظر كثير من العلماء إلى الصحة النفسية باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة في العالقات األسرية، وفي سلوك 
في المجتمع من تغير اجتماعي، والواقع أن النمط السلوكي الذي يسـتخدمه الفـرد فـي حياتـه      األفراد مع ما يجري

واالتجاهات السائدة عنده نحو الموضوعات ما هي إال ترديد ألثر العالقات األسرية وخاصة الوالدية وبالتالي فهي تتأثر 
تعليم، السعادة، النظرة إلى الذات، كلها تتأثر كما أن موقف الشخص نحو جوانب حياته مثل الزواج، ال. بالصحة النفسية
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بالصحة النفسية للفرد، فمثالً أكد بعض الباحثين على أن الطفل المحروم من الحب أو المهمل سوف يصبح أباً قاسياً أو 
فسي ويرى كثير من العلماء أن الجو الن.) 2008منشورات جامعة القدس المفتوحة، (. زوجاً سيئاً أو شريكاً غير موفق

لألسرة الذي عاش فيه الفرد وكذلك الخبرات النفسية للفرد من أهم العوامل المؤثرة على سلوك اإلنسان ونظرته للسعادة 
والتوافق، وكلما اتسم الجو األسري بالنضج االنفعالي جنب أفراد األسرة الكثير من الرواسب النفسية الطفولية والكثيـر  

نقص، أو الشعور بالذنب ومشعر االضـطهاد، التـي تكـون دافعـاً للكثيـر مـن       من المشاعر السلبية مثل الشعور بال
  )1990العاني، (. االضطرابات النفسية لدى الفرد

ويدخل ضمن مفهوم الصحة النفسية ما يعرف بالضغوط النفسية، فالضغط النفسي حدث ناتج عن ضاغط يظهر 
إدراك المشكالت الموجودة في البيئة المحيطة، كما  في مظاهر سلوكية وله صلة بمشاعر الحزن وعدم السرور، ويعكس

األول هو إمـا أن  : وكذلك تتمثل في محورين. يشير إلى المشكالت التي تتعامل مع متطلبات ترهق النظام النفسي للفرد
يـد،  تكون بدنية مثل التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة، أو نفسية مثل الخالفات الزوجية أو االنتقال إلـى عمـل جد  

  )1997علي، (. والثاني هو تداخل وتفاعل الضغوط النفسية والبدنية معاً مثل إصابة الفرد أثناء العمل
ومما ال شك فيه وجود عالقة بين تقدير الذات لدى الشخص وصحته النفسية وذلك بشكل عام، ولذلك تأتي هـذه  

طلبة جامعة القـدس المفتوحـة فـي منطقـة دورا     الدراسة للتعرف إلى العالقة بين تقدير الذات والصحة النفسية لدى 
التعليمية، بهدف إلقاء الضوء على كٍل من تقدير الذات والصحة النفسية، والتعرف إلى العالقة بينهما إضافة إلى التعرف 
إلى درجة تقدير الذات لدى الطلبة، ودرجة شعورهم بالصحة النفسية مما يسهم في إلقاء الضوء علـى هـذه المفـاهيم    

  . اسها لدى الطلبةوقي

  :  مشكلة الدراسة وتساؤالتها

يتسم الواقع الفلسطيني بالكثير من المؤثرات والضغوط االقتصادية والسياسية والحياتية فـي الواقـع المعـاش،    
والطلبة هي شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني وخاصة طلبة الجامعات باعتبارهم في سن الشباب من جهة، وهم بناه 

مستقبل من جهة أخرى، ومن خالل الواقع الفلسطيني المعاش حالياً وفي الماضي، تود الباحثـة التعـرف إلـى    وقادة ال
مستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في دورا فإن المشكلة البحثية لهذه الدراسة يمكن تحديدها بالسؤال 

  : التالي
صحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة هل يوجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات وال

  في دورا؟ 

  : ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية
  ما درجة تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في دورا؟  - 1
  قدس المفتوحة في دورا؟ ما درجة الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة ال - 2
هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القـدس المفتوحـة فـي دورا بـاختالف      - 3

 الجنس، العمر، والمستوى الدراسي؟ 
هل يختلف مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة فـي دورا بـاختالف    - 4

 مر، والمستوى الدراسي؟ الجنس، الع
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  : فرضيات الدراسة

  : تسعى الدراسة الحالية للتحقق من صحة الفرضيات التالية
في مستوى تقدير الذات لدى طلبـة الخدمـة   ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 1

 )عمر، المستوى الدراسياالجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في دورا تعزى لمتغير الجنس، ال
في مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الخدمـة  ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 2

  ). االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في دورا تعزى لمتغير الجنس، العمر، المستوى الدراسي

  : أهمية الدراسة

  : مور التاليةتكمن أهمية الدراسة الحالية في األ
  . من أهمية مجتمع الدراسة ممثالً في طلبة برنامج الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة - 1
من أهمية موضوع تقدير الذات باعتباره عامالً مهماً في تحديد سلوك اإلنسان وطموحاته المستقبلية إضـافة إلـى    - 2

 . الذي يعيش فيه قدرته على التكيف والتوافق مع البيئة المحلية والمجتمع
ومن أهمية موضوع الصحة النفسية باعتباره ضرورياً لحياة الفرد ومؤثراً لقدرته على التفاعـل مـع األحـداث     - 3

 . والظروف المحيطة، ومؤثراً في نظرة الفرد الحياتية والبيئة المحيطة به
ير الذات ومسـتوى الصـحة   يمكن أن تتوصل الدراسة إلى نتائج تلقي مزيداً من الضوء على كٍل من مستوى تقد - 4

 . النفسية لدى الطلبة، والعالقة بينهما مما يمثل فائدة للطلبة بشكل خاص
 . يمكن أن تسفر نتائج الدراسة عن أبعاد أو ظواهر تستحق الدراسة في المستقبل - 5

  : أهداف الدراسة

  : تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية
ت لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في دورا والتعرف إلـى  التعرف إلى مستوى تقدير الذا - 1

  . أهم مظاهر تقدير الذات لدى الطلبة
التعرف إلى مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في دورا واهم مظاهر  - 2

 . الصحة النفسية لدى الطلبة
القة االرتباطية وقوتها بين كٍل من تقدير الذات والصـحة النفسـية لـدى طلبـة الخدمـة      التعرف إلى طبيعة الع - 3

 . االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في دورا
التعرف إلى الفروق في مستوى كٍل من الصحة النفسية وتقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية فـي جامعـة    - 4

 . جنس، والعمر، والمستوى الدراسيالقدس المفتوحة في دورا حسب متغيرات ال
يمكن أن تفيد الطلبـة فـي   ) تقدير الذات والصحة النفسية والعالقة بينهما(التوصل إلى نتائج حول أبعاد الدراسة  - 5

 . حياتهم
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  : مصطلحات الدراسة

عيـة وأخالقيـة   الذات بشكل عام هي الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه وبما يتفق مع جوانب جسـمية واجتما  :الذات
  )2003سليمان، (. وانفعالية يكونها الفرد عن نفسه من خالل عالقاته باآلخرين وتفاعله معهم

مدى اعتزاز الفرد بنفسه ومستوى تقييمه لنفسه، ويشمل االتجاهات والمعتقدات والخبرات التي يسـتدعيها   :تقدير الذات
. النجاح والفشل والقبول والرفض والقـوة والعنـف والشخصـية    الفرد عندما يواجه العالم المحيط به فيما يتعلق بتوقع

  )2003سليمان، (
القدرة على العطاء والحب دون انتظار لمقابل وتعني أيضاً التوازن بين الغرائز والرغبـات الخاصـة    :الصحة النفسية
  )2008عكاشة، (. والذات والضمير

ن من خالل الشـعور باالسـتقرار النفسـي والعقلـي     كما تعرف على أنها القدرة على التأرجح بين الشك واليقي
  )2003كامل، (. والجسدي، والقدرة على التوافق مع المجتمع

هم طلبة وطالبات برنامج الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحـة فـي دورا    :طلبة الخدمة االجتماعية
  . راسة خالل هذا الفصلوالمنتظمون في الد 2011/2012خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 

  ). ذكر، أنثى(المقصود به جنس الطالب  :الجنس
 30سـنة، فـوق    30-26سنة،  25-21سنة فأقل،  20: (تقسيم الطلبة إلى فئات عمرية بالسنين وهي :العمر

  ). سنة
 سنة أولـى، سـنة  (المقصود به السنوات التي درسها الطالب في الجامعة وهي أربع فئات  :المستوى الدراسي
  . ، حسب نظام جامعة القدس المفتوحة)ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة

  :الدراسات السابقة

  ) 2009خليل، (دراسة 

، هدفت الدراسة "االغتراب وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة"وهي دراسة بعنوان 
دير الــذات، وتوكيــد الــذات، إلــى معرفــة العالقــة بــين درجــة الســلوك العــدواني ودرجــة كــل مــن تقــ

) 200(طالبـا،  ) 200(طالبا وطالـب،  ) 400(وقد تكونت عينة الدراسة من ) حجم األسرة/التخصص/الجنس(بالنسبة
م ، وقد 2005-2004طالبة، وقد تم أخذها من ثماني مدارس بطريقة عشوائية من مدارس محافظة غزة للعام الدراسي 

السلوك العدواني، مقياس تقدير الذات، مقياس توكيد الذات، وقد أسـفرت نتـائج   صمم الباحث ثالثة مقاييس هي مقياس 
الدراسة عن أنه توجد عالقة عكسية سالبة بين الدرجة الكلية للسلوك العدواني ودرجة كل من تقـدير الـذات وتوكيـد    

تقدير الذات وتوكيـد  الذات، كما أسفرت عن وجود عالقة عكسية سالبة بين درجة العدوان على الذات ودرجة كل من 
الذات، كما توجد عالقة عكسية سالبة بين درجة العدوان على اآلخرين ودرجة توكيد الذات، توجد عالقة طردية موجبة 
بين درجة تقدير الذات ودرجة توكيد الذات، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الدرجة الكلية 

لعدوان على اآلخرين، ودرجة العدوان على الممتلكات وكانت لصالح الذكور، كمـا توجـد   للسلوك العدواني، ودرجة ا
  .فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير الذات ودرجة توكيد الذات وكانت هذه الفروق لصالح الذكور
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  ) 2009قاسمي، (دراسة 

في القطاعين العام والخاص في االندماج في الفروق بين الكويتيين العاملين "قامت الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 
، وهدفت إلى تحديد الفروق بين الكويتيين فـي مجـاالت الدراسـة وفقـاً     "العمل، والدافع لإلنجاز، والتفاؤل، والسعادة

لمتغيرات ديمغرافية، كما سعت الدراسة إلى تحديد المتغير األكثر تأثيراً في االندماج في العمـل مـن بـين متغيـرات     
موظفاً يعملون في القطاعين الخاص والعام وفي وظائف إدارية مختلفة، ) 312(وطبقت الدراسة على عينة من . سةالدرا

مقياس (عاماً وقامت الباحثة بتطبيق أربعة مقاييس على أفراد عينة الدراسة هي ) 55-18(وتراوحت أعمار العينة بين 
، وأسفرت نتـائج  )لعربية للتفاؤل والتشاؤم، وقائمة اكسفورد للسعادةاالندماج في العمل، مقياس الدافع لإلنجاز، القائمة ا

االندماج فـي العمـل،   : الدراسة عن وجود فوق دالة إحصائياً بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص وفقاً لمتغيرات
  . الدافع لإلنجاز، والسعادة

اعية المختلفة في متغير ينبئ باالندماج فـي  كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين الحاالت االجتم
  . العمل هو الدافع لإلنجاز، يليه في األهمية متغير السعادة

  ) 2006دخان، والحجار، (دراسة 

، "الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة االسالمية وعالقتها بالصالبة النفسية لديهم"اجرى الباحثان دراسة بعنوان 
لى مستوى الضغوط النفسية ومصادرها لدى طلبة الجامعة االسالمية وعالقتـه بمسـتوى   هدفت الدراسة الى التعرف ا

وطبقـت  ) الجنس، التخصص، المستوى الدراسي، الدخل الشـهري (الصالبة النفسية لديهم، اضافة الى تأثير متغيرات 
لمنهج الوصفي التحليلـي،  طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة واستخدمت الدراسة ا) 541(الدراسة على عينة من 

واستخدمت استبانتين االولى لقياس الضغوط النفسية والثانية لقياس الصالبة النفسية وتوصلت الدراسة الى نتـائج مـن   
  : اهمها
 %). 62.05(أن مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة كان  •
 %). 77.33(وأن معدل الصالبة النفسية لديهم  •
عدا ضغوط بيئـة  –ذات داللة احصائية بين الطلبة في مستوى الضغوط النفسية كما بينت الدراسة وجود فروق  •

تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور أي ان مستوى الضغوط النفسية لدى الطالب اعلى منـه لـدى    -الجامعة
 . الطالبات

 -ية والماليـة عدا االسر–بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين الطلبة في مستو الضغوط النفسية  •
 . تعزى لمتغير التخصص ولصالح طلبة العلمي

عدا الدراسية –كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الطلبة في مستوى الضغوط النفسية  •
 . تعزى لمتغير المستوى الجامعي لصالح المستوى الرابع -وضغوط بيئة الجامعة

عـدا الماليـة   –داللة احصائية بين الطلبة في مستوى الضغوط النفسـية  كما بينت الدراسة عدم وجود فرد ذات  •
 . تعزى لمتغير الدخل الشهري -والدرجة الكلية

بينت الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بين الطلبة في مستوى الضغوط النفسية والصالبة  •
 . النفسية

والمرشدين خاصة بعمل برامج ارشادية لزيادة وعـي طلبـة    واوصت الدراسة بضرورة قيام مسؤولي الجامعة
 . الجامعة بمفهوم الضغوط النفسية والعوامل المؤثرة فيها وتحسين شروط الدراسة في الجامعة
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  ) 2006دياب، (دراسة 
دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين االحداث الضاغطة والصحة النفسـية  "اجرى الباحث دراسة بعنوان 

، هدفت الدراسة الى التعرف على دور المساندة االجتماعية كأحد العوامل الواقية من االثر النفسي "مراهقين الفلسطينيينلل
الناتج عن تعرض الفرد لألحداث الضاغطة، وتحديد التأثير السلبي لألحداث الضاغطة على الصحة النفسية للمـراهقين  

-15(طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية، تراوحت اعمارهم بين  )550(وتكونت عينة الدراسة من . الفلسطينيين
%) 48.9(حيث شكل الذكور في العينـة نسـبة   ) 0.60(وبانحراف معياري ) سنة 16.3(وبمتوسط عمري ) سنة 19

تـائج  ، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات، وكانت اهـم ن %)51.1(بينما شكلت االناث في العينة نسبة 
  : الدراسة ما يلي

 . يتعرض المراهقين الفلسطينيين ألنماط متعددة من االحداث الضاغطة •
 . توجد عالقة عكسية دالة احصائيا بين درجات االحداث الضاغطة التي تعرض لها المراهقون والمساندة االجتماعية •
ضـاغطة ومتوسـط درجـات    توجد فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين متوسط درجات منخفضي االحداث ال •

مرتفعي االحداث الضاغطة بالنسبة لحجم المساندة االجتماعية لدى المراهقين، وكانت الفروق لصـالح منخفضـي   
 . االحداث الضاغطة

 . توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفسية للمراهقين ودرجات المساندة االجتماعية •
حصائية بين متوسط درجات منخفضي حجم المساندة االجتماعية ومتوسط درجات توجد فروق جوهرية ذات داللة ا •

مرتفعي حجم المساندة االجتماعية بالنسبة للصحة النفسية لدى المراهقين، والفروق كانت لصالح مرتفعـي حجـم   
 . المساندة االجتماعية

 . ودرجات االحداث الضاغطةتوجد عالقة عكسية قوية دالة احصائيا بين درجات الصحة النفسية للمراهقين  •
توجد فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين متوسط درجات منخفضي االحداث الضـاغطة ومتوسـط درجـات     •

مرتفعي االحداث الضاغطة بالنسبة للصحة النفسية لدى المراهقين، والفروق كانت لصـالح منخفضـي االحـداث    
 . الضاغطة

 . ث الضاغطة والصحة النفسيةالمساندة االجتماعية عامل وسيط بين االحدا •

  ) 2004حسنين، (دراسة 

هدفت إلـى  " الخبرات الصادمة والمساندة األسرية وعالقتها بالصحة النفسية للطفل"أجرت الباحثة دراسة بعنوان 
لى معرفة العالقة بين الخبرات الصادمة والمساندة األسرية، ومعرفة دور المساندة األسرية في حماية الطفل، كما هدفت إ

محاولة توفير بعض األفكار المتعلقة بموضوع الخبرات الصادمة والمساندة األسرية، وطبقت الدراسة على عينـة مـن   
طفالً من طلبة الصف السادس األساسي بمدارس وكالة الغوث في غزة، واستخدمت الباحثة اختبـار الصـدمة   ) 450(

   :واختبار المساندة االجتماعية وأظهرت نتائج الدراسة انه
توجد فروق دالة إحصائياً بين األطفال الذين تلقوا مساندة أسرية كبيرة، وبين الذين تلقوا مساندة أسرية قليلة بالنسبة  �

  . للصحة النفسية، ولصالح الذين تلقوا مساندة اكبر
  . وجود فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث �
ا لخبرات صادمة كثيرة، وبين األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة قليلة هناك فروق بين األطفال الذين تعرضو �

 . في الصحة النفسية ولصالح الفئة الثانية
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  ) 2004شختور، (دراسة 

وهي دراسة مقارنة لألطفال المحرومين وغير المحرومين في القلق وتقدير الذات للفلسطينيين في منطقة بيـت  
طفال المحرومين في القلق وتقدير الذات والتعرف الى الفروق في مسـتويات القلـق   لحم، هدفت الى دراسة مقارنة لأل

 200(وطبقت الدراسة على عينـة مـن   ). الجنس، العمر، الصف الدراسي، مكان السكن(وتقدير الذات تبعاً لمتغيرات 
  : الدراسة انسنة، واظهرت نتائج ) 14-10(من الجنسين من بيت لحم اعمارهم الزمنية تتراوح بين ) تلميذ

وجود فروق دالة احصائياً بين االطفال المحرومين وغير المحرومين على درجة القلق تعـزى لمتغيـر العمـر     •
 . سنة) 12(ولصالح االطفال المحرومين لعمر 

 . ال توجد فروق على درجة تقدير الذات تبعاً للعمر •
 . ال يوجد فروق على درجة تقدير الذات تبعاً للجنس •
بين االطفال المحرومين وغير المحرومين على درجة تقدير الذات تبعاً للصف الدراسـي ومكـان    ال يوجد فروق •

  . السكن

  ) 2003الصبان، (دراسة 

المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية واالضطرابات السيكوسوماتية لدى "أجرت الباحثة دراسة بعنوان 
ة المكرمة، وهدفت الدراسة إلى معرفة نـوع العالقـة بـين المسـاندة     عينة من النساء السعوديات المتزوجات في مك

المعمر، عـدد  (االجتماعية والضغوط النفسية، ومعرفة الفروق بين النساء العامالت وغير العامالت في ضوء متغيرات 
امرأة سـعودية  ) 400(واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، وطبقت الدراسة على عينة من ) األبناء، المهنة، الخبرة

  : من العامالت والمتزوجات في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها
  . توجد عالقة ارتباطية سالبة بين المساندة االجتماعية والضغوط النفسية �
  . توجد عالقة ارتباطية سالبة بين المساندة االجتماعية واالضطرابات السيكوسوماتية �
  . في المساندة االجتماعية تعزى لمتغير العمر عدم وجود فروق �
  . وجود فروق في المساندة االجتماعية تعزى لمتغير المهنة ولصالح الموظفة �
  . عدم وجود فروق في المساندة االجتماعية تعزى لمتغير الخبرة �
  . عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير عدد األبناء �

  ) 2001ابو هين، (دراسة 

الدراسة الى التعرف الى تقدير الذات والتوافق النفسي االجتماعي لدى عينة من الشباب المشاركين في  هدفت هذه
شخص من الذكور ممن شاركوا وممن لم يشاركوا في فعاليـات  ) 500(طبقت الدراسة على . فعاليات انتفاضة االقصى

  : نفسي وقد توصلت الدراسة الى نتائج من اهمهااالنتفاضة، واستخدم الباحث اختبار تقدير الذات واختبار التوافق ال
 . وجود فروق دالة احصائياً في مستوى تقدير الذات بين المشاركين وغير المشاركين تعزى لمكان االقامة •
 . وجود فروق في درجات التوافق  النفسي بين الذكور المشاركين وغير المشاركين ولصالح الذكور المشاركين •
 . وافق النفسي تبعاً لمتغير مكان االقامةعدم وجود فروق في الت •
 . وجود داللة ارتباطية بين تقدير الذات والتوافق النفسي لدى افراد عينة الدراسة •
 . اظهرت الدراسة ان للمشاركة في فعاليات االنتفاضة اثار على تقدير الذات والتوافق النفسي •
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  الدراسات األجنبية 

  ) Rigby, 2005(دراسة رجبي 

واختبار مـا  ) االتزان االنفعالي، االنبساط، الرضا العام عن الحياة(ى فحص العالقة بين ابعاد الشخصية هدفت ال
) 211(اذا كانت السببية تتوسط العالقة بين الصفات الشخصية والرضا العام عن الحياة، طبقت الدراسة على عينة من 

ذكور، واستخدم مقيـاس االتـزان   ) 104(اناث و) 107(طالب من مجتمعات ريفية وحضرية في والية بنسلفانيا منهم 
  : االنفعالي واالنبساط، ومقياس الرضا عن الحياة، واشارت نتائج الدراسة الى

 . ان الصفة الشخصية لالتزان االنفعالي وليس االنبساط متصلة بشكل كبير بالرضا عن الحياة لدى المراهقين •
الجيدة لدى المراهقين تتوسط العالقة بين الرضـا عـن الحيـاة    بينت الدراسة ان التنسيبات السببية لألحداث  •

  . واالتزان االنفعالي
   )Pellitteri, 2002(دراسة بيلتري 

هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين االتزان االنفعالي وميكانيزمات االنا الدفاعية بهدف معرفة العالقـة  
تكونـت عينـة   . عرفة االنفعالية، وعوامل الشخصية التي لها عالقة بالتكيفبين ادارة االنفعاالت، تنظيم االنفعاالت، الم

  : طالب وطالبة يدرسون في جامعتين في الواليات المتحدة االمريكية واسفرت نتائج الدراسة عن) 107(الدراسة من 
  . وجود عالقة موجبة بين االتزان االنفعالي واساليب الدفاع التوافقية •
  . وجود عالقة سالبة بين االتزان االنفعالي واساليب الدفاع الالتوافقية •
  . وجود عالقة بين اساليب الدفاع التوافقية والمعرفة االنفعالية •
  . عدم وجود عالقة بين اساليب الدفاع التوافقية وكٌل من ادارة االنفعاالت وتنظيم االنفعاالت •
الجـنس، المسـتوى   (نفعالي والعوامل الشخصية تعـزى لمتغيـرات   عدم وجود فروق في العالقة بين االتزان اال •

 ). الدراسي
  ) Borella et al,. 1999(دراسة بوريال واخرون 

هدفت الدراسة الى تقييم العالقة بين ميزات الشخصية المستقرة والحالة المزاجية ورد الفعل المنـاعي وفحـص   
وتـم اسـتخدام   . من طالب احدى الكليات العسكرية في ايطاليـا طالباً ) 277(االجهاد، وطبقت الدراسة على عينة من 

. مقياس الصفات الخمس للشخصية لقياس االتزان االنفعالي ومقياس ازمك لقياس الشخصـية، ومقيـاس صـفة القلـق    
باطيـة  وأشارت نتائج الدراسة الى ارتباط االتزان االنفعالي ايجابياً مع الحالة المزاجية المستقرة والى وجود عالقـة ارت 

  . سالبة بين االتزان االنفعالي وحالة القلق ولم تظهر عالقة بين االتزان االنفعالي ورد الفعل المناعي واالجهاد
  ) Kaiser &Ozer, 1997(دراسة قيسر واوزر 

هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير االتزان االنفعالي على الضغط المتوقع وعلى الضغط الرجعـي وطبقـت   
طالباً وطالبة من جنسيات مختلفة ومن مستوى السنة االولى في جامعة كاليفورنيا، طبق ) 264(عينة من  الدراسة على

عليهم مقياس االتزان االنفعالي وقدموا مجموعة اهدافهم على اساس الضغط المتوقع، وبعد ست اشهر تم تقييم مجموعة 
ان االتزان االنفعالي : ج التي توصلت اليها الدراسةاالهداف نفسها على اساس مجموعة الضغط الرجعي ومن اهم النتائ

والضغط المتوقع يعتبر متصالً بالضغط الرجعي ومتنبئاً به، والى عدم وجود عالقة بين االتزان االنفعـالي والضـغط   
المتوقع، كما اشارت النتائج الى انه في المجال الصحي كان هناك ارتباط بين االتزان االنفعالي وكـٌل مـن الضـغط    

  . التوقعي والرجعي وان االتزان االنفعالي ال يرتبط باي نوع من الضغط في المجاالت التنظيمية والمادية
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  ) Furnham& Sheikh, 1993(دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نوع المساندة االجتماعية بين األجيـال وعالقتهـا بالصـحة عنـد المهـاجرين      
سنة، وقـد تـم إجـراء    ) 62-18(رجالً، تراوحت أعمارهم بين ) 44(مرأة وا) 56(األسيويين، وذلك على عينة من 

  . المقابالت معهم وكان أكثرهم من الهند وباكستان وذلك فيما يتعلق بالتوافق النفسي مع الحياة في بريطانيا
جيل الثاني وقد توصل الباحثان إلى أن مستويات االضطرابات النفسية عند النساء أكثر منها عند الرجال، ولكن ال

من المهاجرين لم يكن لديهم نفس االرتفاع في مستويات االضطرابات النفسية مثل الجيل األول، كما لم تـؤثر شـبكات   
المساندة االجتماعية على الصحة النفسية عند كالً من الجنسين فيما عدا متغير المساندة االجتماعية في العمل، كمـا أن  

ضغط االجتماعي أو تخفف منه بأكثر من طريقة عند كل من الجيل األول والثاني مـن  المساندة االجتماعية تساهم في ال
  . المهاجرين

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمشكلة الدراسة وأهدافها، وذلك لوصفتقدير الـذات وعالقتـه   
  . اعية في جامعة القدس المفتوحة، وكما هي على ارض الواقعبالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتم

  مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من طلبة برنامج الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا خالل فترة 
باً وطالبة حسـب  طال)  201(والبالغ عددهم 2011/2012إجراء الدراسة، أي خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 

  . سجالت قسم التسجيل في الجامعة
  عينة الدراسة 

طالباً وطالبة منبرنامج الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينـة  ) 80(تكونت عينة الدراسة من 
يوضـح  ) 1(والجـدول رقـم   . طالبة) 58(طالباً، و) 22(دورا ، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة، منهم 

  . خصائص العينة الديمغرافية
  .خصائص العينة الديمغرافية) 1(جدول 

  القيم الناقصة  النسبة المئوية  العدد  فئات المتغير  المتغير  الرقم

  الجنس  1
  %27.5  22  ذكر

  %72.5  58  أنثى  /

2  
  
  العمر

  %18.8  15  سنة فأقل 20
  %60  48  سنة 25- 21

  
/  

  %12.5  10  سنة 30- 26
  %8.8  7  سنة 30أكثر من 

  المستوى الدراسي  3

  %13.8  11  سنة أولى
  
/  

  %13.8  11  سنة ثانية
  %31.3  25  سنة ثالثة
  %41.3  33  سنة رابعة
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  :أداة الدراسة 

استخدم الباحث أداة االستبانة لكونها األداة المناسبة للحصول على البيانات األوليـة الالزمـة لتحقيـق أهـداف     
راسة، حيث تم تطوير استبانة خصيصاً ألغراض الدراسة اعتماداً على األدب التربوي، عرضت علـى عـدد مـن    الد

  . المختصين الذين اجروا عليها بعض التعديالت وبعد أخذها باالعتبار ثم استخراج أداة الدراسة بشكلها النهائي
  وصف أداة الدراسة 

بحيث اشتمل القسم األول على معلومات عامة وشخصـية تتعلـق   تكونت أداة الدراسة من مقدمة وثالثة أقسام  
فقرة فـي  ) 31(أما القسم الثاني فقد اشتمل على مقياس تقدير الذات والمكون من ). الجنس، العمر ،المستوى الدراسي(

ـ   ) 2(فقرة ، والجدول رقم ) 22(حين تضمن القسم الثالث مقياس الصحة النفسية المكون من  ة يوضـح أبعـاد الدراس
  . وفقراتها

  أبعاد الدراسة وفقراتها) 2(جدول 

  ارقام الفقرات  عدد الفقرات  أبعاد الدراسة  الرقم

  31-1  31  تقدير الذات   .1
 53- 32 22  الصحة النفسية   .2

  صدق أداة الدراسة 

قام الباحث بالتحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المختصين الذين ابدوا بعض المالحظات 
ا، وعليه تم إخراج أداة الدراسة بشكلها الحالي هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم التحقق من صدق أداة الدراسـة  حوله

 )Pearson Correlation(بحساب مصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة باستخدام معامل االرتباط بيرسون 
  ). 3(وذلك كما هو موضح في جدول رقم 

لمصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية ألداة  )Pearson Correlation(ختبار معامل االرتباط بيرسون نتائج ا) 3(جدول 

  .الدراسة
  الد�لة ا�حصائية  )ر(قيمة   الفقرات  الد�لة ا�حصائية  )ر(قيمة   الفقرات

1  0.28  0.000  28  0.34  0.000 
2  0.23  0.000 29  0.40  0.000 
3  0.43  0.000 30  0.42  0.000 
4  0.33  0.000 31  0.32  0.000 
5  0.38  0.000 32  0.35  0.000 
6  0.38  0.000 33  0.50  0.000 
7  0.58  0.000 34  0.46  0.000 
8  0.41  0.000 35  0.49  0.000 
9  0.39  0.000 36  0.51  0.000 
10  0.46  0.000 37  0.53  0.000 
11  0.27  0.000 38  0.32  0.000 
12  0.34  0.000 39  0.35  0.000 
13  0.23  0.000 40  0.43  0.000 
14  0.21  0.000 41  0.33  0.000 
15  0.21  0.000 42  0.31  0.000 
16  0.37  0.000 43  0.41  0.000 
17  0.52  0.000 44  0.61  0.000 
18  0.34  0.000 45  0.41  0.000 
19  0.46  0.000 46  0.44  0.000 
20  0.26  0.000 47  0.33  0.000 
21  0.61  0.000 48  0.39  0.000 
22  0.51  0.000 49  0.48  0.000 
23  0.52  0.000 50  0.59  0.000 
24  0.48  0.000 51  0.60  0.000 
25  0.24  0.000 52  0.59  0.000 
26  0.29  0.000 53  0.65  0.000  
27  0.18  0.000       
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ة لألداة كانت دالـة  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن أغلب قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلي
إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في التعرف على تقدير الذات وعالقته بالصحة 
النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا، في ضوء اإلطار النظري الذي بنيـت  

  . األداة على أساسه
  ات أداة الدراسة ثب

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بفحص االتساق الداخلي لفقرات األداة، وبحساب معامل الثبات كرونبـاخ ألفـا   
)Cronbach Alpha(  على عينة الدراسة الكلية، حيث بلغت قيمة الثبات)وبذلك تتمتع األداة بدرجة جيدة جداً ) 0.87

  . من الثبات
  متغيرات الدراسة

  .  الجنس، العمر، المستوى الدراسي: رات المستقلةالمتغي
تقدير الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينـة  :المتغير التابع

  .دورا
  المعالجة اإلحصائية 

ق خبير إحصائي، وذلك بتحويل بعد جمع البيانات قام الباحث بمراجعتها تمهيداً إلدخالها إلى الحاسوب عن طري
درجـات،   4درجات، بدرجة عاليـة   5بدرجة عالية جداًً  (اإلجابات اللفظية إلى إجابات رقمية بحيث أعطيت اإلجابة 

وقد تمت المعالجة اإلحصائية ) درجة، بدرجة منخفضة جداً درجة واحدة 2درجات، بدرجة منخفضة  3بدرجة متوسطةً 
األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واسـتخدام معامـل    الالزمة للبيانات باستخراج

وذلـك   ،)Cronbach Alpha(واختبار معامل الثبـات كرونبـاخ ألفـا    ) Pearson Correlation(االرتباط بيرسون 
  ) 0.05(ند مستوى الداللة وتم اختبار الفرضيات ع). SPSS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  مقياس الدراسة 

استخدم الباحثدرجة تقدير الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة 
  ). 4(في مدينة دورا وذلك على جميع مجاالت الدراسة مقياساً ثالثياً لقياس ، وذلك كما هو موضح في جدول رقم 

  )مفاتيح التصحيح(قياس الدراسة م) 4(جدول 

  قوة التأثير  المدى

  منخفضة  2.00أقل من 
  متوسطة  2.00-3.50

  عالية  3.50أكثر من 

 

   -:النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة

  : السؤال األول

مدينـة   ما درجة تقدير الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة فـي 

  دورا وذلك على جميع مجاالت الدراسة؟  

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعـة  
علـى الدرجـة   ) 3.594(القدس المفتوحة في مدينة دورا كانت بدرجة عالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

  .اس الدراسةالكلية لمقي
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 النتائج المتعلقة بمجال تقدير الذات 

  ما درجة تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا ؟  

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينـة  
  . على الدرجة الكلية لمقياس الدراسة) 3.621(ية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة دورا كانت بدرجة عال

  ما هي أهم مظاهر تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا ؟ 

في جامعة القدس المفتوحة أظهرت نتائج الدراسة أن أهم خمسة مظاهرلتقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية 
  :في مدينة دورا مرتبة حسب األهميةكانت كما يلي

 تثق بي أسرتي فيما أقوم به من أعمال وبدرجة عالية  •
 أشعر بالسعادة عندما أكون مع زمالئي وبدرجة عالية •
 أتمسك برائي طالما أني مقتنع بصوابه وبدرجة عالية •
 درجة عاليةأحب أن اتخذ قراراتي بنفسي وأتمسك بها وب •
 ُأحب أن اقضي وقتاً طيباً مع أسرتي بالمنزل وبدرجة عالية •

  النتائج المتعلقة بمجال الصحة النفسية 

  ما درجة الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا  ؟  

االجتماعية في جامعة القدس المفتوحـة فـي   أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة 
  . على الدرجة الكلية لمقياس الدراسة) 3.567(مدينة دورا كانت بدرجة عالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

  ما هي أهم مظاهر الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا ؟ 

الدراسة أن أهم خمسة مظاهرللصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية فـي جامعـة القـدس    أظهرت نتائج 
  :المفتوحة في مدينة دورا مرتبة حسب األهميةكانت كما يلي

 أشعر بقدرتي على القيام بمسؤولياتي وبدرجة عالية  •
 أحزن لألحداث المؤلمة عند حدوثها وبدرجة عالية •
 الجامعة والمجتمع وبدرجة عاليةأنا راضٍ عن سلوكي في البيت و •
 أتمتع بالمناسبات السعيدة عند حدوثها وبدرجة عالية •
 أشعر بدرجة كبيرة باالستقرار العقليوبدرجة عالية •
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   -:النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة

   -:فرضيات تقدير الذات

  : الفرضية األولى

في تقدير الـذات  لـدى طلبـة الخدمـة     ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير الجنس

في مستوى تقـدير  ) α≤0.05(أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
توحة في مدينة دورا تعزى لمتغير الجـنس ، حيـث كانـت    الذات  لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المف

وهي اكبر ) 0.51(مستوياتتقدير الذات لدى الطلبة متقاربة بصرف النظر عن جنسهم، وحيث أن قيمة الداللة اإلحصائية 
  . وعليه تقبل الفرضية الصفرية األولى) 0.05(من مستوى الداللة 

) 1993( Furnham& Sheikhومع نتائج دراسـة  ) Pellitteri )2002اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
التي أشـارت  ) 2004(كما اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة شختور ) Zuckerman  )1985ومع دراسة 

  .إلى عدم وجود فروق في درجة تقدير الذات تبعاً لمتغير الجنس
، كما اختلفت مع نتائج دراسة دخان والحجـار  ) 2009(يل واختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة خل

  ). 2004(، ومع نتائج دراسة حسنين )2006(
ويرى الباحث في عدم وجود فروق جوهرية في مستويات تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعـة  

تماعية ذكوراً وإناثاً لديهم درجة عالية مـن  القدس المفتوحة في مدينة دورا تبعاً لمتغير الجنس إلى أن طلبة الخدمة االج
  . تقدير الذات واحترام الذات وهذا أمر طبيعي لكل إنسان يحترم ذاته

  الفرضية الثانية

في تقدير الـذات  لـدى طلبـة الخدمـة     ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . دورا تعزى لمتغير العمراالجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة 

في مستوىتقدير الذات  ) α≤0.05(أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير العمر، وكانت الفروق لصالح الفئة 

ثم الفئة ) 3.66(بمتوسط حسابي ) سنة  25-21(تالها الفئة العمرية ) 3.71(ط حسابي بمتوس) سنة  30-26(العمرية 
  ) 3.40(بمتوسط حسابي )سنة  20(وأخيراً الفئة العمرية أقل من ) 3.42(بمتوسط حسابي ) سنة 30(العمرية أكثر من 

  . لم تتفق هذه النتيجة مع نتائج أي من الدراسات السابقة
التي أشارت إلى عدم وجود فروق جوهرية بين ) 2004(ما توصلت إليه دراسة شختور  اختلفت هذه النتيجة مع

التـي  ) 2003(األطفال الفلسطينيين في درجة تقدير الذات تعزى لمتغير العمر، كما اختلفت مع نتائج دراسة الصـبان  
  .  أشارت إلى عدم وجود فروق لدى عينة من النساء السعوديات تعزى لمتغير العمر

الباحث في وجود فروق جوهرية في مستويات تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس  ويرى
المفتوحة تعزى لمتغير العمر إلى أن للعمر تأثير في درجة تقدير الذات لدى الفرد خاصة وأن الفروق جـاءت لصـالح   

ب والموضوعية في السلوك والتعامل أكثر من الفئـة  وهي الفئة التي تتمتع بحيوية الشبا) سنة  30-26(الفئة العمرية 
  .العمرية التي تسبقها، وعليه تعتبر الباحثة أن هذه النتيجة موضوعية ومنطقية من وجهة نظرها
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  : الفرضية الثالثة

في تقدير الـذات  لـدى طلبـة الخدمـة     ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير المستوى الدراسياالجتماعية في 

في مسـتوىتقدير  ) α≤0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت نتائج الدراسة 
ي حيـث  الذات  لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير المستوى الدراس

  .  كانت مستويات تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية متقاربة بصرف النظر عن مستواهم الدراسي
التي اشارت إلى عدم وجـود فـروق   ) Pellitteri )2002اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة 

  .تعزى لمتغير المستوى الدراسي 
  . من الدراسات السابقةلم تختلف هذه النتيجة مع نتائج أي 

ويرى الباحث في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات تقدير الذات لدى طلبة الخدمة االجتماعية 
في جامعة القدس المفتوحة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي إلى أن طلبة الخدمة االجتماعية وبصرف النظر عن مستواهم 

ير الذات مما جعل متوسطات استجاباتهم على مقياس تقدير الذات متقاربة بصـرف  الدراسي لديهم درجة عالية من تقد
  . النظر عن مستواهم الدراسي

   -:فرضيات الصحة النفسية

  : الفرضية األولى

في الصحة النفسية  لدى طلبـة الخدمـة   ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير الجنس االجتماعية في جامعة القدس

في مستوى الصحة ) α≤0.05(أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
النفسية  لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير الجنس ، حيـث كانـت   

وهي ) 0.521(نفسية لدى الطلبة متقاربة بصرف النظر عن جنسهم، وحيث أن قيمة الداللة اإلحصائية مستوياتالصحة ال
  . وعليه تقبل الفرضية الصفرية األولى) 0.05(اكبر من مستوى الداللة 

التي أشارت إلى عدم وجود فروق للعوامل ) Pellitteri )2002واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
  .ية تعزى لمتغير الجنسالشخص

التي أشارت إلى وجود فـروق فـي االغتـراب    ) 2009(اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة خليل 
وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور، كما اختلفت مـع  

شارت إلى وجود فروق جوهرية في مستويات الضغوط النفسـية تعـزى   والتي أ) 2006(نتائج دراسة دخان والحجار 
التي أشارت ) 2004(لمتغير الجنس ولصالح الذكور لدى طلبة الجامعة اإلسالمية، كما اختلفت مع نتائج دراسة حسنين 

 &Furnhamإلى وجود فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، كما اختلفت مع نتائج دراسة 
Sheikh )1993 (  التي أشارت إلى أن مستويات االضطرابات النفسية عند النساء أكثر منها عند الرجال، كما اختلفـت

  ).Zuckerman  )1985مع نتائج دراسة 
ويرى الباحث في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الصحة النفسـية لـدى طلبـة الخدمـة     

المفتوحة تبعاً لمتغير الجنس إلى أن الطلبة ذكوراً وإناثاً يعيشون في نفس البيئة وفي نفـس  االجتماعية في جامعة القدس 
العادات والقيم االجتماعية مما يجعل من ظروفهم النفسية متقاربة إلى حد ما وبالتالي ترى الباحثة أن هذه النتيجة نتيجة 

  .ف الحياتية السائدة بسلبياتها وإيجابياتهامنطقية وموضوعية، فالجميع ذكوراً وإناثاً يتفاعلون مع الظرو
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  الفرضية الثانية

في الصحة النفسية  لدى طلبـة الخدمـة   ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير العمر

في مستوىالصحة ) α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود فروق ذات أظهرت نتائج الدراسة
حيـث كانـت   .النفسية  لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغيـر العمـر  

ـ  . مستويات الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية متقاربة بصرف النظر عن أعمارهم ة وحيث أن قيمـة الدالل
  . وعليه تقبل الفرضية الصفرية الثانية) 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.143(اإلحصائية 

التي أشارت إلى عدم وجود فروق في المسـاندة  ) 2003(اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الصبان 
  .ى لمتغير العمراالجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى النساء السعوديات المتزوجات تعز

  . لم تختلف هذه النتيجة مع نتائج أي من الدراسات السابقة
ويرى الباحث في عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستويات الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في 

يتمتعون بصحة نفسـية  جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تبعاً لمتغير العمر إلى أن الطلبة وعلى اختالف أعمارهم 
جيدة وذلك بشكل عام وتبعاً لنتائج الدراسة، وقد يعود ذلك إلى أن الطلبة جميعهم في مرحلة الشباب وهي المرحلة التي 

  .  يكون اإلنسان متفتحاً فيها على الحياة وراغباً في أن يعيش حياته قدر المستطاع وتبعاً لظروفه

  : الفرضية الثالثة

في الصحة النفسية  لدى طلبـة الخدمـة   ) α≤0.05(اللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات د

  . االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير المستوى الدراسي

في مستوىالصـحة  ) α≤0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت نتائج الدراسة
ى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا تعزى لمتغير المستوى الدراسي حيـث  النفسية  لد

  .  كانت مستويات الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية متقاربة بصرف النظر عن مستواهم الدراسي
روق تبعاً للمستوى الدراسي، كما التي أشارت إلى عدم وجود ف) 2004(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة شختور 

  ) .Pellitteri )2002اتفقت مع نتائج دراسة 
التي أشارت إلى وجـود فـروق فـي    ) 2006(اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة دخان والحجار 

  . الضغوط النفسية وعالقتها بالصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ولصالح طلبة المستوى الرابع
ويرى الباحث في عدم وجود فروق في مستويات الصحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس 
المفتوحة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي إلى أن طلبة الخدمة االجتماعية وعلى اخـتالف مسـتوياتهم الدراسـية لـديهم     

ي بيئة واحدة وتحت ظروف حياتية واحـدة ممـا جعـل    مستويات متقاربة من الصحة النفسية خاصة وأنهم يعيشون ف
  . مستوياتهم النفسية متقاربة
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  :التوصيات

   -:في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي
حث الوالدين واألسرة على خلق جو من الترابط األسري واالجتماعي وذلك للحفاظ علـى الصـحة النفسـية     •

 . ألبنائهم
على درجة عالية من تقدير الذات واحترام الذات حيث أن نظرت اإلنسـان لنفسـه    حث الطلبة على المحافظة •

 . تؤثر على سلوكه تجاه المجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل مع عناصره المختلفة
حث الطلبة على عدم الرضوخ للضغوط النفسية والحياتية والتي يؤدي التفكير فيهـا إلـى القلـق واإلرهـاق      •

 . وف الحالية السائدة في مجتمعناواإلحباط خاصة في الظر
حث الجامعة على عمل دورات تتعلق باإلرشاد والتوجيه في جوانب الصحة النفسية وتقدير الـذات لتسـاعد    •

 . الطلبة على الحفاظ على صحتهم النفسية في ظل الظروف الحياتية الصعبة
قتها بمتغيرات أخرى مـن أجـل   حث الباحثين على إجراء الدراسات حول تقدير الذات والصحة النفسية وعال •

 . إلقاء المزيد من الضوء على تقدير الذات والصحة النفسية لما لهما من أهمية في حياة الفرد 
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