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  توطئة: -

 كالجيؿ بغمكضو األقدمكف عرفو أف منذ الجسدم المرض عف النفسي المرض يختمؼ
 تختمؼ كالتي لمعالج، كحاجتو لمرضو المريض إدراؾ كىي ،األىـ المفارقة إلى إضافة بأسبابو،
 مينة كجعمتو بالغمكض النفسي المرض أحاطت كغيرىا النقاط ىذه كشدتو. المرض باختالؼ
  كالكصمة باإلثـ النفسي المرض فارتبط طكيمة، لعصكر كعالجو تفسيره في كالمشعكذيف لمسحرة

(stigma )المرض عف سمبية شعبية ثقافة تككيف عمى ساعد مما الكامؿ، بالشفاء األمؿ كانعداـ 
 .نفسيان  كالمرضى النفسي

 تطكر سبيؿ في الحديثة العممية التكجيات مف خالؿ النفسية الصحةب االىتماـ رزيبك 
، كالتي النفسية الصحة التي تكاجو التحديات عمى الرغـ مف أفراده، صحة عمى كالحفاظ المجتمع

 ذاتو إلثبات اإلنساف كسعي المتسارعة كالحداثة التطكر ضغكط مف العصر ىذا يحممو تتجمى بما
 .كالتغيرات المعمكمات مف اليائؿ الكـ ىذا ضمف الفردية

 المرض مكاضيع زالتما النفسية الصحةب االىتماـ نحك العالمية كاالتجاىات التقدـ كبمكازاة
" النفسي المريض" فعبارة كالشعكذة، الجيؿ عصكر خمفتيا قاتمة بصكرة محاطة النفسي كالمريض
 .النفسي لممريض كتكصيفيا مكضكعيتيا مدل في تتفاكت ذىنية صكران  سامعيا لدل تستدعي

 ك النفسي، المرض مكضكع نحك المستمع لدل شخصي اتجاه عف تعبر الصكرة ىذه إف
 التعامؿ تتطمب قد التي اليكمية، الحياة مكاقؼ في تبرز مختمفة سمككيات في االتجاه ىذا يتبمكر
 احتماؿ نضع عندما حتى أك نفسي، بمرض األسرة أفراد أحد إصابة عند أك نفسي مريض مع

 .نفسية مشكمة مف المعاناة

 االجتماعية بالعكامؿ يتعمؽ بعضيا ،كثيرة بعكامؿ النفسي المرض نحك االتجاه كيتأثر
 ىذا كيأتي الشخصية، كسماتيـ كخبراتيـ باألفراد يتعمؽ اآلخر كبعضيا ،المجتمع في كالثقافية
 بالسمات كعالقتيا النفسي المرض نحك كالمعتقدات االتجاىات ىذه بيف العالقة ليدرس البحث

 .لمفرد الشخصية
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 :البحث مشكمة -1-1

 في السائدة Concepts and beliefsكالمعتقدات المفاىيـ ببعض النفسية األمراض ترتبط
 أف إلى ذلؾ كيدفع النفسي، بالمرض الغمكض مف الكثير يحيط حيث المختمفة؛ العالـ مجتمعات

 أكضحتو ما كىذ كالسِّحر، كالجف الخفية القكل تأثير إلى النفسية باألمراض اإلصابة الناس يعزك
يكانـ أكجيناكا أكباف، دراسة  أك نيجيريا، في( Akpan,  Ojinnaka,  Ekanem ,2010) كا 
 النفسي المرض رفض كيعتبر الجزائر، في 2111 غربي دراسةكما تكضح  السحر ك الكراثةإلى 

 دمج في كالتأىيمي كالنفسي الطبي العالج نجاح في العقبات أخطر مف كاحدان  نفسيَّان  كالمرضى
 (.Hansson et al., 2011, 48) المجتمع في  النفسية األمراض ذكم األشخاص

ذا  العديد في االنتشار كاسعة ظاىرة النفسي بالمريض تحيط التي( Stigma)الكصمة كانت كا 
 ،1995 كالشربيني، عياد)العربية البيئة في أكثر متكاجدة فإنيا كالغرب، الشرؽ في الثقافات مف
 بأف القبكؿ مف األسرة أعضاء تمنع كقد كالخجؿ، الذنب مشاعر تسبب الكصمة فيذه(. 76

 تقديـ مف يمنع النفسي المريض تقبؿ عدـف المفرغة، الحمقة تبدأ كىنا نفسي، مرض عنده قريبيـ
 لو المناسبة الرعاية كتقديـ المريض لعالج المبكر التدخؿ ؤخر، كقد ياألسرة ضمف لو الدعـ

(Lefley,1987,4) كمعتقدات سابقة خبرات عف ينتج معيف لمكضكع الفرد رفض أك قبكؿ كينتج 
 عند كاضحان  اجتماعيان  اتجاىان  ليصبح التشكؿ ىذا كينمك المكضكع، ىذا عف لديو تشكمت كمعارؼ
 .الراشد

 كاالجتماعية الثقافية فالعكامؿ مجتمع، أم في السائدة االتجاىات في الكثير مف العكامؿ يؤثر
 كاألدكار أفرادىا بيف العالقة كطبيعة النفسي المريض أسرة بنية في تؤثر مجتمع كؿ في السائدة
 مثالن،، الكالديف اتجاه كاف إذاف(. 1996 كفافي،)األقارب كبعض كاألـ األب مف لكؿ تحددىا التي
 (218 ،1979 زىراف،)فييا مشككان  العالج عممية تصبح النفسي المريض نحك سمبيان 

 2113World لمعاـ( WISH)بػ المعركفة النفسية الصحة عمؿ مجمكعة تقرير يشير
Innovation Summit for Health مف المالييف مئات عافية عمى النفسية المشاكؿ تأثير إلى 

لى أف ،عالية كاجتماعية اقتصادية كتكاليؼ كبير عجز في كتسببيا العالـ، حكؿ الناس  الصحة كا 
 قمة كىك إىماليا في رئيس سبب كثمة. إىماالن  العالمية الصحة شؤكف أكثر أحد قد تككف النفسية
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 كساميمي، سيمفا)كالمجتمعات كاألسر األفراد عمى النفسية المشكالت تمقيو الذم بالعبء الكعي
 بالد كؿ في متفاكتة كبنسب النفسي المرض ظيكر عمى الدالئؿ مف العديد كىناؾ(. 1 ،2113
، (9 ،2113 الشربيني،)آخر إلى مجتمع مف االجتماعية ك الثقافية الخمفية كباختالؼ العالـ
 األفراد عدد بمغ 2111 عاـ ففي النفسية، المشكالت بإحدل العالـ سكاف مف%  11نحك فيتأثر
 كاحد؛ حيث يعاني العالـ أنحاء جميع في شخص مميكف 711 نفسية مشكالت مف يعانكف الذيف
 ىؤالء مف كثيران  كال يتمقى معتدلة، أك خفيفة نفسية مشكالت مف تقريبان  أشخاص عشرة مف

 بيذه المرتبطة الكصمة ألف ياتيـح تغيرالذيف يمكف أف  المناسبيف الرعاية أك العالج المرضى
 أف كالمحزف ،(5 ،2113 كساميمي، سيمفا)الميداف ىذا في لمتقدـ رئيسة عقبة تشكؿ المشكالت

 كفاءاتيـ، قمت لماذا يدركف فال حيارل، يبقكف كاالضطرابات المشكالت تمؾ تنتابيـ الذيف معظـ
 قبؿ، مف كاف حاليـ كما الحياتية ميماتيـ أداء عمى قادريف يعكدكا فمـ قدراتيـ، كانحدرت
 (. 25 ،1999ىيمز، ىيمزك)اإلنسانية عالقاتيـ كانعدمت بشاشتيـ، ذىبت لماذا أيضان  كاليعرفكف

 نحك االتجاىات إيجابية في مؤثر كعامؿ األلفة عامؿ عف 2119كماير كينستكف تحدَّث ك
 االتجاه، لصاحب العالي كالتعميـ السف، كبر مثؿ االجتماعية المتغيرات كتنبئ النفسي، المرض
 (.  Vibha et al., 2008, 477)أكثر إيجابية باتجاىات نفسيان  المرضى مع التكاصؿ مدة كطكؿ

حكؿ  المغمكط الشعبي المفيكـ النفسي المرض نحك االتجاه في تؤثر التي العكامؿ كمف
 ،النفسي كالمرض النفسي المريض تجاه سمبية أفعاؿ ردكد إلى يؤدم قد كالذم، النفسية ألمراضا

 االجتماعية المساندة عمى حصكلو مف يحد، ما المريض كنبذ ككصمة، استيجاف، شكؿ عمى
 قد مما النفسي التكازف لو يحقؽ معيف اجتماعي سند دكف معاناتومع  كحيدا كيتركو المطمكبة،
إلى العالج  بادر لك فيما كاف مف الممكف تالفييا النفسي، المرض في متقدمة مراحؿ إلى يكصمو

 (.71 ،1995 كالشربيني، عياد)مرضو بداية في

 اتجاىات بعضيا فتناكؿ النفسي، المرض نحك باالتجاىات اىتمت التي الدراسات تنٌكعت
 كتناكلت الدراسي، كالمستكل المتغيرات ببعض كعالقتيا النَّفسي المرض نحك الطالب
 أثر معرفة (1994شقير،) لدراسة إضافة( 2119أحمد،) كدراسة( 1998 عثماف،)دراسة

 كأظيرت السعكدية، في النفسي المرض نحك الطالبات اتجاىات عمى التعميمي المستكل
 .النفسي كالعالج المرض نحك ايجابية اتجاىات الطمبة أغمبية أف( 2116كحسف، بركات)دراسة
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 طمب تعيؽ كالتي النَّفسي المرض نحك السمبية االتجاىات الدراسات بعض تناكلت ككذلؾ
 الناشرم)دراسة مع اتفقت التي ،Jorm,2000))جكـر كدراسة، المناسبة لممساعدة المريض
 المريض تكجو عدـ سبب الدراسة عينة أفراد مف% 52,5 فييا أرجع، حيث (2118كالسايس،
 نفس مف%  57,4 كرأل السَّمبية، المجتمع نظرة إلى باألعراض شعكره عند العالج لطمب النفسي
 بالمريض االعتراؼ في% 73,3 نسبة كيتردد المجتمع، عمى خطر النفسي المريض أفَّ  العينة
 فايكرلكبٌيف  كما ،(2 ،2118 خكجو،)بالعار كالشعكر الخجؿ بسبب أسرىـ في النفسي
 كالصعكبات كالكراثة كالصدمات، الضغكط، ذكر تكرار( Fiorillo et al., 2010)كآخركف
 المرضى يذكر ما كثيران  ،الدراسات مف غيرىا كفي النفسيَّة، االضطرابات تسبب كعكامؿ األسرية
 إلى النفسي المرض كصمة مف الخكؼ ىك أٌف السبب النفسي الطبيب إلى الذىاب رفضكا الذيف
 نحك االتجاىات كتؤثر .(8 ،2111سارتكريكس،) كنكعيتو العالج إزاء السمبية التكقعات جانب

 األثر تبيف اليند في(Vibha et al.,2008)كآخريف فيبا دراسة ففي ،حياتيـ في نفسيان  المرضى
 األمراض نحك النفسي الطب جناح مراجعي اتجاىات فكانت نفسيان؛ المرضى مع لمخبرة يجابياإل

 بيف المقارنة تناكلت التي الدراسات كتعددت العاميف، المراجعيف مف إيجابية أكثر النفسية
 ىذه مثؿ يممككف ال مف كبيف ،نفسييف مرضى مع سابؽ كتكاصؿ خبرة يممككف مف اتجاىات
 مع سابقة خبرة لدييـ الذيف الطالب أف بينت التي( 2111 ف،يكآخر  تشانغ)كدراسة الخبرات
 يممككف ال الذيف بالطالب مقارنة نفسيان  مريضان  تصؼ مفترضة لحالة تقبالن  أكثر نفسٌيان  المرضى

( 1996 ككلؼ،)كدراسة( 1993 ىككسيمي،)دراسة تناكلت كأيضان  نفسٌيان، المرضى مع سابقة خبرة
 .نفسيان  المرضى مع الخبرة جانب

 ؛أنفسيـ المرضى حياة في نفسيان  المرضى ك المرض نحك السمبية االتجاىات تؤثر كذلؾ
 نكعية في ان تدني تسببك  لدييـ كالمعاناة الضغكط زيادة عمى السمبية االتجاىات تعمؿ  حيث
 .(Mckeown & Clancy, 1995, 12)حياتيـ

 ،االجتماعي النفس عمـ في بارزة مكانة ،إيجابية أـ كانت سمبية ،االتجاىات ىذه ككفكت
المجاالت ك  ،القيادم كالتدريب التربية مثؿ ،التطبيقية المجاالت مف بالعديد الكثيؽ التصاليا
 (. 178 ،1989 مميكة،)الجماعة كديناميات الشخصية، مثؿ النظرية



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

6 
 

 المرء يالحظ فعندما ،(253 ،1996آيزنؾ،) الشخصية مف ىامة جكانب االتجاىات تشكؿ
 شبكة أف أم أنماط، في كتتجمع مترابطة أنَّيا يتبيف نفسو، الكقت في الفرد اتجاىات مف عددان 

 إليو نشير ما ىي الٌناس تجاه األفعاؿ ردكدف لمشخصية، كالبناء الشكؿ لتمنح تبرز االتجاىات
 (.131-129 ،1993 كالمبرت، المبرت)الشَّخصٌية سمات باسـ

 كاالتزاف كاالنطكاء السيطرة كمثاليا ،اآلدمييف جميع لدل مشتركة الشخصية سمات كتعتبر
 لدل تكجد أنيا أم ،شخص أم لدل ذاتو الشكؿ ليا فيككف الكثير، كغيرىا كاالجتماعية الكجداني
 أف بمعنى ،(71 ،1987 الخالؽ، عبد) كيفيان  كليس ان كمي فالفارؽ متفاكتة، بدرجات كلكف الجميع
 تنظيمية عمميات باعتبارىا المختمفيف األفراد سمكؾ في التبايف كبير حد إلى تفسر السمات ىذه

 السابؽ، المرجع)االنتقائي كالتعمـ كالنسياف االنتقائي اإلدراؾ: ىي كظائؼ ثالث خالؿ مف لمذات
82.) 

َـّ  ذلؾ عمى كبناء   نحك االتجاىات لدراسة الحالي البحث في الشخصية سمات تكظيؼ ت
 :التالي الرئيس بالسؤال متمثِّمةً  البحث مشكمة لتصبح النفسي، المرض

   الشخصية؟ سمات كبيف النفسي المرض نحك االتجاىات بيف عالقة تكجد ىؿ -

 : البحث أىمية -1-2

 التالية: النقاط كفي البحث إلييا سيتكصؿ التي النتائج في الحالي البحث أىمية تكمف

 أك السمبية كعالقتيا النفسي المرض نحك االتجاىات تناكلت التي العربية كالبحكث الدراسات قمَّة •
 ._الباحثة عمـ بحدكد_ الشخصية بسمات اإليجابية

 تجاكبو كبالتًّالي لمرضو، النفسي المريض تقبؿ في اكأثرى النفسي المرض نحك االتجاىات دكر •
 . كالعالج التَّشخيص أثناء

 صحية بيئة لخمؽ ،نفسيان  المرضى أسر لدل النفسي المرض نحك اإليجابية االتجاىات أىمية •
 .النفسييف المرضى استشفاء في تساعد داعمة
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 تقبؿ في اكأثرى بو، المحيط المجتمع أفراد لدل النفسي المرض نحك اإليجابية االتجاىات أىمٌية •
 .لو كاالجتماعية النَّفسية المساندة كتقديـ المجتمع ضمف المريض

 .النفسي المرض نحك اتجاىاتيـ في األفراد لدل الشخصية سمات دراسة أىمية •

 النفسي المرض نحك اإليجابية االتجاىات لبناء تثقيفية برامج كضع في البحث نتائج مف فادةاإل •
 .نفسيان  كالمرضى

 . الٌنفسي المرض نحك االتجاه مككنات دراسة أىميَّة •

 كصمة شخصيتيـ بسمات اكعالقتي النفسي المرض نحك المرضى ذكم اتجاىات تحديد أىمية •
 . كجنسيـ كعمميـ القربى

 النفسي المرض نحك المختمفة ـباختصاصاتي يفالجامعي الطالب اتجاىات تحديد أىمية •
  الجامعية كتخصصاتيـ شخصيتيـ بسمات اكعالقتي

 :البحث أىداف -1-3

 : يمي ما تحقيؽ إلى الحالي البحث يسعى 

 .النفسي المرض نحك المرضى كذكم الطالب مف البحث عينة أفراد اتجاىات إلى التعرؼ .1

 سمات مف ككؿ النفسي المرض نحك االتجاىات بيف العالقة إلى التعرؼ .2
 .(يفالجامعي الطالب المرضى، ذكم)العينتيف أفراد لدل( ذىانية عصابية، انبساطية،)الشخصية

 تبعان  المرضى ذكم عينة أفراد لدل النفسي المرض نحك االتجاىات في الفركؽ إلى التعرؼ .3
 عينة كلدل ،(النفسي بالمريض القرابة صمة –التحصيمي المستكل –العمر –الجنس)لمتغيرات
 (الجامعي التخصص نكع – الجنس)لمتغيرات تبعان  الطالب

 

 

 



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

8 
 

 :البحث فرضيات -1-4

 ؟حث نحو المرض النفسيالب ماىي اتجاىات كل من عينتي: البحث سؤال

نفسيان كعينة  فركؽ دالة إحصائيان بيف عينة ذكم المرضىتكجد  : الالفرضية األولى -
 تبعان لالتجاىات نحك المرض النفسي. الطالب

 :فرضيات البحث المتعمقة بالعينة األولى من ذوي المرضى نفسياً 

ال تكجد عالقة دالة إحصائيان بيف االتجاىات نحك المرض النفسي،  الفرضية الثانية: -
كبيف سمات الشخصية)االنبساطية كالعصابية كالذىانية كالكذب( لدل أفراد العينة 

 األكلى
ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف أفراد العينة  الفرضية الثالثة: -

 راد العينة األكلى.األكلى، تبعان لمتغير عمر الفرد لدل أف
ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف ذكم  الفرضية الرابعة:  -

 المرضى نفسيان، تبعان لمتغير الجنس لدل أفراد العينة األكلى.
ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف ذكم  الفرضية الخامسة: -

 يمي لمفرد مف أفراد العينة األكلى.المرضى نفسيان، تبعان لمتغير المستكل التعم
ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف ذكم  الفرضية السادسة: -

 المرضى نفسيان، تبعان لمتغير صمة القرابة بالمريض النَّفسي.

 فرضيات البحث المتعمقة بالعينة الثانية من الطالب الجامعيين:

ال تكجد عالقة دالة إحصائيان بيف االتجاىات نحك المرض النفسي،  الفرضية السابعة: -
 كبيف سمات الشخصية) االنبساطية كالعصابية كالذىانية كالكذب( لدل العينة الثانية.

ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف الطالب  الفرضية الثامنة: -
 الجامعييف، تبعان لمتغير الجنس.

في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف الطالب  ال تكجد فركؽ :الفرضية التاسعة -
 الجامعييف، تبعان لمتغير نكع التخصص الجامعي.
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  البحث بمصطمحات التعريف -1-5

 اإلجرائية كبالمعاني كردت حيثما اآلتية المفاىيـ الباحثة استخدمت البحث مكضكع ضكء في
 :منيا لكؿ المقابمة

 DSMالدليؿ التشخيصي الرابع يعٌرؼ: Mental disordersالنفسي المرض تعريف1-5-1
-IV TR تمؾ األنماط أك المتالزماتبأٌنو  المرض الٌنفسيSyndromes  السمككية كالنفسية ذات

)كأف تككف األعراض مؤلمة(، أك العجز التي ترتبط بكجكد حاالت مف الضيؽالداللة اإلكمينيكية، 
)أم ضعؼ في ناحية أك أكثر مف النكاحي الكظيفية(، أك زيادة احتماؿ المعاناة أك المكت أك 

فإف ىذه المتالزمات أك األنماط  ،كبير. إضافة إلى ذلؾاأللـ أك العجز أك فقداف الحرية بشكؿ 
لحدث معيف، ككفاة  لمتفؽ عمييا ثقافيان ينبغي أف ال تككف ضمف إطار االستجابات المتكقعة أك ا

شخص حميـ مثالن. كميما يكف سببيا األصمي، يجب اعتبارىا في الكقت الحالي مظيران الختالؿ 
 .(DSM IV, 1994, 22سمككي أك نفسي أك بيكلكجي لدل الفرد) 

 كجداني، استعداد في يتضح مكتسبان  دافعان  االتجاه يعتبر: Attitude االتجاه تعريف 1-5-2
 حيث مف معينة لمكضكعات بالنسبة سمككو كيمكف الفرد شعكر يحدد الثبات مف ما درجة لو

 يكرىيا أك( إيجابيان  نحكىا اتجاىو كاف إذا)إلييا كيميؿ يحبيا بالفرد فإذا تفضيميا، عدـ أـ تفضيميا
 صديقان )معينان  شخصان  يككف فقد االتجاه مكضكع عف أما(. سمبيان  نحكىا اتجاىو كاف إذا)منيا كينفر
 ما، إيديكلكجية أك مذىبان  أك ما، عممية مادة أك ما، مدينة أك ما شعبان  أك ما جماعة أك ،(عدكان  أك
 كمشركع)ما ان مشركع أك ،(القضاء في تشغيميا أك تعميميا اك المرأة عمؿ نحك كاالتجاه)ما فكرة أك

 .(23 ،1993 كآخركف، طو)كتتنكع االتجاه مكضكعات تتعدد كىكذا(... األسرة تنظيـ

 المرض) معيف لمكضكع رفضو أك قبكلو درجة تكضح الفرد لدل كجدانية حالة كاالتجاه ىك 
 كمعارفو معتقداتو كخاصة االتجاه، بمكضكع تتعمؽ الفرد لدل سابقة خبرات عف نتجت ،(النفسي
 إصدار إلى بالفرد الحالة ىذه كتدفع عقاب، أك ثكاب مف الفرد كاجو كما المكضكع، ىذا تجاه
 المرض رفض أك قبكؿ أم) ذاتو المكضكع ىذا ضد سمبي سمكؾ أك المكضكع نحك إيجابي سمكؾ
 يتمثؿ كما المستخدـ، االتجاه مقياس عمى المرتفعة الدرجة في االيجابي االتجاه كيتمثؿ ،(النفسي
 كيتـ(. 3ص ،2112شقير،)المستخدـ االتجاه مقياس عمى المنخفضة الدرجة في السمبي االتجاه
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 عمى الشخص عمييا يحصؿ التي الدرجة بأنو: إجرائيان  النفسي المرض نحك االتجاه تعريؼ
إلى  درجاتو ارتفاع يشير كالذم البحث ىذا في المستخدـ النفسي المرض نحك االتجاه مقياس

 .اتجاه إيجابي كانخفاض درجاتو إلى اتجاه سمبي

 أك االتجاه عمى لمداللة يكنغ العالـ أكجده اصطالح:Extroversion االنبساطية -1-5-3
 صكب الشخص اىتمامات تتجو إذ ،(انبساطي)الشخصية نماذج مف نمكذج بو يتميز الذم الميؿ
 فاالنبساطي. كمشاعرىا الذات أفكار صكب التكجو مف بدالن  اآلخريف، كالناس الطبيعة إلى الخارج
 الذات مشاغؿ عف بإعراضو أك االجتماعية، كالحياة الخارجي العالـ عمى باإلقباؿ يتميز

 ىذا يستعمؿ .(48 ،1979 رزكؽ،) Introvertedاالنطكائي عكس كىك ،الباطنية كالتأمالت
 الطرؼ إلى االنبساط يمثؿ الذم الطرؼ مف متصؿ كجكد إلى يشير الذم بالمعنى االصطالح
لى ،Introversionاالنطكاء يمثؿ الذم األقصى  أكثر الكسط في يقعكف الناس غالبية اف كاقع كا 

 الدليؿ إقامة يمكف التي السمات بكؿ عالقتو في االنبساط كيعٌرؼ الطرفيف، عمى يقعكف مما
 االفتقار المسؤكلية، إلى االفتقار: كىي بعضيا، مع ترابطية عالقات تقدـ كالتي تجريبيان، عمييا
 كيمسكف، ك آيزنؾ)كالفاعمية االجتماعية، المغامرة، إلى كالميؿ االندفاع، التعبيرية، التفكير، إلى

1988، 11-11). 

كىي  ؛االنطكائية\االنبساطية بعد عف مستقالن  بعدان  مثَّؿت: Neuroticism العصابية -1-5-4
 كشديدة، مستقرة غير انفعالية بأنو كيعرفو آيزينؾ، عند الشخصية أبعاد مف الميـ الثاني البعد
( اإلرىاؽ) الضغكط مكاقؼ في عصابية أعراض تطكير إلى مسبؽ استعداد اذ الشخص تجعؿ
 (.4 ،1999رضكاف،)excessive stress الشديدة

 تحميمو خالؿ 1961 عاـ آيزينؾ استخرجو عامؿ كىك:   Psychotismالذىانية -1-5-5
 كمرضى الفصامييف ك األسكياء كىـ ،المفحكصيف مف مجمكعات ثالث بيف تميز لمحكات
 الكاقع لمقتضيات مطابقتيا حيث مف السمكؾ ظكاىر العامؿ ىذا كينتظـ ،ياالكتئاب اليكس
 كالمعتقدات reference اإلحالة كأفكار اليالكس مثؿ ظكاىر بيف يربط فيك بالذات، المحيط

 أك(االنفعالي التبمد حالة في كما)الكجدانية أك اإلدراكية الظكاىر مف غيرىا مع كينظميا الخاطئة،
 قطب إلى أقرب تككف بحيث كاحد محكر عمى ،(التخشبية االضطرابات في كما)الحركية
 (.181 ،1987 الخالؽ، عبد)السكاء قطب إلى أك االختالؿ
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 البنكد كؿ عمى الفرد عمييا يحصؿ التي الدرجة ابأني إجرائيان  السمات ىذه تعريؼ كيتـ 
 .الدراسة في المستخدـ المقياس حسب الشخصية سمات مف سمة بكؿ الخاصة

 :البحث وعينة األصمي المجتمع -1-6

 المرافقيف نفسيَّان  المرضى ذكم تمثؿ األكلى المجمكعة: مجمكعتيف مف البحث مجتمع يتألؼ
 طالب مف الجامعييف الطالب جميع تمثؿ: الثانية المجمكعة، ك النفسية الخدمات تمقي لمراكز ليـ

 كالفنكف كالعمكـ اإلنسانية( كالكميات التطبيقيةالكميات النظرية)التربية كاآلداب  في األخيرة السنكات
 .دمشؽ جامعة مف(الزراعية اليندسة ككمية كاليندسات االقتصاد)

 طالب مف كطالبة طالبان 1164ك نفسيان، المرضى ذكم مف فردان 151 مف البحث عينة تألفت
 .دمشؽ جامعة

 كىك التحميمي الكصفي المنيج عمى االعتماد البحث ىذا طبيعة تقتضي :البحث منيج 1-7
 الظكاىر كصؼ إلى تيدؼ ككنيا في تشترؾ التي الفعاليات مف كاسعة لمجمكعة يشير اصطالح

 (. 115 ،2113 حمصي،)مككناتيا بيف العالقة كبياف كتحميميا المكاقؼ أك

 :البحث في التالية األدكات استخداـ تـ :البحث أدوات 1-8

 .الباحثة إعداد مف النفسي المرض نحك االتجاه مقياس -1-8-1

 .لمشخصية آيزنؾ لمقياس الٌسكرٌية الٌصكرة -1-8-2

 :البحث حدود -1-9

  األصمي المجتمع يمثمكف األفراد مف عدد عمى الدراسة اقتصرت: البشرية الحدكد 1-9-1
 :مجمكعتيف في كىـ لمبحث

 يقـك كالذم المريض أسرة أفراد أحد: نفسيَّان  المرضى ذكم : مجمكعةاألكلى المجمكعة
 .دمشؽ مدينة ضمف الحككميَّة، المراكز في كالطبية النفسية الخدمات تمقي عند كيرافقو بمتابعتو

  دمشؽ جامعة كميات مف األخيرة السنكات طالب: الطالب : مجمكعةالثانية المجمكعة
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 ككميات دمشؽ، مدينة في الحككمية الصحية كالمراكز المشافي:  المكانية الحدكد 1-9-2
 .دمشؽ جامعة

-6-31 ك 2114 -1-1 بيف الزمنية الفترة في البحث تطبيؽ تـ:  الزمنية الحدكد 1-9-3
2114 

 :البحث في المستخدمة اإلحصائية األساليب -1-11

 االحصائية الرزمة بكاسطة كذلؾ االحصائية، األساليب مف مجمكعة استخداـ تـ
 :ىي األساليب كىذه(21) النسخة( spss)لمعمكـ

 1-11-1- (T.Test )العينة مجمكعات درجات متكسطات بيف الفركؽ لتحديد ستكدنت 
  لمتغيريف

 فركؽ لتحديد ،(ONE WAY ANAOVA)األحادم التبايف تحميؿ معامؿ -1-11-2
 المتكسطات فركؽ اتجاه لتحديد شيفيو اختبار المتغيرات، متعددة العينة أفراد درجات متكسطات

 .األحادم التبايف لتحميؿ كفقان 

 المرض نحك االتجاىات بيف االرتباط لتحديد( Person) بيرسكف االرتباط معامؿ -1-11-3
 .الشخصية سمات مف ككؿ النفسي

 

 

 

 

 

 

 



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

13 
 

  :الثاني الفصل

  السابقة الدراسات -2

 :توطئة

  العربيَّة الدِّراسات 2-1

 األجنبيَّة الدِّراسات -2-2

 .منيا االستفادة كمدل السابقة الدراسات عمى تعقيب-2-3
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  السابقة الدراسات -2

 : توطئة -

 مف الرغـ كعمى النفسي، المرض نحك االتجاىات مكضكع تناكلت التي الدراسات تعددت
 الدراسات ندرة تلكحظ فقد المكضكع ىذا تناكلت التي كالعربية األجنبية كاألبحاث الدراسات تعدد

 .الباحثة عمـ بحدكد السكرم العربي القطر في المكضكع بيذا الميتمة

 .بيا كالمقارنة منيا فادةلإل السابقة الدراسات ىذه عمى االطالع مف لمباحث كالبد 

 :العربية الدراسات 2-1

 :مصر( 1984) خميفة دراسة 2-1-1

 .النفسي المرض نحو واالتجاىات المعتقدات: الدراسة عنوان

 النفسييف، كالمرضى النفسي المرض حكؿ تدكر التي المعتقدات استكشاؼ :الدراسة ىدف
 عف األفراد معتقدات بيف العالقة كدراسة النفسي، المرض حكؿ تدكر التي االتجاىات كاستكشاؼ
 .المكضكع حياؿ اتجاىاتيـ كبيف النفسي المرض

 لقياس ان بند 27ك المعتقدات، لقياس ان بند 74 بند، (111)مف مككف اختبار :الدراسة أداة
 .خميفة المطيؼ عبد إعداد مف االتجاىات

 في كأسرىـ أقاربيـ مف النفسييف المرضى زكار مف فرد 211مف تككنت :الدراسة عينة
 عالقة ليـ ليس مفم العاـ الجميكر مف فرد 211ك. القاىرة في النفسية األمراض مستشفيات

 .ان عام 75-21 بيف أعمارىـ كتتراكح. النفسييف بالمرضى مباشرة

 : الدراسة نتائج

 .المرضى بيؤالء عالقة ليـ ليس كمف نفسيان  بالمرضى عالقة ليـ مف معتقدات تشابيت -

 المرض عف كثقافتو معمكماتو دائرة تتسع ككذلؾ ،التعميـ مستكل ارتفاع مع الفرد كعي يزداد -
 .نفسيان  كالمرضى النفسي
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، النفسي المرض بخطكرة اإلحساس: ىي أبعاد ثالثة حكؿ النفسي المرض نحك االتجاىات تدكر-
 تجنب مقابؿ– المرضى ىؤالء حياؿ كالتسامح ،مرافقتيـ كتحاشي نفسيان  المرضى عف كاالبتعاد
 (.258-255 ،1998 كمحمكد، خميفة)معيـ التفاعؿ

 :مصر(  1989) خميفة دراسة  2-1-2

 .التحكم بمركز وعالقتو النفسي المرض نحو واالتجاىات النفسية المعتقدات: الدراسة عنوان

 كؿ معتقدات حيث مف الخارجي التحكـ كذكم الداخمي التحكـ ذكم بيف المقارنة :الدراسة ىدف
 اتجاىات معرفة إلى تيدؼ كما ،منو كالشفاء عالجو كطرؽ النفسي المرض أسباب حكؿ منيـ
 .النفسييف كالمرضى النفسي المرض نحك البحث عينة

 -النفسي المرض نحك االتجاىات مقياس-النفسي المرض نحك المعتقدات مقياس :الدراسة أداة
 .كالخارجي الداخمي ـكالتح مقياس

 :الدراسة نتائج

 .كالداخمي الخارجي التحكـ كمركز النفسي المرض نحك االتجاىات بيف عالقة تكجد لـ -

 .التحكـ كمركز النفسي المرض حكؿ المعتقدات بيف عالقة كجدت -

 .  التحكـ كمركز االتجاىات بيف العالقة انتفت -

 :المتحدة العربية اإلمارات(1994)محمد دراسة 2-1-3

 المرض نحو باالتجاه وعالقتيا والسيكوسوماتية الوجدانية االضطرابات: الدراسة عنوان 
  .المتحدة العربية اإلمارات دولة في - الجنسين من عينة لدى النفسي

 االنفعالية االضطرابات خالؿ مف كالجسـ النفس بيف العالقة دراسة :الدراسة ىدف
 .النفسي المرض نحك باالتجاه عالقتيا في كالسيككسكماتية

  .ساإلمارات جامعة طالب مف كطالبة طالبان  (112مف) تككنت :الدراسة عينة
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 المرض نحك لالتجاه مقياس ك كالسيككسكماتية، االنفعالية األعراض مقياس :الدراسة أدوات
 .الباحث إعداد مف النفسي

 : الدراسة نتائج 

 المقاييس كبعض – النفسي المرض نحك االتجاه مقياس بنكد بيف ةارتباطي عالقة دتجً كي  -
 عمى الخكؼ) بالمخاكؼ منيا يتعمؽ ما السيما كالسيككسكماتية، االنفعالية لالضطرابات الفرعية
 .اإلناث لدل العامة كالسيككسكماتية االنفعالية كاالضطرابات كالشؾ، الحساسية، الصحة،

 كالميكؿ النفسي المرض نحك االتجاه مقياس بنكد بعض بيف إحصائيان  داؿ ارتباط دجً كي  -
 لدل السيككباتية كالميكؿ الحشكية، كاالضطرابات الدمكية، كالدكرة التنفس كاضطرابات االكتئابية،

 . الذككر

 االنفعالية لالضطرابات الفرعية المقاييس جميع عمى الجنسيف بيف فركؽ دتجً كي -
 .كالسيككسكماتية

 .النفسي المرض نحك االتجاه مقياس بنكد بعض عمى الجنسيف بيف فركؽ  دتجً كي  -

 :فمسطين( 1998) عثمان دراسة 2-1-4

 .النفسي المرض نحو الوطنية النجاح جامعة طمبة اتجاىات: الدراسة عنوان

 .النفسي المرض نحك الكطنية النجاح جامعة طمبة اتجاىات إلى التعرؼ. 1الدراسة: ىدف

 كمكاف كالكمية، الدراسي، المستكل التراكمي، المعدؿ الجنس، متغيرات أثر إلى التعرؼ.  2
 .النفسي المرض نحك اتجاىاتيـ عمى مطمبةل الدائـ اإلقامة

ىك ك ( 1989) بكمديف قبؿ مف المعد النفسي المرض نحك االتجاىات مقياس : الدراسة أداة
 .االجتماعي التقييد بعد. 2 .النفسي العالج بعد.1 أبعاد: خمسة عمى مكزعة ان بند(44) مف مؤلؼ

 .الشخصية العالقات بعد. 5 .االجتماعي التفاعؿ بعد.4 .اإلنسانية النظرة بعد. 3

 كالصيدلة كاالقتصاد التربية كميات طالب مف كطالبة طالبو  511مف تككنت :الدراسة عينة
 .كاآلداب
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 : الدراسة نتائج

 .النفسي المرض نحك الكطنية النجاح جامعة طمبة عند إيجابية االتجاىات كانت -

 كاإلناث الذككر بيف النفسي المرض نحك االتجاىات في إحصائية داللة ذات فركؽ كجدت -
 الفركؽ ىذه ككانت( االجتماعي التفاعؿ – اإلنسانية النظرة -االجتماعي التقييد)أبعاد عمى

 .اإلناث لصالح

 .الدراسي المستكل زيادة مع النفسي المرض نحك اإليجابية النظرة تزداد -

 .التربية كمية لصالح الكمية لمتغير تعزل األبعاد جميع عمى إحصائية داللة ذات فركؽ كجدت -

 .كالمخيـ كالقرية المدينة طمبة بيف النفسي المرض نحك االتجاىات في فركؽ تكجد لـ -

 :األردن( 2111)وآخرون الطراونة دراسة 2-1-5

 .المتغيرات ببعض وعالقتيا النفسي المرض نحو االتجاىات: الدراسة عنوان

 مريض نفسي ذكم مف كككنو ،التعميمي كمستكاه الفرد جنس مف كؿ أثر استقصاء :الدراسة ىدف
 .النفسي المرض نحك االتجاىات عمى النفسي المرض كنكع ،نفسي مريض ذكم غيرمف  أك

 بكمديف إعداد األردنية، لمبيئة المعدؿ النفسي المرض نحك االتجاىات مقياس :الدراسة أداة
1989. 

 144 منيـ شخصان  365 مف النفسييف، المرضى ذكم عينة األكلى العينة تككنت :الدراسة عينة
 مف نفسيان  المرضى ذكم غير عينة كىي الثانية العينة كتألفت ذككر،مف ال 221ك ناثاإل مف

 .ذككرال مف221ك ناثمف اإل 144 منيـ ان شخص 365

 :الدراسة نتائج

 أثر كجكد عدـ مع ما نكعان  إيجابية النفسي المرض نحك األردني المجتمع أفراد اتجاىات كانت -
 .الفرد جنس لمتغير إحصائية داللة ذم
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 اتجاىات مف إيجابية أكثر كالمتكسط العالي التعميمي المستكل ذكم األفراد اتجاىات كانت -
 .المتدني التعميمي المستكل ذكم األفراد

 نحك االتجاه عمى نفسي مريض ذكم مف الفرد ككف لمتغير إحصائية داللة ذك أثر كيجد -
 .النفسي المريض ذكم غير مف فراداأل لصالحتعزل  فركؽه  تجدكي  حيث ؛النفسي المرض

 ىضالمر  ذكم أفراد اتجاىات مف إيجابية أكثر يفالعصابي ىضالمر  ذكم أفراد اتجاىات كانت -
 .يفالذىاني

 :فمسطين(  2116)وحسن بركات:  دراسة 2-1-6

 في الجامعيين الطالب من عينة لدى النَّفسي والعالج المرض نحو االتجاه: الدراسة عنوان
 . فمسطين شمال

 ضكء في النفسي كالعالج المرض نحك الجامعييف الطالب اتجاه إلى التَّعرؼ :الدراسة ىدف
  السكف، مكاف  التحصيؿ، العمر، التخصص، الجنس،: كالتربكية الديمكغرافية المتغيرات بعض
 .األسرة كدخؿ

 .كعالجو النفسي المرض نحك االتجاه مقياس :الدراسة أدوات

 .فمسطيف شماؿ جامعات في يدرسكف ممف كطالبة طالبنا( 228) مف تككنت :الدراسة عينة

 : الدراسة نتائج

ب أظير -  . النفسي كالعالج المرض نحك إيجابيان  اتجاىان %( 75,9) بنسبة الطالَّ

 .النفسي كالعالج المرض نحك سالبان  جاىان اتٌ  الطالب مف(24,1)نسبتو ما أظير -

 لصالح كذلؾ التخصص لمتغير تبعنا النفسي كالعالج المرض نحك إحصائينا دالة فركؽ دتجً كي  -
 .كصيدلة كىندسية طبية تخصصات يدرسكف الذيف الطالب

 لصالح كذلؾ العمر لمتغير تبعنا النفسي كالعالج المرض نحك االتجاه في فركؽ دتجً كي  -
 .العمر صغار الطالب
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 التحصيؿ، الجنس،: لمتغيرات تبعنا النفسي كالعالج المرض نحك االتجاه في فركؽ تظير لـ -
 .الشيرم األسرة كدخؿ السكف، مكاف

 :السعودية (2118)والسايس الناشري  دراسة 2-1-7

 .النفسية لألمراض االجتماعية الوصمة: الدراسة عنوان

 في البحث عف اإلحجاـ كأسباب النفسية األمراض نحك المجتمع اتجاىات معرفة :الدراسة ىدف
 .النفسية األمراض بماىية تكعية لحمالت التخطيط ثـ كمف إليو، الحاجة عند النفسي العالج

 .رأم استطالع :الدراسة أداة

 إناث منيـ%(65,3) سنة، 55-21 بيف الكاقعة العمرية الفئات شممت: الدراسة عينة
 التعميـ فكؽ%( 32,7)ك جامعية بدرجة المتعمميف مف%( 61,4)منيـ ذككر،%( 34,7)ك

 .الجامعي

 :الدراسة نتائج

 لطمب النفسي المريض تكجو عدـ سبب الدراسة في المشاركيف مف%( 52,5)نسبة تأرجع-
 المريض إلى المجتمع بيا ينظر التي السمبية النظرة إلى باألعراض، إحساسو حيف العالج
 كأشار النفسي، بالطب كأسرتو المريض قناعة عدـ السبب أف منيـ%( 31,7) كرأل النفسي،

 العتقادىـ كذلؾ الشيكخ إلى المجتمع أفراد مف كثير لجكء إلى يرجع قد السبب أف إلى%(15,8)
 كانتكاس النفسي، العالج طمب في التأخر إلى يؤدل كىذا شيطاني، مس النفسي المرض أف

 .الحالة

 .عميو الحجر كيجب المجتمع عمى خطر النفسي المريض أف%(  57,4) يرل -

 .العالج مف طكيمة فترة إلى يحتاج وكلكن كغيره مريض أنو%( 34,7)يرل -

 المرضى النفسييف ال يعترفكف بالمرض النفسيأف  الدراسة في المشاركيف مف%( 73,3)  يرل -
 بالعار. كالشعكر كالخجؿ المرض بيذا المحيطيف معرفة مف الخكؼ بسبب
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 في صعبة بيئية ظركؼ أك طارئة صحية كعكة ىناؾ بأف االدعاء%(19,8) نسبة فضؿت -
 .النفسي بالمرض االعتراؼ مف بدالن  العمؿ أك المنزؿ

 يعرؼف النفسية األمراض مستشفى في المريض إبقاء مف المشاركيف مف%( 6,9)يخشى -
 .مرضو بظركؼ المحيطكف

 تحيطيا النفسية األمراض أف إلى يعكد السمبية، المجتمع نظرة في السبب أف%( 49,5) يرل -
 .الصحة مف ليا أصؿ ال التي الخرافات مف الكثير

 إلى كيضيؼ كامؿ، بشكؿ النفسي المريض شفاء إمكانية عدـ ىك السبب أف%( 31,7)يرل -
 (.2 ،2118 خكجو،% ()19,8) النفسييف باألطباء الثقة عدـ ذلؾ

 :غزة فمسطين،( 2119)أحمد دراسة 2-1-8

 المتغيرات ببعض وعالقتو الفمسطينية البيئة في النفسي المرض نحو االتجاه: الدراسة عنوان
 .األخرى

 .الباحث إعداد مف التديف مستكل كمقياس النفسي المرض نحك االتجاه مقياس :الدراسة أداة

 في مرضاىـ يعالجكف الذيف نفسيَّان  المرضى ذكم مف شخص 311 مف تألفت :الدراسة عينة
ة غزة برنامج عيادات  .11,3 معيارم بانحراؼ سنة 23,8  أعمارىـ متكسط النفسية، لمصحَّ

 :الدراسة نتائج

 %.65,6بنسبة ان إيجابي نفسيان  المرضى ذكم اتجاه كاف -

 التديف درجة زادت ككمما ،%93,5 كبنسبة عاليان  نفسيان  المرضى ذكم لدل التَّديف مستكل كاف -
 .صحيح كالعكس النفسي المرض نحك اإليجابي اتجاىيـ زاد النفسييف المرضى ذكم عند

 النفسي المرض نحك إيجابي اتجاه الثانكية بعد الدبمكـ شيادة عمى الحاصميف األفرادلدل  كاف -
 .فأقؿ إعدادم التعميمي مستكاىـ الذيف األفراد مف أكثر
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 ذكم لدلكالعمر  النفسي المرض نحك االتجاه بيف إحصائيان  دالة ارتباطيو عالقة تكجد لـ -
 .النفسييف المرضى

 تبعان  النفسييف المرضى ذكم لدل النفسي المرض نحك إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد لـ -
 السكف. كمكاف الجنس لممتغيريف

 :الجزائر(  2111) غربي دراسة  2-1-9

 .النفسانيين وعمل النفسية االضطرابات نحو المجتمع من عينة اتجاىات: الدراسة عنوان

 المرض مف كؿ نحك الكادم بكالية المجتمع أفراد مف عينة اتجاىات إلى التعرؼ :الدراسة ىدف
 .النفسي األخصائي كعمؿ النفسي المريضك  النفسي

 .ان ذكر  36ك أنثى 24 :فردان  61تألفت مف :الدراسة عينة

 مفتكحة أسئمة شكؿ في بنكد، ستة مف تتككف الباحث، قبؿ مف معدة استمارة :الدِّراسة أداة
 .كتابةن  عمييا ييجاب مفتكحة، كنصؼ

 :الدراسة نتائج

 لتعدد نظران  النفسية، األمراض مف التاـ الشفاء باإلمكاف ليس أنو العينة أفراد أغمب يعتقد -
 .تشخيصيا كصعكبة أسبابيا

 ثـ الجف ثـ الكراثة ثـ الحياتية، الضغكط إلى النفسية األمراض سبب العينة أفراد معظـ ييرجع -
 .العضكية األسباب ثـ السِّحر

 قمة: بسبب النفسي األخصائي مف العالج يطمب ال النفسي المريض أف العينة أفراد أغمب يرل -
 الثقة لعدـ ثـ االجتماعي، الكعي لقمة ثـ الطبيب، عمؿ لطغياف ثـ انعداميـ، أك األخصائييف

 .بالمعالج

 .المجتمع في خطير أنو عمى النفسي المريض إلى البحث عينة أفراد غالبية ينظر -
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 :فمسطين(  2112) وافي  دراسة 2-1-11

 .الفمسطينيين األخصائيين نظر وجية من النفسي المرض نحو األسرة اتجاىات: الدراسة عنوان

 مف النفسي المرض نحك األسرة اتجاىات في الفركؽ داللة مستكل عف الكشؼ :الدراسة ىدف
 -نفسي –طبي) العممي كالتخصص الجنس، لمتغيرات تبعان  الفمسطينييف األخصائييف نظر كجية

 .لألخصائييف الخبرة كسنكات العممية، الدرجة كمتغير ،(إرشادم –اجتماعي

 األخصائييف نظر كجية مف النفسي المرض نحك األسرة اتجاىات استبانة :الدراسة أداة
 البعد العالجي، البعد السرم، البعد: أبعاد ثالثة عمى مكزعة فقرة( 57) مف مؤلفة الفمسطينييف،
 .االجتماعي

 الصحة كعيادات مراكز في العامميف مف كأخصائية ان أخصائي( 141)مف تألفت :الدراسة عينة
 .غزة قطاع في النفسية

 : الدراسة نتائج

 بالبعد عالقة لو فيما كخاصة إيجابية العاـ بشكميا النفسي المرض نحك األسرة اتجاىات كانت -
 .العالجي

 .الجنس لمتغير تعزل النفسي المرض نحك األسرة اتجاىات في جكىرية فركؽ تكجد لـ -

 لمتغير تعزل النفسي المرض نحك األسرة اتجاىات في إحصائية داللة ذات فركؽ كجدت -
 .النفسي التخصص لصالح التخصص

 لمتغير تعزل النفسي المرض نحك األسرة اتجاىات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد لـ -
 .لألخصائييف العممية الدرجة

 لمتغير تعزل النفسي المرض نحك األسرة اتجاىات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد لـ -
 .لألخصائييف الخبرة سنكات
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 :سورية( 2114)السقا دراسة 2-1-11

 وعالقتيا النفسي المرض نحو دمشق بمدينة النفسيين المرضى أسر اتجاىات: الدراسة عنوان
 .االجتماعية بالمساندة

 النفسي المرض نحك النفسييف المرضى أسر اتجاىات بيف العالقة معرفة :الدراسة ىدف
 .االجتماعية كالمساندة

 نحك االتجاه كمقياس ،(Spinder George, 2001)االجتماعية المساندة مقياس :الدراسة أداة
 .الباحثة قبؿ مف المعد النفسي المرض

 العيادات إلى المتردديف النفسييف المرضى أىالي مف شخصان ( 71)مف تألفت :الدراسة عينة
 .بدمشؽ الحككمية المشافي في النفسية

 : الدراسة نتائج

 المساندة كمقدار النفسي المرض نحك األسر اتجاه بيف إحصائيان  دالة إيجابية ارتباطات كيجدت -
 .(1,399) يساكم االرتباط ككاف النفسي، لمريضيـ المقدمة االجتماعية

 األسرة داخؿ االجتماعية كالمساندة النفسي المرض نحك األسر اتجاه بيف إيجابي ارتباط كيجد -
 .(1,421)يساكم االرتباط ككاف النفسي، لممريض

 االرتباط ككاف األسرة، خارج المساندة كمقدار األسر اتجاه بيف إيجابي ارتباط كجد -
 .(1.292)يساكم

 :األجنبية الدراسات 2-2

 :الصين(1991Retish &Yekta-Shokoohi,)وريتش ياكتا شوكوىي دراسة 2-2-1

 .النفسي المرض تجاه  الذكور واألمريكيين  الصينيين الطالب اتجاىات: الدراسة عنوان

Attitudes of Chinese and American Male Students towards Mental 
Illness 
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 األميركييف الطالب بيف النفسي المرض نحك االتجاىات في الفركؽ دراسة :الدراسة ىدف
 .أيكا جامعة في الصينييف كالطالب

 Opinion on Mental Illness؛OMI) النفسي المرض نحك االتجاىات مقياس :الدراسة أداة
Questionnaire )كككىيف ستركنج طكره الذم Struening and Cohen, 1963 مف يتألؼ 

يديكلكجيا السمطكية،: عكامؿ خمسة  االجتماعي كالتقييد الشخصية المسببات ك العقمية الصحة كا 
 .كاإلحساف

 األميركية الثقافية الخمفيات مف العميا الدراسات طالب مف طالبان  83  مف تألفت :الدراسة عينة
 .أيكا مدينة في(  الخاص التعميـ) كالتدريس المناىج قسـ - التربية كمية أيكا، جامعة مف كالصينية

 :  الدراسة نتائج

 لعكامؿ بالنسبة( كاألمريكييف الصينييف)المجمكعتيف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كيجدىت -
 كالتقييد السمطكية بعد عمى أقؿ األميركييف الطالب درجات فكانت المقياس، في االتجاه

 عمى الصينييف الطالب أداء مف" اإلحساف" بعد عمى أعمى كدرجاتيـ نفسيان  لممرضى االجتماعي
 . ونفس المقياس

 :أوكسفورد( Huxley, 1993ىوكسيمي)دراسة 2-2-2

 . النفسي المرض نحو المجتمع التجاىات مسحية دراسة: والوصمة الموقع: الدراسة عنوان

Location and Stigma: a Survey of Community Attitudes to Mental 
Illness. 

 ثالثة في المجتمعية النفسية الصحة خدمة كجكد حكؿ العينة أفراد استجابات تقييـ :الدراسة ىدف
 إلى كالتعرؼ نفسيَّان، المرضى حكؿ معرفتيـ مدل كقياس ،Northtown المنطقة شماؿ مف أقساـ

 .النفسي المرض نحك  اتجاىاتيـ

 . المحمييف السكاف مف شخصان ( 154)مف تألفت :الدراسة عينة
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 مجمكعة كأجراىا ،1979 عاـ  MORIمكرام مسح أسئمة تضمنت التي المقابمة :الدراسة أداة
 نحك اتجاىاتيـ كعف نفسيَّان  المرضى حكؿ معرفتيـ عف العينة أفراد سؤاؿ فييا تـ المتدربيف، مف

 .النفسي المرض

 : الدراسة نتائج

 المنطقة في النفسية الصحة خدمات تقدـ منشأة كجكد عف يعرفكف الذيف الناس نسبة كانت -
 .منخفضة

 كالصحية المجتمعية المرافؽ عف معرفتيـ مف بكثير أقؿ المنشأة بيذه الناس معرفة كانت -
 .نفسيا المنطقة في األخرل

 .منتشرة النفسي المرض كصمة تزالما -

 منيـ األكثر بالباقيف مقارنةن  العينة أفراد بعض لدل أفضؿ النفسي المرض حكؿ المعرفة كانت -
 .عددان 

 بالحرج شعكران  أقؿ النفسية كالمساعدة العالج تمقكا أشخاص إلى كتعرفكا سبؽ الذيف الناس كاف -
 .غيرىـ مف النفسي المرض تجاه

 :بريطانيا( .Wolff et al,1996) نيوآخر  وولف  دراسة 2-2-3

  .نفسياً  المرضى نحو الفعل وردود النفسية األمراض حول المجتمع معرفة: الدراسة عنوان 

Community Knowledge of Mental Illness and Reaction to Mentally 
Ill People. 

 ترتبط نفسٌيان  المرضى نحك السمبية االتجاىات كانت إذا" الفرضية مف التحقؽ :الدراسة ىدف 
 ". المعرفة بقمة

 (.بريطانيا) المتحدة المممكة في المجتمع أفراد مف ان شخص(215) مف تألفت  :الدراسة عينة
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 CAMI; Community Attitudes)نفسيان  المرضى نحك المجتمع اتجاىات مقياس: الدراسة أداة
toward Mental Illness) 

 : الدراسة نتائج

 أفراد مف كبيرة نسبة أف كما نفسيان، مريضاى  شخصان  يعرفكف الدراسة عينة أفراد مف% 81 كاف -
 .النفسية األمراض حكؿ قميمة معرفة يعرفكف العينة

 عف المعرفة بقمة السف، كبار عند كخاصة النفسي، المرض نحك السمبية االتجاىات ارتبطت -
 بقمة أطفاؿ لدييـ الذيف الناس عند السمبية االتجاىات ترتبط لـ حيف في النفسية، األمراض
 . النفسية األمراض حكؿ المعرفة

 :أوستراليا( JORM,2000) جورم دراسة 2-2-4

 االضطرابات حول والمعتقدات العامة المعرفة: النفسية الصحة أمية محو: الدراسة عنوان
 .النفسية

Mental Health Literacy Public Knowledge and Beliefs about Mental 
Disorders. 

 . أكسع نطاؽ عمى النفسية الصحة أمية محك مفيكـ تقديـ :الدراسة ىدف

 النفسية. الصحة مفيكـ إطار ضمف السابقة لمدراسات استعراض :الدراسة أداة

 .2111ك 1988 العاميف بيف دراسة 61 مف تألفت: الدراسة عينة

 : الدراسة نتائج 

 أك معينة اضطرابات إلى التعرؼ صعكبة المستعرضة الدراسات مف العديد نتائج أكضحت -
 .األفراد لدل النفسي الضغط مف مختمفة أنكاع

 األكثر كالعالج النفسية االضطرابات أسباب حكؿ معتقداتيـ في النفسية الصحة خبراء اختمؼ -
 .فعالية
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 المساعدة كطمب النفسي االعتراؼ بالمرض تعيؽ التي السمبية االتجاىات مف الكثير شيكع -
 . المناسبة

 أف األدلة تكضح ذلؾ كمع الناس، عامة بيف النفسية الصحة حكؿ مضممة معمكمات انتشار -
 .تحسينيا يمكف النفسية الصحية أمية محك

 :الصين (Chung et al., 2001) نيوآخر  تشانغ دراسة 2-2-5

 .النفسية والمعالجة نفسيَّاً  المرضى نحو الجامعة طالب اتجاىات الدراسة: عنوان

University Students' Attitudes towards Mental Patients and 
Psychiatric Treatment. 

 السابقة الخبرة أثر كاختبار نفسيان، المرضى نحك الجامعة طالب اتجاىات دراسة :الدراسة ىدف
 .النفسي المرض نحك االتجاه في نفسيان  المرضى مع

 الحالة نحك الطالب اتجاىات كتقدر نفسي، مريض لحالة كصفان  تتضمف استبانة :الدراسة أداة
 مف نماذج سبعة بناء تـ كقد بند، 19 مف المؤلَّؼ االجتماعي التٌباعد مقياس باستخداـ المفترضة
 .نفسيان  المرضى مف مختمفة حاالت تصؼ االستبانة

 كاليندسة الطب كميات مف ككنغ ىكنغ جامعة مف طالب 318 مف تألفت :الدراسة عينة
 .األسناف كطب االجتماعية كالعمكـ الميكانيكية

 : الدراسة نتائج

 طالب مف االفتراضية الحالة نحك إيجابية أكثر األسناف كطب الطب طالب اتجاىات كانت -
 .االجتماعية كاليندسة العمكـ

 مف االفتراضية لمحالة تقبالن  أكثر نفسٌيان  المرضى مع سابقة خبرة لدييـ الذيف الطالب كاف -
 .نفسٌيان  المرضى مع السابقة الخبرة يممككف ال الذيف الطالب

 مع لمتفاعؿ ان استعداد أكثر نفسيان  مرضى مع سابقة خبرة لدييـ الذيف الجامعة طالب كاف -
 سابقة. خبرة يممككف ال الذيف أكلئؾ مع بالمقارنة نفسيان  مريض بأنو حالتو كصفت شخص
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 .كالعمر االجتماعية المسافة درجة بيف إحصائيان  داؿ ارتباط يظير لـ-

 :ُعمان(   Adawi et al.,2002-Al) نيوآخر  العدوي دراسة 2-2-6

  .ُعمان سمطنة في النفسي المرض نحو واالتجاه التصور: الدراسة عنوان

Perception of and Attitude towards Mental Illness in Oman. 

 ؛(PWMIنفسيَّان  المرضى نحك االتجاىات عمى االجتماعية العكامؿ أثر دراسة: الدراسة ىدف
Person With Mental Illness)عماف في. 

 يعانكف الذيف األشخاص نحك االتجاىات حيث مف المجمكعات بيف ممقارنةل أداة :الدراسة أداة 
 أفراد رأم كفؽ النفسي المرض أسباب ككذلؾ األشخاص ىؤالء رعاية حيث كمف نفسية، أمراضان 

 ، مف تصميـ الباحث.عينة كؿ

 كالمجمكعة ،النفسييف المرضى كأقارب ،الطب طالب :مجمكعات ثالث مف تألفت :الدراسة عينة
 .العماني المجتمع أفراد مف مككنة األخيرة

 :الدراسة نتائج

 العمر، مثؿ الديمكغرافية كالمتغيرات نفسياي  المرضى نحك االتجاىات بيف عالقة كجدت ال -
 مف يعانكف أشخاص مع الشخصي التكاصؿ، ك كالجنس االجتماعية، الحالةك  التعميمي، المستكلك 

 .نفسي مرض

 المرض سبب الكراثي العامؿفكرة أف يككف  المجتمع كأفراد الطب طالب مف كؿ رفض -
 .النفسية لألمراض سببي كعامؿ الركحية المشركبات دكر رجحكا ذلؾ مف كبدالن  النفسي،

 طالب مف كؿ يعتقد ذلؾ كمع ،إيجابية اتجاىات عمى الثالثة المجمكعات أفراد استجابات تدؿ -
 غريبة. سمككية مظاىر لدييـ نفسيان  المرضى أف المجتمع كأفراد الطب

 الرعاية كسائؿ تككف أف المجتمع كأفراد الطب طالب مجمكعتي مف العينة أفراد غالبية يفضؿ -
 . المجتمع عف النفسية بعيدة
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 النفسي يختمؼ المرض كصمة مف الحد أف مفاده الذم الرأم كبير حد إلى الدراسة ىذه تدعـ -
 .مجتمع لكؿ كاجتماعية ثقافية لخمفيات كفقان 

 :كونغ ىونغ( CHIU &. CHAN, 2007)وتشان تشو دراسة 2-2-7

 المصابين األشخاص ضد التمييزية الممارسات نحو المجتمع اتجاىات: الدراسة عنوان
 .حادة نفسية باضطرابات

Community Attitudes towards Discriminatory Practice against 
People with Severe Mental Illness in Hong Kong. 

 بالمعاممة متمثمة - السمبية التجاىاتمع ا المجتمع أفراد تسامح مستكل فحص :الدراسة ىدف
 SMI: Severe Mental)حادة نفسية أمراضان  يعانكف الذيف األشخاص نحك - التمييزية
Illness) الصحية كالرعاية ،كالتكظيؼ العائمية، العالقات: مجاالت ثالثة في  

 ىاتفي نظاـ باستخداـ نفذت كأسئمة، المبنية المقابالت طريؽ عف رأم استطالع :الدراسة أداة
 (Computer-Assisted Telephone Interview :CATI)الحاسكب بمساعدة حديث

كتراكح  ذككر،ال مف%43,2ك ناثاإل مف%  56,8 منيـ المكاطنيف مف 517 :الدراسة عينة
 ، كأعمار44-25 بيف منيـ %46 كأعمار ،24-18 بيف العينة أفراد مف% 18,5أعمار 
 .65 العمر فكؽ منيـ %6,3كافك 64-45يـ بيف من% 29,2

 : الدراسة نتائج

 مف(:55)يعتقد فمثالن  العقمي، المرض حكؿ الشائعة الخاطئة المفاىيـ بعض البحث كشؼ -
 .غريب كتفكير سمكؾ لدييـ حاد نفسي بمرض المريض أسرة أفراد أف العينة أفراد

 إلجراء النفسي المريض مرافقة األسرة كاجب مف بأف البحث عينة لدل شائع اعتقاد ظير -
 .التعميمات كفؽ الدكاء أخذ عمى كاإلشراؼ نفسية استشارات

عادة النفسية األمراض عف القميؿ سكل المشاركيف معظـ يعرؼ ال -  كتشكمت التأىيؿ، كا 
 .النفسي المرض عف السمبية النمطية كالصكر الخاطئة المفاىيـ مف اتجاىاتيـ
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 مف أنو المشاركيف مف: 29 كجد لكف التمييزم، السمكؾ تجاه اعتراضان  العينة أفراد أظير -
 نسبة كتعتبر الماضي، في نفسي مرض مف عانكا الذيف المكظفيف إقالة العمؿ ألصحاب المقبكؿ

 .ظرفيـ بسبب حاد نفسي مرض مف يعانكف الذيف لألشخاص  مقبكلة اإلقالة ىذه أف: 21

 كقتان  حادان  نفسيان  مرضان  يعانكف الذيف لمرضىا إعطاء أف العينة أفراد مف%68 نسبة رأل -
 .جدان  مقبكؿ كغير مقبكؿ غير أمر ىك اإلرشادية كالمتابعة الطبية الرعاية مف( كاؼ غير)قميالن 

 السمبية االجتماعية كاالتجاىات فالتمييز األسرة، مجاؿ في التمييز تجاه األكبر التسامح ظيرى  -
 كالرعاية التكظيؼ مجاؿ في منيا أكثر األسرة في كانت مقبكلة حاد نفسي بمرض المريض تجاه

 .الصحية

 نفسي بمرض لممرضى التمييز نحك أكثر تسامحان (فأكثر 65)سنَّا األكبر العمرية الفئة أظيرت -
 . حاد

 :اليند (Vibha et al., 2008) نيوآخر  فيبا  دراسة 2-2-8

 مقارنة دراسة: نفسياً  المرضى نحو النفسي الطب قسم في العاممين اتجاىات:  الدراسة عنوان
 .وتنبؤية

Attitudes of Ward Attendants towards Mental Illness: Comparisons 
and Predictors, 

 كاستكشاؼ النفسي، الطب قسـ في كالحاضريف العامميف اتجاىات استكشاؼ: الدراسة ىدف
 .كاالجتماعية الثقافية خمفياتيـ باختالؼ اتجاىاتيـ اختالؼ

 بأبعاده ،(Taylor and Hall,1979)كىكؿ تايمكر طكره الذم CAMI مقياس :الدراسة أداة
يديكلكجيةك  االجتماعي، كالتقييد كاإلحساف، التسمط،: األربعة  .المجتمعية النفسية الصحة ا 

 لمطب المركزم المعيد في النفسي الطب جناح في كعاممة عامؿ(111)مف تألفت :الدراسة عينة
 يقدر الذم األصمي المجتمع يمثمكف كىـ ناث،مف اإل (51)ك ذككرمف ال (51)منيـ  النفسي

 . النفسي الطب معيد في( المتدربيف)العامميف الطالب مف(511)بػ
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 : الدراسة نتائج

 لممتغيرات تبعان  (CAMI)مف مقياس اإلحساف كبعد التسمط بعد في دالة فركؽ كجدت ال -
 .المدركسة

يديكلكجية االجتماعي التقييد مجاالت في دالة الفركؽ كانت -  المجتمعية، النفسية الصحة كا 
 إلى عمكمان  الحاضريف اتجاىات مف أعمى النفسي الطب قسـ في العامميف لدل االتجاىات فكانت
 .الطبي المركز

 األعمى فالجماعات بالدراسة، المستخدـ المقياس كأبعاد التعميمي المستكل بيف داؿ ارتباط كجد -
 .تعميمان  األقؿ بالفئات مقارنة إيجابية اتجاىات ذات تعميمان 

 مقارنة إيجابي العاـ الشباب فاتجاه ،المقياس أبعاد عمى كالدرجات السف بيف سمبي ارتباط كجد -
 .سنان  األكبر العمرية الفئات مع

 مف إيجابية أكثر النفسية األمراض نحك النفسي الطب جناح مراجعي اتجاىات كانت -
 .العاميف المراجعيف

 :كندا بولندا، (Wolska et al., 2008)نيوآخر  ولسكا دراسة  2-2-9

 سياق في( وصمةال) نفسي، بمرض المصابين األشخاص نحو االتجاىات: الدراسة عنوان
 .الثقافات

Attitudes toward People with Mental Illness, (Stigma) in the 
Intercultural Context. 

 نفسيان، لممرضى الرفض أك القبكؿ تسبب التي الشخصية لممتغيرات األفضؿ الفيـ :الدراسة ىدف
 .كالكندييف البكلندييف مف مجمكعات بيف نفسيان  المرضى نحك باالتجاىات الفركؽ دراسة ككذلؾ

 CAMI;Community Attitudes)لمقياس المعدَّلة الكنديَّة بالنسخة استبانة :الدراسة أداة 
Toward the Mentally Ill)الذم أعده تايمكر ،Taylor   1981في عاـ. 
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 التعميمي، المستكل االجتماعي، األصؿ العمر، الجنسية،: ىي عدة متغيرات الدراسة كشممت
 . الدينيَّة الممارسات تكرار

 مدينة في بكلندم 111ك تكرينتك في كنديان  96 منيـ شخصان 196مف تألفت :الدراسة عينة
 .بيدجكسزكس

 :الدراسة نتائج

 حيث الثقافي؛ األصؿ لمتغير تبعان  نفسي بمرض المصابيف لألشخاص القبكؿ في فركؽ تكجد -
 تظير لـ نفسو كبالكقت نفسيان، المرضى لقبكؿ قميالن  أعمى استعدادان  البكلندييف مجمكعة أعمنت
 . األربعة االستبياف أبعاد في فركؽه 

 نحك المفحكصيف اتجاىات في الفركؽ عمى الديف أك الجنس أك العمر متغيرات تؤثر ال -
 .لدل كال البكلندييف ك الكندييف النفسي المرض

  :قطر( Bener & Ghuloum, 2009) وغوليوم بينير دراسة 2-2-11 

 الصحة أمراض نحو والممارسة واالتجاه المعرفة، في الجنسين بين الفروق: الدراسة عنوان
 .بسرعة النامية العربية المجتمعات العقمية في

 Gender Differences in the Knowledge, Attitude and Practice 
towards Mental Health Illness in a Rapidly Developing Arab Society. 

 المرض تجاه كالممارسات كالمعارؼ االتجاىات في الجنسيف بيف الفركؽ تحديد :الدراسة ىدف
 .قطر دكلة في المقيميف كالعرب القطرييف مف عينة لدل النفسي

 21 مف أعمارىـ أكثر ممف كالقطرييف المقيميف العرب مف( 3311)مف تألفت :الدراسة عينة
 .النساء مف: 51,8 ك الرجاؿ مف:   49,2 سنة،

 نحك كالممارسات كاالتجاىات المعرفة، في الجنسيف بيف الفرؽ لتقييـ استبياف :الدراسة أدوات
 .النفسية األمراض

 



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

33 
 

 :الدراسة نتائج

 .الشريرة األركاح إلى النفسي يرجع المرض أف الرجاؿ مف أكثر النِّساء تعتقد -

ككانت نسبة  العقمي، المرض عالج يمكنيـ التقميدييف أف المعالجيف تقريبان  النساء نصؼ تعتقد -
 الرجاؿ الذيف يحممكف ىذا االعتقاد أقؿ بكثير.

ككانت نسبة الرجاؿ الذيف  خطيركف، ىـ عقمية بأمراض المصابيف أف النساء بعض تعتبر -
 يحممكف ىذا االعتقاد أقؿ بكثير أيضان.

 الرجاؿ ككاف النساء، اتجاىات مف إيجابية أكثر النفسي المرض نحك الرجاؿ اتجاىات ككانت -
 .العاطفية مشاكميـ أجؿ مف نفسي طبيب لزيارة استعدادان  أكثر

   :ألمانيا( Wolkenstein and Meyer ,2009)وماير وينستون دراسة 2-2-11

 باالكتئاب المصابين األشخاص نحو االتجاىات في المؤثرة العوامل ماىي: الدراسة عنوان
  السائد؟ واليوس

What Factors Influence Attitudes towards People with Current 
Depression and Current Mania؟ 

 كباليكس باالكتئاب المرضى نحك االتجاىات في مختمفة عكامؿ أثر إلى التعرؼ :الدراسة ىدف
 (.النفسي المرض مع كاأللفة مزاج، سكء اضطراب أك ذىانية لنكبة التعرض)مثؿ

 باالعتماد حادة اكتئابية أعراض أك ىكسية نكبة تعاني فردية حالة تكصيؼ :الدراسة أداة
 ما ان شخص أعرؼ -أ خيارات بعدة النفسي المرض لظاىرة األلفة قياس تـ حيث ؛DSM-IVعمى

  .نفسي مريض مع تكاصؿ عمى شخصان  أعرؼ-ب  .النفسي لمعالج كخضع سبؽ أك يخضع
 أك يخضع أسرتي أفراد أحد-د  .نفسي لعالج كخضعت سبؽ أك اآلف( نفسي أنا)أخضع -ج

 . نفسي لعالج كخضع سبؽ

 طالب مف عامان  34ك 16 بيف أعمارىـ تراكحت ممف شخصان 188 مف تألفت :الدراسة عينة
 .الفنية الثانكية كالمدارس المتخصصة المينية الكميات
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 : الدراسة نتائج

 المرض نحك لالتجاىات الكجداني المككف في تأثيران  النفسي المرض ظاىرة مع األلفة أظيرت -
  الشخصية التجربة مثؿ األىمية عديـ كاف األخرل المككنات في تأثيرىا أف حيف في النفسي،
 .الفصامية أك االنفعالية لألعراض

 ليا ككذلؾ االكتئاب، نحك االتجاىات في إيجابي بشكؿ مؤثر عامؿ أنيا عمى' األلفة' ظيرت -
 . اليكس مرض نحك االتجاىات في سمبي تأثير

 س:نيجيريا( Akpan et al., 2010)نيوآخر  أكبان دراسة 2-2-12

 التعميمي المستشفى في مسحي بحث: نفسياً  المرضى وصمة نحو االتجاىات: الدراسة عنوان
  النيجيري الجامعي

Stigmatizing Attitudes towards the Mentally Ill: a Survey in Nigerian 
University Teaching Hospital 

 المرضى نحك كاالتجاىات النفسي لممرض المحتممة لألسباب المعرفة ك البحث :الدراسة ىدف
 . النيجيرم الجامعي التعميمي المستشفى في نفسيان 

 عمى الحصكؿ تـ كما  .(CAMI)نفسيَّان  المرضى نحك المجتمع اتجاىات مقياس :الدراسة أداة
 ردكد تستجكب استمارة بكاسطة النفسي لممرض المحتممة األسباب حكؿ المعتقدات عف معمكمات

 .النَّفسي لممرض المحتممة األسباب مف 11 عمى المفحكصيف فعؿ

 الجامعي Uyo أكيك مستشفى في المكظفيف كبار مف أفراد 218 مف تألفت :الدراسة عينة
 5-4 تيفالسن في الطب طالب مف طالبو 111 طبيبان، 38)العينة فشممت الممرضات، باستثناء

 كالمكظفيف المختبر في كالتكنكلكجييف الصيادلة تتضمف العامميف مف 71 الجامعية، المرحمة في
 (اإلدارييف
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 : الدراسة نتائج

 الغالب في بدا أفراد العينةك  نفسيان، المرضى حكؿ شديدة سمبية نظرة العينة أفراد آراء حممت -
 .المتحفظة الرعاية عمى كتركيزىـ اتجاىاتيـ في كتقييدييف متسٌمطيف

 أبدكا أنَّيـ مف الرغـ عمى كليف،ؤ مس يككنكا أف يمكف السحرة أف العينة أفراد مف: 52  يعتقد -
 .النفسية ألمراضبا سببتال في كالكراثية النفسية لمعكامؿ المحتمؿ الدَّكر حكؿ معرفة

 .الشياطيف بسبب تككف أف يمكف  النفسية األمراض أف: 44,2 يعتقد -

 .إليي لعقاب نتيجة يككف أف يمكف النَّفسي المرض أفَّ : 31 كيرل -

  :اليابان( Yamauchi et al., 2011)نيوآخر  ياموشي دراسة 2-2-13

 ذوي األشخاص نحو التمريض طالب اتجاىات عمى النفسي التدريب تأثيرات:  الدراسة عنوان
 .اليابان في  النفسية األمراض

Effects of Psychiatric Training on Nursing Students’ Attitudes 
towards People with Mental Illness in Japan. 

 األمراض ذكم األشخاص نحك التمريض طالب اتجاىات بيف العالقة دراسة :الدراسة ىدف
 . تكراراتيا بتحميؿ كالقياـ نصية بيانات باستخداـ لمطالب يقدـ الذم النفسي التدريب كبيف النفسية

 أتمكا(21,97)عمر بمتكسط(ذككر ةكأربع أنثى 72) كطالبة ان طالب 76 مف تألفت :الدراسة عينة
 عمـك كمية في الثالثة السنة تمريض طالب مف طككيك منطقة مستشفى في التدريب مف أياـ ستة

 .  طككيك  منطقة في الصحة

 الكممات ىي ما التدريب، قبؿ نفسيان  المرضى تجاه الداخمية اتجاىاتيـ لمعرفة سؤاؿ :الدراسة أداة
 ".نفسيان  مرضى" عبارة عندما تسمع بيا تفكر التي األكلى
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 :الدراسة نتائج

 مثؿ كممات فتكررت التدريب، قبؿ نفسيان  المرضى تجاه سمبية المشاركيف معظـ اتجاىات كانت -
 ".نفسيا مرضى" عبارة سماع دنع بيا يفكر كممة كأكؿ التدريب قبؿ" مخيؼ"

 .التدريب بعد"  األحياف مف كثير في مخيفيف ليسكا"  مثؿ عبارات تكررت -

 األمريكية: المتحدة الواليات(Gateshill et al., 2011ن)يوآخر  غيتشيل دراسة 2-2-41

 النفسية الصحة في الوجدانية والمشاركة النفسية األمراض نحو االتجاىات: الدراسة عنوان
 الصحية. الرعاية اختصاصات من وغيرىا

Attitudes towards mental disorders and emotional empathy in 
mental health and other healthcare professionals  

 مجاؿ في العامميف المينييف بيف  النفسية االضطرابات نحك االتجاىات مقارنة :الدراسة ىدف
 في أيضان  البحث تـ كقد. الطب مف مختمفة مجاالت في العامميف كالمينييف النفسية الصحة

 . المجمكعتيف كال في التعاطؼ مستكيات

 الرعاية في المتخصصيف مف 58 مف تألفت األكلى :مجمكعتيفتككنت مف  :الدراسة عينة
 في  النفسية غير الصحية الرعاية في المتخصصيف مف 61مف تألفت الثانية، ك النفسية الصحية
 . األمريكية المتحدة بالكاليات ، Lincolnshireلينككلنشاير منطقة

 .النفسية االضطرابات نحك االتجاىات استبياف :الدراسة أداة

 Balanced Emotional Empathy Scale. المتكازنة الكجدانية المشاركة مقياس

 اضطرابات مف يعانكف الذيف األشخاص نحك عمكمان  إيجابية اتجاىات ظيرت :الدراسة نتائج
 .المجمكعتيف كال في نفسية

 اضطراب مف يعانكف الذيف األشخاص النفسية غير الصحية الرعاية في المتخصصكف يعتبر -
 الصحية الرعاية في المتخصصكف يعتقده مما بسمككيـ، التنبؤ يمكف كال خطكرة أكثر نفسي
 . النفسية
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 .المجمكعتيف بيف الكجدانية المشاركة في إحصائية داللة ذات فركؽه  ىناؾ كفت لـ -

 :السويد(  Hansson et al.,2011) نيوآخر  ىانسون دراسة  2-2-15

 عن تختمف ىل نفسيًَّا: المرضى نحو النفسية بالصحة المختصين اتجاىات: الدراسة عنوان
 نفسيًا؟ المرضى يحمميا التي االتجاىات

Mental Health Professionals’ Attitudes towards People with Mental 
Illness: Do They Differ from Attitudes Held by People with Mental 
Illness?  

 األشخاص نحك النفسية الصحة مجاؿ في العامميف اتجاىات في البحث :الدراسة ىدف
 خدمات يتمقكف الذيف المرضى اتجاىات مع االتجاىات ىذه كمقارنة، نفسي بمرض المصابيف
 . النفسية الصحة

 مف يعانكف الذيف األشخاص قيمة مف الحط ك التمييز معتقدات يغطي استبياف :الدراسة أداة
 عامة بيف السمبية المعتقدات حكؿ بندان  12 مف يتألؼ ،(Link,1987)لينؾ أعدَّه نفسي، مرض
 .نفسي بمرض المصابيف األشخاص تجاه السكاف

 النفسية، الصحة مجاؿ في مكظفان (141مجمكعتيف مجمكعة تحكم) مف تألفت :الدراسة عينة
 الذيف الخارجية العيادات مرضى مف عشكائية العينة ككانت، مريضان  (141مجمكعة تحكم)ك 

 .المراكز ىذه في كالمكظفيف السكيد مف الجنكبي الجزء في النفسية الصحة خدمات يتمقكف

 :الدراسة نتائج

 .المكظفيف مجمكعة بيف السمبية االتجاىات سادت -

 الشخص تكظيؼ طمب سيقبؿ كاف إذا)العمؿ صاحب حاالت في السمبية االتجاىات ظيرت -
 (.المثاؿ سبيؿ عمى األطفاؿ لرعاية معو أك سيقبؿ التعاقد المستشفى، في كاف الذم

 .الذىاف لمرضى المقدمة النفسية الخدمات مجاؿ في العامميف لدل السمبية االتجاىات ظيرت -
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مجمكعة  كبيف المرضىمجمكعة  بيف نفسيان  المرضى حكؿ المعتقدات في فركؽ تكجد ال -
 : عمى سبيؿ المثاؿ التالية المعتقدات المجمكعتيف فقد أظيرت كالالمكظفيف، 

 مقرب كصديؽ سابقان  النفسي المريض الناس غالبية يقبؿ. 
 بيف مف سابقان  نفسيان  المرضى طمبات العمؿ أصحاب معظـ ييمؿ 

 .التكظيؼ طمبات

 لمحصكؿ المستشفى نفسيان  المرضى بدخكؿ المتعمقة األبعاد في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد-
 .لصالح مجمكعة المكظفيف النفسية الرعاية عمى

  :فرنسا )Angermeyer et al.,2013)نيوآخر  ماير نغرأ دراسة 2-2-61

: الشديد واالكتئاب الفصام حول الفرنسيين من العامة ومعتقدات اتجاىات: الدراسة عنوان
 . مصغرة مسحية دراسة

 Attitudes and Beliefs of the French Public about Schizophrenia 
and Major Depression: Results from a Vignette-Based Population 
Survey 

 أف يمكف العامة كاتجاىات معتقدات في اتاالختالف كانت إذا ما دراسة: الدراسة ىدف
 معايير باستخداـ( Jean-Luc Roelandt et al فيكآخر  لكؾ جاف دراسة مع بالمقارنة)تتكرر

 .االكتئاب كاضطراب لمفصاـ الحديثة التشخيص

 يعاني شخص حالة تعرض مصغرة مقالة عرض بعد االنترنت عبر رأم استطالع :الدراسة أداة
 . االكتئاب مف أك الفصاـ مرض مف

 .البالغيف الفرنسييف السكاف عامة مف 1611 مف تألفت :الدراسة عينة

 : الدراسة نتائج

 الرغـ عمى االضطرابيف مف كؿ نحك كالمعتقدات االتجاىات يخص فيما كاضحة فركؽ ظيرت -
 المقالة في المصكرة الفصاـ حالة أف تعتبر المشاركيف مف% 78 نسبة فكانت بينيما، التشابو مف
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 %14,4 كنسبة نفسيان، مرضان  تليس اأني اعتبركامنيـ % 7,6 أف حيف في نفسي، مرض ىي
 .إجابةأم  بإعطاء يرغبكا لـ منيـ

 في ،نفسيه  مرضه  المقالة في المصكرة االكتئاب حالة أفٌ  المشاركيف مف% 58,1نسبة اعتبرت -
 .إجابةأم  تعطً  لـ %21,2 كنسبة عقميان، مرضان  ليس االكتئاب أف% 21,7 نسبةاعتبرت  حيف

 مرضية حالة عف ان تعبير  المرض أعراض" الفصاـ تقرير تضمنيـ الذيف المشارككف" اعتبر -
 .نفسيان  عالجان  كيتطمب بيكلكجي بعامؿ مرفقة

 .السائدة العالجات معيا نفعكت النفسي، الضغط بسبب االكتئاب أعراض تظير -

 .سمككيـ تكقع يمكف كال خطيركف الغالب في بالفصاـ المصابيف أف العينة أفراد يرل -

   :الكاريبي البحر منطقة (Youssef etal.,2014)نوآخري يوسف دراسة  2-2-71

 عمى نظرة: الجامعات طالب بين النفسي المرض نحو واالتجاىات المعرفة: الدراسة عنوان
  اإلنجميزية بالمغة الناطقة الكاريبي البحر منطقة سكان

Knowledge and Attitudes towards Mental Illness among College 
Students: Insights into the Wider English-Speaking Caribbean 
Population. 

 منطقة في الجامعات طالب بيف النفسي المرض نحك كاالتجاىات المعرفة تقييـ :الدراسة ىدف
 . اإلنجميزية بالمغة الناطقة الكاريبي البحر

 المعرفة لقياس المصممة السابقة الدراسات مف بناؤىا تـ الذاتي، التقرير استبانة :الدراسة أداة
 . النفسي المرض نحك كاالتجاىات

 في كالجامعات الغربية اليند جزر جامعة طالب مف طالبان  673 مف تألفت :الدراسة عينة
 .كتكباغك كترينيداد بربادكس جامايكا،
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 :الدراسة نتائج

 .منخفضة النفسية األمراض حكؿ الشاممة المعرفة درجات كانت -

 .نفسي بمرض ان مصاب ان شخص يعرفكف الذيف األشخاص بيف المعرفة درجات أعمى كانت -

 بتعاطي كمتأثرة ،ةالكصم فكرة مف مستكحاة النفسي المرض نحك االتجاىات درجات كانت -
 . كالفصاـ المخدرات

 :مايمي نجد السابقة الدراسات عمى االطالع بعد: السابقة الدراسات عمى تعقيب -2-3

 مفاىيـ بعضيا تناكؿ كما النفسي، المرض نحك االتجاىات -معظميا في -الدراسات تناكلت -
 كالمعرفة النفسي المرض نحك كالمعتقدات ،النفسي المرض نحك باالتجاىات الصمة كثيقة

 فيكآخر  Wolff كدراسة)النفسي المرض ككصمة النفسية، الصحة أمية كمحك النفسية، باألمراض
 .(أكستراليا في Jorm كدراسة بريطانيا في

 الخبرة عامؿ)مثؿ النفسي، المرض نحك األفراد اتجاىات في المؤثرة العكامؿ دراسة تمت -
 بيف العالقة ،كالكراثة كالصدمات الضغكط الدراسي، التخصص التحكـ، مركز األلفة، أك السابقة

 كمكاف كالعمر الجنس عكامؿ أثر دراسة إلى إضافة الكجدانية، كالمشاركة كاالتجاىات، المعتقدات
 (.السكف

 دراسة)السيككسكماتية كاالضطرابات المتغيرات ببعض عالقتيا في االتجاىات ديرست -
 آراء حسب النفسي المرض أسباب استقصاء كتـ ،(المتحدة العربية اإلمارات في1994محمد
 .(السعكدية في 2118 عاـ كالسايس الناشرم دراسة) الناس

 جامعة طالب التجاىاتا كمسح مسحية ببحكث النفسي المرض نحك االتجاىات تناكؿ تـ  -
 في النفسي المرض نحك المجتمع اتجاىات مسحك  النفسي، المرض نحك فمسطيف في النجاح

 .أككسفكرد

مع  العامميف أك األخصائييف نظر كجية مف النفسي المرض نحك االتجاىات استقصاء تـ -
 .أنفسيـالمرضى  نظر كجية كمف ذكييـ نظر كجية كمفالمرضى نفسيان 
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 (CAMI)نفسيان  المرضى تجاه المجتمع اتجاىات مقياس مثؿ عالمية أدكات إلى التعرؼ تـ -
 .((Link,1987، كاستبياف ككنغ ىكف كفي ككندا بكلندا كفي نيجيريا في دراسة في المستخدـ

 الفركؽتناكلت  ثقافية عبر بدراسات النفسي المرض نحك االتجاىات مكضكع تناكؿ تـ -
 .الثقافي لالختالؼ تبعان  باالتجاىات

 في النقاط التالية: السابقة الدراسات من الباحثة وقد أفادت

 قياس أداة تصميـ عمى السابقة الدراسات في المستخدمة األدكات عمى الباحثة اطالع ساعد .1
 (.كاالنفعالي كالسمككي المعرفي)الثالثة بمككناتو النفسي المرض نحك االتجاه

 .(الجامعييف الطالب مجمكعة المرضى، ذكم مجمكعة)البحث عينة اختيار .2

 المرض نحك االتجاه قياس في( كاالنفعالي كالسمككي المعرفي)ةالثالث االتجاه مككنات اعتماد .3
 .النفسي
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 : القسم النظريالفصل الثًّالث

  االتجاىات 3-1

 توطئة

 كتطكره مفيـك االتجاه 3-1-1

 خصائص االتجاه 3-1-2

 تصنيؼ االتجاىات  3-1-3

  مككنات االتجاه 3-1-4

 كظائؼ االتجاىات 3-1-5

 االتجاه كالمعتقد 3-1-6

 نظريات االتجاىات 3-1-7

 عكامؿ تككف االتجاىات 3-1-8

 تعديؿ االتجاىات كتغييرىا 3-1-9

 قياس االتجاىات  3-1-11

  المرض النفسي 3-2

 توطئة

 عبر العصكرالمرض النفسي  3-2-1

 المرض النفسي كالمريض النفسي 3-2-2

 عكامؿ اإلصابة باألمراض النفسية 3-2-3
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  االتجاه نحو المرض النفسي 3-3

 توطئة

 تعريؼ االتجاه نحك المرض النفسي 3-3-1

 النفسيعكامؿ االتجاىات السمبية نحك المرض  3-3-2

 إجراءات لتحسيف االتجاه نحك المرض النفسي 3-3-3

 سمات الشخصية  3-4

 توطئة

  المفيـك المغكم لمشخصية 3-4-1

  تعريؼ الشخصية 3-4-2

  نظريات الشخصية 3-4-3

 نظريات األنماط 3-4-3-1

 نظرية التحميؿ النفسي 3-4-3-2

 نظريات السمات 3-4-3-3

 آلبكرتنظرية السمات لدل  3-4-3-3-1

  نظرية السمات لدل آيزنؾ 3-4-3-3-2
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 االتجاىات  3-1

  توطئة: -

لذلؾ ال بد مف تحديد مفيـك  ،يسعى ىذا الفصؿ إلى مناقشة االتجاىات نحك المرض النفسي
كمككناتو كالنظريات المفسرة لالتجاىات، كطرؽ تغيير االتجاىات، ثـ االتجاه نحك  االتجاه

  .المرض النفسي

 :وتطورهمفيوم االّتَجاه   1 -3-1

في المغة االنجميزية،  Attitudesيستخدـ مصطمح االتجاىات كترجمة عربية الصطالح 
أسمكب منٌظـ مٌتسؽ في التفكير كالشعكر كرد الفعؿ تجاه الٌناس كالقضايا  نوإ": كيعرَّؼ

 .(113، 1993 )المبرت كالمبرت،"االجتماعية، أك تجاه أم حدث في البيئة بصكرة عامة

أكؿ مف استخدـ ىذا االصطالح  اإلنجميزم الفيمسكؼ H. Spencerت سبنسرر كاف ىرب
ف الكصكؿ إلى األحكاـ الصحيحة في أفيك الذم قاؿ  ،(189، 2117أبكجادك، )ـ 1862سنة 

لمجدؿ يعتمد إلى حد كبير عمى االتجاه الذىني لمفرد الذم يصغي إلى ىذا الجدؿ  ةالمسائؿ المثير 
 .(7، 2117و)الغرباكم،أك يشارؾ في

 دراسة W.I. Thomas& F.Zenanickiنشر تكماس كزنانيكي  1918كفي سنة 
عف)الفالح البكلندم في أكركبا كأميركا( قدما فييا ىذا االصطالح إلى ميداف عمـ النفس 
االجتماعي بصكرة قكية أرغمت عددان كبيران مف الباحثيف عمى االعتراؼ بو كاصطالح يجب أف 

 (.3، 1998يحتؿ مركزان في الميداف)خميفة كمحمكد، 

اإلنسانية كاالجتماعية غمكضان،  ة في العمكـكيعد مفيكـ االتجاه مف أكثر المفاىيـ المستخدم
ف كاف ىناؾ شبو اتفاؽ حكؿ تعريؼ يتفؽ عمى  ،قد تعددت مفاىيـ االتجاىات تعددان كبيران ف كا 

إزاء مكضكع أك مكضكعات معينة  ضف االتجاه ميؿ مؤيد أك مناىإ :خاصية عامة كىك
كتعتبر  (،1997،117 )زكي كعكاشة، كاألشخاص كالفئات االجتماعية كاألشياء المادية

محددات مكجية  كىياالتجاىات النفسية االجتماعية مف أىـ نكاتج عممية التنشئة االجتماعية 
 .(135، 1984ضابطة منظمة لمسمكؾ االجتماعي)زىراف، 
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: حالة مف االستعداد أك التأىب العصبي كالنفسي، االتجاه عمى أنو 1935آلبكرت كقد عرؼ
كتككف ذات تأثير تكجييي أك دينامي عمى استجابة الفرد لجميع  تنتظـ مف خالؿ خبرة الشخص،

 (.  Fazio, 2007, 604المكضكعات كالمكاقؼ التي تستثيرىا ىذه االستجابة)

، بدأت المرحمة منفصمة في البحث منذ بداية القرف العشريف بمراحؿمرَّ مكضكع االتجاىات  
حيث تركز االىتماـ فييا عمى ؛ الثالثيناتاألكلى منذ أكائؿ العشرينات مف القرف كحتى منتصؼ 
 ذلؾ فترة (، كتمت3، 1997ض)عبد اهلل، قياس االتجاىات كتطكير أساليب عديدة ليذا الغر 

حتى   Group Dynamicsديناميات الجماعة كبرزت بحكثباالتجاىات فييا تضاءؿ االىتماـ 
الجماعة، كالمجاراة، عمى عدة مكضكعات مثؿ: تماسؾ منتصؼ الخمسينات، فتركز االىتماـ 

راع، كالٌتعا  .(65، 1997كاتبي، )كف كالتَّنافس بيف أعضاء الجماعةكالصِّ

تركز االىتماـ عمى بحكث تغيير كفي المرحمة التالية التي شممت الخمسينات كالستينات،  
بحكث اإلدراؾ  فييا إلى ذلؾ فترة كجو االىتماـ ت. كتمAttitude Changeاالتجاىات 
 ، كفي المرحمة التالية عاد، كاستمرت حتى منتصؼ الثمانيناتSocial Perceptionاالجتماعي 

، بحيث تغير االىتماـ مف مجرد القياس Attitude Systemاالىتماـ مرة أخرل بأنساؽ االتجاه
 (.3، 1997إلى مسألة تغيير ىذه االتجاىات، خاصة بعد الحرب العالمية الثٌانية )عبداهلل، 

 جاه النَّفسي خصائص االت 3-1-2

مف  ان رغـ التنكع اليائؿ لما يمكف أف يكجد مف اتجاىات نفسية، فإف لالتجاه النفسي عدد
الخصائص التي تميزه عف غيره مف المتغيرات أك الظكاىر النفسية األخرل، كالتي تحدد معالمو 

 بدقة :

، 1999 ف االتجاه النفسي مكتسب كيمكف تدعيمو أك إطفاؤه)الداىرم كالكبيسي،إ 3-1-2-1
، فتؤدم التربية ككسائؿ اإلعالـ المختمفة دكران بالغ األىمية في عممية تشكؿ االتجاىات (122

 (.214، 2115الفردية كاالجتماعية، كفي تعديميا)ميخائيؿ، 
نو يمثؿ عالقة بيف ذات الشخص كبيف مكضكعات محددة )بمقيس ك مرعي، إ 3-1-2-2

نم151 ،1984 ا يتككف االتجاه نحك مكضكعات متجسدة ( فميس ىناؾ اتجاه يتككف في فراغ، كا 
 .(138 ،1984في أشخاص، أك أشياء أك مكضكع مف مكضكعات البيئة )زىراف، 
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االتجاه النفسي ال يتككف بالنسبة لمحقائؽ الثابتة المقررة، بؿ يككف دائمان حكؿ  إف 3-1-2-3
 (.المرجع السابؽ)الرأم في مكضكعات مثيرة لمجدؿ أك النقاش أك مكضكع خالؼ

نما يتصؼ باالستمرار النسبي، فيك يستقر كيستمر عابران  نو ليسإ 3-1-2-4  أك عارضان، كا 
 ،1999أكثر ديمكمة مف الدافعية التي تنتيي بإشباعيا)الداىرم كالكبيسي، بعد أف يتككف، فيك

122). 
(، كيحاكي سمكؾ 91 ،2115نو دينامي، بمعنى أنو قابؿ لمتغيير)دركيش، إ 3-1-2-5

 (.151، 1984حكلو) بمقيس كمرعي، المرء نحك المكضكعات التي تنظـ 

 تصنيف االتجاىات: 3-1-3

لما كاف االتجاه يمكف أف يككف نحك أم شيء لو كجكد في حياة الشخص، فاالتجاىات يمكف 
 كبذلؾ تصنؼ كفؽ عدة أسس: ،بأشكاؿ مختمفة أف تككف نحك المكضكعات المختمفة

قد يقبؿ أك يكافؽ عمى مكضكع  فالفرد :(إيجابي أو سمبي)من حيث الوجية 3-1-3-1
االتجاه، كقد ال يكافؽ عميو، فيحمؿ المرء اتجاىان إيجابيان نحك مكضكع معيف مثؿ خركج المرأة 

 لمعمؿ، أك يتبنى اتجاىان سمبيان نحك ىذا المكضكع إذا كاف مف المعارضيف لذلؾ.
الفرد مف  أف يتخذيبدك االتجاه القكم في : (قوي أو ضعيف)من حيث الشدة 3-1-3-2

ىدؼ االتجاه مكقفان حادان ال رفؽ فيو كال ىكادة، فالذم يرل المنكر فيغضب كينفعؿ كيثكر إنما 
أك -مف ىدؼ االتجاه الكقكؼٌثؿ في يتمفيفعؿ ذلؾ ألف اتجاىان قكيان يدفعو. أٌما االتجاه الٌضعيؼ 

كراء  كيككف االتجاه الضعيؼ كامنان ، (13، 2117مكقفان ضعيفان)الغرباكم،  -مكضكع االتجاه
السمكؾ المتراخي المتردد، كيككف االتجاه الضعيؼ سيؿ التغيير كالتعديؿ مقارنة باالتجاه القكم 

 .(137، 1984الذم يككف أكثر ثباتان كاستمراران)زىراف،
 فالشخص الذم يتبنى اتجاىان عامان نحك :)عام أو نوعي(من حيث العمومية 3-1-3-3

كىك  كىكذا، الكالديف، كسمطة الديف، كالسمطة السياسية..."احتراـ السمطة" مثالن نجده يحتـر سمطة 
أكثر ثباتان كاستقراران مف االتجاه الخاص، أما إذا كاف االتجاه نكعيان أك خاٌصان، فإنو يكشؼ عف 

 .(137، 1984نفسو في مكقؼ أك مكضكع نكعي محدد)زىراف، 
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يجد الفرد االتجاه العمني ىك ذلؾ الذم ال  (:سّريأو عمني )لظيورحيث امن  3-1-3-4
حرجان في التعبير عنو أماـ اآلخريف، أما االتجاه السرم فيك الذم ال يستطيع الفرد أف يعبر عنو 

 .(13، 2117سأؿ عنو)الغرباكم، عالنية، بؿ ينكره أحيانان حيف يي 
كنقصد باالتجاه الجماعي ذلؾ الذم يكجد  :(أو فردي جماعي)من حيث الشيوع 3-1-3-5

يف، مثؿ اتجاه العرب نحك القكمية العربية، أك الكحدة العربية، عند كثير مف الناس في مجتمع مع
 .(94-93، 2115)دركيش، اؿ لو، إعجابؾ بصديؽ أك شخص معيفأما االتجاه الفردم، فمث

 :مكونات االتجاه 3-1-4

بالدرجة األكلى كال فائدة مف اتخاذ مكقؼ انفعالي  اي معرفي ان أف لالتجاه مككن Bernبيرف يرل
( االتجاه  بأنو: درجة 1964ي حيف يعرؼ ثرستكف)ف ،(Lloyd,1972,139)بدكف استخداـ العقؿ

، (Domino & Domino, 2006,128)الشعكر السمبي أك اإليجابي المرتبطة بمكضكع نفسي
ضمنو  االتجاهفيمخص تمخيص عدة أنكاع مف المعمكمات النفسية، ىي التجاىات ا أف يرل كغيرىـ

فيذه  ،كالسمككيات ذات الصمة بمكضكع االتجاهكالعكاطؼ ( Cognitionاالستعراؼ)كؿ مف 
كأيضان  ،نحك مكضكع معيفتؤثر في االتجاه  )الكجداني كالسمككي كاالستعرافي(المككنات الثالثة

 ,Maio & Augoustinos)االتجاه نحك مكضكع ما في كؿ مف ىذه المككنات الثالثة أيضان يؤثر 
2005 ,362).  

  :Affective Componentيوجدانلالمكون ا 3-1-4-1

فقد ، في الشعكر أك االستجابة االنفعالية التي يتخذىا الفرد إزاء المثير ىذا المككف يتمثؿ
يحب الفرد مكضكعان عامان فيندفع نحكه كيستجيب لو عمى نحك إيجابي، كقد يكره مكضكعان آخر 

مشاعر، مف خالؿ شدة ىذه ال إلىفينفر منو كيستجيب لو عمى نحك سمبي، كيمكننا التعرؼ 
 الرفضتحديد مكقع الفرد بيف طرفي االتجاه المتطرفيف، أم بيف التأييد التاـ لمكضكع االتجاه أك 

 .(62، 2112المطمؽ لو)أبك مغمي كسالمة، 

 :Behavioral Tendency Componentالمكون السموكي  3-1-4-2

سكاء كانت إيجابية  ،التي قد يتخذىا الفرد إزاء المثير السمككية يمثؿ ىذا الجانب االستجابات
فإذا كاف  ،(117، 2111ة تجاه المثير)الشخص، أك سمبية، أم أنو يتضمف نزعات الفرد السمككي
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ك مكضكع ما، فسينزع لالستجابة عمى نحك سمبي تجاه المكضكع، حالفرد يحمؿ اتجاىان سمبيان ن
ة تدفع بصاحبو إلى االستجابة عمى نحك معيف)أبك كىكذا يتضح أف االتجاه ينطكم عمى نزع

 (.63، 2112مغمي كسالمة، 

(إلى أٌف االتجاىات ىي عبارة Schuman& Johnson,1976شكماف كجكنسكف )كأشار 
عف اتجاىات لفظية مستنتجة مف خالؿ االستجابة عمى االستخبارات، كالمقابالت أك االستمارات، 

 (44 ،1998)خميفة كمحمكد، أك أية إجراءات قياس مباشرة أخرل

 :Cognitive Componentالمكون االستعرافي  3-1-4-3

كىك يشير إلى المعتقدات التي يعتنقيا الفرد حكؿ مكضكع معيف، كتتضمف ىذه المعتقدات  
، 2111بعض األحكاـ التي يصدرىا الفرد حكؿ المكضكعات المختمفة)الشخص،  -أساسان –

ينطكم عمى المعمكمات كالحقائؽ المكضكعية المتكافرة لدل الفرد عف  االستعرافي(. فالمككف 117
مكضكع االتجاه، فإذا كاف االتجاه في جكىره عممية تفضيؿ مكضكع عمى آخر فإف ىذه العممية 
تتطمب بعض العمميات العقمية: كالتمييز كالفيـ كاالستدالؿ كالحكـ، لذلؾ تتضمف اتجاىات الفرد 

ماعية أك مكافحة األمية، جانبان عقميان يختمؼ مستكاه باختالؼ تعقيد نحك بعض المشكالت االجت
 ؿ الفردحدد رد فعتالصيغة اإلدراكية التي ، إضافة إلى (63، 2112المشكمة)أبك مغمي كسالمة، 

كقد يككف اإلدراؾ حسيان عندما تتككف االتجاىات نحك الماديات أك ما  ،في ىذا المكقؼ أك ذاؾ
عندما تككف  -كىك الصيغة الغالبة -كقد يككف اإلدراؾ اجتماعيان  ،الطعاـ(ىك مممكس)مثؿ رائحة 

االتجاىات نحك المثيرات االجتماعية كاألمكر المعنكية األخرل)مثؿ إدراؾ الفرد اآلخر في مكقؼ 
كلذلؾ كبناء عمى مفاىيـ اإلدراؾ االجتماعي تتداخؿ مجمكعة كبيرة مف  ،صداقة أك غير ذلؾ(
مثؿ صكرة الذات كمفيكـ الفرد عف اآلخريف ك أبعاد التشابو  ،المككف اإلدراكيالمتغيرات في ىذا 

 .(253، 1999كالتطابؽ كالتمييز)السيد كعبد الرحمف،

أف االتجاىات يمكف أف تككف تنظيـ أك خالصة الذكريات  Feldmanفيمدمافكيضيؼ  
المتداخمة حكؿ شخص أك شيء أك فكرة، كىذه الذكريات ىي مف أنكاع مختمفة مف 

فعندما يظير مثير مف البيئة كيحفز ذكرل معينة، ، عمكمات)مشاعر كمعتقدات كسمككيات(الم
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االتجاىات تتككف مف معارؼ ف االتجاه.عندئذو تتفٌعؿ شبكة مف الذكريات المرتبطة بمكضكع 
  .(Feldman, 2001, 328الشخص كذكرياتو المرتبطة بمكضكع االتجاه)

 The ABCs Tripartiteككنات الثالثةكفؽ الم االتجاىات األكثر شمكالن نمكذج اليفسر ك 
Model   في إشارة إلى المككف االنفعاليAffective Component ، كف السمككي كالمك

Behavioral Tendency Component كالمككف االستعرافيCognitive Component  
(Feldman, 2001,330)  فاالتجاه ىك تكجو ثابت أك تنظيـ مستقر لمعمميات المعرفية ،
 .(41، 1989كاالنفعالية كالسمككية)عبداهلل، 

 نظريات االتجاىات: 3-1-5

 نذكر أىميا: ىناؾ عدة نظريات تفسر تككيف االتجاىات، 

الدراسات حكؿ االتجاىات أف تعرض الفرد ت بعض أظير  :النظريات السموكية 3-1-5-1
لمثير معيف بصكرة متكررة سكؼ يدفعو عادة إلى االستجابة بصكرة أكثر إيجابية إزاء ذلؾ 

تجاىات التي يتـ تعزيزىا يزيد االف ،ىاعزيز خاصة إذا تـ ت، (118، 2111المثير)الشخص، 
، كىذا يتطابؽ تمامان مع المبادئ اىات التي اليتـ تعزيزىااحتماؿ حدكثيا، أكثر مف االتج

، أف السمكؾ يكتسب بفعؿ التعزيز مف السمككية لتعمـ السمكؾ؛ أم ما أثبتتو تجارب سكنر كغيره
العقاب)تقديـ منبو مؤلـ إثر ظيكر السمكؾ كالحرماف كالجزاء( مف احتماالت ظيكر بينما يقمؿ 

 (.47، 1993ف،السمكؾ مرة ثانية)ابراىيـ كآخرك 

ليا تأثير مباشر أك غير مباشر، كىذا قد يككف  رد حصيمة عدد مف المتغيراتاتجاىات الف فإ
 التأثير يعدؿ عالقة االتجاه بالسمكؾ؛ كمف ىذه المتغيرات:

 .اتجاىات الفرد األخرل  -
 لنكع طعاـتفضيمنا حاجات األفراد كدكافعيـ، ففي حالة الجكع الشديد نتجاكز عدـ  -

 .معيف
 مة السمكؾ لالتجاه.رد عمى المراقبة الذاتية كضبط مالءقدرة الف -
 (52، 2114الخبرة السابقة بمكضكع االتجاه)السيد كآخركف،  -
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يقـك الفرد بإعادة تنظيـ معمكماتو حكؿ مكضكع االتجاه  :االستعرافيةالنظريات  3-1-5-2
عادة تنظيـ البنى  المرتبطة بو، في ضكء المعمكمات كالبيانات المستجدة حكؿ  االستعرافيةكا 

 مكضكع االتجاه، كتسير ىذه العممية ضمف المراحؿ التالية:

  .تحديد االتجاىات المراد تككينيا أك تعديميا1
 .تزكيد األفراد بالتغذية الراجعة حكؿ االتجاه المستيدؼ 2
محاسف االتجاه المرغكب فيو، كمساكئ االتجاه غير  بيف.إبراز التناقض 3

 مف خالؿ األسئمة كالمناقشة. المرغكب فيو،
 .(74، 2112.تعزيز االتجاه المرغكب فيو )أبك مغمي كسالمة، 4

قد يتعرض الفرد لمثير معيف في عدد مف المكاقؼ المتباينة فإذا اختمفت ىذه المكاقؼ ك 
تجاىات متناقضة تجاه ذلؾ المثير، األمر الذم يسفر عما بصكرة جكىرية فإف الفرد قد يتعمـ ا

ىك ، كما نظرية التنافر االستعرافي في تفسير االتجاىات(كفؽ  ستعرافي)أطمؽ عميو التنافر اال
بتغيير  االستعرافيما يحاكؿ الشخص تقميؿ التنافر  غالبان ف ،الحاؿ بالضبط في مكاقؼ الصراع

يجعميا تسير بنفس اتجاه الفكرة  بحيث إحدل الفكرتيف المتيف يعتنقيما إزاء المثير
، كتصؼ ىذه النظرية أف الناس قد يشعركف بتكتر مزعج (118، 2111األخرل)الشخص، 

مع اتجاىيـ، كبيدؼ التخفيؼ مف ىذا التكتر يتـ تغيير سمككيـ  ان عندما يككف سمككيـ متعارض
 .(Maio & Augoustinos, 2005 ,365) ع اتجاىيـم ان ليككف متسق

لعممية  فسر آلبرت باندكرا عممية تككيف االتجاىات كفقان النظريات االجتماعية:  3-1-5-3
كيمقى إثابة عف سمككو، فمف المحتمؿ  التعمـ بالمالحظة، فعندما نالحظ شخصان بطريقة معينة،

نقكـ بتكراره  بعقاب، فاالحتماؿ األكبر أف التبع سمكؾ ما أي أف نقكـ بتكرار ىذا السمكؾ، أما إذا 
، سائؿ اإلعالـ في تككيف االتجاىاتأك تقميده. كيركز ىذا عمى دكر األسرة كجماعات المعب كك 

تركيو مف قصص كحكايات، كيعتبر تعميـ  تقدمو مف مكاقؼ اجتماعية كما مف خالؿ ما
ستراتيجيات المستخدمة في تككيف االتجاىات عف طريؽ القدكة كالمحاكاة كالتقميد مف أىـ اال

 (.74، 2112كتغيير كتعديؿ االتجاىات )أبك مغمي كسالمة، 
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 عوامل تكون االتجاىات: 3-1-6
يعد تأثير الكالديف مف أىـ العكامؿ التي تسيـ في تككيف : Familyاألسرة 3-1-6-1

 االتجاىات لدل األطفاؿ الصغار، فالطفؿ يتأثر في بداية حياتو باالتجاىات التي تككف لدل
كالديو كغيرىما مف أفراد األسرة نحك مكضكعات معينة أك أشخاص معينيف أك أعماؿ معينة)أبك 

الفرد ال يكتسب (،فاألسرة ىي المصدر األساسي لنمك االتجاىات، كلكف 196 ،2117جادك، 
تقكـ بو التأثيرات  تمقائية، بؿ كفقان ألىميتيا كمعناىا بالنسبة لو، كما ىذه االتجاىات بصكرة

 .(121-119، 1998الثقافية األخرل في المجتمع مف تأكيدىا كبمكرتيا)فيمي، 
إشباع الحاجة غالبان بارتباطيا بتتميز االتجاىات المكتسبة : Individualالفرد  3-1-6-2

في مراحؿ النمك األكلى لعدـ قدرة المتعمـ عمى فيـ سبب شعكره كردة فعمو تجاه مكضكع 
القدرة ىذا إلى جعمو أكثر انتباىان لتعبيرات الناس اآلخريف عف أفكارىـ  ـاالتجاه، كيؤدم عد

كمعتقداتيـ، كربما يعتنؽ ىذه األفكار كاالتجاىات بسيكلة ككسيمة لتبرير مشاعره كنزعات ردكد 
 Affective Experienceالخبرة االنفعاليةف، (134- 133، 1993أفعالو.)المبرت كالمبرت، 
، 2117)أبك جادك، تمعب دكران ىامان في تككيف االتجاه سمبان أك إيجابان  الناتجة عف مكقؼ معيف

196). 
مدرسة كثيرة كمتنكعة كال كىي :Civilizational Factors الحضاريةالعوامل  3-1-6-3
 يخفى بأف ىذه العكامؿ كالمؤثرات ال التي يعيش فييا الفرد، كال كالبيئة المنطقةاألماكف الدينية ك ك 

)أبك مغمي كسالمة، عمى الفرد التحيز نحك كاحد منيا يحتـ ، ممانفسيا تدعك إلى االتجاىات
2112 ،64). 

: مع التقدـ بالعمر نقكـ بتبني اتجاىات تبدك مالئمة نحك الجماعات المرجعية 3-1-6-4
االنتماء إلى الجماعات التي نعتبرىا ميمة، كنغير أحيانان مف اتجاىاتنا كطريؽ لمخركج مف 

 .(135، 1993برت كالمبرت، جماعة كالدخكؿ في أخرل)الم
فيي تفرض عمى الفرد االلتزاـ بأمكر  :Higher Authorityالعميا ةالسمط 3-1-6-5

المكضكعات، نظران  إلى تككيف اتجاىات نحك ىذه مما يؤدممعينة كاحتراـ القكانيف كتنفيذىا، 
عامميف  بسببعمى الخركج عمييا مف عقاب. كتتككف االتجاىات في ىذه الحالة  لما يترتب

 .(64، 2112)أبك مغمي كسالمة، أساسييف ىما الخكؼ كاالحتراـ
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 المرض النفسي 3-2
 توطئة: -

مكضكع  البد مف الحديث عفقبؿ أف ننتقؿ إلى مكضكع االتجاه نحك المرض النفسي، 
 عبر الزمف.  المرض النفسي كتطكر االىتماـ بو

 العصور:عبر المرض النفسي  3-2-1

كتئاب مف أعالي باألفراد المصابيف بأمراض نفسية مثؿ االدامى يمقكف اإلغريؽ القكاف 
الصخكر الشاىقة إلى البحر ليحدثكا في نفكسيـ صدمة مف شأنيا، كما كانكا يظنكف أف تخمص 

كف لممرضى نفسيان تعاكيذ حسبكىا ؤ المرضى مف تعاستيـ، كفي العصكر الكسطى كاف الكينة يقر 
ىيمز ك ىيمز،  المرضى كبالتالي إنقاذىـ مف جنكنيـ)كفيمة بطرد الشيطاف مف ساحة نفكس أكلئؾ 

األطباء المسممكف أىمية الرعاية النفسية  فقد أدرؾ ياإلسالم العصر، أما في (29-31، 1999
كالصحية كاالجتماعية لإلنساف، فكانت دكر الرعاية النفسية منتشرة في كؿ مف دمشؽ كبغداد 

العالجات كاألساليب العالجية الشائعة في ىذه  كاألندلس، ككاف العالج بالعمؿ كالمكسيقى مف
األماكف التي كاف يطمؽ عمييا تسمية البيمارستانات، كالتي كانت تيدؼ إلى إعادة االستقرار 

مصحة لألمراض العقمية تحت ، ثـ أتت بعد ذلؾ تغييرات عدة مثؿ إنشاء كالتكازف لممرضى نفسيَّان 
ففي بمجيكا خفؼ جيزالف  ،إسيامات أخرل شبييةىناؾ ، ك إسبانيافي  حة لمجميعشعار الص
Guislan   في ركسيا قاـ كركنسبكلسكي  ك، 1835مف قيكد المرضى نفسٌيان في عاـ

Zavadsky Kronosplsky  (21-18، 2117)رضكاف، بترجمة كتاب بينيؿ إلى الركسية. 

المصحات كالمستشفيات التي تدعميا الدكلة في أميركا  أٌدت 1891ك 1861 يكبيف عام
عمى تحسيف ؛ حيث عمؿ كبار األطباء كالمسنيف دكران حاسمان في مجاؿ رعاية المرضى نفسيان 

 عدد ازداد كقدالرعاية لمرضاىـ بإنشاء مدارس تدريب الممرضات داخؿ مؤسساتيـ، نكعية 
القدرات المتاحة كاستعداد الدكؿ لتكفير تجاكز ك المصحات العقمية بشكؿ كبير،  ىذه المرضى في

 .(D’Antonio, 1992, 6 )ةمقبكلالمكارد المالية الالزمة لتكفير الرعاية ال

كمف ىذه المحاكالت المتفرقة كغيرىا، بدأت تظير بكادر االىتماـ كالرعاية بالصحة النفسية 
كاستمر ىذا التغيير اإليجابي  ،كتبدؿ النظرة إلييـ ،لممضطربيف عقمٌيان، كمعاممتيـ معاممة إنسانية
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إلى أكائؿ القرف العشريف، فظيرت آراء نادت باالىتماـ بالجانحيف كالمنحرفيف كالمتأخريف عقمٌيان، 
ىك  ىك الحاؿ في فرنسا في أكاخر القرف التاسع عشر، ككما كنادت بإعادة التأىيؿ لمجانحيف كما
لضعاؼ العقكؿ في بكسطف في الكاليات المتحدة األمريكية الحاؿ في العيادة التي أنشئت 

 Worldحيث تأسست منظمة الصحة العالمية  ؛1984ـ اكاستمرت التطكرات حتى ع ،(1919)
 Health Organization (WHO) كفي الجزء األخير مف القرف التاسع عشر ، كمركزىا لندف

ككاف التقسيـ ، مان لالضطرابات العقميةتصنيفان دقيقان كمنظ Emil Kraepelin كضع إميؿ كريبمف
ىك تقسيـ االضطرابات إلى اضطرابات عضكية )داخمية المنشأ( كاضطرابات كظيفية  لو األكؿ

)خارجية المنشأ(، كعمى الرغـ مف أف المخطط التشخيصي الذم قاؿ بو كريبمف قد تغير كأصبح 
صنيفي األساسي الذم يستخدمو أفضؿ كأكثر دقة عمى مر السنيف، إال أنو اليزاؿ المخطط الت

لى حد كبير -األطباء   .(91، 1984ف بعمـ النفس)ركتر، ك المختص -كا 

كفي نيايات القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشريف حدث تطكر كبير قمب المفاىيـ 
مف  ،لنفسي كاألسباب الكامنة خمفواالفيزيائية التي كانت سائدة حكؿ مفيـك المرض  -الطبية

خالؿ مدرسة التحميؿ النفسي التي أسسيا الطبيب العصبي كالنفسي النمساكم سيجمكند 
، فقد أبرزت مدرسة التحميؿ النفسي أىمية العمميات النفسية في نشكء االضطراب  Fruedفركيد

العكامؿ يركز عمى النفسي، بعد أف كاف االتجاه السائد في فيـ طبيعة األمراض النفسية 
 النفسي.المفيـك االجتماعي لممرض كطكرت ءت نظرية التحميؿ النفسي العضكية، فجا

كفي النصؼ الثاني مف القرف العشريف بدأت تبرز اتجاىات أخرل كاالتجاىات السمككية، 
التي تؤكد دكر عمميات التعمـ في نشكء كتطكر األمراض كاالضطرابات النفسية، كاالتجاىات 

االستعرافية، كتنكعت المبادئ العالجية المشتقة مف ىذه ، ك كالسمككية الدينامية كاإلنسانية،
 .(22-19،  2117)رضكاف، االتجاىات لدرجة يصعب حصرىا

 Person with Mentalوالمريض النفسي  Mental Illnessالمرض النَّفسي 3-2-2
Illness 

 DSMالدليؿ التشخيصي الرابع جاء في كما أو االضطراب النفسي النفسي تعريف المرض يمكف
-IV TR  تمؾ األنماط أك المتالزماتبأٌنوSyndromes  السمككية كالنفسية ذات الداللة
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اإلكمينيكية، التي ترتبط بكجكد حاالت مف الضيؽ )كأف تككف األعراض مؤلمة(، أك العجز )أم 
ضعؼ في ناحية أك أكثر مف النكاحي الكظيفية(، أك زيادة احتماؿ المعاناة أك المكت أك األلـ أك 

أف  فإف ىذه المتالزمات أك األنماط ينبغي ،كبير. إضافة إلى ذلؾالعجز أك فقداف الحرية بشكؿ 
لحدث معيف، ككفاة شخص  ال تككف ضمف إطار االستجابات المتكقعة أك المتفؽ عمييا ثقافيان 

حميـ مثالن. كميما يكف سببيا األصمي، يجب اعتبارىا في الكقت الحالي مظيران الختالؿ سمككي 
 Mentalتشمؿ األمراض النفسية ، ك(DSM IV, 1994, 22أك نفسي أك بيكلكجي لدل الفرد) 

Illnesses  االكتئاب كالفصاـ كاالضطراب ثنائي القطب كالكسكاس القيرم كاضطراب الشدة ما 
 (.(Duckworth, 2013, 3، كاضطراب الشخصية الحدية كغيرىابعد الصدمة كالقمؽ

ىك الشخص الذم يعاني بسبب اضطراب أك مرض نفسي، كىك ليس شخصان المريض النفسي : 
يفكؽ طاقة االحتماؿ المعتادة أك ألنو  بشدة بسبب ظرؼعانى مختمفان، بؿ ىك أم كاحد منا 

شخص مرىؼ الحس لـ يستطع احتماؿ ضغكط الحياة فظيرت عميو عالمات ك سبب تككينوب
في كؿ الحاالت ال يتطمب نظرة سمبية مف  ضطراب النفسي، كيرل الشربيني أف األمراال

خسائر كبيرة مف جراء  جب مساندتو حتى تمر ىذه األزمة بسالـ دكف، بؿ تالمحيطيف بو
 .(18، 2113االضطراب النفسي)الشربيني، 

 األمراض النفسية : عوامل 3-2-3

يتفؽ كؿ المتخصصيف العيادييف تقريبان عمى أف الميمة الرئيسة ألبحاث المنشأ المرضي تتمثؿ 
في البحث عف أسباب االضطرابات النفسية، غير أنو عندما نضطر لتحديد مجاؿ األسباب مف 

تثكر االعتراضات. إذ يكجد اختالؼ كبير بيف المتخصصيف  معينة فإنو سرعاف ماكجية نظر 
في عمـ النفس العيادم حكؿ الشيء الذم يمكف اعتباره سببان الضطراب نفسي ما)راينيكر، 

2119 ،58). 

اض العقمية يمكف أف ط األمر اأف بعض أنم عمى : ىناؾ بعض األدلةالوراثة  3-2-3-1
حيث كشفت البحكث كجكد تماثؿ في شيكع  االكتئاب في أسر دكف أخرل،  ؛تككف كراثية

كا في ظركؼ اجتماعية مختمفة، ممايرجح كجكد تفسير كراثي، ؤ كشيكعو بيف التكائـ حتى لك نش
"عددان مف الدراسات التي تشير في  إبراىيـكنقالن عف كتاب أكسفكرد في الطب النفسي يذكر 



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

55 
 

في اإلصابة بذىاف اليكس كاالكتئاب بيف التكائـ المتطابقيف الذيف مجمميا إلى أف نسبة التشابو 
%، كبمغت نسبة التشابو في اإلصابة بالمرض لدل التكائـ 67ربكا منفصميف بالتبني كصمت إلى 

%،كىي 23غير المتطابقيف فقد كصمت  يف%، أما بيف التكائم68المتطابقيف الذيف نشأكا معان 
، 1998ة)ابراىيـ، في بريطانيا، كشماؿ أكركبا، كأمريكا الشماليتتماثؿ مع دراسات أخرل أجريت 

92.) 
تتحكؿ اضطرابات الدماغ  : Brain Cell Functionاالضطرابات العضوية  3-2-3-2

 كال يمكف تفسيرالكاضحة إلى عكامؿ ميددة بحدكث المشكالت النفسية، كيككف ليا آثار شديدة، 
المعدؿ العالي لممشكالت النفسية المصحكبة بتمؼ الدماغ ببساطة بسبب كجكد درجة مف العجز 

كشؼ مسح السمكؾ، ككذلؾ  -أك الكصـ، فيناؾ برىاف مقنع بكجكد ارتباط مباشر بيف الدماغ
حكؿ الصحة العقمية لمطفؿ البريطاني أف األطفاؿ  ذكم المشكالت النمائية العصبية يشكمكف 

% مف األطفاؿ عانكا مف االضطرابات 15مف مجمكع السكاف، لكف حكالي  % فقط3نحك
 .(317، 2118،315كسككت، غكدماف النفسية )

المعركؼ مف  :Biochemical Disturbance البيوكيميائيةاالضطرابات  3-2-3-3
راض العقمية يمكف أف ترجع في جزء منيا إلى اضطرابات في كيمياء أف بعض األمعمميان 

مسؤكؿ عف المزاج  Norepinephrineالدماغ خاصة، فالنكر أدريناليفء ككيمياالجسـ، 
مسؤكؿ عف المزاج كالنكـ كالشيية كالعصبية،  Serotonin كمستكل النشاط، ك السيركتكنيف

المسؤكؿ عف تقميص العضالت المخططة كتكسيع الشعيرات  Acetylcholineكاالستيؿ ككليف 
العصبية في حاالت المرض النفسي المختمفة. كمف ؛ حيث كجد خمؿ في ىذه النكاقؿ الدمكية

في حاالت األفراد الضعفاء بيكلكجيان أف تثير خمالن في  التعرض لمستكل تكتر عاؿو  الممكف عند
 .(Wellway,2013,4الناقالت العصبية) 

 يتعامؿ بعض الناس مع مكاقؼ:  Social Pressuresالضغوط االجتماعية 3-2-3-4
فريسة لتمؾ  عندما يسقط مساعدةالإلى  كمنيـ مف يحتاج معيا، فكفكيتكي أك اإلرىاؽ الضغط

ف المعكقات االضطراب النفسي. كيشير كثير مف الباحثيف إلى أالمكاقؼ، كيؤدم ىذا بيـ إلى 
بذؿ جيكد زائدة إلى أك ضاغطة يحتاج الفرد  تكيفيةالتي تقابؿ الفرد يمكف أف تشكؿ مطالب 

مب عمى ىذه المعكقات كيكاجو حاجاتو كمطالبو. كعندما كتغير في نشاطو إذا ما أراد أف يتغ
مجمكعة في كيسيـ اإلرىاؽ ، (132، 2111عبد اهلل، )غط زائدان فإنو يستنفذ قكاناضيككف ال
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كاسعة مف أنماط السمكؾ الخطرة عمى الصحة كفرط التغذية كالتدخيف كسكء استيالؾ الكحكؿ 
في نشكء اضطرابات اإلرىاؽ التالية  دكران أساسيان أيضان  كالعقاقير األخرل، كيمعب

نفسية انتشاران: ، كيعتقد أيضان أنو يسيـ في نشكء اثنيف مف أكثر االضطرابات الPTSDلمصدمة
 .(282،283، 2117االكتئاب كالقمؽ)رضكاف،

تنعكس العمميات أك التفاعالت  :Family Relationshipsالعالقات األسرية  3-2-3-5
ا ظيكر الالسكاء لدل أحد األبناء، كيزداد معي ،سكية ال الخاطئة مف جانب األسرة بظيكر أسر

،  Pathogenic Family Patternكيمكف القكؿ أنيا عمميات مكلدة لممرض داخؿ األسرة 
عمى العكاطؼ  كمف ىذه العمميات العالقة التبادلية الكاذبة؛ أم تبدك العالقة العائمية قائمة

العالقة العائمية في حقيقتيا جامدة كجافة كقائمة عمى كالصراحة كالتفاىـ عمى الرغـ مف أف 
األسرة التي األسرة المكلدة لممرض ال يقصد ب(، ف162، 2111الكذب)منصكر كالشربيني، 

نما يقصد بيا  ،ألبكاف بالغرابة أك الذىاف الصريحيتصؼ فييا ا كلك أف ىذا قد يحدث بالفعؿ، كا 
معيـ تككف مف نكع مضطرب، فاضطراب  العالقات أف اتجاىات اآلباء نحك األبناء كتصرفاتيـ 

تسبب صراعان نفسٌيان في مرحمة الطفكلة  ،كخاصة األـ ،الشخصية المبكرة بيف الكالديف كالطفؿ
كىناؾ  ،سباب مرسبة تساعد في نشكء االضطراب مثؿ الفصاـألينشط مرة أخرل في المراىقة 

ر الطفؿ صدمات معينة كالمشكالت ظركؼ أسرية تؤدم إلى التفكؾ بصكرة مباشرة، فقد يخب
، 118، 1987العائمية كاالنييار األسرم كسكء التكافؽ بيف الكالديف كالبركد االنفعالي)الحاج، 

121). 

كىناؾ ارتباط كاضح بيف االضطراب النفسي لمطفؿ كالخالفات األسرية، فالخالؼ ىك عامؿ 
بالخالفات بيف أفرد األسرة يتعمـ  تنبؤ قكم عمى مشكالت الطفؿ النفسية، ففي البيكت المميئة

الطفؿ السمككيات المناكئة لجذب انتباه اآلباء كاألميات، فيشجع األىؿ بشكؿ غير متعمد نكبات 
 (366 ،2118الغضب كالعصياف كشكاكل األطفاؿ المستمرة )غكدماف كسككت، 
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 Attitude toward Mental Illness النفسي المرض نحو االتجاه 3-3
 توطئة: -

يجب عمى المريض النفسي أف يتعامؿ مع اتجاىات المجتمع كاتجاىاتو نحك المرض النفسي 
ردكد األفعاؿ السمبية تجاه المرض النفسي المريض  كقد تحـرباإلضافة إلى أعراض المرض، 

 (.(Corrigan, 1998, 204النفسي مف فرص التعميـ كالتكظيؼ كالسكف

 تعريف االتجاه نحو المرض النفسي: 3-3-1

 في تكاجيو مختمفة لعكامؿ نتيجة الفرد عند يتككف مكتسب استعداد"يعرفو بركات كحسف: بأنو
 باستخداـ كيقاس كالمريض  النفسي، المرض نحك إيجابان  أك سمبنا استجاباتو يكجو بحيث حياتو

 .(41، 2116 )بركات كحسف،"لقياس االتجاه  المعد المقياس

حكؿ ثالثة أبعاد ىي: اإلحساس بخطكرة المرض تدكر االتجاىات نحك المرض النفسي 
مقابؿ  –كالتسامح حياؿ ىؤالء المرضى ، ف المرضى نفسيان كتحاشي مرافقتيـالنفسي كاالبتعاد ع

 .(258-255 ،1998 )خميفة كمحمكد، تجنب التفاعؿ معيـ.

تفاكتت االتجاىات السمبية نحك المرضى نفسيان تفاكتان ساير كجيات النظر السائدة عبر 
أناس مغضكب عمييـ مف اآللية، فكثيران ما كتعاقب األزماف، فأكلئؾ المرضى كاف ينظر إلييـ 

كمع التقدـ  ،(1992،52)العيسكم، سببت حالتيـكانكا يقتمكف تخمصان منيـ كمف الشياطيف التي 
 .لمريض النَّفسيالكعي بأسباب األمراض ال تزاؿ بعض مف ىذه األفكار عالقة بصكرة اكزيادة 

األمراض النفسية إلى الضغكط الحياتية، ثـ الكراثة ثـ  أرجعت( 2111دراسة)غربي،  ففي
تعيؽ  المريض التزاؿ االتجاىات السمبية كيرل جكـر أف   الجف ثـ السِّحر ثـ األسباب العضكية.

 .(Jorm,2000, 396طمب المساعدة المناسبة)في عتراؼ  بالمرض النفسي ك االفي النفسي 

 Cliffordقاـ كميفكرد كتنجاـ بيرزعندما حتى مطمع القرف العشريف كاستمر ذلؾ  
Whittingham Beers وعقؿ كجد نفس بتأليؼ كتاب  في مطمع القرف العشربف (A Mind 
That Found Itself) استطاع  بمعاكنة الطبيب النفسي أدكلؼ ماير تأسيس جمعية لمصحة  ك

 .(22، 1998) عثماف، الكاليات المتحدةالنفسية في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

58 
 

ذا  عمييا يترتب قد فإنو خاطئة، اعتبارىا يمكف الناس بيف شائعةال تجاىاتاال كانت كا 
 كنحك النفسي المرض نحك االتجاىات ىذه يتبنكف مف جانب مف خاطئة سمككية أساليب

، (32، 2119)أحمد،  كاالجتماعية اإلنسانية بعناصرىا البيئة كنحك المرضى النفسييف،
ردكد الفعؿ المجتمعية السمبية تجاه المرض النفسي إلى ضياع فرص تعميـ  كغالبان ماتؤدم

كالبد لنا أف نعمـ أف معظـ  ،(Chung et al., 2001,63كعمؿ كسكف لممريض نفسيان)
كىذا جزء مف مشكمتيـ  ،المرضى نفسٌيان يتميزكف بحساسٌية مفرطة تجاه نظرة اآلخريف ليـ

 بالسكطلمرىفة باإلشارة أك حتى التمميح كمف يميب النفسية، فكأننا حيف نؤذم مشاعرىـ ا
  .(17، 2113ظير جكاد متعب كمنيؾ أصالن)الشربيني، 

 االتجاىات السمبية نحو المرض النفسي: عوامل 3-3-2
تختمؼ أعراض األمراض النفسية وامل تعود إلى طبيعة المرض النفسي: ع 3-3-2-1

النجدة ألسباب  المريض فقد يطمب ،كيتسـ بعضيا بالغرابة مثؿ اليذاءات كفقد االستبصار
، أك كقد يقكـ بسمككيات غير مناسبة أماـ العامةأ، وبسمكك يستطيع التحكـ قد ال كأ، يتخيميا

إضافة إلى صعكبة تحديد أسباب ، (Cordner, 2006, 2)ييدد أمف كسالمة األخريف بالفعؿ
محسكس أك اليجعؿ المجتمع ينظر إلى ىذه األمراض نظرة الشيء غير  األمراض النفسية مما

، (146، 1986عكاشة، ي فيـ ىذه األمراض)يزيد الغمكض كيعمؽ الفجكة ف كاضح مماال غير
عدـ القدرة عمى التفكير أك إدارة العكاطؼ أك اتخاذ القرار مف  مريض الفصاـيعاني   فمثالن 

صاـ قدرة الشخص عمى العمؿ، كقد يقكـ المريض بالتكاصؿ مع اآلخريف، كما يضعؼ الف
، ( (Duckworth, 2013, 11غير الئقة كغير عادية ناتجة عف األكىاـ كاليالكس بسمككيات

بسبب  ماليةاألسرة مف صعكبات تعاني المريض النفسي في األسرة، ف إضافة إلى تبعات كجكد
، في األسرة األنشطة االجتماعية تقميصكيتـ  الفكاتير الطبية كالتبعية االقتصادية لممرضى،

 مرعايةلالمفرطة المريض مطالب األصدقاء كاألقارب بسبب  معكتصبح العالقات غير مستقرة 
إىماؿ اآلخريف  إلى جنب مع االلتزامات الزمنية التي غالبا ما تؤدم إلى جنبا مريضلماالنتباه ك 

 .(Lefley,1989, 557)في األسرة
الحد استخداـ المريض النفسي كمادة لمككميديا كالضحؾ يتجاكز  اإلعالم: 3-3-2-2

يسبب ضرران بالغان بمشاعره كبالصكرة المحفكظة في أذىاف المشاىديف)الشربيني، المعقكؿ، كما 
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الفكرة الشائعة عف أم مكضكع، عف  (، كمف المعركؼ مدل مسؤكلية اإلعالـ 22، 2113
 لتطكير اتجاىات إيجابية لدل الجميكر حكؿ كلذلؾ مف  الممكف استخداـ التمفاز كاألفالـ مثالي 

" العقؿ الجميؿ" A beautiful mindالمرض النفسي، فالفيمـ الحائز عمى جائزة األكسكار 
المصاب بمرض الفصاـ،  John Nashيصكر الحياة اإليجابية لمحاصؿ عمى جائزة نكبؿ 

المرض، فأظير الفيمـ خاصة في إبراز قكتو في مكاجيتو لمرضو ككيؼ تعايش ىك كزكجتو مع 
 .(58، 2115عالمة عظيمة عممت عمى تبديد كصمة المرض النفسي)أبك جربكع، 

 انتشار مفاىيم خاطئة : 3-3-2-3

 تنتشر مفاىيـ خاطئة كثيرة عف المرض النفسي منيا ما يتعمؽ بػ: 

يقؼ الفيـ الخاطئ لزيارة المرشديف النفسييف أك طمب المساعدة واإلرشاد:  3-3-2-3-1
األخصائييف النفسييف كحاجز في كجو طمب المساعدة، فالسائد أف ىؤالء يعممكف فقط مع 

كعند سماع كجية النظر ىذه ضمف  ،(Etzel, 2009, 33 المرضى كالمضطربيف أك المجانيف)
، كقد يتردد الشخص اإلحالة في الكقت المناسب فرصة تقؿ كسط ما)أسرة أك مؤسسة أك مدرسة(

، فيظير قمؽ المريض إذ يخشى أف يراه أحد معارفو أك في الكقت المناسب في المجكء لممساعدة
أقاربو أك جيرانو، كيزيد األمر تعقيدان إذا كانت المريضة أنثى فمعنى ذلؾ أف كصمة المرض 

 .(21، 2113النفسي سكؼ تيدد مستقبميا األسرم)الشربيني،

، عمـ النفس مشكرة فائدة كالتأكيد عمىا ىذ سكء الفيـ لتبديد جيكد التكعية عمى الرغـ مف 
الطريقة األفضؿ كانت ربَّما ك  .إف لـ يكف مستحيال ما يككف صعب كصمة غالبان الفإف تغيير 

 لمينيَّة كالتياالعالقة اإليجابية  ىي لتصحيح ىذا االتجاه نحك المرشديف كاألخصائييف النفسييف
ىـ بحاجة األفراد الذيف  لمساعدة في الكقت المناسب فسح المجاؿ لإلحالةأىميَّتيا في  تثبتأ

 .(Etzel, 2009, 34)لممساعدة

 Stigma  Of Mental)وصمة المرض النفسي(المرض النَّفسيب اإلصابة 3-3-2-3-2
Illness: 

لدل  الضارة السمبية كالمعتقدات النمطية الصكر لتشمؿ كاسع، نطاؽ عمى تـ تعريؼ الكصمة
 كعالكة ذلؾ. عف تنتج أف يمكف المنصفة التي غير أك التمييزية الممارسات عف فضالن  الناس،
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 عمى ، أكاألفراد بيف ؿالتفاع خالؿ مف الفرد، مستكلعمى  كالتمييز الكصـقد يحدث  ذلؾ، عمى
سارتكريكس، كالقكانيف) كالممارسات العادلة، غير السياسات بسبب االجتماعية التنظيماتمستكل 
2111 ،7). 

ككيصفت كصمة المرض النفسي بأنيا مجمكعة مف االتجاىات كالمعتقدات السمبية التي تحفز 
 President’s New)لمشخص المصاب بمرض نفسي كالتجنبالناس اآلخريف لمرفض كالخكؼ 

Freedom Commission on Mental Health, 4, 2003). 

 وتتخذ الوصمة عدة أشكال:

 .(Goffman, 1968, 13)الكخز أك الحرؽ خالؿ مف لمجسـ مشكىة عالمات .1
ي خطر عدكان سمكؾ ذك أكخطير  أك عقميان  مضطرب بأنو اآلخريف عف الفرد يزيتم  .2

 .(Wolf, 1996, 31عمى المجتمع)
التركيز عمى األعراض الجسدية)كعكة صحية طارئة( بدالن مف  االعتراؼ بالمرض  .3

 .(2، 2118النفسي)خكجة، 

األسرة مشاعر ذنب كخجؿ، كقد تمنع أعضاء األسرة مف تسبب كصمة المرض النفسي في 
القبكؿ بأف قريبيـ عنده مرض نفسي، كىنا تبدأ الحمقة المفرغة مف جديد، عدـ قبكؿ المرض 
النفسي سيمنع بناء الدعـ ضمف األسرة، كيستطيع خمؽ جك مشحكف في العالقات األسرية، 

تعطؿ في الكقت الذم يجب أف تكربما ، كنتيجة لذلؾ فإف العالقات األسرية الداخمية ستضعؼ
تككف فييا عالقاتيـ أقكل مف أم كقت مضى، كقد يؤخر عدـ تقبؿ المريض النفسي في العائمة 

كعمى صعيد آخر تؤدم الكصمة إلى االستبعاد االجتماعي العالجي في الكقت المناسب،  التدخؿ
كالعمؿ كالتعميـ كالعمؿ ضمف  المساكاة في الحصكؿ عمى المكارد: عدـ كبالتاليأك التمييز، 

جماعة داعمة كالحصكؿ عمى الرعاية الصحية كالنفسية، كىذا التفاكت في الحصكؿ عمى الفرص 
 .(Kobau et al., 2012, 3التعميمية كالخدمية يككف لو عكاقب سمبية عمى المدل الطكيؿ) 

 تحسين االتجاىات نحو المرض النفسي 3-3-3

الصحة النفسية كالتركيج حكؿ في حمالت التكعية  كثيرةيتـ بذؿ جيكد  التوعية: 3-3-3-1
أف نسبة إال سكاف، ة صغيرة مف الالمرضى نفسيان يمثمكف نسب أف عمى الرغـ مفك لمعالج النفسي، 
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تـ استيداؼ عامة الناس  فقدفي خطر عدـ طمب العالج،  قد تككفمف الناس  أكبرمماثمة أك 
 محك أمية الصحة النفسية فظير مصطمح (Kobau et al., 2012, 53ـ)لتحسيف معرفتي

Mental Health Literacy المعرفة كالمعتقدات حكؿ " وبأنعرَّؼ يحيث ؛ لحديثةا األبحاث في
دارتو أكتقبؿ االضطراب النفسي  عمى تساعد التي االضطرابات النفسية  منو"، كيشمؿ الكقاية كا 

يجاد طرؽ، محددة اضطرابات إلىلقدرة عمى التعرؼ ا ، الصحية محصكؿ عمى المعمكماتل كا 
مكانية األسباب ك  معرفةك   التي تعزز كاالتجاىات، المتاحةالمينية  اتالمساعدك ، الذاتيالعالج ا 

  .(Jorm et al.,1997, 182)المساعدة طمب تقبؿ االضطراب ك 

أثبتت معظـ الدراسات أفَّ غياب أك نقص المعرفة حكؿ األمراض النفسية تدعـ لقد 
أف محك أمية الصحة Jorm  ، كيرل جكـر(Wolff et al.,1996)االتجاىات السمبية نحكىا 

النفسية تتككف مف عدة مككنات:)أ(القدرة عمى تمييز اضطرابات معينة أك أنكاع مختمفة مف 
عكامؿ كأسباب الخطر. )ج(المعرفة كاالعتقادات حكؿ تدخالت ب(معرفة الضغط النفسي.)

المساعدة الذاتية.)د( المعرفة كاالعتقادات حكؿ المساعدة المينية المتاحة.)ق( االتجاىات التي 
تسيؿ االعتراؼ كطمب المساعدة المناسبة. )ك(معرفة كيفية الحصكؿ عمى معمكمات الصحة 

 .((Jorm,2000,397 النفسية

يؤكد عمماء النفس أف معتقدات الفرد أك التزامو برأم  :واإلعالم تنشئة االجتماعيةال 3-3-3-2
الفرد أكثر مقاكمة لتغيير اتجاىاتو)أبكجادك، و كاتجاىاتو، كيجعؿ كسمك  معيف أماـ اآلخريف يحكـ

لذلؾ تمعب التنشئة االجتماعية دكران ىامان لتجنيب الفرد االتجاىات التي تعيؽ  ،(225، 1998
، فبناء االتجاه االيجابي نحك المرضى نفسيان مسؤكلية األسرة ككؿ كحياتو في المستقبؿتكيفو 

 ، إضافة إلى كسائؿ اإلعالـ كماالمؤسسات التي ينخرط بيا الفرد كالنادم كالمدرسة كالجامعة
 ذج في الدراما كاإلعالـ.انحك المرض النفسي كنم تجاهتقدمو مف ا

ظيرت العديد مف الجمعيات في اآلكنة األخيرة التي تيدؼ المنظمات والجمعيات:  3-3-3-3 
، كتقكـ بعض المنظمات الدكلية كتحسيف االتجاىات نحك المرض النفسي لرعاية المرضى نفسيان 

؛ حيث قاـ المجمس التنفيذم WHOبتكفير الدعـ المناسب ليذه البرامج كمنظمة الصحة العالمية 
باعتماد مكضكع الصحة النفسية كمكضكع نقاش في  2111لمنظمة الصحة العالمية في حزيراف 

زيران لمصحة مف دكؿ ك 31الذم شارؾ فيو أكثر مف  فماع الصحة العالمي الرابع كالخمسياجت
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تـ مناقشة مجاؿ الصحة النفسية مع التركيز عمى ، كىكذا مختمفة مف حيث المستكل االقتصادم
ة كاالجتماعية العكامؿ االقتصادي -2 .ات الصحة النفسية كعكائؽ تنفيذىاخدم-1أربعة محاكر:

ف الجنسيف في الفكارؽ بي -4كأخيران  الكصمة كانتياكات حقكؽ اإلنساف، -3 لمصحة النفسية.
 .(Brundtland, 2001, 11)مجاؿ الصحة النفسية

كز السيطرة اتـ التعاكف بيف مر   2115ففي عاـ  ظير العديد منيا، كعمى صعيد الجمعيات
 The Centers of Disease Control and Preventionعمى األمراض كالكقاية منيا)

CDC العقاقير)( ك بيف إدارة خدمات الصحة النفسية كسكء استخداـthe Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration SAMHSA)  بناء عمى تكصيات مف

 President’s New) بشأف الصحة النفسية 2112لعاـ  ةالحرية الجديدة الرئيسلجنة 
Freedom Commission on Mental Health)سعت ىذه الككاالت لدراسة المفاىيـ ، ف

كقامت ببحث  ،فعالية العالج النفسي، كالتصكرات حكؿ الرعاية لممرضى نفسيان العامة بشأف 
لحممة  SAMHSA كاف ىذا التعاكف متزامنان مع إطالؽك االتجاىات نحك المرض النفسي، 

 35بدعـ  SAMHSAقامت 2117، كفي عاـ مكافحة كصمة المرض النفسي بيف المراىقيف
دكلة إلعادة تنفيذ  16تـ دعـ  2119فييا، كفي عاـ دكلة لجمع بيانات حكؿ األمراض النفسية 

 المشركع.

حكؿ االتجاىات نحك المرض النفسي كاالستراتيجيات  دراسات  CDC نشر2111كفي عاـ 
 .(Kobau et al., 2012, 1كنة في مكافحة كصمة المرض النفسي ) مالم

الجمعية المغربية في تكنس، ك  لجمعية التكنسية لمصحة النفسيةنذكر ا كفي العالـ العربي
الجمعية  ىذه كمف أىداؼ ،2112في المغرب عاـ  تأسستالتي  لمستعممي الطب النفسي

المناداة باحتراـ حقكؽ المرضى في االستمرار في عمميـ، سيما الذيف يكجدكف في حالة مستقرة، 
 .(1، 2112غالـ، (كتمكينيـ مف أعماؿ تتناسب كحالتيـ الصحية

سيـ في تحسيف االتجاه نحك المرض النفسي، البد مف التنكيو أف كبعد ذكر العكامؿ التي ت
لميداف مف يقدمو اإلعالـ يعتمد عمى ما يتـ العمؿ فيو في ا ماه العكامؿ متداخمة فيما بينيا، فىذ

التنشئة  كالمنظمات ىـ أفراد المجتمع كليدكفي ىذه الجمعيات جمعيات كمنظمات، كالعاممكف 
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مسؤكلية الفرد عف اتجاىاتو كأثره بالمحيطيف بو بدءان مف عائمتو كأصدقائو االجتماعية، لذلؾ تبرز 
إلى األشخاص المكجكديف في ميداف عممو، كأيان كانت محاكالت تعديؿ االتجاىات جدية كممنيجة 

رغبة الشخص نفسو في تغيير اتجاىو، آمميف بالكصكؿ  ، كىكاليجب أف ننسى العامؿ الحاسـ
 مؿ اتجاىات إيجابية نحكىـ.حنفسيان كت إلى بيئة تحتضف المرضى

 سمات الشخصية -3-4

 توطئة -

 مكضكع الشخصية مف حيث تعريفاتيا كنظرياتيا. الجزء مف الفصؿتتناكؿ الباحثة في ىذا  

 المفيوم المغوي لمشخصية   3-4-1

يعتبر لفظ الشخصية مف األلفاظ الدارجة عمى لساف كثير مف الناس. فقد نسمع إنسانان 
عف إنساف آخر بأنو شخصية محبكبة أك شخصية جذابة أك شخصية ضعيفة أك أف لو يتحدث 

)غنيـ، شخصيات متعددة، كلشيكع المفظ عمى ألسنة الناس أصبح يبدك لنا بسيطان كمفيكمان 
1983 ،7) . 

  Personality بالمغة الفرنسٌية أك  La personnalitéيرجع أصؿ مصطمح الشخصية 
في المغة الالتينية القديمة، كيتفؽ الجميع عمى   Personaبالمغة االنكميزٌية إلى الكممة الالتينية

كارتبط ىذا المصطمح بالمسرح اليكناني  ،(1987،19)عباس،  بيرسكنا يعني القناعأف لفظ 
ك الركماف ارتداء أقنعة عمى كجكىيـ لكي يعطكا انطباعان عف  ذ اعتاد ممثمك اليكنافإالقديـ، 

الدكر الذم يقكمكف بتمثيمو، كفي الكقت نفسو لكي يجعمكا مف الصعب التعرؼ إلى الشخصيات 
 التي تقـك بالدكر.

كالشخص في منجد الطالب: سكاد  ،كفي المغة العربية اشتقت كممة الشخصية مف شخص
، 1986، منجد الطالبجمع أشخص كأشخاص كشخكص)كال، اإلنساف كغيره تراه مف بعدو 

(، كتشاخص القكـ )اختمفكا كتفاكتكا(. أٌما "الشخصية" فكممة حديثة االستعماؿ ال يجدىا 361
الباحث في أميات معاجـ المغة العربية، فإذا كجدت في بعض الحديث منيا كانت تعني، صفات 

 (.94، 2113تميز الشخص مف غيره)الرفاعي، 
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 تعريف الشخصية:  3-4-2

إذا فزاد االىتماـ بدراسة الشخصية في العقكد األخيرة مف القرف التاسع عشر زيادة كبيرة،  
كىك بداية االستخداـ المنظـ لمتحميؿ العاممي في بحكثيا، كجدنا الزيادة  1931بدأنا تاريخنا بعاـ

تكاكب بحؽ عصر تفجر المعمكمات؛ حيث ظير عمـ نفس  راحت المطردة في كمية البحكث التي
كأحد فركع عمـ النفس، ثـ ازدادت أىميتو أكثر في   Personality Psychologyالشخصية

الشخصية  Determinants، كمحددات Structureالعقكد األخيرة، كاىتـ بدراسة بنية الشخصية
 (.16، 1999كالسمكؾ....إلخ)األنصارم، 

( الشخصية بأنيا جميع أنكاع نشاطات الفرد المالحظة (Watson,1930 واطسون كيعرؼ
 (.18، 2114تسمح لنا بالتعرؼ عميو)سفياف، كالتي  فعميان لفترة طكيمة مف الزمف

كيضيؼ  "،فقد عرفيا" بأنيا كحدة دينامية ذات تككينات متعددة (Stern,1921)ستيرنأما 
، 1999إلى ذلؾ أف الفرد يظؿ يسعى لمكصكؿ إلى ىذه الكحدة كيدؼ لو في حياتو)ىيمز كىيمز، 

231). 

مع اعتبار أف الشخصية تتشكؿ مف جمع مككنات جسمية كعقمية كنفسية كىذا يتفؽ 
 ىذه المككنات تشكؿ معان أبعادان رئيسية لمشخصية اإلنسانية.ك كاجتماعية، 

إلى أف كؿ بعد مف أبعاد الشخصية  Guilfordكجيمفكرد  Cattelأشار كؿ مف كاتؿ  كما
 ،تحدد بمكجبو مستكيات التعميـ كمدل اتساع كؿ مستكلتيخضع في جكىره إلى تنظيـ ىرمي 

كىك القدرة العقمية العامة كأكثر القدرات شمكالن،  ،فالمستكل المعرفي مثالن يحدد عالقة الذكاء
يحدد التشابؾ القائـ عمى القدرات العقمية كينشئ منيا صكرة بالقدرات الطائفية كالخاصة، كما 

 فيك متكاممة تدؿ في جكىرىا عمى التككيف العقمي المعرفي . أما "تنظيـ المكجيات الدينامية"
قمة تنظيمو اليرمي "اتجاه المحافظة"  ، كيحتؿالبعد الذم يدؿ عمى )الدكافع ،االتجاىات كالميكؿ(

)التحرر( تتمثؿ في  ناحيتيف: سمبية "اتجاه المحافظة"شمؿ ، كيEyzenk1958 حسب آيزنؾ
يجابية تتمثؿ في)المحافظة(، كينحدر ىذا الجانب إلى قاعدة اليـر التي تمثؿ اآلراء  كا 

 .(21، 2114الخاصة)داككد، 
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مسيف يفات فقد تكصؿ إليو بعد مراجعتو خمف أىـ التعر  Allportتعريف آلبورت  كيعتبر
النفسية، التي تحدد –تعريفان لمشخصية: فيي التٌنظيـ الدينامي داخؿ الفرد لتمؾ األجيزة  الجسمية 

 1961ثـ أدخؿ عمى ىذا التعريؼ عاـ  ،Allport, 1937, 48)لمفرد تكيفو الفريد مع بيئتو)
د لمفرد طابعو عبارة" التي تحدد لمفرد تكيفو الفريد مع بيئتو" عبارة "التي تحدبتعديالن فاستبدؿ 

 (.251، 1991المميز في السمكؾ كالتفكير") جابر، 

سمككي مركب، ثابت كدائـ إلى حد  لمشخصية: بأنيا نمط ان تعريف 1996عبدالخالق  يذكر
عف غيره مف الناس كيتككف مف تنظيـ فريد لمجمكعة مف الكظائؼ كالسمات  كبير، يميز الفرد

كاألجيزة المتفاعمة معان، كالتي تضـ القدرات العقمية، كالكجداف أك االنفعاؿ، كالنزكع أك اإلرادة، 
كتركيب الجسـ، كالكظائؼ الفيزيكلكجية، كالتي تحدد طريقة الفرد الخاصة في االستجابة، كأسمكبو 

 .(64، 1996)عبد الخالؽ، لبيئةمع اي التكافؽ الفريد ف

 نظريات الشخصية :  3-4-3

نظريات الشخصية، فيي تختمؼ باختالؼ زاكية رؤية  تكجد كجيات نظر متعددة في مجاؿ
تكسع في السيتـ إلقاء الضكء عمى بعض ىذه النظريات فيمايمي، ك ك لباحث صاحب النظرية، ا

 عالقة بالبحث الحالي:نظرية آيزنؾ لمشخصية ككنيا ذات 

: تعتبر ىذه النظريات مف أقدـ Typologyعمم األنماط  نظريات األنماط أو  3-4-3-1
فئة  Typeالطراز  نظريات الشخصية، فقد حاكلت تصنيؼ الناس إلى أنماط، كيقصد بالنمط أك

المترابطة)قطيشات، ، أك ىك السمات نفسيا أك صنؼ مف األفراد يشترككف في الصفات العامة
، كفي ىذا اإلطار ظيرت نظرية األنماط المزاجية كلكؿ نمط خصائص متميزة ،(58، 2119

(، ثـ ظيرت نظرية األنماط الجسمية عند 25، 1996ؽ.ـ()خكرم،  411عند أبيقراط )
ـ الذم أخذ مقاييس جسمية لممرضى في المستشفيات، كتكصؿ  إلى تصنيؼ 1931كرتشمر

ديف المكتنز األكثر استعدادان لإلصابة بالجنكف الدكرم عمى شكؿ نكبات مف أربعة أنماط)الب
اليكس، كالنمط الكاىف النحيؿ المنسحب مف الكاقع، كالنمط الرياضي المكتنز العضالت النشيط 

 .(22، 1991)الجبكرم، (كأخيران النمط مشكه البنيو مختمط السمات ،كالعدكاني
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كشاركو في كثير مف  Fruedاقترف اسميا باسـ فركيد  نظرية التحميل النفسي 3-4-3-2
دلر ، 1997) الجسماني،  Jung & Adlerمفاىيميا كأرسى الكثير مف قكاعدىا كؿ مف يكنغ كا 

مف  Topographic modelفقد كصؼ فركيد تركيب الشخصية في نمكذج طبكغرافي (.261
 Structuralي نمكذج تركيبي الشعكر، ما قبؿ الشعكر، الالشعكر. ثـ طكر نظريتو فيما بعد ف

modelاليك يصؼ الشخصية عمى أنيا تتككف مف ثالث تركيبات ىي(Id) ك األنا((Ego  كاألنا
الطاقة النفسية المتاحة كىذه التركيبات تتنافس معان باستمرار مف أجؿ ، Super ego))األعمى
التركيبي لمشخصية في كيمكف تكضيح عالقة النمكذج الطبكغرافي بالنمكذج Libido) "المبيدك)

 ( 46، 1998)عبد الرحمف، الشكؿ اآلتي:

 
 ( العالقة بين البناء الطبوغرافي والتركيبي لمشخصية1شكل )

 :نظريات السمات 3-4-3-3

األقدـ ك االتجاه األكؿ  اعتمد أخذت البحكث العممية في مجاؿ السمات اتجاىيف عبر التاريخ؛
عشر شخصية  لديو اثني عمـ التنجيـمثالن سمات األشخاص، ف عمى لغة الطبيعة في كصؼ
 لدلمتماثمة  صفاتاالتجاه الثاني اعتمد عمى استنتاج أما  ، معتمدة عمى إشارات الشمس
لتشكؿ السمات مثؿ االنبساطية كالعصابية التي تـ تحديدىا في  األشخاص يمكف تجميعيا معان 

كمفردىا  ،مفيكـ السمات ؛ حيث يشير(Matthews et al., 2003, 8مختمفة) فترات زمنية
إلى جكانب متنكعة مف الشخصية تتضمف القدرات كالدكافع كالمزاج.. كيميؿ ، "Trait "السمة

لتناكؿ الجكانب المحددة أك الضيقة مف الشخصية، كتمثؿ كؿ سمة بعدان متصالن يمكف إدراكو 
، 2114زؿ، صادؽ ككاذب)داككد، كيمتد بيف صفتيف متناقضتيف كيربط بينيما كاجتماعي كمنع

كيعرفيا تايمكر كآخركف أنيا انتظاـ استجابة مكقفية، كمع ذلؾ فيي ليست انتظامان ثابتان ال (، 24

 
 الهو 
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( أنيا استعداد مستقر نسبيان Kassin,2004(، كما يعرفيا)271، 1996) تايمكر كآخركف،يتغير
يات الكشؼ عف أقؿ عدد مف (.فتحاكؿ ىذه النظر Kassin,2004, 605لمسمكؾ بطريقة معينة)

كمف السمات  ة التي يتككف منيا بناء الشخصية.السمات األكلية األساسية، أك العكامؿ المستقم
األنكثة، كالرصانة  -الخضكع، الذككرة-األكلية أك العكامؿ األكلية التي تـ الكشؼ عنيا: السيطرة 
كاختمفت ، (111-119، 1988اجح، االنفعالية، االندفاعية، األنسنة بالناس، التأمؿ الفكرم)ر 

ىذه السمات كتصنيفاتيا تبعان لنظريات عديدة تناكلت دراسة سمات  الشخصية، نستعرض فيمايمي 
 أىميا:

 :Allportنظرية السمات لدى آلبورت   3-4-3-3-1

 Individual versus السمات المشتركةبمقابؿ  السمات الفرديةميز آلبكرت بيف 
common traits،  كالسمات الفردية ىي تمؾ التي يمتمكيا فرد معيف كالسمات المشتركة ىي تمؾ

ك بعد أف تطكرت نظريتو ، (Allport, 1937, 297-303شارؾ فييا عدد مف األفراد)تالتي ي
ر المصطمح سمة فردية كغيٌ  ،احتفظ بمصطمح سمات مشتركة  ليصؼ بيا خصائص الجماعات

 ة االستعدادات الشخصية ميز بيف:ليصبح االستعداد الشخصي، كفي دراس

: كىذه النزعات ذات تأثير ممحكظ عمى Cardinal dispositionsالرئيسيةاالستعدادات  
ف كاف  تصرفات األفراد كبشكؿ يكاد يككف مستمران كمتكرران. كىي مف كجية نظر آلبكرت نادرة كا 

كفي مقدمتيـ  ،الرئيسيةىناؾ مف مشاىير التاريخ مف تنطبؽ عميو ىذه السمات أك النزعات 
واالستعدادات أو  ،نابميكف الذم يمكف كصفو بأنو يممؾ ىذه النزعة لمقكة كالتسمط كالسيطرة

: كىي النزعة المميزة لمفرد كالتي تعمؿ عمى تزكيده Central dispositionsالنزعات المركزية
د. كيرل آلبكرت أف بالصفات أك العبارات التي قد يستخدميا في كصؼ الخصائص الرئيسية لمفر 

 Secondary االستعدادات الثانويةك ،نزعات 11إلى  5عدد النزعات المركزية ىذه يتراكح مف 
dispositions  كىذه النزعات غالبان مكقفية كليس ليا تمؾ األىمية الحاسمة كالمؤثرة في :

كاالتجاىات كلكنيا ية مف العادات تقترب السمات الثانك ك  ،(227، 1991تركيب الشخصية)إنجمر،
تزاؿ أكثر عمكمية منيما، كقد تشمؿ ىذه عمى تفضيؿ الفرد ألنكاع معينة مف المالبس ال

 .(261، 1991كاألطعمة)جابر، 
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 : Cattelنظرية كاتل 3-4-3-3-2

تتككف مف  إلى تخطيط شامؿ لمشخصية التي يرل أنيالتكصؿ ا1951حاكؿ كاتؿ بعد عاـ 
الجانب الفكرم المعرفي الذم يتككف مف كحدات تككينية مكركثة  :ىي، جكانب أساسيةثالثة 

كالذكاء كالقدرات الخاصة، كالجانب المزاجي االنفعالي ككحداتو التككينية الكراثية تتككف مف 
يتفؽ كاتؿ مع آلبكرت (، كبيذا 21، 1987االنفعالية العامة كالصفات المزاجية المكركثة)عباس، 

أما رؾ فييا األفراد جميعان أك جميع أعضاء بيئة اجتماعية معينة. بأف ىناؾ سمات مشتركة يشا
يمكف أف تكجد لدل أم فرد  فريدة ال تتكافر إال لدل فرد معيف ك ال الجانب الثالث فيكسمات

 .(291، 1991بؿ إف قكة السمة تختمؼ عند نفس الشخص مف كقت آلخر)جابر،  آخر،

 :Eysenck نظرية آيزنك  3-4-3-3-3

 التنظيم اليرمي لمشخصية  3-4-3-3-3-1

عمى جكانب ثابتة تضـ  -مف كجية نظر آيزنؾ في أبعاد الشخصية -تشتمؿ الشخصية 
كتنتظـ في أربعة مستكيات  .Hierarchyاألفعاؿ كالقابميات المنظمة عمى شكؿ )تدريجي ىرمي(
 مف التنظيـ السمككي تبدأ مف أقميا عمكمية إلى أكثرىا.

، كىي أفعاؿ نكعية Specific responsesىناؾ االستجابات النكعيةالمستوى األول:  ففي
كاالستجابة الختبار تجريبي أك لخبرة مف الحياة اليكمية كىي أمكر مالحظة، كقد تككف مميزة 

 تككف. لمفرد أك ال

كىي استجابات  ،Habitual responsesفيو االستجابات التعٌكدية  تنتظـ: ستوى الثانيمال
 أف تتكاتر كتتكرر في ظؿ الظركؼ نفسيا. نكعية تميؿ إلى

كالسمات ، Traitsاألفعاؿ التعكدية في سمات  -في ىذا المستكل -: تنتظـ المستوى الثالث
مفاىيـ بنائية نظرية تعتمد عمى االرتباطات المالحظة بيف عدد مف االستجابات التعكدية، كيمكف 

 طائفية.النظر إلييا بمغة المحمؿ العاممي بكصفيا عكامؿ 
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(. 2يمثؿ االنطكاء مثاالن في الشكؿ)عاـ، ك Type: تنتظـ السمات في نمط المستوى الرابع 
كيعتمد ىذا التنظيـ أيضان عمى االرتباطات المالحظة، كىي في ىذا المستكل ارتباطات بيف 

 .(65، 1996 ف مفيـك النمط)عبد الخالؽ،سمات متنكعة ىي التي تككٌ 

 

 
 ( تخطيط لمستويات تنظيم السموك عند آيزنك2شكل)

 بعاد الشخصية عند آيزنك أ 3-4-3-3-3-2

يعتبر آيزنؾ نفسو عالمان نفسيان حذران، كليس عمى استعداد ألف يصدر تعميمات أك حتى 
تقديرات عف الشخصية ما لـ تكف في حدكد نتائج بحكث قابمة لإلعادة ضبطت متغيراتيا 

سمات معان لنظريتي األنماط كال ان كتطكير  ان ( كتعتبر نظريتو إدماج327، 1991إحصائٌيان)جابر،
عادة بنائيما عمى أسس عممية عصرية ركعي فييا االىتماـ بالقياس لدقة  المشاىدات ألنكاع  كا 
السمكؾ المختمفة، كالمعالجة اإلحصائية لدقة التعميـ، كقد كشفت ىذه المعالجة اإلحصائية عف 

بالمحاكر  يمكف ردىا إلى أبسط منيا، كسميت ىذه العكامؿ العكامؿ المستقمة األكلية التي ال
 (.88 ،1974سمات رئيسة()الزيتي،  الكبرل لمشخصية)أبعاد أك

فالعادات أساسان تقـك عمييا سمات الشخصية كىذه بدكرىا  ،قدـ آيزنؾ منظمان لمشخصية
(أدل إلى التكصؿ إلى األبعاد 2114،67تتجمع في أبعاد قميمة بناء عمى تحميؿ عاممي)سفياف، 

 التالية:

 االنطواء النمطمستوى . 4

 السمةمستوى .3

.مستوى 2

 االستجابات التعودية 

مستوى االستجابات .1

 النوعية

عدم التوازن  الدقة التصلب الذاتية الخجل التهيجية

 األوتونومي
 المثابرة
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  Extraversionفي مقابؿ االنبساط Introversionاالنطكاء  . أ
 Neuroticism - none في مقابؿ الالعصابية  Neuroticismالعصابية  . ب
، 1991) جابر،Non-psychoticismفي مقابؿ الالذىانية Psychoticismالذىانية   . ت

331). 

ا كىذه األبعاد تمثؿ أصكؿ االختالؼ أك التغاير في كصؼ الشخصية كالسمكؾ، كما أني
ف ال نستطيع أف نقكؿ إفيقكؿ آيزنؾ:  (،21، 2111تعتبر متغيرات مستقمة غير مرتبطة)عبداهلل، 

االنبساطي، بكجو عاـ، متفكؽ أك أدنى مف االنطكائي: ىما مختمفاف فحسب كيحتفظ كؿ منيما 
مصادر قكاه أك قكاىا، كالعمؿ عمى مقاكمة ضعفو أك  كيقكـ ببناءبنطاؽ تفكقو أك تفكقيا، 

 (.18-17، 1988عفيا)آيزنؾ ككيمسكف،ض

إلى  سيككلكجيالمعنى اليرجع استخداـ ىذا المصطمح باالنبساط:  3-4-3-3-3-2-1
كالطبيب  F. Gordanالقرف السادس عشر إلى كؿٍّ مف عالـ النفس االنجميزم فيرنك جكرداف 

ران لنظرية ة كثيىما نظريات مشابي، كقد كضع كالOtto Gross أكتك جركس النفسي النمساكم
، ليؤكد االنطوائي واالنبساطيمصطمحي  H. Rorschachيكنج، كاستخدـ ىيرماف ركرشاخ 

يعبراف عف حاالت أك ظركؼ، كلكنيما يمثالف اتجاىان إلى طرؽ معينة مف الفعؿ أك  أنيما ال
عنده فينبغي أف نشير بيا إلى غمبة باثكلكجية ألحد  االنبساط/ االنطواءاإلدراؾ. أما مصطمح 

كلكنيما فقط شكالف مختمفاف  ضٌديف ليسا المنبسط والمنطوي كالميالفىذه الميكؿ عمى اآلخر. 
جدان لمنشاط العقمي، كمف الممكف أف يجمع بينيما شخص كاحد أك يككف مفتقران إلى كال النكعيف 

يعترؼ آيزنؾ بأسبقية يكنغ في تكجيو االىتماـ  ما(، ك238، 1987مف الخبرة)عبد الخالؽ، 
يرل أف يكنغ استخدـ ىذيف المصطمحيف ليعيف صفات كىك االنطكائي،  -لنمكذج االنبساطي

 .(11، 1988شخصية معقدة جدان، ليا عالقة ضئيمة بالسمكؾ المالحظ)آيزنؾ ككيمسف،

ندفاعية كاالجتماعية ىي سمتاف ف االاالنطكاء، مبينان أ -كيثبت آيزنؾ بعدان كاحدان لالنبساط
مع غيرىما، كمف خالؿ ىذا االرتباط يتحدد عامؿ االنبساط بكصفو عامالن ك معان  مرتبطتاف
 .(1987،241)عبد الخالؽ، Unitaryكحدكيان 
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فالمنبسط النمكذجي شخص اجتماعي يحب الحفالت كلو أصدقاء كثيركف، كيحتاج إلى أناس 
كيسعى كراء اإلثارة، كيتطكع لعمؿ أشياء  ،القراءة أك الدراسة منفردان يحب  كال ،حكلو يتحدث معيـ

، كىك شخص مندفع عمى كجو  أفليس مف المفترض  يقكـ بيا، كيتصرؼ بسرعة دكف تركٍّ
جاباتو دائمان حاضرة،  يحب التغيير عادةن كيأخذ  العمكـ، مغـر بعمؿ المقالب دكف قصد شرير، كا 

ؿ كغير مكترث، يحب الضحؾ كالمرح، كيفضؿ أف يككف دائـ األمكر ىكنان )ببساطة(، متفائ
يعتمد عميو  يسيطر عمى انفعاالتو بدقة، كال النشاط كالحركة، كيمكف القكؿ أنو ال

 .((Vorkaic`, 2012, 29أحيانان 

شخص ىادئ كمترك كمتأمؿ، مغـر بالكتب أكثر مف غيره مف  أما المنطكم النمكذجي فيك
بالنسبة ألصدقائو المقربيف، كىك يميؿ إلى التخطيط مقدمان، أم أنو  الناس، محافظ كمتباعد إال

يحب اإلثارة، كيأخذ  يتريث قبؿ أف يخطك أم خطكة كيتشكؾ في التصرؼ المندفع السريع، كال
خضع أمكر الحياة اليكمية بالجدية المناسبة كيحب أسمكب الحياة الذم تـ تنظيمو بطريقة جيدة، كيي 

ينفعؿ بسيكلة كيعتمد عميو، كيميؿ  كيندر أف يسمؾ بأسمكب عدكاني، كال مشاعره لمضبط الدقيؽ،
، كيعطي أىمية كبيرة لممعايير األخالقية)عبد الخالؽ،   .(242، 1987إلى التشاـؤ

: يعرفو آيزنؾ بأنو انفعالية غير مستقرة  Neuroticismالعصابية 3-4-3-3-3-2-2
 أعراض عصابية في مكقؼ الضغكطتطكير لاستعداد مسبؽ  اكشديدة، تجعؿ الشخص ذ
فسمة العصابية ىي بيف قطبي االستقرار االنفعالي  (،173، 2117)اإلرىاؽ( الشديدة)رضكاف،

، تتميز الشخصية الغير مستقرة انفعاليان بتقمب المزاج كالقمؽ Stability/Instabilityكاالنفعالية
لمستقرة يمكف الكثكؽ بيا، ىادئة كالتكتر كاألرؽ كاالكتئاب كالحساسية، في حيف أف الشخصية ا

 ،يست العصابية ىي االضطراب كال المرضفم، تتميز بالثبات االنفعالي، كلدييا الصفات القيادية
 (.Vorkaic`, 2012, 29)بؿ ىي االستعداد لإلصابة بالعصاب

أم عدـ االتزاف االنفعالي المكركث الذم يييئ الشخص  ،كيجب التمييز بعناية بيف العصابية
في النياية بانييار  كاإلصابةكيجعمو مستعدان لتككيف أعراض عصابية عند التعرض لضغط 

عصبي، كبيف العصاب كىك الذم ينتج عف فرض ضغط انفعالي عمى جياز عصبي فيميؿ إلى 
عند شخص لديو درجة منخفضة االستجابة عف طريؽ األعراض العصابية، كقد يظير العصاب 
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يظير عند شخص آخر لديو  ضغط بيئي قكم كشامؿ، كقد ال بسببمف عدـ االتزاف االنفعالي 
 .(293، 1987عدـ تكفر الضغكط عميو)عبد الخالؽ،بسبب استعداد شديد لمعصاب 

العصابية إذان بعد عاممي يككف متصالن مف السكاء إلى الطرؼ العصابي، كمف السمات 
المميزة لمطرؼ العصابي ليذا البعد: تقمب المزاج كاألرؽ كالعصبية كمشاعر النقص كالقابمية 
لإلثارة، كيشكك األشخاص الذيف يحصمكف عمى درجات مرتفعة عمى ىذا البعد مف أعراض نفسية 

 نجد في(، في حيف 283، 1996كاالضطرابات اليضمية)تايمكر كآخركف،  جسمية كالصداع
يان، ناجحيف، متكافقيف الطرؼ الثاني ليذا المحكر أك البعد طرازان مف األشخاص متزنيف انفعال

كبيف نفسو أك بينو كبيف البيئة  يعانكف مف صراعات سكاء أكانت بيف الشخصالاجتماعيان، 
 .بعد العصابيةكيكضح الشكؿ متصؿ  ،(26 ،2111المحيطة بو)عبد اهلل، 

 
 متصل فرضي لمعصابية (3الشكل )

يتصؼ األشخاص الذيف يظيركف كضكحان مرتفعان في سمات ىذا : الذىانية 3-4-3-3-3-3
حكؿ  ةالبعد بالبركدة كالقسكة كالعدكانية التي تؤدم إلى نمط شخصية مضادة لممجتمع كمتمركز 

(. 173، 2117الذات كالتبمد. كيعتقد آيزنؾ ىنا أيضان باألساس الكراثي لبعد الذىانية)رضكاف،
ذا كجدت بدرجة كبيرة، فإنيا تييئ  ىذه السمةكتكجد  بدرجات متفاكتة لدل جميع األفراد، كا 

(، كيصؼ آيزنؾ الراشد 671، 2112الشخص كتجعمو قابالن لتطكير شذكذ نفسي)األنصارم، 
، الحاص باآلخريف، يمكف  ال ييتـؿ عمى درجة مرتفعة عمى بعد الذىانية بالصفات اآلتية: منزكو

كالتعاطؼ الكجداني كمشاركة اآلخريف  ة كعدـ اإلنسانية، تنقصو المشاعرأف يتسـ بالقسك 
يكترث  يميؿ إلى األشياء الشاذة الغريبة، ال مشاعرىـ، عدائي نحك اآلخريف حتى نحك مف يحبيـ،

(، كمع ذلؾ تعد حيازة ىذا االستعداد بعيدة كثيران عف الذىاف 63، 2111بداهلل، بالخطر)ع
نسبة صغيرة جدان مف الناس الذيف حصمكا عمى درجات ذىانية مرتفعة ىـ الذيف  ألفالحقيقي، 

كيرل األنصارم  .(671، 2112ينتظر أف يكشفكا عف ذىاف ما خالؿ مجرل حياتيـ)األنصارم، 



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

73 
 

اد المصطمحات السيكاترية مثؿ العصابية كالذىانية، كأف يستخدـ بدالن منيا أنو مف المفيد استبع
، عممان أف آيزنؾ استخدـ Tough- mindednessكالعقؿ الصمب  Emotionalityاالنفعالية 

مصطمح العقؿ الصمب في كتابو سيككلكجية السياسة لإلشارة إلى مجمكعة مف االتجاىات التي 
 المحافظة كتقابؿ االتجاىات الدالة عمى العقؿ الصمب كتعارضيا،-ال ترتبط بمحكر الراديكالية

ارتباطان عاليان بيف كجد لكف األنصارم  ،ىذا االستخداـ لممصطمح إلى الخمطكقد يؤدم مثؿ 
الصمب" في أحد مقاييس  الدرجات المرتفعة عمى مقياس الذىانية كالدرجات المرتفعة عمى "العقؿ

لصمب بكصفو بديالن عف ل الستخداـ مصطمح العقؿ افيناؾ إذف سبب قك  ،االتجاىات
 .(671، 2112)األنصارم،"الذىانية"

الفركؽ الفردية في عمؿ الجياز العصبي، فأشارت  باالعتماد عمىحاكؿ آيزنؾ تقديـ تفسير 
، بالعكامؿ المحيطة أكثر مف االنطكائييفلمتأثر  ىـ عرضةف االنبساطيينظريتو البيكلكجية إلى أٌف 

كىـ بحاجة إلى مزيد مف التحفيز الخارجي كيككنكف أكثر راحة في أجكاء اإلثارة، كبينت نظريتو 
أيضان أٌف الفرد العصابي يمكف أف يظير الكثير مف النشاط العصبي الالإرادم في المكاقؼ 
العصبية، فبعض الناس قمؽ لمغاية كيبحث باستمرار عف عالمات الخطر، كيمكف مالحظة ذلؾ 

 أيزنؾ ارتباطيا بيرمكنات فكاف اقتراححركة السريعة لمعيف، أما السمة الثالثة الذىانية: مف ال
 (McRorie,2009,28الذككرة)التستكستيركف عمى سبيؿ المثاؿ(التي تؤثر عمى اندفاع الشخص)
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 إجراءات البحث وأدواتو -4

 :توطئة -

تنفيذ البحث ميدانيان متضمنان الدراسة االستطالعية كما أدت يتناكؿ الفصؿ الحالي إجراءات 
كذلؾ  ،كنتائج دراسة صدؽ كثبات المقاييس المستخدمة بنكد المقياس بعض إليو مف تعديؿ

مع األخذ بعيف االعتبار  ،باالستناد لتكرار اإلجابة كالنسبة المئكية لمتقدير عمى بدائؿ اإلجابة
لدراسة الميدانية األساسية التي تيدؼ ، كما يتناكؿ الفصؿ اارمدرجات المتكسط كاالنحراؼ المعي

 فرضيات البحث.إلى التحقؽ مف 

 :منيج البحث -4-1

بما أف اليدؼ الرئيس مف ىذا البحث دراسة العالقة االرتباطية بيف االتجاه نحك المرض 
نفسيان في النفسي كسمات الشخصية كفؽ مقياس آيزنؾ لمشخصية عمى عينة مف ذكم المرضى 

مدينة دمشؽ كعينة مف طالب جامعة دمشؽ، فقد تـ استخداـ المنيج الكصفي االرتباطي 
المنيج الكصفي يشير إلى مجمكعة كاسعة مف الفعاليات التي تشترؾ في ككنيا تيدؼ ف كالتحميمي

(، كتيدؼ الدراسات االرتباطية إلى 183، 2113إلى كصؼ المكاقؼ أك الظكاىر)حمصي، 
(لمحصكؿ عمى  83، 2116ـ كنكع العالقات بيف البيانات كالمتغيرات) دكيدار، استكشاؼ حج

 معمكمات تصٌكر الكاقع  بشكؿ دقيؽ قدر اإلمكاف.

  األصمي:المجتمع  -4-2

 يتأٌلؼ المجتمع األصمي مف:

 :مجتمع ذوي المرضى نفسيَّاً  4-2-1

ات الحككميَّة في مدينة يشمؿ مجتمع البحث ذكم المرضى نفسيَّان اٌلذيف يرتادكف المستشفي
مستشفيات، كال تكجد إحصائية عف عدد ذكم المرضى المرافقيف لممرضى،  ةدمشؽ، كعددىا ثالث
حزيراف  31حتى  2114كانكف الثاني  1خالؿ ستة أشير مف  المراجعيف بعددلذلؾ تـ االستعانة 

 الجدكؿ التَّالي: الثالثة مكضحة في حسب تقارير المستشفيات   2114
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 عدد المرضى نفسيًَّا يبين ( 1الجدول )
 المجموع مستشفى المجتيد  مستشفى ابن رشد مستشفى المواساة 

 4171 1256 2818 96 عدد المراجعين

يراجعكف  المرضى بعضيمثؿ المجتمع األصمي لذكم المرضى، ألف  عممان أفَّ ىذا الرقـ ال
 .دكف مرافؽ العيادة النفسية

 مجتمع الطالب  4-2-2

يتألؼ مجتمع الطالب مف طالب السنكات األخيرة في كميات  التربية، كاآلداب، كاإلعالـ 
كاالقتصاد كالزراعة كالحقكؽ كالعمكـ كالفنكف الجميمة كاليندسة المعمارية كاليندسة المدنية 

كاليندسة الكيربائية كالميكانيكية، كقد بمغ عددىـ بحسب إحصائية رئاسة  كاليندسة المعمكماتية،
 منيـ (طالبان كطالبة31783) 2114-2113عاـ الجامعة لطالب كميات جامعة دمشؽ 

 ( 3الممحؽ) نظر. ا(2ناث، كما يكضحيا الجدكؿ)مف اإل 16943ذككر كال مف14841

 -2113 الدراسي  الكمية في جامعة دمشق لمعامنوع (أعداد طالب السنوات األخيرة بحسب الجنس و 2الجدول)
2114 

 الكميات التطبيقية النظريةالكميات  
 المجموع

 النسبة العدد النسبة العدد 

 14841 19,5 6214 27,16 8626 ذكور

 16943 14,24 4538 38,92 12415 إناث
 31873 33,74 11752 65،98 21131 المجموع

 :اختيار عينة البحث -4-3

الثٌانية)الطالب( كتـ  لعينة)ذكم المرضى(، كاالعينة األكلى مف: الكمية تألفت عينة البحث
كمستقمة تسحب مف فئة مناسبة أك متكفرة،  فالفئة  عينة عشكائيةاختيارىا كعينة عرضٌية؛ "كىي 

 .(119، 2113المختارة ليست أفضؿ الفئات بؿ أكثرىا تكفران)حمصي، 

المككنة مف مقياس آيزنؾ لمشخصية كمقياس االتجاىات نحك  البحث استمارةتـ تطبيؽ 
سكاء كاف المريض مقيمان  ،األكلى في المراكز المستيدفة بالبحث العينةعمى أفراد  النفسيالمرض 
شخصان مف ذكم المرضى 151، كبمغ عدد أفرادىا لمعيادة الخارجية في المستشفى أـ مراجعان 



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

77 
 

أخ،  بالمريض )أب، أـ، ىسنة، ككانكا عمى صمة قرب (73ك 19نفسيَّان، تتراكح أعمارىـ بيف)
 (.، عمو، عـة، ابف أك ابنأك زكجةأخت، زكج 

كميات كما تـ تطبيؽ استمارة البحث عمى أفراد المجمكعة الثانية)طالب السنكات األخيرة( في 
بةن مف الكميات المستيدفة طالبان كطال 1164، فشممت العينة ؽجامعة دمشؽ ضمف مدينة دمش

نفسٌي، كفي حاؿ تكاجده تـ اعتبار ، كاشترط في عينة الطالب أال يككف في أسرتو مريض بالبحث
 المستجيب مف عينة ذكم المرضى نفسيان.

 :أدوات البحث 4-4

 مف البحث تـ استخداـ األدكات التَّالية :  المرجكلتحقيؽ اليدؼ 

 النفسي:مقياس االتجاىات نحو المرض  -4-4-1

 المقياس:خطوات تصميم -4-4-1-1

 كاألجنبية التي تناكلت االتجاىات نحك المرض النفسياٌطمعت الباحثة عمى الدراسات العربية 
 :مثؿ

 .(1998استبانة قياس االتجاىات نحك المرض النفسي)عثماف،   -
استبانة اتجاىات األسرة نحك المرض النفسي مف كجية نظر األخصائييف الفمسطينييف)كافي،  -

2112). 
ائي النَّفسي استمارة اتجاىات المجتمع نحك مكضكعات متعمقة بالمرض النفسي كع - مؿ األخصَّ

 .(2111العيادم بجامعة الكادم)غربي، 
 .(2116مقياس االتجاه نحك الطب النفسي)المنصكرم،  -
 (.2112مقياس االتجاه نحك المرض النفسي) شقير،  -
مف مرض نفسي،  الحط مف قيمة األشخاص الذيف يعانكفالتمييز ك معتقدات  يغطي استبياف -

 (.(Link,1987أعدَّه لينؾ
 .CAMIمقياس  -
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 وصف المقياس : -4-4-1-2

ت عبارة عف االتجاه نحك المرض النفسي، تم 41يشتمؿ المقياس في صكرتو النِّيائية عمى 
ياغة المفظية لمعبارات، كما تم فيو صياغتيا باالتجاىيف السالب كالمكجب نحك  تمراعاة تنكع الصِّ

 ستعرافيالمككف االنفعالي كالمككف االىي: ثالثة المرض النفسي، كتضمف المقياس مككنات 
( تدؿ عمى االتجاه -كعممان أف إشارة ) ،كالمككف السمككي كتكزعت البنكد كفؽ الجدكؿ التالي

 لمعبارة السمبي

 توزيع بنود المقياس وفق المكونات الثالثة يبين( 3الجدول )
 بنود المكون رمزه المكون

 A -1  4 7 -11 13 -16 -19 -22 -24 27 31 33 -36 -39 -41 المكون االنفعالي  

   C -2 -5 8 -11 -14 -17 21 -21 -25 -28 -31 -34 -37  االستعرافيالمكون 
    B 3 6 -9 -12 15 18 -23 26 -29 32 35 -38 المكون السموكي 

كفقان لدرجة  ، صفر(1، 2 ،3، 4مف عبارات المقياس الدرجات) العبارة اإليجابيةأعطيت  
 (4كفؽ الجدكؿ) ( لمعبارة السَّمبية4، 3 ،2، 1عمى العبارة، كالعكس)صفر، المكافقة 

 ( يبين درجات كل من العبارات السمبية واإليجابية وفقًا لبدائل اإلجابة4الجدول)  
 غُر هىافك بشذة غُر هىافك غُر هحذد  أوافك أوافك بشذة العبارة      الدرجة

 1 1 2 3 4 العبارة اإليجابية
 4 3 2 1 1 العبارة السمبية 

كبذلؾ تعبِّر الدَّرجة المرتفعة عمى (161كصفر )ح الدَّرجة الكميَّة لممقياس بيفكبذلؾ تتراك 
 النَّفسي.المقياس عف اتجاه إيجابي نحك المرض 

كقد تنكعت عبارات المقياس لتشمؿ: االتجاه نحك المرض النفسي، كاالتجاه نحك العالج 
 (.2انظر الممحؽ) كاالتجاه نحك المعالج النفسي كمكاف العالج.كالدكائي،  النفسي

 :مقياس آيزنك لمشخصية -4-4-2

 .(1999)رضكاف،تـ استخداـ مقياس آيزنؾ المقنف عمى البيئة السكرية 
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 وصف المقياس 1 -4-4-2

لمقياس آيزنؾ عمى البيئة السكرية عمى عينة مؤلفة  ان تقنين 1999أجرل رضكاف عاـ 
ؿ إلى الصكرة األخيرة التي 811مف) ( طالب كطالبة مف كميات جامعة دمشؽ المختمفة، كتكصَّ

، يجاب عمييا بنعـ أك ال، تتكزع ىذه البنكد عمى األبعاد الثالثة األساسيَّة ان بند 68تتألؼ مف 
(، 1999االنبساطيَّة ك العصابية كالذىانية باإلضافة إلى مقياس الكذب)رضكاف،  ،لمشخصيَّة

 التالي:مكضحة في الجدكؿ ال السيككمترية لممقياس الخصائصى  كأظيرت الدراسةي 

 لمقياس آيزنكيبين معامالت ألفا لممقاييس الفرعية  (5جدول)
 (811العينة ككل )ن=

  1772 الكذب

 1778 العصابية
 1779 االنطوائية
 1761 الذىانية

 
 الدراسة االستطالعية: 4-5

ار ببيدؼ اخت البحث القياـ بتطبيؽعمى عينة صغيرة قبؿ  قامت الباحثة بدراسة استطالعية
  (81، 2113) ضيؼ، متيا لمعينةءمف حيث كضكحيا كمالأساليب البحث المناسبة 

عمى عينة االتجاىات نحك المرض النفسي(المقياسيف) آيزنؾ لمشخصية كمقياس  تـ تطبيؽ
، بيدؼ معرفة أىـ الصعكبات يفمف الطالب الجامعي 51 كمف ذكم المرضى  57مككنو مف 

. فاستغرقت اإلجابة تفادم ىذه الصعكباتالتي يمكف أف تنشأ أثناء تطبيؽ المقياس كمحاكلة 
كبمغت  ،مبنكدلعامالت التمييز كتـ تقدير م ،( دقيقة 31متكسطو ) بمغ عمى االستمارة كاممة كقتان 

عدلت بعض البنكد ذات الداللة  كبناء عميو  ،(1,66قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لالتساؽ الداخمي )
. باإلضافة لمبنكد التي تـ طرح العديد مف التساؤالت 1,31مف  التي تقؿ عفزية الضعيفة يالتمي

كتـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف إلبداء الرأم كلتقديـ تعديالت مناسبة.  ،حكؿ داللتيا
 العبارات مكضحو في الجدكؿ التالي: كىذه 

 



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

81 
 

 البنود ذات الداللة التميزية الضعيفة و التي تكرر طرح السؤال حوليا وتعديالتيايبين  (6الجدول )

رقم 
 البند

اتجاه  الداللة التميزية  العبارة  قبل التعديل        
 اإلجابة 

النسبة 
 المئوية 

 بعد التعديل           

أعتقد أف المريض النفسي غير  2
 مييأ لتحمؿ المسؤكلية

أرل أف المريض النفسي غير  %55 غيرمكافؽ  1,14-
ف  مييأ لتحمؿ المسؤكلية كا 

 تحسنت حالتو
المريض النفسي كغيره مف  8

 المرضى
أف لممريض النفسي  أرل %61 مكافؽ 1,11

الحؽ كغيره في العالج كالرعاية 
 الصحية

ال أرل مشكمة في مرافقة المريض  12
 النفسي في زيارة عائمية

أرفض مرافقة مريض نفسي في  %61 مكافؽ 1,12-
 زيارة عائمية

أتزكج مف شخص تعالج مف مرض  13
 نفسي قبؿ أف أتعرؼ إليو

نفسي أقبؿ الزكاج مف مريض  %61 مكافؽ 1,18-
 تماثؿ إلى الشفاء

أشعر بالخكؼ عند مقابمة  %81 مكافؽ 1,19 ال يخيفني المريض النفسي 16
 المريض النفسي

أعتقد أف المرض النفسي صعب  17
 العالج

أرل أنو الفائدة مف محاكالت  %45 مكافؽ 1,15
 عالج المريض النفسي 

 أخاؼ أف أصاب بمرض نفسي %71 مكافؽ 1,19- ان نفسي ان اليخيفني  أف أككف مريض 19

ال أرل مشكمة في زيارة المرضى  23
 النفسييف

أرفض الذىاب لزيارة المرضى  %65 مكافؽ 1,111
 النفسييف في منازليـ

الأمانع مشاركة المرضى نفسيان في  26
 نشاطاتيـ

أشارؾ المرضى نفسيان  %95 مكافؽ 1,119
بالنشاطات 

االجتماعية)المناسبات كاألفراح 
 كاألحزاف(

يمكنني زيارة مريض نفسي في  32
 المستشفى

يمكف أف أزكر أحد األقارب أك  %85 مكافؽ 1,11
بمرض  يفاألصدقاء المصاب
 نفسي في المستشفى

أعتقد أف الزكاج بالمريض النفسي  34
يؤدم حتمان إلنجاب أكالد مرضى 

 نفسيان 

أرل أف الزكاج بمريض/  %51 غير محدد 1,135-
يمكف أف يؤدم  مريضة نفسيان 

 إلنجاب أكالد مرضى نفسيان 
أتقبؿ المرض النفسي كغيره مف  %95 مكافؽ 1,132 أتقبؿ المريض النفسي  35

 األمراض الجسدية
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: تـ تطبيؽ أداة البحث المككنة مف استبانة االتجاه نحك المرض العينة االستطالعية 4-5-1
 57مف ذكم المرضى تككنت مف  النفسي كمقياس آيزنؾ عمى عينتيف استطالعيتيف، عينة

طالب كطالبة مف طالب كمية التربية،  51. كالعينة الثانية تمثمت بػاثإن41ذككر ك 16شخص 
كذلؾ بيدؼ إجراء الدراسة السيككمترية كالتأكد مف صدؽ األدكات كثباتيا كسيتـ تناكؿ إجراءات 

 الدراسة لكؿ مقياس بالتفصيؿ فيمايمي.

 بحثدراسة صدق أدوات ال 4-5-2

صدق مقياس االتجاىات نحو المرض النفسي عمى عينة ذوي المرضى  دراسة 4-5-2-1
 نفسيًا:

  Face validityصدق المحتوى  4-5-2-1-1

لمسمة المراد   Univrseكىك مدل تمثيؿ محتكل االختبار لمنطاؽ السمككي الشامؿ 
االستدالؿ عمييا، إذ يجب أف يككف المحتكل ممثِّالى تمثيالن جٌيدان لنطاؽ المفردات الذم يتـ تحديده 

تـ التأكد منو مف خالؿ عرض المقياس عمى المختصيف، كقد ، (191 ،2112مسبقان)عالـ،
أيخرل أك حذؼ  لتحديد عبارات المقياس كمدل تمثيميا لمصفة المراد قياسيا، فتـ إضافة فقرات

البعض منيا، ككاف عددىـ عشرة محكميف مف الخبراء كالمختصيف في مجاؿ التربية كعمـ النًّفس 
(، ثـ تـ إجراء الخطكات 1كالقياس كالتقكيـ كاإلرشاد النىفسي، مف جامعة دمشؽ) انظر الممحؽ

 المقياس عمى المحكميف: التَّالية بعد عرض

دىا السَّادة المحكِّميف، بعد مكافقة أكثر مف نصفيـ، إلى أف تـ تـ العمؿ بالتَّعديالت الَّتي أكر 
إخراج المقياس بالٌصكرة المناسبة، فكانت نسبة االتفاؽ عالية عمى بعض العبارات، كتـ حذؼ 

( بعض التعديالت 7بعض العبارات، كتعديؿ صياغة عدد مف العبارات كيكضح الجدكؿ التالي)
 ((4ممحؽ)بنياية مرحمة التَّحكيـ )انظر ال
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 (  بعض التعديالت في نياية مرحمة التحكيم7الجدول )
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل المكون

 نفسي كتعالجأقبؿ الزكاج بشخص عانى مف مرض  المكون االنفعالي
 قبؿ أف أتعرؼ إليو

أتزكج مف شخص تعالج مف مرض نفسي 
 قبؿ أف أتعرؼ عميو

ف تحٌسف غير مييأ   أعتقد أف المريض النفسي كا 
 لتحمؿ المسؤكلية 

أف المريض النفسي غير مييأ أشعر 
ف تحسنت حالتو  لتحمؿ المسؤكلية حتى كا 

مف الخطأ أف يمجأ المريض النفسي لمعرافيف  االستعرافيالمكون 
 كالمشعكذيف لحؿ مشكالتو النفسية .

مف األفضؿ أف يمجأ المريض النفسي إلى 
 الشيكخ لحؿ مشكالتو النفسية 

أعتقد أف األزمات الشديدة ىي فقط التي تحتاج إلى  
 العالج النفسي.

أرل أف الذيف يعانكف مف األمراض النفسية 
 الشديدة ىـ فقط يحتاجكف لمعالج النفسي

أميؿ لقراءة المكاضيع المتعمقة باألمراض  باألمراض النفسية.أميؿ لقراءة األخبار المتعمقة  المكون السموكي
 النفسية 

ال أسمح ألحد بدخكؿ غرفة المريض النفسي إف كجد 
 في المنزؿ 

ال أسمح ألحد بالتحدث مع المريض 
 النفسي في أسرتي )إف كجد(

كتـ إعداد  ،بنكد األبعاد الثالثة تخمطرتيب العبارات في المقياس بحيث إعادة ت تثـ تم
التقديـ كالتعميمات الخاصة بالمقياس، كركعي فييا الكضكح كاالختصار، كبعد إجراء التعديالت 

ىات ، قامت الباحثة بتطبيؽ األداة)المؤلفة مف مقياس االتجادراسة المحكميفالتي انتيت إلييا 
 عمى العينة االستطالعية. كمقياس آيزنؾ لسمات الشخصية(

لمتحقؽ مف صالحية أم أداة، كلتحقيؽ  ان كأساسي ان ضركري ان بات شرطتعد دراسة الصدؽ كالث
ذلؾ تـ التحقؽ مف اعتدالية تكزع درجات أفراد عينة الصدؽ كالثبات، فكانت نتائج دراسة اعتدالية 
التكزيع لمدرجات بالنسبة لمقياس االتجاىات نحك المرض النفسي كما ىي مكضحة في 

 (8الجدكؿ)
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 االتجاىات نحو المرض النفسي  مدرجات عمى مقياسلإلحصاء الوصفي واعتدالية التوزيع يبين ا (8الجدول )
اعتدالية توزيع درجات األفراد عينة 

 البحث 
 عينة الصدق والثبات                      

االحتمالية  Pقيمة 
 الختبار سميرنوف 

االنحراف  المتوسط  التفمطح   تواءلاال  
 المعياري 

خطأ 
 المتوسط 

 1,33 11,13 96,51 1,921 1,876 *17211 الدرجة  الكمية مقياس االتجاىات 
 1,612 4,542 31,74 2,291 1,794 17119  االستعرافيةبعد االتجاىات 

 1,457 3,452 27,63 1,238- 1,113 *17211 بعد االتجاىات السموكية
 1,623 4,76 37,14 1,523 1,169 *17981 بعد االتجاىات االنفعالية 

نكؼ ىي أكبر مف مستكل الداللة ر االحتمالية الختبار سيم P( نالحظ أف قيـ8)مف الجدكؿ
بالنسبة لمدرجة الكمية كمقياسي االتجاىات السمككية كاالنفعالية عمى مقياس االتجاىات   1,15

داؿ. نحك المرض النفسي. في حيف كاف التكزع حسب اختبار سميرنكؼ لباقي المقاييس غير 
 التي تقع ضمف المدل قيـ التفمطحل ك (،1-،1تقع ضمف المدل)+التي  كعند النظر لقيـ االلتكاء

قياس االتجاىات نحك المرض ميعيا تقدـ مؤشران يقترب مف اعتدالية التكزيع لمفإف ج( 3-،3)+
 .النفسي

 : Internal Consistency االتساق الداخمي 4-5-2-1-2

كىي  ،معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية كدرجات المقاييس الفرعيةتـ قياسو بحساب  كقد
  (:9)في الجدكؿ ةمكضح

 لالتساق الداخمي لمقياس االتجاىات نحو المرض النفسي(يبين معامالت االرتباط بيرسون 9الجدول )

 . 1,11** داؿ عند مستكل الداللة       

 استعرافي  سموكي انفعالي  الدرجة الكمية  
    1 الدرجة الكمية 

   1 **1,741 المكون االنفعالي 
  1 **1,585 **1,779 المكون السموكي 

 1 **1,348 **1,354 **1,836 ستعرافيالمكون اال
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يبيف كؿ لدرجة الكمية ك أف معامالت االرتباط الداخمي بيرسكف بيف ا (9)يالحظ مف الجدكؿ
كتقدـ مؤشران لصدؽ االرتباطات الداخمية  1,11دالة عند مستكل الداللة مف المقاييس الفرعية 

  لممقياس.

 Discriminate Validityيزييالصدق التم 4-5-2-1-3

كىذا النكع مف الصدؽ يرتكز عمى تمييز المقياس بيف مجمكعات مختمفة لكؿ منيا 
أك ذكم  ،أك بيف الفئات العمرية الصغيرة كالكبيرة ،كأف يميز بيف الذككر كاإلناث خصائصيا،

حيث تـ حساب الصدؽ  ؛الدرجات المرتفعة كذكم الدرجات المنخفضة عمى اختبار معيف
% مف ذكم الدرجات العميا 25تـ أخذ نسبة  ميع األفراد ترتيبان تنازليان ثــ ترتيب ج، فتالتمييزم
، 28حيث بمغ العدد الكمي ؛ أيضان  14% مف ذكم الدرجات الدنيا كعددىـ 25، ك14كعددىـ 

 :كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ

 لنفسيالمقياس االتجاىات نحو المرض يبين الصدق التمييزي  (11الجدول )
قيمة ت  االنحراف المعياري المتوسط نان الطرفيتاالمجموعت 

 ستيودنت
درجة 
 الحرية

 Pقيمة 
 االحتمالية 

 أدنى الدرجاتكعة ممج االتجاىات 
 14ف=

84,57 2,59 
4,939 13 1,11 

أعمى الدرجات  مجمكعة
 14ف=

95,79 8,18 

االتجاه 
  االستعرافي

 3,27 27,51 أدنى الدرجات
-4,234 13 1,111 

 4,92 33,14 أعمى الدرجات
االتجاه 
 السموكي

 2,41 24,51 أدنى الدرجات
-3,785 13 1,112 

 4,17 29,79 أعمى الدرجات
االتجاه 
 االنفعالي

 3,18 32,57 أدنى الدرجات
 2,75 43,21 أعمى الدرجات 1,11 13 7,115-

الية أصغر مف مستكل الداللة االحتم pـ ت ستيكدنت كقيـ أف قييتبيف  (11)كمف الجدكؿ
كبيذا نستطيع رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة: بأف ىناؾ فرؽ ذك داللة ، 1,15

لمقياس االتجاىات نحك المرض النفسي، عمى  إحصائية بيف مجمكعتي أعمى الدرجات كأدناىا
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مما يقدـ مؤشران عمى ، فرؽ بيف المستكييف القكم كالضعيؼكىذا يعني أف االختبار يستطيع  أف ي
 صدقو. 

 دراسة الصدق لمقياس االتجاىات نحو المرض النفسي  عمى عينة الطالب: 4-5-2-2

دق التَّالزمي  4-5-2-2-1  Concurrent validityالصِّ

كيقصد بو مدل االرتباط بيف درجة الفرد عمى االختبار كاألداء الفعمي ليذا الفرد عمى السمة 
) دكيدار، ـ محؾ في ىذا النكع مف الصدؽاستخدتـ اكي ،أك القدرة أك الجانب مكضع القياس

2116 ،172.) 

 تـ التحقؽ مف الصدؽ التالزمي لممقياس بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات التي حصؿ
 االتجاىات نحك المرض الٌنفسي عمييا أفراد العينة عمى المقياس الحالي كبيف مقياس

ا كركنباخ حيث بمغ معامؿ ألف؛ تميز بمؤشرات صدؽ دالة إحصائيان  اٌلذم (2112،قيرش)
(1,91). 

كيكضح الجدكؿ التَّالي نتائج دراسة اعتدالية التكزيع إلجابات الطالب عمى مقياس 
لالتجاىات  (2112،شقير )، كمقياسفسي بمقاييسو الفرعيَّة الثالثةالمرض النَّ االتجاىات نحك 

 نحك المرض النَّفسي.

 والمقياس الثانيدرجات مقياس االتجاىات نحو المرض النفسي المعد  ( اعتدالية توزيع11الجدول )

 المقياس
 أو المقياس الفرعي

 عينة الصدق والثبات                      
االحتمالية  Pقيمة

 الختبار سميرنوف
 التفمطح   االلتواء 

الدرجات  الكمية لمقياس االتجاىات نحو المرض 
 النَّفسي   

1,2* 1,396 1,843 

 1,782- 1,224- *1,2 الدرجة الكمية لمقياس شقير 
 1,631 1,553 *1,2 الدَّرجة الكميَّة لمقياس المكون االنفعالي  

 1,431- 1,112- *1,2 االستعرافيالدَّرجة الكميَّة لمقياس المكون 
 1,116- 1,183 *1,2 الكميَّة لمقياس المكون السموكيالدَّرجة 
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  ،1,15االحتمالية الختبار سيمكنكؼ مف مستكل الداللة  P ( يتبيف أف قيـ11)مف الجدكؿ
قيـ االلتكاء تشير إلى االقتراب مف يتبيف أف أيضان بالنسبة لمدرجة الكمية كالمقاييس الفرعية، ك 

تقع  قيـ التفمطح  ككذلؾ(، 1-،1+عمى اعتبار أنيا تقع ضمف المدل )اعتدالية التكزيع 
 .فيي تدعـ اعتدالية التكزيع  ،(3-،3بيف)+

 ومقياس شقيررتباط بين الدرجات الكمية لممقياس المعد والمقاييس الفرعية اال  يبين معامالت(12جدول)

أف معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية في كال المقياسيف ذات (12الجدكؿ )كيالحظ مف 
ف معامالت االرتباط بيف مقياس  1,73داللة إحصائية كتبمغ  كىك ارتباط داؿ كمرتفع، كا 

 1,61كالمقاييس الفرعية لممقياس المعد ذات داللة إحصائيَّة كتراكحت بيف (2112،شقير)
 . 1,69ك

 :Internal consistencyالدَّاخمياالتساق  4-5-2-2-2

الكميَّة لممقياس داللة  الفرعيَّة كالدَّرجةكقد أظيرت معامالت ارتباط الدَّرجة الكميَّة لممقاييس 
 التالي:إحصائية، يكضحيا الجدكؿ 

 لالتساق الداخمي لمقياس االتجاىات نحو المرض النفسيرتباط بيرسون يبين معامالت اال  (13جدول )

 . 1,11تشير ** إلى أف معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل الداللة 

االرتباط الداخمي  بيرسكف بيف الدرجة الكمية ك (أفَّ معامالت 13يالحظ مف الجدكؿ )
المقاييس الفرعية لمقياس االتجاىات نحك المرض النَّفسي دالة إحصائيان كيمكف الكثكؽ بيا عند 

دؽ الداخمي المتمثؿ بمعامالت االرتباط 1,11مستكل الدَّاللة  ، فالمقياس يتمتع بقدر عاؿو مف الصِّ
 السابقة.

الدرجة الكمية  المقياس
 لممقياس المعد

لمقياس  الدَّرجة
 المكون االنفعالي

الدَّرجة لمقياس المكون 
 ستعرافياال

الدَّرجة  لمقياس 
ن السموكي  المكوِّ

الدرجة الكمية 
 **1,619 **1,611 **1,693 **1,733 لمقياس شقير

ن  الدَّرجة الكمية لممكون االنفعالي المكون  ن السموكي االستعرافيالدَّرجة  الكميَّة لممكوِّ  الدَّرجة  الكميَّة لممكوِّ

الدَّرجة الكمية 
 **1,811 **1,874 **1,939 لممقياس
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 :Discriminate Validity التمييزيالصدق 4-5-2-2-3

 أخػػػذكطالبػػػة(، كتػػػـ  طالبػػػان 51تػػػـ حسػػػاب الصػػػدؽ التمييػػػزم عمػػػى عينػػػة مػػػف الطػػػالب قكاميػػػا )
% مػف 33، ك طالبػان كطالبػة15 ، فكاف عددىـممف حصمكا عمى درجات عميا مف العينة %(33)

لفػػػركؽ بػػػيف طالبػػػان كطالبػػػة، كبحسػػػاب ا 15 العينػػػة ممػػػف حصػػػمكا عمػػػى درجػػػات دنيػػػا ككػػػاف عػػػددىـ
 : الجدكؿ التاليتـ الحصكؿ عمى النتائج المبينة في  مجمكعتي  أعمى الدرجات كأدناىا،

 ( يبين الصدق التمييزي لمقياس االتجاىات نحو المرض النفسي14الجدول )
 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت ستيودنت االنحراف المعياري المتوسط نان الطرفيتاالمجموعت

 9,628 78,87 مجوعة أدنى  الدرجات 
19,3588 14 1,111 

 9,387 114,13 مجموعة أعمى الدرجات 

ت ستيكدنت باعتبارىما مجمكعتاف ينتمياف لمجتمع أصمي  يتبيف أف قيمة (14)مف الجدكؿ
بالتالي  ، ك1,15ف  مكمستكل الداللة  أقؿ  14الحرية  كدرجة 19,359كاحد  فإف قيمة ت 

 لممقياس صدؽ تمييزم يدعـ الصدؽ البنيكم .

 مقياس آيزنك عمى عينة ذوي المرضىدراسة الصدق ل  4-5-2-3

 توزيع الدرجات عمى مقياس آيزنكاإلحصاء الوصفي واعتدالية يبين  (15)الجدول 
اعتدالية توزيع درجات األفراد 

 عينة البحث 
 عينة الصدق والثبات                      

االحتمالية  Pقيمة 
 الختبار سميرنوف 

االنحراف  المتوسط  التفمطح   االلتواء 
 المعياري 

خطأ 
 المتوسط 

 1,64 4,891 36,42 1,128 1,838- 1,147 الدرجة الكمية مقياس ايزنك 
 1,412 3,13 8,49 1,368- 1,318- *1,211 بعد السمات العصابية 

 1,214 1,53 3,91 1,114 1,335 1,111 السمات الذىانية
 1,416 3,14 11,65 1,167 1,844- 1,111 االنبساطية 

 1,36 2,56 11,39 1,248 1,281 1,112 الكذب

االحتمالية الختبار سيمرنكؼ كىي أكبر مف مستكل  Pمة يقيتبيف أف  (15)مف الجدكؿ
بالنسبة لدرجة بعد العصابية في مقياس أيزنؾ لسمات الشخصية. في حيف كاف   1,15الداللة 

تقع التكزع حسب اختبار سميرنكؼ لباقي المقاييس غير داؿ. كعند النظر لقيـ االلتكاء التي 
جميعيا تقدـ يتبيف أف (، 3-،3تقع ضمف المدل )+ التي (، ك قيـ التفمطح1-،1ضمف المدل) +

 تدالية التكزيع لمقياس آيزنؾ. مؤشران يقترب مف اع
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 Discriminate Validityالصدق التمييزي 4-5-2-3-1

 أيزنك يبين الصدق التمييزي لمقياس( 16الجدول )
 

االنحراف  المتوسط نان الطرفيتاالمجموعت
 المعياري

قيمة ت 
 ستيودنت

درجة 
 الحرية

 Pقيمة 
 االحتمالية 

 6,43 34,43 14كعة أدنى  الدرجات ف=ممج الدرجة الكمية 
-8,875 13 1,397 

 5,41 36,29 14مجمكعة أعمى الدرجات ف=
 2,38 8,86 أدنى  العصابية 

-5,123 13 1,11 
 1,19 12,14 أعمى 

 1,61 4,57 أدنى الذىانية 
-2,318 13 1,138 

 1,15 5,79 أعمى
 2,92 12,57 أعمى  االنبساطية

5,339 13 1,11 
 2,22 7,21 أدنى

 1,42 8,21 أدنى الكذب
-9,31 13 1,11 

 1,46 15,14 أعمى

االحتمالية  لمفركؽ بيف مجمكعتي  Pأف قيـ ت ستيكدنت ك  نالحظ(16)بالنظر لمجدكؿ
أم نرفض  كالدرجة الكمية، ألبعاد مقياس أيزنؾ كافة 1,15أصغر مف   الدرجات عمى كأدنىأ

حصائية مما يشير لمداللة التميزية بيف إالفرضية الصفرية كنقبؿ البديمة بكجكد فركؽ ذات داللة 
 المجمكعتيف .

عمى كأدنى  أاالحتمالية  لمفركؽ بيف مجمكعتي  Pفي حيف كانت أكبر قيـ ت ستيكدنت ك 
مجمكعتي كؽ بيف لدرجتو الكمية  مما يشير الى قبكؿ الفرضية الصفرية ال يكجد فر  1,15مف 

ى الدرجات يزنؾ يركز عمآر ذلؾ بأف مقياس يزنؾ يمكف تفسيآأعمى كأدنى الدرجات لمقياس 
 الفرعية.

 دراسة صدق مقياس آيزنك عمى عينة الطالب  4-5-2-4

 :Discriminate Validityالصدق التمييزي  4-5-2-4-1

 51قكاميػػا التػػي كػػاف  مػػف الطػػالب  االسػػتطالعية عينػػةالتػػـ حسػػاب الصػػدؽ التمييػػزم عمػػى 
ء األفػػػراد إلػػػى قسػػػميف: قػػػكم ـ ىػػػؤالٌسػػػتػػػـ ترتيػػػب جميػػػع األفػػػراد ترتيبػػػان تنازليػػػان ثػػػـ قي  طالبػػػان كطالبػػػة،
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طالبػػػػان كطالبػػػػة فػػػػي 15% أم 33 يمػػػػثالف مجمكعػػػػة أعمػػػػى الػػػػدرجات كأدناىػػػػا كبنسػػػػبة ، كضػػػػعيؼ
نت بػػػيف كبحسػػػاب الفػػػرؽ ت سػػػتيكد فػػػي مجمكعػػػة أدنػػػى الػػػدرجات، 15مجمكعػػة أعمػػػى الػػػدرجات ك
 .17تـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في الجدكؿ ات مجمكعتي أعمى كأدنى الدرج

 مقياس آيزنكليبين الصدق التمييزي  (17الجدول)
 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت ستيودنت االنحراف المعياري المتوسط المجموعتين الطرفيتين
 3,18 41,5 مجوعة أدنى  الدرجات

35,856 14 1,111 
 3,136 28,6 مجموعة أعمى الدرجات

 1,11( كمستكل داللتيا 35,856)تساكم قيمة ت ستيكدنت  ( يتبيف أف17مف الجدكؿ )
ىناؾ فركؽ ذات  :أم ،ؿ الفرضية البديمةنقبالفرضية الصفرية ك رفض كبيذا ن 1,15أقؿ مف 

يزية عمى قدرة االختبار التمي يقدـ مؤشران  داللة إحصائية بيف مجمكعتي أدنى كأعمى الدرجات، مما
 .(162، 2115)ميخائيؿ، كىك مؤشر عمى الصدؽ البنيكم

 أدوات البحث راسة ثبات د 4-5-3

مقياس االتجاىات نحو المرض النفسي عمى عينة ذوي المرضى  ثباتدراسة  4-5-3-1
 نفسيًا.

بتقدير قيمة :  Internal-Consistency ثبات معامل االتساق الداخمي 4-5-3-1-1
معامؿ ألفا كركنباخ لمدرجة الكمية لممقياس كالمقاييس الفرعية التي تتككف منيا أدكات البحث عمى 

 شخصان. 57مككنة مف عينة 

 يبين قيم معامل االتساق الداخمي ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية والمقاييس الفرعية( 18الجدول )
 مقياس االتجاىات نحو المرض النفسي

المكون  المكون السموكي ستعرافيالمكون اال الكمية الدرجة 
 االنفعالي

 1,62 1,58 1,66 1,67 ألفاكرونباخ  )االتساق الداخمي (

ألفا كركنباخ لمقياس  -االتساؽ الداخمي-أف معامالت ثبات(18)كنالحظ مف الجدكؿ
الكثكؽ بيا ( كىي مؤشرات يمكف  1,67 -1,58االتجاىات نحك المرض النفسي تراكحت بيف )

 لثبات المقياس .
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  :Spilt-half مقياسمالثبات بالتجزئة النصفية ل  4-5-3-1-2

، لعدـ تكاجد المراجعيف مف ذكم المرضى العينة ذاتيانظران لصعكبة إعادة تطبيؽ األداة عمى 
 ،الثبات بالتجزئة النصفية حسابحساب الثبات باإلعادة( تـ ل)يكـ 15مف ذكم المرضى بعد 

ط باستخداـ معادلة سبيرماف ك حساب معامؿ االرتبا ،بتقسيـ البنكد إلى بنكد فردية كأخرل زكجية
( ك 1,66)معامؿ ارتباط سبيرماففبمغ ، التجزئة النصفيةبرتباط جكثماف لالمعامؿ ك ، براكف

 .مايمكف الكثكؽ بي فارتباط داال معامالىما (، ك 1,66) جكثماف

 .دراسة ثبات مقياس االتجاىات نحو المرض النفسي عمى عينة الطالب 4-5-3-2

 : Test- retestالثَّبات باإلعادة   4-5-3-2-1

يعٌرؼ الثبات بأنو، استقرار درجات المقياس كعدـ تناقضو مع نفسو، أم أف المقياس يعطي 
) عبد الفتاح عز، لعينةنفس النتائج باحتماؿ متساكو لقيمة المعامؿ إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس ا

2119 ،561). 

 .كطالبة طالب31عددىا تـ حساب الثبات باإلعادة عمى عينة مف طالب كمية التربية بمغ 

 ( يبين الثبات باإلعادة لمقياس االتجاىات نحو المرض النفسي19الجدول )

 ( و)التطبيق1)التطبيق األولمعامل االرتباط بين 
 (2االثاني

الدرجة 
 الكمية

المكون 
 االنفعالي 

المكون 
 االستعرافي

المكون 
 السموكي

1,847** 1,89** 1,747** 1,329 

لمدرجة الكمية  كبمغ داؿ إحصائيان معامؿ ارتباط الثبات باإلعادة  ( أفَّ 19كيالحظ مف الجدكؿ)
عند مستكل الداللة  1,75 االستعرافي، كلممككف 1,89ممككف االنفعالي كل، 1,85لممقياس 

كلكنو غير  1,33إف قيمة معامؿ ارتباط الثبات باإلعادة بمغ  لممككف السمككي، أما بالنسبة 1,11
 داؿ إحصائيان 

 :Spilt-halfالتِّجزئة الّنصفيَّة  4-5-3-2-2

تـ حساب معامؿ ثبات مقياس االتجاىات نحك المرض النَّفسي المعد ككؿ كذلؾ عف طريؽ 
حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العبارات الفردية،  ؛(Spilt-half)التجزئة النِّصفية 
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كجيَّة  تدؿ عمى ارتباط داؿ إحصائيان ك ( 1,73رتباط )كبمغت قيمة معامؿ اال ،كدرجات العبارات الزَّ
 .مما يشير لثبات التجزئة النصفية

 معامل االتساق الدَّاخمي ألفا كرونباخ:4-5-3-2-3

 لمقياس االتجاىات نحو المرض النفسي( يبين قيم معامل االتساق الداخمي ألفا كرونباخ 21الجدول ) 
الدرجة الكمية  

 لممقياس
المقياس الفرعي الذي 

يقيس المكون 
 االنفعالي

المقياس الفرعي الذي 
يقيس المكون 

 االستعرافي

المقياس الفرعي الذي 
يقيس المكون 

 السموكي
معامالت ألفا )االتساق 

 الداخمي(
1,72 1,718 1,673 1,671 

ألفا الدرجة المعيارية 
 لمبنود

1,85 1,769 1,714 1,663 

 26,43 34,7 36,33 95,53 المتوسط
 5,321 6,292 7,86 16,6 االنحراف المعياري

كلممقاييس الفرعية مدرجة الكمية لمعامؿ  ألفا كركنباخ قيـ  (أفَّ 21كنالحظ مف الجدكؿ)
، كجميعيا تقدـ مؤشران كيمكف الكثكؽ بيا، دالة إحصائيان ( كىي قيـ 1,72( ك )1,67تتراكح بيف )

 لثبات المقياس.

 .دراسة ثبات مقياس آيزنك عمى عينة ذوي المرضى نفسياً  4-5-3-3

 :Spilt-halfممقياس لالثبات بالتجزئة النصفية  4-5-3-3-1

بسبب مغادرة المرضى  كنظران لصعكبة إعادة تطبيؽ األداة عمى عينة مف ذكم المرضى
لممستشفى كمرافقييـ لممستشفى كعدـ عكدة المرافؽ نفسو بصحبة المريض في المراجعات التالية 

تقدير الثبات  قد تـمف التطبيؽ األكؿ(، ف ان يكم 15 دلمعيادة النفسية)فإف العينة لف تتكفر نفسيا بع
باستخداـ  ك حساب معامؿ االرتباط بالتجزئة النصفية بتقسيـ البنكد إلى بنكد فردية كأخرل زكجية

 كيالحظ أف، 1,611 فبمغ معامؿ جكثمافباستخداـ ك  1,612بمغ ف ،معادلة سبيرماف براكف
لتصحيح أثر التجزئة  براكف ماف كمعامؿ االرتباط سبيرمافثمعامؿ ارتباط التجزئة النصفية جك 

  .ماكيمكف الكثكؽ بي فياس آيزنؾ داالبيف النصفيف  لمق
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 دراسة ثبات مقياس آيزنك عمى عينة الطالب 4-5-3-4

 :Test-retestالثبات باإلعادة  4-5-3-4-1

ممقاييس الفرعية لمقياس لمعامالت الثبات باإلعادة لممقياس ككؿ ك  (21)يكضح الجدكؿ
 :آيزنؾ

 آيزنك( يبين الثبات باإلعادة لمقياس 21)الجدول 
 
 

الدرجة 
 الكمية

المقياس الفرعي 
الذي يقيس 
 االنبساطية

المقياس الفرعي 
الذي يقيس 

 العصابية

المقياس الفرعي 
الذي يقيس 

 الذىانية

المقياس الفرعي 
الذي يقيس 

 الكذب
معامل االرتباط بيرسون  

( 1)التطبيق األولبين 
 (2و)التطبيق االثاني

1,795** 1,786** 1,884** 1,946** 1,895** 

عمى  الثبات باإلعادة داؿ إحصائيان كيقدـ دليالن ( أفَّ معامؿ ارتباط 21كيالحظ مف الجدكؿ)
 المقياس.  ثبات

 :Spilt-halfالتِّجزئة الّنصفيَّة  4-5-3-4-2

حيث تـ  ؛(Spilt-halfتـ حساب معامؿ ثبات مقياس آيزنؾ عف طريؽ )التجزئة النِّصفية ك 
كجيَّة، كبعد ذلؾ تـ  حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العبارات الفردية، كدرجات العبارات الزَّ

كجكثماف  1,484، فبمغ معامؿ االرتباط سبيرماف براكفبراكف -تصحيحيا بمعادلة سبيرماف
 .ت التجزئة النصفية بدرجة مقبكلةمما يشير لثبا إحصائيان  كىما قيمتاف دالتاف1,649

 إجراءات البحث : 4-5

، تـ تطبيؽ أدكات البحث عمى لألدكات االستطالعية كالدراسة السيككمتريةبعد إجراء الدراسة 
-1)ابف رشد كالمكاساة كالمجتيد(في الفترة بيف عينة ذكم المرضى في مستشفيات مدينة دمشؽ

، كبنفس الفترة تـ تطبيؽ أدكات البحث عمى عينة مف طالب 2114 -6-31ك  3-2114
 .امعة دمشؽج
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 :صعوبات البحث 4-7

 :أىمياالصعكبات عند إجراء الدراسة الحالية كاجيت الباحثة بعض 

أك  معظـ اإلجابات تميؿ لمحيادف، لصريحاتجاه االالتعبير عف  كعدـ اإلجابات لألحسف تزييؼ -
 تقترب مف اإلجابات المرغكبة اجتماعيان.

بسبب تكرار مراجعة المرضى لمستشفى ابف رشد شيريان  ان راجعيف لمعيادات كاقعيمعدد ال لـ يكف-
تجديد الكصفة الطبية التي تصرؼ مف المستشفى لشير، إضافة إلى أفَّ ل -عمى سبيؿ المثاؿ-

شير في الشرطة كالجيش يراجعكف العيادة كؿ نصؼ كالمكظفيف المرضى نفسيان مف المجنديف 
حيَّة لتجديد  .اإلجازة الصِّ

فقيف عف اإلجابة عمى المقياس ألسباب تتعمؽ بالخصكصية أك عدـ امتالؾ اعتذار بعض المرا -
 رغبة بالتعاكف.ال

المستشفيات المختصة باألمراض النفسية كمستشفى ابف سينا الذم قؿ  مف االستفادةصعكبة  -
 تردد ذكم المرضى عميو بسبب صعكبة االنتقاؿ إلى المنطقة في فترة تطبيؽ البحث.

ألسباب تجيميا  ة النفسية في المستكصفات التابعة لمديرية صحة دمشؽعدـ تفعيؿ العياد -
    كمستكصؼ أبي ذر الغفارم كمستكصؼ السابع مف نيساف. الباحثة

تعدد مصادر الضغكط النفسية التي يمر بيا ذكم المرضى في الكقت الحالي، فالبعض مف  -
 مف منازليـ كالنزكح كبيرة لضغكطتعرضكا مف أفراد العينة ذكم المرضى الذيف تمت مقابمتيـ 

 دية ضاغطة، تداخمت مع اتجاىاتيـ نحك المريض النفسي.نفسية كاقتصا كمٌركا بظركؼ
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 الخامسلفصل ا

 (ىاتفسير  - يا)عرضنتائج البحث -5

 توطئة -

 اإلجابة عمى سؤاؿ البحث 5-1

 النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى 5-2

 نتائج عينة ذكم المرضى 

 كتفسيرىاالثانية النتائج المتعمقة بالفرضية  5-3

 كتفسيرىا الثالثةالنتائج المتعمقة بالفرضية 5-4

 كتفسيرىا  الرابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية 5-5

 كتفسيرىالنتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة ا 5-6

 كتفسيرىانتائج المتعمقة بالفرضية السادسة ال 5-7

 بنتائج البحث عمى عينة الطال

 كتفسيرىا السابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  5-8

 كتفسيرىا الثامنةالنتائج المتعمقة بالفرضية 5-9

 كتفسيرىا التاسعةالنتائج المتعمقة بالفرضية 5-11

 دل تحقؽ أىداؼ البحثم5-11

 تعميؽ عمى نتائج البحث الحالي كالدراسات السابقة 5-12

 مقترحات البحث 5-13
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 (ىاتفسير  - يا)عرض نتائج البحث -5

 توطئة -

بفرضيات البحث التي تـ التكصؿ إلييا يتضمف الفصؿ الحالي عرضان ألىـ النتائج المرتبطة 
كالتي تتناكؿ االتجاىات نحك المرض النفسي كعالقتيا ، اسات اإلحصائية الالزمةجراء الدر بعد إ

بسمات الشخصية لدل عينة ذكم المرضى نفسيان، كاالتجاىات نحك المرض النفسي كعالقتيا 
 بسمات الشخصية لدل عينة مف طالب جامعة دمشؽ. 

 .كمف ثـ نتائج عينة الطالببدايةن  نتائج عينة ذكم المرضى كستقـك الباحثة بعرض

 البحث نحك المرض النفسي؟ عينتيماىي اتجاىات كؿ مف : سؤال البحثبة عمى اإلجا 5-1

لإلجابة عف سؤاؿ البحث تـ تحديد انحراؼ الدرجات عف متكسطيا كفقان لدرجة قطع حددت 
انحراؼ معيارم  2السمبي ، ك+االتجاه لتمثؿ  1-اإليجابي كاالتجاه انحراؼ معيارم لتمثؿ  1بػػ+

كيككف التكزيع  ،السمبي جدان االتجاه انحراؼ معيارم لتمثؿ 2-اإليجابي جدان، كاالتجاه لتمثؿ 
المتكسط ممثالن لالتجاه الحيادم نحك المرض النفسي لكؿ مف عينتي ذكم المرضى كالطالب 

 (:22في الجدكؿ) الجامعي كفيما يمي عرض لمنتائج

 المرض النفسييبين النسب المئوية التجاىات عينة البحث نحو  (22الجدول )

 العينة الثانية)الطالب( العينة األولى)ذوي المرضى( شدة االتجاىات     العينات
 %19,5 %2,4 %12,7 %3,3 جداً  اإليجابي االتجاه

 %17,1 %9,4 اإليجابي االتجاه 
 %67,6 %68,7 المحايد
 %12,9 %9,6 %18,6 %18,6 السمبي االتجاه
 %3,3 %1 السمبي جداً  االتجاه
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 ( يبين النسب المئوية التجاىات أفراد العينة نحو المرض النفسي4الشكل)

  ( نستنتج ما يمي:4( كالشكؿ)22مف الجدكؿ) 

أعمى النسب المئكية تكزعت حكؿ المتكسط ككانت محايدة في اتجاىيا نحك المرض النفسي  
قد يككف ف ؛لمزيد مف البحثفياـ ىامة تدعكنا كتعتبر ىذه النتيجة عالمة است ،لدل كال العينتيف

 السمبي أك اإليجابي.االتجاه التزاـ الحياد في اإلجابات ىركبان مف اإلفصاح عف 

المرض النفسي أعمى منو لدل العينة الثانية، في  األكلى نحك جدان لمعينة اإليجابياالتجاه 
كما أعمى لدل العينة الثانية مماىك لدل العينة األكلى،   اإليجابيكاف مجمكع نسب االتجاه حيف 

 ىك مكضح في الجدكؿ كالشكؿ السابقيف.

 الثانية ككاف معدكمان لدل العينةالسمبي جدان نحك المرض النفسي أعمى لدل  ككاف االتجاه
 المرضى حؿ الصراع كحيث يحاكؿ ذك  ؛كيمكف تفسير ذلؾ بػػنظرية التنافر االستعرافي ، األكلى
السمبي نحك المرض النفسي كضركرة التعامؿ مع المرض النفسي كالمريض النفسي االتجاه بيف 

كبذلؾ يعمد األىؿ إلى التصريح بما يجنبيـ ىذا التنافر، لذلؾ ظير  ،مف العائمة ان ككنو جزء
تفسر نظرية التنافر االستعرافي التكتر المزعج تجنبيـ لالتجاه السمبي جدان في النتيجة؛ حيث 

مع اتجاىيـ، كبيدؼ التخفيؼ مف ىذا التكتر يقكمكف  ان ندما يككف سمكؾ الناس متعارضع
 (Maio & Augoustinos, 2005 ,365) مع اتجاىيـ ان بالتغيير ليككف سمككيـ متسق

كيمكف تفسير ذلؾ  ،العينة الثانية اتجاىان سمبيان جدان % مف 3,3نسبة في حيف أظيرت 
كمع ذلؾ فقد بقي  ،المسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ ذكم المرضى بػػػاستقالؿ اتجاىات الطالب عف
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 بالعينة الثانية، كقد تتدخؿ عكامؿ كثيرة في ةالسمبي عمكمان أعمى لدل العينة األكلى مقارناالتجاه 
متنكعة األعمار كالتي تضـ أفرادان ممف تقدـ بيـ السف كأصبح ذلؾ منيا طبيعة العينة األكلى 

أفراد العائمة، في حيف ال نجد مثؿ ىذه اليمكـ لدل الشاب الجامعي في  يثقميـ كاقع مرض أحد
 مقتبؿ العمر.

 ( أماإيجابيفيككف السمـ الترتيبي لمنسب المئكية لمعينة األكلى كعمى التتالي:)محايد، سمبي، 
 ، السمبي(.اإليجابي) المحايد، :عمى التتاليفيككف  السمـ الترتيبي لمعينة الثانية 

 ةن ثر سمبية نحك المرض النفسي مقارناتجاىات ذكم المرضى تميؿ لتككف أك أفنستنتج ك 
كيمكف تفسير ىذه النتيجة بػػالعامؿ الثقافي لدل الطالب كالتعامؿ مع  يف،بعينة الطالب الجامعي

معاناة ذكم المرضى مع مرضاىـ تترؾ  ضي النفسي بتحفظ كحيادية، في حيفالجانب المر 
 جيان سمبيان أكبر لدييـ.كآثارىا السمبية عمييـ تك 

 نتائج البحث المتعمقة بالفرضية األولى وتفسيرىا: 5-2

 توجد فروق دالة إحصائيًا بين عينة ذوي المرضى ال تنص الفرضية األكلى عمى أنو:
 تبعًا لالتجاىات نحو المرض النفسي. نفسيًا وبين عينة الطالب

 النفسي يبين عينتي ذوي المرضى والطالب( يبين الفروق في االتجاىات نحو المرض 23الجدول)

 االحتمالية  P درجة الحرية ت ستيودنت لتجانس المجتمعين ةاالحتمالي F P المتوسط 
االتجاىات 

نحك المرض 
 النفسي

 96,54 الطالب 
 ذوي المرضى 1,865 1312 1,171 1,11 17,864

96,35 

 1,15أصغر مف 1,11االحتمالية  Pكقيمة  17,864ليفيف بمغتF قيمة ( أف 23الجدكؿ ) يبٌيف
أم أف المجتمعيف المنفصميف متجانسيف، كبحساب ت ستيكدنت لمجتمعيف منفصميف بمغت قيمة 

P تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف العينتيف في  كبالتالي ال 1,15أكبر مف 1,865 االحتمالية
 االتجاىات نحك المرض النفسي.

توجد فروق دالة إحصائيًا بين عينة ذوي المرضى  الصفرية؛ أي التقبل الفرضية .القرار: 
 وعينة الطالب تبعًا لالتجاىات نحو المرض النفسي.
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كيمكف تفسير ىذا التجانس بيف مجتمعي الطالب كذكم المرضى بنتيجة سؤاؿ البحث الذم كرد 
محايد)غير محدد( مف بيف آنفان، حيث أف تكزع إجابات أفراد العينتيف تشابو بارتفاع نسبة الخيار ال

بدائؿ اإلجابة الخمسة)أكافؽ بشدة، أكافؽ، غير محدد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة(؛ فكانت 
مف إجابات ذكم المرضى عمى مقياس االتجاىات  68,7% مف إجابات الطالب محايدة ك67,6

الطالب كذكم  نحك المرض النفسي محايدة أيضان، كقد يعكد ىذا التجانس إلى أف كال المجتمعيف
المرضى ىـ مف نفس البيئة، كال يمكف تجاىؿ أف عينة ذكم المرضى ىي مف األفراد الذيف رافقكا 
المريض كتبرعكا في مساعدتو كليسكا ذكيو الذيف نبذكه كتقاعسكا عف مساعدتو، فأعمنكا عف 

 اتجاىات نحك المرض النفسي تتجانس مع اتجاىات الطالب الجامعييف.

 :) العينة األولى(نتائج البحث عمى عينة ذوي المرضى 

 وتفسيرىا: الثانيةالمتعمقة بالفرضية  النتائج 5-3

ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين االتجاىات نحو المرض : تنص الفرضية األكلى عمى أنو
وفق مقياس  )العصابية واالنبساطية والذىانية والكذب(سمات الشخصيةكل من النفسي، وبين 

 .(ذوي المرضى نفسياً لدى أفراد العينة األولى)آيزنك 

وبين كل من سمات  االتجاىات نحو المرض النفسياالرتباط بيرسون بين  تمعاماليبين  (24)الجدول
 العينة األولى –الشخصية 

 الكذب الذىانية االنبساطية العصابية 

 **1,378 *1,176- **1,337 **1,312- االتجاىات نحك المرض النفسي
  1,15)*( تعني داؿ عند مستكل الداللة  
 1,11)**( تعني داؿ عند مستكل الداللة 

أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف االتجاىات نحك المرض النفسي  (24مف الجدكؿ)يتبيف 
قيمة نتبيف  كمف الجدكؿ(،1,11)مستكل الداللة ( كىي دالة عند 1,312-كبيف العصابية بمغت)

( 1,337بمغت) االنبساطيةمعامؿ االرتباط بيرسكف بيف االتجاىات نحك المرض النفسي، كبيف 
بيف االتجاىات نحك المرض إيجابيان أف ىناؾ ارتباطان  مما يدؿ عمى(، 1,11كىي دالة عند )
نجد أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف ك  لدل ذكم المرضى نفسيان، االنبساطيةالنفسي كبيف 

 مستكل الداللة ( كىي دالة عند1,176-االتجاىات نحك المرض النفسي، كبيف العصابية بمغت)
بيف االتجاىات نحك المرض النفسي كبيف  سمبيان ىناؾ ارتباطان  مما يدؿ عمى أف(، 1,15)

أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف  يتبيف( 24كمف الجدكؿ) لدل ذكم المرضى نفسيان  الذىانية
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( كىي دالة عند مستكل الداللة 1,378النفسي، كبيف العصابية بمغت) ت نحك المرضاالتجاىا
بيف االتجاىات نحك المرض النفسي كبيف  إيجابيان أف ىناؾ ارتباطان (، مما يدؿ عمى 1,11)

 .لدل ذكم المرضى نفسيان  الكذب

إحصائيًا : ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة؛ أي توجد عالقة دالة .القرار
 سمات الشخصية لدى أفراد العينة األولى. كل من نحو المرض النفسي، وبين اتبين االتجاى

نحك المرض  االرتباط السمبي بيف كجكد سمة العصابية كاالتجاه اإليجابيكيمكف تفسير ىذه 
الشخص مف ذكم المرضى الذم يمتاز بالعصابية قد يظير الضيؽ مف كجكد  بأف النفسي

المريض النفسي في عائمتو عند أكؿ مكقؼ يثير انفعاليتو، مما يسبب لممريض النفسي الشعكر 
(، مما يؤدم العصابية عند التعامؿ مع ىذا القريب )بأنو يشكؿ عبئان بالنسبة ألفراد العائمة كخاص

 نعكس سمبان عمى كؿ مف حالة المريض كاتجاه قريبو نحك المرض النفسي.إلى خمؽ جك مشحكف ي
إلى أف تككف  يميمكفاألشخاص الذيف يحصمكف عمى درجات مرتفعة عمى بعد العصابية ذلؾ أفَّ 

فينظر لممريض النفسي عمى أنو عبء، كبتكرار المكاقؼ  استجاباتيـ االنفعالية مبالغان فييا،
نحك المرض كالمريض النفسي. فاألشخاص  ةف االتجاىات السمبيتكك تكالخبرات االنفعالية 

الحاصمكف عمى درجات مرتفعة عمى بعد العصابية تظير لدييـ  صعكبة في العكدة إلى الحالة 
كينطبؽ ذلؾ تمامان (، 294،295، 1987ة)عبد الخالؽ، السكية بعد مركرىـ بالخبرات االنفعالي
كجكد المريض نفسيان في العائمة كيتحممكف أعباء مرافقتو عمى أفراد العينة الذيف يعيشكف خبرة 

خبرات أخرل معو خالؿ تفاصيؿ  يعيشكف لمطبيب لمتشخيص كمف ثـ لتمقي العالج، ككذلؾ
حياتيـ اليكمية، كالشؾ بأىمية الخبرة االنفعالية الناتجة عف مكاقؼ معينة في تككيف االتجاىات 

يجابان نحك مكضكع المكقؼ)أبك مغ  (. 65، 2112مي كسالمة، سمبان كا 

اإليجابي نحك المرض االرتباط اإليجابي بيف كجكد سمة االنبساطية كاالتجاه تفسير يمكف ك 
سمة االنبساط لدل ذكم المريض تجعؿ المريض النفسي مقبكالن أكثر مف قبميـ،  كجكد بأف النفسي

فقد يؤخذ أمر كجكده ببساطة، كقد يككف لدييـ تفاؤؿ حكؿ استجابتو لمعالج؛ حيث أف المنبسط 
النمكذجي ىك شخص اجتماعي كلو أصدقاء كثيركف، كيحتاج إلى أناس حكلو يتحدث معيـ، 

، 1987تفائؿ كغير مكترث يحب الضحؾ كالمرح)عبد الخالؽ، مىك كيأخذ األمكر ىكنان، ك 
241). 
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نحك المرض  االرتباط السمبي بيف كجكد سمة الذىانية كاالتجاه اإليجابير يفسيمكف تكما 
المرضى الذيف تظير لدييـ سمة الذىانية ستككف اتجاىاتيـ أكثر سمبية بزيادة  أف ذكمب النفسي،
نحكه اتجاىان  كاعميو كيحمم األنيـ أقؿ اىتمامان بالمريض النفسي، كيمكف أف يقسك  ،السمة كجكد
 ال يصؼ آيزنؾ الفرد الحاصؿ عمى درجة مرتفعة عمى بعد الذىانية بأنو منزكو ك؛ حيث سمبيان 

، كتنقصو المشاعر كالتعاطؼ ف يتسـ بالقسكةأيككف مزعجان، كما يمكف  ييتـ باآلخريف، كغالبان ما
 .(63، 2111ني كمشاركة اآلخريف مشاعرىـ )عبد اهلل، الكجدا

نحك  اإليجابي بيف الكذب كفؽ مقياس آيزنؾ كاالتجاه اإليجابي االرتباطكيمكف تفسير 
مقبكؿ اجتماعيان أف يحمؿ ذكم المريض اتجاىات سمبية نحك قد يككف غير المرض النفسي بأنو 

في مجتمعاتنا العربية فيتكقع المجتمع مف األسرة في الغالب أف  تحتضف  المرض النفسي
 ة االجتماعية، كقد يككف االتجاهمما يشير إلى أف إجابات أفراد العينة متأثرة بالمرغكبي أبناءىا،
 المعمف لدل ذكم المرضى نفسيان نكعان مف المسايرة أك السعي لمقبكؿ االجتماعي. اإليجابي

 وتفسيرىا: الثالثةالمتعمقة بالفرضية  النتائج 5-4

تجاىات نحو المرض النفسي بين أفراد ال توجد فروق في اال كتنص الفرضية عمى أنو: 
 متغير العمر.، تبعًا لالعينة األولى

َـّ  ليفيف لمفركؽ بيف متكسط درجات األعمار مف خالؿ  (ؼ)التحقؽ مف الفرضية بحساب  ت
(، 42-31(، الثانية)31-19: األكلى)الخمسبيف الفئات العمرية تحميؿ التبايف األحادم 

كالنتائج مكضحو في الجدكؿ فما فكؽ(.  66كالخامسة) (،54-43كالرابعة )(،54-43الثالثة)
 التالي:
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 يبين نتائج اختبار تحميل التباين لمفروق في متوسطات درجات األعمار المختمفة (25جدول )
 العينة األولى -النفسيعمى مقياس االتجاىات نحو المرض 

 كالمككنيف  الكمياالتجاه االحتمالية في  pقيمة ؼ ليفيف كقيمة  نالحظ أف( 25مف الجدكؿ)
تكجد فركؽ  كبالتالي ال، 1,15االنفعالي كالسمككي نحك المرض النفسي أكبر مف مستكل الداللة 

  في االتجاىات نحك المرض النفسي

وجد فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير العمر تأي ال  ؛قبل الفرضية الصفريةتُ  :.القرار
 .االنفعالي والسموكياالتجاىات و  الكمي نحو المرض النفسياالتجاه في 

ي ف متغيرات العمر تؤثر، فال (Wolska et al., 2008)ككلسكا تتفؽ ىذه النتيجة مع
في ( 2119، أحمدمع دراسة) تتفؽ، كأيضان نحك المرض النفسي البكلندييف كالكندييفاتجاىات 
نحك المرض النفسي لدل ذكم االتجاىات فمـ يجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيان بيف  ،فمسطيف

في (Chung et al., 2001تشانغ كآخركف ) دراسة كتتفؽ أيضان معالمرضى النفسييف كالعمر، 
في قياس  كالعمر ارتباط داؿ إحصائيان بيف درجة المسافة االجتماعية فييا لـ يظير التي الصيف

 .اتجاىات طالب الجامعة نحك المرض النفسي

مجموع  التباين المتغير
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

قيمة )ف( 
 ليفين

 p قيمة 

 االحتمالية  
 االتجاه 
 الكمي 

غير  1,251 1,359 4 562,547 بيف المجمكعات 
 145 15114,89 داخؿ المجمكعات  داؿ

 149 15567,44 المجمكع
 المكون

 االستعرافي
 داؿ 1,111 5,114 4 397,77 بيف المجمكعات 

 145 2819,31 داخؿ المجمكعات 
 149 3217,173 المجمكع

غير  1,161 2,464 4 121,71 بيف المجمكعات  السموكي    المكون
 145 1791,29 داخؿ المجمكعات  داؿ

 149 1912,11 المجمكع
 المكون

 االنفعالي 
غير  1,118 1,876 4 167,17 بيف المجمكعات 

 145 3227,699 داخؿ المجمكعات  داؿ 
 149 3394,77 المجمكع
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 المككفاالحتمالية في بعد  p )ؼ( ليفيف كقيمةقيمة(حيث كانت 25كبالعكدة لمجدكؿ)
، كبالتالي نجد ىناؾ فركقان في المككف االستعرافي 1,15االستعرافي أصغر مف مستكل الداللة 

 نحك المرض النفسي تبعان لمتغير العمر.االتجاىات مف مككنات 

رفض الفرضية الصفرية وُتقبل الفرضية البديمة؛ أي توجد فروق ذات داللة : تُ .القرار
لمتغير العمر، فالبد من تحديد اتجاه الفروق من خالل بعًا عرافي تتاالس المكونفي إحصائية 

 .ويتطبيق اختبار شيفالي

 العينة األولى -مجموعات العمريةشيفالييو لتحديد اتجاه فروق المتوسطات لمنتائج اختبار يبين  (26)الجدول 
 

 

 

 

 

 

 الوكىى

 االسحعرافٍ

الفئبت 

 العورَة

 الرابعة الثبلثة الثبًُة األولً الوحىسط

 p م ف

 االححوبلُة

 p ف م االححوبلُة p ف م االححوبلُة p ف م

االححوبلُ

 ة

         33,33 األولً

       0,0,3 *3,933 03,03 الثبًُة

     90,,0 3,,,- 0,339 3,223 23,,3 الثبلثة

   0,3,3 ,,,3- 0,930 ,,0,9 0,009 *3,893 43,22 الرابعة

 33,,0 99,, 3,00 ,3,,,- 0,392 03,,- 0,3,9 3,899 ,3,,3 الخبهسة

األعمار(،  بيف مجمكعاتفرؽ المتكسطات  ؛ كالتي ىيؼ ـقيـ) نالحظ( 26الجدكؿ) مف
  النتائج التالية: نجد 1,15االحتمالية( عندما تككف أصغر مف Pكمستكل الداللة)

مع الفئة  بالمقارنة 34,33(سنة بمتكسط 31-19)ىناؾ فركؽ بيف الفئة العمرية األكلى
كالفئة العمرية (، 54-43كالفئة العمرية الثالثة)، 31,39متكسط ب( 42-31ية الثانية)العمر 
لصالح االتجاه االستعرافي كبذلؾ نستنتج أف الفركؽ في  ،29,44متكسط ب( سنة 65-55)الرابعة

متكسط (5ثـ الرابعة؛ حيث يبيف الشكؿ) كالثانية : األكلى ثـ صغر بالتتاليالفئات العمرية األ
في حيف لـ تظير فركؽ دالة  االستعرافي نحك المرض النفسي كفقان لمتغير الفئة العمرية.االتجاه 
 (.فمافكؽ 66( كالفئة الخامسة )54 -43العمر الثالثة ) مع فئة
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 العينة األولى -االستعرافي وفقًا لمتغير الفئة العمريةاالتجاه ( يبين متوسط درجات 5لشكل رقم )ا

ؤثر تالمعمكمات التي يمتمكيا الفرد حكؿ األمراض النفسية قد  يمكف تفسير ىذه النتيجة بػػػأف
فييا طاقة الفرد لمبحث كالمعرفة كرغبتو في ذلؾ، كمف المرجح أف يككف الفرد األصغر عمران مف 

ت الممقاة عمى عاتؽ ذكم المرضى أكثر نشاطان في ىذا المجاؿ، كقد يرجع ذلؾ إلى قمة المسؤكليا
(مقارنة بباقي الفئات العمرية، إضافة إلى مكاكبة األصغر عمران 31-19األعمار الصغيرة بيف)

لمتطكر الحديث في البحث كالحصكؿ عمى المعمكمات كاستخداـ االنترنت مثالن، كال شؾ أف 
ؽ مكضكعية لالتجاه، ينطكم عمى معمكمات كحقائاالستعرافي أك المككف االتجاه االستعرافي 
، فيككف تكفر المعمكمات (63، 2112مكضكع االتجاه)أبكمغمي كسالمة،  حكؿمتكافرة لدل الفرد 

 Vibha et)فيفيبا كآخر ىذه الدراسة مع دراسة داعمان لالتجاه اإليجابي في ىذا المجاؿ، كتتفؽ 
al., 2008)  كالدرجات عمى أبعاد  العمربيف  ان سمبي ان ارتباطالدراسة ، فقد كجدت ىذه اليندفي
الفئة أظيرت ان، ككذلؾ مقارنة مع الفئات العمرية األكبر سنفي عمر الشباب تجاه الالمقياس فا

دراسة تشك في  العمرية األكبر سنَّا تسامحان أكثر نحك التمييز لممرضى بمرض نفسي حاد
 .ىكنغ ككنغفي ( (CHIU& CHAN, 2007كتشاف

 تفسيرىا: و الرابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  5-5

أفراد ال توجد فروق في االتجاىات نحو المرض النفسي بين تنص الفرضية الثالثة عمى أنو: 
 ، تبعًا لمتغير الجنس.العينة األولى

 متوسط الدرجات 
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 )أبكعالـ، كنظران لككف متغير الجنس مف المتغيرات التصنيفية اليامة في إظيار الفركؽ
م المرضى ك أظيرت نحك المرض النفسي لدل ذك التجاه ادراسة الفركؽ في  ت( تم57 ،2114

 :النتائج ما يمي

متوسطات الدرجات عمى مقياس االتجاىات نحو المرض النفسي تبعًا لمتغير ( يبين فرق 27الجدول )
 العينة األولى -الجنس

 االحتمالية  P درجة الحرية ت ستيودنت االنحراف المعياري المتوسط المتوسط
نحو  االتجاىات 

 المرض النفسي
 1,164 148 1,864- 11,72 98,95 ذكور
 9,43 95,54 إناث

االحتمالية أكبر مف  P كقيمةقيمة ت ستيكدنت لمفركؽ بيف الجنسيف ( أف 27جدكؿ)يبيف ال 
  1,15مستكل الداللة 

نحو االتجاىات وجد فروق ذات داللة إحصائية في تال  :أي ؛ُتقبل الفرضية الصفرية :.القرار 
 المرض النفسي تبعًا لمتغير الجنس.

، نظران في األسرة بالطريقة نفسيا كجكد المريض النفسي كال الجنسيف تمقىمف الممكف أف ي
فيضطر أفراد العائمة أك أحدىـ عمى األقؿ إلى مرافقة  ،لكاقعية الحدث )مرض أحد أفراد األسرة(

تتساكل ف ،ذا المرافؽ ذكران أك أنثىسكاء أكاف ى ،المريض كمتابعة تفاصيؿ كتطكرات الحالة
 مـ، ففمسطيففي (  2112كافي ) ىذه النتيجة مع دراسةالمسؤكليات المترتبة عمى عاتقو، كتتفؽ 

، مف كجية تكجد فركؽ جكىرية في اتجاىات األسرة نحك المرض النفسي تعزل لمتغير الجنس
 ان حيث لـ يجد أثر  ؛األردففي  2111كتتفؽ مع دراسة الطراكنة  نظر األخصائييف النفسييف.

لـ  التي ؛2119أحمد  مع دراسة تتفؽككذلؾ عمى االتجاىات نحك المرض النفسي.  لمجنس
 2112مع دراسة العدكم  تتفؽ أيضان لدل ذكم المرضى نفسيان تبعان لمتغير الجنس،  ان تظير فركق

في ((Wolska et al., 2008فيكلسكا كآخر  نتائج دراسة كتتفؽ كذلؾ مع  في سمطنة عماف،
  .كندا بكلندا ك

 ,Bener& ghuloumكغكليكـ ) بينيرال أف ىذه الدراسة جاءت مخالفة لدراسة إ
أكثر  كانت  الرجاؿ نحك المرض النفسياتجاىات  فقد أظيرت أف ،قطرفي  ( 2009

في فمسطيف الفركؽ في  1998. في حيف أظيرت دراسة عثماف إيجابية مف اتجاىات النساء
 المرض النفسي بيف الجنسيف لصالح اإلناث. االتجاىات نحك
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 وتفسيرها: الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية  5-6

فروق في االتجاىات نحو المرض النفسي بين  : ال توجدتنص الفرضية الرابعة عمى أنو
 ، تبعًا لمتغير المستوى التعميمي.فراد العينة األولىأ

( 1حمقة أكلى)ح تعميـ أساسي –أمي تعميمية كىي )) فئات 6ميمية بػػ حددت المستكيات التع
  (جامعي ( –معيد  –ثانكم  -(2)ح2مقةتعميـ أساسي ح -

 الفئات التعميمية لمعينة األولى ( يبين أعداد28الجدول )
 جبهعٍ هعهذ ثبًىٌ 4أسبسٍ ح 1أسبسٍ ح  أهٍ الوجوىع

3,0 ,3 33 ,0 ,8 , 32 

التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسط درجات المستكيات تحميؿ لكتـ حساب قيمة ؼ ليفيف 
 ية الستة ككانت النتائج كما يمي:التعميم

 الفئات التعميمية درجات يبين نتائج اختبار تحميل التباين لمفروق في متوسطات (29جدول )

مجموع  التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

قيمة )ف( 
 ليفين

 p قيمة 
 االحتمالية

نحو المرض  االتجاه
 النفسي

 1,11 4,951 5 2283,14 بيف المجمكعات
 144 13284,39 داخؿ المجمكعات

 149 15567,44 المجمكع

مما يدؿ ، 1,15قيمة ؼ ليفيف كقيمتيا االحتمالية أصغر مف  يتبيف أف (29بالنظر لمجدكؿ)
 .ىناؾ فركؽ بيف المجمكعاتعمى أف 

جد فروق ذات داللة ؛ أي تو نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة .القرار:
 تبعًا لممستوى التعميمي.العينة األولى ة بين أفراد إحصائي

التجاه الفركؽ بيف  شيفالييوكالبد مف تحديد اتجاه ىذه الفركؽ مف خالؿ تقدير اختبار  
 :النتائج كما يميمتكسطات الفئات التعميمية ككانت 
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 لتحديد اتجاه فروق متوسطات الدرجات تبعًا لممستويات التعميمية شيفالييونتائج اختبار يبين  (31الجدول )
 

 االتجاه
نحو 

المرض 
 النفسي

 المستويات
 التعميمية

 معيد ثانوي 2ح  اساسي 1 ح أساسي أمي المتوسط
 p ؼ ـ

 االحتمالية
 p ف م

 االحتمالية
 p ف م

 االحتمالية
 p ف م

 االحتمالية
 p ف م

 االحتمالية

         1,11 131 96716 1أساسي 

       1,99 1,419- 1,99 1,291- 97748 2أساسي 

     1,99 6,919 1,426 5,48 1,536 5,619 91757 ثانوي

   1,982 5,929- 1,11 1,981 1,11 1,439- 1,11 1,311- 96751 معيد

 1,913 8,813- 1,11 *14,74- 1,161 7,833- 1,182 9,252- 1,154 9,122- 115731 جامعي

 التي ىي االحتمالية Pة كقيم( فركؽ المتكسطات )ؼ ـ؛قيمة( نجد 31)مف الجدكؿ
الثانكم نستنتج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المستكييف التعميميف ، ف1,15أصغر مف 

األشخاص مف ذكم  أف . أم115,31متكسط لصالح المستكل الجامعي ب 91,57متكسط ب
بي نحك المرض يجاإ كل التعميمي الجامعي لدييـ اتجاهتالمرضى النفسييف كالذيف ينتمكف لممس

يكضح حيث  ؛يمي الثانكممينتمكف لممستكل التع الذيفباألشخاص  ةالنفسي مقارن
 درجات االتجاىات نحك المرض النفسي لدل المستكييف التعميمييف. (متكسط6الشكؿ)

 
العينة  -نحو المرض النفسي وفقًا لمتغير المستوى التعميمياالتجاىات ( يبين متوسط درجات 6الشكل رقم )

 األولى
كيمكف تفسير النتيجة بأف ارتقاء المستكل التعميمي لمفرد مف ذكم المريض النفسي لو  

تأثير أكثر إيجابية عمى اتجاىاتو نحك المرض النفسي، كقد يككف مرد ذلؾ إلى أف أفراد 
معمكمات لـ تتح ألقرانيـ مف ذكم حصمكا عمى المستكل التعميمي الجامعي مركا بخبرات أك 

خالؿ مرحمة الدراسة، إضافة إلى ما تحممو مرحمة ما بعد التخرج  الثانكم المستكل التعميمي

 متوسط الدرجات 
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مف حصكؿ عمى عمؿ ضمف مستكيات فكرية أعمى مما تتيحو الشيادة الثانكية مف فرص عمؿ، 
سبؽ يسيـ في تحسيف الكعي باألمراض النفسية كتحسيف مصادر الحصكؿ عمى  كؿ ما

 حيث كجد ؛مصرفي  (1984خميفة ) جة مع دراسةالنتيكتتفؽ ىذه  .معمكمات حكؿ ىذ المكضكع
تتسع دائرة معمكماتو كثقافتو عف المرض ؛ حيث ي الفرد مع ارتفاع مستكل التعميـكعازدياد 

فتزداد النظرة  ، (في فمسطيف1998ثماف )عككذلؾ اتفقت مع دراسة  .النفسي كالمرضى نفسيان 
مع دراسة الطراكنة أيضان اتفقت ك ، اإليجابية نحك المرض النفسي مع زيادة المستكل الدراسي

كانت اتجاىات األفراد ذكم المستكل التعميمي العالي كالمتكسط أكثر إيجابية ، ف2111كآخركف
في ( 2119أحمد )اتفقت مع دراسة ك ، مف اتجاىات األفراد ذكم المستكل التعميمي المتدني

ف األفراد الحاصميف عمى شيادة الدبمكـ بعد الثانكية لدييـ اتجاه إيجابي فمسطيف التي أظيرت أ
كاتفقت أيضان مع  نحك المرض النفسي أكثر مف األفراد الذيف مستكاىـ التعميمي إعدادم فأقؿ.

ذات  الجماعات األعمى تعميمان التي أظيرت أف   Vibha et al., 2008)ف)يفيبا كآخر دراسة 
 .إيجابية مقارنة بالفئات األقؿ تعميمان أكثر  اتجاىات 

االتجاىات في المستوى األدنى في حين ال يوجد فروق بين باقي المستويات التعميمية 
ا مف ذكم المريض النفسي كأيضان لككف ، فقد يعكد ذلؾ لطبيعة العينة ككنينحو المرض النفسي

النفسي إلى مراكز الرعاية النفسية، فقد يتساكل في  متحممكف لمسؤكلية مرافقة المريض أفرادىا
مف األمي  كالحاصؿ عمى  الخبرات كفي المكاقؼ التي تعرضكا ليا منذ بداية مرافقة المريض كؿ  
-Alف)يدراسة العدكم كآخر التعميـ األساسي كغيرىـ مف فئات العينة. كتتفؽ ىذه النتيجة مع 

Adawi et al., 2002)كجد عالقة بيف االتجاىات نحك تبينت أنو ال ، التي عيماف في سمطنة
 .المستكل التعميميك  المرضى نفسيان 

 السادسة وتفسيرىا:نتائج البحث المتعمقة بالفرضية  5-7

ال توجد فروق في االتجاىات نحو المرض النفسي بين تنص الفرضية الخامسة عمى أنو: 
 بالمريض النَّفسي.، تبعًا لممتغير صمة القرابة أفراد العينة األولى

لباحثة اكمتغير في تحديد اتجاه الفرد نحك المرض النفسي قامت  ةبانظراى ألىمية صمة القر 
باختبار ىذا المتغير كتـ تحديده بناءن عمى صمة القربى لعينة البحث كتركزت بالصفات التالية: 

( كأخضعت لمدراسة ككانت النتائج ة، عـ، عمة)أب، أـ، أخ، أخت، زكج أك زكجة، ابف أك ابن
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 كما يمي :

 صمة القربىر درجات تبعًا لمتغياليبين نتائج اختبار تحميل التباين لمفروق في متوسطات  (31جدول)
مجموع  التباين المتغير

 المربعات
درجة 
 الحرية

قيمة )ف( 
 ليفين

 االحتمالية p قيمة 

االتجاىات نحو 
 المرض النفسي

 1,11 8,151 7 4461,886 بيف المجمكعات
 142 11115,573 داخؿ المجمكعات

 149 15567,441 المجمكع

مف  ( كقيمتيا االحتمالية أصغر8,151)ؼ( ليفيف بمغت)قيمة  تتبيف( 31دكؿ)مف الج
 في االتجاىات نحك المرض النفسي تبعان لصمة القربى. ان ، أم أف ىناؾ فركق1,15

توجد فروق دالة إحصائيًا  :قبل الفرضية البديمة؛ أيالصفرية وتُ رفض الفرضية : تُ .القرار
 .تبعًا لصمة القرابة نحو المرض النفسياالتجاىات في 

 كالبد مف تحديد اتجاه الفركؽ مف خالؿ اختبار شيفالييو ككانت النتائج كما يمي :

 تبعًا لصمة القربى في االتجاىات نحو المرض النفسي فروقاللتحديد اتجاه شيفالييو نتائج اختبار يبين  (32الجدول)
 

 

 
 

 

 
 

االتجا

هات 
 العام

نحو 

المر
ض 

 النفسي

صلة 

 المربً

 

 هحىسط

  عن ابي/ة زوج/ة أخث أخ أم أة

فرق 

 الوحىسطبت

 ) ف م(

هسحىي 

 الذاللة

هسحىي  ف م

 الذاللة

هسحىي  ف م

 الذاللة

هسحىي  ف م

 الذاللة

هسحى ف م

ي 

 الذاللة

هسحى ف م

 ي

 الذاللة

هسحى ف م

ي 

 الذاللة

               32,09 أة

             ,,0,3 2,309- 131,39 أم

           32,,0 3,393 3,00 0,288 30,36 أخ

         0,99 3,3,, 0,088 9,393 0,99 ,3,03 31,00 أخث

       0,99 92,,3 0,382 9,3,, *0.00 33,333 0,823 2,238 97,72 زوج /ة

     3,00 3,,3 0,99 3,833 0,893 3,388 *0,030 83,,33 0,90 ,3,83 96,63 ابي /ة

0,93 2,,3- 3,00 3,22- 3,00 3,33- 0,982 2,083 3,00 983,, 36 عن

, 

8,,0 0,92

3 

  

0,92 3,00 2,,3- 3,00 33,, 0,99 3,28 0,233 083,,3 0,993 ,33,, 93 عوه

3 

3,00 -2 0,99 

أصغر مف  االحتمالية (P)فركؽ المتكسطات(كقيمةـ؛ )ؼ كبالنظر لقيمة (32ؿ)مف الجدك 
اتجاه األـ نحك المرض النفسي بمتكسط  نستنتج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيفف، 1,15

ا تالفرؽ في كمك ، 86,5متكسط ب كاالبف/ة 87,74بمتكسط كؿ مف الزكج/ة اتجاىات ك 111,18
نحك المرض النفسي كفقان االتجاىات التالي متكسط درجات  الحالتيف لصالح األـ، كيبيف الشكؿ

 .صمة القرابةلمتغير 
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 العينة األولى -نحو المرض النفسي وفقًا لمتغير صمة القرابةاالتجاىات ( يبين متوسط درجة 7الشكل رقم )

حيث أف األـ ىي  ؛ابف( -يمكف أف نفسر نتائج ىذه الفرضية ضمف إطار العالقة الفريدة)أـ
عف إنجابو كالتي ال يقتصر عطفيا عميو في  ةاألقدر عمى قبكؿ ابنيا كما ىك، فيي المسؤكل

مرحمة الرضاعة، بؿ تستمر معو ميما تقدـ بو العمر، كفي الحالة الخاصة لالبف لدل أفراد 
مط األسرة العربية األكثر إيجابيةن مقارنة بالزكج كباالبف كذلؾ، فإف ناالتجاىات العينة حممت األـ 

كقكاميا القائـ عمى الحب المتبادؿ كالمساندة االجتماعية كالنفسية ضمف األسرة تجمى  ةالمتماسك
بيذه النتيجة، بحيث يبدم أفراد األسرة الصغيرة)أـ، زكج، ابف( اتجاىات إيجابية نحك المرض 

 األـ بأكثرىا إيجابية. تحظىالنفسي 
 :انية(نتائج عينة الطالب )العينة الث 

 وتفسيرىا: السابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  5-8

بين االتجاىات نحو المرض  إحصائياً توجد عالقة دالة  التنص الفرضية األكلى عمى أنو: 
وفق  و الذىانية والكذب(ة )العصابية واالنبساطيالشخصيةكل من سمات  النفسي، وبين
 العينة الثانية. أفراد لدى مقياس آيزنك

 

 

 متوسط الدرجات 
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وبين كل من سمات  االتجاىات نحو المرض النفسياالرتباط بيرسون بين  تمعامال( يبين 33الجدول )
 العينة الثانية – الشخصية

 الكذب الذىانية االنبساطية العصابية 

 **1,135 **1,239- 116,1 **1,154- االتجاىات نحك المرض النفسي

 1,11)**( تعني داؿ عند مستكل الداللة  

نحك المرض االتجاىات نجد أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف  (33)الجدكؿكمف 
نجد أف  ك(، 1,11)مستكل الداللة ( كىي دالة عند1,154النفسي، كبيف بعد العصابية بمغت)

نحك المرض النفسي، كبيف بعد االنبساطية االتجاىات قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف 
أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف  نرل، كما إحصائيان ( كىي غير دالة 1,116بمغت)

مستكل  ( كىي دالة عند1,239-نحك المرض النفسي، كبيف بعد الذىانية بمغت)االتجاىات 
نحك المرض االتجاىات أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف  كيتبيف مف الجدكؿ (،1,11)الداللة

 (.1,11د)( كىي دالة عن1,135ب بمغ)النفسي كبيف الكذ

توجد عالقة دالة إحصائيًا  :: ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة؛ أي.القرار
الشخصية لدى أفراد العينة الثانية فيما عدا نحو المرض النفسي، وبين سمات  اتبين االتجاى

 سمة االنبساطية.

اإليجابي نحك المرض االرتباط اإليجابي بيف كجكد سمة العصابية كاالتجاه كيمكف تفسير  
يكتسب الطالب اتجاىان سمبيان نحك المرض النفسي كسمكؾ قد ىذه السمة  كجكدأنو في ظؿ  النفسي

تجعمو ينظر عف قرب إلى سماتو مف تقمب المزاج كاألرؽ ىي تعكيضي لمشاعر النقص، ك 
فسية، فكمما نالكالقابمية لإلثارة كاألعراض الجسمية كالتي ترتبط بشكؿ مباشر بأعراض األمراض 

تبصره بما يعانيو مف تقمب مزاج  بسببسمة العصابية، يدخؿ الفرد في حمقة مفرغة  كجكدازداد 
 ؛لقمقو ان إضافي ان يعرفو عف األمراض النفسية، كتككف المعمكمات التي يحصؿ عمييا مصدر  ماك 

اعر سمة العصابية ىي تقمب المزاج كاألرؽ كالعصبية كمش حيث أف السمات المميزة لكجكد
النقص كالقابمية لإلثارة، كيشكك األشخاص الذيف يحصمكف عمى درجات مرتفعة عمى ىذا البعد 

 .(283، 1996مف أعراض نفسية جسمية كالصداع كاالضطرابات اليضمية)تايمكر كآخركف، 
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عدـ كجكد ارتباط داؿ بيف كجكد سمة االنبساطية كاالتجاه اإليجابي نحك كيمكف تفسير 
النمكذجي شخص اجتماعي يحب الحفالت كلو أصدقاء كثيركف، بػػػأف االنبساطي  المرض النفسي

كيحتاج إلى أناس حكلو يتحدث معيـ كال يحب القراءة أك الدراسة منفردان كيسعى كراء اإلثارة، 
، يحب التغيير  كيتطكع لعمؿ أشياء ليس مف المفترض ألف يقكـ بيا، كيتصرؼ بسرعة دكف تركٍّ

كر ىكنان )ببساطة(، متفائؿ كغير مكترث، يحب الضحؾ كالمرح، كيفضؿ أف عادةن كيأخذ األم
، 1987)عبد الخالؽ،نو ال يسيطر عمى انفعاالتو بدقةيككف دائـ النشاط كالحركة، كيمكف القكؿ أ

(، كال ننسى أف أفراد العينة يحممكف بعض ىذه الصفات بحكـ المرحمة العمرية، 241-242
 اإليجابية االتجاىات ظيكرنبساط لدل الطالب عامالن محايدان في سمة اال كجكدكبالتالي يككف 

 .نحك المرض النفسي

السمبي بيف كجكد سمة الذىانية كاالتجاه اإليجابي نحك المرض االرتباط  يمكف تفسيرك 
 لصفات األشخاص الذيف يظيركف درجة مرتفعة مف الذىانية، فيـ ال يكترثكف كفقان النفسي 

بتخفيؼ األعراض  ،نحكىـ كنحك المرض النفسي اإليجابي ئدة االتجاهبالمرضى نفسيان كبفا
عمييـ كعمى أسرىـ، كالطالب الذيف تظير لدييـ سمة الذىانية، لف  ةكالتقميؿ مف آثارىا السمبي

يصؼ آيزنؾ ؛ حيث يظيركا المسؤكلية الشخصية أك االجتماعية نحك المرض النفسي كتبعاتو
، ال الراشد الحاصؿ عمى درجة مرتفعة ييتـ باآلخريف،  عمى بعد الذىانية بالصفات اآلتية: منزكو

يمكف أف يتسـ بالقسكة كعدـ اإلنسانية، تنقصو المشاعر، كالتعاطؼ الكجداني كمشاركة اآلخريف 
يكترث  يميؿ إلى األشياء الشاذة الغريبة، ال مشاعرىـ، عدائي نحك اآلخريف حتى نحك مف يحبيـ،

 .(63، 2111بالخطر)عبداهلل، 

ٌف   يجابي بيف الكذب كفؽ مقياس آيزنؾ كاالتجاه اإليجابي نحك المرض النفسياالرتباط اإلكا 
نحك المرض النفسي لدل أفراد العينة يرتبط بالمرغكبية  اإليجابي االتجاهأف ان كاضح ان يعطي مؤشر 
المرض سيف االتجاىات نحك يعكد ذلؾ لنقص التكعية المجتمعية الصحيحة لتحكقد  ؛االجتماعية
 النفسي.
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 :وتفسيرىاالثامنة النتائج المتعمقة بالفرضية  5-9

: ال توجد فروق في االتجاىات نحو المرض النفسي بين تنص الفرضية الثانية عمى أنو
 ، تبعًا لمتغير الجنس.الطالب

كمف أجؿ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار )ت ستيكدنت( 
 (:34في الجدكؿ) بيف المتكسطات كظيرت النتائج كما لداللة الفركؽ

يبين فرق متوسطات الدرجات عمى مقياس االتجاىات نحو المرض النفسي تبعًا لمتغير الجنس  (34الجدول )
 العينة الثانية –

االنحراف  المتوسط العدد  المتوسط
 المعياري

 االحتماليةP درجة الحرية ت ستيودنت

االتجاىات نحو 
 النفسيالمرض 

 1,178 1161 1,348 11,875 95,99 491 ذكور
 13,861 97,13 673 إناث

 ((P( لمفركؽ بيف الجنسيف كقيمة1,348بمغت )( نجد قيمة)ت ستيكدنت(34بالنظر لمجدكؿ)
، كبالتالي ال يكجد فرؽ داؿ في االتجاىات نحك 1,15االحتمالية أم مستكل الداللة أكبر مف

 المرض النفسي تبعان لمتغير الجنس.

االتجاىات وجد فروق ذات داللة إحصائية في تال  :القرار: ُتقبل الفرضية الصفرية؛ أي.
 .نحو المرض النفسي تبعًا لمتغير الجنس لدى العينة الثانية

نحك المرض االتجاىات حيث لـ تظير فركؽ في  ؛تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة ذكم المرضى
ناثنا أف الطالب  ( بمعنى114 الجنس )أنظر الصفحةالنفسي تبعان لمتغير  الجامعييف ذككرنا كا 

 (.8حيث اتجاىاتيـ نحك المرض النفسي، كما يكضح الشكؿ) ف مفمتشابيك 



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

113 
 

 
 العينة الثانية -نحو المرض النفسي وفقًا لمتغير الجنساالتجاىات يبين متوسط درجة  (8)الشكل رقم 

 وتفسيرىا التاسعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  5-11

ال توجد فروق في االتجاىات نحو المرض النفسي بين عمى أنو:  كتنص الفرضية الثالثة
 .الطالب، تبعًا لمتغير نوع التخصص الجامعي

لككف متغير التخصص الجامعي عامؿ ىاـ، تـ تقسيـ عينة الطالب إلى كميات عمـك كنظران 
 إنسانية نظرية ككميات عمكـ تطبيقية، ككانت النتائج كما يمي:

تبعًا لمتخصص االتجاىات نحو المرض النفسي في  لمفروق يبين نتائج اختبار ت ستيودنت  (35)جدول
 الجامعي

 الداللة  درجة الحرية ت ستيودنت االنحراف المعياري المتوسط العدد   الكميات 
االتجاىات نحو 

 المرض النفسي
 1,111 1161 3,481 13,66 97,72 674 نظرية 
 12,128 95,13 489 تطبيقية

(، كقيمتيا االحتمالية أصغر مف 3,48نجد قيمة ت ستيكدنت بمغت) (35بالنظر لمجدكؿ)
، كبالتالي ىناؾ فركؽ دالة بيف متكسط درجات طالب الكميات النظرية كمتكسط درجات 1,15

متكسط درجات طالب نحك المرض النفسي، كقد بمغ االتجاىات طالب الكميات التطبيقية في 
(، أم أف طالب 95,13ب الكميات التطبيقية)( كمتكسط درجات طال97,72الكميات النظرية)

 ؛ الكميات النظرية لدييـ اتجاىات إيجابية نحك المرض النفسي أكثر مف طالب الكميات التطبيقية
النفسي كفقان لمتغير نكع االتجاىات ( متكسط درجات الطالب عمى مقياس 9حيث يبيف الشكؿ)

 التخصص الجامعي.

 متوسط الدرجات 
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نحو المرض النفسي وفقًا لمتغير نوع االتجاىات ( يبين متوسط درجات الطالب عمى مقياس 9الشكل)

 التخصص الجامعي
يوجد فروق ذات داللة : .القرار: ُترفض الفرضية الصفرية وتُقبل الفرضية البديمة؛ أي

 نحو المرض النفسي تبعًا لمتغير نوع التخصص الدراسي.االتجاىات إحصائية في 

ىذه النتيجة بأف طالب الكميات النظرية مثؿ كمية التربية ككمية اآلداب  كيمكف تفسير
كبعضيـ يدرس ىذه المكاضيع كتدخؿ ضمف  ،كالعمكـ اإلنسانية ييتمكف بالمكاضيع النفسية

النفسي كعمـ  اإلرشادفمنيـ طالب كمية التربية بأقساميا  ،الميداف التطبيقي لتخصصاتيـ
ذيف تتاح ليـ الفرصة لمتعامؿ مع المرضى نفسٌيان خالؿ كطالب عمـ االجتماع ال ،النفس

و نظرٌيان حكؿ األمراض النفسية كالبيئة نالتدريب العممي لمكاد الدراسة، إضافة لما يدرسك 
المساعدة لنشكء كتفاقـ أك تفادم األمراض النفسية، كؿ ماسبؽ يسيـ في بناء مفيكـ 

 ي نحكه.اإليجاب االتجاهمكضكعي حكؿ المرض النفسي كيعزز 
الخبرة السابقة مع المرضى نفسيان في تحسيف االتجاىات نحك المرض النفسي،  كتسيـ

فيتعامؿ الطالب مف ىذه الكميات مع المريض النفسي مف مكقع األخصائي المسؤكؿ عف تحسيف 
فينظر الطالب الجامعي مف ىذه التخصصات  ،كتفادم التطكرات السمبية لممرض النفسي حالتو

النفسي مدركان مدل حاجة المريض النفسي لمدعـ االجتماعي كالنفسي كأىمية ىذا إلى المريض 
تشانغ الدعـ في العالج أك التكجو لمعالج في الكقت المناسب، كىذا التفسير يتفؽ مع دراسة 

في الصيف؛ التي بينت أٌف طالب الجامعة الذيف لدييـ خبرة (Chung et al., 2001)كآخريف

 متوسط الدرجات 
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نفسيان أكثر استعدادان لمتفاعؿ مع المرضى نفسيان بالمقارنة مع أكلئؾ الذيف ال مرضى السابقة مع 
التي ، فمسطيف في (1998، عثماف) دراسةكما تتفؽ ىذه النتيجة جزئيان مع  يممككف خبرة سابقة.

عمى جميع األبعاد تعزل في االتجاىات نحك المرض النفسي ذات داللة إحصائية  ان كجدت فركق
 .كمية التربيةطالب  لصالح لمتغير الكمية

 مدى تحقق أىداف البحث 5-11

كاف اليدؼ األساسي الذم سعى إليو البحث ىك التعرؼ إلى العالقة االرتباطية بيف 
كجكد عالقة عكسية  ، كقد دلت النتائج عمىاالتجاىات نحك المرض النفسي كسمات الشخصية
ي كسمة العصابية لدل أفراد عينة ذكم النفسذات داللة إحصائية بيف االتجاه العاـ نحك المرض 

سمو االنبساطية كجكد عالقة إيجابية طردية بيف االتجاه العاـ نحك المرض النفسي ك المرضى، ك 
بيف االتجاه العاـ نحك  عكسية كدالة إحصائيان  د عالقةك كجك ، لدل أفراد عينة ذكم المرضى

نحك  االتجاه اإليجابيكمما قٌؿ  الذىانيةت كمما ازداد :أم ،المرض النفسي كالسمات الذىانية
 لدل ذكم المرضى. المرض النفسي

كقد تـ التحقؽ مف اليدؼ نفسو لدل العينة الثانية )عينة الطالب(، كقد دلت النتائج عمى  
كجكد عالقة عكسية دالة بيف االتجاىات نحك المرض النفسي ك كؿ مف سمتي العصابية 

عالقة االرتباطية طردية بيف االتجاىات نحك المرض النفسي كالذىانية لدل الطالب، ككانت ال
كالكذب، في حيف لـ تكجد عالقة بيف االتجاىات نحك المرض النفسي كبيف كجكد سمة 

 االنبساطية لدل أفراد العينة الثانية )الطالب(.

إلى الفركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي لدل  كبالنسبة لميدؼ الثاني كىك التعرؼ
صمة القرابة بالمريض  –ميالمستكل التحصي –العمر –)الجنسالعينة األكلى تبعان لمتغيراتد أفرا

، التخصص الجامعي(نكع  –تبعان لمتغيرات)الجنس  (الطالب ، كلدل أفراد العينة الثانية)النفسي(
 فتبيف عدـ كجكد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي تبعان لمتغير الجنس في كال العينتيف.

أما العينة األكلى)ذكم المرضى(، فقد أظير أفرادىا فركقان في المككف االستعرافي مف 
مككنات االتجاه لصالح الفئات العمرية األصغر، فكاف الترتيب لمفئات حسب االتجاه 

 اإليجابي)الفئة األكلى ثـ الثانية فالثالثة(.
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لمتغير صمة القرابة لصالح في حيف كانت الفركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي تبعان 
 األـ بالمقارنة مع كؿ مف الزكج/ػة كاالبف/ػة.

كفي العينة الثانية كانت الفركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي تبعان لمتغير نكع 
 التخصص الجامعي لصالح الكميات النظرية مقارنة بالكميات التطبيقية.

البحث نحك المرض النفسي تبيف عدـ بالنسبة ليدؼ التعرؼ عمى اتجاىات أفراد عينة  ك
كجكد االتجاه السمبي جدان لدل أفراد عينة ذكم المرضى، كتشابيت اتجاىات كؿ مف العينتيف 

% مف الطالب 67,6% مف ذكم المرضى ك68,7بالتزاميا الحياد في اإلجابات؛ حيث التـز 
 باإلجابات المحايدة.

 :تعميق عمى نتائج البحث والدراسات السابقة 5-12

تناكلت العالقة بيف سمات الشخصية  -عمى حد عمـ الباحثة  –لـ تكجد أم دراسة سابقة  -
كاالتجاىات نحك المرض النفسي، مما أبرز أىمية ىذا المكضكع كضركرة دراستو، كمف 

 ،(2112)كافي، خالؿ مراجعة الدراسات السابقة اتفقت نتائج البحث الحالي مع دراسة
مف ((Wolska et al., 2008(، 2112، )العدكم،(2119أحمد، ) ،(2111الطراكنة،)

 كاختمفت معف في االتجاىات نحك المرض النفسي، حيث عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسي
 .(Bener& ghuloum, 2009)دراسة

 &CHIUك دراسة ((Vibha et al., 2008مع دراسةنتائج البحث الحالي اتفقت  -
CHAN, 2007))  االتجاىات نحك المرض النفسي تبعان لمتغير الفئة فيما يتعمؽ بالفركؽ في

 العمرية.

فيما يتعمؽ بكجكد فركؽ في االتجاىات نحك (Chung et al., 2001)قت مع دراسةاتف -
، (1998، عثماف)مع دراسة  اتفقت ككذلؾ ،المرض النفسي تبعان لمتغير التخصص الدراسي

 تربية.فكاف الفرؽ لصالح الكميات النظرية كمف ضمنيا كمية ال

كمف خالؿ الرجكع إلى الدراسات السابقة التي تـ ذكرىا في البحث، نجد أنو لـ يتـ تناكؿ  -
متغير صمة القرابة كتأثيره عمى االتجاىات نحك المرض النفسي في عينة ذكم المرضى، 
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حيث تبيف كجكد  ؛كىذا ما يضيؼ أىمية ليذا المتغير كضركرة تناكلو في الدراسات الالحقة
 جاىات إيجابية لدل أـ المريض نفسيان مقارنة بكؿ مف اتجاىات الزكج/ػة كاالبف/ػة.أكثر االت

بيف االتجاىات نحك المرض  اإليجابيالمرغكبية االجتماعية كاالرتباط  أثرالدراسة كشفت  -
النفسي كالكذب كالتزاـ أكبر نسبة مف كال العينتيف اإلجابات الحيادية عند اإلجابة عمى أسئمة 

 مقياس االتجاىات نحك المرض النفسي.

 مقترحات البحث5-13

 تـ كضع مجمكعة مف المقترحات في ضكء نتائج البحث:

لرصد اتجاىاتيـ نحك المرض النفسي  عممية تستيدؼ الطالب الجامعييف،القياـ بأبحاث  -
كاقتراح برامج تثقيفية تعمؿ عمى تكعيتيـ كتحسيف اتجاىاتيـ نحك المرض النفسي سكاء أكانكا 

 .مختصيف أـ غير مختصيف كذلؾ نظران لدكرىـ الفاعؿ في المجتمع

الحاجة إلى برامج تكعية مكثفة تستيدؼ العامميف في مجاؿ الرعاية الصحية كالنفسية  -
 .م المرضى نفسيان الذيف ليـ األثر المباشر في حياة المريضكذك 

أخذ نتيجة البحث بعيف االعتبار عند إمكانية التدخؿ في العالج النفسي، بتفضيؿ أف  -
يككف مرافؽ المريض النفسي أحد أفراد ألسرة الذيف يمتمككف سمة االنبساطية مف سمات 

بساطييف كاألميات حصمكا عمى اتجاىات الشخصية، أك أف تككف األـ ىي المرافقة ككف االن
 إيجابية أعمى
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 ممخص البحث بالمغة العربية

 االتجاىات نحو المرض النفسي وعالقتيا بسمات الشخصية 

 دراسة ميدانية في مدينة دمشق

يتبمكر االتجاه النفسي في سمككيات مختمفة عند التعامؿ مع مريض نفسي أك عند إصابة 
 بمرض نفسي، أك حتى عند مناقشة احتماؿ المعاناة مف مشكمة نفسية.أحد أفراد األسرة 

تناكؿ البحث االتجاىات نحك المرض النفسي كعالقتيا بسمات الشخصية لدل عينتيف؛ عينة 
كالعينة الثانية  ،مشافي مدينة دمشؽعمى مف ذكم المرضى نفسيان المرافقيف لممرضى المتردديف 

 السنكات األخيرة مف الفترة الدراسية في جامعة دمشؽ. عينة مف الطالب الجامعييف في ىي

لعكامؿ التي كركد دراسات بحثت في ا، وقد استدعى إجراء البحث مسوغات عدة نذكر منيا
 المفيـك الشعبي المغمكط لألمراض النفسية كالذم قد يؤدمكتؤثر في االتجاه نحك المرض النفسي 

كالمرض النفسي عمى شكؿ استيجاف، ككصمة، كنبذ ردكد أفعاؿ سمبية تجاه المريض النفسي  إلى
، كينعكس عمى حياتو، كبذلؾ تحددت المطمكبةالمريض الذم يحد مف حصكلو عمى المساندة 

 مشكمة البحث بالسؤاؿ الرئيس:

 ىل توجد عالقة بين االتجاىات نحو المرض النفسي وبين سمات الشخصية؟  

عينة البحث مف الطالب كذكم المرضى نحك التعرؼ إلى اتجاىات أفراد  وىدف البحث إلى
العالقة بيف االتجاىات نحك المرض النفسي ككؿ مف سمات  ، كالكشؼ عفالمرض النفسي

(لدل أفراد العينتيف)ذكم المرضى، الطالب ، كذبالشخصية)انبساطية، عصابية، ذىانية
الفركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي لدل أفراد عينة ذكم  ، ككذلؾ الكشؼ عف(يفالجامعي

صمة القرابة بالمريض النفسي(.  –المستكل التحصيمي –العمر –المرضى تبعان لمتغيرات)الجنس
 التخصص الجامعي(نكع  –كلدل عينة الطالب تبعان لمتغيرات)الجنس

لذيف يحممكف الضكء عمى سمات شخصية األشخاص اإلقاء  وتنبع أىمية البحث في
 نحك المرض النفسي. اإليجابيةاالتجاىات 
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حث نحو الب ماىي اتجاىات كل من عينتيلإلجابة عمى السؤال التالي:  وقد انطمق البحث
 ؟المرض النفسي

فكانت اتجاىات كال أفراد العينتيف حكؿ المرض النفسي، تبيف تجمع االستجابات األكبر لكال 
االتجاىات نحك المرض النفسي، كتميزت العينة األكلى بانتفاء االتجاه العينتيف حكؿ الحياد في 
 السمبي جدان بيف أفرادىا.

 الفرضيات التالية:ثّم دراسة   

التكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف عينة ذكم المرضى نفسيان كعينة الطالب  تبعان الفرضية األولى : 
 لالتجاىات نحك المرض النفسي.

 :ذوي المرضى نفسياً  من المتعمقة بالعينة األولىت البحث فرضيا

ال تكجد عالقة دالة إحصائيان بيف االتجاىات نحك المرض النفسي،  الفرضية الثانية: -
لدل أفراد العينة  )االنبساطية كالعصابية كالذىانية كالكذب(كبيف سمات الشخصية

 األكلى
النفسي بيف أفراد العينة  ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض الفرضية الثالثة: -

 .لدل أفراد العينة األكلىاألكلى، تبعان لمتغير عمر الفرد 
ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف ذكم  الفرضية الرابعة:  -

 الجنس لدل أفراد العينة األكلى.لمتغير المرضى نفسيان، تبعان 
ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف ذكم  الفرضية الخامسة: -

 .مف أفراد العينة األكلىالمرضى نفسيان، تبعان لمتغير المستكل التعميمي لمفرد 
ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف ذكم  الفرضية السادسة: -

 المرضى نفسيان، تبعان لمتغير صمة القرابة بالمريض النَّفسي.

 :الطالب الجامعيين من ات البحث المتعمقة بالعينة الثانيةفرضي

كجد عالقة دالة إحصائيان بيف االتجاىات نحك المرض النفسي، ت ال الفرضية السابعة: -
 العينة الثانية.لدل  ) االنبساطية كالعصابية كالذىانية كالكذب(كبيف سمات الشخصية
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المرض النفسي بيف الطالب  ال تكجد فركؽ في االتجاىات نحك الفرضية الثامنة: -
 ، تبعان لمتغير الجنس.يفالجامعي

في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف الطالب  ال تكجد فركؽ الفرضية التاسعة: -
 التخصص الجامعي. نكع ، تبعان لمتغيريفالجامعي

فردان مف ذكم  151مككنة مف  عينةعمى  الفرضياتحاكؿ البحث اختبار صحة ىذه قد ك 
 طالبان كطالبة مف طالب السنكات األخيرة في جامعة دمشؽ.1164المرضى نفسيان، ك

ىي  األدوات، كتـ استخداـ مجمكعة مف المنيج الوصفي التحميميكفي ىذا البحث تـ اعتماد 
مرض مقياس سمات الشخصية كفؽ آيزنؾ) ترجمة د. سامر رضكاف(، كمقياس االتجاىات نحك ال

 النفسي مف إعداد الباحثة.

حتى  1/1ابتداءن مف كقد استغرؽ تطبيؽ أدكات البحث عمى أفراد العينة ستة أشير تقريبان، 
 .2114ـ مف العا 31/6

معالجتيا إحصائيان باستخداـ الرزمة  تكتكصؿ البحث إلى مجمكعة مف النتائج، التي تم
اليب معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب ، كمف ىذه األس21( النسخةSPSSاإلحصائية لمعمـك )

اللة الفركؽ بيف مجمكعتيف، كتحميؿ التبايف دمعامؿ االرتباط بيف المتغيرات، ت ستيكدنت لتحديد 
 األحادم لتحديد الفركؽ بيف أكثر مف ثالث مجمكعات.

 ككجكدبيف االتجاىات نحك المرض النفسي  ارتباطية سالبةكمف أىـ تمؾ النتائج كجكد عالقة 
عالقة إيجابية بيف االتجاىات نحك المرض في حيف ظيكر ، ي العصابية كالذىانيةكؿ مف سمت

 لدل أفراد العينة األكلى)عينة ذكم المرضى(. كؿ مف سمتي االنبساطية كالكذب كبيفالنفسي 

كتبيف أيضان كجكد فركؽ دالة في المككف االستعرافي مف مككنات االتجاه نحك المرض 
كالثانية كمف ثـ الرابعة؛ حيث يبيف : األكلى صغر بالتتاليفئات العمرية األلصالح ال النفسي
في حيف لـ  االستعرافي نحك المرض النفسي كفقان لمتغير الفئة العمرية.االتجاه متكسط (5الشكؿ)

فمافكؽ(مف أفراد عينة  66( كالفئة الخامسة )54 -43تظير فركؽ دالة مع فئات العمر الثالثة )
 األكلى.البحث 
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ككذلؾ لـ تظير فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي تبعان لمتغير الجنس في كال  
 عينتي البحث.

كبدراسة الفركؽ في االتجاه نحك المرض النفسي تبعان لمتغير المستكل التعميمي لدل أفراد 
يجابي إ لدييـ اتجاهكل التعميمي الجامعي تلممس ينتمكفالذيف أف أفراد العينة  بيفتالعينة األكلى 

 .يمي الثانكممينتمكف لممستكل التع الذيفباألشخاص  ةنحك المرض النفسي مقارن

كجدت فركؽ دالة كبدراسة الفركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي تبعان لصمة القرابة 
ككاف الفرؽ كاالبف/ة، الزكج/ة  اتجاىات إحصائيان بيف اتجاه األـ نحك المرض النفسي ككؿ مف

 .ي كال الحالتيف لصالح األـف

كؿ مف سمتي العصابية كالذىانية  ككجكداالتجاىات نحك المرض النفسي  لعالقة بيفاككانت 
عالقة عكسية لدل أفراد العينة الثانية، ككانت العالقة إيجابية بيف االتجاىات نحك المرض 

اىات نحك المرض النفسي كظيكر الكذب، في حيف لـ تكجد عالقة دالة إحصائيان بيف االتج
 النفسي كسمة االنبساطية لدل أفراد العينة الثانية.

كتبيف كجكد فركؽ بيف أفراد العينة الثانية في االتجاىات نحك المرض النفسي تبعان لمتغير 
 نكع التخصص الدراسي لصالح الكميات النظرية مقارنةن بالكميات التطبيقية.

 تحقيقيا كاممة.أما فيما يتعمؽ بأىداؼ البحث، فقد تـ 
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اقرأ كل عبارة من العبارات التالية بدقة وقدر مدى انطباقها عليك. ليست هناك إجابة صحيحة أو خاطئة، وكل إجابة تضعها صحيحة طالما 

 للعبارة. تعبر عن حالتك. يرجى اإلجابة بسرعة وال تفكر كثيراً في المعنى الدقيق 

            العمر :                الجنس:          

راسيَّة :  السنة الدِّ

راسي:  التخُصص الدِّ

 أحد أفراد أسرتي مريض نفسياً:

 تاريخ اليوم:  

 : مقدمة األدكات المقدمة لذكم المرضى نفسيان البحث وات( أد2ممحق)
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اقرأ كل عبارة من العبارات التالية بدقة وقدر مدى انطباقها عليك. ليست هناك إجابة صحيحة أو خاطئة، وكل إجابة تضعها صحيحة طالما 

 تعبر عن حالتك. يرجى اإلجابة بسرعة وال تفكر كثيراً في المعنى الدقيق للعبارة. 

 المهنة:    المستوى التعليمي:      بالمريض:                   صلة القرابة           العمر :                الجنس:          

 عمر المريض :

 مهنة المريض :

 تشخيص حالة المريض : 

 شفى :           ستتكرار مرات دخول الم

 : شفى حتى اآلنستعدد األيام التي قضاها في الم

 تاريخ اليوم:  

 األدكات المقدمة لذكم المرضى نفسيان : مقدمة البحث وات( أد2ممحق)



 االججبهبت ًحى الورض الٌفسٍ وعاللحهب بسوبت الشخصُة

 

139 
 

 الرقم  لسؤالا نعم ال

  .1 هل لك هواٌات كثٌرة متنوعة؟ نعم ال

  .2 هل ٌتقلب مزاجك فً أغلب األحٌان؟ نعم ال

  .3 به؟هل حدث مرة أن قبلت المدٌح أو الثناء على شًء كنت تعرف أن شخصاً آخر قام  نعم ال

  .4 لو كان علٌك دٌون فهل ٌقلقك ذلك؟ نعم ال

  .5 هل ٌحدث أحٌاناً أن تشعر بالتعاسة )أو الحزن( بدون سبب؟ نعم ال

  .6 هل حدث فً أي موقف أن طمعت فً شًء ما فأخذت لنفسك منه أكثر مما تستحق؟ نعم ال

  .7 هل تغلق باب بٌتك بعناٌة فً اللٌل؟ نعم ال

  .8 الحٌوٌة؟هل أنت أقرب إلى  نعم ال

  .9 لو رأٌت طفالً أو حٌواناً ٌتعذب فهل ٌضاٌقك ذلك كثٌراً؟ نعم ال

  .11 إذا وعدت بأن تعمل شٌئاً فهل تحافظ دائماً على وعدك مهما ٌكن ذلك متعباً لك؟ نعم ال

  .11 هل تكون منطلقاً وتمتع نفسك عادة إذا ذهبت إلى حفلة مرحة؟ نعم ال

بون( بسهولة ؟هل أنت من األشخاص الذٌن  نعم ال   .12 )ٌعصِّ

  .13 هل تستمتع بلقاء أشخاص لم تكن تعرفهم من قبل؟  نعم ال

رح مشاعرك بسهولة؟ نعم ال   .14 هل ُتجَّ

  .15 هل كل عاداتك حسنة ومحببة؟ نعم ال

  .16 هل تمٌل ألن تبقى بعٌداً عن األضواء فً المناسبات االجتماعٌة؟ نعم ال

  .17 قد ٌكون لها آثار غرٌبة أو خطٌرة علٌك؟هل ٌمكن أن تأخذ عقاقٌر أو مركبات  نعم ال

  .18 هل حدث مرة وأن أخذت شٌئاً )حتى ولو كان تافهاً( ٌخص شخص آخر؟ نعم ال

  .19 هل أنت ممن ٌحبون الخروج من المنزل كثٌراً؟ نعم ال

  .21 هل ٌحدث أحٌاناً أن تتكلم عن أشٌاء أو موضوعات ال تعرفها؟ نعم ال

  .21 هل تعتبر نفسك شخص عصبً؟ نعم ال

  .22 هل لك أصدقاء كثٌرون؟ نعم ال

  .23 هل تستمتع بعمل مقالب فً اآلخرٌن حتى وإن كانت تسبب لهم األذى فً بعض األحٌان؟ نعم ال

  .24 هل تحمل الهم باستمرار؟ نعم ال

  .25 عندما كنت طفالً هل كنت تنفذ كل ما ٌطلب منك فوراً ودون تذمر؟ نعم ال

  .26 هل أنت شخص مرح ؟ نعم ال

  .27 العادات الحمٌدة والنظافة لها أهمٌة كبٌرة عندك؟هل  نعم ال

  .28 ٌمتلكه شخص آخر؟ ضٌعت شٌئاً هل حدث أن كسرت أو  نعم ال

  .29 هل ُتبادر عادة بالتعرف على أصدقاء جدد؟ نعم ال

  .31 هل تستطٌع أن تفهم بسهولة مشاعر اآلخرٌن عندما ٌكلمونك عن متاعبهم؟ نعم ال

  .31 سهل االستثارة ) ٌسهل إغضابك(؟ هل تعتبر نفسك متوتراً أو نعم ال

  .32 هل تلقً األوراق المستهلكة على األرض عندما ال تكون هناك سلة مهمالت؟ نعم ال

  .33 هل تكون فً الغالب صامتاً عندما تكون مع أشخاص آخرٌن؟ نعم ال

 (2ممحق)
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 الرقم

 العبارة

 
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      .أرفض الزواج من شخص فً أسرته مرٌضاً نفسٌاً  8

      .أرى أن المرٌض النفسً غٌر مهٌأ لتحمل المسؤولٌة حتى وإن تحسنت حالته 2

      .أمٌل لقراءة المواضٌع المتعلقة باألمراض النفسٌة 3

      .االستمرار مع صدٌق/ صدٌقة لً أصٌبت بمرض نفسً ٌزعجنًال  4

      .من األفضل أن ٌلجأ المرٌض النفسً إلى الشٌوخ لحل مشكالته النفسٌة 5

      .أرافق المرٌض النفسً إلى أماكن العامة 6

      .أن ٌكون جاري فً السكن مرٌضاً نفسٌاً  ال ٌضاٌقنً 7

      .للمرٌض النفسً الحق كغٌره فً العالج والرعاٌة الصحٌةأرى أن  1

      .ال أذهب فً رحلة ٌخرج فٌها مرضى نفسٌٌن 9

      .أشعر بالحرج من وجود مرٌض نفسً فً أسرتً 81

      .أرى أن بعضاً من المعالجٌن النفسٌٌن لدٌهم مشكالت نفسٌة  88

      .عائلٌةأرفض مرافقة مرٌض نفسً فً زٌارة  82

      .أقبل الزواج من مرٌض نفسً تماثل إلى الشفاء 83

      .من األفضل عدم البوح بوجود مرٌض نفسً فً عائلتنا إن وجد 84

      .أذهب لطلب االستشارة النفسٌة عند معاناتً لمشكالت نفسٌة بسٌطة 85

      .أشعر بالخوف عند مقابلة المرٌض النفسً 86

      .فائدة من محاوالت عالج المرٌض النفسً أنه الأرى  87

      .أتعمد تغٌٌر طرٌقً إذا كان فٌه مشفى نفسً 81

      .أخاف أن أصاب بمرض نفسً  89

      .النفسٌة ٌشعره بالراحة واالطمئنان ذهاب المرٌض النفسً للعٌادة أرى أن مجرد 21

      .بحٌث ال ٌراه أحدالحل األمثل للمرٌض النفسً هو حبسه  28

      .ال أرغب بتناول األدوٌة النفسٌة حتى لو وصفها لً طبٌب نفسً 22

      .أرفض الذهاب لزٌارة المرضى النفسٌٌن فً منازلهم 23

      .أشعر بالحرج عند التحدث مع اآلخرٌن عن األمراض النفسٌة 24

      .اإلدمانأرى أن األدوٌة النفسٌة ٌمكن أن تؤدي إلى  25

      .أشارك المرضى نفسٌاً بالَنشاطات االجتماعٌة)المناسبات واألفراح واألحزان( 26

      .الذهاب فً رحلة مدعو إلٌها مرٌض  نفسً ال ٌضاٌقنً 27

هم فقط ٌحتاجون للعالج  أرى أن الذٌن ٌعانون من األمراض النفسٌة الشدٌدة 21

 ًالنفس

     

      .بالتحدث مع المرٌض النفسً فً أسرتً )إن وجد(ال أسمح ألحد  29

      .أشعر باالرتٌاح عندما أقدم خدمة ما لمرٌض نفسً 31

      .أرى أن دراسة الطب النفسً مضٌعة للوقت 38

      .بمرض نفسً فً المستشفى ٌناألصدقاء المصاب ٌمكن أن أزور أحد األقارب أو 32

      .المتعلقة باألمراض النفسٌةأمٌل لمشاهدة األفالم  33

أرى أن الزواج بمرٌض/ مرٌضة نفسٌاً  ٌمكن أن ٌؤدي إلنجاب أوالد مرضى  34

 .نفسٌا

     

      .أتقبل  المرض النفسً كغٌره من األمراض الجسدٌة 35

      .أرى أن المرٌض النفسً مثٌراً للسخرٌة والضحك 36

      .مضٌعة للوقتأرى أن دراسة العلوم النفسٌة  37

      .أقوم بزٌارة أشخاص أرتاح إلٌهم)غٌر مختصٌن(عندما أعانً مشكالت نفسٌة 31

      .أرى أن المرٌض النفسً ٌلحق عاراً باألسرة 39

      .أرى أن بعض المرضى ٌدعون المرض  النَّفسً ادعاءً  41

 (2ملحق)
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  .34 هل تعتقد أن الزواج موضة قدٌمة وٌجب إلغاؤه؟ نعم ال

  .35 قلٌالً من حٌن آلخر؟ هل تتفاخر بنفسك نعم ال

  .36 هل ٌمكنك بسهولة أن ُتدِخل الحٌوٌة على حفلة مملة ودمها ثقٌل؟ نعم ال

  .37 هل حدث أن قلت شٌئاً  سٌئاً أو قبٌحاً على أي شخص؟ نعم ال

  .38 هل تحب أن تروي نكتاً وحكاٌات مسلٌة ألصدقائك؟ نعم ال

  .39 الطعم(؟هل معظم األمور لدٌك مثل بعضها )كل شًء له نفس  نعم ال

  .41 عندما كنَت طفالً، هل حدث مرة أن كنت متبجحاً مع والدٌك؟ نعم ال

  .41 هل تحب االختالط بالناس؟ نعم ال

  .42 هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن هناك أخطاء فً عملك؟ نعم ال

  .43 هل تعانً من قلة النوم؟ نعم ال

  .44 هل تغسل ٌدٌك دائماً قبل األكل؟ نعم ال

  .45 فً معظم األحٌان إجابة جاهزة عندما تتحدث مع اآلخرٌن؟هل ٌكون لدٌك  نعم ال

  .46 هل تشعر غالباً بالتعب واإلرهاق بدون سبب؟ نعم ال

  .47 هل حدث مرة أنك غشٌِّت  فً أي لعبة أو مباراة؟ نعم ال

  .48 هل تحب أن تعمل األشٌاء التً تحتاج إلى السرعة فً أدائها؟ نعم ال

  .49 هل كانت والدتك سٌدة طٌبة؟ نعم ال

  .51 هل تشعر غالباً أن الحٌاة مملة جداً؟ نعم ال

  .51 هل حدث أن قمت باستغالل أي شخص؟ نعم ال

  .52 هل هناك أشخاص كثٌرون حرٌصون على أنهم ٌتجنبونك؟ نعم ال

  .53 هل حدث أن تمنٌت لو كنت مٌتاً؟ نعم ال

  .54 هل تتهرب من دفع الضرائب لو تأكدت أنه لن ٌتم اكتشاف ذلك أبداً؟ نعم ال

  .55 هل ٌمكنك المحافظة على استمرارٌة حٌوٌة حفلة ما؟ نعم ال

  .56 هل تحاول أالّ تكون وقحاً مع الناس؟ نعم ال

  .57 هل تقلق لفترة طوٌلة جداً بعد مرورك بخبرة أو موقف مخجل؟ نعم ال

  .58 هل تعانً من اضطراب  فً األعصاب؟ نعم ال

  .59 هل تشعر غالباً بالوحدة؟ نعم ال

  .61 ما تنصح به غٌرك؟ هل تفعل غالباً  نعم ال

  .61 عندما ٌنتقدك الناس لعٌب أو لخطأ فٌك فهل تُجرح مشاعرك بسهولة؟ نعم ال

  .62 هل حدث مرة أن تأخرت عن موعد أو عمل؟ نعم ال

  .63 هل تحب أن تجد الكثٌر من الهٌصة واإلثارة من حولك؟ نعم ال

  .64 هل تؤجل أحٌاناً عمل الٌوم إلى الغد؟ نعم ال

  .65 اآلخرون على أنك ملًء بالحٌوٌة والنشاط؟هل ٌراك  نعم ال

  .66 هل أنت دائماً مستعد لالعتراف بالخطأ إذا صدر عنك؟  نعم ال

  .67 هل تشعر بحزن شدٌد على منظر حٌوان وقع فً مصٌدة؟ نعم ال

  .68 هل انزعجت من اإلجابة عن هذه األسئلة؟ نعم ال

 (2ممحق)
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 اوبعدهتعدٌالت السادة المحكمٌن عبارات مقٌاس االتجاهات نحو المرض النفسً قبل  ( 4ملحق)

 العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل المكون

المكون 
 االنفعالي

 أرفض الزواج من شخص فً أسرته مرٌضاً نفسٌاً  .1 نفسًأرفض الزواج بشخص فً أسرته مرٌض  .1

ال ٌزعجنً االستمرار مع صدٌق لً أصٌب بمرض  .2
 نفسً 

 ال ٌزعجنً االستمرار مع صدٌق/ صدٌقة لً أصٌبت بمرض نفسً  .2
 

 ال ٌضاٌقنً أن ٌكون جاري فً السكن مرٌضاً نفسٌاً  .3 ال ٌضاٌقنً أن ٌكون جاري فً السكن مرٌض نفسٌا .3

 أشعر بالحرج من وجود مرٌض نفسً فً أسرتً  .4 بالحرج من وجود مرٌض نفسً فً أسرتًأشعر  .4

أقبل الزواج بشخص عانى من مرض نفسً  وتعالج  .5
 قبل أن أتعرف إلٌه 

 أقبل الزواج من مرٌض نفسً تماثل إلى الشفاء .5

 أشعر بالخوف عند مقابلة المرٌض النفسً .6 شعر بالخوف عند مقابلة المرٌض النفسً  .6

 أخاف أن أصاب بمرض نفسً .7 أخاف أن أصاب بمرض نفسً .7

ال أرغب بتناول األدوٌة النفسٌة حتى لو وصفها لً  .8
 طبٌب نفسً 

 ال أرغب بتناول األدوٌة النفسٌة حتى لو وصفها لً طبٌب نفسً .8
 

أشعر بالتوتر عند التحدث مع اآلخرٌن عن األمراض  .9
 النفسٌة 

 أشعر بالحرج عند التحدث مع اآلخرٌن عن األمراض النفسٌة  .9

 ال ٌضاٌقنً الذهاب فً رحلة مدعو إلٌها مرٌض  نفسً  .11 ٌضاٌقنً الذهاب فً رحلة مدعو إلٌها مرٌض نفسً. .11

 المكون االنفعالً لٌس ردٌفا للمكون العاطفً ٌجب تحدٌد المصطلح

 أشعر باالرتٌاح عندما أقدم خدمة ما لمرٌض نفسً .11 أشعر بالفخر عندما أقدم خدمة ما لمرٌض نفسً .11

 أمٌل لمشاهدة األفالم المتعلقة باألمراض النفسٌة .12 أمٌل لمشاهدة األفالم التً تدور حول المرض النفسً. .12

 أرى أن المرٌض النفسً مثٌراً للسخرٌة والضحك .13  .13

 أرى أن المرٌض النفسً ٌلحق عاراً باألسرة .14  .14

المكون 
 المعرفي

أعتقد أن المرٌض النفسً وإن تحّسن غٌر مهٌأ  - .15
 لتحمل المسؤولٌة 

أرى أن المرٌض النفسً غٌر مهٌأ لتحمل المسؤولٌة حتى وإن  .15
 تحسنت حالته

من الخطأ أن ٌلجأ المرٌض النفسً للعرافٌن  .16
 والمشعوذٌن لحل مشكالته النفسٌة .

من األفضل أن ٌلجأ المرٌض النفسً إلى الشٌوخ لحل مشكالته  .16
 النفسٌة 

المرٌض النفسً كغٌره من المرضى له الحق فً  .17
 العالج والرعاٌة الصحٌة.

 أرى أن للمرٌض النفسً الحق كغٌره فً العالج والرعاٌة الصحٌة .17

أعتقد أن كثٌر من المعالجٌن النفسٌٌن لدٌهم مشكالت  .18
 نفسٌة.

 أن بعضاً من المعالجٌن النفسٌٌن لدٌهم مشكالت نفسٌةحذف/ أرى  .18

من األفضل عدم البوح بوجود مرٌض نفسً فً عائلتنا  .19
 إن وجد.

 من األفضل عدم البوح بوجود مرٌض نفسً فً عائلتنا إن وجد .19

أعتقد أن ال فائدة من محاوالت عالج المرٌض  - .21
 النفسً.

 النفسًأرى أنه ال فائدة من محاوالت عالج المرٌض  .21

أعتقد أن مجرد ذهاب المرٌض النفسً للعٌادة النفسٌة  .21
 ٌشعره بالراحة واالطمئنان.

أرى أن مجرد ذهاب المرٌض النفسً للعٌادة النفسٌة ٌشعره  .21
 بالراحة واالطمئنان

أعتقد أن الحل األمثل للمرٌض النفسً هً حبسه بحٌث  .22
 ال ٌراه أحد 

 حبسه بحٌث ال ٌراه أحدأرى أن الحل األمثل للمرٌض النفسً هو  .22

برأًٌ تؤدي األدوٌة النفسٌة إلى اإلدمان علٌها عند  – .23
 استخدامها لعالج األمراض النفسٌة.

 أرى أن األدوٌة النفسٌة ٌمكن أن تؤدي إلى اإلدمان . .23

أعتقد أن األزمات الشدٌدة هً فقط التً تحتاج إلى  – .24
 العالج النفسً.

النفسٌة الشدٌدة هم فقط أرى أن الذٌن ٌعانون من األمراض  .24
 ٌحتاجون للعالج النفسً

أعتقد أن دراسة الطب النفسً والعلوم النفسٌة مضٌعة  .25
 للوقت.

 أرى أن دراسة الطب النفسً مضٌعة للوقت .25

أعتقد أن كثٌر من المعالجٌن النفسٌٌن لدٌهم مشكالت – .26
 نفسٌة.

 أرى أن دراسة العلوم النفسٌة مضٌعة للوقت .26

الزواج بمرٌضة/مرٌض نفسً حتماً ٌؤدي أعتقد أن – .27
 إلنجاب أوالد مرضى نفسٌاً.

أرى أن الزواج بمرٌض/ مرٌضة نفسٌاً ٌؤدي إلنجاب أوالد  .27
 مرضى نفسٌاً 

 أرى أن بعض المرضى نفسٌاً ٌدعون المرضى ادعاءاً  .28  .28

المكون  
 السلوكي

 أمٌل لقراءة المواضٌع المتعلقة باألمراض النفسٌة  .29 أمٌل لقراءة األخبار المتعلقة باألمراض النفسٌة. .29

 أرافق المرٌض النفسً إلى أماكن العامة  .31 ال أفضل مرافقة المرٌض النفسً إلى أماكن عامة.- .31

 ال أذهب فً رحلة ٌخرج فٌها مرضى نفسٌٌن .31 ال أفضل الخروج فً رحلة بها مرضى نفسٌٌن. .31

 أرفض مرافقة مرٌض نفسً فً زٌارة عائلٌة  .32ال أرى مشكلة فً مرافقة المرٌض النفسً فً زٌارة  .32
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 عائلٌة

ال أذهب لطلب االستشارة النفسٌة عند معاناتً – .33
 لمشكالت نفسٌة بسٌطة .

أذهب لطلب االستشارة النفسٌة عند معاناتً لمشكالت نفسٌة  .33
 بسٌطة.

 أتعمد تغٌٌر طرٌقً إذا كان فٌه مشفى نفسً- .34 أتعمد تغٌٌر طرٌقً إذا كان فٌه مشفى نفسً - .34
 

الحل األمثل للمرٌض النفسً هً حبسه بحٌث ال ٌراه - .35
 أحد.

 الحل األمثل للمرٌض النفسً هً حبسه بحٌث ال ٌراه أحد. .35

 لزٌارة المرضى النفسٌٌن فً منازلهمأرفض الذهاب  - .36 أرفض الذهاب لزٌارة المرضى النفسٌٌن فً منازلهم - .36

 حذف  .37 ٌمكن الخروج فً رحلة بها مرضى نفسٌٌن .37

ال أسمح ألحد بدخول غرفة المرٌض النفسً إن وجد - .38
 فً المنزل 

 ال أسمح ألحد بالتحدث مع المرٌض النفسً فً أسرتً )إن وجد( .38

ٌمكن أن أقوم بزٌارة أحد األقارب أو األصدقاء فً  .39
 أصٌب بمرض نفسًالمستشفى إذا 

ٌمكن أن أزور أحد األقارب أو األصدقاء المصاب بمرض نفسً  .39
 فً المستشفى

أرى أن قٌام المعالج بالتشخٌص الدقٌق لحالة المرٌض النفسً   .41  .41
 جزء أساسً من عالجه

 أتقبل  المرض النفسً كغٌره من األمراض الجسدٌة .41  .41
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 ية: الممخص بالمغة اإلنكميز 

Abstract: 

Attitudes towards Mental Illness and their Relationships with the 

Traits of Personality 

The psychological  attitudes crystallize in the variety of disciplines, 

especially when we deal with people who are mentally ill when one 

member of the family is affected with mental illness, or even when the 

discussion of the problems. 

Accordingly, this research has discussed the attitudes towards the mental 

illnesses and their relationships with the traits of personality within two 

types of people. 

The first type those who are mentally ill and those who accompanied with 

them and visit the hospitals of Damascus regularly. 

The second type is from the academic students in their final years of their 

study in Damascus university. 

Doing this research has required for plenty of justification. A lot of 

studies have searched in the factors thus effect in the attitudes towards the 

mental illness and the person who is effected with this illness as well, 

owing to that, it may prevent the person from getting the desired support, 

and this in its turn might reflect on his life. So that, the problem has 

defined as essential question: 

Is there a relationship between the attitudes towards the mental 

illness and the traits of personality? 

This research focused on identifying the attitudes of research's members 

those who are mentally ill, and not only revealing the relationship 

between the attitudes towards the mental illness and the traits of 

personality (Extroversion, Neuroticism, Psychotism) for the two samples 

(those who have the ill person in their families, and the students) 

But revealing the differences in the attitudes towards the mental illness 

which one of the two samples has as well. this had been done according 

to(sex- age- the level of education – the relationship with the patient)  and 
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also for the second sample who are the university students according to 

the variety of(sex and the kind of specialization). 

The Importance of the research. 

This research sheds light on the traits of the personality of people who 

carry positive attitudes towards the mental illness. 

This research has started from different hypotheses. 

The hypotheses of the research that concerned with the first sample who 

are mentally ill relatives: 

-There are no statistical differences in the attitudes towards the mental 

illness between the two samples (students and ill relatives). 

-There is no statistical relation between the attitudes towards the mental 

illness and the traits of the personality (Neuroticism, Extroversion, 

Psychotism and Lying) of the first sample. 

-However there are no differences in the attitudes towards the mental 

illness between the members of the first sample according to the age of 

the members. 

- According to the varied sex of the members, there is no difference in the 

attitudes towards mental illness. 

-consequently, due to the vary of education level, there aren't any 

differences at the attitudes towards the mental illness between those who 

are mentally ill. 

-It turns to be that also there are no differences in the attitudes towards 

the mental illness according to the varied relationship with the mentally 

ill. 

The hypotheses of the research, that concern with second  

sample(university students). 

-Statistically, no relation between the attitudes towards the mental 

illnesses and the traits of the personality (Neuroticism, Extroversion, 

Psychotism and Lying) which the students have. 

-According to the kind of sex there aren't any differences at the attitudes 
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towards the mental illness. 

-Also, within the students who had been surveyed, It turned to be no 

differences between the attitudes towards the mental illness according to 

their specialization in the university. 

The research, and in its attempt to verify these  assumptions on a 

group of people consists of 150 individuals those who are mentally ill, 

and on 1164 female and male students those who are in their final years 

of study in Damascus university. 

This research has relied on the analytical descriptive method, and a 

group of tools had been used such as Eysink measurements for the traits 

of the personality(translated by Dr. Samer Radwan) and t8he criterion for 

the attitudes towards the mental illness. 

The process of applying these tools had been taken six months nearly. 

It started on the first of February until the thirtieth of June in 2014. 

Finally this research concluded an a set of results which had been 

processed statistically, by using a spot of statistic for science(spss) 

version 21. 

Consequently, one of the most important results show that there is a 

negative connective relation between the attitudes towards the mental 

illness, and two traits had appeared which are neuroticism and the 

Psychotism, .Meanwhile, A positive relation had appeared between the 

attitudes towards the mental illnesses, and two traits appeared as well, 

which are extroversion and lying, for those who are from the first sample. 

Apparently, it turned to be that there are differences within the 

identification of components which is the components of the attitudes 

towards the mental illnesses of course these differences were on the favor 

of the young people orderly, the first, the second, and the fourth, whereas 

the pattern number five shows the average of the identification attitudes 

towards the mental illness according to the variety of the age. The type of 

age which is between(43-54)shows no differences and the fifth type 

which is (66) and over there was no difference. 

According to the variety of the sex there was no difference between 

males and females. 
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The difference in the attitudes towards the mental illness according to the 

variation of the education level between the members of the first sample 

showed that those who belong to the university education study have 

appositive attitudes towards the mental illness more than those who 

belong to the high school education. 

According to the relationship of the relatives, the study of the 

differences found that the mother's attitudes towards the mental illness 

and the attitudes of each husband/wife, son/daughter, and the differences 

were on the favor of the mother in both cases. 

The relation between the attitudes and the appearance of the two traits 

which are neuroticism and psychotism was a counteractive relation, while 

the relation between the attitudes was positive towards the mental illness 

and the appearance of lie. While for the second type there was no 

relations between the attitudes towards illness and extroversion in the 

second sample it turned to be that there are lots of differences towards the 

mental illness according to kind of specialization in the study especially 

those who study applicable colleges. 

According to the attitudes of both samples, it turned to be that the most 

responses were objective in the attitudes towards the mental illness what 

has distinguished the second type is choosing the negative attitudes 

between its members. 
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