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البحث :ملخص 
ثـر كبیـر فـي دیمومــة ار النفسـي مـن المواضــیع المهمـة وذو فاعلیـة وأیعـد موضـوع االسـتقر 

واالسـتقرار النفسـي ي یضـمن تحقیـق تطورهـا نحـو األفضـل ، واسـتمرارها بالشـكل الـذحیاة اإلنسان

قـــدرا  لـــهالفـــرد علـــى أداء الوظــائف والمهـــام العقلیـــة بصــورة منســـقة ومنتظمـــة وبــذلك یحقـــق یســاعد

.أفضل من النجاح في أعماله

رف والتعـ،جامعـة دهـوكلـدى طلبـة االستقرار النفسـي التعرف على مستوىهدف البحث 

إنـاث) -: النوع (ذكـورطلبة وفقا للمتغیراتالداللة الفروق في مستوى االستقرار النفسي لدى على 

.والتخصص (علمي ـ إنساني)

االســتقرار النفســي ) طالبــا وطالبــة ، واســتخدم الباحــث مقیــاس ٢٩٨شــملت عینــة البحــث (

رضـه علـى لجنـة الخبـراء ) ، وتم إیجاد الصدق الظـاهري لـألداة بع ٢٠٠٦الذي أعدها الخزرجي (

، أما الثبات فتم إیجاده بطریقة إعادة التطبیق . 

عولجت البیانات إحصـائیا بعـد أن تـم إدخالهـا ضـمن برنـامج الحاسـوب اآللـي واسـتخدمت 

لبیانات إحصـائیًا وبعد معالجة ا)،Spssلوسائل اإلحصائیة الموجودة ضمن الحقیبة اإلحصائیة (ا

 ولـدى طلبـة جامعـة دهـوك عـاٍل ، عـدم وجـود فـرق ذستقرار النفسـي االن مستوى أظهرت النتائج أ

وفـي ضـوء .إنسـاني)-التخصـص (علمـيو إنـاث) ، -داللة إحصائیة وفقًا لمتغیري الجـنس (ذكـور

.قدیم عدد من التوصیات والمقترحاتالنتائج التي توصل إلیها البحث تم ت

Psychological Stability of Duhok University Students

Assistant Lecturer Asaad Rsheed Haven
College of Basic Education - Duhok University

Abstract:
Psychological stability is important subject that has a great

efficiency and effect on the continuity of human life in way that insure its
development towards the best .
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The individual Psychological stability helps to carry out mental
tasks and functions in conciliated and systematic way. The stability will
help individual to be more successful.

So this study aimed to know: Psychological Stability the students
of Duhok University and Significant differences in for that According to
the following variables gender and specialization students the research
sample included (298) .

Students and researcher used AL Khazraji (2006) Psychological
stability scale.

The face validity had been found by viewing it to experts , while
the stability was found by repeating application method.

After being entered in computer program , data were dealt with
statistically and the statistics means of (SPSS) were used.

Dealing at data statistically showed the high level of Psychological
stability of Dohuk university and also showed that there is no significance
statistic difference according to gender and field of specialization
(scientific – humanitarian) .

In the light of results number of recommendation and suggestion
were presented .

مشكلة البحث
بمتغیرات ومواقف ال یواجهفي عالم سمته التغییر السریع حیث حالیاً اإلنسانیعیش 

ویؤثر في حیاته النفسیة والفكریة لدیه الصراع یولدمماوفي مختلف مجاالت الحیاة ، حصر لها

وره شع :هو ،، وقد افرز هذا التطور السریع مشكالت كثیرة للفرد من أهمهاوفي أسلوب حیاته

وعلى الفرد وسط كل هذا أن یحقق التوافق و التالؤم مع هذه لدیه ؛بالقلق وقلة االستقرار النفسي

ه على أن یسلم من االضطرابات واألمراض النفسیة ، وأن امما یساعد، المتغیرات والظروف

لمجتمع . في ایكون بالتالي عضوًا نافعًا 

المستقبل، إلى التي تتوجه الطلبة ئلة تمثل البیئة الخصبة ألسوالمرحلة الجامعیة 

والمصیر والقیم وغیرها من الموضوعات الشائكة. كل ذلك من شأنه أن یخلق حالة من القلق 

تزداد هذه المشكلة خطورة في مرحلة الدراسة الجامعیة ومن جهة أخرى ،لدیهم والتوتر المستمر

اجه هذه الشریحة في هذه المرحلة من لما تحتباعتبارها مرحلة انتقالیة مهمة في حیاة الطالب 

من بیئات مختلفة إلى مجیئهمقدرات نفسیة وفكریة لمواجهة التوترات الطارئة أو القلق بسبب 

وقدرات لتكوین صداقات جدیدة استعداداتمجتمع الجامعة وما یتطلبه هذا المجتمع الجدید من 

.واسعةوطرائق دراسیة مختلفة وتطلعات ،واختالط مع الجنس اآلخر

لطالب في جانبیها المادي والمعنوي.فاللطلبةالنفسي كأهم حاجة االستقرارلذا یبرز

وقدراته وخصوصیات واقع المرحلةحاجاتهبحاجة إلى منظومة تربویة توازن بین الجامعي
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، كي تجعل منه إنسانا مستقرا  واثقا من قدراته وٕامكانیاته ، وتغذي كل جانب منه ،الجدیدة 

یكون قادرا على مواكبة التطورات والتغیرات السریعة ، وعلیه أن یتمتع باالستقرار النفسي  ولكي

یساعده على أداء الوظائف والمهام الفكریة بصورة منسقة ومنتظمة و یحقق االستقرار لدیه  الذي 

بقدر  أفضل من النجاح في دراسته .

.لدى طلبة الجامعةالنفسيوهذا ما دفع الباحث إلى قیاس سمة االستقرار

أھمیة البحث
ن التطورات السـریعة التـي تشـهدها الحیـاة بكافـة مسـتویاتها وخاصـة العلمیـة واالجتماعیـة إ

والنفسیة أفرزت الكثیر من المشكالت نتیجة لتغییر أسالیب الحیاة والعالقـات اإلنسـانیة التـي تـربط 

الذي شـمله التغییـر السـریع والزمـت هـذه األفراد مع أنظمة المجتمع التي توجه السلوك االجتماعي

التغییــرات ازدیــاد عــدد المهمــات المطلوبــة مــن الفــرد وتعــدد وســائل إشــباع حاجــات الفــرد وتــداخلت 

  ) ٣:  ١٩٩١أسالیب التوازن التي ینبغي للفرد إتباعها لمسایرة الحیاة المتجددة (العبیدي ، 

ـــى الفـــرد وســـط كـــل هـــذا أن یحقـــق التوافـــق والـــتالؤم مـــ ع هـــذه المتغیـــرات والظـــروف، وعل

ــــــــى یســــــــتطیع أن یواجــــــــه كــــــــل  أو أن یشــــــــعر بالرضــــــــا حت مــــــــا یعتــــــــرض ســــــــبیله مــــــــن عقبــــــــات                        

  ) .            ٧:  ٢٠٠٠(محمد ، ومشكالت

وحتـى یكـون الطلبـة قــادرین علـى مواكبـة التطـورات والتغیــرات السـریعة علـى عـاتق التربیــة 

لــیم إعــداد جیــل واع مثقــف ، مــنظم یكــون دعامــة لبنــاء مجتمــع ســلیم وهــذا مــن أهــداف التربیــة والتع

الحدیثة ، الن الطلبة هم عماد المجتمع ومركز طاقاته الفعالـة والقـادرة علـى إحـداث التغییـرات فـي 

طـة مجاالت الحیـاة المختلفـة ، الن الطلبـة مـن أهـم شـرائح المجتمـع وأكثرهـا تـأثیرًا بـالظروف المحی

ومــا یقــع علــیهم مــن جــراء ذلــك مــن مســؤولیات فــي مواجهــة وتغیــر تلــك الظــروف وبالشــكل الــذي 

یضمن لهم الحفاظ على اتزانهم االنفعالي وقدراتهم الفكریة والتـي یعـود تنمیتهـا مـن خـالل اكتسـاب 

  ) ٦٧: ٢٠٠٨، مباركالمعرفة التي تؤهلهم لعملیة البناء والتطور واالزدهار (

الركیـزة األساسـیة لتطـوره وتمكنـه المدنیـة فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات وتشكل الجامعـة 

الجتماعي، كونها إحدى المؤسسات االجتماعیة الفعالة لتعزیز األنماط امن مسایرة التقدم العلمي و 

ـــة، و  ـــة التـــي یحـــرص علیهـــا المجتمـــع ترســـیخالســـلوكیة المقبول ـــیم واالتجاهـــات النفســـیة االیجابی الق

إعـداد الكـوادر البشـریة المتخصصـة التـي تحتاجهـا التنمیـة  ةلى عاتقها مسؤولیالحدیث، كما تقع ع

أهداف المجتمع وتطلعاته . تحقیق على  ًا وتنفیذًا، وهي بذلك تعد القادروتخطیطإدارةً 

مــن مهــام الجامعـــة أن تــزود الطالــب بالمهـــارات، لكــي تضــمن إنتاجیتـــه وعلیهــا كـــذلك أن 

ـــى تحدیــد طموحاتــه بمــا تــزوده بالمعرفــة التــي تجعلــه قــاد رًا علــى التفاعــل مــع الحیــاة وتساعـــده عل

  ) .  ١٢:  ٢٠٠٢یتناسب ومـا یمتلكه مـن قـدرات ومهارات (الجبوري ، 
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كما أن نمو الشخصیة وتطورها تتأثر بإشباع الحاجات، إذ یؤدي إشباع الحاجات إلى أن 

النفسـي والرضـا، وأن هـذا اإلشـباع ال یصبح الشخص أكثر اتزانًا وأكثر إنتاجًا، ویشعر باالسـتقرار 

یعنــي حتمــًا اإلشــباع التــام ، وٕانمــا اإلشــباع المتــزن المقبــول الــذي یشــعر الفــرد باالكتفــاء وال یشــعره 

,Bernardباإلحباط ( 1952, p.131.(

وشعور الفرد باالستقرار النفسي یشجعه علـى معرفـة ذاتـه، فهـو ال یسـتطیع أن یصـل إلـى 

أن یشبع حاجاته، فقد تكـون المشـاعر والعواطـف فـي مرحلـة الشـباب متأججـة، معرفة ذاته إال بعد 

وغیر مستقرة نتیجة لعدم إشباع الحاجات بالشكل المطلوب مما یـؤدي بهـم إلـى اضـطرابات نفسـیة 

وسلوكیة، وقد یؤدي استمرارها إلى التعرض ألمراض نفسیة تظهر أعراضها فیما بعد (العظمـاوي، 

٤٣٣:  ١٩٨٨.(  

لیفنجــر إلــى أن االســتقرار النفســي لــه تــأثیر فــي المشــاعر اإلنســانیة وفــي البنــاء قــد أشــارو 

  ). ٣٠٦:  ٢٠٠٥النفسي السلیم (الشمري، 

إن الشــخص غیــر المســتقر یشــعر أن بیئتــه تهــدده، وأن األذى ســیلحق بــه فــي أي وقــت. 

والتـوتر فهو یشعر بالخوف من المجهول، ویترقب وقوع الخطر، ویشعر باالرتیاب من اآلخـرین،

عنـــد مقابلـــة اآلخـــرین، ویظهـــر الحـــذر، والـــتحفظ الشـــدید، ویتصـــف ســـلوكه باالنســـحاب والعـــدوان 

والتمرد، ویصـبح أكثـر انشـغاًال بنفسـه ومشـكالته الخاصـة فـال یسـتطیع أن یخطـط للمسـتقبل، وأن 

,Symonds)(سلیمة ینشئ أسرة  1964, p.201،) ن الشخصیة المستقرة ) بأ١٩٦٠ویؤكد هال

جـــري فیهـــا تكیـــف لمواجهـــة تزایـــد التـــوتر، ولیســـت هـــي الشخصـــیة الخالیـــة مـــن ك التـــي یهـــي تلـــ

)،٩: ٢٠٠٦ الخزرجـي،اإلحباطات أو أنواع من التوترات، ألن الحیاة ال تخلـو أبـدًا مـن التـوتر (

) أن الشخصـیة المسـتقرة والمتوازنـة هـي التـي تتوافـق مكوناتهـا األساسـیة ١٩٨٣ویرى كمال (هذا 

لســلوك ، وتتــوازن فــي تفاعالتهــا الداخلیـة ، كمــا تــتالءم مــع ظــروف الحیــاة الخارجیــة بـین الفكــر وا

وحاجاتها . وذو الشخصیة المستقرة والمتوازنة یتسم بالنضوج العاطفي ، والثقة بالنفس ، والوثوق 

  ) . ٨٥ - ٨٤: ١٩٨٣وبالقدرة على ضبط النفس واالعتدال في االنفعال ( كمال ، ،باآلخرین

األدبیات إلى أن األزمات والكوارث التي یتعرض لها المجتمع تعـد مـن العوامـل كما تشیر 

فهي تفضـي إلـى ضـغوط نفسـیة كبیـرة قـد تفقـد اف االستقرار النفسي لدى األفراد،الرئیسة في إضع

الفـــرد ســـیطرته علـــى انفعاالتـــه،إذ كشـــفت دراســـة حدیثـــة أجریـــت فـــي الصـــین ارتفـــاع معـــدل ظهـــور 

كمـا بینـت علـى قیـد الحیـاة بعـد حـدوث الـزالزل، سیة ألولئك الذین یبقـون أعراض االضطرابات النف

ثـر فـي تحسـین الحالـة النفسـیة لألفـراد ومـن ة المقدمة بعد حصول الكوارث لها أالدراسة أن المساند

  ). ٨٨:  ٢٠٠٢ثم تحسن مستوى استقرارهم النفسي(العزة،

ي قّلمـا تناولتـه البحـوث النفسـیة االسـتقرار النفسـي الـذ أن وتأتي أهمیـة البحـث الحـالي إلـى

في العراق، مما یغني المعرفة النظریة، والعملیة لهذه المتغیرات. واألهمیة الوقائیة للبحث الحـالي 
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لین في الجامعة إلى زیادة االهتمـام برعایـة الصـحة النفسـیة للطـالب والعمـل المسؤو ألنه قد یحفز 

لمعرفیــة، وٕامكانــاتهم الجســدیة واســتثمارها بشــكل علــى تعزیــز اســتقرارهم النفســي، ومعرفــة قــدراتهم ا

مالئم، مما یحقق أهدافهم وأهداف المجتمع الذي ینتمون إلیه.

أھداف البحث
یهدف البحث التعرف على :

مستوى االستقرار النفسي لدى طلبة جامعة دهوك .  -١

:غیرات اآلتیةمتداللة الفروق في مستوى االستقرار النفسي لدى طلبة جامعة دهوك وفقا لل -٢

( ذكور ، إناث ) .النوع  -أ 

االختصاص ( علمي  ، إنساني ) .      -ب

حدود البحث
الدراســــيالدراســــة الصــــباحیة للعــــام-جامعــــة دهــــوكیقتصــــر البحــــث الحــــالي علــــى طلبــــة

٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ .  

تحدید المصطلحات
Psychologicalاالستقرار النفسي  Stability

عرفه كل من : 

هــو تلــك الحالــة التــي یســتطیع فیهــا الفــرد إدراك الجوانــب المختلفــة للمواقــف التــي :عبــد الفتــاح-

تواجهـه ، ثــم الـربط بــین هـذه الجوانــب ومـا لدیــه مـن دوافــع وخبـرات وتجــارب سـابقة مــن النجــاح 

والفشــل تســاعده علــى تحدیــد نــوع االســتجابة وطبیعتهــا التــي تتفــق ومقتضــیات الموقــف الــراهن 

بتكیـــف اســـتجابته تكیفـــا مالئمـــا ینتهـــي بـــالفرد إلـــى التوافـــق مـــع البیئـــة واإلســـهام بشـــكل وتســـمح

ایجابي في نشاطاتها ، وفي الوقت نفسه ینتهي إلى حالـة مـن الشـعور بالرضـا والسـعادة ( عبـد 

)٣٦:  ١٩٨٤الفتاح ، 

یـرة، واالضـطرابات خلو الفرد من التوترات الزائدة، واألخطاء الفّجـة، واالنحرافـات الكب:المرسي -

  ).٨٧: ١٩٨٨الواضحة (مرسي، 

إنـه شـعور الفـرد بقیمتـه الشخصـیة واطمئنانـه إلـى وضـعه وثقتـه بنفسـه . (الجمیلـي، :الجبوري -

٢٩: ٢٠٠٤(  
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شــعور الفــرد بتقبــل اآلخــرین لــه، ومعاملتــه بمــودة ودفء، وشــعوره باالنتمــاء إلــى :عبــد الســالم -

اســه بالســالمة، ونــدرة شــعوره بــالخطر والتهدیــد والقلــق (عبــد الجماعــة، وأن لــه دورًا فیهــا، وٕاحس

  ).٧٢: ١٩٩٠السالم، 

قــدرة الفــرد علــى التوفیــق بــین متطلبــات ألــذات والبیئــة بمــا یحقــق لــه التــوازن النفســي :الــدبعي  -

  ) . ٢١: ٢٠٠٣والشعور باالطمئنان ( الدبعي ،

ة الكلیـة التـي یحصـل علیهـا المسـتجیب أما التعریـف اإلجرائـي لالسـتقرار النفسـي، یتمثـل بالدرجـ-

.من خالل استجابته على فقرات مقیاس االستقرار النفسي

الخلفیة النظریة
النظریات التي فّسرت االستقرار النفسي:بعض 

أ. النظریات النفسیة:
)١٩٣٩-١٨٥٦سیجموند فروید ( -

ثالثة نظم، أو رائد مدرسة التحلیل النفسي من-تتكون الشخصیة من وجهة نظر فروید

Superاألعلى ( واالنا)، Ego)، األنا (Ed: الهو (هي  قوى رئیسة Ego ألهو()، ویمثل( 

فتمثل القوة )األنا(أما ،الدوافع إلشباعالنشاط والحركة  إلىالمصدر الرئیس للطاقة، فتدفعه 

رجیة، وحل الواعیة لإلنسان،وهي تتكفل بالعمل على توافق الشخصیة مع البیئة الخاالواقعیة 

فتتشكل من قیم اآلباء، )األنا األعلى(األنا األعلى، أما سلطةالهو، وبین مطالبالصراع بین

 ألذاتن انسجام إ) ومن ثم ف ٧٠ - ٦٩:  ٢٠٠١اذلي ، والمجتمع التي غرست لدى الفرد ( ش

قة بینهما اعترى الخلل العال إذا أماهي الوسیلة لالستقرار النفسي .  األعلى أالناو  ألهو بین

) ویرى فروید أن  ٢٣:  ١٩٩٩فیكون ذلك سببا في ظهور عدم االستقرار( العزة وعبد الهادي ، 

 ١٩٨٥سنوات األولى من حیاة الفرد (الهابط، الاالستقرار أو عدم االستقرار ینمو في الخمس 

:٤٨  .(

)١٩٦١-١٨٧٥كارل كوستاف یونج (-
تتكون من عدد محدد من األنظمة )یونك(كما یسمیها سالشخصیة الكلیة أو النف

بوصفه جهازًا مركزیًا للشخصیة یضفي  ألذاتالمنفصلة و المتفاعلة معا. وأضاف أیضا أهمیة 

Goldsteinعلیها وحدتها وتوازنها وثباتها، وأنها تحرك وتنضم السلوك ( ,1994 :600(

لنفسي من خالل طرح الوظیفة المتعالیة  ویظهر تفسیر یونك حول موضوع  االستقرار ا

التي تمتلك القدرة على توحید جمیع االتجاهات المتعارضة للنظم المتعددة التي تعمل على بلوغ 

التي تسیر في اتجاه الوحدة والثبات وكذلك عملیة التفرد،)  لذاتاالكلیة ( الشخصیة الهدف في 



…االستقرار النفسي لدى طلبة جامعة دهوك

٦٤

دأ التعادل  الذي یجعل الطاقة التي یستخدمها واالستقرار من خالل انتقال الطاقة على وفق مب

والمبدأ اآلخر هو مبدأ االنتقال الذي یقرر أن توزیع ،نظام معین من أن تظهر في نظام أخر

الطاقة في النفس ینزع إلى االتزان ، أي أن الطاقة تتجه من القیمة القویة إلى القیمة الضعیفة ، 

،وقد طرح یونك نمطین یصنف الناس وفقها،تقرار إلى أن یتحقق التوازن النفسي ویسود االس

والشخص الذي یستطیع الموازنة بین النمطین في ،أالنطوائيالنمط االنبساطي والنمط :وهما

  ) .١٢٤ – ١٢٢:  ١٩٩٨ومستقرا ( عبد الرحمن ، تصرفاته العامة یكون سویاً 

ب. النظریــات النفســیة االجتماعیــة:
)١٩٣٧-١٨٧٠أدلــر (-

جل بلوغ الكمال لشعوره بعدم أیكافح في سبیل التفوق من اإلنسانأن  )ادلر(یرى 

من مجاالت الحیاة ، وهي عبارة عن الكفاح من أكثر أوفي مجال واحد اإلتقانعدم  أواالكتمال 

انه االنتقال من الشعور ،اجل االنتقال من حالة تتصف بالنقص إلى حالة تتصف بالكمال

جل أح من ن الكفاأر بالنقص یقود إلى عدم التوافق و والشعو ،عور بالتفوق بالنقص إلى الش

  ) .  ٢٠٥:  ١٩٩٩ ،التفوق یقود إلى التوافق واالستقرار النفسي ( الداهري ووهیب 

وجمع هذه ،أعطى ادلر أهمیة كبیرة لمشاكل الحیاة التي یجب أن یحلها كل فردوقد 

ومشاكل ،ومشاكل المهنة ،سلوكا نحو اآلخرین المشاكل في ثالثة أصناف : مشاكل تتضمن 

كما افترض أربعة أسالیب أساسیة للحیاة یتبناها الناس للتعامل مع هذه المشاكل : ،الحب 

النوع الذي یظهر السیطرة أو التحكم دون اعتبار واهتمام اآلخرین . .١

یحصل على كل شيء من اعتبره ادلر األكثر شیوعا ، یتوقع أن ، هذا النوع النوع اآلخذ  .٢

اآلخرین ویعتمد علیهم .

الشخص من هذا النوع ال یقوم بأیة محاولة لمواجهة مشاكل الحیاة . ،النوع المتجنب  .٣

على التعاون مع اآلخرین ویعمل بما تقتضیه النوع المفید اجتماعیا ویكون صاحبه قادرا .٤

النمو واالهتمامات االجتماعیة.حاجاتهم. ویتعامل مع مشاكل الحیاة ضمن إطار متكامل 

األنواع الثالثة األولى غیر مهیأة لمواجهة مشاكل الحیاة الیومیة وأصحابها ال یستطیعون 

أما النوع الرابع یتصف بسلوك سوي متعاون التعاون مع اآلخرین ویمیلون إلى السلوك العصابي.

). ٧٨:  ١٩٨٣ ،ومتوافق مع اآلخرین ( شلتز 
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)١٩٤٩-١٨٩٢سولیفان ( ـ
تؤكد نظریة سولیفان أهمیة التجارب االجتماعیة المستمدة من العالقات، والصالت 

اإلنسانإذ یرى ان والدة، وأثرها في تكوین الشخصیةاالجتماعیة التي یتعرض لها الفرد منذ ال

یهدف إلى التقلیل من الشعور بالضیق، والقلق، والخوف وعدم االطمئنان الناجمة عن الخطأ في 

أن طبیعة أیضاویرى ،)٨٨ -  ٨٧: ١٩٨٨(كمال، لصالت اجتماعیة بین الفرد وما یحیط بها

العالقات الشخصیة المتبادلة هي التي تحدد درجة اإلحساس باالستقرار النفسي، فالقلق هو نتاج 

العالقات الشخصیة المتبادلة، وخبرة التوتر الذي ینتج عن أخطار حقیقیة أو موهومة تهدد 

االستقرار النفسي، وكلما ازدادت خبرة التوتر كما قلت قدرة الفرد على إشباع حاجاته، إحساسه ب

كما یشكل سلوك األم واتجاهاتها نحو الطفل وأدت إلى اضطراب عالقاته الشخصیة المتبادلة

مصدرًا رئیسًا في شعور اإلنسان باالستقرار أو عدم االستقرار، فعندما تلبي األم حاجات الطفل 

، فإنه یكون في حالة یسمیها سولیفان حالة الغبطة فهو شعور بالراحة والرضا، والطفل الرضیع

). ١٣٧: ١٩٨٣(شلتز،.مشاعر التي تجعله مستقرًا وآمناً یدرك هذه ال

)١٩٩٤-١٩٠٢أریكسون ( ـ
theoryعند الكثیرین بنظریة األزمات )أریك هامبرجر أریكسون(تسمى نظریة 

Crisesفي الطفولة والمراهقة على التحلیل النفسيالنموهیمها عن والتي أثرت مفا

)O’Connell , 1974 : 18.(

إذ یرى أن شخصیة الفرد ال یمكن فهمها إال بالعودة إلى دورة حیاته كلها كما تعاش 

ضمن سیاق قوى بیئیة معقدة ومتفاعلة فینظر إلى نمو اإلنسان وتطوره على أنهما عبارة عن 

ت فالشخصیة یجب أن تكافح وتتغلب على صراع خاص في كل مرحلة سلسلة من الصراعا

عندما تتطلب البیئة من الفرد بعض المتطلبات، حیث حدد ثمان مراحل للنمو مدى الحیاة، أربعة 

ولكل منها أهدافها، واهتماماتها، ومهامها، ،دة للمراهقة، وثالث مراحل للبلوغواحو منها للطفولة، 

Marksonهذه المراحل متكاملة (ومخاطرها، ویرى كذلك أن , 2003 : 17. (

بین العملیات السلبیة اً وقد ذهب اریكسون إلى أن لكل مرحلة أزمة قوامها صراع

وان هذا الصراع البد من أن یحل قبل االنتقال إلى ،واالیجابیة التي یخبرها الفرد في كل مرحلة 

وٕان الحلول الناضجة ،ا المرحلة الجدیدة المرحلة التالیة والتعامل مع الصراعات التي تفرضه

ویظهر الحل االیجابي ،للصراعات تؤثر في الشخصیة وبالتالي تضفي علیها الثبات واالستقرار 

Lindgren,1980في الصحة النفسیة بینما یقود الحل السلبي إلى سوء التوافق(  :109(

ریكسون تتكون من ثماني والمراحل الثماني للنمو النفسي االجتماعي التي وضعها ا

بینما یشكل الثاني حالة ،حالة من االستقرار النفسي :ثنائیات متقابلة یشكل الثنائي األول منها



…االستقرار النفسي لدى طلبة جامعة دهوك

٦٦

منذ المیالد وحتى سن الشیخوخة ،المرض واالضطرابات النفسیة في مراحل عمریة متتالیة 

وهذه المراحل هي :  ) .٤٣: ٢٠٠٠،(حجازي

المبادرة مقابل الشعور بالذنب  - ٣ االستقاللیة مقابل الشك والخجل- ٢قة الثقة مقابل عدم الث-١

 - ٧مقابل العزلة  األلفة-٦الهویة مقابل اضطراب الهویة -٥االجتهاد مقابل الشعور بالنقص  -٤

مقابل الیأس .نااألتكامل  - ٨اإلنتاجیة مقابل الركود 

:والفضائل هي،حل النموویفترض اریكسون أن هناك ثماني فضائل أساسیة تقابل مرا

االهتمام باآلخرین والحكمة (شلتز، ،الحب،اإلخالص والوفاء، الكفاءة ،اإلرادة  الهدف ،األمل

٢٢٤- ٢٢٣: ١٩٨٣  . (

) وقدرته على القیام أالنااریكسون یكمن في (قوة االستقرار النفسي من وجهة نظر

،لكي یسلك الفرد سلوكه بصیغة تكیفیة على تنظیم الخبرات وتوحیدها نااألإذ یعمل ،بوظائفه 

وهو منظم نفسي داخلي یقوم بحمایة الفرد وتوفیر الحمایة واألمن النفسي وتخلیصه من الضغوط 

Superنا األعلى ( ) واأل Id(  ألهوالناشئة من  Ego ویعمل أیضا على تمكین الفرد من توقع (

Hogan(نااألال على قوة   األخطار الداخلیة والخارجیة ، وان التوازن النفسي د ,1976 :181(

و. النظریات اإلنسانیة:
)١٩٨٧-١٩٠٢روجرز (كارل-

لعضوي، والمجال الظاهري، تتكون الشخصیة عند روجرز من ثالثة مفاهیم: (الكائن ا

وأما المجال ،، أفكاره، وسلوكه، ووجوده الجسميفالكائن العضوي یعني الفرد بكلیته،والذات)

ویحّول الفرد خبراته ،به من المواقففیشیر إلى كل ما َیخُبره الفرد، ویتفاعل معه ویتأثر الظاهري

إلى رموز یدركها ویقّیمها في ضوء مفهوم الذات والمعاییر االجتماعیة، فإن تطابقت معها فإنها 

ات تؤدي إلى االستقرار وعدم التوتر، وٕان تعارضت أدت إلى التوتر، وعدم االستقرار. أما الذ

فتعني الكل العضوي الثابت، والمنظم، والمؤلف من مدركات الفرد، وعالقته باآلخرین. وعدم 

االستقرار ینتج من احتمال قیام حالة عدم اتساق بین الذات، وخبرات الكائن العضوي، فال یعود 

: ١٩٩٩الفرد قادرا على التصرف كوحدة،مما یؤدي إلى االضطراب االنفعالي (الزبیدي والشمري، 

٢٦ .(  

ویحدث االستقرار النفسي عندما یصل الفرد إلى التنسیق، والموازنة بین خبرات ذاته. 

ى یحدد فیما إذا كانت هناك ولكي یصل الفرد إلى االستقرار علیه أن یقیِّم خبراته باستمرار حت

)٤٦ :٢٠٠٦ ،الخزرجي(مع الخبرات المستمرةبناء القیم وذلك للتفاعلتعدیل فيإلجراءضرورة
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)١٩٠٨–١٩٧٠(نظریة ماسلو: 
من النظریات الدافعیة الرائدة في علم النفس ، فقد أكد Maslowتعد نظریة ماسلو 

ضرورة النظر إلى الفرد بوصفه كًال مركبًا وان أي سلوك مدفوع یمكن أن یشبع حاجات كثیرة في 

) . ٥٤: ١٩٩١نفس الوقت ( االزیرجاوي ،

ت اإلنسانیة على شكل هرم یتضمن الحاجات األولیة األساسیة قام ماسلو بترتیب الحاجا

والحاجات الثانویة . تشغل قاعدة الهرم الحاجات الفسیولوجیة والتي تأخذ األولیة ضمن الحاجات 

األخرى ، وتتدرج الحاجات ارتفاعا حتى تصل إلى قمة الهرم حیث توجد حاجة اإلنسان إلى 

Kalatتحقیق الذات (  ,1993 :450(.

وبالتالي فإنها تعطى المرتبة لإلنسانتعبر الحاجات الفسیولوجیة عن الحاجات األساسیة 

األولى ،وفي الترتیب الهرمي الذي قدمه ماسلو تشغل حاجة األمن واالستقرار المرتبة الثانیة 

ویحقق اإلنسان إشباع حاجاته لالمان واالستقرار عن طریق تواجده في مجتمع امن یحكمه ،

أو خالل عمل مستقر یشعر فیه باالستقرار ، أو عن طریق القیم الروحیة والدینیة التي ،النظام

Kassinیؤمن بها (  , 2001:300-301. (

ویعتقد ماسلو أن المجتمع المستقر هو الذي یحرر األفراد من الخوف بخصوص توفیر 

الطعام، والسكن، والتعرض لالعتداء في الشارع، أو في البیت، وتأمین ضمانات مادیة لإلنسان 

).١٣٠، ص١٩٨٧الذي یتقدم به العمر (صالح، 

دراسات تناولت االستقرار النفسي:
٢٠٠٢دراسة باشطح .١

دفت الدراسة التعرف على تأثیر عدم االستقرار النفسي في انحراف البنات، تكونت استه

) طالبة في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، وقامت الباحثة ٩٠عینة الدراسة من (

%) من ٥٠وتوصلت الدراسة إلى أن (،بیانیة، والمنهج اإلحصائيباستعمال االستمارة االست

االستقرار النفسي هو السبب الرئیس في االنحراف،بینما كانت العینة أشار إلى أن عدم

%)أجابوا بإهمال األسرة.كما وصلت الدراسة إلى ٢٢أن وسائل اإلعالم هي السبب( %)٣٠إجابة(

وهي  أن المجتمع اإلسالمي تحكمه القیم الدینیة التي تعمل على فهم غرائز اإلنسان وتهذیبها،

).٧٧:  ٢٠٠٦الستقرار النفسي(الخزرجي،السبب األعمق واألهم في تحقیق ا

٢٠٠٣.  دراسة الدبعي ٢
استهدفت الدراسة التعرف على العالقة بین الهویة االجتماعیة واالستقرار النفسي 

كما استهدفت التعرف ،فات بدوائر الدولة الحكومیةوالتصنیف االجتماعي لدى الموظفین والموظ
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وفق متغیرات البحث الثالثة (الهویة االجتماعیة، على الفروق بین الموظفین والموظفات على

) موظف وموظفة من ٤٠٠االستقرار النفسي، التصنیف االجتماعي). تكونت عینة الدراسة من (

موظفي أمانة العاصمة في صنعاء، وقد استعملت الباحثة مقیاس (االستقرار النفسي) الذي قامت 

تتمتع بمستوى عال من االستقرار النفسي، وأن ببنائه. وقد توصلت الدراسة إلى أن عینة البحث

وأن لیس هناك فروق ذات داللة ،یة االجتماعیة واالستقرار النفسيهناك عالقة ارتباطیة بین الهو 

معنویة في الهویة االجتماعیة لدى الموظفین والموظفات على وفق متغیر (التصنیف االجتماعي 

). ١١- ٤:  ٢٠٠٣، والمكانة االجتماعیة واالقتصادیة) (الدبعي

٢٠٠٤. دراسة الجمیلي ٣
استهدفت الدراسة الكشف عن مستوى االستقرار النفسي لدى عینة من المعلمین 

والمدرسین، وأساتذة الجامعة،واألطباء، والموظفین، والشعراء والصحفیین، والفنانین، وطلبة 

ت الدراسة الكشف عن إسهام كما استهدف،، وشریحة الفالحین، والعمالاإلعدادیةالجامعة، وطلبة 

المتغیرات (الشریحة االجتماعیة، الجنس، الحالة االجتماعیة، التحصیل الدراسي، العمر) في 

) مستجیبًا وعینة. ٥٦٠االستقرار النفسي. لقد أجریت الدراسة على عینة تطبیق بلغ عددها (

الدراسة إلى نتائج مفادها واستعمل مقیاس االستقرار النفسي الذي قام ببنائه الباحث وقد توصلت 

% من أفراد العینة ٤٩.٢٩أفراد العینة یتمتعون باستقرار نفسي عال ومن %  ٥٠.٧١أن 

- ٤:  ٢٠٠٤(الجمیلي، و أن اإلناث أقل استقرارًا نفسیًا من الذكوریتمتعون باستقرار واطئ

١٥.(  

٢٠٠٦دراسة الخزرجي 
واالستقرار النفسي ومعرفة الذات والعالقة التعرف على القیم الدینیة  إلىاستهدفت الدراسة 

بــین هــذه المتغیــرات  لــدى طلبــة الجامعــة. ولتحقیــق أهــداف البحــث الحــالي، قامــت الباحثــة ببنــاء 

ثالثــة مقــاییس لمتغیــرات البحــث الثالثــة (القــیم الدینیــة، واالســتقرار النفســي، ومعرفــة الــذات). وقــد 

ة العشـوائیة، وتـم تـوزیعهم یـختیـروا بالطریقـة الطبق) طالبـًا وطالبـة، اُ ٨١٢ُطبقت على عینـة بلغـت (

وفق متغیري الجـنس، والتخصـص. وقـد توصـلت الباحثـة إلـى النتـائج اآلتیـة: یتمتـع طلبـة الجامعـة 

و إلــى أنــه ال توجــد فــروق بــین بمســتوى عــاٍل مــن القــیم الدینیــة واالســتقرار النفســي ومعرفــة الــذات 

  ط )  –: ح ٢٠٠٦الخزرجي ، (الذكور واإلناث في االستقرار النفسي 
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٢٠٠٦دراسة إسماعیل 
التعـرف علـى مسـتوى االسـتقرار النفسـي لـدى تدریسـیي جامعـة الموصـل ت الدراسةاستهدف

داللــة الفــروق فــي مســتوى االســتقرار النفســي لــدى تدریســیي جامعــة الموصــل وفقــا و التعــرف علــى 

عیة ، واللقب العلمي ، وسنوات الخدمة للمتغیرات اآلتیة : الجنس ، والتخصص ، والحالة االجتما

، وبعـد معالجـة البیانـات إحصـائیا أظهـرت النتـائج) تدریسـیا ٤٩٣بلغت عینة البحـث ( و 

أعلــــى مــــن الوســــط إن تدریســــیي جامعــــة الموصــــل یتمتعــــون بمســــتوى مــــن االســــتقرار النفســــي أن 

وفـق متغیـر ار النفسـي داللة إحصـائیة فـي مسـتوى االسـتقر  اتذ اً إن هناك فرق و الفرضي للمقیاس

ح الـــذكور یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة فـــي مســـتوى االســـتقرار الولصـــذكـــور ، إنـــاث ) (الجـــنس

-متــزوج االجتماعیــة ( ةوفــي متغیــر الحالــ،)إنســاني-النفســي وفــق متغیــر التخصــص(علمي 

  ب ) .  ـ : أ٢٠٠٦(إسماعیل ، ) أعزب

:البحثإجراءات
:التیةا اإلجراءاتالباحث البحث فقد اتبع أهدافلتحقیق 

مجتمع البحث :.والأ
،٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ يالدراســــللعــــام  دهــــوكتحــــدد مجتمــــع البحــــث الحــــالي بطلبــــة جامعــــة 

،طالبـة )٣٧٢٥طالبـا و( )٤٣٨٠) طالبا وطالبة بواقـع (٨١٠٥بلغ عددهم ( إذ الدراسة الصباحیة

  ) ١كما مبین في الجدول (

  )١جدول (ال

ع البحث تبعا للكلیات والنوعیبن توزیع أفراد مجتم

الكلیةالتخصص
النوع

المجموع
إناثذكور
ي
لم

لع
ا

٢٢١١٧٩٤٠٠الطب

١٠٤٦٢١٦٦يالطب البیطر 

٤١٣٢٢٨٦٤١الهندسة

٢٦٤٢٤٧٥١١الزراعة

٣٠٤٢٧٨٥٨٢العلوم

٣٩٤٩٨٨التمریض

ي
ان
س
إلن

ا

٢١٦١٥٠٣٦٦القانون

٣٩٨٤٧٩٨٧٧اآلداب

٥١٢٣٧٧٨٨٩اإلدارة واالقتصاد

١١٠٧٩٨٥٢٠٩٢التربیة

٤٥٣٥٩٨١٠٥١التربیة األساسیة

٢٢٧٤٧٢٧٤التربیة الریاضیة

١٢٢٤٦١٦٨التجارة

٤٣٨٠٣٧٢٥٨١٠٥المجموع
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:عینة البحث ثانیا . 
علیه اختار لما كان البحث الحالي یهتم بدراسة الفرق بین التخصص العلمي واإلنساني ، 

تألفـت عینـة البحـث الباحث كلیة علمیة وأخرى إنسانیة بشكل عشوائي لضمان تمثیل المجتمع لـذا 

بواقـع كلیـة علمیـة هـي (العلـوم)  دهـوك) طالب وطالبة موزعین على كلیتین في جامعة ٢٩٨من (

  )٢كما مبین في الجدول (وكلیة إنسانیة هي (اآلداب ) 

  )٢جدول (ال

وزعة حسب متغیرات البحثیبین عینة البحث م

الكلیةالتخصص
النوع

المجموع
إناثذكور

٦٠٦٨١٢٨العلومعلمي

٧٨٩٢١٧٠اآلدابأنساني

١٣٨١٦٠٢٩٨المجموع

:ابحث  أداة لثا.ثا
لطلبة جامعة بغداد     االستقرار النفسي(قیاس الخزرجي  هاتأعدالتي  األداةاعتمد الباحث 

(تنطبق علي دائمًا، تنطبق علي ) فقرة والمقیاس محدد بخمس بدائل  ٢٩ن (المؤلف م) ٢٠٠٦(

، ٣، ٤، ٥وأعطیت الدرجات (غالبًا، تنطبق علي أحیانًا، تنطبق علي نادرًا، ال تنطبق علي أبدًا) 

) للفقرات السلبیة.٥، ٤، ٣، ٢، ١) للفقرات اإلیجابیة، وأعطیت الدرجات (١، ٢

على مجموعة من المتخصصین في التربیة وعلم النفس وقام الباحث بعرض المقیاس 

إلصدار حكمهم على صیاغة الفقرات  دهوكالستخراج الصدق الظاهري وتكییفه لبیئة جامعة 

%) من آراء الخبراء .  ٨٠. وقد اعتمد نسبة اتفاق ()١ملحق (وصالحیتها

تعدیل مع حصلت فقرات المقیاس باإلجماع على اتفاق الخبراء وفي ضوء مالحظاتهم

  .)٢٣) و (١٠لفقرتین هما فقرة (صیاغةال

Testإعادة التطبیق (وتم التحقق من ثبات المقیاس باستخدام طریقة  – Retest( والتي

حساب الثبات إذ تعطینا معلومات عن استقرار النتائج بوجود فاصل ل األسالیب المهمةتعد من 

) طالبًا ٨٠لطریقة قام الباحث بتطبیقه على (زمني بین التطبیقین ، ولحساب ثبات المقیاس بهذه ا

) یومًا ١٥وبفاصل زمني بین التطبیقین األول والثاني مقداره (من مجتمع البحثوطالبة 

) وهو معامل ثبات عالي وبذلك أصبح المقیاس ٠.٨٧وباستخدام معامل االرتباط وجد مقداره (

  . )٢ملحق(،جاهزًا للتطبیق النهائي
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:الوسائل اإلحصائیة
اسـتخدمت الوسـائل لغرض تحلیل البیانات التي تم التوصل إلیها ومعالجتها إحصـائیاً 

  وهي :  وباستخدام الحاسوب )Spssاإلحصائیة والموجودة في البرنامج اإلحصائي (

.Tاالختبار التائي لعینة واحدة .١ Test for One Sample:

Towاالختبار التائي لعینتین مستقلتین.٢ Indepent Sample: T. Test for

Personمعامل ارتباط بیرسون.٣ Correlation Coefficient:

عرض النتائج ومناقشتھا 
التعرف على مستوى االستقرار النفسي لدى طلبة جامعة دهوك .الهدف األول: 

) وبـانحراف ١٠٠.٧١أوضحت نتائج البحث أن الوسط الحسابي ألفراد عینة البحث بلغ (

) وعنــد مقارنــة الوســط الحســابي ألفــراد العینــة بالوســط الفرضــي للمقیــاس البــالغ ١١.٤١معیــاري (

) درجـــة وباســـتخدام االختبـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة تبـــین أن القیمـــة التائیـــة المحســـوبة تســـاوي ٨٧(

) وبدرجــة ٠،٠٥) عنــد مســتوى داللــة (١.٩٦) وهــي أعلــى مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة (٢٠.٧٣(

  ) .٣موضع في الجدول () كما ٢٩٧حریة (

  )٣جدول (ال

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة لعینة البحث

  العدد
الوسط 

الحسابي

االنحراف  

المعیاري

الوسط 

الفرضي

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٩٨١٠٠.٧١١١.٤١٨٧٢٠.٧٣١.٩٦٠.٠٥

جة إلى أن طلبة جامعة دهوك یتمتعون بمستوى عاٍل من االستقرار وتشیر هذه النتی

للطلبة مما یساعدهم على الجامعةویمكن تفسیر هذه النتیجة إلى الدعم الذي تقدمه فسي،الن

،فرص عمل بعد التخرجاإلحساس بوجودإشباع حاجاتهم وتحقیق طموحاتهم هذا إضافة إلى 

  )  ٢٠٠٦الخزرجي ) ودراسة ( ٢٠٠٤لجمیلي، اوتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة (

الهدف الثاني : التعرف على مستوى االستقرار النفسي لدى طلبة جامعة دهوك وفقا للمتغیـرات

اآلتیة:

إناث)–النوع (ذكور  -أ

) وبـانحراف ١٠٠.٩١أظهرت النتائج أن الوسط الحسابي لعینة البحث مـن الـذكور قـد بلـغ ( 

) وبــانحراف معیــاري ١٠٠.٥٤الوســط الحســابي لعینــة البحــث مــن اإلنــاث () أمــا١١.٢٨معیــاري (

) وعند اختبار معنویة الفروق بـین متوسـطات الـذكور واإلنـاث باسـتخدام االختبـار التـائي ١١.٥٥(
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) وهي اصـغر مـن القیمـة التائیـة ٠.٢٧لعینتین مستقلتین تبین أن القیمة التائیة المحسوبة تساوي (

) كمــا موضــح فــي  ٢٩٦) وبدرجــة حریــة ( ٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (١.٩٦الجدولیــة البالغــة (

  ) .٤الجدول (

)٤جدول (لا

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لعینة البحث بحسب متغیر الجنس

  العددالجنس
الوسط 

الحسابي

االنحراف  

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

١٣٨١٠٠.٩١١١.٢٨ذكور
٠.٠٥  ١.٩٦  ٠.٢٧  

١٦٠١٠٠.٥٤١١.٥٥إناث

وتشیر هذه النتیجة إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة في مستوى االسـتقرار النفسـي 

فـي إقلـیم كوردسـتان (ذكورـ إناث). ویمكن تفسیر هذه النتیجة إلـى أن التوجهـات  عالنو وفق متغیر

بــین الرجــل والمــرأة وهــذا انعكــس بشــكل واضــح علــى أســالیب تحــاول جاهــدة تطبیــق مبــدأ المســاواة 

التنشـئة األســریة هـذا مــن جانـب ، والــى دعـم الحكومــة الغیـر محــدود لكـل متطلبــات طلبـة الجامعــة  

كي یسـتطیعوا مواصـلة دراسـتهم دون تمییـز ، األمـر الـذي ُیشـِعر كـال الجنسـین باالسـتقرار النفسـي 

    )٢٠٠٦الخزرجي ، (مع دراسة وتتفق هذه النتیجةهذا من جانب آخر،

االختصاص (علمي ، إنساني )  -ب

أظهرت نتائج البحث أن الوسط الحسابي لعینة البحث مـن االختصـاص اإلنسـاني قـد بلـغ 

) ، أمـا الوسـط الحسـابي لعینـة البحـث مـن االختصـاص ١١.١٢) وبانحراف معیاري ( ١٠٠.٨٥(

) وعنــد اختبــار معنویــة الفــروق بــین متوســط ١١.٨٣( ) وبــانحراف معیــاري١٠٠.٥٣العلمــي بلــغ (

درجات االختصاص العلمي واإلنساني باستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین تبین أن القیمة 

) عنــد ١.٩٦) وهــي اصـغر مــن القیمـة التائیــة الجدولیـة البالغــة (٠.٢٤التائیـة المحســوبة تسـاوي ( 

  ) .٥كما موضح في جدول ( )٢٩٦) وبدرجة حریة (٠.٠٥مستوى داللة (
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  )٥جدول (ال

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لعینة البحث بحسب متغیر االختصاص

  العددالختصاص
الوسط 

الحسابي

االنحراف  

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

١٧٠١٠٠.٨٥١١.١٢أنساني
٠.٠٥  ١.٩٦  ٠.٢٤  

١٢٨١٠٠.٥٣١١.٨٣علمي

وتشــیر هــذه النتیجــة إلــى عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات عینــة 

طلبـــة علمـــي واإلنســـاني . ویمكــن تفســـیر هـــذه النتیجـــة إلـــى أن الاالختصـــاص متغیـــر البحــث وفـــق 

الجامعـــة یتـــأثرون بـــنفس المـــؤثرات التـــي تســـود المنـــاخ الجـــامعي ، ومـــا یســـوده المجتمـــع مـــن قـــیم 

اعیة وثقافیة یكاد یكون تأثیرها على االسـتقرار النفسـي بدرجـة متسـاویة ، هـذا إضـافة إلـى ان اجتم

طلبــة جامعــة دهــوك ینتمــون إلــى نفــس البیئــة االجتماعیــة أي لــیس فیهــا مــزیج اجتمــاعي مخــتلط 

فـــي ضـــوء النتـــائج التـــي أســـفر عنهـــا البحـــث یمكـــن تقـــدیم التوصـــیات و مقارنـــة بجامعـــات العـــراق. 

التالیة :  والمقترحات 

التوصیات
 تعزیـز دور المؤسسـات التعلیمیــة والمجتمعیـة فـي زیــادة مـا مـن شــأنه ترسـیخ االسـتقرار النفســي

ـــدور المدرســـة، والجامعـــة وغیرهـــا مـــن  ـــة وهـــي األســـرة، مـــرورًا ب ـــأهم مؤسســـة اجتماعی ابتـــداًء ب

.المؤسسات األخرى.

المقترحات 
رار النفســي ومتغیــرات أخــرى مثــل ( التحصــیل ، إجــراء دراســة لبیــان مــدى العالقــة بــین االســتق

، اضـــطراب الــذكاء االجتمـــاعي ، التفاعــل االجتمـــاعي ، مســتوى الطمـــوح ، التفــاؤل والتشـــاؤم

)الهویة
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المصادر
ــوي:) ١٩٩١فاضــل محســن (،االزیرجــاوي.١ ــنفس الترب ــم ال وزارة التعلــیم العــالي ،أســس عل

جامعة الموصل،والبحث العلمي 

االســــتقرار النفســــي لــــدى تدریســــي جامعــــة ) : ٢٠٠٦ادهــــم إســــماعیل خدیــــدا (إســــماعیل ، .٢

، كلیة التربیة ( رسالة ماجستیر غیر منشورة)الموصل ، جامعة الموصل

: مسـتوى الطمـوح وعالقتـه بقـوة تحمـل الشخصـیة ) ٢٠٠٢الجبوري ، سناء لطیف حسون (.٣

)ةماجستیر غیر منشور ، جامعة المستنصریة، كلیة التربیة (رسالة لدى طلبة الجامعة

ـــرات): ٢٠٠٤الجمیلـــي، كـــریم حســـین (.٤ ـــبعض المتغی ـــه ب ، ، كلیـــة االســـتقرار النفســـي وعالقت

)رسالة ماجستیر غیر منشورة(اآلداب، الجامعة المستنصریة

الــــدار  ،، المركــــز الثقــــافي العربــــي ١ط ،الصــــحة النفســــیة :) ٢٠٠٠مصــــطفى (،حجــــازي .٥

.المغرب،البیضاء 

القـــیم الدینیـــة وعالقتهــــا باالســـتقرار النفــــسي ) : ٢٠٠٦صـــاحب محمـــد (الخزرجــي ، ســـناء .٦

دكتـورا غیـر أطروحـة، جامعة المستنصـریة، كلیـة التربیـة (ومعرفة الذات لـدى طلبـة الجامعة

)منشورة

الهویـــة االجتماعیـــة واالســـتقرار النفســـي وعالقتهمـــا ): ٢٠٠٣الـــدبعي، كفـــاح ســـعید غـــانم (.٧

موظفین والموظفـات بـدوائر الدولـة الحكومیـة بأمانـة العاصـمة بالتصنیف االجتماعي لدى ال

.، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغدادصنعاء

، دار الكتـــب علـــم نفـــس التوافـــق): ١٩٩٩الزبیـــدي، كامـــل علـــوان والشـــمري، جاســـم فیـــاض (.٨

.للطباعة والنشر، الموصل

،  ٢، طالشخصــیة ةوالســیكولوجیســیة الصــحة النف:)٢٠٠١الشــاذلي ، عبــد الحمیــد محمــد (.٩

اإلسكندریةمكتبة الجامعة ، 

، ت. حمــد دلــي الكربــولي وعبــد الــرحمن القیســي نظریــات الشخصــیة:  )١٩٨٣شــلتز، دوان (.١٠

.(مترجم) مطبعة جامعة بغداد

.، دمشقاإلنسان وعلم النفس في ضوء القرآن الكریم :)٢٠٠٥الشمري، جاسم فیاض (.١١

، وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي، : اإلنســـان مـــن هـــو؟)١٩٨٧(صـــالح، قاســـم حســـین .١٢

مطبعة جامعة بغداد.

قیاس االتزان االنفعالي عند أبناء الشهداء وأقرانهم الذین ): ١٩٩١العبیدي، محمد إبراهیم (.١٣

.)ة، كلیة التربیة، ابن رشد، جامعة بغداد(رسالة ماجستیر غیر منشور یعیشون مع والدیهم

.، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرنظریات الشخصیة): ١٩٩٨السید (عبد الرحمن، محمد.١٤
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دراســة نفســیة اجتماعیــة لــبعض المتغیــرات المرتبطــة :  )١٩٩٠عبــد الســالم، فــاروق ســید (.١٥

)٤، مجلة علم النفس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، العدد(باألوهام

، الـــدار العلمیـــة للنشـــر،  ١ط، الجمـــاعي العالجـــيأرشـــاد: )٢٠٠٢العـــزة ، ســـعید حســـني (.١٦

.عمان

) : مستوى الطموح وعالقته بالشخصـیة ، مكتبـة القـاهرة الحدیثـة ١٩٨٤عبد الفتاح ، كامیلیا (.١٧

، القاهرة . 

، بغـداد، دار معالم سیكولوجیة الطفولة والفتـوة والشـباب): ١٩٨٨العظماوي، إبراهیم كاظم (.١٨

.الشؤون الثقافیة العامة

ـــــنفس ، انفعاالتهـــــا وأمراضـــــها وعالجهـــــا : )١٩٨٣كمـــــال ، علـــــي (.١٩ ، دار واســـــط ٢، طال

للدراسات والنشر والتوزیع ، بغداد .

، دار واسط، بغداد.٤، طالنفس انفعاالتها وأمراضها وعالجها:  )١٩٨٩( ــــــ.٢٠

ــة ) : ٢٠٠٨مبــارك ، ســلیمان ســعید (.٢١ ــذات لــدى الطلب االتــزان االنفعــالي وعالقتــه بمفهــوم ال

، أبحاث مجلة كلیة التربیة األساسـیة، جامعـة الموصـل ، المجلـد م العادیینالمتمیزین وأقرانه

  ٦٦، ص : ٢، العدد  ٧

.، دار القلم، الكویتالمدخل إلى علم الصحة النفسیة): ١٩٨٨مرسي، كمال إبراهیم (.٢٢

ــراب ـ ) : ٢٠٠٠( عبــدا هللامحمــد ، عــادل .٢٣ ــة ـ االغت ــي الصــحة النفســیة (الهوی دراســات ف

.، دار الرشاد القاهرة، مصر١، ط یة)االضطرابات النفس

، المكتــب الجــامعي الحــدیث، ٢، طالتكیــف والصــحة النفســیة): ١٩٨٥الهـابط، محمــد الســید (.٢٤
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  )١ملحق (

استبیان آراء الخبراء

  الفقرات  ت
التعدیل صالحیة الفقرة

المقترح غیر صالحةصالحة

أشعر باألمان عندما أخرج من البیت  ١

لعالقة التي تربطني بأصدقائيأشعر بالراحة لنوع ا  ٢

أعتقد أنني قادر على تكوین عالقات إیجابیة مع اآلخرین  ٣

أعبّر عّما بداخلي بسهولة  ٤

أشعر بالراحة عندما أستیقظ من النوم  ٥

أشعر بالرضا لما وصلت إلیه من مستوى علمي  ٦

نزعاجأتقبل نقد أفراد أسرتي وأصدقائي دون أن أشعر باال  ٧

أفضل البساطة في المظهر والملبس  ٨

أعمل لفترة طویلة دون أن أشعر بالتعب  ٩

أخاف الموت رغم أنه حقًا علینا  ١٠

أحب أن أشارك اآلخرین مسّراتهم وأحزانهم  ١١

أفضل االلتزام بالمظاهر االجتماعیة  ١٢

أشعر أن صحتي جیدة  ١٣

في المستقبل ستساعدني على تكوین أسرةأشعر أن مهنتي   ١٤

أشعر أنني قادر على حل مشكالتي الیومیة بهدوء  ١٥

أشعر بالسعادة عندما أكون بین أفراد أسرتي  ١٦

أتعامل مع الناس ببساطة ودون تكلف  ١٧

أنام نوما عمیقًا خال من الكوابیس اللیلیة  ١٨

ي المستقبلأشعر بالتفاؤل عندما أفكر ف  ١٩

من األفضل أن أكون شخصًا یأخذ أكثر مما یعطي  ٢٠

أتمسك بآرائي التي أعتقد بصحتها  ٢١

أفضل عدم التأخر في تقدیم العون لآلخرین  ٢٢

أشعر بالضیق عند اقتراب األستاذ مني أثناء االمتحان  ٢٣

ني بالضیقمساعدة أهلي في البیت وٕانجاز واجباتي معًا یشعرا   ٢٤

أشعر بالرغبة في االنسحاب عندما أكون مع اآلخرین  ٢٥

أشعر بالضیق واالنزعاج عندما یتحدث اآلخرون بسرعة ودون توقف  ٢٦

أشعر أن اختصاصي ال یتناسب وطموحاتي  ٢٧

أطلب رأي اآلخرین ومشورتهم عندما تواجهني مشكلة  ٢٨

بتي بمرض ماأشعر بالقلق من احتمال إصا  ٢٩
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  )٢ملحق(

بصورته النهائيسيمقیاس االستقرار النف

  الفقرات  ت
ال تنطبق تنطبق علي

علي أبداً  نادراً أحیاناً غالباً دائماً 

أشعر باألمان عندما أخرج من البیت  ١

أشعر بالراحة لنوع العالقة التي تربطني بأصدقائي  ٢

ین عالقات إیجابیة مع اآلخرینأعتقد أنني قادر على تكو   ٣

أعبّر عّما بداخلي بسهولة  ٤

أشعر بالراحة عندما أستیقظ من النوم  ٥

أشعر بالرضا لما وصلت إلیه من مستوى علمي  ٦

أتقبل نقد أفراد أسرتي وأصدقائي دون أن أشعر باالنزعاج  ٧

أفضل البساطة في المظهر والملبس  ٨

أعمل لفترة طویلة دون أن أشعر بالتعب  ٩

أخاف الموت رغم علمي بأنه حقًا علینا  ١٠

أحب أن أشارك اآلخرین مسّراتهم وأحزانهم  ١١

أفضل االلتزام بالمظاهر االجتماعیة  ١٢

أشعر أن صحتي جیدة  ١٣

ن أسرةأشعر أن مهنتي في المستقبل ستساعدني على تكوی  ١٤

أشعر أنني قادر على حل مشكالتي الیومیة بهدوء  ١٥

أشعر بالسعادة عندما أكون بین أفراد أسرتي  ١٦

أتعامل مع الناس ببساطة ودون تكلف  ١٧

أنام نوما عمیقًا خال من الكوابیس اللیلیة  ١٨

أشعر بالتفاؤل عندما أفكر في المستقبل  ١٩

من األفضل أن أكون شخصًا یأخذ أكثر مما یعطي  ٢٠

أتمسك بآرائي التي أعتقد بصحتها  ٢١

أفضل عدم التأخر في تقدیم العون لآلخرین  ٢٢

أشعر بالضیق عند اقتراب التدریسي مني أثناء االمتحان  ٢٣

            قمساعدة أهلي في البیت وٕانجاز واجباتي معًا یشعراني بالضی   ٢٤

أشعر بالرغبة في االنسحاب عندما أكون مع اآلخرین  ٢٥

أشـــعر بالضـــیق واالنزعـــاج عنـــدما یتحـــدث اآلخـــرون بســـرعة ودون   ٢٦

توقف

أشعر أن اختصاصي ال یتناسب وطموحاتي  ٢٧

أطلب رأي اآلخرین ومشورتهم عندما تواجهني مشكلة  ٢٨

صابتي بمرض ماأشعر بالقلق من احتمال إ  ٢٩


