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َّ
 الالذلي

ة النفسيَّة  _الممخَّص ىدؼ البحث الحالي إلى تعرُّؼ الفروؽ في الصحَّ
، والعداوة( تبعًا وفؽ ثبلثة أبعاد ليا ىي )الحساسيّة التفاعميَّة، البارانويا

لنمط الميوؿ المينيَّة السائد بيف النمطيف الواقعي واالجتماعي عمى 
مقياس ىوالند. اتبَّعت الباحثة المنيج الوصفي مف خبلؿ اختيار عيِّنة 

( طالبًا وطالبة في المرحمة 175البحث بطريقة عشوائيَّة مؤلَّفة مف )
. وقامت بتطبيؽ مقياسيف الثانويَّة في مدارس مدينة البلذقية في سورية

لموصوؿ إلى أىداؼ البحث ىما: مقياس الميوؿ المينيَّة بنمطيو 
االجتماعي والواقعي، ومقياس الصحة النفسية ألبعاد الحساسية 

% مف افراد 44.6التفاعمية، البارانويا والعداوة. أشارت النتائج إلى أّف 
% يميموف 53.1ة و العيَّنة يميموف إلى النمط االجتماعي لمميوؿ المينيَّ 

% مف أفراد العيِّنة لـ يميموا غمى نمط 2.3 إلى النمط الواقعي، بينما
دوف اآلخر. دلَّت النتائج أيضًا عمى أفَّ افراد العيِّنة الذيف لـ يظيروا 
ة النفسيَّة  د أظيروا مشكبلت في الصحَّ ميبًل نحو نمط ميوؿ مينيَّة محدَّ

بًل مينيًا واقعيًا أو اجتماعياً. كذلؾ مقارنة باألفراد الذيف أظيروا مي
أظير أفراد العيّنة مف ذوي النمط االجتماعي أقؿ حساسيَّة تفاعميَّة مف 
أفراد العينة ذوي النمط الواقعي، بينما األفراد ذوي النمط الواقعي كانوا 
أقؿ معاناة مف أعراض البارانويا مقارنة بغيرىـ مف ذوي النمط 

ؽ ببعد العداوة فمـ تظير فروؽ بيف أفراد العيَّنة االجتماعي. وفيما يتعمَّ 
 .وفقا لؤلنماط الثبلثة

 
 
 
 

ة النفسيَّة، الميوؿ المينيَّة، الحساسيَّة الكممات المفتاحيَّة : الصحَّ
 .التفاعميَّة، البارانويا، العداوة

 
 
 
 
 

 المقّدمة. 1 
إفَّ مبدأ الفروؽ الفرديَّة ىو المبدأ الذي يجب أخذه      

ة الّدراسات النفسيَّة،  بالحسباف أثناء الدِّراسات اإلنسانيَّة وخاصَّ
حيث تتَّفؽ جميع األدبيات والنظريَّات عمى أنَّو بالرُّغـ مف تشابو 
الطبيعة البشريَّة في التكويف الفيزيولوجي إالَّ أفَّ كؿ فرد سيختمؼ 

ر في التكويف النَّفسي وخصائص الشخصيَّة عف اآلخ
واالستعدادات والميوؿ والقدرات وسيرتبط ذلؾ بالحاجات النفسيَّة 
وطبيعة التنشئة والعوامؿ االجتماعيَّة والبيئة المحيطة بشكِؿ عاـ. 
ونتيجة الفروؽ الفرديَّة بيف األفراد ستتشكَّؿ تفضيبلت فرديَّة 

ؼ مف فرد آلخر تبعًا لعوامؿ لرغبات مينيَّة ومجاالت عمؿ تختم

شخصيَّة، اجتماعيَّة ونفسيَّة؛ تسمَّى ىذه الرغبات بالميوؿ المينيَّة 
[ عمى ارتباطيا بأنماط 1التي أكَّدت دراسة مقداد وعبداهلل ]

 .الشخصيَّة
أفَّ اختيار الفرد لمينٍة ما، ما  Holland ويفترض ىوالند     

تعّبر الميوؿ المينّية عف ىو إاّل تعبير واضح عف شخصيَّتو، إذ 
شخصية الفرد في العمؿ واليوايات واألنشطة الترويحيَّة 

[. فالفرد ىو أىـّ أدوات اإلنتاج 2والتفضيبلت الشخصيَّة ]
والدَّعامة األساسيَّة التي تستند إلييا المؤسسَّات في عمميا كونو 
ف مصدر الفكر والتطوير، بالتَّالي كمَّما كاف عمؿ الفرد قريبًا م

اىتماماتو وميولو كمَّما كاف إنتاجو أكبر وكمَّما نجحت المؤسسات 
ة  أكثر. ىذا النَّجاح والعطاء يتطمَّب مف الفرد أف يتمّتع بصحَّ

 .نفسيَّة خالية مف االضطَّرابات
ة النفسيَّة أصبح يشكِّؿ أولويَّة في كافَّة       والتركيز عمى الصحَّ

ة النفسيَّة تشكِّؿ أساسًا المجاالت في السنوات األخيرة، فالص حَّ
يساعد عمى ضبط سموؾ األفراد وتحقيؽ التوافؽ النفسي وبالتالي 
تحقيؽ مستوى مرتفع مف اإلنجاز والفاعميةَّ واإلنتاج وبالتالي ىي 
حاجة لموصوؿ إلى االختيار الصحيح والنَّجاح في مجاالت حياة 

 ].3,4,5الفرد ]
ة النفس      يَّة فسيحتاج إلى تفاعؿ أمَّا الوصوؿ إلى الصحَّ

مجموعة عوامؿ تبدأ مف األسرة التي تضع النواة لشخصيَّة الفرد، 
وتمّر بالمدرسة التي تشكِّؿ البيئة المؤثِّرة بعد األسرة مباشرة، ومف 
ثَـّ العوامؿ األخرى المتعمِّقة بالعوامؿ االجتماعيَّة وتمبية الحاجات 

 .قة بالمينة وبيئة العمؿالنفسيَّة، وصواًل إلى العوامؿ المتعمِّ 
 دراسةالمشكمة . 2

إّف النواحي البلشعوريَّة تؤّثر عمى اختيارات الفرد في      
ّف توجييات الطاقة النفسيَّة ىي المحّدد  المجاالت المختمفة، وا 
األساس لمميداف أو المياديف التي يختارىا الفرد لنفسو، وال ينطبؽ 

 ].6مجاالت الحياة جميعيا ]ىذا عمى المينة فحسب، بؿ يشمؿ 
انطبلقًا مف ىذه الفكرة يمكننا أف نعتبر أفَّ الصّحة النفسية       

لمفرد والتي تتضمف نواٍح الشعورية يمكف أف تؤّثر في طريقة 
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اختياره لمينٍة معينة دوف أخرى، وأّف الميوؿ المينيَّة لؤلفراد 
 .لدييـ ستتأثَّر وتؤثِّر بدرجة الصّحة النفسيَّة الموجودة

لقد كاف اختيار عّينة البحث الحالّي مف طمبة المرحمة      
الثّانوية؛ حيث أّنو يبدو أّف معظـ الّناس يكّونوف أنماط ميوليـ 

[، وىذا ما يجعؿ 7المينّية قبؿ إنياء مرحمة الّدراسة الثّانوية ]
الميوؿ المينية ليذه الفئة العمرّية قد وصمت ولو نسبّيًا إلى 

ولة مف الثبات واالستقرار. كما يظير في مقياس مرحمة مقب

سترونغ، يوجد سّتة مف األنماط المينّية، وكؿ نمط مف ىذه 
األنماط يتألؼ مف مجموعة مف مقاييس االىتمامات األساسية، 
وقد تـ اختيار الّنمطيف )االجتماعّي والواقعّي( كموضوع لمبحث 

اربة عمى سداسّي الحالّي ألّنو وكما ُيعتقد بأّف الّرؤوس المتق
ىوالند ُتعّبر عف ميوؿ متطابقة، بينما تمّثؿ الّرؤوس المتقابمة 

 ].8( ]1ميواًل غير متطابقة كما يظير في الشكؿ )

 
 1شكل 

 الرؤوس المتقاربة عمى سداسي هوالند
الميف التي تحصؿ عمى نتيجة عالية ألّنو وكما ىو متوّقع بأّف 

عمى أحد المواضيع المينّية، ستحصؿ عمى نتيجة منخفضة في 
الموضوع المقابؿ لو عمى الّشكؿ الّسداسي، )الّتقابؿ المباشر 

 ].9مثاؿ الّنمط االجتماعّي والّنمط الواقعّي( ]
مشكمة البحث الحاليَّة تتمخَّص في اقتصار المعيار لدخوؿ      

في سورية عمى معدَّؿ التحصيؿ في المرحمة الثانويَّة، الجامعة 
وىو معيار غير كافي لتحديد ميوؿ الفرد وقدراتو نظرًا لعدـ 
معياريَّة االختبارات، وبالتَّالي نحصؿ عمى فئة مف الطمبة 
ات أكاديميَّة ال تتناسب مع  الجامعييف الدَّارسيف في تخصصَّ

إذا كاف التخصص األكاديمي ميوليـ المينيَّة، وستتعمَّؽ المشكمة 
يتناسب مع الرأس المقابؿ لمميؿ الميني لمفرد عمى سداسي 

 .ىوالند
مف جية أخرى ىناؾ تفضيبلت اجتماعّية لتخصصات      

معيَّنة، حيث تسود أفكار عامَّة بأفَّ األفراد ذوي التخصَّصات 
ألسرع العمميَّة ىـ األكثر مرغوبيَّة اجتماعيَّة ألنيـ األكثر ذكاًء وا

      في حصوليـ عمى عمؿ أو وظيفة في المستقبؿ. انطبلقًا 
 ة إلى اختيار ىذه التخصُّصات ػو الطمبػػبلت يتجِّ ػػػذه التفضيػػػف ىػػم

 .إرضاًء لرغبة المجتمع وليس لرغباتيـ الشخصيَّة
 أ. أسئمة الدراسة

ىنا يبرز التساؤؿ األساسي في البحث الحالي حوؿ إمكانيَّة 
طمبة المرحمة الثانويَّة مف عيِّنة البحث في امتبلكيـ اختبلؼ 

ة النفسيَّة المقاسة تبعًا الختبلفيـ في نمط الميوؿ  ألبعاد الصحَّ
 المينيَّة؟

 :أمَّا تساؤالت البحث الفرعيَّة فتتجمَّى بما يمي
كيؼ يتوزَّع أفراد العيَّنة وفؽ نمطّي الميوؿ المينيَّة الواقعي  -

 واالجتماعي؟
ة النفسيَّة وفؽ ىؿ ي - ختمؼ أفراد العّينة عمى مقياس الصحَّ

 متغيِّر نمط الميوؿ المينيَّة السائد لدييـ؟
ة  - ىؿ يختمؼ أفراد العيَّنة في كؿ بعد مف أبعاد مقياس الصحَّ

النفسيَّة: )الحساسيَّة التفاعميَّة(، )البارانويا(، )العداوة(، وفؽ 
 متغيِّر نمط الميوؿ المينيَّة السائد؟

 دراسةأهمية الب. 
يعتبر البحث الحالي مساىمة جديدة في مجاؿ الدِّراسات التي  -

 .تركِّز عمى أنماط الميوؿ المينيَّة لدى طمبة المرحمة الثانويَّة
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ة  - تتجمَّى أىميَّة البحث في ربطو الميؿ الميني بأبعاد الصحَّ
  َّ النفسيَّة وىي فكرة حديثة إلى حدِّ ما في ىذا المجاؿ، حيث أف

ة النفسيَّة وأبعاد الشخصيَّة في  أغمب الدِّراسات تناولت أثر الصحَّ
تشكيؿ نمط الميؿ الميني، لكّنيا أغفمت دراسة مدى امتبلؾ ذوي 

ة النفسيَّة أكثر مف غيره  .نمط ميني معيَّف ألبعاد الصحَّ
قد تساعد نتائج البحث الحالي العامميف في مجاؿ اإلرشاد  -

مج إرشاديَّة مخصَّصة ألصحاب كّؿ نمط النفسي في إعداد برا
مف أنماط الميوؿ المينيَّة وفؽ احتياجاتو ودرجاتو عمى أبعاد 

ة النفسية  .الصحَّ
يمكف أيضَا لنتائج البحث أف تشكِّؿ منطمقًا ألبحاث جديدة  -

ة النفسيَّة لدى أنماط معيَّنة مف الميوؿ المينيَّة  .تتناوؿ الصحَّ
 دراسةأهداف الج. 
 :دؼ البحث الحالي إلى تحقيؽ ما يمييي     

تحديد نسب توزُّع أفراد العيَّنة عمى نمطّي الميوؿ المينيَّة  -
 الواقعي واالجتماعي؟

ة النفسيَّة  - تحديد الفروؽ بيف أفراد العيَّنة عمى مقياس الصحَّ
 .وفؽ متغيِّر نمط الميوؿ المينيَّة السَّائد

عمى كّؿ بعد مف أبعاد مقياس تحديد الفروؽ بيف أفراد العيَّنة  -
ة النفسيَّة، )الحساسيَّة التفاعميَّة(، )البارانويا(، )العداوة(،  الصحَّ

 .وفؽ متغيِّر نمط الميوؿ المينيَّة السائد
 الدراسةفرضيات د. 

: ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائيَّة بيف متوسطات 1الفرضية 
ة وفؽ متغيِّر نمط درجات أفراد العيِّنة عمى مقياس الصّحة النفسيَّ 

 .الميوؿ المينيَّة السائد
داللة احصائيَّة بيف متوسطات  ال يوجد فروؽ ذات :2 الفرضيَّة

درجات أفراد العيِّنة عمى بعد الحساسيَّة التفاعميَّة في مقياس 
ة النفسيَّة وفؽ متغيِّر نمط الميوؿ المينيَّة السائد  .الصحَّ

احصائيَّة بيف متوسطات  داللة : ال يوجد فروؽ ذات3الفرضية 
ة النفسيَّة  درجات أفراد العيَّنة عمى بعد البارانويا في مقياس الصحَّ

 .وفؽ متغيِّر نمط الميوؿ المينيَّة السائد
داللة احصائيَّة بيف متوسطات  : ال يوجد فروؽ ذات4الفرضية 

درجات أفراد العينة عمى بعد العداوة في مقياس الصحة النفسيَّة 
 .ر نمط الميوؿ المينيَّة السائدوفؽ متغيِّ 

 الدراسةمصطمحات ه. 
النمط االجتماعي: يمّثؿ النمط االجتماعي أحد أنماط الميوؿ 
المينية العامَّة لدى الفرد، واألفراد مف النمط االجتماعي 

يستمتعوف بالتعامؿ مع األشخاص بداًل مف التعامؿ مع األدوات، 
 .الخدمات ليـويميموف إلى مساعدة اآلخريف وتقديـ 

إجرائيََّا: النمط االجتماعي لمميوؿ المينيَّة يمثِّؿ الدرجات المرتفعة 
 .عمى مقياس الميوؿ االجتماعية المشتؽ مف مقياس ىوالند

النمط الواقعي: يمّثؿ النمط الواقعي أحد أنماط الميوؿ المينية 
العامة لدى الفرد، واألفراد مف النمط االجتماعي يستمتعوف 

 .ؿ مع األدوات بداًل مف التعامؿ مع األشخاصبالتعام
إجرائيََّا: النمط الواقعي لمميوؿ المينيَّة يمثِّؿ الدرجات المرتفعة 

 .عمى مقياس الميوؿ الواقعية المشتؽ مف مقياس ىوالند
البارانويا: ُيقصد بو إنساب الشخص عيوبو لآلخريف وكذلؾ 

واليذاءات وفقداف العداء والشؾ واالرتياب والمركزية حوؿ الذات 
 .االستقبلؿ الذاتي ومشاعر العظمة

وُيعرَّؼ إجرائيًا بالدرجة المرتفعة عمى بعد البارانويا في مقياس 
 .الصحة النفسية المعدَّؿ المستخدـ في البحث

الحساسية التفاعمية: وُيقصد بيا العبلقات البينّية القائمة بيف 
الوضع النفسي  األفراد بعضيـ البعض، وأثر ىذه العبلقات في

لئلنساف، ويتمّيز األفراد ذوو الحساسية التفاعمية المرتفعة بدرجة 
 .عالية مف تبخيس الذات وتقدير ذات منخفض

وتعرَّؼ إجرائيًا بالدرجة المرتفعة عمى بعد الحساسيَّة التفاعميَّة في 
 .مقياس الصحة النفسية المعدَّؿ المستخدـ في البحث

العتداء إما عمى مستوى األفكار أو العداوة: يقصد بيا سموؾ ا
 .المشاعر أو األفعاؿ

وتعرَّؼ إجرائيًا بالدرجة المرتفعة عمى بعد العداوة في مقياس 
 .الصحة النفسية المستخدـ في البحث

 الدراسةحدود و.  
الحدود الزمانية: تـ إنجاز ىذا البحث في شيري حزيراف وتموز 

 .2016مف العاـ 
ة مف المدارس الثانوية الرسمية العامة الحدود المكانية: مجموع

 .في مدينة البلذقية
الحدود البشرية: طمبة المدارس الثانوية الرسمية العامة في مدينة 

 .البلذقية
  اإلطار النَّظري. 3

 :أواًل: الميوؿ المينية
ُتعتبر الميوؿ المينّية أحد العوامؿ اليامة في اتخاذ قرار      

الدخوؿ إلى مينٍة معّينة، كما ُيعتبر الّتعّرؼ عمى ىذه الميوؿ 
أحد الجوانب األساسية التي تساعد الفرد عمى التوّجو نحو مجاؿ 
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[، وفيما يمي شرح عف النمطيف الواقعي 10ميني معّيف ]
 .ث الحاليواالجتماعي حيث أنيما موضوع البح

 (Realistic) (R Theme)  الموضوع الواقعي
 إّف األشخاص ذوي الّنمط الواقعّي يحّبوف الّنشاطات     

واألعماؿ الميكانيكّية، واىتماماتيـ تتعّمؽ بالبناء )اإلنشاء، 
الّتركيب(، والّتصميح، كما تتعّمؽ بالّطبيعة واليواء الطمؽ، 

طات البدنّية. إّنيـ يستمتعوف والمغامرات، ويبدوف اىتمامًا بالّنشا
بالعمؿ باألدوات، واآلالت الميكانيكّية، والّتجييزات. وييتّموف 
بالفعؿ بدؿ مف الفكر، ويفّضموف المسائؿ الواضحة )الممموسة( 
عمى المسائؿ الغامضة، وعمى المسائؿ المجّردة. أما بالنسبة 

لكفاءات لمكفاءات التي يتمّتع بيا ذوي النمط الواقعي فإّف ىذه ا
ػػ حؿ مشكبلت األدوات واآلالت. 2تتمثّؿ بػ:ػػ البراعة الميكانيكّية. 

ػػ القوة البدنّية. كما ويّتصؼ 4ػػ ميارات التعامؿ مع المحّركات. 3
 :ما يميىؤالء بمجموعة مف الخصائص الّشخصية والتي تتمّثؿ ب

عممّي،  .2مّتزف انفعاليًا، وموثوؽ )يمكف االعتماد عميو(. . 1
مف المحتمؿ أف  .4متواضع، خجوؿ. . 3اقتصادّي، مثابر. 

متحّدث غير مريح  .5يتجّنب أف يكوف محور )مركز االنتباه(. 
مف المحتمؿ أف يتعّصب ألعراؼ )قيـ( تقميدّية.  .6عف نفسو. 

 ].11] ػػ بطيء في تقّبؿ األفكار الجذرّية الجديدة7
 البيئة المينية الواقعية

عماؿ في ىذه البيئة واضحة، وتحتاج إلى جيد تكوف األ     
عضمي، ويتـ حّؿ المشكبلت فييا بالميارة الميكانيكية، والّصبر 
والحركة مف مكاف إلى آخر، وتؤّدى األعماؿ فييا غالًبا أداًء 
فردًيا، ويمكف وصؼ األشخاص الذيف ينتموف إلى البيئة الواقعية 

، ويحبوف العمؿ بأّنيـ يفضموف األعماؿ المحددة والواضحة
اليدوي، ويستخدموف الميارات البدنية، ويحبوف استكشاؼ 
األماكف واألشياء، ويبتعدوف عف األىداؼ والواجبات التي 
تتطمب قدرات ذاتية وعقمية وفنية، وىذا النمط مف الشخصية 

 .نمط متزف عاطفًيا ومسمكّيًا، وغير اجتماعي
مؿ منفرديف، وال لذلؾ يفضؿ أفراد ىذا النمط الميني الع     

يتحدثوف كثيًرا. كما أّنيـ واقعيوف وعمميوف ومحافظوف. 
ويتعامموف مع البيئة بموضوعية ومتانة تعامبًل طبيعيًا. ويرى 
أصحاب ىذه الشخصية أنفسيـ بأّنيـ يتمتعوف بعقوؿ عممية، 
كما أّف لدييـ اتجاىات ثابتة نحو الميارات والميوؿ الميكانيكية، 

 ].12] يارة في العبلقات االجتماعيةولكف تنقصيـ الم
 (Social) (s theme): الموضوع االجتماعي

إّف األفراد مف النمط االجتماعّي، عمى خبلؼ النمط      
الواقعّي، يحّبوف العمؿ مع الّناس، ويستمتعوف بالعمؿ ضمف 
الجماعات، كما يشاركوف في تحّمؿ المسؤوليات، يكّونوف مركز 

لشخصّية األساسّية ىي مساعدة اآلخريف، االنتباه. وخصائصيـ ا
والعناية بيـ، الّتدريس، الّتعميـ، وخاّصة تعميـ األطفاؿ. إّف أفراد 
الّنمط االجتماعّي يحّبوف حؿ المشاكؿ مف خبلؿ مناقشة 
األحاسيس والّتفاعؿ مع اآلخريف. إّنيـ يستمتعوف أيضا بالعمؿ 

 .مع الناس مف خبلؿ القيادة، والّتوجيو
ّتصؼ ىؤالء بمجموعة مف الخصائص الّشخصية والتي ي      

لبؽ . 3أخبلقي ومسؤوؿ.  .2إنساني ومثالي.  .1 تتمّثؿ في:
ودود،  .6متفيـ، ومتبصر.  .5لطيؼ، وكريـ.  .4ومتعاوف. 
 .ميتـ برفاىية اآلخريف .7وبشوش. 

ُيَفّضؿ ذوي النمط االجتماعّي العمؿ في بيئات عمؿ معيّنة مثؿ: 
المنظمات  .3المدارس.  .2وكالة الخدمات االجتماعية.  .1

 .5الخدمات الطبية، وتسييبلت العناية الصحّية.  .4الدينية. 
 ].11] عيادات الّصحة الّنفسية
 البيئة المينية االجتماعية

تكوف األعماؿ في ىذه البيئة مف نوع التحدث مع اآلخريف،      
ليـ، لذا فإف العامميف  وتفيـ ظروفيـ ومساعدتيـ وتقديـ العوف

فييا بحاجة إلى القدرة عمى تفسير السموؾ اإلنساني وتغييره، 
ولدييـ رغبة في رعاية اآلخريف. ومف األمثمة عمى ىذه البيئة 
المدارس والكميات والمستشفيات العقمية، والرعاية الصحية، 
ووكاالت الخدمات االجتماعية، ومراكز الترفيو. ومف أمثمة 

ترتبط بيذه البيئة؛ اإلرشاد والتدريس، ومعالجة  الميف التي
صعوبات النطؽ. واألفراد في ىذا النمط ييتموف بالناس 
وخدمتيـ، ويمكنيـ تكويف صداقات بسيولة، ويستطيعوف تطوير 
ميارات اتصاؿ جيدة، ويستمتعوف بالعمؿ مع المجموعات أو مع 
. األفراد، ولدييـ القدرة عمى تحديد مشكبلت الناس وحميا

ويفّضموف القياـ بأدوار التعميـ أو العبلج النفسي أو االجتماعي، 
ويتحمموف المسؤولية، ويحبوف مساعدة اآلخريف وخدمة المجتمع. 
ولدييـ بصيرة في العبلقات الشخصية، وقدرة فائقة عمى تكويف 
عبلقات قوية مع اآلخريف، ولدييـ قدرة جيدة عمى أداء األدوار، 

يف. وعادة ما يكونوف راضيف عف أنفسيـ، وعمى االرتباط باآلخر 
ويّتسموف بالبشاشة، وقادريف عمى تحمؿ المسؤولية، ولدييـ قدرة 
لغوية عالية، ويميموف إلى النشاطات ذات الطابع االجتماعي، 

 االجتماعي   االتصاؿ  اراتػػمي  ىػػإل  اجػػتحت  يػػػالت  اراتػػػػوالمي
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 ].12] كالميارات المفظية والعاطفية
ة النفسيَّة  ثانيا: الصحَّ

يعتبر وضع تعريؼ دقيؽ لمصحة النفسية مف األمور       
الصعبة نظرَا ألف وضع ىكذا تعريؼ يتطمب تحدي ماىية النفس 
اإلنسانية ومتطمباتيا واألولويات التي ينبغي إشباعيا لتحقيؽ 
التوازف عمى الصعيد النفسي. مف ىنا يمكف أف يكوف مصطمح 

ة أقرب لمتكويف الفرضي الذي يمكف التعرُّؼ إليو الصحة النفسيَّ 
فقط مف خبلؿ الظواىر التي تتعمؽ بالسموؾ اإلنساني وشخصية 
الفرد. ونتيجة لطبيعة تكويف الصحة النفسيَّة والغموض الذي 
يعيؽ تحديد المصطمح، نجد أفَّ المدارس قد تنوعَّت في وضع 

ة نظر مختمفة تعريؼ لمصحة النفسيَّة، وكّؿ مدرسة تبنَّت وجي
ة النفسيَّة بالنسبة لمدرسة التحميؿ  نوعًا ما عف األخرى؛ فالصحَّ
النفسي تتمثَّؿ في غياب أنواع الصراع البلشعوري وفي التوافؽ 

 بيف عناصر الشخصية الثبلث. وبالنسبة بالنسبة لماسمو
Maslow  :ىي تحقيؽ الذات، وبالنسبة لممدرسة السموكية

ة النفسيَّة تعني  أف يقـو الفرد بالسموؾ المناسب حسب ما الصحَّ
 ].13تّحدده الثقافة والبيئة التي يعيش فييا ]

[ الصحة النفسيَّة بأنَّيا: التوافؽ التاـ 4يعرِّؼ بممييوب وآخروف ]
بيف الوظائؼ النفسية المختمفة مع القدرة عمى مواجية األزمات 
 والصعوبات المحيطة باإلنساف واإلحساس اإليجابي بالنشاط
ة النفسيَّة يجب  والسعادة والرضا. فالشخص الذي يتمتَّع بالصحَّ
أف تتوافر فيو مجموعة سمات كأف يفيـ نفسو ويتقبَّميا، وأف 
يتقبَّؿ اآلخريف كما ىـ وليس بالصورة التي يراىا أو يرضى 
عنيا، وبالتَّالي يركِّز في تفاعمو مع اآلخريف عمى الجوانب 

ـ ذات إيجابي ويضع أىداؼ واقعيَّة اإليجابيَّة. وأف يمتمؾ مفيو 
مكانيَّاتو.  في الحياة و مستويات طموح مناسبة لقدرات الفرد وا 
كذلؾ يمتمؾ القدرة عمى ضبط النفس وتحمُّؿ المسؤوليَّة وحّؿ 

 ].3المشكبلت ومواجية الصراع ]
ة النفسيَّة  :مؤشرات الصحَّ

التوافؽ الشخصي: ىو مجموعة مف االستجابات المختمفة  -
لتي تدؿ عمى تمتع الفرد، وشعوره باألمف الشخصي، كما يتمثؿ ا

حساسو بقيمتو، وشعوره بالحريَّة في  في اعتماده عمى نفسو، وا 
توجييو السموؾ دوف سيطرة الغير، والشعور باالنتماء، والخمو 
مف األمراض العصابيَّة، وكذلؾ شعوره بذاتو، أو برضاه عف 

 .النفسينفسو، وبخموه مف عبلمات االنحراؼ 
 ة في ػػاسيػػـ األسػػػاىيػػػف المفػػػاط مػػػر اإلحبػػػاط : يعتبػػػػد اإلحبػػػبع -

مجاؿ الصحة النفسية، وىو الصعوبة التي يواجييا الفرد عندما 
شباع  يعاني مف وجود ما يمنعو أو يعيقو في تحقيؽ أىدافو وا 

 .دوافعو
الغير، البعد عف العدواف :والعدواف ىو سموؾ يوجو نحو  -

الغرض منو إلحاؽ الضرر النفسي والمادي، وقد يوجو نحو 
 .الذات فيمحؽ الضرر بالنفس

مستويات القمؽ المتدنيَّة: القمؽ ىو نوع مف االنفعاؿ المؤلـ  -
يكتسبو الفرد ويكونُّو خبلؿ المواقؼ التي يصادفيا، فيو يسبِّب 

ة تظير تغيُّرات جسميَّة داخميَّة يحّس بيا الفرد وأخرى خارجيَّ 
 .عمى مبلمحو

إدارة الصراع النفسي :الصراع النفسي ىو تعرُّض الفرد لقوى  -
متساوية تدفعو باتجاىات متعددة مما تجعمو عاجزًا عف اختيار 
اتجاًىا معّينَا ويترتَّب عميو الشعور بالضيؽ وعدـ االرتياح، 
وكذلؾ القمؽ. وىذا ناتج عف صعوبة اختياره، أو اتخاذ القرار 

 ].14االتجاه الذي يسمكو ] بشأف
الخمو مف أعراض البارانويا: فالصحة النفسية تشير إلى خمو  -

الفرد مف أنماط السموؾ الشاذة المصاحبة لبلضطرابات 
 ].5واألمراض النفسية والعقمية ]

 المستويات المتدنيَّة مف الحساسيَّة التفاعميَّة: الفرد الذي يمتمؾ  -
ة التفاعميَّة يكوف أكثر قدرة عمى مستوَى متدَّني مف الحساسيَّ 

التوافؽ مع نفسو ومع المجتمع الذي يعيش فيو، وبالنتيجة يتمتَّع 
بحياة خالية مف االضطراب، يرضى الفرد عف نفسو، ويتقبؿ ذاتو 
كما يتقبؿ اآلخر، ويسمؾ سموكًا معقواًل يدؿ عمى اتزاف انفعالي 

 ].15وعاطفي ]
ة  [ إلى أفَّ 5ويشير العمري ]      الفرد الذي يتمتَّع بالصحَّ

النفسيَّة يكوف أكثر شعورًا بالكفاءة االجتماعية وقدرة عمى 
التفاعؿ االجتماعي وضبط االنفعاؿ والتعبير عف ىذه االنفعاالت 

 .بصورة مناسبة وبالتالي يكوف بعيد عف الحساسية التفاعمية
 الدراسات السابقة. 4

 :المينيةتناولت الميوؿ التي دراسات الأواًل: 
[ إلى التعرُّؼ عمى نظرة الطمبة 16ىدفت دراسة الحربي ]     

السمبية واإليجابية نحو الميف المختمفة، وكذلؾ مدى تأثير األفراد 
والجيات المختمفة في تشكيؿ االتجاىات المينيَّة لمطبة، وتعرُّؼ 
تأثير الدخؿ الشيري لؤلسرة ومستوى تعميـ ومينة األب عمى ىذه 

ت المينيَّة، باإلضافة إلى معرفة المصادر التي يعتمد االتجاىا
عمييا الطمبة في تكويف اتجاىاتيـ المينية. تَـّ تطبيؽ أداة البحث 
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عمى عّينة مف طمبة المرحمة المتوسطة والثانوية ومف جميع 
الصفوؼ الدراسية في مدف كؿ مف مكة المكرمة والمدينة 

طالب  906الطمبة الطائؼ، وبمغت العينة مف  -جدة -المنورة
مف المرحمتيف. توصمت الدراسة إلى وجود اتجاىات سمبية لدى 
طمبة العينة نحو الميف اليدوية كالميكانيكية والكيرباء السباكة 
والنجارة...الخ، ونحو المدارس الثانوية الفنية ومراكز التدريب 
الميني. وكاف ىناؾ اتجاىات إيجابية نحو بعض الميف منيا 

اليندسة، الطب، الطيراف(. وبينت النتائج وجود )العسكرية، 
تأثير لموالديف واألخوة والعامميف في نفس المينة واألصدقاء في 
تشكيؿ االتجاىات المينية لمطمبة وبنسب متفاوتة، بينما لـ يؤثِّر 

 .الدخؿ الشيري لؤلسرة عمى االتجاىات المينية لمطمبة
ت إلى الكشؼ [ فقد ىدف10أما دراسة خضر والشناوي ]     

عف العبلقة بيف الميوؿ المينية والتحصيؿ الدراسي في 
التخصصات المختمفة في المرحمة الثانوية والمرحمة الجامعية. 

مف طبلب  307طبلب الثانوي، و 207حيث تكونت العينة مف 
في مرحمة البكالوريوس في كمية التربية بمدينة أبيا. استخدـ 

، وكانت أىـ النتائج ظيور الباحثاف مقياس لمميوؿ المينية
معامبلت ارتباط سالبة بيف الميوؿ العممية والتخصصية 
والتحصيؿ، والميوؿ التجارية والتحصيؿ، والميوؿ نحو 

 .اقتصاديات المستيمؾ والتحصيؿ واألنشطة الخموية والتحصيؿ
[: إلى الوقوؼ عمى عبلقة نمطي 17وىدفت دراسة الرفوع ]     

ية باالختيار الميني لدى طمبة الصؼ الشخصية الحسية والحدس
طالبًا  956الثاني الثانوي في إقميـ جنوب األردف. شممت العينة 

وطالبة مف المرحمة الثانوية، واستخدـ الباحث قائمة ىوالند 
لمتفضيؿ الميني، بعد تعديميا لتناسب البيئة األردنية لقياس 

ؼ بيف الميوؿ المينية. أشارت نتائج البحث إلى عدـ االختبل
الذكور واإلناث في البيئات المينية العقمية، االجتماعية 
والتقميدية. بينما ظيرت اختبلفات في البيئات المينية الواقعية، 
اإلدارية والمغامرة لصالح الذكور، وفي البيئة الفنية لصالح 
اإلناث. كما أظيرت النتائج عدـ االختبلؼ بيف طمبة الفرع 

البيئة الواقعية، وأظير الفرع األدبي األدبي والفرع العممي في 
تفوقًا في البيئات االجتماعية والتقميدية واإلدارية والفنية، بينما 

 .أظير الفرع العممي تفوقًا في البيئة العقمية
[ دراسة ىدفت إلى تحديد سموؾ النمط 18وأجرى طاىر ]     

ذوي )أ( وعبلقتو بالميوؿ المينية، واختبار فيما اذا كاف األفراد 
النمط )أ( يميموف عمى ميف معينة دوف غيرىا. كما ىدفت إلى 

معرفة ما إذا كاف نمط شخصية الفرد يساعد في التنبؤ بالمجاؿ 
مكانية االستفادة مف ذلؾ في عممية  الذي يمكف أف يمتحؽ بو، وا 

( موظفًا 288التوجيو أو االختبار الميني. تكونت العِينة مف )
ختمفة. واستخدـ اختبار ىوالند وموظفة يعمموف في وظائؼ م

لمميوؿ المينية، استخبارات البحث الموجو نحو الذات ومقياس 
سموؾ النمط )أ( كأدوات لمبحث. بينت نتائج الدراسة أّف ىناؾ 
فروؽ بيف الجنسيف في الميوؿ المينية، فالذكور أكثر ميبًل إلى 

إلى  الميف الحرفية ثـ المغامرة، في حيف أّف اإلناث أكثر ميبلً 
 .األعماؿ الفنية واالجتماعية

[ لتيدؼ إلى تحديد بنية 12وجاءت دراسة الخطيب ]     
الميوؿ المينية )البيئات المينية( لطبلب المرحمة الثانوية الذكور 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة و دراسة العبلقة بيف تمؾ البيئات 

األخذ المينية، وبعض أنماط الشخصية ليؤالء الطبلب، مع 
بعيف االعتبار بعض المتغيرات األخرى مثؿ: التخصص 

( طالبًا 747الدراسي، والمنطقة الجغرافية. تكونت العِينة مف )
مف الذكور بالصؼ الثاني الثانوي واستخدـ الباحث مقياس 
"ىوالند" لمتفضيبلت المينية المعدؿ. توصمت الدراسة إلى وجود 

تخصص الدراسي. وكذلؾ فروؽ في الميوؿ المينية تعزى إلى ال
الحاؿ ترتفع الميوؿ الواقعية لدى طبلب القسميف الزراعي 

 .والصناعي مقارنة ببقية الميوؿ
[ إلى التعرُّؼ عمى الميوؿ 1وىدفت دراسة مقداد وعبداهلل ]     

المينية وأنماط الشخصية لدى طمبة المرحمة الثانوية بمممكػة 
لميوؿ المينية وأنماط البحػريف، وكذلؾ تعرُّؼ العبلقة بيف ا

الشخصية، وأثر كؿ مف الجنس )ذكر/ أنثى( والمستوى 
األكاديمي )أوؿ ثانوي/ ثػاني ثػانوي / ثالث ثانوي( في ىذه 

نت عيِّنة الدراسة مف  طالبًا وطالبة، حيث تَـّ  546العبلقة. تكوَّ
استخداـ مقياسيف ىما مقياس الميوؿ المينية الذي ُأِعدَّ وفقػا 

والنػد، ومقياس أنماط الشخصية الذي أِعدَّ وفقا لنظريػة ى
أظيرت النتائج أف الميوؿ الستة التي  برجز. -لتصنيؼ مايرز

أشارت إلييا نظرية ىوالند موجودة كميا لدى افراد العينة. كما 
أظيػرت أف جميػع أنواع أنماط الشخصية الستة عشر المشار 

اد العينة، بريجز موجودة لدى أفر  - إلييا في تصنيؼ مايرز
كذلؾ كشفت عف وجود عبلقات متعددة بيف الميوؿ المينية 
وأنماط الشخصية، إذ أرتبط كؿ نمط مف أنماط الشخصية بأكثر 
مف ميؿ ميني واحد، لكف وفقًا لذلؾ لـ تشكِّؿ أنماط الشخصيَّة 

 .عامبًل مساعدًا لمتنبؤ بالميوؿ المينيَّة لمطمبة
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[ إلى الكشؼ عف العبلقة 19] وىدفت دراسة لينت وآخريف      
بيف الكفاءة الذاتية في اليندسة والعمـو ودرجات الميوؿ المتناسبة 

كامبؿ لمميوؿ. وتكونت العِينة ِمّف  –معيا عمى مقياس سترونغ
( طالبًا مف كميتي العمـو واليندسة. حيث استخدـ الباحثوف 70)

 The Strong Campbell)كامبؿ لمميوؿ –مقياس سترونغ

Interest Inventory)  )ومقياس الكفاءة الذاتّية )القّدرة المدركة
لممتطمبات التعميمية لمياديف العمـو واليندسة. أشارت نتائج 
الدراسة إلى وجود عبلقة بيف الكفاءة الذاتية في اليندسة والعمـو 

 .والميوؿ المينية الموافقة لدراسة اليندسة والعمـو
[ 20أما دراسة تومبسوف ودوني وموريس وسكوب ىت، ]       

فقد ىدفت إلى الكشؼ عف ميوؿ األفراد المينية والتحقؽ فيما إذا 
كانت ميوليـ المينية تتغير بتغير العمر والجنس. وتكونت العِينة 

. 59 -13مف مجموعات عمرية مختمفة، تتراوح مف عمر 
 The Strong)استخدـ الباحثوف قائمة سترونغ لمميوؿ

Interests Inventory Assessment)  توصمت الدراسة إلى
وجود اختبلفات في الجنس وفئات العمر فيما يتصؿ بكؿ أنماط 
الميوؿ المينية، باإلضافة إلى الجنس مف خبلؿ تفاعؿ فئة 
العمر. كما حّقؽ الذكور محصبلت أعمى في الميوؿ الواقعية، 

ا حققت اإلناث محصبلت االستقصائية، المغامرة والتقميدية، بينم
أعمى في الموضوعات الفنية واالجتماعية. وكاف الفرؽ فيما 
يتصؿ بالميؿ الواقعي ىو األكبر، والفرؽ في الميؿ المغامر ىو 

 .األصغر
 ثانيًا: الدراسات التي تناولت الصحة النفسية

[ إلى تشخيص العوامؿ 15ىدفت دراسة محيميد وآخروف ]      
ة النفسيَّة لمفرد في الجامعة المستنصريَّة التي تؤثِّر عمى ال صحَّ

لفترة ما بعد الحرب األخيرة عمى العراؽ حيث أفرزت ىذه الفترة 
عوامؿ كثيرة البعض منيا ظير لممرة األولى. تَـّ الحصوؿ عمى 
البيانات الخاصة بيذه الدِّراسة مف خبلؿ استمارة االستبانة التي 

فئات عمريَّة مختمفة في  صممت ليذا الغرض، وتـ تطبيقيا عمى
الجامعة المستنصريَّة )مدرِّسوف، طمبة وموظفوف( ويسكنوف في 
مناطؽ مختمفة. أطيرت النتائج أف نسبة كبيرة مف األفراد 
المشموليف بالدراسة لدييـ انخفاض في مستوى صحتيـ النفسية، 
فيشعروف بالحزف والكآبة واإلحباط المستمر في الحياة نتيجة 

دوافعيـ أو تحقيؽ أىدافيـ. ويعانوف مف القمؽ  لعدـ إشباع
والتوتر، ويشعروف بعدـ راحة نفسية، وعدـ القدرة عمى التحكـ 
بانفعاالتيـ، وينفعموف ألتفو األسباب. وتسيطر عمييـ حاالت مف 

الضجر والممؿ. وتعد ىذه المتغيرات ىي األكثر أىمية في 
 .التأثير عمى الصحة النفسية لمفرد

[ فقد ىدفت إلى تعرُّؼ أثر 4راسة بممييوب وآخروف ]أما د      
المشكبلت الزوجية واالضطرابات في العبلقة الزوجية عمى 
لى تعرُّؼ الفروؽ بيف الجنسيف مف  الصحة النفسية لؤلبناء، وا 
أفراد العينة في الصحة النفسية وكذلؾ تعرُّؼ الفروؽ بيف أفراد 

ووظيفة األب. تكونت العينة وفؽ متغير المستوى التعميمي لؤلب 
تمميذا. وتوصمَّت الدراسة إلى أف  119عينة الدراسة مف 

ة النفسيَّة لؤلبناء فاألبناء الذيف  االستقرار األسري ضروري لمصحَّ
أبدوا استقرارا عمى اختبار العبلقات االسرية كانوا أكثر ميبل 
لمصحة النفسية. بينما لـ توجد فروؽ في الصحة النفسيَّة وفؽ 

الجنس وكذلؾ وفؽ متغير المستوى التعميمي لؤلب أو  متغير
 .وظيفتو
راسة ىدفت إلى تحديد العبلقة بيف د [5وأجرى العمري ]      

ة النفسيَّة،  الضغوط النفسية المدرسيَّة واإلنجاز األكاديمي والصحَّ
حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي االرتباطي المقارف، وتـ 

مقياس الضغوط النفسية ومقياس تطبيؽ أدوات الدراسة وىي 
ة النفسية عمى عينة مكونة  اإلنجاز األكاديمي ومقياس الصحَّ

( طالًبا مف المدارس الثانوية بمحافظة الميث. وكانت 428مكف )
أىـ نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطيَّة عكسيَّة دالة إحصائيا 

ى بيف درجات الطمبة عمى مقياس الضغوط النفسية ودرجاتيـ عم
مقياس اإلنجاز األكاديمي ودرجاتيـ عمى مقياس الصحة 

 .النفسية
فقد توصمَّت  Kawachi & Berkman [3] أما دراسة      

ة النفسيَّة  إلى أنو يمكف الربط بيف العبلقات االجتماعية والصحَّ
لؤلفراد، كما أكدت الدِّراسة عمى أفَّ توضيح اآلليات في العبلقات 

جوانبيا سوؼ يؤدي إلى تحسيف الرفاه  االجتماعيَّة مف مختمؼ
ة النفسية، وأوصت الدراسة بضرورة أف تأخذ أبحاث  والصحَّ
الصحة النفسية بعيف االعتبار شبكة العبلقات االجتماعية 

 .المحيطة بالفرد
إلى تقييـ مدى  Sagatun et al [21] وىدفت دراسة      

ة النفسيَّ  ة في ارتباط االنخفاض المفترض في مشاكؿ الصحَّ
مرحمة المراىقة بالفوائد الصحيَّة في مرحمة الرشد، وكذلؾ دراسة 
الدور الوسيط إلكماؿ الدراسة الثانوية العميا في ذلؾ. تكونت 

مراىؽ مف الصؼ العاشر قاـ  10000العينة مف أكثر مف 
ة النفسيَّة ذات  بممئ استبانة معمومات حوؿ مشكبلت الصحَّ
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ند التحميؿ إلى االستدالؿ المصدر الداخمي والخارجي. است
بالمئة  6.4السببي. بينت النتائج خبلؿ فترة ثبلث سنوات أف 

مف النساء تمقوا عبلجات طبيَّة، وكانت كؿ  5.9مف الرجاؿ و 
مف المشكبلت ذات الطابع الداخمي والخارجي في مرحمة 
المراىقة مؤثرة في احتماؿ تمقي العبلجات الطبية في مرحمة 

التدخؿ لمتخفيؼ مف أثر مشكبلت الصحة  الشباب وبالتالي
النفسية في مرحمة المراىقة سيساعد في التخفيؼ مف المشكبلت 

 .المرضية في المراحؿ العمرية المتقدمة
فقد اعتمدت  Renshaw & Arslan [22] أما دراسة     

عمى الدراسة األصمية لمخصائص السيكومترية لمقياس الصحة 
مية، حيث ىدفت الدراسة إلى النسخة األص (SSWQ) النفسية

اختبار مدى مبلئمة المقياس لمبيئة التركية. تكونت العينة مف 
طالبا في المرحمة الثانوية ينتموف إلى مستويات اقتصادية  548

متفاوتة في المدف التركية. توصمت النتائج إلى أفَّ النسخة 
التركية مف المقياس يمتمؾ الخصائص المقبولة، وقد تمتع 

ثبات مرتفعة بالنسبة لمتغيرات معيارية عديدة متصمة  بخصائص
 .بصفات الرفاىية الخاصة بالمدارس

العبلقة  Aldridge et al [23] وأخيرًا فقد اختبرت دراسة      
ة  بيف المتغيرات المتعمقة بالمناخ المدرسي وشعور الطمبة بالصحَّ

األخبلقية  النفسيَّة، الرضا عف الحياة، اليويَّة العرقية، اليويَّة
والمرونة. تَـّ قياس ستة جوانب لممناخ المدرسي ىي دعـ المعمـ، 
االرتباط مع األقراف، االرتباط بالمدرسة، التنوع، الوضوح، 

طالبا  2202اإلببلغ وطمب المساعدة. تكونت عينة الدراسة مف 
في ستة مدارس عامة في استراليا. ودلَّت النتائج عمى أفَّ كافة 

ة النفسيَّة لمطمبةجوانب المناخ   .المدرسي ارتبطت بالصحَّ
 . الطريقة واالجراءات5

 دراسةالمجتمع أ. 
 .طمبة المدارس الثانوية العامة في مدينة البلذقية

 دراسةالعّينة ب. 
طالبًا وطالبة مف الصّفيف األوؿ 175عيَّنة عشوائيَّة بمغ عددىا 

 .الثانوي والثاني الثانوي
 دراسةالمنهج  ج.

لتحقيؽ ىذا البحث تـ اّتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي      
ييتـ بوصؼ ظاىرة أو مشكمة معّينة وتصويرىا كمّيًا عف طريؽ 
       جمع البيانات والمعمومات عف تمؾ الظاىرة أو المشكمة،

خضاعيا لمدراسة ػػػا وتبويبيػػى تصنيفيػػؿ عمػػػـ العمػػػػث  ا وتحميميا، وا 

 ].24] الدقيقة
 دراسةالأدوات  د.

 :إلنجاز البحث الحالي تـ استخداـ مقياسيف
المقياس األّوؿ: مقياس الميوؿ المينية بنمطيو االجتماعي 
والواقعي، وىو مقياس مقّنف في البيئة السورية عمى طمبة المرحمة 
الثانوية مف قبؿ الباحث فيد حاتـ، وقامت الباحثة بأخذ البعديف 

واالجتماعية كموضوع لمبحث الحالي، الخاّصيف بالميوؿ الواقعية 
ويتألؼ المقياس مف بعديف، البعد األوؿ ىو الميؿ الواقعي، 
والبعد الثاني وىو الميؿ االجتماعي، ويتألؼ البعد الواقعي مف 

( عبارة، وأماـ كؿ بند مف البنود 22مجموعة مف البنود وعددىا )
ف إلى ثبلثة بدائؿ، يتـ ترتيب الدرجات عمى كؿ بند مف اليمي

(، وكذلؾ البعد االجتماعي يتألؼ مف مجموعة 1ػ2ػ3اليسار )
( عبارة، ويتـ حساب الدرجات عمييا بنفس 29بنود وعددىا )

 ].25] الطريقة
المقياس الثاني: مقياس الصحة النفسية: قاـ بوضع المقياس 

 ,Derogatisليونارد، ر. ديروجيتس، س. ليماف، لينو كوفي

Ronald, S.Lipman and Linocovi تحت عنواف:SCL- 

90- R Symptoms Check List,   90ويتكّوف المقياس مف 
عبارة تندرج تحت تسعة، وفي البحث الحالي تـ أخذ ثبلثة أبعاد 
فقط مف األبعاد التسعة، وىي )العداوة، البارنويا، الحساسية 
التفاعمية(، ولكؿ بعد مف ىذه األبعاد مجموعة مف العبارات، 

ارة مجموعة احتماالت، وىي: غير موافؽ بشّدة، وأماـ كؿ عب
غير موافؽ، مترّدد، موافؽ، موافؽ بشّدة، ويتـ توزيع الدرجات 

عطاء  1لكؿ بند بإعطاء درجة  لكؿ إجابة غير موافؽ بشدة، وا 
عطاء درجة  2درجة  لكؿ إجابة  3لكؿ إجابة غير موافؽ، وا 

ة موافؽ لكؿ إجاب 5لكؿ إجابة موافؽ، ودرجة  4متردد، ودرجة 
 .بشدة

 :التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث
ة       تَـّ التحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات البحث )مقياس الصحَّ

 :النفسيَّة، ومقياس أنماط الميوؿ المينية( وفؽ الخطوات اآلتية
الصدؽ: تَـّ التحقؽ مف صدؽ المحتوى بعرض المقياسيف عمى 

ة في كمية التربية بجامعة عدد مف أعضاء الييئة التدريسي
تشريف، وذلؾ لمتأكد مف مدى مبلئمة عبارات المقياس لميدؼ 
الذي وضع مف أجمو، ووضوح مفرداتو وسبلمة الصياغة 
المغوية. كما تَـّ حساب الصدؽ البنائي لكؿ مف المقياسيف مف 
خبلؿ إيجاد قيـ معامبلت االرتباط مع الدرجة الكمية لكؿ 
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امبلت ارتباط بنود مقياس الصحة مقياس، حيث تراوحت مع
وكانت جميعيا  (0.84و  0.52النفسية مع الدرجة الكميَّة بيف )
 .0.01دالَّة إحصائيًَّا عند مستوى داللة 

بالنسبة لمقياس الميوؿ المينية )النمط الواقعي(، تراوحت قيـ 
( 0.93و  0.6معامبلت ارتباط البنود مع الدرجة الكميَّة بيف )

 .0.01إحصائيًَّا عند مستوى داللة  وكانت دالَّة

ومقياس الميوؿ المينيَّة )النمط االجتماعي(، تراوحت قيـ 
( 0.72و  0.42معامبلت ارتباط البنود مع الدرجة الكمية يف )

 .0.01وكانت دالَّة إحصائيًَّا عند مستوى داللة 
الثبات: تـ التحقؽ مف ثبات المقياسيف بطريقتي ألفا كرونباخ 

 .( يوضح ذلؾ1النصفية )فردي، زوجي( والجدوؿ )والتجزئة 

 1 جدول
 ثبات أداتي البحث بطريقتي ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية

 معامل الثبات قيمة معامل ألفا كرونباخ المقياس
 باستخدام قانون سيبرمان بروان

 0.70 0.72 الصحة النفسية الصحة النفسية
 0.65 0.72 الحساسية التفاعمية

 0.79 0.75 العداوة
 0.75 0.71 البارانويا

 0.65 0.72 النمط الواقعي نمط الميوؿ المينية
 0.66 0.68 النمط االجتماعي

 مناقشتهاو  . النتائج6
 تتـ التي المينيَّة الميوؿ نمطي وفؽ العيَّنة أفراد يتوزَّع كيؼ: أوالً 

 دراستيا
 مجموع بحساب الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة     

 الواقعي الميني النمط مقياسي عمى العينة أفراد درجات

 النط يمتمؾ الفرد كاف إذا يحدد معيار واعتماد واالجتماعي،
 أو المقياسيف عمى درجاتو لمجموع وفقاً  الواقعي أو االجتماعي

حة والنتائج النمطيف مف أي إلى يميؿ ال الفرد كاف إذا  في موضَّ
 (.2) الجدوؿ

 2 جدول
 المهنيَّة الميول حسب العيَّنة أفراد توزُّع

 النسبة المئويَّة عدد األفراد الميل المهني
 44.6 78 النمط االجتماعي
 53.1 93 النمط الواقعي
 2.3 4 بدوف نمط محدد

 100 175 المجموع
 النمط إلى يميموف الذيف العيَّنة أفراد أفَّ  الجدوؿ مف يتبيَّف     

 نسبتيـ بمغت حيث نسبةَ  األكثر ىـ المينيَّة الميوؿ في الواقعي
 بمغت االجتماعي النمط إلى يميموف الذيف واألفراد ،53%

 نمط ليـ ليس العيِّنة أفراد مف% 2.3 بينما ،%44.6 نسبتيـ
 عمى درجاتيـ كانت فقد المدروسة األنماط مف محدد ميني

 .متقاربة المقياسيف
ة اسمقي ىػػػعم ةػػػػالعين رادػػػأف يختمؼ ىؿ: ثانياً    وفؽ النفسيَّة الصحَّ

 لدييـ؟ السائد المينيَّة الميوؿ نمط متغيِّر
 الفرضيَّة باختبار الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة     
 متوسطات بيف احصائيَّة داللة ذات فروؽ توجد ال: القائمة
ة مقياس عمى العيَّنة أفراد درجات  نمط لمتغيِّر تبعاً  النفسيَّة الصحَّ
 تحميؿ باستخداـ الفرضية اختبار تَـّ  .السائد المينيَّة الميوؿ
ح ىو كما األحادي التبايف  (.3) الجدوؿ في موضَّ
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 3جدول 
 السائد المهنيَّة بالميول نمط متغيِّر وفق النفسيَّة الصحة مقياس عمى العينة أفراد درجات متوسطات بين التباين تحميل اختبار نتائج

 مستوى الداللة المتوسط حجم العينة 
 0.004 22.55 78 ذوي النمط االجتماعي

 19.39 93 الواقعيذوي النمط 
 38.00 4 أفراد بدوف نمط سائد

 0.004 بمغت الداللة مستوى أف( 3) الجدوؿ مف يتبيف       
 الفرضية نقبؿ بالتالي 0.05 الداللة مستوى مف أصغر وىي

  ةػالثبلث اتػػػػػػػوعػػػالمجم اتػػػػمتوسط بيف فروؽ بوجود القائمة البديمة

 .النفسية الصحة في
 اتجاىات لتحديد LSD البعديَّة المقارنات اختبار تطبيؽ تَـّ       
 (.4) الجدوؿ في المبينة النتائج إلى وتوصمنا الفروؽ

 4 جدول
 النفسيَّة الصحة مقياس عمى المجموعات بين الفروق داللة الختبار LSD اختبار نتائج
 القرار مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات النمط السائد

ذوي النمط 
 االجتماعي

 3.164 ذوي النمط الواقعي
-15.449* 

083. 
012. 

 الفروؽ غير دالة
 دوف نمط سائد الفروؽ دالة

ذوي النمط 
 الواقعي

 3.164- ذوي النمط االجتماعي
-18.613* 

083. 
002. 

 الفروؽ غير دالة
 دوف نمط سائد دالةالفروؽ 

 *15.449 ذوي النمط االجتماعي دوف نمط سائد
18.613* 

012. 
002. 

 الفروؽ دالة
 ذوي النمط الواقعي الفروؽ دالة

 كانت النفسية الصحة في الفروؽ أفَّ ( 4) الجدوؿ مف يتبيَّف     
 نمط يمتمكوف ال الذيف واألفراد االجتماعي النمط ذوي األفراد بيف
 .سائد مينية ميوؿ نمط لدييـ ليس الذيف األفراد لصالح سائد
 الواقعي النمط ذوي األفراد بيف دالة الفروؽ كانت وكذلؾ     
 األفراد لصالح سائداً  مينيَّاً  نمطا يمتمكوف ال الذيف األفراد وبيف
 .سائد مينية ميوؿ نمط لدييـ ليس الذيف
ذا       ة المستخدـ المقياس أف االعتبار بعيف أخذنا وا   لمصحَّ
 عمى تدؿ المقياس عمى العالية والدَّرجة سمبي مقياس ىو النفسيَّة
ة في ضعؼ  ال الذيف األفراد أف نستنتج أف يمكف النفسيَّة؛ الصحَّ
ة في مشاكؿ مف يعانوف سائد مينية ميوؿ نمط يممكوف  الصحَّ
 سواء سائداً  مينياً  نمطاً  يمتمكوف الذيف األفراد مف أكثر النفسيَّة

 .الواقعي أو االجتماعي النمط كاف
ة الدراسات نتائج أشارت       وتشكَّميا المينيَّة بالميوؿ الخاصَّ
 المفترض ومف الثانويَّة المرحمة في تتشكَّؿ المينيَّة الميوؿ أفَّ  إلى
ؿ قد فرد كؿ أفَّ   متابعة في يرغب ميني نمط تشكيؿ إلى توصَّ

 ].7] أكثر النجاح إمكانيَّة لتكوف فيو مينتو
  معيَّف نمط ؿػػػتشكي ىػػػػإل واػػػيصم ـػػل الذيف األفراد فإف بالتاليو     

 المشكمة ىذه ذلؾ، إلى وصوليـ أعاقت ما مشكمة ىناؾ سيكوف 
 المحيط المجتمع حتى أو األسرة أو نفسو بالفرد متعمقة تكوف قد

 بالصحَّة اضطرابات إلى تقود قد التي العوامؿ نفس وىي
 أي إلى يِشر لـ الفرضيَّة اختبار أفَّ  ذلؾ يؤكِّد ومما. النفسيَّة
ة في لمفروؽ داللة  الواقعي النمط ذوي االفراد بيف النفسيَّة الصحَّ

د إذَا،. واالجتماعي  وميؿ مستقبميَّة لرؤية الفرد امتبلؾ بمجرَّ
 - الميؿ ىذا نوع عف النَّظر بغض- المستقبميَّة لمينتو محدد

ة امتبلؾ إلى أقرب سيكوف  .النفسيَّة الصحَّ
  مقياس أبعاد مف بعد كؿّ  في العينة أفراد يختمؼ ىؿ: ثالثاً 

ة (، العداوة(، )البارانويا(، )التفاعميَّة الحساسيَّة، )النفسيَّة الصحَّ
 السائد؟ المينيَّة الميوؿ نمط متغيِّر وفؽ

 :فرعيَّة فرضيَّات ثبلثة باختبار قمنا السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 درجات متوسطات بيف احصائيَّة داللة ذات فروؽ توجد ال -

 الصحة مقياس في التفاعميَّة الحساسيَّة بعد عمى العينة أفراد
 .السائد المينيَّة الميوؿ نمط متغيِّر وفؽ النفسيَّة

 يبيِّف كما األحادي التبايف تحميؿ باستخداـ الفرضيَّة اختبار تَـّ 
 (.5) الجدوؿ
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 5 جدول
 السائد المهنيَّة بالميول نمط متغيِّر وفق الفاعمية الحساسيَّة بعد عمى العينة أفراد درجات متوسطات بين التباين تحميل اختبار نتائج

 مستوى الداللة المتوسط حجم العينة 
 0.003 10.59 78 ذوي النمط االجتماعي
 8.66 93 ذوي النمط الواقعي
 18.00 4 أفراد بدوف نمط سائد

( قيمة مستوى الداللة بمغت 5كما يتبيف مف الجدوؿ )    
بالتالي نقبؿ  0.05وىي أصغر مف مستوى الداللة  0.003

الفرضية البديمة القائمة بوجود فروؽ بيف متوسطات المجموعات 

الثبلثة في بعد الحساسية االنفعالية لمصحة النفسية. تَـّ تطبيؽ 
جاىات الفروؽ لتحديد ات LSD اختبار المقارنات البعديَّة

 (.6وتوصمنا إلى النتائج المبينة في الجدوؿ )
 6 جدول

 الختبار داللة الفروق بين المجموعات عمى بعد الحساسية التفاعمية LSDنتائج اختبار 
 القرار مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات النمط السائد

ذوي النمط 
 االجتماعي

 *1.934 النمط الواقعيذوي 
-7.410* 

038. 
017. 

 الفروؽ دالة
 دوف نمط سائد الفروؽ دالة

 *1.934- ذوي النمط االجتماعي ذوي النمط الواقعي
-9.344* 

038. 
003. 

 الفروؽ دالة
 دوف نمط سائد الفروؽ دالة

 *7.410 ذوي النمط االجتماعي دوف نمط سائد
9.344* 

012. 
002. 

 دالةالفروؽ 
 ذوي النمط الواقعي الفروؽ دالة

أف الفروؽ موجودة بيف  (6مف الجدوؿ )يتبيف        
ذوي النمط االجتماعي أقؿ حساسية تفاعمية  :المجموعات الثبلث

مف ذوي النمط الواقعي وكذلؾ أقؿ حساسية تفاعمية مف األفراد 
ميوؿ مينية سائد، وذوي النمط الواقعي الذيف ال يممكوف نمط 

أقؿ حساسية تفاعمية مف األفراد الذيف ال يمتمكوف نمط ميوؿ 
 .مينية سائد

عمومًا فإف األفراد الذيف ال يمتمكوف نمطًا مينيًا سائدًا       
يعانوف مف حساسية تفاعمية أكثر مف األفراد الذيف يمتمكوف نمطًا 

لؾ األفراد الذيف يمتمكوف نمط مينيا اجتماعيا أو واقعيا، وكذ
الميوؿ المينية الواقعي يمتمكوف حساسية تفاعمية أكثر مف األفراد 

 .الذيف يمتمكوف نمط الميوؿ المينية االجتماعي
الحساسيَّة التفاعمية تشير إلى العبلقات بيف األفراد ومدى      

 تأثيرىا في الوضع النفسي لمفرد، ويذَكر أفَّ األفراد ذوي النمط

االجتماعي يتمتعوف بخصائص شخصيَّة ُتظير ميميـ إلقامة 
العبلقات االجتماعية والتفاعؿ مع اآلخريف، ويميموف إلى حَؿ 
المشكبلت مف خبلؿ مناقشة األحاسيس كما يميموف ألف يتمتعوا 
 بصفات قياديَّة مقارنة باألفراد الذيف يمتمكوف أنماطًا مينيَة أخرى 

[17,19.[ 
ا بالن      سبة لؤلفراد ذوي نمط الميوؿ المينيَّة الواقعيَّة، فيشير أمَّ

[ إلى أنَّيـ يفضموف العمؿ المنفرد ويتمتعوف بعقوؿ 12الخطيب ]
 .عمميَّة، لكف تنقصيـ الميارة في العبلقات االجتماعية

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائيَّة بيف متوسطات درجات  -
ياس الصحة النفسيَّة وفؽ أفراد العينة عمى بعد البارانويا في مق

 .متغيِّر نمط الميوؿ المينيَّة السائد
تَـّ اختبار الفرضيَّة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادي كما      

 (.7يبيِّف الجدوؿ )
 7جدول 

 البارانويا وفق متغيِّر نمط بالميول المهنيَّة السائدنتائج اختبار تحميل التباين بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى بعد 
 مستوى الداللة المتوسط حجم العينة 

 0210. 6.45 78 ذوي النمط االجتماعي
 5.24 93 ذوي النمط الواقعي
 9.25 4 أفراد بدوف نمط سائد
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 بمغت الداللة مستوى قيمة( 7) الجدوؿ مف يتبيف كما    
 نقبؿ بالتالي 0.05 الداللة مستوى مف أصغر وىي 0.021
  المجموعات متوسطات بيف فروؽ بوجود القائمة البديمة الفرضية

 .النفسية الصحة أبعاد مف البارانويا بعد في الثبلثة
 اتجاىات لتحديد LSD البعديَّة المقارنات اختبار تطبيؽ تَـّ 

 (.8) الجدوؿ في المبينة النتائج إلى وتوصمنا الفروؽ
 8 جدول

 البارانويا بعد عمى المجموعات بين الفروق داللة الختبار LSD اختبار نتائج
 القرار مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات النمط السائد

 *1.212 ذوي النمط الواقعي ذوي النمط االجتماعي
-2.801 

035. 
143. 

 الفروؽ دالة
 دوف نمط سائد الفروؽ غير دالة

 *1.212- ذوي النمط االجتماعي ذوي النمط الواقعي
-4.013* 

035. 
036. 

 الفروؽ دالة
 دوف نمط سائد الفروؽ دالة

 2.801 ذوي النمط االجتماعي دوف نمط سائد
4.013* 

143. 
036. 

 الفروؽ غير دالة
 ذوي النمط الواقعي الفروؽ دالة

 ذوي األفراد بيف موجودة الفروؽ أف يتبيف ،(8) الجدوؿ مف
      :أخرى جية مف اآلخريف واألفراد جية مف الواقعي النمط

 البارانويا أعراض مف معاناة األقؿ ىـ الواقعي النمط ذوي فاألفراد
 لدييـ ليس الذيف واألفراد االجتماعي النمط ذوي باألفراد مقارنة
 واألفراد االجتماعي النمط ذوي األفراد بيف وبالمقارنة سائد، نمط
 النمط ذوي أف نبلحظ سائد مينية ميوؿ نمط لدييـ ليس الذيف

 الذيف باألفراد مقارنة البارانويا أعراض مف معاناة أقؿ االجتماعي
 .سائد مينية ميوؿ نمط لدييـ ليس

 السائد الشخصيَّة نمط خبلؿ مف النتيجة تفسير يمكفو       
 والعممية بالعقبلنية يتصفوف فيـ الواقعي، النمط ذوي األفراد لدى

 وىذا البلعقبلنيَّة األفكار في الغوص دوف األىداؼ إلى لموصوؿ

ة أعراض عمى سينعكس  يظيرىا اف يمكف التي النفسيَّة الصحَّ
 سياؽ في يأتي وىذا بغيرىـ، مقارنة الميوؿ مف النمط ىذا افراد

 أكدت التي[ 1] وعبداهلل مقداد دراسة إلييا توصمت التي النتائج
 الشخصيَّة أنماط وبيف المينيَّة الميوؿ أنماط بيف عبلقة وجود
 .الثانويَّة المرحمة طمبة لدى

 درجات متوسطات بيف احصائيَّة داللة ذات فروؽ توجد ال -
 وفؽ النفسيَّة الصحة مقياس في العداوة بعد عمى العينة أفراد

 .السائد المينيَّة الميوؿ نمط متغيِّر
 األحادي التبايف تحميؿ باستخداـ الفرضيَّة مف التحقؽ تَـّ       

ح كما  (.9) الجدوؿ يوضِّ

 
 9 جدول

 السائد المهنيَّة ىالميول نمط متغيِّر وفق العداوة بعد عمى العينة أفراد درجات متوسطات بين التباين تحميل اختبار نتائج
 مستوى الداللة المتوسط حجم العينة 

 0.107 5.51 78 ذوي النمط االجتماعي
 5.49 93 ذوي النمط الواقعي
 10.75 4 أفراد بدوف نمط سائد

الداللة بمغت ( قيمة مستوى 9كما يتبيف مف الجدوؿ )     
بالتالي نقبؿ  0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة  0.107

الفرضية الصفريَّة القائمة بعدـ وجود فروؽ بيف متوسطات 
 .المجموعات الثبلثة في بعد العداوة مف أبعاد الصحة النفسية

يمكف تفسير النتيجة بأفَّ أفراد العيَّنة ينتموف إلى بيئة      
ريَّة واحدة، والعداوة كمتغيِّر سيتأثَّر بطبيعة دراسيَّة واحدة وفئة عم

التنشئة والمرحمة العمريَّة وكذلؾ جماعات األقراف أكثر مف تأثره 
 .بالنمط الميني أو حتى التفضيبلت المتعمقة بالميف

 التوصيات. 7
اختمفت بعض أبعاد الصحة النفسية باختبلؼ نمط الميوؿ      

لذلؾ بمكف االنطبلؽ مف نتائج  المينية السائد لدى افراد العينة،
 : البحث الحالي لتقديـ مجموعة مقترحات

إجراء اختبارات لتحديد أنماط الميوؿ المينية لمطمبة قبؿ  -
 .التحاقيـ بالكميات واألقساـ التابعة لمجامعات

تنفيذ حمبلت توعية وورشات عمؿ لمطمبة حوؿ أنماط الميوؿ  -
 .المينيَّة
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كز اإلرشادية في المدارس الثانوية ضرورة تفعيؿ دور المرا -
 .لمساعدة الطمبة عمى تحديد النمط الميني المناسب ليـ

إجراء أبحاث حوؿ األنماط المينية األخرى وفؽ نموذج ىوالند  -
 .وعبلقتيا بأبعاد الصحة النفسية

دراسة العبلقة بيف أنماط الميوؿ المينية ومتغيرات أخرى مثؿ  
 مفيـو الذات، جودة الحياة.

 المراجع
 أ. المراجع العربية

( أنماط الشخصية 2014مقداد، محمد وعبداهلل، كامؿ. ) [1]
وعبلقتيا بالميوؿ المينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في 
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DIFFERENCES IN WELLBEING 

ACCORDING TO TWO PROFESSIONAL 

TENDENCIES: SOCIAL AND REALIST A 

FIELD STUDY ON A SAMPLE OF HIGH 

SCHOOL STUDENTS IN THE CITY OF 

LATAKIA 
NAHED S. SAUD 

Damascus University 

ABSTRACT_ The current research aimed to identify differences in wellbeing with its three 

dimensions (interactive allergies, paranoia and hostility) according to the prevailing professional 

tendencies among social realist in the Holland scale. The researcher followed the descriptive 

method by selecting a random sample consisting of 175 students at the secondary level schools in 

the city of Latakia in Syria. Two tests were used to reach the objectives of the research: Strong 

interest inventory, and the measure of Wellbeing with the dimensions of interactive allergies, 

paranoia and hostility. The results indicated that 44.6% of respondents tend to the social pattern 

and 53.1% tend to realistic pattern professional, while 2.3% of respondents did not tend to any 

pattern without the other. The results also showed that the sample that did not show a trend 

towards specific professional tendencies pattern shown problems in mental health compared to 

individuals who have demonstrated a realistic socially or professionally inclined. Individuals also 

showed that people with social interactive pattern is less sensitive than people with a realistic style 

individuals, while individuals with realistic style were less suffering from symptoms of paranoia in 

comparison with other people with social pattern. The hostility did not show differences between 

respondents, according to the three patterns. 

KEYWORDS: wellbeing; professional tendencies; interactive allergies, paranoia; hostility. 

 

 

 

 


