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َوُقِل اْعَهُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَهَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُهْؤِهُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب ))    
 .(501:التكبة( )َتْعَهُمونَ   َفُيَنبُِّئُكْم ِبَها ُكْنُتمْ  َوالشََّياَدةِ 

 

تطيب المحظات إال  كال.. بطاعتؾ  إال يطيب النيار يطيب الميؿ إال بشكرؾ كال إليي ال
  .بذكرؾ

 

 .. إلى نبي الرحمة كنكر العالميف .. كنصح األمة.. ة ناألماإلى مف بمغ الرسالة كأدل 
 .اهلل عميو كسمـ سيدنا محمد صمى 

 
 . عمرييما في اهلل أمد كالدٌم العزيزيف إلى
 
 . اهلل حفظو لعزيزا زكجي إلى
 

 .إلى أبنائي كليد كليف
 

 .إلى عائمتي كأصدقائي 
 

  .أهىدم ىذا البحث 



 

 أ

 

 

 

 

 

 :راراإلق

 
ما تـ  بإستثناءيا نتيجة أبحاثي الخاصة أنيا قيدمت لنيؿ درجة الماجستير، ك أنا معد الرسالة أنأقر 

نيؿ أم درجة عميا ألم جامعة أك أك أم جزء منيا لـ ييقدـ ل الٌدراسةىذه  فا  اإلشارة لو حيثما كرد، ك 
 .معيد
 

 ػػػػػػػػػػػ:التكقيع
 

 فداء ركحي محمد الخضر 
 

 ػػػػػػػػػػػػ:التاريخ



 

 ب

 

 :وعرفانشكر 

تبصرى رسالتي النكر رغـ  أفي عمى نناالرسالة، كأع ىذه جازنبإ عمي عـأن الذم الشاكريف، حمدى  هلل الحمد
 .كؿ الظركؼ
ممثمة برئيس الجامعة الدكتكر سرم نسيبة، كمسؤكليف الدراسات  ،دسبالشكر إلى جامعة الق أتقدـ بدايةى 
اإلدارٌية في دائرة الصحة النفسية عمى جيدىـ الييئة  ، كالييئة األكاديمية أعضاء أخٌص بالذكرالعميا، ك 
 .المتكاصؿ

 كاف الذم ،الرسالة ىذه عمى المشرؼ ،ثغيبري محمد الدكتكر إلى عرفافكالتقدير كال بالشكر أتقٌدـ يأنكما 

 العمـ لخدمة كالتٌقدـ النجاح لو متمنيان  ،الٌدراسة نتائج كمكضكعٌية دقة في األثر كتكجيياتو بالغي  إلرشاداتو

 .كالبحث العممي

لمبلحظاتيـ األثري  كافجميع مف ساىـ في تحكيـ االستمارة، حيث   إلى كالتقدير بالشكر كأتٌقدـ كما
 .ةالكبيري في إخراجيا بصكرتيا النيائيٌ 

أخصُّ ك  عمى تسييؿ ميمتي، ،الٌدراسةقيد البحث ك  األطباءك  المشفياتجميع  ىكما أتٌقدـ بالشكر إل
 .ممثمة بكافة طاقيما عمى ما بذلكه مف جيد في مساعدتي كتسييؿ الميمة أريحا الجديد، مشفىبالذكر 

ة االستمارات الخاٌصة الذيف تعاكنكا معي أثناء البحث كتعبئ األطباءكما أتقدـ بجزيؿ الشكر لجميع 
 .بمكضكع البحث

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى زميبلتي كزمبلئي الٌذيف تعاكنكا معي كساعدكني في تكزيع  االستمارات 
 . ةميدانيالكالجكالت 

 .لتكجيياتيـ كدكرىـ  الكبير في إثراء الرسالة   كما أتقدـ بشكر الممتحنيف
 

 فاعمك  عمافرائد األحمر القائـ عمى التحميؿ اإلحصائي كاألستاذ ن ي أتقدـ بالشكر إلى األستاذأنكأخيران ف
 .لغكيان  الٌدراسة عمى تدقيؽ القائـ

              
 فداء ركحي محمد الخضر  

 

 



 

 ج

 

 : الّدراسةقائهة  الهختصرات  التي وردت في 
 

-  ICD 6: Classification of Mental and Behavioral Disorder. 

 

-  WHO: World Health Organization. 

 

-  DSM- IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV – TR. 

 

-   SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. 
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الحكوهية وسط وجنوب الضفة الغربية نحو  الهشفياتالعاهمين في  األطباءاتجاىات 

 .لنفسيينالهرضى ا

 : الهمّخُص 

كسط كجنكب الحككمية في  المشفياتامميف في الع األطباءاتجاىات  التعرؼ إلى الٌدراسة يدفتت   
 .(0050 /آب  -أفحزير )الضفة الغربية نحك المرضى النفسييف، كالتي تٌمت في الفترة الزمنية 

 
 األطباءجميع  الٌدراسةممت عينة ش حيث، المقطعية الٌدراسة منيج الٌدراسةفي ىذه استخدمت الباحثة  

، كمشفى مشفى بيت جاالالٌطبي، كمشفى أريحا الجديد، ك  مف مشفى مجمع راـ اهللالعامميف في كؿ 
طبيبة بنسبة استرجاع بمغت طبيبان، ك ( 072) كالبالغ عددىـ  ،أبك الحسف القاسـعالية، كمشفى 

(79.8%.) 

 
 ,Cohen and Strung) رض النفسي لككىيف كستركنجمقياس االتجاىات نحك الم ت الباحثةطبقكما   

) الذم يحتكم عمى خمس مجاالت ك  ،(5191بكمديف، )الذم تـ تعديمو إلى العربية مف قبؿ    (1962
بعد العبلقات ية، كبعد التفاعؿ االجتماعي، ك اإلنسانبيعد العبلج، كبيعد التقييد االجتماعي، ك بيعد النظرة 

  (.0892)ألفاكركنباخ  بمغ معامؿ قدمعامؿ الثبات ليا، ك  ، حيث تـ استخراج(الشخصية

 

، حيث تـ استخداـ (SPSS)االجتماعية  لمبحكث اإلحصائية الرـز باستخداـ البياناتمعالجة  تـ كما
-Chi)راختبا نحك المرضى النفسييف، ك األطباءالنسب المئكية مف أجؿ التعرؼ عمى اتجاىات 

Square)  اختبارك(Fisher exact)  ك التابعة المستقمةلفحص العبلقة بيف المتغيرات. 
 

          عد حكؿ بي  سمبية نحك المرضى النفسييفيحممكف اتجاىات  األطباء أف الٌدراسة أشارت نتائج  كقد   
، كالعبلقات الشخصية %(15)عؿ االجتماعي كالتفا ،%(15( االجتماعيبيعدالتقييد ،%(12) العبلج

 %(.99)بيعد النظرة اإلنسانية عمى اتجاه إيجابي  مف جيةو أخرل حصؿ%( 17)
 

كما أكصت الٌدراسة . لقد خرجت الباحثة بتكصيات عدة لكؿ مف كزارة الصحة الفمسطينية ، كالباحثيف
بأىمية عقد الندكات ك المحاضرات التدريبية مف أجؿ العمؿ عمى تغيير االتجاىات السمبية لؤلطباء نحك 

 .يات الحككميةالنفسييف في المشف المرضى
 



 

ِ 

 

Attitudes of Working Doctors in the Middle and South West 

Bank Governmental Hospital toward Psychological patients. 
 

Abstract 

 
The study aims to investigate attitude of doctors working in the governmental 

hospital in the middle and southern district of West Bank toward patients with 

mental problem (neurosis), which was conducted between (June - August 

2010). 

 

Cross sectional study design was utilized. The sample incorporated all working 

doctors in Ramallah Medical Center, Jericho New Hospital, Bait Jalap, Alia 

and Abu- Al Hassan Al Qasme Hospital, which consisted of (273) doctors. The 

response rate was (79.8%).  
   
Data collection was done by using (Cohen and Strung, 1962) Modified Scale of 

Attitudes (Bomdain, 1989) which includes five dimensions: treatment, social 

change, humanity consideration, social interaction, and social restriction. 

Cronbach alpha coefficient was calculated and it was (83.3). 

 

Data was analyzed by using Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS 

version 16. The percentage was used to identify attitude of doctors toward the 

patients with mental problem (neurosis) and (Chi-Square) and (Fisher exact 

tests) to examine the relationship between dependant and independent variables 

of the study. 

 

 In general the results showed that the doctor's had negative attitudes toward 

patients with mental problem (neurosis) and four dimensions of the scale 

revealed negative attitude which are treatment (53%), social restriction (56%), 

social interaction (56%), and personal relationship (57%). The participants had 

positive attitude toward patients with mental problem (neurosis) and humanity 

consideration (88%) related items. 



 

ٔ 

 

 

The study revealed several recommendations for the Palestinian Ministry of 

Health and researchers, and concluded the need to change the negative attitude 

of the doctors in the governmental hospital through training workshops and 

lectures toward patients with mental problem. 
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                                                                             الفصُل األّول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :الهقّدهة 3.3
 

لتفاعؿ االجتماعٌي، أك تحدُّ تعد االتجاىات مظيران مف مظاىر المعرفة االجتماعية التي تؤدم إلى ا  
، كمف أكثرىا أىميةن، فكؿ فرد يع بحثان في عمـ النفس االجتماعيكثر المكاضكما تعتبر مف أ  ،منو

تؤٌثر االتجاىات النفسية التي يحمميا الفرد، في ، كما يٌصرؼ أمكره اليكمٌية متأثران باتجاىاتو نحك الناس
 .كفي عبلقتو بيـ كمدل تكيٌفو معيـالمكاقؼ االجتماعية التي يتفاعؿ فييا مع اآلخريف 

 
جميػزم ىربػرت نيعتبر المفكر اإل، حيث (ـ5101) ظير مصطمح االتجاه في مجاؿ عمـ النفس عاـ لقد  

مػػػػػف أكائػػػػػؿ عممػػػػػاء الػػػػػنفس الٌػػػػػذيف اسػػػػػتخدمكا اصػػػػػطبلح االتجاىػػػػػات ( Herbert Spenser)سبنسػػػػػر
(Attitudes)،  التكصؿ إلػى الػرأم الصػكاب، كاألحكػاـ الصػحيحة فػي المكاضػيع المثيػرة "و أنكعرٌفو عمى

 (.0007،الغرباكم)     "ذم ييصغي أك يشارؾ في ىذا الجدؿمعتمدان عمى الفرد كاتجاىو الذىٌني ال لمجدؿ
 

مف االتجاهى مف أبرز المكاضيع، ك ( Jordan Allport)كما يعتبر المفكر األمريكي جكردكف البكرت 
 كافلسيككلكجية التي و لـ ينتـً إلى المدارس ان؛ ألدما ظيرت في بدايات القرف الماضيأكثرىا إلزامان عن

 أفية، كالسمككية؛ مما أتاح المجاؿ أماـ غالبية عمماء النفس عمى اإلنسانيسكد بينيا النزاع كالمدرسة 
عرَّؼ البكرت ، نطاؽ مناطؽ النزاع في تمؾ الحقبةو خارج أنتتفؽ عمى مكضكع االتجاىات خصكصا 

تظـ مف خبللو خبرة الشخص، كتككف ذات تأثير حالةه مف التأىُّب النفٌسي كالعصٌبي تن" وأناالتجاه عمى 
" ) ثيرىا ىذه االستجابةتكجيييٍّ أك ديناميكٌي عمى استجابتو لجميع المكضكعات، أك المكاقؼ التي تست

 (.0007، الغرباكم

 
ؿ ىذا المككف المعتقدات ، كيمث  ف المعرفيٌ المكك  : األكؿ: ب أساسيةنايتككف االتجاه مف ثبلثة جك 

الفرد كيؤمف بيا حكؿ متغير  ااألمكر التي يعتنقي كىي، كؿ بعض األحكاـ المتعمقة بالمثيركالقناعات ح
تجاه مثير ة كالعاطفية االنفعالياالستجابة كيمثؿ ىذا المككف ، العاطفي المككففيك : الثاني، أما  معيف
، محايدةن  أك سمبيةن  أك ،مع مثير معيف كقد تككف استجابة ايجابيةن  فعالوأنمدل تفاعؿ الفرد ك  أم، معيف
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ف  السمككٌي، : الثالثك  الغرباكم ) كتصرفاتو تجاه المثير ،السمككية أساليب كنزعات الفرد كيمثؿفيك المكك 
،0007.) 
 
مصطمح االتجاه في عمـ النفس ييعب ر عف حالة ذىنية أك نفسية ما، لو العديد مف العكامؿ كالمراحؿ  أف

ب الشخصية أنلكظائؼ كالخصائص، كما لو أىمية في تككيف جك لتككينو باإلضافة إلى العديد مف ا
 (.(Eagle and Chaiken, 1993السكية كغير السَّكٌية 

 
ية اإلنسانفي كثير مف المجاالت التطبيقية عمى صعيد الحياة ىنالؾ أىميةن كبيرة ن لبلتجاه  أفكما 
جتماعية، كالصحة النفسية كالمرض التربية كالتعميـ، كالعبلقات العامة، كالسياسة، كالخدمة اال:مثؿ

 (.0002بني جابر، ) النفسي 
 
يينظىػػػري فػػػي الًقػػػدىـً إلػػػى  كػػػاف، فأفت االتجاىػػػات نحػػػك المرضػػػى النفسػػػييف حسػػػب تعاقػػػب األزمػػػكقػػػد تفاكتػػػ 

 كػػافاس منبػػكذكف، ك أنػػ، أك يينظىػػر إلػػييـ بكصػػفيـ اسه مغضػػكبه عمػػييـ مػػف اآلليػػةأنػػـ يػػأنالمرضػػى عمػػى 
المحاكالت األكلى لمعالجة   أف، إال مف الشياطيف التي تسكفي أركاحيـ فسىيـ تخمصان نأالكثير منيـ يقتمكف 

ٌتمت عندما بدأت العمكـ الطبيػة تتقػدـ بشػكؿ سػريع فػي بػبلد نفسية عمى أسس عمميَّةو رصينةو، األمراض ال
ػزأت النظػرة كالشػرؽ، لكػف التخصصػات الطبيػة ال الغػرب عػاممكف يت األطبػاءجعمػت ، ك لؤلنسػافتػي بػرزت جى

 يما يخصو دكف كعي بالتخصص اآلخرمع المريض كؿ ف

 (.5119، الجسماني) 
 
النظر في كالمؤسسات الصحية عمى المستكل العالمي إلى إعادة  األطباءعكامؿ عدة دفعت  كىنالؾ 

النفسيكف  األطباء كاف، كلقد ؿ النكاحي النفسية كالعقميةليشممفيكميا كاتجاىيا نحك المرض كالمرضى 
، النفسية، ك البيكلكجية اإلنسافاحي مف قدمكا تفسير متعدد المحاكر، كالذم يشمؿ كصفان متكامبلن لنك  أٌكؿى 
 International Conference for) اإلنسافعيًقدى أٌكؿ مؤتمر لكضع قائمة بأسباب كفاة ، كقد االجتماعيةك 

the Revision of the International List of Causes of Death ) كلـ بباريس في فرنسا( 5100)عاـ ،
، حيث كيضعت األمراض العقمية 5120يتضمف في حينيا قائمة األمراض العقمية كالنفسية حتى عاـ  

كالنفسية ضمف الفصؿ الخاٌص بأمراض الجياز العصبي في المراجعة السادسة لمتصنيؼ الدكلي 
 (.5117حمكدة، ( )I.C.D.6)لؤلمراض 
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الناس  اىات حكؿ العالـ مع التبٌدؿ الحاصؿ في الكعي مف قبؿكقد ترافؽ التغٌير في االتج 
الذم أدل إلى خركج الطب  ،(Grawe,Donaties and Bernaner,1994) األطباءك  ،المتخصصيف

تاجٌية، كفي نفس ناألب االجتماعٌية، ك أنلة تمسُّ الجك عف مفاىيمو التقميدية لممرض، كاعتبار المرض مسأ
نسانيةك  اجتماعٌية، الكقت مسؤكلٌية ، كقد أثمرت الجيكد العممٌية كالحقائؽ كاٌفة األطباءعمى عاتؽ  ا 

النفسييف،  األطباءك  األطباءمف أشكاؿ التعاكف بيف  الكاقعية في الدكؿ المتقدمة عف تبمكر صكر متنكعة
فاعميا كالفسيكلكجية، كت ،كقد أٌدل ىذا التعاكف بدكره إلى كضكح كثير مف التأثيرات النفسية، كاالجتماعية

نحك  األطباءمع بعض عمى نشكء كتطكر األمراض النفسٌية كالعقمٌية، باإلضافة إلى تحديد اتجاىات 
 (.5110عطية، )المرضى النفسييف 

 
، جذكرىا في عمؽ الميراث الثقافيٌ  االتجاىاًت كثيران ما تمتدُّ  فإكالجدير باإلشارة ككما ترل الباحثة، ف
كضكع االتجاىات نحك المرضى النفسييف ىي دراسات أجنبية تٌمت كمعظـ الدراسات التي أجريت في م

نحك المرضى النفسييف تيعدُّ  األطباءمعرفة اتجاىات إف ، كعميو في بيئات تختمؼ عف البيئة العربيةف
 ما ستسفر عنوميمةن ك أساسٌيةن في عممية التغيير أك التطكير تجاه األمراض النفسٌية كالعقمٌية بناءن عمى 

عمى تغيير أك تعديؿ ، كمف خبلؿ دراسة تمؾ االتجاىات نحك  المرضى النفسييف يمكننا العمؿ جالنتائ
 (.0002عكاشة ،)، كتعزيز اإليجابية كالتطكر نحك األفضؿ  السمبية منيا

 
 :الّدراسةهشكمة  2.3
 
كىذا ما  ايدةفي ظؿ الحاجة المتز ف النفسيي األطباءف النقص في أعداد الحالية م الٌدراسةتنبع مشكمة   

الحظتو الباحثة مف خبلؿ عمميا في الحقؿ الطبي، كتدٌربيا في مشفى األمراض النفسية كالعقمية كمراكز 
العالـ في  أفتشير الدراسات التي أجريت في مجتمعات مختمفة في بمدمف جية أخرل  ،الصحة النفسٌية

كاعيا أنكال يكاد يخمك مف ، مكافكؿ بنسب متفاكتة في   ةاألمراض النفسيٌ  الشرؽ كالغرب، إلى ازدياد
ة في دكؿ الغرب لؤلمراض النفسيٌ  متعددةه  دراساته  ت ذلؾ، كقد أكدٌ مف المجتمعات مجتمعو  المتعددة أمُّ 

أخرل عمى تشابو أعراض األمراض النفسية التي تصيب  دراسات ، كتدؿُّ الدكؿ العربيةكبعض  ،المتقدمة
اختبلؼ في بعض التفاصيؿ  ظى كحً لي  فا  ، كى مظاىرىا الرئيسية لمختمفة مف حيثفي المجتمعات ا اإلنساف

، كمفاىيـ الناس كتفسيرىـ ألسبابيا، كاألعراض، عتقدات التي ترتبط بالمرض النفسيخصكصا الم
عكاشة ) لمخمفٌية الثقافية كاالجتماعية ان لمعبلج حيث يختمؼ ذلؾ تبع اإلنسافكالطرؽ التي يمجأ إلييا 

،0002.) 
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مميكفى مكتئبو في العالـ،  إذ ( 520)ت منظمة الصحة العالمية تشير إلى كجكد أكثر مف إحصائيا فإ  
%( 2)شكؿ الكسكاس القيرم ما نسبتو كي ، مف الناس لمرة كاحدة في حياتيـ( %55)يصيب االكتئاب 

مف مجمكع %( 2) كييعد القمؽ مف أكثر األمراض شيكعان، حيث تصؿ نسبتو إلى العالـ، كافس مف
ع أنمف عٌماؿ المص%( 50-20)ما نسبتو  أفكأكد تقرير منظمة الٌصحة العالمية  ،حكؿ العالـ فكاالس

مٌما يشٌكؿ تيديدان عمى االقتصاد العالمي  ؛ألسباب نفسية في معظـ دكؿ العالـيتغيَّبكف عف أعماليـ 
مف اضٌطراب  نكفيعاكاحدان مف بيف أربعة ممَّف ييراجعكف الطبيب العاـ  أفبشكؿ عاـ، باإلضافة إلى 

 معاناةظر لمىذه النتائج ممفتةه لمنظر خصكصا بالن أف، كقد ذكر تقرير المنظمة يحتاج لمعبلجنفسيٍّ ك 
 (. (WHO, 2002، كاألسر كالمجتمعاتالتي يتحمميا المرضى

 

ببعض  ، حيث ترتبط األخرل ةة عف غيرىا مف المشكبلت الصحيٌ تختمؼ طبيعة األمراض النفسيٌ كما 
حيث يحيط الكثير مف  ،مختمفة خصكصان المجتمعات الشرقيةفي مجتمعات العالـ ال االتجاىاتك  المفاىيـ

إلى تأثير القكل  ،الناس اإلصابة باألمراض النفسية يعزك أفالغمكض بالمرض النفسي، كيدفع ذلؾ إلى 
 ـ العربيالعال أف، كيرتبط ذلؾ بالخمفية الثقافية كاالجتماعية في بمدكالجف ،الخفية مثؿ السحر

إلى كسائؿ غير  عبر التكجو  يحصمكف عمى العبلج  الكثير مف المرضى النفسييف  أف كما ،كاإلسبلمي
ذلؾ تأخر عرض حاالت المرضى عمى الطب النفسي الحديث  ف، كينشأ عالمشعكذيف لمعبلج مثؿ ةطبي
 ،المرضى النفسييف كيتعمؽ ذلؾ بصكرة مباشرة بحقكؽ لفترات طكيمة، معاناةكال ،تعرضيـ لممضاعفاتك 

 .البتزاز كالعنؼ، باإلضافة إلى اإلىماؿ كاتياكات كممارسات غير أخبلقيةنإل حيث يتعرض بعضيـ
 
مف المرضى  (%90-70) أف( 0002)تقارير المركز القكمي لؤلبحاث مف جيةو أخرل أشارت    

 فإف لتقارير المركز طبقان ج، ك لمعبل عمى المعالجيف الشعبييف طمبان  كفالنفسييف في المجتمع المصرم يترددٌ 
ممكف يع عمى األقؿ شخصو  كثبلثمائة كخمسكف ألؼى  بالجف   و ممسكسه أنيعتقد  مميكف مكاطفو  في مصرى 

مر عمى األ  كلـ يعد ،معالج أك شيخ منيـ عمى نفسو لقبى  كيطمؽ كؿ  ، في مجاؿ العبلج بإخراج الجف
 ،يمية عالية تصؿ إلى مستكل أساتذة الجامعاتمستكيات تعم ما امتد ليشمؿأنك  المستكيات الشعبية

غالبا ما يفعؿ ذلؾ بحثا عف  كىكا، أك يتستر كراءى ،بالصبغة الدينية العبلج الشعبي ييغٌطىخاصة حيف 
 (.0005الميدم، ) لمنقد كاتقاءن المصداقية 

 
 العاـ الطبيب، كال يستطيع لمطبيب العاـ أك األخصائي مف المرضى النفسييف( %00)حكالي  يمجأكما   

، فقط%( 082)حكالي  كما يمجأ لمطبيب النفسييا حاالت نفسية، أنعمى  ( %50) تشخيص أكثر مف
لنفسييف يعالجكف عند غالبية المرضى ا أفكىذا يعنى ( 0,05 % )النفسي أكثر مف  مشفىكال يدخؿ ال



 

 

 

 

6 

 

 األطباءىؤالء  ، مٌما  يستدعي معرفة اتجاىاتغيرىا مف التخصصاتك  ـ أك الباطنيالطبيب العا
 (.0002عكاشة، )ماـ ىذه الفئات مف المرضى كتكعيتيـ ا

 
عمى سبيؿ منيا نذكر ، العربية فافي بعض البمد األطباء ك أعداد بالنظر إلى كاقع  الطب النفسيٌ ك 

، في في األردفلؼ نسمة ا( 500) طبيب نفسي كاحد لكؿ مممكة األردنية الياشمية، لا يتكافر في، المثاؿ
في  األطباء، كيبمغ عدد في الخدمات الطبية الممكية فممرضتيف نفسيتيف تعمبل و ال يكجد إالأنحيف 

 كافطبيبان مف مجمكع الس( 00) المبنانيةالجميكرية  في، ك نفسيان طبيبان ( 29)الجميكرية العربية السكرية 
 (085) حيث يكجد ،تينيةأمريكا البلٌ قميمة إذا ما قكرنت مع  ت، كىذه اإلحصائيا(0005النابمسي، )الكمي 
في ك طبيب ( 5287) الكاليات المتحدةطبيب، كفي ( 189)، كفي أكركبا طبيب( 182) أفاليابكفي  طبيب،

            (.WHO,2002)كافطبيب نفسي لكؿ مئة ألؼ نسمة مف الس (5580)يكجد  المممكة المتحدة
 

 
الية ، الذم يزيد مف احتمٌي في فمسطيفاألمن ىنالؾ خصكصية لمكضع السياسي أفكمف الجدير بالذكر 

صابات، كتجارب األسر، فما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف عنؼ ك إصابة الفرد بالمرض النفسيٌ  ، ا 
التعرض ك  فاالحرمالبطالة، ك ، باإلضافة إلى كجكد نسبة عالية مف الفقر، ك اإلنسافتياكات حقكؽ ناك 

حالة ( 0055)إلى تسجيؿ( 0001)الفمسطينية عاـ إذ يشير تقرير كزارة الصحة ، المباشر لمصدمات
بزيادة ممحكظة  كافمف الس( 500،000)لكؿ ( 5080)ي مف أمراض نفسية كعقمية بنسبة أنجديدة تع

، كزارة الصحة ،فمسطيف)  (5000000)لكؿ (  2002) ت النسبة كان، حيث (0000)عاـ بالمقارنة مع 
0001.) 

 
إلى ( 0009) عاـخبلؿ  ت  جديدةحاال (205) سطيٌنية إلى دخكؿكما يشير تقرير كزارة الٌصحة  الفم

 مشفى، كراجع ال(% 5085) إلىاإلقامة ت نسبة فيما كصم بيت لحـ لؤلمراض العقمٌية كالنفسٌية، مشفى
، عبلهألعكاـ السابقة، كما تـ اإلشارة النسبة مرتفعة عف ا، كتعد ىذه احالة( 0957)مف دكف اإلقامة 
 ثبلثة عشرطب النفسي في فمسطيف، حيث يعمؿ الككادر المتخصصة في النقص ى كأشار التقرير إل

كما أشار  حاء الضفة،أنضمف كادر كزارة الصحة، كخمسة آخركف خارج الكزارة في جميع  نفسيان  طبيبان 
عداـ شبو كامؿ لمطب أنك ، اآلخذ في ازدياد لعدد المرضى النفسييف ىذا العدد ال يكفي أفإلى  التقرير 

العاميف حكؿ مكاضيع  األطباءتعميـ غياب كامؿ لتدريب ك إلى ، باإلضافة ي لؤلطفاؿ كاليافعيففسٌ الن
 (.0001، فمسطيف، كزارة الصحة) ةحة النفسيٌ كالصٌ  ،ب النفسيٌ الطٌ 
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، ت األفراد نحك المكاضيع المختمفةالمعمكمات تمعب دكانر أساسٌيان في معرفة اتجاىا أفباإلضافة إلى 
يـ تجاه اآلخريف، اتجاىات الناس تحدد سمكك أف، كبما ريقة كفاعمية تغييرىا أك تعديمياطككما تؤثر في 

منيـ خاصة  األطباءك  عامة مف الضركرم معرفة اتجاىات األفراد في المجتمع فإنو، ممف يحيطكف بيـ
 (.0005، الطراكنة)
 
المدرسة، ككسائؿ ، ك بلؿ األىؿالفرد في طفكلتو مف خ يتمقاىا لتيعممية االكتساب كالتعٌمـ   أفكما   

بدرجة كبيرة  تحدد  البيئة التي يعيش بيا الفرد بغض النظر عف مرحمتو العمرية أف، كما اإلعبلـ
 (.Benjamin , et al , 1987) االتجاىات التي يحمميا الفرد في طٌياتو

 
يجابية سمبيةكجكد اتجاىات  مان ،عمىالعالـ عمك  فادراسات في بمدال أظيرت العديد مفقد ل    لدل  ، كا 

مسح شامؿ لممجتمع المحمي في استراليا، تـ ، حيث تـٌ عمؿ (5111كالقرشي، يالشربين) عامة الناس
، كمقارنة تمؾ االتجاىات مع ثبلث (االكتئاب)مف خبللو قياس اتجاىات الناس نحك األمراض النفسٌية 

عمـ النفس اإلكمينيكي، ب العاـ، ك الطالطب النفسي،  ك : مف العامميف في المجاؿ الصحي كىـفئات 
كأظيرعمماء ، العامييف األطباءالنفسييف ك  األطباءت النتائج  أكثر إيجابية لدل الناس منيا لدل كانك 

لدل  سمبية ت النتائج أكثركان، ك أكثر إيجابية عف االكتئاب كالفصاـقٌؿ سمبٌية ك أ ان آراء النفس اإلكمينيكيكف
 Jorum) بالنسبة إليذاء المريض النفسي لنفسو األطباء، عف فييالناس كعمماء النفس اإلكمينيك

,1999.) 
 
، ال ةعة األدبيات كفي حدكد عمـ الباحثكعمى صعيد الكطف العربي كفمسطيف تحديدان، كمف خبلؿ مراج 

نحك المرضى  األطباء، كاتجاه ات حكؿ مكضكع االتجاىات بشكؿ عاـيكجد إال القميؿ مف الدراس
نيكٌية المكٌكنة العناصر الب أفالمكضكع لتبيدراسة ىذا  إلى -الباحثة –دفع  ، مماخاٌص النفسييف بشكؿ 
 .ك ذلؾ بناءن عمى معطيات عممٌية كاضحة التجاىات األطبا

 
 :الّدراسة أىهيةُ  1.3

 

لمكضكع االتجاىات في ككنيا تمعب دكران ديناميكيان في تكجيو كاقع السمكؾ  الٌدراسةتكميف أىمية 
، إضافةن إلى تأثيرىا ات المتراكمة عمى مدل سنيف طكيمةر كالخب كىي حصيمةه مف المعمكمات ،ياإلنسان

نحك المرضى  األطباء، كأىمية اتجاىات تعاممنا مع اآلخريفيد تفاعمنا ك اإليجابي كالسمبي في رسـ كتحد
 :النفسييف تكمف في التالي
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تي تطرقت لمكضكع االتجاىات بشكؿ عاـ، أىميتىيا مف ندرة كقٌمة الدراسات ال الٌدراسةتستمٌد ىذه  -5
 .بشكؿ خاصنحك المرضى النفسييف  األطباءكاتجاىات 

 
بعض المتغيرات أثر ، ك سمبيةن أـ إيجابٌيةن ت كانكاءه أس األطباءإعطاء تٌصكرو كاضحو حكؿ اتجاىات  -0

 .يفنحك المرضى النفسي األطباءعمى اتجاه المتعمقة بيـ 

 

، نحك المرضى النفسييف األطباءلدل ةن حكؿ طبيعة االتجاىات المكجكدة صكرةن كصٌفيةن دقيقيـ تقدٌ  -3
 .كالخركج بتكصيات ك نتائج كاقعية كعممية

 

بُّ في خدمة كبداية لؤلبحاث التي تص ،الٌدراسةك مكتبة النفسية لمكضكعات في حاجة لمبحث ال ءإثرا - 2
 .المرضى النفسييف، كالفمسطينٌي خاٌصة حكؿ المرض النفسي ك الكطف العربٌي عاٌمة

 
تسيـ في إفادة الباحثيف كالمتخصصيف في إجراء أبحاث جديدة في ىذا المجاؿ تسيـ في تطكير  -1

 .الكاقع الصحٌي النفسي في الكطف العربيٌ 

 

 
 :الّدراسة أىدافُ  4.3

 

 :مف خبلؿ  الٌدراسةتمثمت أىداؼ   
 

  :العاماليدف 
 .كجنكب الضفة الغربيةشفيات الحككمية في  كسط  المالعامميف في  األطباءتجاىات ا التٌعرؼ إلى 

 
 :األىداف الفرعية

جمع راـ اهلل الٌطبي، ممشفى كؿ مف يف، في نحك المرضى النفسي العامميف األطباءدراسة اتجاىات  -5
 .أبك الحسف القاسـمشفى عالية، ك مشفى ، ك مشفى بيت جاال أريحا الجديد، كمشفى  ك

 

 مكافالسكف ك  مكافك العمؿ،  مكافك الخبرة العممية، ك العمر، ك الجنس،  رؼ عمى أثر متغيراتالتعٌ  -0
 .نحك المرضى النفسييف األطباءالتخرج عمى اتجاىات 

 



 

 

 

 

9 

 

 :الّدراسة أسئمةُ  5.3

 
 :عف التساؤالت التالية الٌدراسةلقد أجابت    
الضفة  نكبكجكسط الحككمية في  المشفياتفي  العامميف األطباءاالتجاىات التي يحمميا  ما -5  

 ؟نحك المرضى النفسييف الغربية 
 

، السكف مكافر، كالتخصص، كسنكات الخبرة، ك العمكؿ مف المتغيرات التالية، الجنس، ك  ما أثر -0
كسط  فيالحككمية  المشفياتفي العامميف  األطباءعمى اتجاىات  التخرج مكافالعمؿ، ك  مكافك 

 نحك المرضى النفسييف؟كجنكب الضفة الغربية 
 

 :الّدراسة ودُ حد 7.1
  

كسط كجنكب الضفة  ة فييفيات الحككمشالعامميف في الم األطباءتشمؿ جميع ك  :الحُد البشري: أواًل  
 .الغربية

 

المجمع الطبي في راـ  ،كمية في كسط كجنكب الضفة الغربيةالحك المشفياتتشمؿ ك  :يهكانالحُد ال: ثانيا
أبك الحسف  مشفىك  ا الجديد،يحأر  مشفىك ، بيت جاال مشفىيؿ، ك عالية في الخم مشفىاهلل، ك 
 (.0001فمسطيف، دائرة اإلحصاء،) يطافي  القاسـ

  
 .(0050 /آب  -افحزير ) الفترة الزمنية بيففي  الٌدراسةجاز ىذه ناتـ  :يناالزه الحدُ :ثالثًا 

 

 :والهفاىيم الهصطمحاتُ  8.1
 

 :االتجاىات
عصبي، تنتظـ مف خبللو خبرة داد أك التأىب النفسٌي ك المف االستعحالةه "و أناالتجاه بييعر ؼي البكرت   

، كالمكاقؼ استجابة الفرد لجميع  المكضكعات ، كتككف ذات تأثير تكجييي أك ديناميكي عمىالشخص
 (.0007، الغرباكم" )ثيرىا ىذه االستجابةالتي تست
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يا ما فمن ،ب متعددةأنمرتبطة بجك حكؿ معتقدات متداخمة ك  اقة منظمة نسبياط"و أنبكعرَّفو رككش   
 الجانبنيا ما يشتمؿ عمى ، كماالنفعالي الجانبيشتمؿ عمى ما  ، كمنيااإلدراكي الجانبيشتمؿ عمى 

 (.Rokeac ,1981)"لنشاط معيف كبطريقة مناسبة ان أك استعداد تبر تييأن ككؿ ىذه المعتقدات تع ،السمككي
 
ـعف دافع لعبارة و أنكتيعر ؼ الباحثة االتجاه عمى    َى خبرات الفرد في ناتجو عف تجاربو ك ، سمكؾو متعؿَّ

، مما عقاب في إطار البيئة بشكؿ متكرر المكاقؼ االجتماعية منذ  الطفكلة  كما كاجيو مف ثكاب أك
 .يدفع الفرد إلى إصدار سمكؾ أك تكجو إيجابي أك سمبي نحك المكاضيع المختمفة

 
 :تجاُه نحو الهرض النفسي التعريف اإلجرائي لل  

ىك استعداد، كمشاعر، كأفكار، كمعتقدات مكتسبة تتككف عند الفرد مف خبلؿ حياتو كتفاعمو في البيت، 
 تو بالسمب أك اإليجاب نحك المرضكالمدرسة، كمف خبلؿ العمؿ كالحياة االجتماعية بحيث تٌكجو استجابا

مقياس االتجاىات  في ضكء المبحكثكفيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا ، ك (0007،الغرباكم)النفسي 
 .الٌدراسةالمستخدـ ألغراض ىذه 

 
 :الحكوهي هشفىال
 .ـالضيافة كالكر  يىي كممة التينية تعن :كمفرد مشفىان

تقدـ الخدمات  ،تابعةه لكزارة الصحة في الدكلة غير ربحٌية عبلجٌيةىك منظمة  :الحكوهي هشفىتعريف ال
، األطباءمف   مشفىالككف مجتمع ، حيث يتغيرتت ال ثابتةكليا ركتيف كقكاعد ، الطبية كالعبلجية

 اإلدارييفعاممي النظافة  ك ك  ،العامميف الصحييف، ك األشعةالمختبر ك  ، كفنييالممرضيف، كالقاببلتك 
(forum.toleen.com/9928.html). 
 

   :العاهمين األطباء
ـٌ بعد  بعدالطب درس كيمارس مينة  كؿ مف   لمدة ست سنكات  الٌدراسةحصكلو عمى شيادة الطب العا

المتخصصيف في العاميف ك  األطباء كيشمؿ جميع، كحصكلو عمى شيادة مزاكلة المينة في كمية الطب،
الحككمية  المشفيات، في أطباء األعصابك  النفسييف، األطباءعدا  ك اإلدارية ما المكاقع الكظيفيةجميع 

 .كسط كجنكب الضفة الغربية
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 :النفسيّ  الهرُض 

أمُّ " DSM- IV-TR)) الدليؿ التشخيصي الرابع لؤلمراض النفسية كالعقمية ضي النفسٌي حسبييعرَّؼ المر   
، أك سمككية، أك مجتمعة معان  ،ةانفعاليفرد يظير عمى شكؿ أعراض اختبلؿ في الكظائؼ النفسية عند ال

في كيعتمد دليؿ األمراض النفسية األمريكي "  بحيث تؤثر عمى شخصية الفرد كتكيفو في الحياة
، يتضمف المحكر خمسة محاكرإذ يضـ  ،(Axes)تشخيصو لممرض النفسي عمى  منحى المحاكر 

عمى االضطرابات  الثاني، بينما يشتمؿ المحكر (Clinical Syndromes) العياديةاألكؿ األعراض 
 Physical Disorder)، كالثالث عمى األعراض الجسدية (Personality Disorders)الشخصية 

and Conditions) ، كالرابع عمى  حدة الضغكط (Severity of Adaptive Stressors) كاألخير ،
  (Highest Level Functioning Past Year) يشتمؿ عمى مستكل التكيؼ لدل الفرد خبلؿ عاـ 

.(DSM- IV-TR) 
 
االجتماعية مجمكعةه مف االضطرابات "و أنعمى ( المرض النفسي)أٌكٌؿ مف عرَّؼ  كييعتبر كيمياـ ككليف  

، إذ يجد معو الفرد ألمان، ك ضيقا الخكؼ المرضيكالنفسية مثؿ مشاعر القمؽ، كاالكتئاب، كالكسكسة، ك 
 (. Williams,1988) يفقد اتصالو بالكاقع  أفمف غير 

 
أك حكمو عمى  ،أك مشاعره ،اإلنسافنفسية تصيب تفكير  حالة وأنعمى : الباحثةي المرض النفسيكتعر ؼي 
مكاجية لكنَّيا تعيؽ شعكره بالسعادة، ك  ،القدرةى عمى الحكـ عمى األمكر معيا المريض ال يفقد ،األشياء

 .، كالقمؽ كالكسكاس القيرمألمثمة عمى تمؾ األمراض االكتئابكمف امتطمبات الحياة، 
 

، أك اذىانيـفي  (neurosis) نفسيٌ ف اضطراب م يعانكفىـ األشخاص الذيف : المرضى النفسييكف
عديدة منيا فئة العصاب كاضطرابات الشخصية كغيرىا مف ، كيتضمف اضطرابات أفكارىـىـ، أك مشاعر 

 (.(Lindsey, 2002االضطرابات  
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  الثانيالفصل 
 

 
 .األدب السيكولوجي -3.2
 

 .الدراسات السابقة -2.2
 

 همخص الدراسات السابقة – 1.2
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الثانيلفصُل ا  
 

 الّدراسات الّسابقةاألدب السيكولوجي و 
 

، كما تـ تناكؿ المريض النفسيتناكؿ ىذا الفصؿ األدبيات التي تحدثت عف مفيـك االتجاىات، ك 
 .سي، كالعكامؿ التي تؤثر في كؿو منيماقشت مكضكع االتجاىات، كالمرض النفالٌدراسات السابقة التي نا

 

 :الهقدهةُ 
 

يجب االىتماـ بمكاقؼ عدد  فإنو؛ ضى النفسييفناس نحك المرض كالمر عند الحديث عف اتجاىات ال  
مف األطراؼ ممَّف يدخمكف في تفاعبلت مباشرة كغير مباشرة مع المرضى النفسييف، ىذه األطراؼ تشمؿ 

، كغيرىـ مف المينييف اٌلذيف يتعاممكف يكميان مع المرضى األطباءك  األسرة، كاألخٌصائييف النفسييف، أفراد
خاصة  األطباءىذه االتجاىات مف المكاقؼ التي يتخذىا الناس عامة ك  تتشكؿك ، العياداتك  المشفياتفي 

تؤثر ، بالتالي معاممتيـ ليـيا تنعكس عمى سمككيـ نحكىـ، ك نمف المرض النفسي كالمرضى النفسييف؛ أل
 (.5199، يانريح) فقا لطبيعة تمؾ المكاقؼأك األسكأ ك  ،عمى تطكر حالتيـ نحك األحسف

 
 كولوجيّ األدُب السي : 3.2

 
 :تعريُف االتجاىات 3.3.2  
 

حيث  أشمؿ تعريؼ لبلتجاه النفسي، (Jordan Allport)تعريؼ العالـ  جكردكف البكرت  ييعتبر   
، لعصبي تنتظـ مف خبللو خبرة الشخصمف االستعداد أك التأىب النفسي كاحالة  وأنيصؼ االتجاه ب

تثيرىا ، كالمكاقؼ التي تسالمكضكعاتالفرد لجميع استجابة  كتككف ذات تأثير تكجييي أك ديناميكي عمى
 (.0007، الغرباكم) ىذه االستجابة 

 

أكجد البكرت أربعة شركط  ىات ، حيث مكضكع االتجا تكجيو البحكث إلى لبكرت فيكقد ساىـ ا  
 :لمتمييز بيف االتجاه كغيره مف الظكاىر مثؿ الحاجات أك العادات  كىي
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يمَّر االتجاه بعممية تمايز نتيجة لمخبرات المختمفة التي  أف، ك خبرة  قكٌيةككف االتجاىات نتيجة تت أف 
، كتتجمع مع بعضيا البعض الخبرات الفردية حكؿ مكضكع معيف تتكامؿ أف، ك بيايتعرض ليا صاح

يككف ىناؾ مصدر لبلتجاىات الجاىزة بالنسبة لمفرد نتيجة  أفمككنة اتجاىان حكؿ ذلؾ المكضكع، كأخيران 
 (.(Bhugra and leff,1993 الكالديف أك األصدقاء  لتقميد

 

تجػػػاه ( ضػػػد)أك غيػػػر الحميمػػػة  (مػػػع)االتجاىػػػات عبػػػارة عػػػف ميػػػؿو لبلسػػػتجابة الحميمػػػة  أفيػػػرل الػػػبعض 
       ، كىػذه االسػتجابة ال بػد مػف االسػتدالؿ عميػو بطريقػة مباشػرةأك جػنس، أك مكضػكع معػيف ،جماعػة

 (.5110 عبد المقصكد كآخركف،)
 

، كالميؿ عمى " وأنرَّؼى السٌيد االتجاه عمى ع كقد  فيرل االتجاه النفسي ميؿه عاـ  مكتسبه  و اتجاهه،أنميؿه
التأىب العصبٌي العقمي التي تنظميا التييؤ ك  ، كىك أحد حاالتي  في أعماقو، نسبي  في ثبكًتوعاطف

 (.5111السيد، )الخبرة، مكجيان سمكؾ األفراد كاىتماماتيـ بمكضكع معيف 
 

و ميؿ الفرد الذم ينحك سمككو تجاه بعض عناصر البيئة أك بعيدان أنب" :االتجاه قائبلن " بكجاردس"كيعرؼ 
كىك يشير بذلؾ ،  "في ذلؾ بالمعايير المكجبة أك السالبة تبعان لقربو مف ىذه أك بعده عنيا عنيا متأثران 

 :بعيد أك قد يككف ذات أمدو  لحظيان، يككف أف :إلى مستكييف لمتأىب ىما
رد كعناصر البيئة التي حظي بيف الفكينتج بطبيعة الحاؿ مف التفاعؿ المٌ  :حظيالتأىب المؤقت أك المٌ  -5

 .يعيش فييا
 
الذم يتبع بطبيعة الحاؿ تطكر  كيتميز ىذا االتجاه بالثبات كاالستقرار، :المدل الطكيؿ التييؤ ذك -0

فاالتجاىات ىي حصيمة تأثر الفرد بالمثيرات  ،ةالفرد في صراعو مع البيئة االجتماعية كالماديٌ 
 قةماط الثقافة، كالتراث الحضارم لؤلجياؿ السابأنالعديدة التي تصدر عف اتصالو بالبيئة ك 

 (.0005،منصكرال)
 

ىناؾ قاسمان مشتركان يجمع بيف أكثر التعريفات المعاصرة ليذا  أفنستنتج مف التعريفات السابقة 
المشاعر، عبارة عف مجمكعة مف األفكار، ك  االتجاه أفبُّ في يص  معظميا أفالمصطمح، إذ 

 .كاالدراكات، كالمعتقدات، كالميكؿ حكؿ مكضكع ما، تكجو سمكؾ الفرد كتحدد مكقفو مف ذلؾ المكضكع
 :علقة هفيوم االتجاه النفسي بغيره هن الهفاىيم الهتّعمقة بو3.3.2

 

 :تجاه ال بدَّ مف تكضيحيا منيااالالعديد مف المفاىيـ ذات العبلقة ب ىنالؾ أف 
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، فالقيـ (االتجاه)كالخاٌص ( القيمة)لعاـ بيف القيـ كاالتجاىات، ىك الفرؽ بيف ا الفرؽ فإ: لقيما -5
تجريدات تكشؼ عف نفسيا مف خبلؿ تعبير األفراد عف اتجاىاتيـ نحك مكضكعات محددة، 

 .مفيكـ القيمة أعُـّ كأشمؿي مف مفيكـ االتجاه أفكبمعنى آخر 
 

كىك أضيؽ مف مفيـك االتجاه، كيعني مجرد معارؼ الشخص كتصكراتو عف مكضكع : قدالهعتَ  -0
ة، كبالتالي يشير إلى مكٌكف كاحد مف االنفعاليما، أك أشخاص بعينيـ، كال يتصؼ بالصفة 

 .مككنات االتجاه
 

 فداكتعتبر الميكؿ اتجاىات نفسية تجعؿ الشخص يبحث عف أكجو نشاط أكثر مف مي :الهيل -2
كبلن مف االتجاه كالميؿ، عبارة عف كصؼ الستعداد الفرد لبلستجابة لشيء  فإعيف، كمع ذلؾ فم

  .(0000عبلـ، )ما بطريقة معينة 
 

 : عواهُل تكوين االتجاىات النفسية 2.3.2
 

، كيؤثر فييا األىؿ، كاألصدقاء، التنشئة االجتماعية تنشأ االتجاىات النفسٌية كتتككف مف خبلؿ عممية   
البيئة التي تشير إلى التنظيمات،  إدراؾ رمكز اإلنساف، حيث يتعمـ كسائؿ اإلعبلـ، كالدعاية، ك مدرسةكال
، المؤيدة أك المعارضة، فيحمؿ االتجاه السمبي أك اإليجابي ك جذابان أك منٌفران  كافة تجاه ما طرؽ المعيشك 

  (.5111دكيدار،) أخرلعر مف ناحية، كبالسمكؾ مف ناحية ككما ترتبط االتجاىات بالمشا
 

 :لتكوين االتجاىات النفسية االجتهاعية الواجب توافرىاعواهل ال 3.2.3.2
 
كثيره ما يقبؿ و أنذلؾ  يعتبر اإليحاء مف أكثر العكامؿ شيكعان في تككيف االتجاىات النفسية، :اإليحاء .5

متصمة بيذا المكضكعات ال أك، اتصاؿ مباشر باألشياء يككف لو أمُّ  أفدكف الفرد اتجاىان مف 
 األطفاؿ عف آبائيـ دكف نقد أك تفكير، يتخذىاتحدده المعايير االجتماعية العامة التي  ،االتجاه

 .ءان نمطيان مف تقاليدىـ كحضارتيـفتصبح جز 

يا بالحياة الحاضرة، دائمان يستعيف بخبراتو الماضية كيعمؿ عمى ربطاإلنساف ف: لخبراتاتعميـ  -0
  .ف خبرات، كمعايير لمحكـ عمى األشخاص كاألعماؿما تخزَّف عنده مكيستخدـ 
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في  األبعاد كاضحةن الخبرة التي يمارسيا الفرد محددةى تككف  أفو يجب أنكذلؾ يعني  :الخبرةتمايز  -2
دراكو د مف تفاعمو مع عناصر بيئتو ا سيجحتى يربطيا بمثميا فيما سبؽ أك فيم ؛محتكل تصكيره كا 

 .االجتماعية
 
ؽ يعمٌ  فعاؿ الحادُّ نالفا ،تساعد عمى تككيف االتجاه فعاؿ حاد  ناالخبرة التي يصاحبيا  أف: حدَّة الخبرة -2

اعية كأكثر ارتباطان بنزكعو كسمككو في المكاقؼ االجتم ،كيجعميا أعمؽ أثران في نفس الفرد ،الخبرة
أحكامو  عمى ح ذات تأثيركبيذا تتككف العاطفة عند الفرد كتصب ،المرتبطة بمحتكل ىذه الخبرة

 (.0007، الغرباكم) كمعاييره 
 

 :هكّونات االتجاه 1.3.2
 

 :يتككف االتجاه مف ثبلث مراحؿ أساسية ىي
ن الهعرف -5  ،كمعتقدات ،ف المعرفي في كؿ ما لدل الفرد مف عمميات إدراكيةيتمثؿ المكك   :يّ الهكوِّ

  .ًمو لمكضكع االتجاهج تقؼ كراء تقبُّ كأفكار تتعمؽ بمكضكع االتجاه، كيشمؿ ما لديو مف حج
 
كرغباتو نحك المكضكع، كمف  ،ى مف خبلؿ مشاعر الشخصيتجمٌ  (:االنفعالي)ّي ن العاطفوّ الهك-0

 .و أك كرىو لوأك نفكره منو، ك حب   ،إقبالو عميو
 
فاالتجاىات كمكجيات سمكؾ يتضح في االستجابة العممية لبلتجاه بطريقة ما،  :يّ ن السموكوّ الهك-2

تجاه المكاضيع ، كفقا لممشاعر التي يحمميا العمؿ عمى نحك سمبيٍّ أك إيجابيٌ عو إلى تدف نسافلئل
 (.5111المخزكمي،) المختمفة
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 :خصائُص االتجاىات 2.1.4
 

الشخص  أك نزكع لمقياـ بفعؿ ينطكم عمى عبلقة بيف ،يبدك عمى شكؿ استعداد: االتجاه تييؤه  -5
الشخصية  فو عف السمات التي يذكر كجكدىا فيكمكضكع االتجاه، كمف ىذه الزاكية يككف اختبل

  .كتميزىا مبلزمة لياككف كالتي ت
و ينطكم عمى نكع أنالزاكية يقاؿ عف االتجاه  كمف ىذه ، مع أك ضد: أفكلو محكر  : االتجاه محكرم   -0

كقد تككف  ،نح قيمة مف الشخص لمكضكع االتجاهم أم ،فيو تقكيمان  فا  مف التحيز الشخصي، ك 
 .دكف ذلؾ كقد تككف ، عالية( التفضيؿأم )القيمة 

كمف الخبرات الناجمة عف ىذا  محيطو، الشخص معيا تأتي مف تفاعؿ أنأم : جاىات متعمَّمةاالت -2
 . التي ترافقيا كتككف جزءان منيا ةاالنفعاليالتفاعؿ، كيدخؿ في ىذه الخبرات المشاعر 

دة كقد الشٌ  تجاه بثبلث درجات مفو ينطكم عمى درجات، كقد ييتـ قياس االأنأم  :متغير االتجاه -2
االتجاىات  كفي كؿ الحاالت تشمؿ الدرجات في دراسة. يتناكؿ عددان مف الدرجات يفكؽ ذلؾ

  .في عدـ التفضيؿ أم التفضيؿ السمبي كدرجاتو  ،ة التفضيؿ اإليجابيفي شدٌ  درجاتو 

جانب ك  ،اصعقمي لدل األشخ جانبو ينطكم عمى تفاعؿ بيف أنأم  :االتجاه عقمي عاطفي  -1
 تباه إلى تفاكتناإل العقمي، كمع ذلؾ يجب جانب، كلكف الغمبة في االتجاىات لمعاطفي أكانفعالي

  .(0002، محمد كلي ك) العاطفي الجانبالعقمي كقكة  الجانباألشخاص في قكة 

د لسنكات مف حياتو بع كيبدك ىذا الثبات في استمرارية االتجاه لدل الشخص :نسبيان  االتجاه ثابته  -5
كفي  ،المتصمة بمكضكع االتجاه تكٌكف االتجاه، كيظير ىذا الثبات كاضحان في أعماؿ ذلؾ الشخص

  .إدراكو لمعالـ حكلو
 حتى الحاضر كالعكامؿ ويتكاستمرار عد الماضي مف حيث تككف االتجاه ففيو بي  :االتجاه ثبلثي األبعاد -7

 كفي إجراءات اعتماد ،  ه مستقببلن عد المستقبؿ، كيبدك ذلؾ كاضحان في استمرار فيو، كفيو بي 

 كاجيتو ظركؼ تتصؿ بمكضكع تمؾ ما يفعمو صاحبيا إذا أفاالتجاىات لمتنبؤ بما يمكف 

 (. Bhugra and leff, 1993)  االتجاىات


 :وظائف االتجاىات  5.3.2
 

  اعة تحقؽ لمفرد مجمكعة مف الفكائد التي تساعده عمى التكيؼ مع الجم عدة كظائؼ لبلتجاىات    
 :تو في المجتمع، كمف ىذه الكظائؼمكاننو مف إثبات ذاتو، كتحديد التي ينتمي إلييا كما تمكٌ 

شباع ال ؼاألىداؽ تحقيا أنحيث : ةالنفعيٌ الكظيفة  -5  مف أىداؼ  ران رغبات، فاالتجاىات تحقؽ كثيكا 
الفرد عف اتجاىاتو  فالفرد، كتزكده بالقدرة عمى التكيؼ في المكاقؼ المتعددة التي يقابميا، فإعبل
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ظمتيا، أنتماءه ككالءه لقكاعدىا ك أنيظير مدل تقبمو لمعايير الجماعة كقيميا كمعتقداتيا، كما تظير 
شباع دكافعو في يات لمسمكؾ تساعد الفرد عمى تحقيؽ أىدافواالتجاىات تعتبر مكجٌ  أفليذا ف ، كا 
 .المعايير االجتماعية السائدة ضكء 

يؤدم ذلؾ  إفعندما تتجمع االتجاىات كالخبرات المتعددة كالمتنكعة لدل الفرد ف: الكظيفة التنظيمية -0
، في مكاقؼ الحياة المختمفة؛ بحيث يسمؾ حياتو عمى نحك ثابت ان نسبيٌ  إلى اتساؽ سمككياتو كثباتيا

 .كمطرد
لو  عادة ما يتبنى الفرد مجمكعة مف االتجاىات التي تكجو سمككو، كتتيح: كظيفة تحقيؽ الذات - 2

 .تو داخؿ الجماعةمكانالفرصة لمتعبير عف ذاتو، كتحديد ىكيتو ك 
المجتمع،  يربط االتجاه بيف الفرد كمجتمعو، أك فئة مف ذلؾ: تماء كالتكحد مع اآلخريفإلنكظيفة ا -2

مثؿ اآلخريف كيؤلؼ  وأنأك تمؾ الفئة كشعكره ب ،تماء إلى ذلؾ المجتمعنكيدعـ شعكر ذلؾ الفرد باأل
 .كحدة معيـ

لديو،  فااالطمئن تساعد االتجاىات صاحبيا في فيـ عالمو فيمان يسيـ في تككيف: الكظيفة المعرفية -1
الثبات كالكضكح في  يا تكفر لمشخص نكعان مفأن ،كفي جعؿ حكادث ىذا العالـ ذات معنى خاص

 (.0007العيد، ) رؤية العالـ كتفسير حكادثو


  :االتجاىات واعُ أن 6.3.2
 :كاع التاليةنات النفسية إلى األتصنؼ االتجاى

 (.أم إيجابي) ىك االتجاه الذم ينحك بالفرد نحك شيء ما :الهوجب االتجاهُ  .3

 (.أم سمبي)ىك االتجاه الذم يجنح بالفرد بعيدان عف شيء آخر: االتجاه السمبي .2

 فيو، يبدك االتجاه القكم في مكقؼ الفرد مف ىدؼ االتجاه مكقفان حادان ال رفؽ  :االتجاه القوي .1

 .اتجاهه قكم  حاد  يسيطر عمى نفسو

 ىذا النكع مف االتجاه يتمثؿ في الذم يقؼ مف ىدؼ االتجاه مكقفان ضعيفان  :االتجاه الضعيف .4

 .و ال يشعر بشٌدة االتجاه كما يشعر بيا الفرد في االتجاه القكمن؛ ألمستسممان، فيك يفعؿ ذلؾ

 .فرد حرجان في إظياره كالتحدث عنو أماـ اآلخريفىك االتجاه الذم ال يجد ال :االتجاه العمنيّ  .5

 ، كيحتفظ بو في قرارة نفسو، م يحاكؿ الفرد إخفائو عف اآلخريفىك االتجاه الذ :االتجاه السريّ  .6

 .حيف يسأؿ عنو احيانابؿ ينكره 

  .ىك االتجاه المشترؾ بيف عدد كبير مف الناس:االتجاه الجهاعيّ  .7

 .بصديؽو لو اتجاهه فردمٌ  اإلنسافيميز فردان عف آخر، فإعجاب  ىك االتجاه الذم :التجاه الفرديا .8
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 .االتجاه الذم ينصبُّ عمى المكاضيع العامة دكف الخكض في حيثياتيا ىك :االتجاه العامِّ  .9

 ، كتسمؾ االتجاىات النكعٌية مسمكان لذم ينصب  عمى النكاحي الذاتٌيةىك االتجاه ا :االتجاه النوعيّ  .30

االتجاىات العاٌمة، كبذلؾ تعتمد االتجاىات النكٌعية عمى العاٌمة كتشتؽ دكافعيا  يخضع في جكىره إلطار
 (.5112كلي كمحمد، )منو 

 

: قياس االتجاىات  طرقُ   7.3.2  
 

 :ة التي يجب تكافرىا في بناء المقاييس كىينشير إلى الشركط األساسيٌ  أف ال بدَّ بدايةن 
    تقاء نإكىذا يعني  يعتبر أساسا ضركريان، في حد ذاتيا، كتركيب العبارة اختيار عبارات المقياس، . أ

 .التجاه المراد قياسو كتقديرهعباراتو كتركيبيا بطريقة صحيحة مبلئمة لنكعية ا   
تحميؿ عبارات المقاييس، كيعني ذلؾ الناحية الكيفية لمحكـ عمى صبلحية كؿ عبارة مف عبارات . ب

رفة مدل اتفاؽ كؿ عبارة مع كبتفسير أكضح، ال بد مف معسو ؛ لتقدير االتجاه المطمكب قياالمقياس
(Bhugra and leff, 1993) .ر العاـ لبلختيااليدؼ 



 : منياعديدة لقياس االتجاىات النفسٌية  إلى كجكد طرؽكما تشير البحكث كالدراسات النفسٌية 
 

 : ويتم هن خلليا : الطرق الهباشرة لقياس االتجاىات 3.7.3.2
 

الرأم  التي تعمؿ عمىمثؿ الدراسات  كذلؾ ،ئكية لئلجابات المؤيدة كالمعارضةإيجاد النسبة الم  :أكالن 
ـٌ ، كقد   ت األسئمة تكضع عمى شكؿ فقرات في غايةكان يا، حيثلعدـ دقَّتً  فأيىًممت األ العا

 .إجابات عشكائية إلى حد مارتب عمى ذلؾ يت مما ،البساطة
 

 :مف السبللـ ىما أفرئيسي أفنكعت، كىناؾ استخداـ سبللـ االتجاىا :ثانيا
ترتيب  مقدمان الباحث يحدد ، حيث الجتماعية لبكجادركسالمسافة ا سمـمثؿ : القبمية السبللـ - 1 

 .مقة بالقبكؿ أك الرفضختمفة المتعالعبارات الم
 
، ةفيزيائيتعتمد بصفة عامة عمى الطرؽ المستخدمة في األبحاث النفس ك : ةالسبللـ النفس فيزيائي -2 

 :عمى مرحمتيف يالسمـ النفس فيزيائ يعمؿحيث 
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محدكدة، لنحدد  بحث عمى العينة  ، كذلؾ بإجراءبكضع االختبار عمى أساس تجريبيٌ : الهرحمة األولى

 .بالضبط داللة االتجاىات المتضمنة في أسئمة السمـ عند األشخاص الذيف نسأليـ

 .األشخاص المقترح اختبارىـمجمكعة تطبيؽ السمـ عمى : ةالثانيالهرحمة  
 

 :هباشرة لمقياسالطرق غير ال 2.7.3.2
 

 .مقابمة اإلكمينيكيةال -5

 

     لدل  دراسة مقارنة يكضح بعض االتجاىاتالتاريخ دراسة حيث تتيح : دراسة تكاريخ الحياة -0 
  .افراد المجتمع نحك المكاضيع المختمفة     

 

 استبعاد إلى  ىذه الطريقة تيدؼك : في المكاقؼ الكاقعية فرداليقة القائمة عمى دراسة سمكؾ الطر  -2
نحك مختمؼ  تيـ الشفكيةبدـ الصراحة عند األشخاص في ايجااألخطاء التي قد تنشا مف ع    

 .(0000عبلـ، ) المكاضيع
 

 

 :تعديل االتجاىات وتغييرىا 8.3.2
 

يا أنراحؿ ما قبؿ الشيخكخة، كالتي يقاؿ عنيا م فيسيَّما التي يكتسبيا الفرد في حياتو، كال  االتجاىاتً  فإ
فقد يناؿ االتجاه بعض التعديؿ في مدل مضمكنو أك  ،كالتغيير تخضع لمتعديؿ أفثابتة نسبيان، يمكف 

كقد يتـ التغيير أك . كيأخذ منحى جديدان مختمفان اختبلفان كاضحان عف السابؽ شدتو، كقد يتغير االتجاه
فقد يحدث التغيير لدل الفرد بتأثير خبرات جديدة كعميقة األثر  ،تنكعةأك ظركؼ م التعديؿ ضمف شركط

 كقد يحدث بعد تكٌكف معارؼ جديدة لدل الفرد تتصؿ بو كبشخصيتو كبمكضكع ،لدل الشخص تتككف

في حاؿ اتجاه  كال تككف متكافرة لديو مف قبؿ، ككثيران ما يحدث ىذا التغيير ضمف ىذه الظركؼ، االتجاه
تقـك  ان منظم التغيير عمبلن  كقد يككف العامؿ الرئيس في حدكث. تصادم أك اتجاه مف زعيـأك اق سياسيٌ 

تمؾ الكسائؿ أك المؤسسة  كذلؾ حيف يخضع الشخص آلثار ،بو كسائؿ اإلعبلـ أك مؤسسة خاصة
 (.5119الكقفي، ) الخاصة

 

مثاؿ ذلؾ أثر حاجة الفرد ر في حاجات الفرد، ك تغيٌ  قد يأتي مف ،العامؿ الرئيس في التغيير فإ ثـٌ    
يأتي العامؿ مف  أفكيحتمؿ ، ة أك فريؽ لعبة رياضيةكتمة سياسيٌ  تماء إلىنالشديدة كالجديدة إلى اإل

كالسيما حيف يدعك بقاء الشخص في مجتمع ما إلى تعديؿ في قناعات ، الدفاع عف النفس الحاجة إلى
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ـ ىنا كيقد   بذلؾ تغير عنده في اتجاه أك أكثر،محؽ ال تتفؽ كشركط الحياة في ذلؾ المجتمع، ثـ يى  لديو
الجديدة تغييران في اتجاىاتيـ  حيف تستدعي حياتيـ ،عمى ىذا التعديؿ المياجركف إلى مجتمع جديد أمثمةن 

 (.0000الشيخ، ) اث منيـنما األكالسيَّ  ،نحك حرية سمكؾ األكالد
 

ح رأم عمى اتجاىات متعددة ، كعدـ كضك تكزيع ال: كمف العكامؿ التي تجعؿ تغيير االتجاه سيبلن   
، الثانكيةالتي تتككف في الجماعات ، مثؿ االتجاىات اتجاه الفرد نحك مكضكع االتجاه، كسطحية االتجاه

 .باإلضافة إلى عدـ كجكد مؤٌثرات مضادة
 
ي د الفرد الت، كالدكافع القكية عنصبلبًة الرأم عند األفراد: صعبان كمف العكامؿ التي تجعؿ تغيير االتجاه   

كضكح ك  ى الحفاظ عمى االتجاىات القائمة،، كحيؿ الدفاع التي تعمؿ عمتعمؿ عمى مقاكمة تغيير االتجاه
كمحمد،  كلي)         ، باإلضافة إلى رسكخ االتجاىات كقكتيا داخؿ الفردمعالـ االتجاه عند الفرد

0002.) 
 

  : االتجاىات ر تكوينالتي تفسّ  النظرياتُ  18580

 

 مف المفاىيـ كالمعمكمات كالمشاعر كاألحاسيس التي تكلد لدل الفرد نزعة ان مركب ان نتاج االتجاىات ٌثؿتم  

 عدد مف النظريات تفسير تككيف االتجاىات يستند إلى أفإذ  ،لبلستجابة لمكضكع معيف ،كاستعدادان معينان 
  (.0002، جابربني )
 

 (:Psychoanalytic Theory) نظرية التحميل النفسي  3.9.3.2
 

ا تمر بمراحؿ ن، كىذه األانا الفرد دكر كبير في تككيف األتجاىات التي يحممياال أفتؤكد ىذه النظرية    
مختمفة خبلؿ مراحؿ حياة الفرد في الطفكلة كالمراىقة متأثرة في ذلؾ بمحصمة االتجاىات التي يككنيا 

حك األشياء يحددىا دكر تمؾ األشياء في اتجاه الفرد ن أفك . الفرد نتيجة لخفض أك عدـ خفض تكتراتو
، بحيث يتككف القيـ االجتماعيةخفض التكتر الناشىء مف الصراع الداخمي جراء متطمبات اليك، ك 

) التكتريتككف اتجاه سمبي نحك األشياء التي أعاقت خفض ، أك تجاه االيجابي التي خفضت التكتراال
 (.0002،النبياف
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 (:Behavioral Theory) يةالسموك نظريةال 2.9.3.2
 
االتجاىات  في تعميـ ،(بافمكؼ) رتباطياال يتحدث أصحاب كجية النظر السمككية المتعمقة باالشتراط  

 ،كربط المثير الطبيعي بمثيرات أخرل قريبة منو الكائف يميؿ إلى تعميـ المثير أفحيث . كتككينيا
 أف، كما أكد بافمكؼ عمى بالمثير الطبيعي شبييةالاألسمكب لممثيرات  الكائف يستجيب بنفس فإكبالتالي ف

 (.0002، نبيافال) االتجاه يمكف تككينو كتعديمو باستخداـ التعزيز المفظي
 

 (: (Social Learning Theoryنظرية التعمم االجتهاعي 1.9.3.2
 
ـ ؾ متعمَّ االتجاىات سمك  أف، عمى (Albert Bandura)دكرا نايؤكد رٌكاد ىذه النظرية كمنيـ البرت ب  

، كمف خبلؿ الخبرة االجتماعية، كمحاكاة البيئة المحيطة مف خبلؿ منذ الطفكلة مف خبلؿ الكالديف
 (.0002بني جابر،)، كمف ثـ كسائؿ اإلعبلـ أفاألقر ك  المدرسة

 
 (:Cognitive Theory)النظرية الهعرفّية  4.9.3.2

 
بسمكف    االتجاه  أف، إلى (Rosberng and Ebeslone)تذىب نظرية االتساؽ المعرفي لركزينبرج كا 

و إذا ما حدث تأثير في إحدل أنك كضكع معيف ذات بنية نفسية منطقية، يةه مع أك ضد مأنحالةه كجد
رذلؾ سيؤ  أفالمككنات، ف ي ناأم تغيير في المككف الكجد فإ، كعميو فدم بالضركرة إلى تغيير في اآلخى

 (.0002بني جابر، ).لبلتجاه سيؤدم إلى تغيير في المككف المعرفي
 
 :نظريُة التوازن 5.9.3.2  
 
و حالةه مف التكازف بيف الشخص أن، الذم فٌسر االتجاه عمى (Hider)مف رٌكاد ىذه المدرسة ىايدر  

ية بينيـ كاتجاه مشترؾ، نافي حاؿ كجكد عبلقة كجد ،معيف، أك بيف مجمكعة مف األشخاص كمكضكع
 (.5191عقؿ ،)س نجاؿ التكتينتىزعي ىذه العىبلقة في حاؿ اختبل
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 (:Interaction Humanity Theory)ية اإلنسان ةالتفاعمي نظريةال 6.9.3.2
 
التربية كالتعميـ القائمة عمى الخبرة  إلى مبادئ( يةاإلنسان)يستند أصحاب كجية النظر التفاعمية   

امان في كأكسعيا استخد، ان نتشار افي تككيف االتجاىات  النظر ر كجياتً كيعتبر ىذا المنحنى أكثى  ،المباشرة
و يستند عمى كجيات النظر السابقة كدمجيا معان في إطار المنحنى نأل كذلؾ؛ مجاالت التربية كالتعميـ

 .(0002، نبيافال) الشامؿ ياإلنسان
 
ى لبلتجاىات دكران ىامان في تحديد سمكؾ األفراد، فيي غالبان ما تساعد الشخص عم أفنبلحظ مما سبؽ   

دراكنا لآلخريفليا األثرى الكب أف، كما الجماعات التي يرتبط بيا تحديد  أف كما نرل، يرى في أحكامنا كا 
كات األكلى مف حياة ىناؾ تصكراتو كثيرةن عف المرضى النفسييف يتـ تعميميا منذ الطفكلة خبلؿ السن

 .األفراد
، كمف كمية، كتأثير كسائؿ األعبلـالي يتـ تككيدىا باستمرار مف خبلؿ التفاعؿ في الحياة كىذه التصكرات

عديد كالعاممكف في المجاؿ الصحٌي لدييـ ال األطباء، فحتى لجمؿ المعركفة في ثقافة كؿ مجتمعخبلؿ ا
، كىذه التصكراًت كاالتجاىاًت تدخؿ في البنية النفسية ألفراد المجتمع، مف ىذه التصكرات كاالتجاىات

 .نحك المرضى النفسييف ألطباءاسيتـٌ معرفة اتجاىات  الٌدراسةكفي ىذه 
 

 :تاريخ و تطور الهرض النفسي  30.3.2
 

قٌسـ العمماء المرض النفسي ، كقد فالقد تفاكتت االتجاىات نحك المرضى النفسييف حسب تعاقب األزم  
 :(5119عكاشة، ) كقتنا الحاضر إلىشكؿ نماذج منذ القدـ  ىعمكالمرضى النفسييف 

 
  :يّ ناالشيط النهوذج: أوالً 
 ، كسيطرى عمى عقمو كأعصابو،اإلنسافؾ قد تممٌ  فاشيط كعقمي عبارة عفكؿ مرض نفسي  يعتبر كاف  

خراجو مف جسـ  أفطرد ىذا الشيطىك  ،الكحيد لعبلج ىذا المرض كالحؿُّ  ،اإلنسافلو إلى جسـ بدخك  كا 
 :ةحد الكسائؿ التاليأيتـ ب ، كالذماإلنساف

  .تمائـ عف عبارةكىي : رآتي القً  -5

  .منو الشيطافكىي ضرب المريض لطرد : الضرب -2

 .شيطانوالمريض لمتخمص منو كمف  حرؽ يتـ :الحرؽ -3
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 .أجسادىـمف الشياطيف التي تسكف أركاحيـ ك يتـ قتؿ المرضى تخمصان منيـ ك  فاكفي كثير مف األحي  
 

 : النهوذج الطبيعيّ  :ثانيا
 

يتككف مف  اإلنساف أف ، حيث أشار إلى(راطق بكأ) يدعى ينايكن طبيب بيذا النمكذج  مف نادل أكؿ  
 يككف ،اإلنسافالمعادف في جسـ تمؾ  فافي حالة اتز  أفشباه المعادف ككجد أ ك، أمف المعادف مجمكعو

ذفي نفسو  افىناؾ اتز   يككف ىناؾ اضطراب في نفس فإنو ،ىناؾ اضطراب في المعادف كافا كا 

 مكجكدة تككف ىذه المعادف، حيث ثبتيا العصر الحديثأكقد  ،"األخبلط"رية ظن ىذا ما سٌماه ك  ،اإلنساف
 اإلنسافنسبة كؿ مف ىذه المعادف في جسـ  حدد كما ،اإلنسافمتكازف كطبيعي في جسـ  بشكؿ

 .(5119عكاشة،)
 
 :يناالنهوذج الشيط إلى العودة : ثالثاً  
  
كبدأت تنشر  ،كغيرىا دينيةالكاإلقطاع عمى األمكر  الكنيسة ت فيياسيطر  ذلؾ في الفترة التي كاف  

 ،كراء المرض النفسي ان ناىناؾ شيط أفادَّعىكا كقد  ،كالمرضى النفسييف النفسي عف المرض أفكاران 
في فرنسا ف ،الفترةالمرضى النفسيكف كثيران في ىذه  ىانع، ك قد معبلجل جيؿ كالكي بالنارنا األكاستخدمك 

حيث ، يكرؾ في لندف مشفىفي ، ك مريضو  (100)حرؽ فييا أفي سكيسرا ك  ،مريضو  ألؼ  إحراؽتـ 
 الظاىرةكىذه  النفسية، الثكرةيكر ظ إلى أدلكىذا ما ، (ـ5951)في عاـ  معان  األطباءحرؽ المرضى ك أي 

 .(5119عكاشة،) ياإلنسانكىك النمكذج  يكر النمكذج الرابعظ إلى أدت
 

  :ياإلنسانالنهوذج  : رابعاً 
 

باأليمكر  كاف، ك كاير فاجكىك ككف بي سسيانفر  االتجاهى  ىذا ـى كتزعَّ  األيمكر تفسيران  كبدا تفسير العصبيةميتما ن
 مف العمماء اآلخريف ةن كمساعد ان القت دعم كدعكة ىذا العالـً  ،لمجياز العصبي أىمية كأعطى ،طبيان 

 .(5119عكاشة،)
 

 



 

 

 

 

25 

 

  :الطبي الحديثالنهوذج  :خاهساً 
 
كقد  ،(Penal) دعى بينيؿفرنسي يي  طبيبه  وي مى د تزعَّ لممرض النفسي كق لتاريخيةا كىك آخر النماذج  
صنؼ ك  ب،بمنع الضر ى، ك بإخراج المرض ، فأمرالنفسيةاألمراض  مشفىمديران ل الفرنسية الحككمةنتو عيٌ 

ذات  نفسي   مرضه ، ك ( العصاب) عميو أطمؽمنشأ نفسي  ذاتي  نفسي   ضه مر : قسميف إلىالمرض النفسي 
 .(5119عكاشة،) (افالذى ) عميو أطمؽعضكم  منشأ

 
    :تطكرت في ىذا النمكذج العديد مف النظريات التي تفسر المرض النفسي منياك 

       
 :  التحميمية النظرية :اواًل  
 

كقد ظمت ، عمـ النفس مف الناحية التاريخية مدارس أقدـمف  -المدرسة التحميمية -تعتبر مدرسة فركيد
مدرسة التحميؿ النفسي  كقد خرج مف ةو ،لفترة طكيم ،النفسيج في مجاؿ عمـ النفس كالعبل مسيطرةن 

 .((Vaknin,2006 يا تطكير نظريات فركيد كالتعديؿ عميمدارس كثيرة قامت ب
 

 (:0002حسيف، ) الفرد يتككف مف أساسيات ثبلثةالجياز النفسي عند  أفترل المدرسة التحميمية ك 
 

 

 .لمشخصية كىك الجزء األساسي ٌمذة، ال مو عمى مبدأتعمؽ بالغرائز كىي قائتك  ،(ID) ليكا: األٌكؿ
 

نيا الفرد مف، ك (Superior Ego) ا األعمىناأل: الثاني خبلؿ  يتضمف الضمير كما عنده مف مثاليات ككى
 .كىي تيتـ بقيـ المجتمع الجتماعية منذ طفكلتو ا التنشئة

 
ال  ياأن، أم ا األعمىنيك كاألالبيف حؿ الصراع  ىعم، ك تعمؿ عمى مبدأ الكاقع، ك (Ego) اناأل:  الثالث

  .ليككما في اذة كال تخضع لمبدأ المٌ  ،األعمى انتطالب بالكماؿ كما في األ
 
 

، كما يؽ بيف ما يتطمبو العالـ الخارجيعجز الفرد عف التكفالصراع بيف مككنات الجياز النفسي، ك إف 
 لمرض النفسييران ما تقكد الفرد إلى اكاإلحساس بالذنب كث ،ا األعمىنما يمميو األيك، ك تطمبو اليى 
 (.5117العيسكم،)
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 : (5119الزيكد، ) الحياة النفسية لدل الفرد ليا ثبلثة مستكياتو كىي أفكقد اعتبر فركيد    
 
  .لييا في لحظة معينةإكجكدىا كننتبو  الظكاىر التي نعيكيمثؿ (:conscious)الشعكر  -5
 
تباه في لحظة نشعكر الظكاىر التي ال تشغؿ األ كيمثؿ ما قبؿ: (preconscious)ما قبؿ الشعكر  -0

 .معينة
 
يككف  أفدكف  اإلنساف يمثؿ األحداث كالظكاىر التي تؤثر عمىك : Unconscious)) البلشعكر -2

كما  ،كالفنكف أفاألحبلـ كزالت المس تأثير البلشعكر يظير في أفكقد رأم فركيد  .ليا كاعيان  اإلنساف
  .نسافلئل رابات النفسية كالسمكؾ غير المنطقييظير في االضط

 
 أف، ك ىي التي تحدد الشخصية المستقبميةالسنكات الخمسة األكلى مف حياة الفرد،   أفكقد افترض فركيد 

قغىفشٔٚذانًُٕإنٗ، كقدلحدكث األمراض العصابية فيما بعدأم صدمة يتعرض ليا الشخص تييؤ 

:يشاحمحغةانجُظ



 مصػدران  ـى كيعتبػر فركيػد الفىػ، كلػىالسنة األ منذ الكالدة كتنتيي في تبدأ :Oral phase)) يةلفماالمرحمة -5
 أي المرحمػػة تنشػػ كخػػبلؿ ىػػذه، الطعػػاـ كالشػػراب لمحصػػكؿ عمػػى اٌ ية كمصػػدر ذة الجنٌسػػلمحصػػكؿ عمػػى المٌػػ

فػي  ىػـ مشػاكؿ الشخصػية التػي تتطػكر فيمػا بعػدأ كمػف. ة لدل الطفؿانفعاليعبلقات عاطفية كركابط 
العػزة ) ؿ مػع اآلخػريفمػف االتصػا  فس، كالخػكؼالثقػة بػالن عدـ: مف العبلقات العاطفية أفاؿ الحرمح

 (.5111 اليادم،كعبد 
 
حيث ، الثالثةمف بداية السنة األكلى حتى نياية السنة  كتمتد(:Anal phase)المرحمة الشرجٌية  -0

 ةى الشرجيٌ  المنطقةى  أفكيرل فركيد ، شرجيةلمناطؽ أخرل كالمنطقة ا إلىالفـ  مفذة ينتقؿ مصدر المٌ 
تعمـ مف خبلليا   يتقفى  أف ؿكيجب عمى الطف، تككيف الشخصية في  ر األىَـّ تصبح العنصى 

 معيا تعمـ كيفية إدراؾ المشاعر السمبية كالتعامؿ، ك اإلحساس بالقدرة الشخصية، ك ؿاالستقبل
 . (0000الخكاجا، )

 
حكؿ  يدكرفي ىذه المرحمة الرئيسي  الصراعى  أفيعتقد فركيد  (:phallic phase) ةالمرحمة القضيبي-2

أطفاليـ  ـ اآلباءي فإذا عمَّ ، كاألـألب كرىا الطفؿ نحك امة التي يطٌ الرغبات الجنسية البلشعكرية المحرٌ 
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 ىي عبارة عف دكافع خاطئة( الجسمي كالجنسي)االستطبلع لدييـ  دكافعيـ الجنسية كحبٌ  أفب

عاقة إ تطكير إلىيؤدم عيـ مما تجاه دكاف بالذنب الشعكرى  فيتعممك ما  أففاؿ سرعاألط أفف ؛كمحرمة
 . (0000 الخكاجا،)        عيـاآلخريف كبناء عبلقات حميمة مشخصية في االستمتاع بالقرب مف 

 
كيغمب عمييا  ،المرحمة في سف الخامسة كحتى السادسة هتبدأ ىذ :(Latency phase) الكمكف  -2

 .كتمتاز باليدكء في عممية ضبط الدكافع لدل الفرد ،كالجنسية الناحية العاطفيةالخمكؿ مف 
 
ة كتطكرات ىذه المرحمة ىامة  في ذاتيٌ ، عشر ةالثاني سف يفىذه المرحمة  تبدأ:المرحمة التناسمية  -1

خريف آلمصمحة اؿ كيفضٌ ، لآلخريف اجتماعي محبٍّ  ى شخصو إلحب ذاتو  فيتحكؿ مف الشخص
ه ىذ إلىالفرد يصؿ  أفكيرل فركيد  انعمى البناء السميـ لؤل ة دالةه يز مً  كىذه ،ةو الذاتيٌ عمى مصمحت

، فإذا تفيَّـ األىؿ ىذه التصادـ بيف الرغبات كالقيكد االجتماعية، ك تالمرحمة مع بعض الصراعا
 (. 5119الزيكد، )لميضٌي قيدمان في حياتو بشكؿ سكمٌ المرحمة استطاع الشخص ا

 

يمنع الكبت ، إذ كبت لو دكر ىاـ  في عممية الضبطالعصاب ينشأ عف الكبت، فال أفح فركيد يكضأخيران ك 
 أفكما يعتبر فركيد . رغبات كدكافع الفرد مف الظيكر إلى مستكل الشعكر كيتـ إبعادىا إلى اٌلبلشعكر

عمى  األمراضى النفسيَّة التي تطرأ أف، ك الشخصيةىك الصراع الشديد بيف مككنات  أصؿ العصاب
ضافة الشخصية فيما بعد مثؿ االكتئاب كالكسكاس القيرم ما ىي إال نتيجة لمصراعات المبكرة باإل

   (.5111أحمد، )  ةلمعكامؿ البيئية كالجسدي
 

 :ةالهعرفيّ  النظريةُ :  ثانيا
 
يا تؤكد أىمية أن، في اه المعرفي عف غيرىا مف النظرياتتتميز النظريات التي تقع ضمف االتج  

العمميات المعرفية التي يمتمكيا  ، كتتضمفتككيف السمكؾ المشكؿ كفي معالجتوميات المعرفية في العم
ناعات ، كالقًفًسيـ كيتكقعيا مف اآلخريفنا أل، كالتكقعات التي يضعكنيصكاب كالخطأالناس عف ال

يؾ المعرفية ، نظرية بالتي تفسر االضطراب النظريات المعرفية ، كمف أىـكاألفكار التي تحدد سمككيـ
 (.0005القدس المفتكحة جامعة ) االنفعالي العقبلنيمعبلج لمعبلج المعرفي، كنظرية أليس المعرفٌية ل

 
 

 :(Beck)بيك  -   
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الفردى يقـك بتحريؼ الكاقع بناء   أفترجع بالدرجة األساس إلى  المشكبلت النفسية أفأشار بيؾ إلى   
مف  يعانكفاألشخاصى اٌلذيف  أفكالحظ بيؾ (. 5150 ،بيؾ)عمى معمكمات كافتراضات خاطئة 
، تناسؽ في رد الفعؿ تجاه المكاقؼ لدييـ أخطاءه في التفكير كعدـاالضطرابات كخصكصا االكتئاب 

ؿ تشكىات معرفية تحتاج إلى إيضاح، حتى يصؿ إلى العبلج كتظير ردة فعمو تجاه المكقؼ عمى شك
فسيـ كتكقعاتيـ تجاه أننظرة الناس تجاه  أف، (5150ؾ بي) كما يرل  ،(0005القدس المفتكحة جامعة )

صطدـ ما ت أفاألمكر كالحياة بشكؿ عاـ نظرة سمبية كقد تتكاجد لدييـ اإليجابية تجاه الحياة لكنيا سرع
آركف  ت االكتئاب كىذا ما يدعى بمثمث ، كتتغمب عمييا خصكصا في حاالمع السمبية كتفكقيا األخيرة

 .بيؾ لبلكتئاب
 

 
 
 
 
 
 

   
                         

تميز  الفرد يمتمؾ أخطاء في التفكير فيناؾ ثبلثة خصائص أفالمعرفية تكضح النظرية   
 :التفكيرالبلسكم

كافة األحداث تنطبؽ  أفحيث يعتبر المريض ب: (Profile representation) التمثيؿ الشخصي -5
 .عميو
 
 .يفكر المريض بصكرة متطرفة كمطمقةحيث  : (Polarized thinking)  التفكير المستقطب -0
 
في ردة فعمو تجاه األحداث الحاصمة أكثر مف ىنا  يبالغ المريض: (Law rules) كف القكاعدناق -2

 (.5112الشناكم، ) األشخاص العادييف تجاه نفس الحدث 
 
المريض حيث يقٌيـ  : كؿ شيء أك ال شيء : كمف األفكار التي تظير عمى شكؿ تشكىات معرفية 
لقطبية؛ أم سالب أك مكجب، حيث كىذا ما يعرؼ با فشؿ أك النجاح، ال: فقط جازاتو بناءان عمى خياريفان
كيقمؿ مف ، البسيطة المرض يضخـ األحداث أفإذ  :التضخيـ كالتقميؿأك  ،ثالثه مقبكؿ يكجد خياره  ال
قبالو أن  أفلتقميؿ مف شاعبر ، أك عمى الحياةجازاتو التي يقكـ بيا، مما يؤدم إلى ىبكط ركحو المعنكية كا 

 السمبية لمنفس النظرية
 
 
 

 لمحياة النظرة السمبية
 لمهستقبل

 ءالتفسير السي       
 لؤلمكر
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يقكـ أك  ،بمركر الكقت ةن حاصم ان ثاحدااألحداث اإليجابية  أفالمريض يعتبر األحداث اإليجابية؛ حيث 
ىذا ما يدعى ا مف الصحة ك ي ال أساس لينات مغمكطة كتحميؿ ال عقبلانبتحميؿ المكاقؼ يناء عمى بي

 (.0005جامعة القدس المفتكحة،)باإلستنتاج العشكائي
 
 : سألبرت إلي -
 

السبيؿ  إف، لذا فاإلنسافالذم يتبناه  العقبلني رالتفكير غينتاج  النفسيةاالضطرابات  أفأشار إلى    
 أفة، كيرل العقبلنيماط التفكير الخاطئة كغير أنفي التخمص مف  ية، يككفاإلنسان معاناةص مف اللمتخمٌ 

كليست الظركؼ بحد  كاألحداثييمو لتمؾ الظركؼ كتق اإلنسافتفسير  عفتنجـ  النفسيةالمشكبلت 
فكاره حكؿ أك  اإلنسافاعتقادات ىك  كاألمراض العصابية،فعاؿ ناأل راءالسبب ك  أف أليس لذا يعتقد، ذاتيا

 :ةالعقبلنيكمف ىذه األفكار الخاطئة، كغير ، التي يتعرض ليا األحداث
 .مف قبؿ كؿ شخص ميـ في المجتمع مقبكالن ك  يككف محبكبان  أفمفرد في ل ةمحىناؾ ضركرة مي  -5

 

ما الممكنة إذا  المياديف جاز في كؿنكمكتمبل كقادرا عمى األ منافسا،ك كفؤان يككف  أفيتعيف عمى الفرد  -0
 .اجتماعيةيككف لو منزلة  أفأراد 
 

)            لرغباتناكبير عندما تسير في اتجاىات معاكسة  إزعاج ذات األمكر ستككف أفب االعتقاد -2
 (.5110 باترسكف،

 

 :السموكية النظرية: ثالثًا 
 
 أفو سمكؾه متعمَّـ يصبح عادةن يبلـز الفرد خبلؿ حياتو، ك أن،  بر المدرسة السمككية المرض النفسيتفس  

كتستند ىذه النظرية إلى دراسات بافمكؼ اإلشراطية، . األعراض المرضية يتعمميا الفرد خبلؿ مراحؿ نمكه
اؼ إليو و استجابةه لمحافز مضأن، أم صمة لتفاعؿ العادة مع الدافعالفرد ىك مح سمكؾ أفعمى أساس 

كالشخص السكم ىك الذم تعمـ كاستجاب باألسمكب الصحيح في حيف . اىتمامات الشخص ك مشاعره
 (.5119، الزيكد)طئ أك عادة متعممة سيئة المرض النفسي ىك تعمـ خا أف
 
 
 

 :(0002عكاشة، )ف مف نظـ ثبلثة كىيالجياز العصبي يتكك  أفيرل بافمكؼ 
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 (.نظاـ الغرائز ك الدكافع)نظاـ األفعاؿ المنعكسة غير الشرطية : النظاـ اإلشارم األكؿ -5
 
 .كيحتكم عمى إشارات مباشرة لمنبيات الكاقع: الثانيالنظاـ اإلشارم  -0
 
 .لمدماغ، كيكجد في الفص األمامي فقط اإلنسافك يكجد عند : الثالث النظاـ اإلشارم -2

 
، كيفسر العصاب عند ة لبلختبلؿ بيف ىذه النظـ الثبلثالمرض النفسي يأتي نتيج أفبافمكؼ يرل كما  

النشاط النفسي  فأل؛ (الكؼ)، كالمثبطة (االستثارة)و صراع بيف المؤثرات المنبية أنعمى  اإلنساف
 (.0002 عكاشة،)السكم ىك نتيجة التكازف بيف االستثارة ك الكؼ  لؤلنساف

 
 

 :النظرية الفسيولوجية: رابعاً 
 

العكامؿ الكراثية كاألمراض الجسمية المبكرة في حياة الفرد كنكعية الغذاء الذم  أف تشير ىذه النظرية إلى
 ح ىذا العضك ضعيفايؤدم إلى اضطراب كظيفة عضك معيف مف أعضاء الجسـ ك يصب اإلنسافيتناكلو 

 (.0002الميدم، ) عند تعرضو لمضغط
 

 :ة االجتهاعيةالنظري
 

تحمؿ بمنطقية  مف النظريات الميمة التي كاحدةه  االجتماعيٌ  نظرية اريؾ اريكسكف حكؿ التطكر النفسيٌ 
تتفؽ مف حيث المبدأ مع  كالنظرية .كمؤثرات تككينو الشخصي كالسمككي اإلنسافعممية مراحؿ نمك 

 ،ةمتسمسمتتطكر عبر مراحؿ  سافاإلن شخصية أفاريكسكف يؤمف ب لكفٌ  ،نظرية التحميؿ النفسي لفركيد
عادةالتجارب االجتماعية تؤثر في تشكيؿ  أفك   .(0000الكقفي، )      ىذه الشخصية تشكيؿ كا 
 
في  اكبير  كىذا يعتبر تحكال أك األزمات الصراع بنكع مفمرحمة يمركف الناس في كؿ  أف اريكسكفيعتقد ك 

 ةلسيككلكجي ما حكؿ تطكر نكعيإمركز الصراعات تتك ، أىذه الصدمات أفكيضيؼ . ر ذكاتيـيتطك 
 (.0000 الكقفي،)مثؿ الثقة  خفاؽ في تطكير قدرات نكعيةاإل ، أكالفرد
 :الدراسات السابقة 2.2
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 سيتـ في ىذا الجزء عرض الٌدراسات السابقة التي تناكلت المكضكع مف مف حيث نتائج األبحاث،  
 .اسةالٌدر متغيرات ، ك الٌدراسةأدكات ، ك الٌدراسةينة عك 
 
 :يةانتشار األهراض النفسدراسات  3.2.2  
 
 (:2009)عام ( هركز اإلرشاد الفمسطيني) الصحة النفسية في فمسطين  -
 
لؤلربع سنكات  مف كزارة الصحة الفمسطينيةات ناجمع بيعممية  مركز اإلرشاد الفمسطيني أجرل   

عاـ  اتنابي أفعمما ب)نفسية الٌ خدمات الحكؿ المتكجييف لتمقي ( 0005،0007،0009،0001)الماضية 
مف اضطرابات  يعانكفمف المتكجييف %( 25) أفأشارت النتائج ك  (.ىي فقط لمضفة الغربية 0001

 مف المتكجييف (%07) ما نسبتو أفك  مف اضطرابات عاطفية، يعانكفكجييف مف المت%( 25)عصابية ك
مف  يعانكفف مف المتكجيي( %1)ية كنامف الفصاـ كاالضطرابات الذى يعانكف لتمقي الخدمة الٌنفسية 
 .(www.pcc-jer.org ) اضطرابات بالشخصية

 
ب النفسي الخاصة بالمتكجييف لمط فمسطيني لبلرشاداالحصائيات الخاصة بالمركز ال كما أظيرت 

 لمطب الٌنفسي مف المتكجييف%( 01: )ما يمي(  0007،0009،0001) خبلؿ الثبلث سنكات الماضية
 ية فشكمتأنالذىمزاج اما الفصاـ كاالضطرابات الاضطراب  يعانكف( %00)كاعو كأنؽ بمف القم يعانكف

اضطراب %( 9)ك اضطراب تكيؼ (%55) إلى ما نسبتو الٌدراسة، كما أشارت مف المتكجييف (59%)
مف  %(07)بالمرتبة االكلى  كاففقد   (0001, 0009)اما مف حيث التكجو لبلرشاد النفسي. الشخصية
كاضطراب  (%55) مف ثـ القمؽ، ك بسبب مشاكؿ بالعبلقات داخؿ العائمة لئلرشاد الٌنفسي المتكجييف
 (. www.pcc-jer.org) مف المتكجييف (%5)اضطرابات الشخصية قد شكمت ، ك (% 52)المزاج 

 
 (: 2005)عام ( WHO) عن األهراض النفسية في فمسطينهنظهة الصحة العالهية  تقرير  -
  

 ة المجتمع في جامعة ة في القدس باالشتراؾ مع برنامج صحٌ ة العالميٌ مكتب منظمة الصحٌ أجرل    
مشاكؿ عمى المستكل الجسدم كالنفسي الالفمسطينييف مف  معاناةبيرزيت دراسة مسحية لتقييـ مدل 

كييدؼ . سرائيمي الفمسطينياإلاسي الراىف مف استمرار الصراع نتيجة الكضع السي ، كذلؾكالبيئي

http://www.pcc-jer.org/
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ا يفتقده الفمسطينيكف مف حقكؽ إلى الكصكؿ إلى نتائج تكضح لمدكؿ األخرل م الٌدراسةالقائمكف عمى 
 . بسبب المعيشة تحت ظركؼ حرب بشكؿ مستمر اإلنساف

 
في جريت عمى حكالي ألؼ فرد مف عينة عشكائية منتقاة مف فمسطينييف يعيشكف التي أي  الٌدراسةكأظيرت 
طينييف مف الفمس%( 0185) أف 0001كف األكؿ عاـ  كانلغربية كقطاع غزة خبلؿ شير الضفة ا
كاحد مف بيف كؿ خمسة فمسطينييف مف  يعانيك . ما ردمء أك ردمء جدان مستكل حياتيـ إ أفيشعركف ب

 لٌدراسةامتيـ مف الذيف شم %( 29. 2)عمى حياتيـ اليكمية، بينما يشعر مشاكؿ صحية بدنية تؤثر سمبان 
مف مشاكؿ مادية بدرجة  يعانكف كاحدان مف بيف كؿ ثبلثة  أفإلى  الٌدراسةباإلحباط أك القمؽ، كأشارت 

 .بالغة أك كبيرة
 
إلى  الٌدراسةأكثر مف نصؼ ممف شممتيـ  ى اضطرارأسباب ذلؾ تعكد إل أفإلى  الٌدراسةكأشارت  

 مكافلى المدرسة أك اليكمية مثؿ الكصكؿ إ شطةناجتياز الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية لمتابعة األ
كؿ أربعة ل كاحدسرة بنسبة األي  أحد أفراد كإلى مقتؿ قريب أ حباطً ر باإلالعمؿ، كما يعكد الشعك 

 . فمسطينييف
 

بسبب سكنيـ قرب الجدار الفاصؿ أك المستكطنات  ؛تأثرىـ بشكؿ سمبي %(  20)كأبدل أكثر مف 
طؽ الفمسطينية مع دليؿ نمكذجي في المنا الٌدراسةكقكرنت نتائج . غربيةاإلسرائيمية المقامة في الضفة ال

كالكاليات المتحدة حكؿ مستكل جكدة الحياة،  ،كتركيا ، منيا إسرائيؿ ،أخرل مف ثبلث كعشريف دكلةن 
في الدليؿ  %( 185)مقابؿ نسبة%( 5987)الحياة سيئة بنسبة  أفالقياس بالنسبة لمفمسطينييف إلى كيشير 
  (.WHO, 2005 ) ذجيالنمك 

 
 (:2005)تقرير وزارة الصّحة الفمسطينّية   -
 
ي مف أنحالةن جديدةن تع( 0055)إلى تسجيؿ ( 0001)تقرير كزارة الصحة الفمسطينية لسنة  أشار 

، حيث ىناؾ زيادة ممحكظة بالمقارنة كافمف الس( 5000000)لكؿ ( 5080)أمراض نفسية كعقمية بنسبة 
كزارة ) 5000000لكؿ ( 2002)ت النسبة كانحالة، حيث ( 115)كالذم سجَّؿ ( 0000)مع تقرير سنة 

 (.0001، الفمسطينية الصحة
تحار ننسبة محاكالت اال أفصادرة عف إدارة التخطيط كالبحكث في الشرطة، ال تاإلحصائياكأشارت    

حار، نتج عنيا تناة محاكل( 002)، كبمغ عدد القضايا المسجمة (0001) سنةسجمت ارتفاعا ممحكظا 
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رض نفسي مزمف في كا مف مناع أغمبية المنتحريف ك حسب تحقيقات الشرطة أف، ك حاالت ثمانيكفاة 
 (.www.wafa.ps) الماضي

 

، في اإلسكندرية وارتباطو بهشكلت الصحة النفسية ستخدام الهراىقين لمخدهات الصحيةدراسة ا -
 (.2004 عفيفي،)
 
الخدمات  استخداـنماذج تقييـ  إلى الٌدراسةىدفت  في مصردراسة بمدينة اإلسكندرية  عفيفي أجرل 

عينة عشكائية متعددة  الٌدراسةشممت . الصحية مف ًقبىؿ المراىقيف كارتباط ذلؾ بمشكبلت الصحة النفسية
عامان، ( 51ك 52)يف مف طبلب المدارس الذيف تتراكح أعمارىـ بطالبان  (5177 ) تضـٌ الطبقات 
خدمات الصحية، إلى ال كاستخداـ، ي كالديمكغرافيٌ حكؿ الكضع الصحٌ  فسيـأناستمارات ب ممىءاستكممكا 

 مف ًقبىؿ المراىقيف تـ تعبئتو الذمك ية ناخاصة باالكتئاب لدل األطفاؿ كمقياس العدك  قائمة جانب
أك أكثر مف  مرة يادات الصحية المدرسية الع استخدمكايـ إن ،مف الطبلب%( 1785 ) بمغكقد أ. بانفسيـ

منيـ قد استخدـ ( %5589)أف، ك قد استخدـ مراكز الرعاية الصحية األكليةمنيـ  (%1287) أف، ك مرة
 .نيـ قد استخدـ الخدمات الصحية الجسديةم%( 5285) أفك  ،خدمات الصحة النفسية

 
ية ترابطان ناأعراض عدك ك كتئاب مف أعراض اال معاناةالمع مف مرض عضكم  معاناةالكقد ارتبطت  

 .(0002عفيفي، ) ع تكرار استخداـ الخدمات الصحية ألكثر مف أربع زيارات في السنةم ان متبلزم
 
 م   نغاقام بيا ( هسح أولي) االضطرابات النفسية في هصر انتشارالهسح الوطني لهعدَّالت  -
 (.2001) وآخرون   
 
حيث . االضطرابات النفسية في مصر نتشارال مسح الكطنيٌ خطكة مبدئية لم الٌدراسةىذه  اعتبرت  

 ، كالجيزة، الفيكـ، كاإلسماعيميةالباحثكف مسحان لخمس مناطؽ في مصر كىي اإلسكندرية، ك أجرل 
كقد استخدمكا في . سنة (52-59)بالغان في المرحمة العمرية  (52520)المسح ضـ  كالقميكبية كقد

 .التشخيصية  ((MINI-Plusبمىس  -ميني " تشخيص االضطرابات النفسية مقابمة
 
، %(55812) الٌدراسةجيف في اإلجمالي التقديرم بيف جميع البالغيف المدر  نتشاراالمعدؿ بمغ قد ك 

، (%2871)، كاضطرابات القمؽ (%5822) المشاكؿ الرئيسية في اضطرابات المزاجكشكمت 

http://www.wafa.ps/
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 ،فسية مع عكامؿ اجتماعية ديمكغرافيةكترابطت االضطرابات الن ،(%2870)المتعددة كاالضطرابات 
 .كأمراض جسدية

 
 (:3998)األهراض النفسية في الهجتهع الفمسطيني في قطاع غزة، قوتو والسراج  انتشاردراسة   -
 
الخبرات الصادمة كتقدير عكامؿ  انتشارإلى معرفة مدل  ،(5119)ا قكتو كالسراج اجراى دراسة ىدفت  

فردان تتراكح أعمارىـ بيف ( 551)عينة عشكائية ممثمة بمغت  ٌدراسةالالخطر في قطاع غزة،  شممت 
المخيمات، ك المدف، كمناطؽ  الٌدراسة، كقد شممت (ذككر%  27ك إناث% 12 )عاما،( 55-50)

 .الجديدة كافاإلس
 
يف ب% ( 5181)أعراض الخبرة الصادمة بيف الراشديف كصمت إلى  انتشارنسبة  أفأظيرت النتائج إلى  

 .اثنلدل اإل%( 51890)ر كالذكك 
 

في  ضكا لخبرة صادمة كاحدة عمى األقؿيـ تعر أنمف أفراد العينة ذكركا %( 51)أفأكضحت النتائج كما  
اممة الكالدية خبلؿ مف أفراد العينة أفادكا عف خبرة كاحدة مف سكء المع%(  2581) أففي حيف  ،حياتيـ

اث نسبة كصمت إلى نبينما سجمت األ%(  10) ، كسجؿ الذككر نسبة أعمى كصمت إلىفترة الطفكلة
 ، كيشارحدة عمى األقؿ عف المعدؿ العالمييزيد بدرجة كا فامعدؿ الذى أفكأضافت النتائج %(. 0289)

السراج، قكتة ك ) ضاع الصعبة التي يعيشكنيا النتائج تعكس مدل تأثر المجتمع الفمسطيني باألك  أف إلى
5119.) 

 
 :حو الهرض النفسيدراسات االتجاىات ن  2.22.

 
ي في الههمكة دراسة أثر التخصص والجنس والهستوى التعميهي عمى االتجاه نحو الهرض النفس -

 (.3989)، بوهدين األردنية الياشهّية
 

معرفة أثر التخصص، كالجنس، كالمستكل التعميمي، عمى االتجاه نحك إلى ، ىدفت بكمديف دراسةاجرل 
ف مجمكعتيف مف طمبة الجامعة األردنية، كتمثمت المجمكعة األكلى المرض النفسي عمى عينة مؤلفة م

طالبان ( 122)مف مستكل السنة الرابعة مف كميات التربية، كالتمريض، كالتجارة، كاآلداب، كبمغ عددىـ 
( 000)كالتربية كبمغ عددىـ  ضطمبة السنة األكلى في كمية التمري ةالثانيكطالبة، كتضمنت المجمكعة 
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 Cohen and)لبة، كاستخدـ مقياس االتجاىات نحك المرض النفسي لككىيف كسترينج طالبان كطا

Strung)كالذم قننو ليذا الغرض ،. 
 

ت أكثر كاناتجاىات طمبة السنة الرابعة في تخصص عمـ النفس كالتمريض  أفأشارت النتائج إلى 
المستكل أثر  الٌدراسةأظيرت إيجابية مف اتجاىات طمبة السنة الرابعة مف قسـ التجارة كاآلداب، كما 

مف قسـ عمـ  ت اتجاىات طمبة السنة الرابعةكانالتعميمي عمى االتجاىات نحك المرض النفسي، حيث 
، أما بخصكص متغير الجنس فمـ يتبيف النفس أكثر إيجابية مف طمبة السنة األكلى مف التخصص نفسو

 (.5191بكمديف، )سي اث ك الذككر تجاه المرض النفند فركؽ إحصائٌية بيف األك كج
 
 شقير: في الههمكة العربية السعودية الثانويةدراسة االتجاىات والهعتقدات لدى طالبات  -  

(3994.) 
 
إلى الكشؼ عف  الٌدراسةىدفت  ( 5112شباط،  -كف أكؿكان)شقير  ىدفت دراسة مسحية أجرتيا 

النفسي، كمعرفة األثر التعميمي حياؿ كالجامعة نحك المرض  الثانكيةالمعتقدات كاالتجاىات لدل طالبات 
في مدينة تبكؾ بالمممكة العربية السعكدية عمى عينة عشكائية مككنة مف المرض كالمريض النفسي 

، (كمية التربية لمبناتفي سنة رابعة  525ك كم، ناطالبة في الصؼ الثالث ث 525) طالبةن  (070)
ـ مف خبلليا استخداـ مقياس المعتقدات كاالتجاىات ت ،سنة (0201 -5701)الزمني لمعينة كتراكح العمر 

 .لعبد المطيؼ خميفة
 
عمى  الٌدراسة كأشارت النتائج إلى كجكد اتجاىات كمعتقدات سمبية تجاه المرضى النفسييف، كما كشفت 

 .إحصائية لصالح طالبات الجامعة كجكد فركؽ ذات داللة
 

فاء باإليجابية لدل طالبات الجامعة كطمبة المرحمة بالمعتقدات الخاصة بالش كاتسمت النتائج المتعمقة
الخبرة كالمستكل التعميمي ليما األثر اإليجابي نحك االضطرابات  أف، كقد أكدت الباحثة عمى الثانكية
 (.5112شقير،) النفسية 

 
والهينيين العاهمين في  ندراسة  االتجاه نحو الهرض النفسي بين عمهاء النفس اإلكمينيكيي  -

 (.Burk and Joseph , 1994: )الواليات الهتحدة  د والجهيور العامأنع الصحي الهسالقطا
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عالما مف عمماء   (27(دراسة مسحٌية عشكائية لبلتجاىات عمى Joseph (9945 )ك Burk أجرل 
العاـ مف الجميكر  (25)د ك ناالقطاع الصحي المس عامبل مف العامميف في (22)النفس األكمينيكييف ك

، مف خبلؿ حكؿ النمكذج الطبي لممرض النفسي اآلراءقياس االتجاه نحك المرض النفسي ك  بيدؼ
، كالذم (Cohen and Strung 1962,)حك المرض النفسي لككىيف كسترينج ن االتجاه استخداـ مقياس

ية، كبيعد العبلقات اإلنسانبيعد التقييد االجتماعي، كبيعد النظرة  :ىي يحتكم عمى خمسة أبعاد
عمماء النفس كالعامميف في  أفخصية، كبيعد العبلج، كبيعد التفاعؿ االجتماعي، كأشارت النتائج إلى الش

الجميكر العاـ أكثر  كافالحقؿ الصحي قد سجمكا عبلمات متدنٌية عمى مقياس التقييد االجتماعي، ك 
عمماء النفس  كافت سمبية، في حيف كانأما مكاقؼ العامة تجاه  باقي األبعاد لممرض النفسي . عطفان 

المباشر مع  االتصاؿ أفإلى  الٌدراسةكالعاممكف الصحيكف يحممكف اتجاىات إيجابية، كما أشارت 
مف المخاكؼ المرتبطة بالمرضى النفسييف كيؤدم إلى اتجاىات أكثر إيجابية  المرضى النفسييف يخفؼ

(Burke and Joseph 1994.)  
 
والجاهعية في  الثانويةد الطمبة القطريين في الهرحمة دراسة االتجاىات نحو الهرض النفسي عن -

 (.3994)كفافي : قطر
 

كالجامعية نحك المرض النفسي  الثانكيةمعرفة اتجاىات طمبة المرحمة ل كفافي دراسة ىدفت إلى أجر 
لبان كطالبة مقسميف إلى طا( 202)كفؽ متغيرم الجنس كالمستكل التعميمي، عمى عينة تككنت مف 

مف طبلب المرحمة : ة الثانيك طالبان كطالبة، ( 050)كعددىـ  الثانكيةمف المرحمة : ألكلىا مجمكعتيف،
 .الجامعية، كاستخدـ المقياس الذم أعده ليذا الغرض

كالمرحمة  الثانكيةأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ في االتجاىات نحك المرض النفسي بيف طمبة المرحمة 
 ، كأشارتالثانكيةإيجابية مف طمبة المرحمة لمرحمة الجامعية أكثر ت اتجاىات طمبة اكانالجامعية، حيث 

ت الطالبات أكثر إيجابية مف كان، حيث إحصائية تجاه الجنس النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة
 (.5112كفافي،) الثانكيةالطبلب في المرحمتيف الجامعية ك 

 
 
 
 (.Chung,et al, 1994 ) دراسة االتجاىات نحو الهرض النفسي ىونج كونج  -

 

http://isp.sagepub.com/search?author1=Po-Kin+Chung&sortspec=date&submit=Submit
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دراسة مسحية عمى عينة عشكائية بمغت ( Chung,  Chan , and  Hock,1994 ) أجرل كؿ مف 
إلى  التعرؼ إلى  الٌدراسةقد ىدفت ، ك عامان ( 50-59)رة العمرية لمعينة كقد تراكحت الفت( 58022)

، كالحالة االقتصادية، كالمستكل العمر، ك الجنس)االتجاىات نحك المرض النفسي في ضكء متغير 
 (. التعميمي

 
 :، كما أظيرت النتائج تجاىات إيجابية نحك المرض النفسيكقد أظيرت النتائج كجكد ا

 .عدـ  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس -
 كافكمما  أنو، فقد أظيرت النتائج ،ركجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  تعزل لكؿ مف متغير العم  -

ذلؾ لتطكر  الٌدراسةيحمؿ اتجاىات إيجابية لممرض النفسي، كقد عزت فإنو الفرد أصغر في العمر 
الفئة الشابة أكثر حضركا  أف، ك حة النفسية  في المناىج الدراسيةالمفاىيـ نحك المرض كالص

 .دكرات التي تخص المرض النفسيال
ت كان، فكمما زادت الدرجة العممية المستكل التعميمي ية تعزل لمتغيركجكد فركؽ ذات داللة إحصائ -

 .االتجاىات إيجابية

كنحك العبلج استخداـ المرافؽ الصحية النفسية باتجاىات إيجابية حكؿ كما امتاز أفراد العينة 
 .النفسي

 
 .(3994)الحهد : حول الطب النفسي في الههمكة العربية السعودية األطباءدراسة هعارف  -
 

يقكمكف بإحالة طبيبان،  )551)، عمى (5112)الممؾ فيد بالمممكة العربية السعكدية عاـ  شفىمفي بحث ب
ػػد منيػػا تقيػػػيـ مػػكاقفيـ كمعػػارفيـ حػػكؿ اسػػتبانات بتعبئػػةمريضػػان تػػػمَّت إحػػالتيـ،  (599)المرضػػى، ك ، ييقصى

قػػد تؤثػػػ ر عمػػى خػػدمات قػػامكا بدراسػػة النتػػائج كمؤش ػػرات اإلحالػػة لتحديػػد العكامػػؿ التػػي  ثػػـٌ . الطػػب النفسػػيٌ 
ػػػمي، كقػػػد أثبتػػػت النتػػػائج ضػػػالطػػػ ٍعؼ المعػػػارؼ، حػػػكؿ الطػػػب النفسػػػي كالمكاقػػػؼ السػػػمبية ب النفسػػػي التكاصي

ػػٍعؼ . تجاىػػو فػػي كمتػػا المجمػػكعتىٍيف كقػػد أثػػػَّر ذلػػؾ بصػػكرة سػػمبية عمػػى مؤش ػػرات اإلحالػػة، كمػػا دؿَّ عمػػى ضى
ػػؿ بػػيف الطػػب النفسػػي كبػػيف ف دؿ عمػػى ضػػر مٌمػػا يػػ. يبكل التػػدريالطػػب عمكمػػان عمػػى المسػػت التكامي كرة تعػػاكي

مػف يػره الطػب النفسػي كغالتكاميؿ بػيف مف أجؿ تحقيؽ ؛ المشفياتاآلخريف ب األطباءمع  النفسييف األطباء
  (.0005، الحمد كآخركف) المستكيات جميع فركع الطب األخرل عمى

 
د، أظيرت النتائج نكتايبل فاليابكفي دراسة مقارنة التجاىات طمبة الطٌب بيف ثبلث جامعات في كؿ مف ا

كجكد اتجاىات سمبية لطمبة الطب في السنة السادسة، كاتجاىات إيجابية لدل طبلب السنة األكلى في 

http://isp.sagepub.com/search?author1=Po-Kin+Chung&sortspec=date&submit=Submit
http://isp.sagepub.com/search?author1=Po-Kin+Chung&sortspec=date&submit=Submit
http://isp.sagepub.com/search?author1=David+Chan&sortspec=date&submit=Submit
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نحك المرضى كالمرض ت اتجاىاتيـ أكثر سمبية كاند نطمبة جامعة تايؤل أفالجامعات الثبلث، كتبيف 
 (.Yamamoto, et al, 1996)ية أنالنفسي كالعقمي مف طبلب الجامعات الياب

 

 Balan:  في كوبا فدراسة اتجاىات الكوبيين نحو الهرض النفسي وآثار هستوى التثقي  -
(3997.) 

 
كآثار مستكل التثقيؼ جاىات الككبييف نحك المرض النفسي، معرفة اتإلى ( Balan)دراسة  ىدفت 

 015)ينة عشكائية مككنة مف ع سةالٌدراكاالتصاؿ مع أحد أفراد العائمة المصابيف بمرض نفسي، شممت 
 ,Szapocznik)خراط في الثقافة الثنائية ن، مستخدمان مقياس اإل(كككبيا مف أصؿ أمريكي ككبيان 

Scopetta, Kurtines, and Arnalde, 19978) كمقياس االتجاىات حكؿ المرض النفسي ،
((Cohen and Streuing, 1962. 
 

عمى كؿ مف المقاييس الفرعية الخمسة لمقياس ( لعمر كالتعميـا) المستقمةكتـ دراسة أثر المتغيرات 
 .االتجاىات حكؿ المرض النفسي

 
األشخاص  أف، كما كرة إيجابية نحك المرضى النفسييفالعمر كالتعميـ ارتبطا بص أفكتشير النتائج إلى 

حك المرض المستكل العالي مف الثقافة ارتبطكا بكجيات نظر أقؿ تسمطية كتقييدية اجتماعية ن مف
 كافالنفسييف،  لدييـ اتصاؿ مع المرضى كافك  الٌدراسةاألشخاص الذيف اشترككا في  أفكما ، النفسي

  ، كمع ذلؾ لـ يكف لدييـ أثر يذكر عمى االتجاىات التي يحممكىا تجاه ىؤالء المرضىلدييـ ميؿ إيجابي
 (Balan,1997). 
 
هن هقارنة بين طريقتين : لطب النفسّي سي وادراسة تغير اتجاىات طلب الطّب تجاه الهرض النف -

 ( .(Singh, et al, 1998)يا نابريط(  Nottingham)، جاهعة طرق التدريس



في  (Nottingham)إلى التعرؼ عمى اتجاىات جميع طبلب الطب في جامعة  الٌدراسةىدفت  
طالبان كطالبة ( 550) اسةالٌدر ، كقد بمغت عينة مى أثر تغيير منياج الطب النفسي، كالتعرؼ عياأنبريط

المنيج حسب طالبان  51، المنيج القديـحسب طالبان  21)سنة رابعة،  كتـ تقسيميـ إلى مف مستكل 
كالتدريبات النفسية  ، كقد تمقت المجمكعة األكلى المنياج القديـ كالذم يعتمد عمى المحاضرات، (الجديد

عتمد عمى  محاضرات كنشاطات ، ك يج الجديدالمنيا ةالثانيالمجمكعة ، في حيف تمقت طكيمة األمد
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استخداـ مقياس ، كقد تـ العبلج النفسي قصير األمدمكجٌيو لممرض ك مكثفة، ك دكرات تدريبية، ك 
 Attitude to Psychiatry )(ATP- 30)، كاالتجاه نحك الطب النفسي االستجابة الذاتي

Questionnaire ( مرض النفسيتـ استخداـ  مقياس  االتجاه نحك ال، كما (Attitude to Mental 

Illness Questionnaire ( )AMI)قبؿ  المرحمة األكلى: رات عمى مرحمتيفـ  تعبئة االستما، كما ت
 .بعد إعطاء المنيج الدراسي لمطمبة ةالثاني، ك إعطاء المنيج 

 
لطٌب النفسٌي أشارت النتائج إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل الطبلب مف خبلؿ االستجابة عمى مقياس ا

(ATP-30) كمقياس االتجاىات نحك المرض النفسي ،(AMI) كأصبحت ىذه المكاقؼ أكثر إيجابية ،
بعد تٌمقي المناىج الدراسٌية ، كما أشارت لعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس، 

لى فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المناىج الجديدة، حيث  تغيير مكاقؼ طمبة كمية  ت فعالة فيكانكا 
عمى أىمية النكعٌية التعميمٌية في  الٌدراسةمف المناىج القديمة التقميدية، كقد أكدت   أكبرالطب بشكؿ 
ـٌ، كالٌصحة النفسٌيةجميع المجاال  .، كالمرض النفسي بشكؿ خاٌص ت بشكؿ عا

 
لواليات الهتحدة عن اتجاه طمبة الطب نحو العهل في هينة الطب النفسي في ا هيدانيهسح   -

 (.Feifel,et al ,1999:)األهريكية
 
جامعات أمريكٌية، لمتعرؼ  طالبى طبو مف ثبلث( 005)عمى عينة عشكائية مككنة مف  ان مسح تـ إجراء  

 .عمى اتجاه الطبلب نحك العمؿ في مجاؿ األمراض النفسية
 
اره األكؿ العمؿ في مجاؿ خي كافطالبا  (005)طالبان كاحدان مف أصؿ  أفكأشارت النتائج إلى   

مف المبحكثيف، كمف جية أخرل فقد حصؿ مجاؿ األمراض النفسية عمى ( % 001)األمراض النفسية  
تأتي بعده فيما الترتيب الثالث مف حيث المتعة في العمؿ بعد الطب المناكب، كالجراحة العامة، 

 (.Feifel, 1999)التخصصات األخرل 
 

في استراليا، تـ مف خبللو قياس اتجاىات الناس نحك األمراض النفسية  في مسح شامؿ لممجتمع المحميٌ 
الطب )، كمقارنة تمؾ االتجاىات مع ثبلث فئات مف العامميف في المجاؿ الصحٌي (الفصاـ، كاالكتئاب)

ت النتائج  أكثر إيجابية لدل الناس منيا لدل كان، ك (النفسي، كالطب العاـ، كعمـ النفس اإلكمينيكي
العامٌيف، أما عمماء النفس اإلكمينيكييف فأظيركا آراءن أقؿَّ سمبية كأكثرى إيجابٌية  األطباءالنفسييف ك  األطباء
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، بالنسبة األطباءعف  فت أكثر سمبية لدل الناس كعمماء النفس اإلكمينيكييكانعف االكتئاب كالفصاـ، ك 
 (.Jorm, 1999) إليذاء المريض النفسي لنفسو 

 
االتجاىات تجاه الهرض النفسي في هنطقة أثينا عبر الفترة الزهنية  دراسة التغيرات في -
 (.(Madianos, et al,1999 أنفي اليون( : 3979/3980-3994)
 
فردان (  250)مقارنة االختبلفات في االتجاىات تجاه المرض النفسي عمى عينة قكاميا  الٌدراسةىدفت  

،(5190-5171)انّذساعحت العينة مماثمة لعينةكان، كقد ف لمصحة النفسية  في مدينة أثينافي مركزي

 انًشضانُفغٙ َحٕ يقٛاطاالذجاْاخ اعرخذاو ذا  (Cohen and Strung)لككىيف كسترينج ٔذى
 .األبعاد الخمسة 

 
األخيرة  الٌدراسةة عينٌ  كقد أشارت النتائج إلى فركؽ ذات دالئؿ إحصائٌية بيف العينتيف، حيث أبدت

ىـ تحبذ التمييز االجتماعي ضد دماج االجتماعي لممريض النفسي، كما لـناأل ة نحكمكاقؼ أكثر إيجابيٌ 
إليجابي كالتسامح ىذه النتائج في سياؽ المناخ االجتماعي ا الٌدراسةكتقييد المرضى النفسييف، كقد عزت 

 .النفسٌية المجتمعٌية ة، يعززىا تنفيذ برامج التدخؿ الصحيٌ في منطقة أثينا


 (.2000) العنّزي: سر الهرضى النفسيين نحو الهرض النفسي في السعوديةاتجاىات أ  -
 

عمى  ،"اتجاىات أسر المرضى النفسييف نحك المرض النفسي"دراستو مف خبلؿ  زمالعنٌ   أكد الباحث
سر أي عمى عينة مف  الٌدراسة ىذه أجريتحيث  ،تحسف النظرة االجتماعية نحك المرض كالمريض النفسي

 ،أسرة مريض نفسي (552)مف  الٌدراسةكقد تككنت عينة  النفسي في محافظة القريات، مشفىال مراجعي
لقياس اتجاىاتيـ نحك المرض النفسي كقد كزعت عمييـ  أسرةثى مف كؿ أنك تـ اختيار عضكيف ذكر 

طبيعة المرض  :ية لممرض النفسي ىيرئيس أبعاداشتممت عمى خمسيف فقرة تضمنت خمسة  استمارة
تأثير المرض ، ك مف المرض النفسي طرؽ العبلج، ك المريض النفسي، ك ب المرض النفسيأسبا، ك النفسي

 .النفسي عمى أسرة المريض
 

يظيركف  خصكصاسر المرضى النفسييف أي األفراد بشكؿ عاـ، ك  أف الٌدراسةف مف خبلؿ نتائج كقد تبيٌ 
 ة نحك المريض النفسيٌ بدكف تعاطفان كمشاعر طبيكما يي  ،معتقدات كمعارؼ صحيحة عف المرض النفسيٌ 

زيارة الطبيب النفسي عند الشعكر بالمرض  أىميةلتبني المبحكثيف تصكرات ايجابية مثؿ  باإلضافة
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كقد ، العتقادات األخرل في ىذا المجاؿالنفسية مع كجكد لبعض ا باألدكيةالعبلج كالشفاء  يةمكانكا  
النفسية مف قبؿ المتخصصيف  مراضاألطالب الباحث مف خبلؿ التكصيات بزيادة برامج التكعية عف 

 (.0005، ـأبك ىاش)  في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة
 
: دراسة االتجاىات نحو الهرض النفسي وعلقتيا ببعض الهتغيرات في الههمكة األردنية الياشهية -

 (.2003)الطراونة 
 

ببعض المتغيرات،  ، حكؿ االتجاىات  نحك المرض النفسي كعبلقتيا(0005)راسة مسحية لمطراكنة في د
مف غير ذكم المرضى،  (251)مف ذكم المرضى النفسييف، ك( 251) عمى عينة عشكائية قكاميا

معرفة اتجاىات أفراد المجتمع األردنٌي نحك المرض النفسي، كمعرفة أثر متغير إلى  الٌدراسةىدفت ك 
مريض نفسي، باإلضافة الجنس، كالمستكل التعميمي، كككف الفرد مف ذكم المريض نفسي أك غير ذكم ال

في تبايف اتجاىات ذكم المرضى نحك المرض النفسٌي ( ، كعصابييانذى)لمعرفة أثر نكع المرض 
َـّ استخداـ مقياس االتجاىات نحك المرض النفسي لككىيف كسترينج  الٌدراسةكالعقمٌي، كلغاية   Cohen)ت

and Strung, 1962)إلى كجكد ، كقد أشارت النتائج (5191بكمديف،)معربية مف قبؿ ، الذم تـ تعديمو ل
اتجاه إيجابٌي نكعان ما، مع عدـ كجكد أثر يعزل لمتغير الجنس، كما أشارت النتائج إلى كجكد أثر ذم 
داللة يعزل لمتغير ككف الفرد مف ذكم مريض نفسي عمى االتجاه نحك المرض النفسٌي، حيث كجد فركقان 

ت اتجاىات األفراد ذكم المرضى العصابيف أكثر كاند تعزل لصالح أفراد ذكم المرضى النفسييف، كق
 (.0005الطراكنة، )إيجابٌية مف غير ذكم المرضى العصابيف 

 
 Tanaka ,et) أنالياب أثر برناهج تعميهي حول الهواقف العاهة تجاه الهرض النفسي، دراسة  - 

al,2003   .) 
  

النفسييف  إلى معرفة أثر برنامج تعميمٌي تدريبٌي عمى االتجاىات نحك المرض كالمرضى  الٌدراسةىدفت 
عمى عينة ية  في مدينة طككيك، عمى عينة عشكائية مف األفراد  العامميف في ست شركات حككم

عامان، كقد تمقى أفراد العينة ( 21-22) مكظفان، كتراكحت الفئة العمرية لمعينة ( 200)عشكائية مف 
محاضرات تثقيفٌية كتدريبٌية عف المرض ك المرضى النفسييف، بكاقع ساعة ك نصؼ في الفترة 

االتجاىات  استمارةاب األفراد عمى  ، كمقاببلت مع المرضى النفسييف، كقد أج(55/0000-0/0002)
التي صممت مف قبؿ الباحثيف، عمى مرحمتيف قبؿ كبعد الفترة التدريبية، كقد أشارت النتائج إلى اتجاىات 
سمبية تميز بيا أفراد العينة قبؿ المرحمة التدريبية، في حيف امتازت االتجاىات باإليجابية بعد التدريب، 
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بالمرض ة في الحد مف الكصمة المرتبطة ىذا النكع مف البرامج التعميميٌ فعالية  إلى الٌدراسةكأشارت 
 .العقمي كالنفسي

 
العقمية مى التعرف عمى األهراض النفسية و ، والقدرة عتجاىات نحو االضطرابات النفسّيةدراسة اال  -

 ِِ  (.Lubber , et al, 2003 : )، سويسرا (زوريخ)
 

لمرض النفسي ك العقمي عمى ا مقدرة المبحكثيف عمى التمييز بيفإلى التعرؼ عمى  الٌدراسةك قد ىدفت   
سكيسرا، بناء دكلة  (Zurich)مف مدينة زكريخ ( 75 -55)لمفترة العمرية ( 922)عينة عشكائية قكاميا 
، كتـ استخداـ مقياس  االتجاه نحك المرض العقمي اإلقامة مكاف، ك الجنس، ك عمى متغيرات العمر

(Gaebel , Baumann , and Witte  ,2002 ) كمقياس االتجاىات نحك المرض النفسي ،( 
Gaebel , Baumann ,Witte ,and Zaeske , 2002 )  ما نسبتو  أفكقد خمصت النتائج إلى (

عٌرفكا المرض العقمي بشكؿ ( %7285)عىٌرفكا المرض النفسي بشكؿ صحيح كما نسبتو %( 5080
 جكد فركؽالعقمي مع عدـ ك ية لكؿ مف المرض النفسٌي ك إيجاب اتجاىات الٌدراسة، كقد أظيرت صحيح 

فرؽ النسبة في التعرؼ  الٌدراسة، كما عزت اإلقامة مكاف، كالعمر ك ذات داللة إحصائية لكؿ مف الجنس
في  الٌدراسة، كما  أشارت العقمي إلى دكر اإلعبلـ كاألخصائييف النفسييفعمى المرض النفسي ك 

ييف بعقد الدكرات لمتعريؼ عمى المرض النفسي بشكؿ أعمؽ عمى تكصياتيا إلى األخصائييف النفس
 .مستكل المجتمع ككؿ 

 
 الهانيافي  العقمييندراسة أثر الوصهة النفسّية عمى االتجاىات نحو الهرضى النفسيين، و  -

Matschingr, 2003) Angermeye and ) 

 

، ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر دافر  (1001)عمى عينة عشكائية بمغ قكاميا المانيامسح شامؿ في في  
س فصاـ الشخصية، كتـ استخداـ مقيانات األفراد نحك كؿ مف االكتئاب كا  الكصمة عمى اتجاى

 .مقياس االتجاىات نحك المرض العقمياالتجاىات نحك المرض النفسي، ك 
 

 أفعمى  الٌدراسةجكد اتجاىات سمبية نحك مرضى الفصاـ كىك مرضه عقمي، كأكدت كقد أشارت النتائج ك 
كتؤثر ، ة تجاه مريض الفصاـ، تزيد المسافة االجتماعية بيف األفراد كالمرضىسمبيٌ ال الصكرة النمطٌية

 .عمى االتجاىات بشكؿ سمبي
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عدـ نحك مرضى االكتئاب كىك مرض نفسٌي، ك في حيف  أشارت النتائج إلى ك جكد اتجاىات إيجابية  
ذلؾ إلى نقص  الٌدراسة، كقد عزت اىات نحك المرضىكتئاب عمى االتجكجكد أثر لمصكرة النمطية لبل
، كأكصت إلى ضركرة العمؿ عمى دمج ؿ مف المرضى النفسييف كالعقمييفالمعمكمات لدل األفراد نحك ك

، كعمى ضركرة تصحيح المفاىيـ الخاطئة ك الصكرة السمبية  العقمييف في المجتمعالمرضى النفسييف ك 
 .فسييفنحك المرض كالمرضى العقمييف كالن

 
القباطي : نحو العلج النفسي حسب التخصص والههارسة  في اليهن األطباءدراسة اتجاىات  -

(2005.) 
 

، في طبيبان كطبيبة 111ائية مككنة مف ، عمى عينة عشك في اليمف(  0001) يفي دراسة مسحية لمقباط
 :إلى راسةالدٌ ، ىدفت (أب ، ك صنعاء، كعدف، كتعز، كالحديدة)مستشفيات كؿ مف محافظات 

 . اليمنييف نحك العبلج النفسي األطباءبناء مقياس التجاىات  -5
 التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات عينة ممثمة لؤلطباء اليمنييف ذكم اختصاصات كدرجات عممية -0

 .، كاالختصاص نحك المرض ك العبلج النفسيمفة تبعان لمخبرة كسنكات الخدمةمخت
 أطباء،)تبعان لمجنس  األطباءات نحك العبلج النفسي بيف لفركؽ في االتجاىلتعرؼ عمى اا- 2

 (.طبيباتك 
 

، كقد لنفسي بحسب التخصص كالممارسةنحك العبلج ا األطباءاتجاىات كقد أعدت الباحثة مقياس 
يجابية يحمميا أشارت النتائج إلى كجكد اتجاىات سمبية ك   كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ،األطباءا 

، التخصص، كالدرجة العمميةالجنس، ك ) :النفسي كفقاى لمتغيراتنحك العبلج  األطباءاتجاىات   بيف
عميا  باعتماد برامج دبمكـ اآلدابقسـ عمـ النفس في كمية   ، كأكصت الباحثة مساىمة(الخدمةكسنكات 
 األطباءريب اإلكمينيكي، كتدك النفسي ، كالتشخيص العبلج ب مختمفة ، مثؿ دبمكـأنصة تغطي جك متخص
، القباطي)كالجسمية النفسية  ختمفة كالمؤثرة عمى صحة األفرادبكيفية الكشؼ المبكر لمعكامؿ الم عمميان 
0001.) 
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دراسة اتجاىات طمبة الطب نحو الهرض النفسي قبل وبعد هادة الطب النفسي في الواليات  -  
 (.(Perkins et al,  2005: الهتحدة األهريكية

 
ا أنديأنالطب في جامعة  كمية ف الباحثيف دراسة ىدفت لمعرفة اتجاىات طبلبأجرل بيركنز كمجمكعة م
، (0005 -5117)بيف   األعكاـ الٌدراسةفترة  شفيات األمراض النفسية، كشممتقبؿ كبعد التدريب في م

طالبة،  (055)طالبان ك   (255) مف طبلب السنة الثالثة تخصص الطب،(  570)كقد تضمنت العينة 
 5لمبحكثكف عمى االستمارة التي أعدىا الباحثكف لمبحث، قبؿ ك بعد فترة التدريب لمدة كقد أجاب ا

 .أسابيع
 

ت االتجاىات أكثر إيجابية بعد كانأشارت النتائج إلى كجكد فرؽ باالتجاىات قبؿ كبعد التدريب، حيث 
ير ات الصحيحة غٌ التعاطي مع المرضى النفسييف كتكفير المعمكم أفالنتائج إلى  شارتالتدريب، كما أ

كبلن مف الطبلب كالطالبات حممكا  أفاالتجاىات السمبية  لمطبلب نحك االيجابية، كما أشارت النتائج 
 .نفس االتجاىات السمبٌية قبؿ التدريب، كاإليجابية بعد التدريب

 
 Mistik and) :الطب نحو الهرض النفسي في تركيا دراسة هقارنة، تغيير اتجاىات وآراء طلب -

Turin, 2005.) 
  

مسنة األكلى كالخامسة نحك المرض النفسي، للممقارنة بيف اتجاىات طبلب الطب  الٌدراسةىدفت ىذه 
كلمعرفة أثر دراسة المكاد كالتدريب النفسي عمى االتجاىات باإلضافة إلى تقييـ الكصمة تجاه المرضى 

طبلب  (002)نة عشكائية مككنة مف طاليا التركية، عمى عيانبمدينة ( Kayseri)النفسييف، في جامعة 
ه استمار  فاطالبان ك طالبة مف السنة الخامسة، كقد صٌمـ الباحث (592)كطالبات مف السنة األكلى ك

 .خاصة لقياس االتجاىات
 

أشارت النتائج إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل طبلب السنة الخامسة، كقد تعامؿ الطبلب مع المرضى 
أظيرت النتائج كجكد اتجاىات سمبية لدل طبلب السنة األكلى مع كجكد  بنكع مف الراحة، في حيف

مشاعر مف الخكؼ عند رؤية المرضى النفسييف، كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
  (.Mistik and Turin, 2005) كاألكلى تجاه الكصمة االجتماعية إحصائية بيف طبلب السنة الخامسة
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       : لدى طمبة الجاهعات في شهال فمسطين النفسي والعلج ات نحو الهرضاالتجاىدراسة  -
 (.2005بركات، و حسن، )
 

الراىنة إلى معرفة اتجاه الطبلب الجامعييف نحك المرض كالعبلج النفسي في ضكء بعض  الٌدراسةىدفت 
. سكف، كدخؿ األسرةال مكافالجنس، كالتخصص، كالعمر، كالتحصيؿ، ك : ةكالتربكيٌ  المستقمةالمتغيرات 

طالبان كطالبة، ممف ( 009)كعبلجو عمى عينة بمغت  تـ تطبيؽ مقياس االتجاه نحك المرض النفسيٌ ك 
، النجاح الكطنية في نابمس، كالقدس المفتكحة في : ات شماؿ فمسطيفيدرسكف في جامع طكلكـر
إلى النتائج  الٌدراسة كقد خمصت. طكلكـرجنيف، ككمية خضكرم الجامعية في ية في كاألمريكية العرب

 :اآلتية

( %71 ,1) حيث أظير ما نسبتو ،أظير أغمبية الطمبة اتجاىان ايجابيا نحك المرض كالعبلج النفسيٌ  -
 .المرضميبلن سالبان نحك  (02, 5)ميبلن مكجبان نحك المرض كالعبلج النفسي، بينما أظير ما نسبتو 

تبعان لمتغير التخصص كذلؾ لصالح الطبلب  ،النفسيكجكد فركؽ دالة إحصائيان نحك المرض كالعبلج - 
  .رسكف تخصصات طبية كىندسية كصيدلة، حيث اتسمت اتجاىاتيـ باإليجابيةالذيف يد

مر كذلؾ لصالح الطبلب تبعان لمتغير العصائيان نحك المرض كالعبلج النفسي، كجكد فركؽ دالة إح - 
 .األصغر سٌنان 

كالتحصيؿ، الجنس،  : ان لمتغيراتحك المرض كالعبلج النفسي تبععدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان ن- 
 .السكف، كدخؿ األسرة الشيرم مكافك 
 
ورية العربية دراسة اتجاىات طمبة جاهعة السابع هن أكتوبر نحو الهرض النفسي في الجهي -

 (.2006، شاحوت و آخرون) ،الهصرية
 
ابع مف أكتكبر  نحك المرض ة جامعة السدراسة ىدفت لمعرفة اتجاىات طمب آخركفشاحكت ك أجرت   

 (500)طالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية منيـ طالبو ك  (000)تممت عينة البحث عمى ، كقد اشالنفسي
طالبة مكزعات عمى  (500)، كلكؿ كمية ان طالب (10)عمى كميتي اآلداب كالعمكـ بكاقع  طالب مكزعكف
، الٌدراسةمف مجتمع %( 7)ه العينة نسبة ، كشكمت ىذؿ كميةطالبة لك (10)كالعمكـ بكاقع كميتي اآلداب 

عمى البيئة المحمية كالمعد فييا مف  المعدؿ االتجاه نحك المرض النفسي فااستبيكقد استخدمت الباحثات 
 .قبؿ األستاذ فرحات صالح عمي الزناتي
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اتجاه إيجابي نحك المرض ىك ( العينة الكمية)االتجاه العاـ لدل الطمبة الجامعييف  أفإلى  أشارت النتائج
ال تكجد في االتجاه نحك المرض النفسي، ك  لمجنسال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  وأنكما  ،النفسي

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب كمية اآلداب كبيف طبلب كمية العمكـ في االتجاه نحك المرض 
  .(0005، شاحكت ك آخركف) النفسي

 
 (.2007: )العاهمين في الحقل الطبي نحو الهرضى النفسيين في دولة فيجي دراسة  اتجاىات   -
 

، عمى عيف قكاميا كاحدو كسبعيف (Fiji)الصحة النفسية في جزيرة فيجي  مشفىفي دراسة مسحٌية تٌمت ب
مف الممرضيف، كالعامميف في مجاؿ الصٌحة النفسية، بيدؼ التعٌرؼ عمى اتجاىات العامميف نحك 

النفسي  ض، كقد استخدـ الباحث مقياس االتجاه نحك المر شفىمييف المقيميف في الالمرضى النفس
(Atamhs 33 ) سؤاالن تقيميان حكؿ االتجاىات نحك المرضى النفسييف المقيميف في  (22)، كالمككف مف
  .مسشفىال

 

ىذا المجاؿ، كمػا  كأشارت النتائج إلى كجكد اتجاىات إيجابٌية ك سمبٌية تجاه المرضى يحمميا العامميف في
عمػى ضػركرة عمػؿ دكرات تثقيفيػة  الٌدراسػةلمخبرة أثران إيجابيان عمػى االتجػاه، كأكػدت  أفأشارت النتائج إلى 

 كتعميمية تيدؼ إلى تغير االتجاىات السمبية كتدعيـ االتجاىات اإليجابية 
(Foster, et al, 2007    .) 

    
و الهرض النفسي والهرضى جاهعات الفمسطينية نحدراسة اتجاىات طمبة العموم الطبية في ال -

  (.2009الطيطي، : )في فمسطين   النفسيين
 

، حكؿ اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك المرض النفسي (0001)في دراسة لمباحث الطيطي    
الطب )كطالبة مف كميات العمكـ الصحية  طالبان ( 292)نفسييف، عمى عينة عشكائية قكامياكالمرضى ال
إلى معرفة  الٌدراسة، كىدفت (0001-0009)في الفترة الزمنية  (التمريض، كالعبلج الكظيفيك البشرم، 

، كالجنس، الٌدراسة مكاف، ك لمريض النفسي، كمعرفة أثر التخصصاتجاىات  الطمبة نحك المرض كا
ك قد صمـ  السكف، باإلضافة لممستكل الدراسي، عف طريؽ استخداـ المنيج الكصفي الكمي، مكافك 

 .و خاصة لقياس االتجاىاتناالباحث استب
 

، كما الطالبات تجاه المرض النفسيإلى كجكد اتجاىات سمبية لدل الطبلب ك  كقد أظيرت النتائج  
كالمتغيرات  الٌدراسةبيف مجاالت كفقرات إحصائية  تائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللةأشارت الن
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، مف جيةو اخرل أظيرت النتائج فركؽ (السكف مكاف، ك الٌدراسة، كمستكل الجنس، كالتخصص) المستقمة
جامعة بحكثيف في كؿ مف جامعة النجاح، ك الم أفحيث تبيف  الٌدراسة مكافذات داللة إحصائية تبعان ل

القدس أكثر سمبية مقارنةن مع بقية الجامعات؛ كقد عزل الباحث تمؾ الفركقات إلى كجكد كميات الطب 
 .الٌدراسةقيد األخرل كعدـ تكاجدىما في الجامعات  في كمتا الجامعتيف،

 
 : كاننحو الهرض النفسي في سيرال  األطباءدراسة هقارنة، اتجاىات طلب الطب و   -

(Fernando, et al, 2009) 
 

العامميف في  األطباء، ك كمقارنة اتجاىات كؿ مف طبلب الطبلمعرفة  الٌدراسةىدفت ىذه 
دمكا نحك كؿ مف االكتئابنفي سيرأل يالطبي التعميم( Colombo)مشفى دمالكحكؿ، ك  فا، كا   فاا 

ىاب، المخدرات َي رىؼ، كالرى البالغ ك  مشفىلطب في ال، كقد شممت العينة جميع طبلب ا، كالفصاـكالخى
طبيبان كطبيبة، كاستخدـ الباحثكف ( 72) البالغ عددىـ  األطباء، كجميع طالبان ك طالبة( 172)عددىـ 

 .مف المممكة المتحدة ( Mukherjee) مباحثذاتي لمقياس االستجابة ال
 

لدل  ، كاالكتئاب أعمى مف الفصاـبنكعيو فااتجاىات سمبية عف اإلدمكجكد لى إأشارت النتائج 
في  اتجاىاتيـ حيث  األطباءإحصائية لصالح  كؽو  ذات داللة، كما أشارت النتائج إلى فر المبحكثيف

 .باتسمت باإليجابية بمعدؿ أعمى مف الطبل
 ىات نحك المرضى النفسييف، حيث أكدتإلى أثر الخبرة في التأثير عمى االتجا الٌدراسةأشارت  اكم

البيئة  يغير منتشر ف الٌدراسةحممكا اتجاىات سمبيةن بمعدؿو أعمى تجاه ما اعتبرتو  األطباء أف الٌدراسة
ية لمتعامؿ مع المرضى النفسييف الطبلب لـ يكف لدييـ الخبرة الكاف أف، في حيف فاكية  كاإلدمنالسيرال
اث نعدـ كجكد فرؽ بيف الذككر كاأل ، كقد أشارت النتائج إلىاتجاىاتيـ بشكؿ سمبٌي كبيرعمى  مما أثر

 .تجاه المرض النفسي
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 :همخّص الدراسات السابقة 
 

ؿ سب متفاكتة في الدك تشر بنتنة  االضطرابات النفسيٌ  أفعرض الدراسات السابقة تبيف مف خبلؿ  -
قكتو، كالسراج، )، ك (0002ـ ، كآخركف، ناغ)، (0002عفيفي،) مف ىذه الدراسات العربية، ك 

 (.0001)ك ( 0001)، كتقرير كزارة الصحة الفمسطينية(5119
، عمى المرضى النفسييفالدراسات عمى كجكد اتجاىات إيجابية نحك المرض ك  نتائج بعضأشارت  -

الطراكنة ، )، (0001القباطي، ) ،(5112شقير، ) ،(Balan,1997)،المبحكثيف اختبلؼ شرائح
أشارت بعض الدراسات ، بينما  (Chung, Chan ,and  Ho,1994 ) ، (0005الحكيج، )،(0005

كمف ىذه  يف،النفسي ىنحك المرض ية كأخرل سمبية يحمميا المبحكثكفإلى  كجكد اتجاىات إيجاب
جكد اتجاىات أشارت بعضي الدراسات عمى ك ك  ،(Foster, et al, 2007)،(Jorm,1999)الدراسات 

 (.0001الطيطي، )ييف مثؿ دراسة سمبٌية نحك المرض النفسي كالمرضى النفس
 الٌدراسػػػةك فػػي ضػػكء المتغيػػػرات التػػي تعرضػػت ليػػػا الدراسػػات السػػػابقة قػػاـ الباحػػث بإختيػػػار متغيػػرات   -

 المسػتقمة، كخاصػة المتغيػرات بما يتفؽ مع  الٌدراسات السػابقة الحالية، حيث تـ اختيار بعض المتغيرات
أكػػدت بعػػض  التخصػػص، حيػػث، باإلضػػافة إلػػى ؿالعمػػ مكػػاف، ك السػػكف مكػػافمثػػؿ العمػػر، كالجػػنس، ك 

تعػزل لمتغيػرات العمػر، نحك المرضى النفسييف منيػا   الدراسات األخرل عمى كجكد فرؽ في االتجاىات
 ،(Fernando,  et al,2009.)          (0001بركػات، كحسػف، )العمؿ منيا دراسة ، ك السكف مكافك 
باحثػػة متغيػػر دكلػػة التخػػرج الػػذم لػػـ تتعػػرض لػػو كمػػا أضػػافت ال،  (0001القبػػاطي، ) ،(5112شػػقير، )

 .الٌدراسات السابقة ألىميتو لمٌدراسة الحالية
المرضػػػى كقػػػد أكػػػدت بعػػػض الدراسػػػات عمػػػى أىمٌيػػػة تعػػػٌرؼ أفػػػراد المجتمعػػػات عمػػػى المػػػرض النفسػػػي ك   -

 Tanaka, et)      ، كضركرة العمؿ عمى تحسيف النظرة نحك المرض النفسي كمنيا دراسة النفسييف

al,2003 )، (Foster, et al, 2007). 
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 الفصل الثالث                                                                    
                                                                                

 
 

جراءات   :الّدراسةهنيجّية وا 
 

مف خبلؿ  الٌدراسة، كعينتيا، ككيفية  اختيارىا ثـ يكضح أدكات الٌدراسةا الفصؿ مجتمع يتناكؿ ىذ
 . ك إجراءاتيا الٌدراسة، كيعرض أسمكب باتياثكصفيا، ك صدقيا ك 

 
 :الّدراسةهنيج   3.1

 

، كيعتبر ىذا المنيج  (Cross Sectional Study)المقطعية  الٌدراسةاسمكب  استخدمت الباحثة     
اسب لمكصكؿ إلى النتائج يا تمكف مف عمؿ التحميؿ المنن؛ أللمثؿ ىذا النكع مف الدراسات نايبم

 (.5119أبك حطب،) التكاليؼ المادٌية القميمة ، كيمتاز ىذا المنيج بالسيكلة ك المطمكبة

 
 : الّدراسةهجتهع   2.1

 

، في عدا أطباء األعصابالعامميف مف كافة التخصصات فيما  األطباءجميع مف  الٌدراسةتككف مجتمع   
 ، لطبي الحككمٌي في مدينة راـ اهللالمجمع ا ،ة في كسط كجنكب الضفة الغربيةالحككميٌ  المشفيات

، مشفى بيت جاال في بيت لحـك  ، في مدينة الخميؿعالية  مشفىك  ،أريحا الجديد في مدينة أريحا مشفىك 
 كزارة الصحة تابع إلى ىمشف( 50)بية في الضفة الغر يكجد ، حيث طاكمشفى ابك الحسف القاسـ في ي

مف مجمؿ %( 21)سريران، كىك ما يعادؿ  (50257)في الضفة الغربية، بسعة سريرية قدرىا  الفمسطينية
 الككادر البشرية العاممة في المستشفيات الحككمية في عددكما بمغ  أسرة مستشفيات كزارة الصحة،

دارة  كقبالةمكزعيف ما بيف أطباء، ( 0112) الضفة الغربية كتمريض، كخدمات صحية مساندة، كا 
، إدارة (007)أطباء اختصاص : التاليالحككمية عمى النحك  كخدمات، كيتكزع العاممكف في المستشفيات

، أطباء (220)طبيب عاـ  ،(250)، خدمات طبية مساندة 1284) ) ، تمريض كقبالة(901)كخدمات 
الذم رصد فيو  ،(0009)رة الصحة مف خبلؿ تقرير عاـ كيشير مركز المعمكمات التابع لكزا إختصاص،

كالمعطيات التي تتعمؽ بسير العمؿ في المستشفيات الحككمية في محافظات الضفة  كافة اإلحصائيات
الغربية، أشار التقرير إلى أفَّ عددى المرضى الذيف تـ عبلجيـ مف دكف اإلقامة كمف خبلؿ العيادات 
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مريضان، ( 527795)، كاف النصيب األكبر لمستشفى الخميؿ بكاقع مريضان ( 775111)الخارجية بمغ 
  (.www.wafa.ps)مريضان ( 501520)  تبله المجمع الطبي الحككمي في مدينة راـ اهلل بكاقع

 

طبيبان كطبيبة  حسب أرقاـ الشؤكف اإلدارية لكزارة الصحة ( 072)حكالي المبحكثيف  بمغ عددك 
   .شفىمالكمي ًتبعان لم الٌدراسةيبيف تكزيع مجتمع ( 5)كؿ ، كالجد(0050)الفمسطينية لعاـ 

 
   .شفىهالكمي تبعا لم الّدراسةيبين توزيع هجتهع ( 3.1)الجدول 

 

 

 الهجهوع عدد الطبيبات األطباءعدد  الهوقع هسشفىاسم ال
 طبيبةطبيبان ك  75 طبيبات 1 ان طبيب 57 مدينة راـ اهلل الحككميٌ  مٌجمع راـ اهلل الطبيٌ 

 طبيبةطبيبان ك  50 طبيبات 9 بان طبي 12 مدينة بيت لحـ الحككمي شفى بيت جاالم
 طبيبةطبيبان ك  20 طبيبة كاحدة ان طبيب  01 مدينة أريحا الحككمي الجديد أريحامشفى 

 طبيبةطبيبان ك  99 طبيبات 50 طبيبان  79 مدينة الخميؿ الحككميمشفى عالية 
 مشفى أبك الحسف القاسـ

 الحككمي
يطا ػ مدينة بمدة 
 الخميؿ

 طبيبان  51 - طبيبان  51

 طبيبان كطبيبة 072 طبيبة  09 طبيب  021  المجمكع
 

 :الّدراسةعينة  1.1
 

، األطباءعدد مف  أكبرت، ألخذ رأم مف كافة التخصصا العامميف األطباءعمى جميع  الٌدراسةأجريت 
، األعصاب اطباء الٌدراسةتثني مف كحتى يتسنى لمباحثة الكصكؿ إلى نتيجة عممٌية صحيحة، كقد اس

مف قبؿ مف لديو خبرة مع المرضى النفسييف مما يؤثر عمى  الٌدراسةحتى ال يككف ىناؾ تأثير عمى 
، كاإلجازة األطباءبداعي سفر بعض  ؛إستمارة (072) إستمارةن مف أصؿ (020) االتجاىات، كتـ تكزيع
 ستباناتجمع اال بمغت حصيمة ،(0050 /آب  - أفزير ح)في الفترة الكاقعة بيف  ،السٌنكية لمبعض اآلخر

غت المحصمة النيائية ، فبمعدـ اكتماؿ شركط االستجابةل ؛استباناتتـ إستبعاد تسع ، فقط استمارة 007
 .الٌدراسةمف مجتمع %( 7189)أم ما نسبتو حكالي استمارة، 059

 

 
 

 : الّدراسةأداة  4.1
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 التي المقاييس مف العديد عمى االطبلع كبعد لمدراسة، سياألسا كاليدؼ المشكمة طبيعة عمى بناءن 

 االختيار كقعاالتجاىات نحك المرض النفسي كالمرضى النفسييف،  لقياس السابقة الدراسات استخدمتيا

، كالمعٌدؿ لمبيئة العربٌية مف (Cohen and Strung,1962)لككىيف كسترينج  تجاىاتاال مقياس عمى
العبلقة بيف التخصص كالمستكل كالجنس كبيف اتجاىات طمبة )، في دراستو بكمديف فاقبؿ الباحث سميم

 (0892)حقؽ المقياس الثبات بنسبة  ، كقد(5191الجامعة األردنية نحك المرض النفسي، 
 

، (5191)كمف الدراسات التي استخدمت مقياس االتجاىات نحك المرض النفسي دراسة بكمديف عاـ   
، في ككبا ؼاىات الككبييف نحك المرض النفسي كآثار مستكل التثقياتج  Balan (5117)  دراسةك 

 .االتجاىات نحك المرض النفسي كعبلقتيا ببعض المتغيرات (0005)دراسة الطراكنة عاـ 
 

   أكافؽ : بدائؿ ىي( 5)أماـ كؿ فقرة سمـ متدرج مف ( فقرة 22)يحتكم المقياس عمى خمسة أبعاد   
كف أميؿ لممكافقة، كلست متأكدان كلكف أميؿ لممعارضة، كأعارض، كأعارض جدان، أكافؽ، لست متأكدان كل

 .بشدة
 
 

 :االتجاىات نحك المرض النفسي ك المرضى النفسييف عمى خمسة أبعاد ىي مقياسيحتكم 
 
عمى الشفاء كعكدتو لمحياة ( المريض) تدكر الفكرة األساسية ليذا البيعد، بمدل قدرة الفرد: جبيعد العبل -5

 .21-21-25-00-57-50-7-0فقرات ىي  ثمانيكيتضمف عية، الطبي
 
تدكر الفكرة األساسية ليذا البيعد عف مدل خطكرة المريض، ككجكب تقييد : االجتماعي دبيعد التقيي -0

 (.22-59-25-20-07-02-52-9-2)كيتضمف تسع فقرات ىي شطتو، أنجميع 
 
في معاممة المرضى النفسييف عف المرضى يدكر حكؿ ضركرة االختبلؼ : يةاإلنسانبيعد النظرة  -2

ٌَ معاممةن تضمف كرامتو، كيتضمف  تسع فقرات ىي         اآلخريف ككجكب معاممة المريض النفسٌي
 (2-1- 52-51-02-09-22-27-25). 

 
تدكر الفكرة األساسية حكؿ رأم الفرد إقامة عبلقات حميمة مع المريض :  بيعد التفاعؿ االجتماعي -2 

-29-22-01-01-00-51-50-1)أىحد عشرى فقرةن ىي  مصاىرة كالصداقة، كيتضمفالنفسي كال
20-20-22). 
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-55-55-5 -5: )كسبب لممرض النفسي كيتضمف سبع فقرات ىي : بيعد العبلقات الشخصية -1 

05-05-20 .) 
 

 

 صدق األداة  5.1
     

تصاص، كالخبرة االخذكم مف مف المحكميف،  ستةاالستمارة عمى  التحقؽ مف صدؽ األداة بعرضتـ 
، جامعة القدسجامعة بيرزيت، ك في كؿ مف  ،، كعمـ النفسضيع الصحة النفسية، كالطب النفسيفي مكا

مبلئمتيا ك  الٌدراسة اـ اسئمةسجأنبقصد التأكد مف صدؽ األداة، كمدل  ؛مشفى األمراض النفسيية كالعقميةك 
 .ا كضعت مف أجموداة صالحة لقياس ماأل فأىناؾ إجماع مف قبميـ عمى  كاف، حيث الٌدراسةلعينة 

 
 :ثبات األداة 6.1

 

، كما تـ احتساب معامؿ الثبات عف طريؽ (Pilot study)تـ تطبيؽ االستمارة عمى عينة إستكشافية 
درجة االتساؽ الداخمي  أفب أدناه ير النتائج المكجكدة في الجدكؿتش، حيث استخداـ معامؿ كركنباخ ألفا

 كسط كجنكب الضفة الغربية الحككمية المشفياتفي العامميف  األطباءاتجاىات )راسة مدٌ ة للمدرجة الكميٌ 
ك تعبر عف  الٌدراسة تفي بأغراضكىي درجة مرتفعة  ،(0.83)قد كصمت إلى ،(نحك المرضى النفسييف

 .ستمارةعف ثبات أبعاد اال( 2.3)، كيعبر الجدكؿ ستمارةجكدة كصبلحية اال

 
 
 

 
 
 
 

 :االتجاىات نحو الهرضى النفسيين استهارةثبات أبعاد  : 2.1 ولالجد           

    
 مباخ ألفاك كر  المحاكر الرقـ

 0.79 عد التفاعؿ االجتماعيبي  5
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 0.76.3 بيعد العبلقات الشخصية  0
 0.75 يةاإلنسانعد النظرة بي  2
 0.66 بيعد العبلج 2
عد التقييد االجتماعيبي  1           0.63 
ميةالدرجة الك   0.83  

 
 :الّدراسةتصهيم  7.1

 

 :التالية المستقمةتناكلت الٌدراسة المتغيرات  :الهستقمةالهتغيرات  -3
 
 .ثىأن، ك ذكر : الجنس  -5
  

 -50)، (50أقؿ مف  -15)، (15اقؿ مف  -20)، (20أقؿ مف  -22)، (22أقؿ مف– 02) :العمر -0
 (. فما فكؽ

 

 .المتخصصكف ءاألطباالعامكف ، ك  األطباء : صالتخصٌ  -2
 
الية ، ع مشفى، ك مشفى بيت جاالأريحا الجديد، ك  مشفىمجمع راـ اهلل الٌطبي، ك : العمؿ مكاف -2

 .أبك الحسف القاسـ مشفىك 
 
 .   قرية، ك مخيـ مدينة، ك :السكف مكاف -1

             
 09ف أقؿ م -51) ، ك(سنة 51أقؿ مف  – 50) ، ك(سنكات 50أقؿ مف  -0) :سنكات الخبرة -5

 ( . فما فكؽ – 27)، ك(سنة 27أقؿ مف  – 09)، ك(سنة
 
 .الدكؿ الغربيةالدكؿ العربية، ك : منيا الطبيب رجى خَّ كلة التي تى الدٌ  -7
 

 :تابعةرات الالهتغيَ  -0
ٌية، كبعد اإلنسانبيعد العبلج، ك بيعد التغيير االجتماعي، كبعد الٌنظرة : تشمؿ أبعاد المقياس الخمسة 

 .تماعٌي، كبعد التقييد االجتماعيٌ التفاعؿ االج
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 :الّدراسة إجراءات 8.3

 

 :التالية الخطكات كفؽ الٌدراسة إجراء تـ 
 

عمى عشريف طبيب لمتأكد  مف  ستمارة، كمف ثيَـّ تكزيع االالنيائية بصكرتيا بقسمييا الٌدراسة أداة إعدادتـ  
 .ستمارةاال، ك أسفرت النتائج عف فيـ كاضح لبنكد ستمارةمدل صبلحية اال

 
 المشفيات في ستمارةاال تكزيع عمى لصحة الفمسطينية ا كزارة مف مكافقةال عمى الحصكؿبعد ذلؾ تـ 
أريحا  مشفى، ك المجمع الطبي في راـ اهلل مشفى)جنكب الضفة الغربية  كسط محافظات في الحككمٌية 

في  أبك الحسف القاسـك  ،عالية في الخميؿ مشفىفي بيت لحـ، ك  مشفى بيت جاال -الجديد في اريحا
/  آب - أفحزير )في الفترة الكاقعة بيف  البالغ الٌدراسة عينة أفراد عمى ستمارةاال تكزيع ، حيث تـ (يطا

 .، كقد تـ ذلؾ بإشراؼ شخصي مف قبؿ الباحثة(0050
 

 020، حيث تـ تكزيع الٌدراسةكشرح اليدؼ مف  األطباءت المشاركة طكعٌية كتمت مف خبلؿ مقابمة كان
استمارة عمى المبحكثيف مف أصؿ العدد الكمي، بسبب رفض البعض اإلجابة بداعي ضغط العمؿ، 

 059)لنقص المعمكمات فييا كتـ تحميؿ  استبانات( 1)تكاجد البعض اآلخر، كقد استبعدت أكبسبب عدـ 
دخاليا كترميزىا ستباناتاال جمعبعد ذلؾ تـ ،  فقط استمارة(   باستخداـ صائيناإح كمعالجتيا الحاسب إلى كا 

 (.SPSS)التحميؿ اإلحصائي  برنامج
 

 :ةحصائيالهعالجات اإل 9.1
 

 كذلؾ إحصائينا البيانات معالجة أجؿ مفاالجتماعية  لمبحكث اإلحصائية الرـز الباحثة استخدمت
 : حيث(SPSS)  باستخداـ

 .ىات األطباء نحك المرضى النفسييفالنسب المئكية مف أجؿ التعرؼ عمى اتجا -1
لمٌدراسة  المستقمةلعبلقة بيف المتغيرات لفحص ا (test  Fisher exact)ك ،(Chi-Square)راختبا -2

 .الٌدراسة فقراتك بيف 
 الفصل الرابع
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 .الّدراسةوصف افراد   4.1

 .جابة عمى تساؤالت الّدراسةاإل  4.1

 .الهستقمةالهتغيرات قة بين فقرات أبعاد االتجاىات و العل  4.1

 .الّدراسةاقشة نتائج هن  1.1 

 .التوصيات   4.1

 

     

 

 

 

 
 
 

 الفصل الرابع 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 النتائج وهناقشتيا
 
يؿ اإلحصائي    في ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تـ التكٌصؿ إلييا مف خبلؿ التحمتناكلت الباحثة    
الحككمية كسط  المشفياتف في عامميال األطباء اتجاىات إلى رؼالتعٌ  الٌدراسة هىذ ىدفت، حيث اتنالمبي

 استمارة باستخداـ ةالباحثت قام الٌدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،ضفة الغربية نحك المرضى النفسييفكجنكب ال

كالمعٌدلة لمعربية مف  (Cohen and Strung,1962)لككىيف كسترينج  تجاىات نحك المرض النفسياال
، كقد تـ جمع كجمعيا بتكزيعيا ت الباحثة قام، ك ثباتيا كمعامؿ، صدقيا مف التأكد بعد ؿ بكمديف،قب
دخاليا، استمارة اكتممت فييا المعمكمات (059)  الرزمة باستخداـ إحصائيا كمعالجتيا لمحاسكب كا 

ختبار العبلقة بيف ، كاالٌدراسة؛ لئلجابة عمى اسئمة  (16)النسخة  (SPSS) االجتماعية لمعمـك اإلحصائية
 :، حيث تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى النحك اآلتيالٌدراسةك بيف اسئمة  المستقمةت المتغيرا

 
 .المستقمة الٌدراسةتضمف كصؼ متغيرات  :الجزء األول

 
 .كمناقشتيا الٌدراسةالت تساؤ إلجابة عمى ا: الثانيالجزء  
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 الّدراسةوصف أفراد : الجزء األول  4.1
 
 :حسب هتغير الجنساألفراد يع توز : أواًل  
 

 أف( 582)تكزيع المبحكثيف حسب متغير الجنس، كنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ ( 582)يكضح الجدكؿ 
 .(% 5082) اثنبينما بمغت نسبة األ( %  9785)النسبة األعمى لمذككر حيث بمغت نسبتيـ  

 
 .لهتغير الجنس بعاً تِ  األفرادتوزيع  3.4جدول 

 

 المئكية النسبة العدد الجنس
 % 9785 ذكران  515 ذكر
 % 5082 ثىأن 07 ثىأن

 % 500 ثىأنذكران ك  059 المجمكع
 

 :ًتبعان لمتغير الجنس حسب الشكؿ التالي  الٌدراسةكقد تـ تمثيؿ أفراد 
 

              

     

      

 
 الجنستكزيع األفراد حسب متغير : 582الشكؿ      

 



 

 

 

 

59 

 

 :تغير الفئة العهرّيةتوزيع األفراد حسب ه :ثانيا
 

الفٌئة العمرية مف          أفحسب متغير الفئة العمرٌية، كنبلحظ  المبحكثيفتكزيع ( 0.2)يبيف الجدكؿ 
، في حيف %( 2582)، تمتيا الفئة العمرٌية مف %(1281)ت األكثر ظيكران بنسبة بمغت كان( 20 -02)

 (.فما فكؽ  50) لمفئة العمرية  لـ يكف ىناؾ أطباء
 

 .لعهرلهتغيرا بعاً تِ  توزيع األفراد: 2.4جدول 
 

 المئكيةالنسبة  العدد العمر
سنة 20 – 02  500     2181 % 
سنة 25 -22  10   2582 % 
سنة 10 – 20  55  782  %  
سنة 11 – 15  50 181 %  

% 500 059 المجمكع  
 

 :ًتبعان لمتغير العمر حسب الشكؿ التالي  الٌدراسةكقد تـ تمثيؿ أفراد 
 

  –         -          –         –       

45.90%
41.30%

7.30% 5.50%

 
 .تكزيع األفراد حسب متغيرالعمر:  0.2الشكؿ         
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 :توزيع  األفراد حسب هتغيرالتخّصص  :ثالثاً 
 

ف، حيث  األطباء: بالنسبة إلى التخصص قسميف المبحكثيفتكزيع ا( 282)يبيف الجدكؿ  ًَ  كافالعاميًي
 %(. 2780)المتخصصيف  األطباءف بمغت نسبة ، في حي%( 1089)بنسبة  كبرليـ النصيب األ

 

 

لتخصصفراد ِتبعًا لهتغيراتوزيع األ: 1.4جدول   

 

بيبعمؿ الطٌ  المئكيةالنسبة  العدد   
 % 1089 طبيبان ك طبيبة 551 طبيب عاـٌ 
صطبيب متخصٌ  % 2780  أطباء 502   
%500  طبيبان ك طبيبة 059 المجمكع  

 

 

 

  :(282)حسب الشكؿ التخصصلمتغير  ًتبعان  ٌدراسةالكقد تـ تمثيؿ أفراد       


         
     

            
     



 .تكزيع األفراد حسب التخصص: 282لشكؿا         
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 :العهل هكانتوزيع األفراد حسب هتّغير   :رابعاً 
 

 بينما احتؿ، %(2587)بنسبة  عالية في الخميؿ مشفى معظـ المبحكثيف مف أف، (2.2)يظير الجدكؿ 
 %(. 581)يطا النسبة المنخفضة بنسبة  المبحكثيف في

 

.العهل هكانتوزيع أفراد العينة تبعا لهتغير  :4.4جدول 

 

العمؿ مكاف المئكية النسبة العدد   
عالية مشفى  51  2587 %  

% 0182 52 مجمع راـ اهلل الٌطبي  
% 0081   10 مشفى بيت جاال  

أريحا الجديد مشفى  00  180 %  
ك الحسف القاسـأب مشفى  51  581 %  

% 500 059 المجمكع  
 

 

 :العمؿ حسب الشكؿ التالي  مكافًتبعان لمتغير  الٌدراسةكقد تـ تمثيؿ أفراد 
 

 

                              

22.90%

31.70%
29.40%

6.90%
9.20%

 
 

 .العمؿ مكافتكزيع األفراد حسب : 2.2الشكؿ   
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 :السكن هكانحسب  توزيع األفراد  :خاهساً 
 

، %(5089)المدف، حيث بمغت نسبتيـ  يعيشكف فيغالبية المبحكثيف  أف( 182)يتضح مف الجدكؿ 
 %(.082)المخيـ بنسبة  كافت النسبة األقؿ لسكان، في حيف %(22)القرية بنسبة  كافيمييـ س

 
 .السكن هكانتوزيع األفراد تبعًا لهتغّير :  5.4جدول

 

السكف مكاف المئكية النسبة العدد   
% 5089 527 مدينة  
% 2281 75 قرية  
ـمخيٌ   1 082 %  

%50080 059 المجمكع  
 

 

 :السكف حسب الشكؿ التالي  مكافًتبعان لمتغير  الٌدراسةكقد تـ تمثيؿ أفراد 
 

 

ه ينة  ق ية  هخين  

62.80%

34.90%

2.30%

 

 .السكف مكافتكزيع األفراد حسب :  182الشكؿ       
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 :توزيع األفراد حسب هتغير الخبرة :سادساً 
 

بنسبة ( 59 -50)بفارؽ كبير يمييا، ك %( 79)لعظمى بنسبة بمغت النسبة ا( 1-0)ت الخبرة أخذت سنكا
 .%(589)بنسبة بمغت  ضئيمة( 25-09)ك ( 07-51)ت نسب كؿ مف كان، بينما %( 5185)
 

 :توزيع األفراد حسب هتغير الخبرة:  6.4جدول 
 

المئكية النسبة العدد سنكات الخبرة  
سنكات 50أقؿ مف  – 0  570 7980%  

سنة 51أقؿ مف  -50  22 5185%  
سنة 09 أقؿ مف -51  50 285%  

فأعمى -09  2 589%  
%500 059 المجمكع  

 
 :ًتبعان لمتغير سنكات الخبرة حسب الشكؿ التالي  الٌدراسةكقد تـ تمثيؿ أفراد 

 
 

 –          -          -          -        

78.00%

15.60%

4.60%
1.80%

 

 .تكزيع األفراد حسب الخبرة: 5.2الشكؿ  
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 :التّخرج هكانوزيع األفراد حسب ت: سابعاً 
 

ألعمى تعكد إلى النٌسبة ا أفالتٌخرج، حيث نبلحظ  مكافتكزيع أفراد العٌينة حسب ( 782)يكضح الجدكؿ 
 أف، أم %(2582)، بينما بمغت نسبة خريجي الدكؿ العربية %(5985)ربٌية بنسبة خريجيف الٌدكؿ الع

 .ؿ الغربٌيةأكثر مف نصؼ أفراد العٌينة  خريجكف مف الٌدك 
 

 .التخرج هكانتبعا لهتغير  الّدراسةتوزيع عينة :  7.4جدول 
 

 النسبة العدد الدكلة التي تخرج منيا الطبيب
 5985 529 الدكؿ العربية
 2582 70 الدكؿ الغربية
 500 059 المجمكع

 
 :ًتبعان لمتغير دكلة التخرج حسب الشكؿ التالي  الٌدراسةكقد تـ تمثيؿ أفراد 

 

الدول العربية 

%68.4

الدول الغربية 

%31.6

 
 تكزيع األفراد حسب دكلة التخرج: 782الشكؿ         
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 الّدراسةاإلجابة عمى تساؤالت : الثانيالجزء  4.1
 

لككىيف كسترينج حيث تـ استخداـ استمارة االتجاىات  ،الٌدراسةتـ في ىذا الجزء اإلجابة عمى تساؤالت 
(Cohen and Strung,1962) عربية مف قبؿ بكمديف نحك المرض النفسي كالتي تحتكم كالمعدلة لم

ية، كبيعد التفاعؿ اإلنسانعمى خمس أبعاد كىي بيعد العبلج، كبيعد التقييد االجتماعي، كبيعد النظرة 
؛ لمتعرؼ عمى اتجاىات ستخداـ النسب المئكية كالتكراراتية، كتـ ااإلنساناالجتماعي، كبيعد النظرة 

 .نفسييف بناءان عمى فقرات الخمسة أبعادنحك المرضى ال األطباء
فأكثر  %(50)، حيث تمثؿ في تفسير النتائج( 5115)كما اعتمدت الباحثة دراسة نرجس حمدم      

 .نقطة الحياد( %50)، كتمثؿ النسبة المئكية تمثؿ اتجاه سمبي%( 50)اتجاه إيجابي، كأقؿ مف 
 

لحكوهية وسط وجنوب الضفة الغربية ا الهشفياتالعاهمين في  األطباءاتجاىات  4.4.1
 :تبعًا لبعد العلج

 
 .تبعان لفقرات بيعد العبلج األطباءفقرات تتعمؽ باتجاىات  ثمانيىذا المجاؿ مف تككف 

 
نحك المرضى  األطباءالذم يمثؿ بيعد العبلج المتعمؽ باتجاىات ك ( 8.4)معطيات الجدكؿ  تشير

أعمى  ةالثاني الًفقرةبحكثكف ًتبعان لبيعد العبلج كقد سجمت ىناؾ اتجاه سمبي يحممو الم أف، بالنفسييف
تصرؼ أمكاؿ معالجة المرضى  أفينبغي و أنعمى كالتي تنص %( 9985)درجات السمبية بنسبة 

 عمى التي تنٌص الثالثة لمفقرة  %(87.2) الدرجة  تبعتو النفسييف في معالجة أمراض أخرل قابمة لمشفاء
  .ك الحاؿ في العبلج النفسي ال يفيد المريض شيئان التحدث مع المريض كما ى أف
مراض النفسية سجف لحجز المرضى األ مشفى التي تنص عمى اعتبارالثامنة  الًفقرةكما حصمت  
بعادىـ عف المجتمعك   %(.5781)عمى أدنى درجات السمبية بنسبة  ا 
 

عمى  حياتيـكممارسة  النفسيكف يمكنيـ التحسفالمرضى  أفالتي تنص عمى األكلى  الًفقرةحصمت ك 
التي تنص  السادسة الًفقرة، كما دلت ، كتدؿ عمى اتجاه إيجابيمف المكافقة %(1582)اعمى درجة بنسبة 
الكافي لمشخص الذم يصاب بمرض نفسي عمى يب النفسي تقديـ العبلج البلـز ك عمى  يستطيع الطب

سمبي لبيعد العبلج التجاىات المبحكثيف كما أشارت الدرجة الكمية إلى كجكد إتجاه ، أيضان  إيجابي اتجاه
 .نحك المرضى النفسييف
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 .حسب بعد العلج األطباءالنسب الهئوية لإلجابات عمى األسئمة الهتعمقة باتجاىات :  4.1لجدول ا
 (.238 =ن) 

 أعارض بشدة االتجاه
% 

 أعارض
% 

هعارض إلى 
 % حدِّ ها

هوافق إلى 
 % حدٍّ ها

 أوافق
% 

 أوافق جدا
% 

 الرقم  ستهارةالفقرات ا

-1 .المرضى النفسيكف يمكنيـ التحسف ك ممارسة حياتيـ 0585 1287 0585 082 081 081 ايجابي  

تصرؼ أمكاؿ معالجة المرضى النفسييف في  أفينبغي  2281 2780 5581 582 089 082 سمبي
 . معالجة أمراض أخرل قابمة لمشفاء

2-  

تحدث مع المريض كما ىك الحاؿ في ال أفأعتقد  2580 21 57 582 280 280 سمبي
 .العبلج النفسي ال يفيد المريض شيئان 

3-  

-4 .األمراض النفسية غير قابمة لمشفاء 0585 2780 0585 185 280 589 سمبي  

منذ بداية ظيكر  مشفىال أكافؽ عمى عزؿ الفرد بال 0080 2182 0781 582 285 589 ايجابي
 .األعراض النفسية

5-  

يستطيع الطبيب النفسي تقديـ العبلج البلـز ك الكافي  982 2582 2587 5085 589 582 ايجابي
 .لمشخص الذم يصاب بمرض نفسي

6-  

العبلج النفسي ال يتعدل استخداـ العقاقير  أفأعتتقد  0081 2085 0085 789 5085 181 سمبي
 .مف أجؿ تخدير ك تيدئة المرضى

7-  

األمراض النفسة سجنان لحجز المرضى  مشفى يعتبر 5085 0180 2587 5289 5287 285 سمبي
بعادىـ عف المجتمع  .كا 

8-  
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وسط وجنوب الضفة الغربية  الهشفيات الحكوهيةاتجاىات األطباء العاهمين في  4.4.1
 :تبعًا لُبعد التقييد االجتهاعي

 
 .ماعيتككف ىذا المجاؿ مف تسع فقرات تتعمؽ باتجاىات األطباء تبعان لفقرات بيعد التقييد االجت

 
أف اتجاىات األطباء الكمية كانت سمبية تجاه بيعد التقييد االجتماعي، كقد كافؽ  ( 182)يشير الجدكؿ 

السادسة كالتي تنص عمى  كجكب معاقبة المرضى بقسكة حتى ال  الًفقرةعمى % (  9189) مانسبتو 
 .الًفقرةيكرر خطأه مما يدؿ عمى إجابة سمبية عمى ىذه 

 
الرابعة التي تنص منع  زكاج المرضى النفسييف حتى لك تحسنت حالتيـ مما  الًفقرةعمى %( 9582)كأكد 

 .الًفقرةيدؿ عمى أجابة سمبية ليذه 
 

التاسعة التي تنص عمى تشديد الحراسة عمى مستشفيات األمراض  الًفقرةعمى %( 7981)كما عارض 
الجتماعي األطباء نحك المرضى النفسية مما يدؿ عمى أعمى قيمة إيجابية التجاىات بيعد التقييد ا

 .النفسييف
 

الخامسة كالتي تنص عمى  حؽ المرضى  الًفقرةمف المبحكثيف عمى %( 9182)كقد كافؽ ما نسبتو 
عمى حؽ المرضى في تكلي منصب مسؤكلية إذا  %( 7282)السابعة  الًفقرةالنفسييف في التصكيت، تمتيا 

 .ما شفي تمامان 
 



 

 

 

 

68 

 

 .حسب بعد التقييد االجتهاعي األطباءلإلجابات عمى األسئمة الهتعمّقة باتجاىات   النسب الهئوّية:  9.4جدول 
 (.238= ن )

 

 أعارض بشدة االتجاه
% 

 أعارض
% 

هعارض إلى 
 % حدٍّ ها

هوافق إلى 
 % حدٍّ ها

الر االستهارةفقرات  % أوافق جدا % أوافق
 قم 

سماح لنزالء مستشفيات األمراض النفسية و مف الخطر الأنأعتقد  5982 2785 0982 5085 287 589 سمبي
 .بزيارة أىميـ

5- 

 -0 .أفضؿ عدـ إعطاء شيادات سياقة لكؿ مف يراجع طبيبان نفسيان  5581 0081 2281 5585 5581 089 سمبي

 -2 .يؤسفني فصؿ الفرد مف عممو بسبب المرض النفسي  5581 09 2281 5581 782 082 ايجابي

 -2 .يجب منع زكاج المرضى  النفسييف حتى لك تحسنت حالتيـ 5781 2780 2580 180 089 589 سمبي

 -1 .تخاباتنلممرضى النفسييف الحؽ لمتصكيت في األ 57 2582 0785 5085 082 082 ايجابي

إذا ارتكب المرضى النفسيكف األخطاء ، فيجب عقابيـ ًبقسكة  2089 2087 5982 782 589 081 سمبي
 .حتى ال يكرر خطأه

5- 

يتكلى مريض نفسٌي منصب مسؤكلية إذا ما  أفع في أنال أم 5082 2085 0981 5280 181 581 بيايجا
 .و قد شفي تماماأنتبيف 

7- 

 -9 .المريض النفسٌي ال يشكؿ أم خطر عمى السبلمة العاٌمة 081 982 00 2281 0585 782 سمبي

 -1 .مستشفيات األمراض النفسٌيةتُّشدد الحراسة عمى  أفيستحسف  089 987 185 0585 22 5182 ايجابي
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 اتجاىات األطباء العاهمين في الهشفيات الحكوهية وسط وجنوب الضفة الغربية 1.2.4
 :يةاإلنسانتبعًا لُبعد النظرة            



 .يةاإلنسانتبعان لفقرات بيعد النظرة  األطباءتككف ىذا المجاؿ مف تسع فقرات تتعمؽ باتجاىات 
 

 .ية عبرت عف اتجاه إيجابياإلنسانبالنظرة  ؽالمتعمٌ  كمية لمبيعدالدرجة ال أفب( 5082)يشير الجدكؿ 
 

أكثر مف  المرضى النفسييكف يحتاجكف لمعناية كالحب   أفالتي تنص عمى  األكلى الًفقرة  كقد سجمت
ماـ االىتعمى أىمية العناية ك  المبحكثيفغالبية كافؽ ، حيث %(1782) أعمى درجة مكافقة بنسبة غيرىـ

 .بالمرضى النفسييف لمساعدتيـ عمى التحسف كالشفاء كىذا يدؿ عمى اتجاه إيجابي لمفقرة
 

األخطاء التي يرتكبيا المرضى النفسيكف قد يرتكبيا  أف السادسة الًفقرة كأكد غالبية المبحكثيف عمى
 .الًفقرةمما يٌدؿ عمى اتجاه إيجابي ليذه %( 1587)بنسبة بمغت  األسكياء أيضان 

 
المرضى النفسييكف عالة عمى المجتمع  أفعمى السابعة كالتي تنص  الًفقرةعمى %( 9281)حيف أكد في 

 .كىي درجة تعبر عف اتجاه سمبي
 

المرضى عاجزكف عف القياـ بمسؤكلياتيـ، كلـ تشر  أفب ةالمتعمق الثامنة الًفقرةكما تفاكتت النسبة عمى 
 .رةالًفقة إلى اتجاه محدد لؤلطباء حكؿ ىذه النسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

70 

 

حسب ُبعد النظرة  األطباءلإلجابات عمى األسئمة الهتعّمقة باّتجاىات   النسب الهئوّية :30.4جدول 
 .يةاإلنسان

  (.238= ن )


أعارض  االتجاه
 بشدة
% 

 أعارض
% 

هعارض 
د ها  إلى حٍّ

% 

هوافق إلى 
د ها  حٍّ
% 

 أوافق
% 

 أوافق جدا
% 

 الرقم فقرات االستهارة

يؤسفني أف يسخر الناس مف  11 2082 5085 589 081 589 ايجابي
 .تصرفات المرضى النفسييف 

1- 

المرضى النفسييكف يحتاجكف  2589 21 5581 081 582 081 ايجابي
 .لمعناية كالحب أكثر مف غيرىـ

2- 

تختمؼ طبيعة المرض النفسٌي   21 2181 982 285 589 081 ايجابي
 .عف المرض الجسدمٌ 

3- 

سأدافع عف المرضى النفسييف في  2281 1582 5085 589 081 081 ايجابي
 .حاؿ اإلساءة ليـ

4-  

جديره بكزارة الصحة تخصيص  2587 2082 0585 285 0 589 ايجابي
مبالغ أكثر لمعالجة المرضى 

 .النفسييف

5- 

األخطاء التي يرتكبيا المرضى  0982 2981 0189 280 0 0 ايجابي
النفسيكف قد يرتكبيا األسكياء 

 .ان أيض

6-  

المرضى النفسييكف عالة عمى  0982 2281 00 5581 082 589 سمبي
 .المجتمع

7-  

المرضى النفسييكف عاجزكف عف  285 5581 2587 0189 5280 287 -
 .القياـ بمسؤكلياتيـ في المجتمع 

8-  

المرض النفسي يقٌمؿ مف مكانة  5 5581 5581 2281 09 789 ايجابي
 .المريض في المجتمع

9-  
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اتجاىات األطباء العاهمين في الهشفيات الحكوهية وسط وجنوب الضفة الغربية تبعًا  1.4
 :لُبعد التفاعل االجتهاعي



 .قرة تتعمؽ باتجاىات األطباء تبعان لفقرات بيعد التفاعؿ االجتماعيفً  عشرة تككف ىذا المجاؿ مف احد


ماعي، حيث كانت نسب المكافقة إلى اتجاه سمبي نحك بيعد التفاعؿ االجت( 5582)يشير الجدكؿ 
األكلى أف أحسف طريقة لمتعامؿ مع المرضى النفسييف ىي األبتعاد عنيـ، ككما  الًفقرةعمى %(  9981)

أف التكاصؿ مع المرضى النفسييف يقمؿ مف مكانة "الثالثة  الًفقرةمف المبحكثيف عمى %( 9082)أكد 
الحادية عشر   الًفقرةمف قبؿ المبحكثيف عمى %( 7585)، كأشارت نسب المكافقة "األفراد في المجتمع

كالتي تنص عمى رفض زكاج أحد افراد أيسرىـ مف المرضى النفسييف حتى لك ظيرت عمييـ بكادر 
 .الشفاء

 
ال يضايقني السكف بعمارة "الرابعة  الًفقرةفقط مف المبحكثيف عمى %( 5782)مف جيةو أخرل عارض 

الخامسة كالتي تنص عمى أف  الًفقرةمف المبحكثيف عمى %( 9585)، كما أكد يسكنيا مريض نفسي
المرضى النفسييف اجتماعييف كيمكنيـ التكاصؿ مع باقي افراد المجتمع ككؿ مف الفقرتيف أعبله تشير 

 .إلى اتجاه إيجابي
 
 الًفقرةك  ،"ح ألبنائي بالمعب مع مرضى نفسييفال أسم"التاسعة  الًفقرةمف جيةو أخرل لـ  تشر كؿ مف  

عمى اتجاه " مف مرض نفسي يعانيأحد الزكجيف  أفكف الطبلؽ إذا تبيف انيجيز الق أفيجب "العاشرة 
 .إيجابي أك سمبي
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حسب ُبعد التفاعل  األطباءلإلجابات عمى األسئمة الهتعمقة باتجاىات   النسب الهئوّية: 33.4جدول 
 .االجتهاعيّ 

 (.238= ن )
 

أعارض  االتجاه
 بشدة
% 

 أعارض

% 

 هعارض
د  إلى حٍّ

 %ها

هوافق 
إلى حدٍّ 

 %ها

 أوافق
% 

أوافق 
 % جدا

 الرقم  ستهارةفقرات اال

أحسف طريقة لمتعامؿ مع المرضى  25.2 38.5 24.8 5 3.2 3.2 سمبي
 .النفسييف ىي االبتعاد عنيـ

1- 

أرفض الزيارات العائمية مع المرضى  21.1 27.2 26.6 10.1 3.2 1.8 سمبي
يو بكادر النفسييف حتى لك ظيرت عم

 . الشفاء

2- 

التكاصؿ مع المرضى النفسسيف يقمؿ  19.7 35.8 24.8 10.6 7.3 1.8 سمبي
 .ة الفرد في المجتمعمكانمف 

3- 

ال يضايقني السكف بعمارة يسكنيا  15.1 31.7 35.8 10.1 5 2.3 ايجابي
 .مريض نفسي

4- 

لنفسييف كثير مف المرضى ا أفأعتقد  9.6 32.6 39.4 12.8 4.6 0.9 ايجابي
 .اجتماعييف

5- 

تربطني بالمريض النفسي  أفأرفض  11 28.9 31.7 16.5 6.4 5.5 سمبي
 .صداقة

6- 

يككف صديقي في  أفال يضايقني  7.8 28.4 37.2 15.6 5 6 ايجابي
 .العمؿ مريض نفسي

7- 

األمراض مشفىمف الممتع العمؿ في  9.2 16.1 37.2 18.8 12.4 6.4 ايجابي
 .ةالعقمية ك النفسي

8- 

ال أسمح ألبنائي بالمعب مع مرضى  4.6 17 31.2 28 14.2 5 -
 .نفسييف

9- 

كف الطبلؽ إذا أنيجيز الق أفيجب  7.3 11.5 31.7 27.1 15.1 7.3 -
مف  يعانيأحد الزكجيف  أفتبيف 

 .مرض نفسي

10- 

ع زكاج أحد أفراد عائمتي مف أنال أم 1.4 5.5 17 18.8 31.2 26.1 سمبي
 . مريض نفسي 

11- 
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الحكوهية وسط وجنوب الضفة الغربية تبعًا  الهشفياتالعاهمين في  األطباءاتجاىات  4.1
 :لُبعد العلقات الشخصية

 
 .تبعان لفقرات بيعد العبلقات الشخصية األطباءفقرات تتعمؽ باتجاىات  تككف ىذا المجاؿ مف سبع

 
مف المبحكثيف عمى %( 9281)، حيث أكد بيالعبلقات الشخصية إلى إتجاه سمتشير الدرجة الكمٌية لبيعد 

 الخامسة الًفقرةعمى %( 5182)ت نسب المكافقة كان، ك ة تسبب األمراض النفسٌيةالمشكبلت الٌزكجي أف
بٌي أبناء المرضى النفسييف مف قبؿ أناعتقد )التي تنص  مف المحتمؿ أال  فإنوأباء، آخريف و لك ري

 .سمبيككمتاىما تٌدؿ عمى اتجاه (  يصبحكا مرضى
 

كفاة احد الكالديف أك  أفاألكلى كالتي تنص عمى  الًفقرةمف المبحكثيف عمى ( %91)أخرل أكد مف جيةو 
مف المبحكثيف عمى %( 74.8)، فيما أكد تدؿ عمى اتجاه إيجابيطبلقيما مف أسباب االمراض النفسٌية ك 

كتٌدؿ عمى ( ر لقؿ المرض النفسيو لك يحب اآلباء أبنائيـ أكثأنأعتقد )التي تنص عمى الرابعة  الًفقرة
    .إتجاه إيجابي
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لإلجابات عمى األسئمة الهتعمقة باتجاىات   انمتىسطبد انحسبثيّخ و انىست انمئىيّخ: 32.4جدول 
.العلقات الشخصية حسب بعد  األطباء  

 (.238= ن )
 

أعارض  االتجاه
 بشدة
% 

 أعارض

 

% 

هعارض 
 إلى حد ها

% 

لى هوافق إ
 % حد ها

 أوافق
% 

أوافق 
 % جدا

 الرقم  ستهارةفقرات اال

طبلؽ الكالديف أك كفاة أحدىما مف  أفأعتقد  14.7 30.3 44 6.9 3.7 0.5 ايجابي
 .أسباب األمراض النفسية

1- 

المرض النفسي يسٌببو الناس  أفأؤمف ب 16.1 24.3 42.7 11 3.7 2.3 سمبي
 .لبعضيـ البعض

2- 

تيعَّد المشكبلت الزكجية مف أسباب المرض  9.2 33.5 40.8 9.2 6.4 0.9 سمبي
 .النفسي

3- 

و لك يحب اآلباء أبنائيـ أكثر لقؿ أنأعتقد  16.5 29.4 28.9 12.4 8.3 4.6 ايجابي
 .المرض النفسي

4- 

بٌي أبناء المرضى النفسييف مف أناعتقد  13.8 28.4 27.1 14.7 9.2 6.8 سمبي و لك ري
مف المحتمؿ أال  فإنوقبؿ أباء، آخريف 
 .           يصبحكا مرضى

5- 

معظـ المرضى النفسييف يأتكف مف  أفاعتقد   8.7 20.2 35.8 17 13.8 4.6 سمبي
 .البيكت التي ال ييتـ فييا اآلباء بأبنائيـ

6- 

الفشؿ في العبلقات العاطفية ينتيي عادة  8.3 22.5 17 37.2 10.1 5 -
 .بمرض نفسيٌ 

7- 
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 العلقة  بين ُبعد العلج و هتغير الخبرة : ب – 46.4جدول 
            

 الخبرة ِفقرات االستهارة الرقم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

الأٔافقعهٗعضلانفشد 5

تانًغرشفٗيُزتذاٚحظٕٓس

 8شاضانُفغٛحاألع

1 79.50% 35 79% 68 73.30% 44 71.40% 10 90.00% 9 0.00% 0 

0.596 
2 11.40% 5 12.80% 11 23.30% 14 28.60% 4 0.00% 0 0.00% 0 

3 4.50% 2 5.80% 5 3.30% 2 0.00% 0 10.00% 1 0.00% 0 

4 4.50% 2 2.30% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 
طثٛةانُفغٙذقذٚىٚغرطٛعان 6

انعالجانالصؤانكافٙنهشخص

 8انز٘ٚصابتًشضَفغٙ

1 83.30% 15 80.00% 72 75.00% 60 73.90% 17 100.00% 4 66.70% 2 

0.902 
2 5.60% 1 13.30% 12 20.00% 16 17.40% 4 0.00% 0 33.30% 1 

3 5.60% 1 4.40% 4 5.00% 4 4.30% 1 0.00% 0 0.00% 0 

4 5.60% 1 2.20% 2 0.00% 0 4.30% 1 0.00% 0 0.00% 0 
أعررقذأٌانعالجانُفغٙال 7

ٚرعذٖاعرخذاوانعقاقٛشيٍأجم

 8ذخذٚشٔذٓذئحانًشظٗ

1 82.20% 41 77.50% 55 75.50% 34 88.20% 15 73.90% 17 66.70% 8 

0.887 
2 16.00% 8 14.10% 10 15.60% 7 5.90% 1 21.70% 5 25.00% 3 

3 2.00% 1 5.60% 4 6.70% 3 0.00% 0 4.30% 1 8.30% 1 

4 0.00% 0 2.80% 2 2.20% 1 5.90% 1 0.00% 0 0.00% 0 
ٚعرثشيغرشفٗاأليشاضانُفغٛح 8

عجُاًنحجضانًشظٗٔإتعادْى

 8عٍانًجرًع

1 78.30% 18 83.60% 46 75.40% 52 80.00% 24 71.90% 23 77.80% 7 

0.594 
2 17.40% 4 12.70% 7 11.60% 8 16.70% 5 25.00% 8 22.20% 2 

3 4.30% 1 3.60% 2 9% 6 0.00% 0 3.10% 1 0.00% 0 

4 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 3 3.30% 1 0.00% 0 0.00% 0 
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 :الهستقمةبين أبعاد االتجاىات والهتغيرات العلقة   1.4
  

، حيث تـ  عاد االتجاىات ك المتغيرات المستقمةتـ في ىذا الجزء التعرؼ عمى العبلقة بيف أب
لفحص العبلقة بيف المتغيرات المستقمة  (test  Fisher exact)ك ،(Chi-Square)راختبااستخداـ 

 .لمٌدراسة ك بيف فقرات الٌدراسة
 

 : الهستقمةالُبعد العلجي وعلقتو هع الهتغيرات   3.1.4
 

في ىذا البيعد فحص العبلقة بيف اجابات المبحكثيف حكؿ  ، كقد تـفقرات ثمانيتككف بيعد العبلج مف 
 مكاف، ك الخبرةك  الجنس، كالعمر، كالتخصص،) كىي الٌدراسةفقرات بيعد العبلج ك بيف جميع متغيرات 

 (.التخرج مكافالسكف ، باإلضافة ل مكافالعمؿ، ك 
 

:عد العلج هع هتغير الجنسبُ  1.1.3.4  
 
مجاؿ بيعد العبلج  أغمب فقراتبيف ( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

، كلكف نجد عبلقة المرضى النفسييف يكجد أثر لمتغير الجنس نحك و الأن، حيث الجنس كبيف متغير

 بيف متغير كبيرة ىناؾ فركؽ أف( 5282)في الجدكؿ رقـ  البيانات، حيث تشير لمتغير الجنس تعزل

الكافي لممرضى الطبيب يستطيع تقديـ العبلج البلـز ك  أفكالتي تنص عمى السادسة  الًفقرةالجنس ك 

في حيف  بالنسبة لممبحكثيف (%71)نسبة الذككر لدييـ درجات مكافقة بمغت  أف، حيث تبيف النفسييف

 (. %55)اث نبمغت نسبة األ
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       العلقة  بين ُبعد العلج و هتغير الجنس      :44.1جدول 

 انجىس ستهارةاال فقرات الرقم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

المرضى النفسيكف يمكنيـ التحسف ك ممارسة  1
 .حياتيـ

1 85.1% 40 86.3% 101 91.3% 42 100.0% 5 100.0% 2 100.0% 1 
0.827 

2 14.9% 7 13.7% 16 8.7% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

ينبغي أف تصرؼ أمكاؿ معالجة المرضى  2
 0.197 5 %100.0 4 %66.7 14 %100.0 33 %91.7 72 %88.9 63 %82.9 1 . النفسييف في معالجة أمراض أخرل قابمة لمشفاء

2 17.1% 13 11.1% 9 8.3% 3 0.0% 0 33.3% 2 0.0% 0 

المريض كما ىك الحاؿ  أعتقد أف التحدث مع 3
 .في العبلج النفسي ال يفيد المريض شيئان 

1 86.8% 59 87.1% 74 89.2% 33 100.0% 0 85.7% 8 71.4% 5 
0.572 

2 13.2% 9 12.9% 11 10.8% 4 0.0% 0 14.3% 1 26.6% 2 

 3 %75.0 5 %71.4 5 %95.2 39 %83.0 72 %88.9 52 %89.7 1 .األمراض النفسية غير قابمة لمشفاء 4
0.457 

2 10.3% 6 11.1% 9 17.0% 8 4.8% 1 28.6% 2 25.0% 1 

ال أكافؽ عمى عزؿ الفرد بالمستشفى منذ بداية  5
 .ظيكر األعراض النفسية

1 81.8% 36 87.2% 75 90.0% 54 92.9% 13 100.0% 10 75.0% 3 
0.543 

2 18.2% 8 12.8% 11 10.0% 6 7.1% 1 0.0% 0 25.0% 1 

طيع الطبيب النفسي تقديـ العبلج البلـز ك يست 6
 .الكافي لمشخص الذم يصاب بمرض نفسي

1 66.7% 12 92.2% 83 85.0% 68 95.7% 22 75.0% 3 100.0% 0 
*0.036 

2 33.3% 6 7.8% 7 15.0% 12 4.3% 1 25.0% 1 0.0% 0 

أعتتقد أف العبلج النفسي ال يتعدل استخداـ  7
 .تيدئة المرضىالعقاقير مف أجؿ تخدير ك 

1 82.0% 41 90.1% 64 88.9% 40 94.1% 16 87.0% 20 83.3% 10 
0.729 

2 18.0% 9 9.9% 7 11.1% 5 5.9% 1 13.0% 3 16.7% 2 

يعتبر مستشفى األمراض النفسية سجنان لحجز  8
 .المرضى ك إبعادىـ عف المجتمع

1 87.0% 20 89.1% 49 87.0% 60 87.7% 26 90.6% 29 77.8% 7 
0.941 

2 13.0% 3 10.9% 6 13.0% 9 13.3% 4 9.4% 3 22.2% 2 



 

 

 

 

77 

 

 :ُبعد العلج هع هتغير العهر  2.3.1.4
 
 

 بيف سبعة اسئمة مف مجاؿ بيعد العبلج( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

الثامنة حيث يشير  الًفقرةا عدا بيف متغيرالخبرة مالعامميف نحك المرضى النفسييف ك  األطباءالتجاىات 

التي  الًفقرةدكا ، أيسنة (20كأقؿ مف  -02)ت أعمارىـ بيف الذيف تراكح أفعمى ( 5282)الجدكؿ رقـ 

%( 01)إلبعاد المرضى عف المجتمع بنسبة كصمت  مكافمشفى األمراض النفسية يعتبر  أفتنص عمى 

سنة عمى نسبة كصمت ( 10)اعمارىـ عف مف اجابات المبحكثيف، في حيف بمغت نسبة الذيف تزيد 

(1)%. 
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انعاللخ  ثيه ثُعذ انعالج و متغير انعمر  :أ -41.4 جذول   

 مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انعمر ستهارةفقرات اال الرقم 
معبرض انى حذ 

 أعبرض ثشذح أعبرض مب
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

سيكف يمكنيـ المرضى النف 1
 .التحسف ك ممارسة حياتيـ

1 44.7% 21 49.6% 58 41.3% 19 20.0% 1 50.0% 1 0.0% 0 

0.751 2 44.7% 21 37.6% 44 43.5% 20 80.0% 4 0.0% 0 100.0% 1 

3 6.4% 3 6.0% 7 10.9% 5 0.0% 0 50.0% 1 0.0% 0 

4 4.3% 2 6.8% 8 4.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

ي أف تصرؼ أمكاؿ معالجة ينبغ 2
المرضى النفسييف في معالجة 

 . أمراض أخرل قابمة لمشفاء

1 47.4% 36 40.7% 33 52.8% 19 35.7% 4 66.7% 4 60.0% 3 

0.891 2 42.1% 32 43.2% 35 30.6% 11 57.1% 2 33.3% 2 40.0% 2 

3 6.6% 5 7.4% 6 11.1% 4 7.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 3.9% 3 8.7% 7 5.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

أعتقد أف التحدث مع المريض  3
كما ىك الحاؿ في العبلج 

 .النفسي ال يفيد المريض شيئان 

1 44.1% 30 47.1% 40 51.4% 19 35.7% 5 28.6% 2 57.1% 4 

0.254 
2 47.1% 32 35.3% 30 29.7% 11 64.3% 9 71.4% 5 42.9% 3 

3 2.9% 2 12.9% 11 68.1% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 5.9% 4 4.7% 4 10.8% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

األمراض النفسية غير قابمة  4
 .لمشفاء

1 46.6% 27 40.7% 33 51.1% 24 47.6% 10 57.1% 4 50.0% 2 

0.456 
2 46.6% 27 39.5% 32 38.3% 18 38.1% 8 42.9% 3 50.0% 2 

3 0.0% 0 12.3% 10 10.6% 18 4.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 6.8% 4 7.5% 6 0.0% 0 9.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 

ال أكافؽ عمى عزؿ الفرد  5
بالمستشفى منذ بداية ظيكر 

 .األعراض النفسية
 

1 54.5% 24 51.2% 44 36.7% 22 42.9% 6 40.0% 4 0.0% 0 

0.267 

 

 

2 29.5% 13 37.2% 532 51.7% 31 35.7% 5 50.0% 5 100.0% 4 

3 11.4% 5 3.5% 3 8.3% 5 14.3% 2 10.0% 1 0.0% 0 

4 4.6% 2 8.1% 7 3.3% 2 7.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 
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 انعاللخ  ثيه ثُعذ انعالج و متغير انعمر:ة -41.4 جذول 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انعمر ستهارةفقرات اال الرقم

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

يستطيع الطبيب النفسي  6
تقديـ العبلج البلـز كالكافي 

لمشخص الذم يصاب 
 .بمرض نفسي

1 66.7% 12 43.3% 39 43.8% 35 47.8% 11 25.0% 1 66.7% 2 

 0.602 
2 22.2% 4 44.4% 40 41.3% 33 39.1% 9 75.0% 3 33.1% 1 

3 0.0% 0 7.8% 7 10.0% 8 4.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 

4 11.1% 2 4.5% 4 5.0% 4 8.8% 2 0.0% 0 0.0% 0 

أعتتقد أف العبلج النفسي ال  7
يتعدل استخداـ العقاقير مف 

أجؿ تخدير ك تيدئة 
 .المرضى

1 40.0% 20 45.1% 32 51.1% 23 52.9% 9 47.8% 11 41.7% 5 

 0.780 
2 52.0% 26 35.2% 25 35.6% 16 35.3% 6 47.8% 11 50.0% 6 

3 4.0% 2 11.3% 8 8.9% 4 5.9% 1 0.0% 0 8.3% 1 

4 4.0% 2 8.4% 6 4.4% 2 5.9% 1 4.3% 1 0.0% 0 

يعتبر مشفى األمراض  8
النفسية سجنان لحجز 

المرضى ك إبعادىـ عف 
 .المجتمع

1 26.1% 6 47.3% 26 46.4% 32 43.3% 13 53.1% 17 66.7% 6 

*.024 

2 73.9% 17 43.6% 24 29.0% 20 46.7% 14 37.5% 12 33.3% 3 

3 0.0% 0 3.6% 2 14.5% 10 3.3% 1 9.4% 3 0.0% 0 

4 0.0% 0 5.5% 3 10.1% 7 6.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 
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 :ُبعد العلج هع هتغير التخصص  1.1.3.4
 

 بيف اغمب فقرات بيعد العبلج (α=0801) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدال   

 العامميف نحك المرضى النفسييف في مستشفيات كسط كجنكب الضفة الغربية تعزل األطباءالتجاىات 

 الًفقرةكجكد فركؽ بسيطة بيف متغير التخصص ك ( 5182)، كلكف يشير الجدكؿ التخصص لمتغير

الطبيب  أف، كقد تبيف النفسي ج كافي لممريضالطبيب يستطيع تقديـ عبل أفالسادسة كالتي تنص عمى 

، كىي أكثر مف درجة الطبيب المتخصص بنسبة بسيطة %(22)و درجات مكافقة بنسبة بمغت العاـ لدي

 %(.20) لؤلطباء المتخصصيف حيث بمغت النسبة
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 انعاللخ  ثيه ثُعذ انعالج و متغير انتخصص :أ – 44.1جذول 
 ستمبرحفمراد اال انرلم 

 انتخصص

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب افكأو أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

المرضى النفسيكف يمكنيـ التحسف  1
 .ك ممارسة حياتيـ

5 48.9% 23 52.1% 61 54.3% 25 80.0% 1 50.0% 1 100.0% 1 
0.741 

2 51.1% 24 47.9% 56 45.7% 21 20.0% 4 50.0% 1 0.0% 0 

ينبغي أف تصرؼ أمكاؿ معالجة  2
المرضى النفسييف في معالجة 

 . أمراض أخرل قابمة لمشفاء

1 51.3% 39 51.9% 41 50.0% 18 50.0% 7 83.3% 5 80.0% 4 
0.552 

2 48.7% 37 48.1% 39 50.0% 18 50.0% 7 16.7% 1 20.0% 1 

أعتقد أف التحدث مع المريض كما  3
لعبلج النفسي ال يفيد ىك الحاؿ في ا
 .المريض شيئان 

1 42.6% 29 56.5% 48 54.1% 20 57.1% 8 71.4% 5 71.4% 5 
0.375 

2 57.4% 39 43.5% 37 45.9% 17 42.9% 6 28.6% 2 28.6% 2 

 .األمراض النفسية غير قابمة لمشفاء 4
1 55.2% 36 45.7% 37 53.2% 25 61.9% 13 57.1% 4 100.0% 4 

0.296 

2 44.8% 26 54.3% 44 46.8% 22 38.1% 8 42.9% 3 0.0% 0 

5 

 
 
 
 
 

ال أكافؽ عمى عزؿ الفرد بالمستشفى 
 .منذ بداية ظيكر األعراض النفسية

1 63.6% 28 57.0% 49 33.3% 20 71.4% 10 50.0% 5 75.0% 3 

 
 
 
 
*.012 

2 36.4% 16 34.0% 37 66.7% 40 28.6% 4 50.0% 5 25.0% 

 
 

1 
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 انعاللخ  ثيه ثُعذ انعالج و متغير انتخصص :ة– 44.1جذول 
 ستهارةفقرات اال الرقم 

 أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انتخصص
 أعبرض

 ثشذح 
 انذالنخ

  

 
  عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

يستطيع الطبيب النفسي  6
تقديـ العبلج البلـز ك الكافي 

صاب لمشخص الذم ي
 .بمرض نفسي

1 55.6% 10 52.2% 41 52.2% 41 52.2% 12 50.0% 2 100.0%   
0.724 

2 44.4% 8 47.8% 39 48.8% 39 47.8% 11 50.0% 2 0.0%   

أعتقد أف العبلج النفسي ال  7
يتعدل استخداـ العقاقير مف 

أجؿ تخدير ك تيدئة 
 .المرضى

1 46.0% 23 49.3% 35 53.3% 24 58.8% 10 65.2% 15 66.7% 8 0.562 

2 54.0% 27 50.7% 36 46.7% 21 41.2% 7 34.8% 8 33.3% 4 

يعتبر مستشفى األمراض  8
النفسية سجنان لحجز 

المرضى ك إبعادىـ عف 
 .المجتمع

1 47.8% 11 60.0% 33 53.3% 37 40.0% 12 56.3% 18 44.4% 4 
0.583 

2 52.2% 12 40.0% 22 46.4% 32 60.0% 18 43.8% 14 55.6% 5 
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 :الخبرة هكانُبعد العلج هع هتغير  4.3.1.4
 
بيعد العبلج كبيف متغير  مجاؿ جميع فقرات بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.16.4 )، كما ىك مكضح في الجدكؿ الخبرة
 

 :ُبعد العلج هع هتغير هكان العهل  5.1.3.4
 

 

جميع فقرات مجاؿ بيعد العبلج  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات كؽفر  تكجد ال
 .(17.4) كبيف متغير مكاف العمؿ، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 
 

عد العلج هع هتغير هكان السكن 6.1.3.4 ُِ: 
 
لعبلج كبيف أغمب فقرات بيعد ا بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 الًفقرةالسادسة، حيث تبيف ىناؾ فركؽ في اجابات المبحكثيف حكؿ  الًفقرةمتغير مكاف السكف، ما عدا 
تبعان لمتغير مكاف ( يستطيع الطبيب تقديـ العبلج البلـز كالكافي لممرضى النفسييف)التي تنص عمى 

، في %(29)اف القرل بنسبة اكثر مف سك%( 55)السكف، إذ كاف لدل سكاف المدف نسب مكافقة بمغت 
 (.18.4) ، كما ىك مكضح في الجدكؿ %(5)حيف بمغت نسبة سكاف المخيـ 

 
 

 :ُبعد العلج هع هتغير هكان التخرج  7.1.3.4
 
أغمب فقرات بيعد العبلج كبيف  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

الخامسة، حيث تبيف أف ىناؾ فركؽ في اجابات المبحكثيف حكؿ  ةالًفقر متغير مكاف التخرج، ما عدا 
التي تنص عمى عدـ المكافقة عمى عزؿ المرضى منذ بداية ظيكر األعراض، فقد كانت نسبة  الًفقرة

، كما ىك مكضح في %(27) فيما كانت نسبة خريجي الدكؿ العربية %( 60)خريجي الدكؿ الغربية 
 (.19.4)الشكؿ 
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العلقة  بين ُبعد العلج و هتغير الخبرة  أ-46.4جدول   

 انذالنخ بشدةأعبرض  أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انخجرح ستهارةفقرات اال الرقم 

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %
 

المرضى النفسيكف يمكنيـ  1
 .التحسف ك ممارسة حياتيـ

1 

 80.90% 38 78.60% 92 73.90% 34 80.00% 4 50.00% 1 100.00% 1 

0.97 
2 12.80% 6 13.70% 16 21.70% 10 20.00% 1 50.00% 1 0.00% 0 

3 6.40% 10 5.10% 6 2.20% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

4 0.00% 0 2.6 3 2.20% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

ينبغي أف تصرؼ أمكاؿ  2
ييف معالجة المرضى النفس

في معالجة أمراض أخرل 
 . قابمة لمشفاء

1 78% 59 77.80% 63 75.00% 27 78.60% 11 83.30% 5 100.00% 5 

0.872 2 18.40% 14 11.10% 9 19.40% 7 21.40% 3 16.70% 1 0.00% 0 

3 2.60% 2 8.60% 7 2.8% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

4 1.30% 1 2.50% 2 2.80% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

أعتقد أف التحدث مع  3
المريض كما ىك الحاؿ في 

العبلج النفسي ال يفيد 
 .المريض شيئان 

1 75.00% 51 80.00% 68 75.50% 28 92.90% 13 71.40% 5 71% 5 

0.813 
2 2.60% 14 12.90% 11 13.50% 5 7.10% 5 14.30% 1 28.6 2 

3 3% 2 5.90% 5 5% 2 0.00% 0 14.30% 1 0.00% 0 

4 2% 1 1% 1 5% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

األمراض النفسية غير  4
 .قابمة لمشفاء

 

1 84.50% 49 74.1 60 80.90% 38 71.40% 15 100.00% 60 84.50% 49 

0.221 
2 10.30% 6 16.00% 13 17.00% 8 19.00% 4 100.00% 0 25.00% 6 

3 3.40% 2 7.40% 6 2.10% 1 4.80% 1 0.00% 0 75.00% 2 

4 1.70% 1 2.50% 2 0.00% 0 4.80% 1 0.00% 0 0.00% 1 
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 العلقة  بين ُبعد العلج و هتغير الخبرة : ب – 46.4جدول 
            

 الخبرة ِفقرات االستهارة الرقم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

الأٔافقعهٗعضلانفشد 5

تانًغرشفٗيُزتذاٚحظٕٓس

 8األعشاضانُفغٛح

1 79.50% 35 79% 68 73.30% 44 71.40% 10 90.00% 9 0.00% 0 

0.596 
2 11.40% 5 12.80% 11 23.30% 14 28.60% 4 0.00% 0 0.00% 0 

3 4.50% 2 5.80% 5 3.30% 2 0.00% 0 10.00% 1 0.00% 0 

4 4.50% 2 2.30% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 
ٚغرطٛعانطثٛةانُفغٙذقذٚى 6

انعالجانالصؤانكافٙنهشخص

 8انز٘ٚصابتًشضَفغٙ

1 83.30% 15 80.00% 72 75.00% 60 73.90% 17 100.00% 4 66.70% 2 

0.902 
2 5.60% 1 13.30% 12 20.00% 16 17.40% 4 0.00% 0 33.30% 1 

3 5.60% 1 4.40% 4 5.00% 4 4.30% 1 0.00% 0 0.00% 0 

4 5.60% 1 2.20% 2 0.00% 0 4.30% 1 0.00% 0 0.00% 0 
أعررقذأٌانعالجانُفغٙال 7

ٚرعذٖاعرخذاوانعقاقٛشيٍأجم

 8ذخذٚشٔذٓذئحانًشظٗ

1 82.20% 41 77.50% 55 75.50% 34 88.20% 15 73.90% 17 66.70% 8 

0.887 
2 16.00% 8 14.10% 10 15.60% 7 5.90% 1 21.70% 5 25.00% 3 

3 2.00% 1 5.60% 4 6.70% 3 0.00% 0 4.30% 1 8.30% 1 

4 0.00% 0 2.80% 2 2.20% 1 5.90% 1 0.00% 0 0.00% 0 
ٚعرثشيغرشفٗاأليشاضانُفغٛح 8

عادْىعجُاًنحجضانًشظٗٔإت

 8عٍانًجرًع

1 78.30% 18 83.60% 46 75.40% 52 80.00% 24 71.90% 23 77.80% 7 

0.594 
2 17.40% 4 12.70% 7 11.60% 8 16.70% 5 25.00% 8 22.20% 2 

3 4.30% 1 3.60% 2 9% 6 0.00% 0 3.10% 1 0.00% 0 

4 0.00% 0 0.00% 0 4.30% 3 3.30% 1 0.00% 0 0.00% 0 
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 انعاللخ  ثيه ثُعذ انعالج و متغير مكبن انعمم: أ -37.4ول جذ

 االستمبرح فِمراد انرلم 
مكبن 

 انعمم

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

المرضى النفسيكف يمكنيـ التحسف  1
 .ك ممارسة حياتيـ

1 23.0% 11 20.5% 24 23.9% 11 40.0% 2 100.0% 2 0.0% 0 

0.732 

2 29.8% 14 29.1% 34 39.1% 18 40.0% 0 0.0% 0 100.0% 1 
3 29.8% 14 32.5% 38 23.9% 11 20.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 
4 6.4% 3 11.0% 11 2.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
5 10.6% 5 8.5% 10 10.9% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

ينبغي أف تصرؼ أمكاؿ معالجة  2
المرضى النفسييف في معالجة 

 . أمراض أخرل قابمة لمشفاء

1 18,4% 14 27.2% 22 19.4% 7 7.1% 1 66.7% 4 40.0% 2 

0.288 

2 32.9% 25 25.9% 21 38.9% 14 42.9% 6 0.0% 0 60.0% 3 
3 32.9% 25 29.6% 24 25.0% 9 28.6% 4 33.2% 2 0.0% 0 
4 7.9% 6 6.2% 5 11.1% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

5 7.9% 6 11.1% 9 5.6% 2 21.4% 3 0.0% 0 0.0% 0 

أعتقد أف التحدث مع المريض كما  3
ىك الحاؿ في العبلج النفسي ال 

 .يفيد المريض شيئان 

1 17.6% 12 24.7% 21 18.9% 7 21.4% 3 42.9% 3 57.1% 4 

0.839 

2 33.8% 23 27.1% 23 37.8% 14 35.7% 5 28.6% 2 28.6% 2 
3 32.4% 22 27.1% 23 29.7% 11 35.7% 5 28.6% 2 14.3% 1 
4 7.4% 5 8.2% 7 8.1% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
5 8.8% 6 12.9% 11 5.4% 2 7.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 

األمراض النفسية غير قابمة  4
 .لمشفاء

1 25.9% 15 22.2% 18 14.9% 7 23.8% 5 28.6% 2 75.0% 3 

0.459 

2 25.9% 15 30.9% 25 36.2% 17 38.1% 8 57.1% 4 0.0% 0 
3 24.1% 14 32.1% 26 36.2% 17 23.8% 5 14.3% 1 25.0% 1 
4 12.1% 7 7.4% 6 4.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
5 12.1% 7 7.4% 6 8.2% 4 14.3% 3 0.0% 0 0.0% 0 

ال أكافؽ عمى عزؿ الفرد  5
بالمستشفى منذ بداية ظيكر 

 نفسيةاألعراض ال
 

1 27.3% 12 24.4% 21 25.0% 15 14.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 

 

0.176 

2 11.4% 5 37.2% 32 38.3% 23 35.7% 5 20.0% 2 50.0% 2 
3 36.4% 16 23.3% 20 28.3% 17 35.7% 5 50.0% 5 25.0% 1 
4 13.6% 6 7.0% 6 3.3% 2 0.0% 0 10.0% 1 0.0% 0 

5 11.4% 5 8.1% 7 5.0% 3 14.3% 2 20.0% 2 25.0% 1 
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 هلالعلقة  بين ُبعد العلج و هتغير هكان الع : ب– 37.4: جدول
 

 

مكبن  االستهارة ِفقرات 

 انعمم
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

يستطيع الطبيب النفسي تقديـ العبلج البلـز  6
ك الكافي لمشخص الذم يصاب بمرض 

 .نفسي

1 22.2% 4 22.2% 20 20.0% 16 30.4% 7 25.0% 1 66.7% 2 

0.851 
2 44.4% 8 31.1% 28 26.3% 21 39.1% 9 50.0% 2 33.3% 1 
3 27.8% 5 30.0% 27 33.8% 27 17.4% 4 25.0% 1 0.0% 0 
4 0.0% 0 5.6% 5 10.0% 8 8.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 
5 5.6% 1 11.1% 10 10.0% 8 4.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 

أعتتقد أف العبلج النفسي ال يتعدل استخداـ  7
 .العقاقير مف أجؿ تخدير ك تيدئة المرضى

1 8.0% 4 31.0% 22 13.3% 6 23.5% 4 39.1% 9 41.7% 5 

0.203 
2 34.0% 17 28.2% 20 31.1% 14 41.2% 7 26.1% 6 41.7% 5 
3 40.0% 20 28.2% 20 33.3% 15 17.6% 3 26.1% 6 0.0% 0 
4 6.0% 3 5.6% 4 8.9% 4 11.8% 2 4.3% 1 8.3% 1 
5 12.0% 6 7.0% 5 13.3% 6 5.9% 1 4.3% 1 8.3% 1 

سجنان يعتبر مستشفى األمراض النفسية  8
 .لحجز المرضى ك إبعادىـ عف المجتمع

1 4.3% 1 16.4% 9 27.5% 19 16.7% 5 43.8% 14 22.2% 2 

0.162 
2 39.1% 9 36.4% 20 29.0% 20 33.3% 19 25.0% 8 22.2% 2 
3 34.8% 8 29.1% 16 24.6% 17 36.7% 11 28.1% 9 33.3% 3 
4 17.4% 4 7.3% 4 7.2% 5 3.3% 1 3.1% 1 0.0% 0 
5 4.3% 1 10.9% 6 11.6% 8 10.0% 3 0.0% 0 22.2% 2 
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العلقة  بين ُبعد العلج و هتغير هكان السكن :أ  -44.1جدول   

 مكبن انسكه االستهارة ِفقرات الرقم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

المرضى النفسيكف يمكنيـ التحسف ك ممارسة  1
 .حياتيـ

1 66.0% 31 60.7% 71 67.4% 31 40.0% 2 100.0% 2 0.0% 0 

0.705 2 29.8% 14 36.8% 43 32.6% 15 60.0% 3 0.0% 0 100.0% 1 

3 4.2% 2 2.5% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

معالجة ينبغي أف تصرؼ أمكاؿ  2
المرضى النفسييف في معالجة أمراض 

 . أخرل قابمة لمشفاء

1 63.2% 48 61.7% 50 63.9% 23 57.1% 8 66.7% 4 80.0% 4 

0.998 
2 34.2% 26 35.8% 29 33.3% 12 42.9% 6 33.3% 2 20.0% 1 

3 2.6% 2 2.5% 2 2.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

ىك أعتقد أف التحدث مع المريض كما  3
الحاؿ في العبلج النفسي ال يفيد 

 .المريض شيئان 

1 60.3% 41 66.9% 56 62.2% 23 71.4% 10 71.4% 5 28.6% 2 

0.669 2 36.8% 25 31.9% 28 32.4% 12 28.6% 4 28.6% 2 71.4% 5 

3 2.9% 2 1.2% 1 5.4% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

 .األمراض النفسية غير قابمة لمشفاء 4
1 63.8% 37 64.2% 52 68.1% 31 52.4% 11 42.9% 3 50.0% 2 

0.705 

2 31.0% 18 34.6% 28 29.8% 14 47.6% 10 57.1% 4 50.0% 2 

3 5.2% 3 1.2% 1 2.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

2 39.1% 9 38.2% 21 27.5% 19 33.3% 10 50.0% 16 11.1%  5 

3 4.4% 1 1.8% 1 2.9% 2 0.0% 0 3.1% 1 0.0%  0 
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العلقة  بين ُبعد العلج و هتغير هكان السكن : ب -44.1جدول   

مكبن  االستهارة ِفقرات الرقم 

 انسكه
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

ستشفى منذ بداية ال أكافؽ عمى عزؿ الفرد بالم 5
 .ظيكر األعراض النفسية

1 72.7% 32 57.0% 49 66.7% 40 78.6% 11 40.0% 4 25.0% 1 

0.165 2 25.0% 11 41.9% 36 28.3% 17 21.4% 3 60.0% 6 75.0% 3 

3 2.3% 1 1.1% 1 5.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

يستطيع الطبيب النفسي تقديـ العبلج البلـز ك  6
 .لمشخص الذم يصاب بمرض نفسيالكافي 

1 72.2% 13 60.0% 54 66.3% 53 60.9% 14 75.0% 3 0.0% 0 

*.05 2 27.8% 5 37.7% 34 31.1% 25 39.1% 9 25.0% 1 66.7% 2 

3 0.0% 0 2.3% 2 2.6% 2 0.0% 0 0.0% 0 33.3% 1 

أعتتقد أف العبلج النفسي ال يتعدل استخداـ  7
 .ك تيدئة المرضىالعقاقير مف أجؿ تخدير 

1 66.0% 33 67.6% 48 60.0% 27 70.6% 14 56.5% 13 33.3% 4 

0.285 2 28.0% 14 31.0% 22 37.8% 17 29.4% 5 43.5% 10 66.7% 8 

3 6.0% 3 1.4% 1 2.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

8 
 

يعتبر مستشفى األمراض النفسية سجنان لحجز 
 .المرضى ك إبعادىـ عف المجتمع

1 56.5% 13 60.0% 33 69.6% 48 66.7% 20 46.9% 15 88.9% 9 

0.479 2 39.1% 9 38.2% 21 27.5% 19 33.3% 10 50.0% 16 11.1%  5 

3 4.4% 1 1.8% 1 2.9% 2 0.0% 0 3.1% 1 0.0%  0 
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العلقة  بين ُبعد العلج و هتغير هكان التخرج  49.4جدول   

 انتخرج االستهارة ِفقرات الرقم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

المرضى النفسيكف يمكنيـ التحسف ك ممارسة  1
 .حياتيـ

1 70.2% 33 62.4% 73 78.3% 36 100.0% 5 0.0% 0 100.0% 1 0.05 
2 29.8% 14 37.6% 44 21.7% 10 0.0% 0 100.0% 2 0.0% 0 

ينبغي أف تصرؼ أمكاؿ معالجة المرضى النفسييف  2
 . في معالجة أمراض أخرل قابمة لمشفاء

1 67.1% 51 69.4% 55 69.4% 25 78.6% 11 50.0% 3 60.0% 3 0.874 
2 32.9% 25 32.1% 26 30.6% 11 21.4% 3 50.0% 3 40.0% 2 

يض كما ىك الحاؿ في أعتقد أف التحدث مع المر  3
 .العبلج النفسي ال يفيد المريض شيئان 

1 75.0% 51 65.9% 56 64.9% 24 64.3% 9 28.6% 2 85.7% 6 0.159 
2 25.0% 17 29.0% 29 35.1% 13 35.7% 5 71.4% 5 14.3% 1 

 0.873 2 %50.0 4 %57.1 15 %71.4 31 %66.0 58 %71.6 38 %65.5 1 .األمراض النفسية غير قابمة لمشفاء 4
2 34.5% 20 28.4% 23 34.0% 16 28.6% 6 42.9% 3 50.0% 2 

ال أكافؽ عمى عزؿ الفرد بالمستشفى منذ بداية  5
 .ظيكر األعراض النفسية

1 72.7% 32 57.0% 49 83.3% 50 50.0% 7 70.0% 7 75.0% 3 *0.016 
2 27.3% 12 43.0% 37 16.7% 10 50.0% 7 30.0% 3 25.0% 1 

يستطيع الطبيب النفسي تقديـ العبلج البلـز ك  6
 .الكافي لمشخص الذم يصاب بمرض نفسي

1 66.7% 12 63.3% 57 76.3% 61 65.2% 15 25.0% 1 66.7% 2 
0.229 

2 33.3% 6 36.7% 33 23.8% 19 34.8% 8 75.0% 3 33.3% 1 

أعتتقد أف العبلج النفسي ال يتعدل استخداـ  7
 .دير ك تيدئة المرضىالعقاقير مف أجؿ تخ

1 66.0% 33 73.2% 52 68.9% 31 70.6% 12 56.5% 13 58.3% 7 
0.709 

2 34.0% 17 26.8% 19 31.1% 14 29.4% 5 43.5% 10 41.7% 5 

يعتبر مستشفى األمراض النفسية سجنان لحجز  8
 .المرضى ك إبعادىـ عف المجتمع

1 56.5% 13 63.6% 35 72.2% 50 73.3% 21 65.6% 21 77.8% 7 
0.643 

2 43.5% 10 36.4% 20 27.8% 19 26.7 11 34.4% 11 22.2% 2 
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 :الهستقمة الّدراسةالعلقة بين ُبعد التقييد االجتهاعي  وهتغيرات 
 
 

كقد تـ في ىذا البيعد فحص العبلقة بيف إجابات لقد تككف بيعد التقييد االجتماعي مف تسع ًفقرات، 

الجنس، كالعمر، كالتخصص، ) عد العبلج ك بيف جميع متغيرات الٌدراسة كىيالمبحكثيف حكؿ ًفقرات بي 

 (.كالخبرة، كمكاف العمؿ، كمكاف السكف ، باإلضافة لمكاف التخرج

 

 :ُبعد التقييد االجتهاعي هع هتغير الجنس  3.2.1.4

 

بيعد التقييد  جميع ًفقرات مجاؿ بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.20.4) االجتماعي كبيف متغير الجنس، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 

 :ُبعد التقييد االجتهاعي هع هتغير التخصص 1.2.1. 4

جميع ًفقرات مجاؿ بيعد التقييد  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.22.4) في الجدكؿ  االجتماعي كبيف متغير التخصص، كما ىك مكضح 
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 العلقة  بين ُبعد التقييد االجتهاعي  و هتغير الجنس: 1..4جدول

 انجىس االستمبرح فِمراد انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

نخطشانغًاحنُضالءأعرقذأَّيٍا 1

األيشاضانُفغٛحتضٚاسجيشفٛاخ

 8أْهٓى

1 87.5% 35 89% 73 87.1 54 86.40% 19 87.50% 7 75% 3 
0.978 

2 12.5% 5 11% 9 12.90% 8 13.60% 3 12.50% 1 25% 1 
أفعمعذوإعطاءشٓاداخعٛاقح 2

نكميٍٚشاجعغثٛثاًَفغٛاً
1 76.0% 19 90 45 85.50% 65 100% 35 84.60% 22 83.30% 5 

0.111 
2 24.0% 6 10 5 14.55 11 0 0 15.40% 4 16.70% 1 

ٚؤعفُٙفصمانفشديٍعًهّتغثة 3

 انًشضانُفغٙ
1 88.9% 32 82.20% 50 89.20% 66 96.20% 25 88% 14 80% 4 

0.545 
2 11.1% 4 18% 11 10.80% 11 3.80% 1 13% 2 20% 1 

ٗانُفغٍٛٛٚجةيُعصٔاجانًشظ 4

 حرٗنٕذحغُدحانرٓى
1 89.7% 35 86.40% 70 86.8 59 95% 19 66.70% 4 100.0% 4 

0.505 
2 10.3% 4 13.60% 11 13.2 9 5% 1 33.30% 2 0.0% 0 

نهًشظٗانُفغٍٛٛانحقنهرصٕٚد 5

 االَرخاتاخفٙ
1 80.1% 30 88.9% 80 88.1% 52 90.9% 20 100.0% 5 80.0% 4 

0.731 
2 18.9% 7 11.1% 10 11.1% 7 9.1% 2 0.0% 0 20.0% 1 

إرااسذكةانًشظٗانُفغٌٕٛ 6

األخطاء،فٛجةعقاتٓىتقغٕجحرٗ

 الٚكشسخطاِ

1 86.5% 77 89.6% 60 85.0% 34 87.5% 14 100.0% 4 100.0% 4 
0.921 

2 13.5% 12 10.4% 7 15.0% 6 12.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 
الأياَعفٙأٌٚرٕ 7 ّٙ نٗيشٚطَفغ

يُصةيغؤٔنٛحإراياذثٍٛاَّقذ

 شفٙذًايا

1 88.9% 24 88.6% 62 85.7% 54 83.9% 26 91.7% 11 93.3% 14 
0.93 

2 11.1% 3 11.4% 8 14.3% 9 16.1% 5 8.3% 1 6.7% 1 
الٚشكمأ٘خطش 8 ّٙ انًشٚطانُفغ

 عهٗانغاليحانعايح
1 100.0% 2 83.3% 15 93.8% 45 86.8% 66 84.5% 49 87.5% 14 

0.728 
2 0.0% 0 16.7% 3 6.3% 3 13.2% 10 15.5% 9 12.5% 2 

ٚغرحغٍأٌذُشذدانحشاعحعهٗ 9

 األيشاضانُفغّٛحيشفٛاخ
1 83.3% 5 84.2% 16 81.0% 17 93.1% 54 81.9% 59 95.2% 40 

0.209 
2 16.7% 1 15.8% 3 19.0% 4 6.9% 4 81.3% 13 18.1% 2 
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 العلقة  بين ُبعد التقييد االجتهاعي  و هتغير التخصص  أ -22.4جدول 

 االستمبرح فِمراد انرلم 

 انتخصص

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

قد أنو مف الخطر السماح لنزالء أعت 1
ات األمراض النفسية بزيارة شفيم

 .أىميـ

1 47.5% 19 54.9% 45 48.4% 30 54.5% 12 62.5% 5 100.0% 4 0.418 

2 52.5% 21 45.1% 37 51.6% 32 45.5% 10 37.5% 3 0.0% 0 

أفضؿ عدـ إعطاء شيادات سياقة  2
 لكؿ مف يراجع طبيبان نفسيان 

1 52.0% 13 42.0% 21 56.6% 43 42.9% 15 76.9% 20 50.0% 3 
0.06 

2 48.0% 12 58.0% 29 43.4% 33 57.1% 1 23.1% 6 50.0% 3 

يؤسفني فصؿ الفرد مف عممو  3
 بسبب المرض النفسي

1 44.4% 16 55.7% 34 55.4% 41 38.5% 10 68.8% 11 60.0% 3 
0.38 

2 55.6% 20 44.3% 27 44.6% 33 61.5% 16 31.3% 5 40.0% 2 

النفسييف  يجب منع زكاج المرضى 4
 حتى لك تحسنت حالتيـ

1 48.7% 19 51.9% 42 55.9% 38 50.0% 10 66.7% 4 50.0% 2 
0.955 

2 51.3% 20 48.1% 39 44.1% 30 50.0% 10 33.3% 2 50.0% 2 

لممرضى النفسييف الحؽ لمتصكيت  5
 االنتخاباتفي 

1 62.2% 23 53.3% 48 47.5% 28 50.0% 11 60.0% 3 40.0% 2 
0.778 

2 37.8% 14 46.7% 42 52.5% 31 50.0% 11 40.0% 2 60.0% 3 
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 العلقة  بين ُبعد التقييد االجتهاعي  و هتغير التخصص :ب -22.4جدول 

 االستمبرح فِمراد انرلم 

 انتخصص

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

نهًشظٗانُفغٍٛٛانحق 5

االَرخاتاخنهرصٕٚدفٙ
1 62.2% 23 53.3% 48 47.5% 28 50.0% 11 60.0% 3 40.0% 2 0.778 

2 37.8% 14 46.7% 42 52.5% 31 50.0% 11 40.0% 2 60.0% 3 
إرااسذكةانًشظٗ 6

انُفغٌٕٛاألخطاء،فٛجة

عقاتٓىتقغٕجحرٗالٚكشس

 طاِخ

1 58.8% 10 54.8% 34 51.9% 42 50.0% 17 27.3% 3 69.2% 9 0.44 

2 41.1% 7 45.2% 28 48.1% 39 50.0% 17 72.3% 8 30.8% 4 
الأياَعفٙأٌٚرٕنٗ 7

يُصة ّٙ يشٚطَفغ

يغؤٔنٛحإراياذثٍٛاَّقذ

 شفٙذًايا

1 48.1% 13 54.3% 38 49.2% 31 51.6% 16 58.3% 7 66.7% 10 0.867 

2 51.9% 14 45.7% 32 50.8% 32 48.4% 15 41.7% 5.0% 33.3% 5 
الٚشكم 8 ّٙ انًشٚطانُفغ

أ٘خطشعهٗانغاليح

 انعايح
1 0.0% 0 61.1% 11 47.9% 23 50.0% 38 56.9% 33 62.5% 10 

0.49 

2 100.0% 2 38.9% 7 52.1% 25 50.0% 38 43.1% 25 37.5% 6 
اعحٚغرحغٍأٌذُشذدانحش 9

األيشاضيشفٛاخعهٗ

 انُفغّٛح
1 3330.0% 2 47.4% 9 76.2% 16 41.1% 24 56.9% 41 54.8% 23 

0.96 

2 66.7% 4 52.6% 10 23.8% 5 58.6% 34 43.1% 31 45.2% 19 
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 :ُبعد التقييد االجتهاعي هع هتغير العهر 2.2.1.4
 
 
مجاؿ بيعد التقييد  ًفقراتأغمب  بيف( =0.05α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

أف ىناؾ فركؽ بيف متغير ( 21.4)االجتماعي كبيف متغير العمر، حيث تشير البيانات في الجدكؿ 

، حيث تبيف أف " األمراض النفسٌية مشفياتيستحسف أف تشدد الحراسة عمى " التاسعة  ًفقرةالعمر ك ال

، مف جية أخرل لـ يكف ىناؾ %( 9)ؿ أعمى نسب مكافقة عامان تحم( 33)الفئة العمرية األقؿ مف 

عامان  مما يدؿ عمى أف الفئة العمرية األصغر كاف لدييا درجة ( 51)نسبة مكافقة  لمف ىـ أكبر مف 

 ، كما ىك مكضح في الجدكؿ    األمراض النفسية  مشفياتمكافقة عالية عمى تشديد الحراسة عمى 

 (21.4.)
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 قة  بين ُبعد التقييد االجتهاعي  و هتغير العهرالعل :أ – 44.4جدول 

 انعمر االستهارة ِفقرات الرقم            
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

 مشفياتأعتقد أنو مف الخطر السماح لنزالء  1
 .فسية بزيارة أىميـاألمراض الن

1 40.0% 16 43.9% 36 48.4% 30 50.0% 11 50.0% 4 75.0% 3 

0.896 
2 50.0% 20 41.5% 34 35.5% 22 40.9% 9 50.0% 4 25.0% 1 

3 10.0% 4 7.3% 6 8.1% 5 4.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 7.3% 6 8.1% 5 4.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 

ت سياقة لكؿ مف أفضؿ عدـ إعطاء شيادا 2
 يراجع طبيبان نفسيان 

1 52.0% 13 32.0% 16 51.3% 39 40.0% 14 61.5% 16 33.3% 2 

0.417 
2 36.0% 9 54.0% 27 32.9% 25 45.7% 16 38.5% 10 50.0% 3 

3 8.0% 2 6.0% 3 10.5% 8 8.6% 3 0.0% 0 0.0% 0 

4 4.0% 1 8.0% 4 5.3% 4 5.7% 2 0.0% 0 16.7% 1 

ؤسفني فصؿ الفرد مف عممو بسبب المرض ي 3
 النفسي

1 47.2% 17 39.3% 24 50.0% 37 42.3% 11 50.0% 8 60.0% 3 

0.652 
2 33.3% 12 50.8% 31 37.8% 28 38.5% 10 43.8% 7 40.0% 2 

3 16.7% 6 3.3% 2 6.8% 5 11.5% 3 0.0% 0 0.0% 0 

4 2.8% 1 6.6% 4 5.4% 4 7.7% 2 6.2% 1 0.0% 0 

يجب منع زكاج المرضى النفسييف حتى لك  4
 تحسنت حالتيـ

1 41.0% 16 44.4% 36 51.5% 35 35.0% 7 50.0% 3 75.0% 3 

0.765 
2 51.3% 20 42.0% 34 30.9% 21 55.0% 11 50.0% 3 25.0% 1 

3 5.1% 2 6.2% 5 11.8% 8 5.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 2.6% 1 7.4% 6 5.8% 4 5.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 

لممرضى النفسييف الحؽ لمتصكيت في  5
 االنتخابات

1 51.4% 19 41.1% 37 40.7% 24 59.1% 13 80.0% 4 60.0% 3 

0.486 

2 43.2% 16 46.7% 42 40.7% 24 31.8% 7 20.0% 1 0.0% 0 

3 2.7% 1 6.7% 6 11.9% 7 4.5% 1 0.0% 0 20.0% 1 

4 2.7% 1 5.5% 5 6.7% 4 4.5% 1 0.0% 0 20.0% 

 

1 
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 العلقة  بين ُبعد التقييد االجتهاعي  و هتغير العهر :ب  – 44.4جدول 

 انعمر االستهارة ِفقرات الرقم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

إذا ارتكب المرضى النفسيكف  6
األخطاء، فيجب عقابيـ بقسكة 

 حتى ال يكرر خطاه

1 38.2% 34 44.8% 30 57.5% 23 62.5% 10 25.0% 1 100.0% 2 

0.890 
2 50.6% 45 38.8% 26 25.0% 10 37.5% 6 75.0% 3 0.0% 0 

3 5.6% 5 10.4% 7 10.0% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 5.6% 5 6.0% 4 7.5% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

ال أمانع في أف يتكلى مريض  7
نفسٌي منصب مسؤكلية إذا ما 

 تبيف انو قد شفي تماما 

1 44.4% 12 40.0% 28 49.2% 31 48.4% 15 41.7% 5 60.0% 9 

0.406 
2 48.1% 13 47.1% 33 36.5% 23 35.5% 11 50.0% 6 26.7% 4 

3 3.7% 1 8.6% 6 7.9% 5 9.7% 3 8.3% 1 0.0% 0 

4 3.7% 1 4.3% 3 6.4% 4 6.4% 2 0.0% 0 13.3% 2 

المريض النفسٌي ال يشكؿ أم  8
 خطر عمى السبلمة العامة

1 0.0% 0 66.7% 12 35.4% 17 44.7% 34 46.6% 27 62.5% 10 

0.650 2 50.0% 1 16.7% 3 52.1% 25 40.8% 31 41.4% 24 37.5% 6 

3 50.0% 1 16.7% 3 10.4% 5 6.6% 5 3.4% 2 0.0% 0 

4 0.0% 0 0.0% 0 2.1% 1 7.9% 6 8.6% 5 0.0% 0 

يستحسف أف تيشدد الحراسة عمى  9
 األمراض النفسٌية مشفيات

1 50.0% 3 26.3% 5 52.40% 11 39.70% 23 51.4% 37 50.0% 21 

0.700 
2 33.3% 2 36.8% 7 42.9% 9 46.60% 27 41.7% 30 35.7% 15 

3 16.7% 1 31.6% 6 4.8% 1 6.90% 4 5.6% 4 0.0% 0 

4 0.0% 0 5.3% 1 0.0% 0 6.90% 4 1.3% 1 14.3% 6 

 

 



 

 

 

 

98 

  

 :ُبعد التقييد االجتهاعي هع هتغير الخبرة 4.2.1.4
 

 

مجاؿ بيعد التقييد  ًفقراتجميع  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال
 (.23.4)  بيف متغير مكاف العمؿ ، كما ىك مكضح في الجدكؿاالجتماعي ك 

  
 

 :هكان العهلُبعد التقييد االجتهاعي هع هتغير   5.2.3.4
 

 

مجاؿ بيعد التقييد االجتماعي  ًفقراتجميع  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال
 (.24.4)  دكؿالعمؿ ، كما ىك مكضح في الج كبيف متغير مكاف

 
 
 

 :ُبعد التقييد االجتهاعي هع هتغير هكان السكن 6.2.1.4
 

جاؿ بيعد التقييد م ًفقراتجميع  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال
 .(25.4)   ىك مكضح في الجدكؿ متغير مكاف السكف، كمااالجتماعي كبيف 
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 ن ُبعد التقييد االجتهاعي  و هتغير الخبرةالعلقة  بي : أ-21.4جدول 

          
 انخجرح االستمبرح فِمراد انرلم 

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %
أعتقد أنو مف الخطر السماح  1

األمراض  مشفياتلنزالء 
 .بزيارة أىميـالنفسية 

1 77.50% 31 79.30% 65 75.80% 47 77% 17 87.50% 7 75.00% 3 

0.999 
2 17.50% 7 13.40% 11 16.10% 10 18.20% 4 12.50% 1 25.00% 1 

3 5.00% 2 4.90% 4 4.80% 3 4.50% 1 0.00% 0 0.00% 0 

4 0.00% 0 2.40% 2 3.20% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 
دـ إعطاء شيادات أفضؿ ع 2

سياقة لكؿ مف يراجع طبيبان 
 نفسيان 

1 84.00% 21 74.00% 37 80.30% 61 65.70% 23 96% 25 50.00% 3 

0.465 
2 12.00% 3 20.00% 10 11.80% 9 25.70% 9 4% 1 33.30% 2 

3 4.00% 1 4.00% 2 5.30% 4 5.70% 2 0.00% 0 16.70% 1 

4 0.00% 0 2.00% 1 2.60% 2 2.90% 1 0.00% 0 0.00% 0 
يؤسفني فصؿ الفرد مف عممو  3

 بسبب المرض النفسي

1 66.70% 24 82.00% 50 78.40% 58 69.20% 18 93.30% 15 100 5 

0.285 
2 25.00% 9 11.50% 7 16.20% 12 23.10% 6 0.00% 0 0.00% 0 

3 8.30% 3 1.60% 1 5.40% 4 3.80% 1 6.30% 1 0.00% 0 

4 0.00% 0 4.90% 3 0.00% 0 3.80% 1 0.00% 0 0.00% 0 
يجب منع زكاج المرضى  4

النفسييف حتى لك تحسنت 
 حالتيـ

1 84.60% 33 72.80% 59 79.40% 54 80.00% 16 66.70% 4 100.00% 4 

0.819 
2 12.80% 5 19.80% 16 13.20% 9 15.00% 3 16.70% 1 0.00% 0 

3 2.60% 1 6.20% 5 2.90% 2 5.00% 1 16.70% 1 0.00% 0 

4 0.00% 0 1.20% 1 4.40% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 
لممرضى النفسييف الحؽ  5

 االنتخاباتلمتصكيت في 
 
 

1 81.10% 30 76.70% 69 78.00% 46 86.40% 19 60.00% 3 60.00% 3 

0.509 

2 13.50% 5 16.70% 15 15.30% 9 9.10% 2 40.00% 2 20.00% 1 

3 5.40% 2 4.40% 4 5.15% 3 4.50% 1 0.00% 0 0.00% 0 

4 0.00% 0 2.20% 2 1.70% 1 0.00% 0 0.00% 0 20.00% 1 

2 16.70% 1 31.60% 6 9.50% 2 13.80% 8 16.70% 12 11.90% 5 

3 0.00% 0 10.50% 2 0.00% 0 3.40% 2 1.40% 1 11.90% 5 

4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 2 0.00% 0 4.80% 2 



 

 

 

 

100 

  

 

 

 

 

 

 العلقة  بين ُبعد التقييد االجتهاعي  و هتغير الخبرة : ب-21.4جدول 

          
 انخجرح االستمبرح فِمراد انرلم 

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %
المرضى النفسيكف إذا ارتكب  6

األخطاء، فيجب عقابيـ بقسكة 
 حتى ال يكرر خطاه

1 100.00% 2 75.00% 3 75.00% 12 75.00% 30 77.60% 52 79.80% 71 

0.994 
2 0.00% 0 25.00% 1 25.00% 4 15.00% 6 14.90% 10 14.60% 13 

3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 7.50% 3 4.50% 3 4.50% 4 

4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 1 3.00% 2 1.10% 1 
ال أمانع في أف يتكلى مريض  7

نفسٌي منصب مسؤكلية إذا ما 
 تبيف انو قد شفي تماما 

1 77.80% 21 78.60% 55 79.40% 50 74.20% 23 75.00% 9 80.00% 12 

0.807 
2 18.50% 5 17.10% 12 12.70% 8 16.1 5 25% 3 6.70% 1 

3 3.70% 1 1.40% 1 6.30% 4 9.70% 3 0.00% 0 6.70% 1 

4 0.00% 0 2.90% 2 1.60% 1 0.00% 0 0.00% 0 6.70% 1 
المريض النفسٌي ال يشكؿ أم  8

 خطر عمى السبلمة العامة

1 50.00% 1 72.20% 13 75% 36 77.60% 59 81.00% 47 87.50% 14 

0.943 
2 50.00% 1 22.20% 4 20.80% 10 13.20% 10 12.10% 7 12.50% 2 

3 0.00% 0 5.60% 1 2.10% 1 6.60% 5 5.20% 3 0.00% 0 

4 0.00% 0 0.00% 0 2.10% 1 2.60% 2 1.70% 1 0.00% 0 
يستحسف أف تيشدد الحراسة عمى  9

 األمراض النفسٌية مشفيات

1 83.30% 5 57.90% 11 90.50% 19 79.30% 46 81.90% 59 71.40% 30 

0.161 

2 16.70% 1 31.60% 6 9.50% 2 13.80% 8 16.70% 12 11.90% 5 

3 0.00% 0 10.50% 2 0.00% 0 3.40% 2 1.40% 1 11.90% 5 

4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 3.40% 2 0.00% 0 4.80% 2 

2 0.00% 0 25.00% 1 25.00% 4 15.00% 6 14.90% 10 14.60% 13 

3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 7.50% 3 4.50% 3 4.50% 4 

4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 2.50% 1 3.00% 2 1.10% 1 
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 انعاللخ  ثيه ثُعذ انتمييذ االجتمبعي  و متغير مكبن انعمم  :أ  -24.4جذول 

 مكبن انعمم االستمبرح فِمراد انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

أعتقد أنو مف الخطر السماح  1
لنزالء مشفيات األمراض 

 .النفسية بزيارة أىميـ

1 20.0% 8 18.3% 15 25.8% 16 22.7% 5 50.0% 4 50.0% 2 

0.705 
2 17.5% 7 36.6% 30 35.5% 22 27.3% 6 25.0% 2 50.0% 2 
3 37.5% 15 29.3% 24 25.8% 16 31.8% 7 25.0% 2 0.0% 0 
4 10.0% 4 7.3% 6 4.8% 3 9.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 
5 15.0% 6 8.5% 7 8.1% 5 9.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 

أفضؿ عدـ إعطاء شيادات  2
سياقة لكؿ مف يراجع طبيبان 

 نفسيان 

1 8.0% 2 14.0% 7 28.9% 22 20.0% 10 38.5% 10 33.3% 2 

0.398 
2 36.0% 9 36.0% 18 28.9% 22 23.1% 6 23.1% 6 33.3% 2 
3 40.0% 10 32.0% 16 28.9% 22 30.8% 8 30.8% 8 33.3% 2 
4 8.0% 2 6.0% 3 7.9% 6 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
5 8.0% 2 12.0% 6 5.3% 4 7.7% 12 37.5% 2 0.0% 0 

يؤسفني فصؿ الفرد مف عممو  3
 بسبب المرض النفسي

1 13.9% 5 19.7% 12 21.6% 16 38.5% 17 37.5% 10 20.0% 1 

0.402 
2 36.1% 13 27.9% 17 33.8% 25 15.4% 22 25.0% 4 80.0% 4 
3 30.6% 11 36.1% 22 24.3% 18 34.6% 4 0.0% 0 0.0% 0 
4 8.3% 3 6.6% 4 9.5% 6 3.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 
5 11.1% 4 9.8% 6 10.8% 8 7.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 

يجب منع زكاج المرضى  4
النفسييف حتى لك تحسنت 

 حالتيـ

1 10.3% 4 17.3% 14 30.9% 21 35.0% 7 50.0% 3 25.0% 1 

0.624 

2 41.1% 16 34.6% 28 23.5% 16 30.0% 6 16.7% 1 50.0% 2 

3 30.8% 12 33.3% 27 27.9% 19 15.0% 3 33.3% 2 25.0% 1 

4 7.7% 3 7.4% 6 7.4% 5 5.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 
5 10.3% 4 7.4% 6 10.3% 7 15.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 

لممرضى النفسييف الحؽ  5
 لمتصكيت في اإلنتخابات

 
 

1 18.9% 7 21.1% 19 16.9% 10 45.5% 10 20.0% 1 60.0% 3 

0.105 

2 37.8% 14 34.4% 31 28.8% 17 27.3% 6 0.0% 0 20.0% 1 

3 24.3% 9 28.9% 26 32.2% 19 22.7% 5 80.0% 4 20.0% 1 
4 13.5% 5 6.7% 6 5.1% 3 4.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 

5 5.4% 2 8.9% 8 16.9% 10 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
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 العلقة  بين ُبعد التقييد االجتهاعي  و هتغير هكان العهل  :ب -24.4ول دج

 االستمبرح فِمراد انرلم 
مكبن 

 انعمم
 مىافك انى حذ مب كأواف أوافك جذا

معبرض انى حذ 

 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض مب

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %
إذا ارتكب المرضى النفسيكف األخطاء،  6

فيجب عقابيـ بقسكة حتى ال يكرر 
 خطاه

1 23.6% 21 20.9% 14 10.0% 4 56.3% 9 50.0% 2 0.0% 0 

0.231 
2 34.8% 31 35.8% 24 27.5% 11 6.3% 1 25.0% 1 50.0% 1 
3 23.6% 21 26.9% 18 45.0% 18 31.3% 5 25.0% 1 50.0% 1 
4 7.9% 7 7.5% 5 7.5% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
5 10.1% 9 9.0% 6 10.0% 4 6.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 

ال أمانع في أف يتكلى مريض نفسٌي  7
منصب مسؤكلية إذا ما تبيف انو قد 

 تماما شفي 

1 22.2% 6 18.6% 13 20.6% 13 19.4% 6 41.7% 5 46.7% 7 

0.536 
2 37.0% 10 28.6% 20 33.3% 21 41.9% 13 25.0% 3 13.3% 2 
3 18.5% 5 38.6% 27 28.6% 18 22.6% 7 25.0% 3 26.7% 4 
4 14.8% 4 7.1% 5 6.3% 4 6.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 
5 7.4% 2 7.1% 5 11.1% 7 9.7% 3 8.3% 1 13.3% 2 

المريض النفسٌي ال يشكؿ أم خطر  8
 عمى السبلمة العامة

1 50.0% 1 44.4% 8 14.6% 7 18.4% 14 29.3% 17 18.8% 3 

0.5 
2 0.0% 0 33.3% 6 33.3% 16 31.6% 24 29.3% 17 37.5% 6 
3 50.0% 1 22.2% 4 31.3% 15 31.6% 24 31.0% 18 12.5% 2 
4 0.0% 0 0.0% 0 10.4% 5 6.6% 5 5.2% 3 12.5% 2 
5 0.0% 0 0.0% 0 10.4% 5 11.8% 9 5.2% 3 18.8% 3 

يستحسف أف تيشدد الحراسة عمى  9
 األمراض النفسٌية مشفيات

1 0.0% 0 26.3% 5 0.0% 0 19.0% 11 31.9% 23 26.2% 11 

0.97 

2 16.7% 1 31.6% 6 61.9% 13 29.3% 17 25.0% 18 33.3% 14 
3 66.7% 4 21.1% 4 19.0% 4 34.5% 20 25.0% 18 33.3% 14 
4 0.0% 0 5.3% 1 9.5% 2 8. 5 9.7% 7 0.0% 0 
5 16.7% 1 15.8% 3 9.5% 2 8.6% 5 8.3% 6 7.1% 3 
2 37.8% 14 34.4% 31 28.8% 17 27.3% 6 0.0% 0 20.0% 1 
3 24.3% 9 28.9% 26 32.2% 19 22.7% 5 80.0% 4 20.0% 1 
4 13.5% 5 6.7% 6 5.1% 3 4.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 
5 5.4% 2 8.9% 8 16.9% 10 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
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 ُبعد التقييد االجتهاعي و هتغير هكان السكن العلقة بين :أ -25.4 جدول

 االستمبرح فِمراد انرلم 
مكبن 

 انسكه

 أعبرض ثشذح أعبرض حذ مب معبرض انى مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

د أنو مف الخطر السماح لنزالء أعتق 1
شفيات األمراض النفسية بزيارة م

 .أىميـ

1 67.5% 27 65.9% 54 58.1% 36 63.6% 14 50.0% 4 50.0% 2 

0.577 

 2 32.5% 13 31.7% 26 40.3% 25 27.3% 6 50.0% 4 50.0% 2 

3 0.0% 0 2.4% 2 1.6% 1 9.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 
أفضؿ عدـ إعطاء شيادات سياقة  2

 لكؿ مف يراجع طبيبان نفسيان 

1 60.0% 15 66.0% 33 60.5% 46 74.3% 26 53.8% 14 50.0% 3 

0.63 
2 36.0% 9 32.0% 16 38.2% 29 25.7% 9 38.5% 10 50.0% 3 

3 4.0% 1 2.0% 1 1.3% 1 0.0% 0 7.7% 2 0.0% 0 
يؤسفني فصؿ الفرد مف عممو  3

 بسبب المرض النفسي

1 80.6% 29 62.3% 38 62.2% 46 50.0% 13 56.3% 9 40.0% 2 

0.242 2 13.9% 5 36.1% 22 36.5% 27 46.2% 12 43.8% 7 60.0% 3 

3 5.5% 2 1.6% 1 1.3% 1 3.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 
النفسييف  يجب منع زكاج المرضى 4

 حتى لك تحسنت حالتيـ

1 64.1% 25 60.5% 49 67.6% 46 45.0% 9 66.7% 4 100.0% 4 

0.627 
2 33.3% 13 37.0% 30 29.4% 20 55.0% 11 33.3% 2 0.0% 0 

3 2.6% 1 2.5% 2 3.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
لممرضى النفسييف الحؽ لمتصكيت  5

 في اإلنتخابات
 
 

 

1 62.2% 23 60.0% 54 69.5% 41 54.5% 12 60.0% 3 80.0% 4 

0.064 
2 35.1% 13 40.0% 36 28.8% 17 31.8% 7 40.0% 2 20.0% 1 

3 2.7% 1 0.0% 0 1.7% 1 13.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 



 

 

 

 

104 

  

 

 العلقة  بين ُبعد التقييد االجتهاعي و هتغير هكان السكن :ب   -25.4 جدول

 االستمبرح فِمراد انرلم 
 مكبن

 انسكه

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

إذا ارتكب المرضى النفسيكف  6
األخطاء، فيجب عقابيـ بقسكة 

 حتى ال يكرر خطاه

1 65.2% 58 55.2% 37 70.0% 28 75.0% 1 75.0% 1 50.0% 1 

0.608 
2 31.5% 28 43.3% 29 27.5% 11 25.0% 3 25.0% 3 50.0% 1 

3 3.3% 3 1.5% 1 2.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

ال أمانع في أف يتكلى مريض  7
نفسٌي منصب مسؤكلية إذا ما تبيف 

 انو قد شفي تماما 

1 48.1% 13 61.4% 43 68.3% 43 64.5% 20 66.7% 8 66.7% 10 

0.099 
2 40.7% 11 37.1% 26 31.7% 20 35.5% 11 25.0% 3 33.3% 5 

3 11.2% 3 1.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 8.3% 1 0.0% 0 

المريض النفسٌي ال يشكؿ أم خطر  8
 عمى السبلمة العامة

1 50.0% 1 83.3% 15 64.6% 31 56.6% 43 67.2% 39 50.0% 8 

0.584 2 50.0% 1 16.7% 3 33.3% 16 42.1% 32 29.3% 17 43.8% 7 

3 0.0% 0 0.0% 0 2.1% 1 1.3% 1 3.5% 2 6.2% 1 

يستحسف أف تيشدد الحراسة عمى  9
 األمراض النفسٌية مشفيات

1 66.7% 4 73.7% 14 61.9% 13 70.7% 41 56.9% 41 57.1% 24 

0.426 
2 33.3% 2 26.3% 15 33.3% 7 29.3% 17 37.5% 27 42.9% 18 

3 0.0% 0 0.0% 0 4.8% 1 0.0% 0 5.6% 4 0.0% 0 
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 :ُبعد التقييد االجتهاعي هع هتغير هكان التخرج 7.2.1.4

 

 

 

 

مجاؿ بيعد  ًفقراتأغمب  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

الثالثة كالتي تنص عمى حؽ المرضى  ًفقرةالتقييد االجتماعي كبيف متغير مكاف التخرج ، ماعدا ال

مف خريجي الدكؿ الغربية عمى حؽ %( 65)لنفسييف التصكيت لبلنتخابات، حيث أكد ما نسبتو ا

المرضى التصكيت في االنتخابات كىي نسبة أكبر مف خريجي الدكؿ العربية  حيث بمغت 

(.26.4)كما ىك مكضح في الجدكؿ %( 30)
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      و متغير مكبن انتخرج انتمييذ االجتمبعيانعاللخ  ثيه  :26.4جذول 

 فِمراد االستمبرح انرلم 
مكبن 

 انتخرج
 أوافك أوافك جذا

مىافك انى حذ 

 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مب

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

أعتقد أنو مف الخطر السماح لنزالء مشفيات  1
 .األمراض النفسية بزيارة أىميـ

1 67.5% 27 65.9% 54 71.0% 44 77.3% 17 50.0% 4 50.0% 2 
0.688 

2 32.5% 13 34.1% 28 29.0% 18 22.3% 5 50.0% 4 50.0% 2 

أفضؿ عدـ إعطاء شيادات سياقة لكؿ مف يراجع  2
 طبيبان نفسيان 

1 60.0% 15 74.0% 37 69.7% 53 77.1% 27 53.8% 14 33.3% 2 
0.122 

2 40.0% 10 26.0% 13 30.3% 23 22.9% 8 46.2% 12 66.7% 4 

يؤسفني فصؿ الفرد مف عممو بسبب المرض  3
 النفسي

1 63.9% 23 70.5% 43 63.5% 47 73.1% 19 75.0% 12 80.0% 4 
0.831 

2 36.1% 13 29.5% 18 36.5% 27 26.9% 7 25.0% 4 20.0% 1 

يجب منع زكاج المرضى النفسييف حتى لك  4
 تحسنت حالتيـ

1 71.8% 28 66.7% 54 64.7% 44 80.0% 16 50.0% 3 75.0% 3 
0.706 

2 28.2% 11 33.3% 27 35.3% 24 20.0% 4 50.0% 3 25.0% 1 

 1 %100.0 0 %0.0 5 %100.0 36 %78.3 73 %62.4 33 %70.2 1 االنتخاباتلممرضى النفسييف الحؽ لمتصكيت في  5
*0.05 

2 29.8% 14 37.6% 44 21.7% 10 0.0% 0 100.0% 2 0.0% 0 

ارتكب المرضى النفسيكف األخطاء، فيجب إذا  6
 عقابيـ بقسكة حتى ال يكرر خطاه

1 70.6% 12 58.1% 26 70.4% 57 79.4% 27 72.7% 8 61.5% 8 
0.362 

2 29.4% 5 49.9% 36 29.6% 24 20.6% 7 27.3% 3 38.5% 5 

ال أمانع في أف يتكلى مريض نفسٌي منصب  7
 ما مسؤكلية إذا ما تبيف انو قد شفي تما

1 70.4% 19 62.9% 44 71.4% 45 71.0% 22 75.0% 9 60.0% 9 0.836 
2 29.6% 8 37.1% 26 28.6% 18 29.0% 9 25.0% 3 40.0% 6 

المريض النفسٌي ال يشكؿ أم خطر عمى السبلمة  8
 العامة

1 0.0% 0 61.1% 11 64.6% 31 68.4% 51 74.1% 43 68.8% 11 
0.316 

2 100.0% 2 38.9% 7 35.4% 17 31.6% 24 25.9% 15 31.3% 5 

يستحسف أف تيشدد الحراسة عمى مشفيات  9
 األمراض النفسٌية

1 50.0% 3 68.4% 13 71.4% 15 74.1% 43 65.3% 47 64.3% 27 
0.774 

2 50.0% 3 31.6% 6 28.6% 6 25.9% 15 34.7% 25 35.7% 15 
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 :يرات الهستقمةالعلقة بين ُبعد النظرة اإلنسانية والهتغ  1.1.4
 

كقد تـ في ىذا البيعد فحص العبلقة بيف إجابات ، ًفقراتلقد تككف بيعد النظرة االجتماعية مف تسع 

الجنس، كالعمر، )بيعد النظرة اإلنسانية ك بيف جميع متغيرات الٌدراسة كىي  ًفقراتالمبحكثيف حكؿ 

 (.التخرج كالتخصص، كالخبرة، كمكاف العمؿ، كمكاف السكف، باإلضافة لمكاف

 

 

 :العلقة بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير الجنس  3.1.1.4

 

مجاؿ بيعد  ًفقراتأغمب  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

الثالثة  التي تنص عمى اختبلؼ طبيعة  ًفقرةالنظرة اإلنسانية كبيف متغير مكاف الجنس، ما عدا ال

مف المبحكثيف الذككر عمى اختبلؼ المرض %( 83)م عف النفسي، حيث أكد المرض الجسد

، كما %(10)الجسدم، مف جيةو أخرل كانت نسبة اإلناث أقؿ بفارؽ كبير حيث كانت النسبة 

 .(27.4)ىك مكضح في الجدكؿ 
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 العلقة  بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير الجنس :أ– 27.4جدول 

 مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انجىس ستمبرحاال فِمراد انرلم 
معبرض انى حذ 

 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض مب

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %
يؤسفني أف يسخر الناس مف  1

 تصرفات المرضى النفسييف

1 88.3% 106 84.8% 56 90.9% 20 100.0% 4 100.0% 2 75.0% 3 
0.824 

2 11.7% 14 15.2% 10 9.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 25.0% 1 
المرضى النفسيكف يحتاجكف  2

 0.7 1 %100.0 3 %100.0 2 %100.0 24 %96.0 74 %87.1 87 %85.3 1 لمعناية كالحب أكثر مف غيرىـ

2 14.7% 15 12.9% 11 4.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
تختمؼ طبيعة المرض النفسٌي  3

 004. * 2 %100.0 3 %75.0 4 %44.4 16 %88.9 78 %89.7 88 %89.8 1 عف المرض الجسدم

2 10.2% 10 10.3% 9 11.1% 2 55.6% 5 25.0% 1 0.0% 0 
سأدافع عف المرضى النفسييف  4

 في حاؿ اإلساءة ليـ

1 89.5% 68 87.5% 98 82.6% 19 75.0% 3 100.0% 2 100.0% 1 
0.878 

2 10.5% 8 12.5% 14 17.4% 4 25.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 
جديره بكزارة الصحة تخصيص  5

مبالغ أكثر لمعالجة المرضى 
 النفسييف

1 89.9% 82 87.5% 77 83.0% 39 90.0% 9 0.0% 0 100.0% 4 
0.76 

2 10.1% 7 12.5% 11 17.0% 8 10.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 
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 العلقة  بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير الجنس :ب– 27.4جدول 
 

 انجىس االستمبرح فِمراد نرلم ا
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

األخطاء التي يرتكبيا المرضى  6
النفسييكف قد يرتكبيا األسكياء 

 أيضان 

1 88.7% 55 83.3% 70 90.8% 59 100.0% 7 0.0% 0 0.0% 0 0.381 

2 11.3% 7 16.7% 14 9.2% 6 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

المرضى النفسييكف عالة عمى  7
 المجتمع

1 88.7% 55 86.3% 63 85.4% 41 96.2% 25 60.0% 3 100.0% 4 
0.285 

2 11.3% 7 13.7% 10 14.6% 7 3.8% 1 40.0% 2 0.0% 0 

المرضى النفسييكف عاجزكف عف  8
 لياتيـ في المجتمعالقياـ بمسؤك 

1 100.0% 9 91.7% 33 81.2% 56 90.8% 59 87.1% 27 87.5% 7 
0.407 

2 0% 0 8.3% 3 18.8% 13 9.2% 6 12.9% 4 12.5% 1 

المرض النفسٌي يقمؿ مف مكانة  9
 المريض في المجتمع

1 84.60% 11 76% 19 84.60% 22.0% 90.80% 1 88.50% 1 94.10% 16 
0.44 

2 15.40% 0 24% 6 15.40% 4.0% 9.20% 0 11.50% 0 5.90% 1.00 
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 :هتغير العهرو العلقة بين ُبعد النظرة اإلنسانية  2.1.1.4

 

جميع ًفقرات مجاؿ بيعد  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.28.4) ، كما ىك مكضح في الجدكؿ  رمالع النظرة اإلنسانية  كبيف متغير

 

 

 :العلقة بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير التخصص  1.1.1.4

 

جميع ًفقرات مجاؿ بيعد  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.29.4) النظرة اإلنسانية ك بيف متغير التخصص، كما ىك مكضح في الجدكؿ 
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 انىظرح اإلوسبويخ و متغير انعمرانعاللخ ثيه ثُعذ : أ -28.4جذول 

           
 انعمر االستمبرح فِمراد انرلم 

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %
يؤسفني أف يسخر الناس مف  1

 تصرفات المرضى النفسييف

1 45.8% 55 47.0% 31 36.5% 8 50.0% 2 50.0% 1 75.0% 3 

0.255 
2 42.5% 51 36.4% 24 54.5% 12 50.0% 2 0.0% 0 25.0% 1 

3 9.2% 11 6.1% 4 4.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 2.5% 3 10.6% 7 4.5% 1 0.0% 0 50.0% 1 0.0% 0 
المرضى النفسيكف يحتاجكف لمعناية  2

 كالحب أكثر مف غيرىـ

1 46.1% 47 45.9% 39 36.0% 9 100.0% 2 100.0% 3 0.0% 0 

0.76 
2 43.1% 44 40.0% 34 44.0% 11 0.0% 0 0.0% 0 100.0% 1 

3 4.9% 5 8.2% 7 14.0% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 5.9% 6 5.9% 5 4.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
تختمؼ طبيعة المرض النفسٌي عف  3

 المرض الجسدم

1 49.0% 48 43.7% 38 33.3% 6 66.7% 6 50.0% 2 0.0%   

0.46 
2 40.8% 40 41.4% 36 50.0% 9 22.2% 2 50.0% 2 50.0% 0 

3 5.1% 5 8.0% 7 16.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 50.0% 11 

4 5.1% 5 6.9% 6 0.0% 0 11.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 
سأدافع عف المرضى النفسييف في  4

 حاؿ اإلساءة ليـ

1 47.4% 36 45.5% 51 47.8% 11 25.0% 1 50.0% 1 0.0% 0 

0.984 
2 42.1% 33 38.4% 43 43.5% 10 75.0% 3 50.0% 1 100.0% 1 

3 6.6% 5 8.9% 10 4.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 3.9% 3 7.1% 8 4.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
جديره بكزارة الصحة تخصيص  5

المرضى  مبالغ أكثر لمعالجة
 النفسييف

1 46.4% 32 44.3% 39 48.9% 23 60.0% 6 0.0% 0 0.0% 0 

0.376 
2 46.4% 32 40.9% 36 31.9% 15 40.0% 4 0.0% 0 75.0% 3 

3 5.8% 4 6.8% 6 10.6% 5 0.0% 0 0.0% 0 25.0% 1 

4 1.4% 1 8.0% 7 8.5% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
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 يه ثُعذ انىظرح اإلوسبويخ و متغير انعمرانعاللخ  ث: ة - 28.4جذول 

 انعمر االستمبرح فِمراد انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

األخطاءانرٙٚشذكثٓاانًشظٗ 6

انُفغٌٕٛٛقذٚشذكثٓااألعٕٚاء

 أٚعاً

1 46.8% 29 46.4% 39 43.1% 28 57.1% 4 0.0% 0 0.0% 0 

0.786 
2 46.8% 29 39.3% 33 40.0% 26 28.6% 2 0.0% 0 0.0% 0 

3 4.8% 3 7.1% 6 9.2% 6 14.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 1.6% 1 7.1% 6 7.7% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

انًشظٗانُفغٌٕٛٛعانحعهٗ 7

 انًجرًع

1 41.9% 26 53.4% 39 37.5% 18 50.0% 13 20.0% 1 75.0% 3 

0.297 
2 48.4% 30 38.4% 28 37.5% 18 34.6% 9 80.0% 4 25.0% 1 

3 6.5% 4 2.7% 2 16.7% 8 7.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 

4 3.2% 2 5.5% 4 8.3% 4 7.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 

انًشظٗانُفغٌٕٛٛعاجضٌٔ 8

عٍانقٛاوتًغؤٔنٛاذٓىفٙ

 ًعانًجر

1 44.4% 4 36.1% 13 49.3% 34 44.6% 29 48.4% 15 62.5% 5 

0.532 
2 22.2% 2 47.2% 17 42.0% 29 40.0% 26 41.9% 13 37.5% 3 

3 22.2% 2 11.1% 4 7.2% 5 4.6% 3 6.5% 2 0.0% 0 

4 11.1% 1 5.6% 2 1.4% 1 10.8% 7 3.2% 1 0.0% 0 

ٚقهميٍيكاَح 9 ّٙ انًشضانُفغ

 ٚطفٙانًجرًعانًش
1 46.2% 6 60.0% 15 42.3% 11 46.1% 35 42.6% 26 41.2% 7 

0.182 
2 46.2% 6 28.0% 7 50.0% 13 38.2% 29 41.0% 25 58.8% 10 

3 7.7% 1 12.0% 3 7.7% 2 10.5% 8 3.3% 2 0.0% 0 

4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 5.3% 4 13.1% 8 0.0% 0 
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العلقة  بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير التخصص  49.1ول دج  

 فقرات االستبانة الرقم 
 انتخصص

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

ٚؤعفُٙأٌٚغخشانُاطيٍ 1

 ذصشفاخانًشظٗانُفغٍٛٛ
1 48.3% 58 60.6% 40 45.5% 10 75.0% 3 50.0% 1 75.0% 3 0.462 
2 51.7% 62 39.4% 26 54.5% 12 25.0% 1 50.0% 1 25.0% 1 

انًشظٗانُفغٌٕٛ 2

ٚحراجٌٕنهعُاٚحٔانحة

 أكثشيٍغٛشْى

1 54.9% 56 48.2% 41 52.0% 13 100.0% 2 66.7% 2 100.0% 1 0.577 
2 45.1% 46 51.8% 44 48.0% 12 0.0% 0 33.3% 1 0.0% 0 

ذخرهفغثٛعحانًشض 3

عٍانًشض ّٙ انُفغ

 انجغذ٘

1 54.1% 53 45.0% 45 38.9% 7 77.8% 7 75.0% 3 0.0% 0 
0.237 

2 45.9% 45 42.0% 42 61.1% 11 22.2% 2 25.0% 1 100.0% 2 
عأدافععٍانًشظٗ 4

انُفغٍٛٛفٙحالاإلعاءج

 نٓى

1 50.0% 38 53.6% 60 56.5% 13 25.0% 1 100.0% 2 100.0% 1 
0.5 

2 50.0% 38 46.5% 52 43.5% 10 75.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 
جذٌٚشتٕصاسجانصحح 5

ذخصٛصيثانغأكثش

 نًعانجحانًشظٗانُفغٍٛٛ

1 52.2% 36 54.5% 48 53.2% 25 40.0% 4 0.0% 0 50.0% 2 
0.94 

2 47.8% 33 45.5% 40 46.8% 22 60.0% 6 0.0% 0 50.0% 2 
األخطاءانرٙٚشذكثٓا 6

انًشظٗانُفغٌٕٛٛقذ

 ٚشذكثٓااألعٕٚاءأٚعاً

1 51.6% 32 51.2% 43 53.8% 35 71.4% 5 0.0% 0 0.0% 0 
0.77 

2 48.4% 30 48.8% 41 46.2% 30 28.6% 2 0.0% 0 0.0% 0 
انًشظٗانُفغٌٕٛٛعانح 7

 4 %100.0 3 %60.0 11 %42.3 26 %54.2 41 %56.2 30 %48.4 1 عهٗانًجرًع
0.339 

2 51.6% 32 43.8% 32 45.8% 22 57.7% 15 40.0% 2 0.0% 0 
انًشظٗانُفغٌٕٛٛ 8

عاجضٌٔعٍانقٛاو

 تًغؤٔنٛاذٓىفٙانًجرًع

1 33.3% 3 36.1% 13 58.0% 40 50.8% 33 64.5% 20 75.0% 6 
0.09 

2 66.7% 6 36.9% 23 42.0% 29 49.2% 32 35.5% 11 25.0% 2 
انًشضانُفغٙٚقهميٍ 9

 11 %64.7 32 %52.5 35 %46.1 16 %61.5 13 %52.0 8 %61.5 1 يكاَحانًشٚطفٙانًجرًع
0.6 

2 38.5% 5 48.0% 12 38.5% 10 53.9 41 47.5 29 35.3 6 
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 :ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير الخبرة العلقة بين 4.1.1.4
 
مجاؿ بيعد النظرة  ًفقراتجميع  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.30.4) اإلنسانية كبيف متغير الخبرة، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 

 

 :العلقة بين النظرة اإلنسانية و هتغير هكان العهل  5.1.1.4
 

مجاؿ بيعد النظرة  ًفقراتأغمب  بيف( =0.01α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

يؤسفني أف يسخر الناس " األكلى التي تنص عمى  ًفقرة، بينما تشير الاإلنسانية كبيف متغير مكاف العمؿ

مف المبحكثيف  في مشفى الخميؿ تبلىا مشفى %( 20)حيث بمغت نسب المكافقة " مف المرضى النفسييف

مشفى أبك الحسف القاسـ بنسبة بمغت  نسب مكافقة إلى ، فيما كانت اقؿ %(01) راـ اهلل  بنسبة بمغت 

 (25828)كما ىك مكضح في الجدكؿ  %(7)
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 عاللخ  ثيه ثُعذ انىظرح اإلوسبويخ و متغير انخجرحنا: أ 30.4 – ذولج

 أوافك أوافك جذا انخجرح االستهارة ِفقرات الرقم 
مىافك انى حذ 

 مب
معبرض انى حذ 

 خانذالن أعبرض ثشذح أعبرض مب
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

يؤسفني أف يسخر الناس مف  1
 تصرفات المرضى النفسييف

1 79.2% 95 75.85 50 77.30% 17 75% 3 50.0% 1 100.0% 4 

0.453 
2 85.0% 19 15.20% 10 18.20% 4 25% 1 0.0% 0 0.0% 0 

3 3.3% 4 7.60% 5 0.00% 0 0.00% 0 50.0% 1 0.0% 0 

4 1.7% 2 1.50% 1 4.50% 1 0.00% 0 0.0% 0 0.0% 0 

المرضى النفسيكف يحتاجكف  2
لمعناية كالحب أكثر مف 

 غيرىـ

1 78.4% 80 78.80% 67 72.00% 18 100.00% 2 66.7% 0 100.0% 1 

0.98 
2 15.7% 16 12.90% 11 24.0% 6 0% 0 33.3% 0 0.0% 0 

3 4.9% 5 5.90% 5 0.0% 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 1.0% 1 2.40% 2 4.0% 1 0.00% 0 0.0% 0 0.0% 0 

تختمؼ طبيعة المرض  3
 النفسٌي عف المرض الجسدم

1 78.6% 77 75.9% 66 77.8% 14 88.90% 8 100.0% 4 50.0% 1 

0.934 
2 14.3% 14 16.1% 14 22.2% 4 11.10% 1 0.0% 0 50.0% 1 

3 6.1% 6 4.6% 4 0.0% 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 1.0% 1 3.4% 3 0.0% 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

سأدافع عف المرضى النفسييف  4
 في حاؿ اإلساءة ليـ

1 76.3% 88 7860.0% 88 87.0% 20 50% 2 50.0% 1 100.0% 1 

0.733 
2 18.4% 15 13.4% 15 8.7% 2 50% 2 50.0% 1 0.0% 0 

3 5.3% 4 4.5% 5 4.3% 1 0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 3.6% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

جديره بكزارة الصحة  5
تخصيص مبالغ أكثر 

 لمعالجة المرضى النفسييف

1 79.7% 55 73.3% 65 78.7% 37 100.0% 10 0.0% 0 75.3% 3 

0.878 
2 14.5% 10 18.2% 16 14.9% 7 0.0% 0 0.0% 0 25.0% 1 

3 5.8% 4 4.5% 4 4.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 3.4% 3 2.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
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 علقة  بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير الخبرةال: ب 30.4 – دولج

 أوافك أوافك جذا انخجرح االستهارة ِفقرات الرقم 
مىافك انى حذ 

 مب
معبرض انى حذ 

 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض مب
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

األخطاءانرٙٚشذكثٓا 6

انًشظٗانُفغٌٕٛٛقذ

 ٚشذكثٓااألعٕٚاءأٚعاً

1 80.6% 50 79.8% 67 70.8% 46 100.0% 7 0.0% 0 0.0% 0 

0.547 
2 16.1% 10 11.9% 10 21.5% 14 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

3 3.2% 2 4.8% 4 6.2% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 3.6% 3 1.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

انًشظٗانُفغٌٕٛٛ 7

 عانحعهٗانًجرًع

1 77.4% 48 83.6% 61 70.8% 34 73.1% 19 80.0% 8 100.0% 4 

0.506 
2 21.0% 13 9.6% 7 16.7% 8 19.2% 5 20.0% 1 0.0% 0 

3 1.6% 1 5.5% 4 6.3% 3 7.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 1.4% 1 6.3% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

انًشظٗانُفغٌٕٛٛ 8

عاجضٌٔعٍانقٛاو

تًغؤٔنٛاذٓىفٙ

 انًجرًع

1 87.5% 7 80.6% 25 78.1% 51 78.3% 54 77.8% 28 55.5% 5 

0.325 
2 12.5% 1 19.4% 6 9.2% 6 18.8% 13 16.7% 6 22.2% 2 

3 0.0% 0 0.0% 0 9.2% 6 1.4% 1 5.6% 2 11.1% 1 

4 0.0% 0 0.0% 0 3.1% 2 1.4% 1 0.0% 0 11.1% 1 

انًشضانُفغٙٚقهم 9

يٍيكاَحانفشدفٙ

 انًجرًع

1 84.6% 11 76.0% 19 88.5% 23 76.3% 58 75.4% 46 76.5% 13 

0.13 
2 7.7% 1 24.0% 6 11.5% 3 19.7% 15 8.2% 5 23.5% 4 

3 7.7% 1 0.0% 0 0.0% 0 2.6% 2 11.5% 7 0.0% 0 

4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.3% 1 4.9% 3 0.0% 0 
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 العلقة  بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير هكان العهل:  أ -13.4جدول 

 االستمبرح فِمراد انرلم 
مكبن 

 انعمم

 برض ثشذحأع أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %
يؤسفني أف يسخر الناس مف تصرفات  1

 المرضى النفسييف

1 15.7% 21 31.8% 21 18.2% 4 75.0% 3 50.0% 1 0.0% 0 

*0.04 
2 30.8% 37 25.8% 17 50.0% 11 0.0% 0 0.0% 0 100.0% 4 

3 35.8% 43 24.2% 16 18.2% 4 25.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 7.5% 9 7.6% 5 4.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

5 8.3% 10 10.6% 7 9.1% 2 0.0% 0 50.0% 1 0.0% 0 

المرضى النفسيكف يحتاجكف لمعناية  2
 كالحب أكثر مف غيرىـ

1 18.6% 19 23.5% 20 36.0% 9 0.0% 0 66.7% 2 0.0% 0 

0.695 

2 32.4% 33 29.4% 25 36.0% 9 0.0% 0 33.3% 1 100.0% 1 

3 32.4% 33 29.4% 25 16.0% 4 100.0%   0.0% 0 0.0% 0 

4 7.8% 8 7.1% 6 4.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

5 8.8% 9 10.6% 9 8.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

تختمؼ طبيعة المرض النفسٌي عف  3
 المرض الجسدم

1 26.5% 26 19.5% 17 22.2% 4 33.3% 3 0.0% 0 0.0% 0 

0.704 

2 30.6% 30 34.5% 30 38.9% 7 11.1% 2 25.0% 1 0.0% 0 

3 29.6% 29 26.4% 23 27.8% 5 44.4% 4 50.0% 2 50.0% 1 

4 4.1% 4 10.3% 9 5.6% 1 11.1% 1 25.0% 1 0.0% 0 

5 9.2% 9 9.2% 8 5.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 50.0% 1 

النفسييف في حاؿ  سأدافع عف المرضى 4
 اإلساءة ليـ

1 15.8% 12 28.6% 32 17.4% 4 25% 1 50% 1 0.0% 0 

0.923 

2 30.3% 23 29.5% 33 39.1% 9 50% 2 50% 1 100.0% 1 

3 32.9% 25 27.7% 31 30.4% 7 25% 1 0% 0 0.0% 0 

4 7.9% 6 7.1% 8 430.0% 1 0% 0 0% 0 0.0% 0 

5 13.2% 10 7.1% 8 8.7% 2 0% 0 0% 0 0.0% 0 

جديره بكزارة الصحة تخصيص مبالغ  5
 أكثر لمعالجة المرضى النفسييف

1 21.7% 15 20.5% 18 25.5% 12 50.0% 5 0.0% 0 0.0% 0 

0.714 

2 29.0% 20 35.2% 31 29.8% 14 20.0% 2 0.0% 0 50.0% 2 

3 34.8% 24 27.3% 24 25.5% 12 20.0% 2 0.0% 0 50.0% 2 

4 7.2% 5 29.1% 8 4.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

5 7.2% 5 8.0% 7 14.9% 7 10.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 
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 العلقة  بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير هكان العهل  :ب -13.4جدول 

 االستمبرح فِمراد انرلم 
مكبن 

 انعمم

 أعبرض ثشذح رضأعب معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %
األخطاءانرٙٚشذكثٓا 6

انًشظٗانُفغٌٕٛٛقذٚشذكثٓا

األعٕٚاءأٚعاً

1 16.1% 10 25.0% 21 27.7% 18 14.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 

0.844 
2 33.9% 21 28.6% 24 30.8% 20 57.1% 4 0.0% 0 0.0% 0 

3 29.0% 18 31.0% 26 29.2% 19 14.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 9.7% 6 6.0% 5 6.2% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

5 11.3% 7 9.5% 8 6.2% 4 14.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 
انًشظٗانُفغٌٕٛٛعانحعهٗ 7

 انًجرًع
1 14.5% 9 23.3% 17 33.3% 16 19.2% 5 40.0% 2 25.0% 1 

0.621 

2 40.3% 25 31.5% 23 27.1% 13 23.1% 6 20.0% 1 25.0% 1 

3 24.2% 15 32.9% 24 22.9% 11 42.3% 11 20.0% 1 50.0% 2 

4 11.3% 7 6.8% 5 4.2% 2 3.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 

5 9.7% 6 5.5% 4 12.5% 6 11.5% 3 20.0% 1 0.0% 0 
انًشظٗانُفغٌٕٛٛعاجضٌٔ 8

عٍانقٛاوتًغؤٔنٛاذٓىفٙ

 انًجرًع

1 22.2% 2 25.0% 9 26.1% 18 18.5% 12 19.4% 6 37.5% 3 

0.949 

2 33.3% 3 36.1% 13 29.0% 20 33.8% 22 22.6% 7 50.0% 4 

3 33.3% 3 30.6% 11 27.5% 19 30.8% 20 35.5% 11 0.0% 0 

4 0.0% 0 5.6% 2 7.2% 5 7.7% 5 9.7% 3 0.0% 0 

5 11.1% 1 2.8% 1 10.1% 7 9.2% 6 12.9% 4 12.5% 1 
ٚقهميٍيكاَح 9 ّٙ انًشضانُفغ

 انًشٚطفٙانًجرًع
1 15.4% 2 28.0% 7 15.4% 4 26.3% 20 23.0% 14 17.6% 3 

0.543 

2 61.5% 8 24.0% 6 34.6% 9 32.9% 25 26.2% 16 29.4% 5 

3 23.1% 3 28.0% 7 42.3% 11 23.7% 18 34.4% 21 23.5% 4 

4 0.0% 0 4.0% 1 0.0% 0 7.9% 6 9.8% 6 11.8% 2 

5 0.0% 0 16.0% 4 7.7% 2 9.2% 7 6.6% 4 17.6% 3 
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 :العلقة بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير هكان السكن 6.1.1.4

 

جميع ًفقرات مجاؿ بيعد النظرة  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.32.4) ف العمؿ، كما ىك مكضح في الجدكؿ اإلنسانية كبيف متغير مكا

 

 :العلقة بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير هكان التخرج  7.1.1.4

 

جميع ًفقرات مجاؿ بيعد النظرة  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال
 (.33.4) ج، كما ىك مكضح في الجدكؿاإلنسانية كبيف متغير مكاف التخر 
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 انعاللخ  ثيه ثُعذ انىظرح اإلوسبويخ و متغير مكبن انسكه 32.4جذول 

            

 االستمبرح فِمراد انرلم 
مكبن 

 انسكه
 مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

معبرض انى حذ 

 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض مب

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

مف تصرفات المرضى  يؤسفني أف يسخر الناس 1
 النفسييف

1 65.8% 79 54.5% 36 72.7% 16 50.0% 2 100.0% 2 50.0% 2 
0.719 2 30.8% 37 43.9% 29 27.3% 6 50.0% 2 0.0% 0 50.0% 2 

3 3.4% 4 1.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
المرضى النفسيكف يحتاجكف لمعناية كالحب أكثر  2

 مف غيرىـ

1 61.8% 63 63.5% 54 68.0% 17 50.0% 1 66.7% 2 0.0% 0 
0.978 2 35.5% 36 34.1% 29 32.0% 8 50.0% 1 33.3% 1 100.0% 1 

3 2.7% 3 2.4% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
تختمؼ طبيعة المرض النفسٌي عف المرض  3

 الجسدم

1 61.2% 60 65.5% 57 72.2% 13 44.4% 4 25.0% 1 100.0% 2 
0.55 2 34.7% 34 33.3% 29 27.8% 5 55.6% 5 75.0% 3 0.0% 0 

3 4.1% 4 1.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
سأدافع عف المرضى النفسييف في حاؿ اإلساءة  4

 ليـ

1 65.8% 50 59.8% 67 73.9% 17 75.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 
0.303 2 34.2% 26 35.7% 40 26.1% 6 25.0% 1 100.0% 2 100.0% 1 

3 0.0% 0 4.5% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
جديره بكزارة الصحة تخصيص مبالغ أكثر  5

 لمعالجة المرضى النفسييف

1 63.8% 44 64.8% 57 63.8% 30 50.0% 5 0.0% 0 25.0% 1 

0.756 2 34.8% 24 31.8% 28 34.0% 16 50.0% 5 0.0% 0 75.0% 3 

3 1.4% 1 3.4% 3 2.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
األخطاء التي يرتكبيا المرضى النفسييكف قد  6

 يرتكبيا األسكياء أيضان 

1 67.7% 42 54.8% 46 66.2% 43 85.6% 6 0.0% 0 0.0% 0 
0.508 2 30.6% 19 42.9% 36 30.8% 20 14.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 

3 1.7% 1 2.3% 2 3.0% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 
 2 %50.0 3 %60.0 20 %76.9 35 %72.9 38 %52.1 39 %62.9 1 المرضى النفسييكف عالة عمى المجتمع 7

0.427 2 33.9% 21 45.2% 33 27.1% 13 19.2% 5 40.0% 2 50.0% 2 
3 3.2% 2 2.7% 2 0.0% 0 3.9% 1 0.0% 0 0.0% 0 

المرضى النفسييكف عاجزكف عف القياـ  8
 تمعبمسؤكلياتيـ في المج

1 55.6% 5 66.7% 24 66.2% 43 66.2% 43 58.1% 18 50.0% 4 
0.559 2 44.4% 4 33.3% 12 33.8% 23 33.8% 22 38.7% 12 37.5% 3 

3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.2% 1 12.5% 1 
المرض النفسي يقمؿ مف مكانة المريض في  9

 المجتمع 

1 46.2% 6 68.0% 17 53.8% 14 46.5% 49 63.9% 39 70.6% 12 
0.739 2 53.8% 7 28.0% 7 46.2% 12 31.6% 24 34.4% 21 29.4% 5 

3 0.0% 0 4.0% 1 0.0% 0 3.9% 3 1.7% 1 0.0% 0 
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 العلقة  بين ُبعد النظرة اإلنسانية و هتغير هكان التخرج:  33.4جدول
 االستمبرح فِمراد انرلم             

مكبن 

 انتخرج
 مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

معبرض انى حذ 

 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض مب
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

يؤسفني أف يسخر الناس مف تصرفات  1
 المرضى النفسييف

1 68.3% 82 65.2% 48 72.7% 16 75.0% 3 50.0% 1 75.0% 3 
0.966 

2 31.7% 38 34.8% 23 27.3% 6 25.0% 1 50.0% 1 25.0% 1 

المرضى النفسيكف يحتاجكف لمعناية كالحب  2
 أكثر مف غيرىـ

1 71.6% 73 61.2% 52 80.0% 20 50.0% 1 33.3% 1 100.0% 1 0.262 

2 28.4% 29 38.8% 33 20.0% 5 50.0% 1 66.7% 2 0.0% 0 

تختمؼ طبيعة المرض النفسٌي عف المرض  3
 الجسدم

1 65.3% 64 71.3% 62 71.3% 13 44.4% 4 100.0% 4 50.0% 1 
0.373 

2 34.7% 34 28.7% 25 27.8% 5 55.6% 5 0.0% 0 50.0% 1 

سأدافع عف المرضى النفسييف في حاؿ  4
 اإلساءة ليـ

1 69.7% 53 69.6% 78 56.5% 13 50.0% 2 50.0% 2 100.0% 1 
0.701 

2 30.3% 23 30.4% 34 43.5% 10 50.0% 2 50.0% 2 0.0% 0 

ديره بكزارة الصحة تخصيص مبالغ أكثر ج 5
 لمعالجة المرضى النفسييف

1 72.5% 50 62.5% 55 76.6% 36 50.0% 5 0.0% 0 50.0% 2 
0.238 

2 27.5% 19 37.5% 33 23.4% 11 50.0% 5 0.0% 0 50.0% 2 

األخطاء التي يرتكبيا المرضى النفسييكف قد  6
 يرتكبيا األسكياء أيضان 

1 66.1% 41 63.1% 51 76.9% 50 57.1% 4 0.0% 0 0.0% 0 
0.286 

2 33.9% 21 36.9% 31 23.1% 15 42.9% 3 0.0% 0 0.0% 0 

 2 %50.0 3 %60.0 20 %76.9 36 %75.0 44 %60.3 43 %69.4 1 المرضى النفسييكف عالة عمى المجتمع 7
0.438 

2 30.6% 19 39.7% 29 25.0% 12 23.1% 6 40.0% 2 50.0% 2 

رضى النفسييكف عاجزكف عف القياـ الم 8
 بمسؤكلياتيـ في المجتمع

1 66.7% 6 63.9% 23 72.5% 50 66.2% 43 67.7% 21 62.5% 5 
0.951 

2 33.3% 3 36.1% 13 27.5% 19 33.8% 22 32.3% 10 37.5% 3 

المرض النفسي يقمؿ مف مكانة المريض في  9
 المجتمع 

1 53.8% 7 68.0% 17 61.5% 16 72.4% 55 65.6% 40 76.5% 13 
0.688 

2 46.2% 6 32.0% 8 38.5% 10 27.6% 21 34.4% 21 23.5% 4 
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 :لعلقة بين ُبعد التفاعل االجتهاعي والهتغيرات الهستقمة ا  4.1.4  
 

كقد تـ في ىذا البيعد فحص العبلقة بيف إجابات ، ًفقرةلقد تككف بيعد التفاعؿ االجتماعي مف احد عشرة 
الجنس، كالعمر، كالتخصص، ) بيعد العبلج كبيف جميع متغيرات الٌدراسة ك ىي  ًفقراتيف حكؿ المبحكث

 (.كالخبرة، كمكاف العمؿ، كمكاف السكف ، باإلضافة لمكاف التخرج
 
 

 :العلقة بين التفاعل االجتهاعي و هتغير الجنس  3.4.1.4
 

مجاؿ بيعد التفاعؿ  ًفقراتجميع  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال
 (.34.4) االجتماعي كبيف متغير الجنس، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 
 

             
 :العلقة بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير العهر  2.4.1.4

تفاعؿ مجاؿ بيعد ال ًفقراتجميع  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال
 (.35.4) االجتماعي كبيف متغير العمر، كما ىك مكضح في الجدكؿ 
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 العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير الجنس : 14.4جدول 
           

 انجىس االستمبرح فِمراد انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

 5 %71.40 7 %100 11 %100 0 %88.9 74 %88.1 46 %83.6 1 أحسف طريقة لمتعامؿ مع المرضى النفسييف ىي االبتعاد عنيـ 1
0.4 

2 16.4% 9 11.9% 10 11.1% 6 0% 0 0% 0 28.60% 2 
و أرفض الزيارات العائمية مع المرضى النفسييف حتى لك ظيرت عمي 2

 بكادر الشفاء
1 87.0% 40 90.1% 73 87.9% 51 90.90% 20 57.10% 4 75% 3 

0.2 

2 13.0% 6 9.9% 8 12.1% 7 9.1 2 42.90% 3 25% 1 
 التكاصؿ مع المرضى النفسييف يقمؿ مف مكانة الفرد في المجتمع 3

1 88.4% 38 84.6% 66 94.4% 51 82.60% 19 87.50% 14 75% 3 
0.534 

2 11.6% 5 15.4% 12 5.6% 3 17.40% 4 12.50% 2 25% 1 
 5 %100 8 %72.70 20 %90.90 71 %91.0 60 %87.0 27 %81.8 1 ال يضايقني السكف بعمارة يسكنيا مريض نفسي 4

0.409 
2 18.2% 6 13.0% 9 9.0% 7 9.10% 2 27.30% 3 0 0 

 1 %50 8 %80 23 %82.10 81 %94.2 60 %84.5 18 %85.7 1 أعتقد أف كثير مف المرضى النفسييف اجتماعييف 5
0.154 

2 14.3% 3 15.5% 11 5.8% 5 17.9 5 20 2 50% 1 
 11 %91.70 11 %78.60 61 %88.90 61 %88.4 56 %88.9 20 %83.3 1 أرفض اف تربطني بالمريض صداقة 6

0.872 
2 16.7% 4 11.1% 7 11.6% 8 11.60% 8 21.40% 3 8.30% 1 

7 

 0.141 9 %69.20 11 %100 29 %85.30 74 %91.4 52 %83.9 16 %94.1 1 قني أف يككف صديقي بالعمؿ مريض نفسيٌ ال يضاي
2 5.9% 1 16.1% 10 8.6% 7 14.70% 5 0% 0 30.80% 4 

 مف الممتع العمؿ في مستشفى األمراض العقمية ك النفسية 8
1 80.0% 16 82.9% 29 87.7% 71 95.1 39 96.3 26 71.4 10 0.102 
2 20.0% 4 17.1% 6 12.3% 10 4.9 2 3.7 1 28.6 4 

 10 %90.90 29 %93.50 53 %86.90 61 %87.7 30 %81.1 8 %80.0 1 ال أسمح ألبنائي بالمعب مع المرضى النفسيف 9
0.637 

2 20.0% 2 18.9% 7 10.3% 8 13.10% 8 6.50% 2 9.10% 1 
تبيف أف أحد الزكجيف يعاني مف يجب أف يجيز القانكف الطبلؽ إذا  10

 مرض نفسي
1 15.0%   88.0% 22 84,1% 58 91.50% 54 88% 29 81% 13 0.732 
2 6.3% 1 12.0% 3 15.9% 12 8.5 5 12.1 4 18,8% 3 

 48 %48.20 62 %91.20 37 %90.20 31 %83.8 10 %83.3 3 %100.0 1 ال أمانع زكاج أحد أفراد عائمتي مف مريض نفسي 11
0.732 

2 0.0% 0 16.7% 2 16.2% 6 9.80% 4 8.80% 6 15.80% 9 
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العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير العهر  أ -15.4         

الر
 قم 

 مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انعمر االستهارة ِفقرات
معبرض انى حذ 

 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض مب

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

أحسف طريقة لمتعامؿ مع المرضى  1
 النفسييف ىي االبتعاد عنيـ

1 50.9% 28 42.9% 36 38.9% 21 54.5% 6 57.1% 4 71.4% 2 

0.506 
2 38.2% 21 46.4% 39 38.9% 21 36.4% 4 42.9% 3 28.6% 5 

3 9.1% 5 7.1% 6 9.3% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 1.8% 1 3.6% 3 13.0% 7 9.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 

أرفض الزيارات العائمية مع  2
المرضى النفسييف حتى لك ظيرت 

 عميو بكادر الشفاء

1 52.2% 24 44.4% 36 41.4% 24 45.50% 10 57.1% 4 50.0% 2 

0.718 
2 41.3% 19 38.3% 31 41.4% 24 54.50% 12 28.6% 2 50.0% 2 

3 4.3% 2 11.9% 9 8.6% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 2.2% 1 6.2% 5 8.6% 5 0.0% 0 14.3% 1 0.0% 0 

التكاصؿ مع المرضى النفسييف  3
 يقمؿ مف مكانة الفرد في المجتمع

1 46.5% 20 50.0% 39 42.6% 23 52.2% 12 25.0% 4 50.0% 2 

0.376 
2 44.2% 19 38.0% 30 33.3% 18 43.5% 10 68.8% 11 50.0% 2 

3 7.0% 3 6.4% 5 14.8% 8 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

4 2.3% 1 5.1% 4 9.3% 5 4.3% 1 6.3% 1 0.0% 0 

ال يضايقني السكف بعمارة يسكنيا  4
 مريض نفسي

1 51.1% 17 47.8% 33 38.5% 30 59.1% 13 54.5% 6 20.0% 1 

0.062 
2 36.4% 12 44.9% 31 44.9% 35 36.4% 8 18.2% 2 40.0% 2 

3 9.1% 3 4.3% 3 11.5% 9 0.0% 0 0.0% 0 20.0% 1 

4 3.0% 1 2.9% 2 5.1% 4 4.5% 1 27.3% 3 20.0% 1 

أعتقد أف كثير مف المرضى  5
 النفسييف اجتماعييف

1 57.1% 12 49.3% 35 34.9% 30 60.7% 17 40.0% 4 100.0% 2 

0.503 
2 38.1% 8 39.4% 28 47.7% 41 32.1% 9 40.0% 4 0.0% 0 

3 4.8% 1 4.2% 3 11.6% 10 3.6% 1 10.0% 1 0.0% 0 

4 0.0% 0 7.0% 5 5.8% 5 3.6% 1 10.0% 1 0.0% 0 

أرفض اف تربطني بالمريض  6
 صداقة

1 33.3% 8 38.1% 24 50.7% 35 52.8% 19 50.0% 7 58.3% 7 

0.526 
2 62.5% 15 42.9% 27 34.8% 24 38.9% 14 42.9% 6 33.3% 4 

3 4.2% 1 12.7% 8 8.7% 6 2.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 6.3% 4 5.8% 4 5.6% 2 7.1% 1 8.3% 1 
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العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير العهر  :ب  -15.4جدول   

 انعمر االستمبرح فِمراد انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 النخانذ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

ال يضايقني أف يككف صديقي بالعمؿ مريض  7
 نفسيٌ 

1 85.8% 10 48.4% 30 42.0% 34 38.2% 13 36.4% 4 69.2% 9 

0.315 

 

2 23.5% 4 37.1% 23 45.7% 37 50.0% 17 63.6% 7 15.4% 2 

3 11.8% 2 9.7% 6 8.6% 7 2.9% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 5.9% 1 4.8% 3 3.7% 3 8.8% 3 0.0% 0 15.4% 2 
مف الممتع العمؿ في مستشفى األمراض  8

 العقمية ك النفسية

1 70.0% 14 48.8% 17 49.4% 40 22.0% 9 48.1% 13 50.0% 7 

0.067 
2 30.0% 6 40.0% 14 34.6% 28 61.0% 25 40.7% 11 42.9% 6 

3 0.0% 0 5.7% 2 12.3% 10 9.8% 4 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 5.7% 2 3.7% 3 7.3% 3 11.1% 3 7.1% 1 
 7 %63.6 16 %51.6 30 %49.2 24 %35.3 20 %54.1 3 %30.0 1 ال أسمح ألبنائي بالمعب مع مرضى نفسييف 9

0.446 
2 50.0% 5 35.1% 13 47.1% 32 37.7% 23 45.2% 14 27.3% 3 

3 20.0% 2 8.1% 3 10.3% 7 4.9% 3 3.2% 1 0.0% 0 

4 0.0% 0 2.7% 1 7.4% 5 8.2% 5 0.0% 0 9.1% 1 
يجب أف يجيز القانكف الطبلؽ إذا تبيف أف  10

 أحد الزكجيف يعاني مف مرض نفسي

1 37.5% 6 36.0% 9 55.1% 38 40.7% 24 39.4% 13 62.5% 10 

0.531 
2 62.5% 10 52.0% 13 33.3% 23 40.7% 24 48.5% 16 25.0% 4 

3 0.0% 0 8.0% 2 7.2% 5 8.5% 5 9.1% 3 6.3% 1 

4 0.0% 0 4.0% 1 4.3% 3 10.2% 6 3.0% 1 6.3% 1 
ال أمانع زكاج أحد أفراد عائمتي مف مريض  11

 نفسي

1 66.7% 2 50.0% 6 37.8% 14 36.6% 15 47.1% 32 54.4% 31 

0.663 
2 33.3% 1 41.7% 5 40.5% 15 51.2% 21 39.7% 27 36.8% 21 

3 0.0% 0 0.0% 0 16.5% 6 7.3% 3 8.8% 6 1.8% 1 

4 0.0% 0 8.3% 1 5.4% 2 4.9% 2 4.4% 3 7.0% 4 
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 :العلقة بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير التخصص  1.4.1.4
 
عد التفاعؿ جميع ًفقرات مجاؿ بي بيف ( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.36.4) االجتماعي كبيف متغير التخصص، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 

 :تفاعل االجتهاعي و هتغير الخبرةالعلقة بين ُبعد ال  4.4.1.4

 

جميع ًفقرات مجاؿ بيعد التفاعؿ  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال 

 (.37.4) كما ىك مكضح في الجدكؿ  االجتماعي كبيف متغير الخبرة ،
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العلقة بين ُبعد التفاعل االجتهاعي وهتغير التخصص  :أ  -16.4دول ج  

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انتخصص االستمبرح فِمراد انرلم 
 انذالنخ

 ذدع % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

أحسف طريقة لمتعامؿ مع  1
المرضى النفسييف ىي االبتعاد 

 عنيـ

1 52.7% 29 54.8% 46 42.6% 23 63.6 7 71.4% 5 71.4% 5 
0.434 

2 47.3% 26 45.2% 38 57.4% 31 36.4% 4 28.6% 2 28.6% 2 
أرفض الزيارات العائمية مع  2

المرضى النفسييف حتى لك 
 ظيرت عميو بكادر الشفاء

1 54.3% 25 46.9% 38 56.9% 33 59.1% 13 57.1% 4 50.0% 2 
0.683 

2 45.7% 21 53.1% 43 43.1% 25 40.1% 9 42.9% 3 50.0% 2 
التكاصؿ مع المرضى  3

النفسييف يقمؿ مف مكانة الفرد 
 في المجتمع

1 44.2% 19 60.3% 47 38.9% 21 73.9% 17 50.0% 8 75.0% 3 *0.033 

2 55.8% 24 39.7% 31 61.1% 33 26.1% 6 50.0% 8 25.0% 1 
ال يضايقني السكف بعمارة  4

 يسكنيا مريض نفسي
1 57.6% 19 53.6% 37 50.0% 39 50.0% 11 63.6% 7 40.0% 2 

0.915 

2 42.4% 14 46.4% 32 50.0% 39 50.0% 11 36.4% 4 60.0% 3 
أعتقد أف كثير مف المرضى  5

 النفسييف اجتماعييف
1 76.2% 16 54.9% 39 44.2% 38 53.6% 15 50.0% 5 100.0% 2 0.104 
2 23.8% 5 45.1% 32 55.8% 48 46.4% 13 50.0% 5 0.0% 0 

أرفض اف تربطني بالمريض  6
 صداقة

1 54.2% 13 47.6% 30 50.7% 35 47.2% 17 78.6% 11 75.0% 9 0.195 
2 45.8% 11 52.4% 33 49.3% 34 52.8% 19 21.4% 3 25.0% 3 

ال يضايقني أف يككف صديقي  7
 0.444 9 %69.2 3 %27.3 17 %50.0 42 %51.9 34 %54.8 10 %10.0 1 بالعمؿ مريض نفسيٌ 

2 41.3% 7 45.2% 28 48.1% 39 50.0% 17 72.7% 8 30.8% 4 
مف الممتع العمؿ في مستشفى  8

 األمراض العقمية ك النفسية
1 70.0% 14 65.7% 12 51.9% 42 43.9% 18 48.1% 13 35.7% 5 

0.161 

2 30.0% 6 34.3% 23 48.1% 39 56.1% 23 51.9% 14 64.3% 9 
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العلقة بين ُبعد التفاعل االجتهاعي وهتغير التخصص  :ب  -16.4دول ج  

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انتخصص االستمبرح فِمراد انرلم 
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

ال أسمح ألبنائي بالمعب مع  9
 مرضى نفسييف

1 50.0% 5 59.5% 22 44.1% 30 50.8% 31 61.3% 19 72.7% 8 
0.392 

2 50.0% 5 40.5% 15 55.9% 38 49.2% 30 38.7% 12 27.3% 3 
يجب أف يجيز القانكف الطبلؽ  10

 إذا تبيف أف أحد الزكجيف يعاني
 مف مرض نفسي

1 62.5% 10 48.0% 12 62.3% 43 39.0% 23 42.4% 14 81.3% 13 *013 

2 37.5% 6 52.0% 13 37.7% 26 61.0% 36 57.6% 19 18.8% 3 
ال امانع زكاج احد أفراد عائمتي  11

 مف مريض نفسي
1 66.7% 10 83.3% 10 51.4% 19 51.2% 21 50.0% 34 50.9% 29 

0.405 

2 33.3% 2 16.7% 2 48.6% 18 48.8% 21 50.0% 34 49.1% 28 
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العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير الخبرة  :أ – 17.4جدول   

 انخجرح االستهارة ِفقرات انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % دعذ % عذد % عذد % عذد %

أحسف طريقة لمتعامؿ مع  1
المرضى النفسييف ىي االبتعاد 

 عنيـ

1 78.2% 43 82% 69 70.4% 38 81.8% 9 85.7% 6 71.4% 5 

0.703 

 

2 20.0% 11 10.70% 9 18.5% 10 9.1% 1 14.3% 1 28.6% 2 

3 1.8% 1 3.6% 3 9.3% 5 9.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 3.6% 3 1.9% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
أرفض الزيارات العائمية مع  2

المرضى النفسييف حتى لك 
 ظيرت عميو بكادر الشفاء

1 84.8% 39 74.1% 60 75.9% 44 86.4% 19 71.4% 5 75.0% 3 

0.738 
2 13.0% 6 18.5% 15 15.5% 9 13.6% 3 14.3% 1 0.0% 0 

3 2.2% 1 4.9% 4 5.2% 3 0.0% 0 14.3% 1 25.0% 1 

4 0.0% 0 2.5% 2 3.4% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
التكاصؿ مع المرضى النفسييف  3

يقمؿ مف مكانة الفرد في 
 المجتمع

1 81.4% 35 80.8% 63 68.5% 37 91.3% 21 75.0% 12 50.0% 2 

0.566 
2 14.0% 6 14.1% 11 22.2% 12 4.3% 1 12.5% 2 50.0% 2 

3 2.3% 1 3.8% 3 5.6% 3 4.3% 1 12.5% 2 0.0% 0 

4 2.3% 1 1.3% 1 3.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
ال يضايقني السكف بعمارة  4

 يسكنيا مريض نفسي

1 75.8% 25 82.6% 57 76.9% 60 81.8% 18 71.7% 8 40.0% 2 

0.74 
2 21.2% 7 14.5% 10 15.4% 12 13.6% 3 9.1% 1 20.0% 1 

3 3.0% 1 1.4% 1 6.4% 5 0.0% 0 18.2% 2 20.0% 1 

4 0.0% 0 1.4% 1 1.3% 1 4.5% 1 0.0% 0 20.0% 1 
أعتقد أف كثير مف المرضى  5

 النفسييف اجتماعييف

1 76.2% 16 78.9% 56 73.3% 63 92.9% 26 70.0% 7 100.0% 2 

0.814 
2 23.8% 5 12.7% 9 19.8% 17 3.6% 1 20.0% 2 0.0% 0 

3 0.0% 0 5.6% 4 4.9% 4 3.6% 1 10.0% 1 0.0% 0 

4 0.0% 0 2.8% 2 2.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
أرفض اف تربطني بالمريض  6

 صداقة

1 79.2% 19 74.6% 47 76.8% 53 88.9% 32 64.3% 9 83.3% 10 

0.648 
2 20.8% 5 17.5% 11 15.9% 11 5.6% 2 28.6% 4 8.3% 1 

3 0.0% 0 4.8% 3 5.8% 4 5.6% 2 0.0% 0 8.3% 1 

4 0.0% 0 3.2% 2 1.4% 1 0.0% 0 7.1% 1 0.0% 0 
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العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير الخبرة :ب -17.4دول ج  

 انخجرح االستهارة ِفقرات انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

ال يضايقني أف يككف صديقي بالعمؿ  7
 مريض نفسيٌ 

1 82.4% 14 74.2% 46 76.5% 62 79.4% 27 90.9% 10 84.6% 11 

0.823 
2 11.8% 2 17.7% 11 19.8% 16 11.8% 4 9.1% 1 0.0% 0 

3 5.9% 1 6.5% 4 2.5% 2 5.9% 2 0.0% 0 7.7% 1 

4 0.0% 0 1.6% 1 1.2% 1 2.9% 1 0.0% 0 7.7% 1 
مف الممتع العمؿ في مستشفى  8

 األمراض العقمية ك النفسية

1 90.0% 18 82.9% 29 72.8% 59 78.0% 32 77.8% 21 78.6% 11 

0.976 
2 5.0% 1 11.4% 4 21.0% 17 14.6% 6 14.8% 4 14.3% 2 

3 5.0% 0 2.9% 1 4.9% 4 4.9% 2 3.7% 1 7.1% 1 

4 0.0% 0 2.9% 1 1.2% 1 2.4% 1 3.7% 1 0.0% 0 
ال أسمح ألبنائي بالمعب مع مرضى  9

 نفسييف

1 70.0% 7 86.6% 32 73.5% 50 77.0% 47 77.4% 24 90.9% 10 

0.721 
2 20.0% 2 10.8% 4 16.2% 11 16.4% 10 22.6% 7 0.0% 0 

3 10.0% 1 2.7% 1 5.9% 4 4.9% 3 0.0% 0 9.1% 1 

4 0.0% 0 0.0% 0 4.4% 3 1.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 
يجب أف يجيز القانكف الطبلؽ إذا تبيف  10

أف أحد الزكجيف يعاني مف مرض 
 نفسي

1 87.5% 14 88.0% 22 76.8% 53 78.0% 46 69.7% 23 75.0% 12 

0.797 
2 12.5% 2 8.0% 2 17.4% 12 11.9% 7 24.2% 8 18.8% 3 

3 0.0% 0 4.0% 1 4.3% 3 5.1% 3 6.1% 2 6.3% 1 

4 0.0% 0 0.0% 0 1.4% 1 5.1% 3 0.0% 0 0.0% 0 
ال أمانع زكاج أحد أفراد عائمتي مف  11

 مريض نفسي

1 100.0% 3 66.7% 8 64.9% 24 82.9% 34 80.9% 55 80.7% 46 

0.516 
2 0.0% 0 33.3% 4 29.6% 11 9.2% 4 11.8% 8 12.3% 7 

3 0.0% 0 0.0% 0 5.4% 2 4.9% 2 5.9% 4 3.5% 2 

4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.4% 1 1.5% 1 3.5% 2 
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 :العلقة بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير هكان العهل 5.4.1.4

 

مجاؿ بيعد التفاعؿ  ًفقراتأغمب  بيف( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

ال أمانع زكاج أحد أفراد عائمتي عمى " العاشرة  ًفقرةفيما عدا ال االجتماعي كبيف متغير التخصص،

لممبحكثيف في مشفى راـ اهلل بنسبة  ًفقرةحيث كانت أكبر نسب مكافقة لتمؾ ال" الزكاج بمريض نفسي

(.38.4)ا ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ، ك كانت أدنى النسب تعزل لمشفى أريحا كم%( 16)
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 ين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير هكان العهلالعلقة  ب  :أ -18.4جدول 

مكبن  الستهارةا ِفقرات انرلم 

 انعمم

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

أحسف طريقة لمتعامؿ مع المرضى  1
 النفسييف ىي االبتعاد عنيـ

1 18.2% 10 21.4% 18 22.2% 12 18.2% 2 42.9% 3 71.4% 5 

0.310 
2 34.5% 19 31.0% 26 35.2% 19 9.1% 1 28.6% 2 28.6% 2 
3 30.9% 17 32.1% 27 22.2% 12 54.5% 6 28.6% 2 0.0% 0 
4 505.0% 3 8.2% 7 9.3% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
5 10.9% 6 7.1% 6 11.1% 6 18.2% 2 0.0% 0 0.0% 0 

2 

 

 

 

 

 

أرفض الزيارات العائمية مع 
المرضى النفسييف حتى لك ظيرت 

 عميو بكادر الشفاء

1 19.9% 5 18.5% 15 31.0% 18 27.3% 6 42.9% 3 75.0% 3 

0.194 

2 32.6% 15 33.3% 27 34.5% 20 22.7% 5 28.6% 2 0.0% 0 
3 37.0% 17 33.3% 27 20.7% 12 27.3% 6 28.6% 2 0.0% 0 
4 4.3% 2 7.4% 6 5.2% 3 13.6% 3 0.0% 0 20.0% 1 

5 15.2% 7 7.4% 6 8.6% 5 9.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 
التكاصؿ مع المرضى النفسييف  3

 يقمؿ مف مكانة الفرد في المجتمع

1 14.0% 6 20.5% 16 25.9% 14 17.4% 4 56.3% 9 25.0% 1 

0.261 
2 32.6% 14 30.8% 24 29.6% 16 43.5% 10 18.8% 3 50.0% 2 
3 37.2% 16 30.8% 24 25.9% 14 30.4% 7 12.5% 2 25.0% 1 
4 2.3% 1 10.3% 8 5.6% 3 4.3% 1 12.5% 2 0.0% 0 
5 14.0% 6 7.7% 6 13.0% 7 4.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 

ال يضايقني السكف بعمارة يسكنيا  4
 مريض نفسي

1 27.3% 9 21.7% 15 21.8% 17 31.8% 7 0.0% 0 40.0% 2 

0.694 
2 18.2% 6 33.3% 23 34.6% 27 31.8% 7 36.4% 4 40.0% 2 
3 33.3% 11 27.5% 19 28.2% 22 22.7% 5 54.5% 6 20.0% 1 
4 6.1% 2 11.6% 8 5.1% 4 4.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 
5 15.2% 5 5.8% 4 10.3% 8 9.1% 2 9.1% 1 0.0% 0 

ر مف المرضى أعتقد أف كثي 5
 فالنفسييف اجتماعيي

 
 

1 19.0% 4 21.1% 15 19.8% 15 28.6% 8 40.0% 4 100.0% 2 

0.394 

2 33.3% 7 29.6% 21 36.0% 21 25.0% 7 30.0% 3 0.0% 0 
3 23.8% 5 32.4% 23 26.7% 23 35.7% 10 30.0% 3 0.0% 0 
4 0.0% 0 9.9% 7 8.1% 7 3.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 

5 23.8% 5 7.0% 5 9.3% 8 7.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 
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 ممنعتفبعم االجتمبعي و متغير مكبن اانعاللخ  ثيه ثُعذ ان : ة -18.4جذول 

 

 االستهارة ِفقرات الرقم 
مكبن 

 انعمم

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

 3 %25.0 7 %50.0 7 %19.4 16 %23.2 15 %23.8 2 %8.3 1 أرفض اف تربطني بالمريض صداقة 6

0.144 

2 29.2% 7 36.5% 23 31.9% 22 27.8% 10 21.4% 3 33.3% 4 

3 29.2% 7 30.2% 19 29.0% 20 27.8% 10 21.4% 3 41.7% 5 

4 12.5% 3 3.2% 2 11.6% 8 5.6% 2 0.0% 0 0.0% 0 

5 20.8% 5 6.3% 4 4.3% 3 19.4% 7 7.1% 1 0.0% 0 

ال يضايقني أف يككف صديقي بالعمؿ مريض  7
 نفسيٌ 

1 23.5% 4 30.6% 19 13.6% 11 29.4% 10 9.1% 1 38.5% 5 

0.224 

2 29.4% 5 24.2% 15 33.3% 27 41.2% 14 27.3% 3 38.5% 5 

3 29.4% 5 30.6% 19 32.1% 26 14.7% 5 54.5% 6 23.1% 3 

4 11.8% 2 8.1% 5 9.9% 8 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

5 5.9% 1 6.5% 4 11.1% 9 14.7% 5 9.1% 1 0.0% 0 

مف الممتع العمؿ في مستشفى األمراض  
 العقمية ك النفسية

1 30.0% 6 34.3% 12 21.0% 17 22.0% 9 18.5% 5 7.1% 1 

0.351 

2 20.0% 4 28.6% 10 34.6% 28 34.1% 14 37.0% 10 21.4% 3 

3 45.0% 9 14.3% 5 30.9% 25 22.0% 9 29.6% 8 57.1% 8 

4 0.0% 0 11.4% 4 7.4% 6 7.3% 3 7.4% 2 0.0% 0 

5 5.0% 1 11.4% 4 6.2% 5 14.6% 6 7.4% 2 14.3% 2 

ال أسمح ألبنائي بالمعب مع المرضى  9
 النفسييف

1 0.0% 0 29.7% 11 23.5% 16 21.3% 13 19.4% 6 34.6% 4 

0.436 

2 40.0% 4 18.9% 7 36.8% 25 29.5% 18 32.3% 10 45.5% 5 

3 30.0% 3 35.1% 13 22.1% 15 36.1% 22 32.3% 10 9.1% 1 

4 0.0% 0 8.1% 3 8.8% 6 6.6% 22 3.2% 1 9.1% 1 

5 30.0% 3 8.1% 3 8.8% 6 6.6% 4 12.9% 4 0.0% 0 

يجب أف يجيز القانكف الطبلؽ إذا تبيف أف  10
 أحد الزكجيف يعاني مف مرض نفسي

1 12.5% 2 20.0% 5 18.8% 13 22.0% 13 27.3% 9 50.0%   

*0.05 

2 25.0% 4 24.0% 6 34.8% 12 33.9% 20 36.4% 12 18.3% 8 

3 25.0% 4 28.0% 7 33.3% 23 30.5% 18 21.2% 7 31.3% 5 

4 31.3% 5 12.0% 3 5.8% 4 3.4% 2 3.0% 1 0.0% 0 

5 6.3% 1 16.0% 4 7.2% 5 10.2% 6 12.1% 4 0.0% 0 

ال أمانع زكاج أحد أفراد عائمتي مف مريض  11
 نفسي

1 66.7%   16.7% 2 13.5% 5 31.7% 13 26.5% 18 17.5% 10 

0.486 

2 0.0% 0 50.0% 6 37.8% 14 26.8% 11 30.9% 21 29.8% 17 

3 33.3% 1 16.7% 2 24.3% 9 31.7% 13 25.0% 17 38.6% 22 

4 0.0% 0 16.7% 2 8.1% 3 4.9% 2 7.4% 5 5.3% 3 

5 0.0% 0 0.0% 0 16.2% 6 4.9% 2 10.3% 7 8.8% 5 
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135 

  



 االستهارة ِفقرات الرقم 
مكبن 

 انعمم

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

 3 %25.0 7 %50.0 7 %19.4 16 %23.2 15 %23.8 2 %8.3 1 أرفض اف تربطني بالمريض صداقة 6

0.144 
2 29.2% 7 36.5% 23 31.9% 22 27.8% 10 21.4% 3 33.3% 4 
3 29.2% 7 30.2% 19 29.0% 20 27.8% 10 21.4% 3 41.7% 5 
4 12.5% 3 3.2% 2 11.6% 8 5.6% 2 0.0% 0 0.0% 0 
5 20.8% 5 6.3% 4 4.3% 3 19.4% 7 7.1% 1 0.0% 0 

ال يضايقني أف يككف صديقي بالعمؿ  7
 مريض نفسيٌ 

1 23.5% 4 30.6% 19 13.6% 11 29.4% 10 9.1% 1 38.5% 5 

0.224 
2 29.4% 5 24.2% 15 33.3% 27 41.2% 14 27.3% 3 38.5% 5 
3 29.4% 5 30.6% 19 32.1% 26 14.7% 5 54.5% 6 23.1% 3 
4 11.8% 2 8.1% 5 9.9% 8 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
5 5.9% 1 6.5% 4 11.1% 9 14.7% 5 9.1% 1 0.0% 0 

مف الممتع العمؿ في مستشفى  
 األمراض العقمية ك النفسية

1 30.0% 6 34.3% 12 21.0% 17 22.0% 9 18.5% 5 7.1% 1 

0.351 
2 20.0% 4 28.6% 10 34.6% 28 34.1% 14 37.0% 10 21.4% 3 
3 45.0% 9 14.3% 5 30.9% 25 22.0% 9 29.6% 8 57.1% 8 
4 0.0% 0 11.4% 4 7.4% 6 7.3% 3 7.4% 2 0.0% 0 
5 5.0% 1 11.4% 4 6.2% 5 14.6% 6 7.4% 2 14.3% 2 

ال أسمح ألبنائي بالمعب مع المرضى  9
 النفسييف

1 0.0% 0 29.7% 11 23.5% 16 21.3% 13 19.4% 6 34.6% 4 

0.436 
2 40.0% 4 18.9% 7 36.8% 25 29.5% 18 32.3% 10 45.5% 5 
3 30.0% 3 35.1% 13 22.1% 15 36.1% 22 32.3% 10 9.1% 1 
4 0.0% 0 8.1% 3 8.8% 6 6.6% 22 3.2% 1 9.1% 1 
5 30.0% 3 8.1% 3 8.8% 6 6.6% 4 12.9% 4 0.0% 0 

يجب أف يجيز القانكف الطبلؽ إذا تبيف  10
أف أحد الزكجيف يعاني مف مرض 

 نفسي

1 12.5% 2 20.0% 5 18.8% 13 22.0% 13 27.3% 9 50.0%   

*0.05 
2 25.0% 4 24.0% 6 34.8% 12 33.9% 20 36.4% 12 18.3% 8 
3 25.0% 4 28.0% 7 33.3% 23 30.5% 18 21.2% 7 31.3% 5 
4 31.3% 5 12.0% 3 5.8% 4 3.4% 2 3.0% 1 0.0% 0 
5 6.3% 1 16.0% 4 7.2% 5 10.2% 6 12.1% 4 0.0% 0 

ال أمانع زكاج أحد أفراد عائمتي مف  11
 مريض نفسي

1 66.7%   16.7% 2 13.5% 5 31.7% 13 26.5% 18 17.5% 10 

0.486 
2 0.0% 0 50.0% 6 37.8% 14 26.8% 11 30.9% 21 29.8% 17 
3 33.3% 1 16.7% 2 24.3% 9 31.7% 13 25.0% 17 38.6% 22 
4 0.0% 0 16.7% 2 8.1% 3 4.9% 2 7.4% 5 5.3% 3 
5 0.0% 0 0.0% 0 16.2% 6 4.9% 2 10.3% 7 8.8% 5 
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 :العلقة بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير هكان السكن 6.4.1.4

مجاؿ بيعد التفاعؿ  ًفقراتأغمب  بيف( =0801α) الداللة تكلمس عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 ًفقرةالثالثة نجد ىناؾ عبلقة بيف مكاف السكف ك ال ًفقرةاالجتماعي كبيف متغير التخصص، فيما عدا  ال

التي تنص عمى أف التكاصؿ مع المرضى النفسييف يقمؿ مف مكانة الفرد في المجتمع ، حيث تبيف أف 

أم أف اغمب األطباء في المدينة %( 53)مدينة لدييـ اعمى نسب مكافقة بنسبة الذيف يسكنكف في ال

) يعتقدكف أف المريض النفسي يقمؿ مف مكانة الفرد في المجتمع، تبلىا سكاف القرية بنسبة بمغت 

، كما ىك مكضح في %(1)، في حيف كاف سكاف المخيـ لدييـ فرؽ كبير حيث كانت النسبة %(26

 (.39.4)الجكؿ رقـ 
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 العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير هكان السكن :أ– 19.4جدول 


 

مكبن  االستهارة ِفقرات الرقم 

 انسكه

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

لنفسييف أحسف طريقة لمتعامؿ مع المرضى ا 1
 ىي االبتعاد عنيـ

1 63.6% 35 59.5% 50 72.2% 39 63.6% 7 28.6% 2 57.1% 4 
0.608 2 32.7% 18 39.3% 33 25.9% 14 36.4% 4 57.1% 4 42.9% 3 

3 3.7% 2 1.2% 1 1.9% 1 0.0% 0 14.3% 1 0.0% 0 
أرفض الزيارات العائمية مع المرضى النفسييف  2

 ر الشفاءحتى لك ظيرت عميو بكاد

1 56.5% 26 66.7% 54 62.1% 36 54.1% 12 71.4% 5 100.0% 4 

0.736 2 43.5% 20 30.9% 25 34.5% 20 40.9% 9 28.6% 2 0.0% 0 

3 0.0% 0 2.4% 2 3.4% 2 5.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 
التكاصؿ مع المرضى النفسييف يقمؿ مف مكانة  3

 الفرد في المجتمع

1 58.1% 25 64.1% 50 75.9% 41 43.5% 10 43.8% 7 100.0% 4 

*.04 2 37.2% 16 34.6% 27 24.1% 13 47.8% 11 56.3% 9 0.0% 0 

3 4.7% 2 1.3% 1 0.0% 0 8.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 
ال يضايقني السكف بعمارة يسكنيا مريض  4

 نفسي

1 69.7% 23 55.1% 38 66.7% 52 63.6% 14 72.7% 8 40.0% 2 

0.192 2 30.3% 10 43.5% 30 29.5% 23 36.4% 8 27.3% 3 40.0% 2 

3 0.0%   1.4% 1 3.8% 3 0.0% 0 0.0% 0 20.0% 1 
أعتقد أف كثير مف المرضى النفسييف  5

 اجتماعييف

1 52.4% 11 56.3% 40 68.6% 59 64.3% 7 70.0% 7 100.0% 2 

0.795 2 47.6% 10 40.9% 29 29.1% 25 32.1% 3 30.0% 3 0.0% 0 

3 0.0% 0 2.8% 2 2.3% 2 3.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 
 8 %66.7 8 %57.1 24 %66.7 46 %66.7 35 %55.6 16 %66.7 1 أرفض اف تربطني بالمريض صداقة 6

0.886 

2 33.3% 8 39.7% 25 31.9% 22 30.6% 11 42.9% 6 33.3% 4 

3 0.0% 0 4.7% 4 1.4% 1 2.7% 1 0.0% 0 0.0% 0 

2 18.8% 3 44.0% 11 39.0% 27 39.0% 23 27.3% 9 18.7% 3 

3 6.2% 1 0.0% 0 3.0% 2 0.0% 0 6.0% 2 0.0% 0 
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 العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير هكان السكن  :ب-19.4جدول 


 

 االستهارة ِفقرات الرقم 
مكبن 

 انسكه

 أعبرض ثشذح أعبرض ذ مبمعبرض انى ح مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

ال يضايقني أف يككف صديقي بالعمؿ  7
 مريض نفسيٌ 

1 70.6% 12 62.9% 39 63.0% 51 52.9% 18 90.9% 10 53.8% 7 

0.642 2 29.4% 5 35.5% 22 34.6% 28 44.1% 15 9.1% 1 38.5% 5 

3 0.0% 0 1.6% 1 2.4% 2 3.0% 1 0.0% 0 7.7% 1 
مف الممتع العمؿ في مستشفى األمراض  8

 العقمية ك النفسية

1 55.0% 11 54.3% 19 60.5% 49 73.2% 30 63.0% 17 78.6% 11 

0.567 2 45.0% 9 42.9% 15 37.0% 30 22.0% 9 37.0% 10 21.4% 3 

3 0.0% 0 2.8% 1 2.5% 2 4.9% 2 0.0% 0 0.0% 0 
 6 %54.5 14 %45.2 42 %68.9 44 %64.7 24 %64.9 7 %70.0 1 مع ألبنائي بالمعب مع مرضى نفسييفال أس 9

*.03 2 30.0% 3 32.4% 12 35.3% 24 29.5% 18 51.6% 16 27.3% 3 

3 0.0% 0 2.7% 1 0.0% 0 1.6% 1 3.2% 1 18.2% 2 
يجب أف يجيز القانكف الطبلؽ إذا تبيف أف  10

 اني مف مرض نفسيأحد الزكجيف يع

1 75.0% 12 56.0% 14 58.0% 40 61.0% 36 66.7% 22 81.3% 13 

0.319 2 18.8% 3 44.0% 11 39.0% 27 39.0% 23 27.3% 9 18.7% 3 

3 6.2% 1 0.0% 0 3.0% 2 0.0% 0 6.0% 2 0.0% 0 
ال امانع زكاج أحد أفراد عائمتي مف مريض  11

 نفسي

1 66.7% 2 66.7% 8 73.0% 27 51.2% 21 63.2% 43 63.2% 36 

0.867 2 33.3% 1 33.1% 4 27.0% 10 46.3% 19 33.8% 23 33.3% 19 

3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.5% 1 3.0% 2 3.5% 2 
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 :العلقة بين التفاعل االجتهاعي و هتغير هكان التخرج  7.4.1.4

 

مجاؿ بيعد التفاعؿ  ًفقراتأغمب  بيف( =0801α) اللةالد مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

( 40.4)الثامنة حيث تشير البيانات في الجدكؿ رقـ  ًفقرةاالجتماعي كبيف متغير التخصص، فيما عدا ال

التي تنص عمى أنو مف الممتع العمؿ في  ًفقرةأف خريجي الدكؿ الغربية كانكا أكثر مكافقة عمى ال

في حيف بمغت نسبة المكافقة لخريجي الدكؿ العربية  %(41)بنسبة بمغت المشفيات النفسية كالعقمية 

 (.40.4)، كما ىك مكضح في الشكؿ %( 21)
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 العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير هكان التخرج :أ -40.4جدول 

الر
 قم 

 االستهارة ِفقرات
مكبن 

 انتخرج

 أعبرض ثشذح أعبرض بمعبرض انى حذ م مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

أحسف طريقة لمتعامؿ مع المرضى  1
 النفسييف ىي االبتعاد عنيـ

1 60.0% 33 69.0% 58 74.1% 40 54.5% 6 71.4% 5 85.7% 6 
0.576 

2 40.0% 22 31.0% 26 25.9% 14 45.5% 5 28.6% 2 14.3% 1 
ات العائمية مع المرضى أرفض الزيار  2

النفسييف حتى لك ظيرت عميو بكادر 
 الشفاء

1 65.2% 30 70.4% 57 65.5% 38 77.3% 17 57.1% 4 50.0% 2 
0.795 

2 34.8% 16 29.6% 24 34.5% 20 22.7% 5 42.9% 3 50.0% 2 
التكاصؿ مع المرضى النفسييف يقمؿ  3

 مف مكانة الفرد في المجتمع

1 62.8% 27 66.7% 52 74.1% 40 87.0% 20 43.8% 7 50.0% 2 0.069 
2 37.2% 16 33.3% 26 25.9% 14 13.0% 3 56.2% 9 50.0% 2 

ال يضايقني السكف بعمارة يسكنيا  4
 مريض نفسي

1 63.6% 21 65.2% 45 71.8% 56 86.4% 19 36.4% 4 60.0% 3 
0.086 

2 36.4% 12 34.8% 24 28.2% 22 13.6% 3 63.6% 7 40.0% 2 
أعتقد أف كثير مف المرضى النفسييف  5

 اجتماعييف

1 71.4% 15 64.8% 46 67.4% 58 67.9% 19 90.0% 9 50.0% 1 
0.703 

2 28.6% 6 35.2% 25 32.6% 28 32.1% 9 10.0% 1 50.0% 1 
 10 %82.3 9 %64.3 26 %72.2 34 %62.3 46 %73.0 14 %58.3 1 فض اف تربطني بالمريض صداقةر أ 6

0.486 
2 41.7% 10 27.0% 17 37.7% 26 27.8% 10 35.7% 5 17.7% 2 

2 34.8% 16 29.6% 24 34.5% 20 22.7% 5 42.9% 3 50.0% 2 

2 28.6% 6 35.2% 25 32.6% 28 32.1% 9 10.0% 1 50.0% 1 
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 العلقة  بين ُبعد التفاعل االجتهاعي و هتغير هكان التخرج :ب-40.4جدول 

 االستهارة ِفقرات م الرق
مكبن 

 انتخرج
 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

 8 %61.5 8 %72.7 27 %79.4 57 %70.4 36 %58.1 12 %70.6 1 ال يضايقني أف يككف صديقي بالعمؿ مريض نفسيٌ  7
0.570 

2 29.4% 5 41.9% 26 29.6% 24 20.6% 7 27.3% 3 38.5% 5 

 9 %64.3 14 %51.9 35 %85.4 58 %71.6 21 %60.0 11 %55.0 1 مف الممتع العمؿ في مستشفى األمراض العقمية ك النفسية 8
0.795 

2 45.0% 9 40.0% 14 28.4% 23 14.6% 6 48.1% 13 35.7% 5 

 7 %63.6 24 %77.4 37 %60.7 49 %72.1 23 %62.2 8 %80.0 1 ضى نفسييفال أسمح ألبنائي بالمعب مع مر  9
0.080 

2 20.0% 2 37.8% 14 27.9% 19 39.3% 24 22.6% 7 36.4% 4 

يجب أف يجيز القانكف الطبلؽ إذا تبيف أف أحد الزكجيف  10
 يعاني مف مرض نفسي

1 81.3% 13 68.0% 17 71.0% 49 64.4% 38 66.7% 22 56.3% 9 0.890 

2 18.7% 3 32.0% 8 29.0% 20 35.6% 21 33.3% 11 43.7% 7  
 39 %68.4 47 %69.1 27 %65.9 25 %67.6 9 %75.0 1 %33.3 1 ال أمانع زكاج أحد أفراد عائمتي مف مريض نفسي 11

0.700 
2 66.7% 2 25.0% 3 32.4% 12 34.1% 14 30.9% 21 31.6% 18 











 

 

 

 

140 

  



 :د العلقات الشخصية والهتغيرات الهستقمةالعلقة بين ُبع 5.1.4
 

كقد تـ في ىذا البيعد فحص العبلقة بيف اجابات ،  ًفقراتلقد تككف بيعد التفاعؿ االجتماعي مف سبع  
الجنس، كالعمر، ) بيعد العبلقات الشخصية ك بيف جميع متغيرات الٌدراسة ك ىي ًفقراتالمبحكثيف حكؿ 

 (.كمكاف السكف ، باإلضافة لمكاف التخرج كالتخصص، كالخبرة، كمكاف العمؿ،
 

 
 :العلقة بين ُبعد العلقات الشخصية وهتغير الجنس 3.5.1.4

 
مجاؿ بيعد التفاعؿ  ًفقراتجميع  بيف( =0.05α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.41.4) االجتماعي كبيف متغير الجنس ، كما ىك مكضح في الجدكؿ 
 
 
 

 :العلقة بين ُبعد العلقات الشخصية وهتغير العهر 4.5.3.4
 
مجاؿ بيعد العبلقات  ًفقراتبيف جميع ( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

(.2082) الشخصية كبيف متغير العمر ، كما ىك مكضح في الجدكؿ 
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 العلقة  بين ُبعد العلقات الشخصية و هتغير الجنس : 43.4جدول 

           

 انجىس االستمبرح فِمراد انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

الديف أك كفاة أحدىما مف أسباب األمراض اعتقد أف طبلؽ الك  1
 األمراض النفسية

1 75.0% 24 84.8% 56 92.70% 89 86.7% 13 100.0% 8 100% 1 
0.12 

2 25.0% 8 15.2% 10 7.30% 7 13.3% 2 0.0% 0 0% 0 
 5 %100 8 100 21 %87.50 85 %91.4 44 %83.0 28 %80.0 1 أؤمف باف المرض النفسي يسٌببو الناس لبعضيـ البعض 2

0.31 
2 20% 7 17.0% 19 8.6% 8 12.50% 3 0.0% 0 0.0% 0 

 0.24 2 %100.0 14 %100.0 15 %75.0 81 %91.0 62 %84.9 17 %85.0 1 تيعد المشكبلت الزكجية مف أسباب المرض النفسي  3

2 15.0% 3 15.1% 11 9.0% 8 25.0% 5 0.0% 0 0.0% 0 
 

 9 %90.0 17 %94.4 21 %77.8 52 %82.5 57 %89.1 35 %97.2 1 ابنائيـ أكثر لقؿ المرض النفسي أعتقد أنو لك يحب اآلباء 4
0.161 

2 2.8% 1 10.9% 7 17.5% 11 22.2% 6 5.6% 1 10.0% 1 
أعتقد أنو لك ربي أبناء المرضى النفسييف مف قبؿ آباء آخريف  5

 فإنو مف المحتمؿ أف ال يصبحكا مرضى

1 93.3% 28 87.1% 54 79.9% 47 96.9% 31 80.0% 16 100.0% 15 
0.073 

2 6.7% 2 12.9% 8 20.3% 12 3.1% 1 20.0% 4 0.0% 0 
أعتقد أف معظـ المرضى النفسييف يأتكف مف البيكت التي ال  6

 ييتـ فييا اآلباء بأبنائيـ

1 84.2% 16 86.4% 36 88.5% 32 86.5% 32 86.7% 26 100.0% 10 
0.876 

2 15.8% 3 13.6% 6 11.5% 5 13.5% 5 13.3% 4 0.0% 0 
 الفشؿ في العبلقات العاطفية ينتيي عادة بمرض نفسيٌ  7

1 88.9% 16 87.8% 43 91.9% 34 86.4% 70 90.9% 20 72.7% 8 0.665 
2 11.1% 2 12.2% 6 8.1% 3 13.6% 11 9.1% 2 27.3% 3 
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 قات الشخصية و هتغير العهرالعلقة  بين ُبعد العل : 14.4جدول 

 انعمر االستهارة ِفقرات الرقم           
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

اعتقد أف طبلؽ الكالديف أك كفاة أحدىما مف  1
 أسباب األمراض األمراض النفسية

1 65.6% 21 47.00% 31 37.5% 36 53.3% 8 37.5% 3 100.0% 1 

0.623 
2 21.9% 7 42.4% 28 47.9% 46 40.0% 6 37.5% 3 0.0% 0 

3 6.3% 2 6.1% 4 9.4% 9 0.0% 0 12.5% 1 0.0% 0 

4 6.3% 2 4.5% 3 5.2% 5 6.7% 1 12.5% 1 0.0% 0 

ـ أؤمف باف المرض النفسي يسٌببو الناس لبعضي 2
 البعض

1 51.4% 18 52.8% 28 44.1% 41 41.7% 10 12.5% 1 40.0% 2 

0.381 
2 40.0% 14 43.4% 23 37.6% 35 37.5% 9 75.0% 6 60.0% 3 

3 5.7% 2 0.0% 0 11.8% 11 8.3% 2 12.5% 1 0.0% 0 

4 2.9% 1 3.8% 2 6.5% 6 12.5% 3 0.0% 0 0.0% 0 

اب المرض تيعد المشكبلت الزكجية مف أسب 3
 النفسي 

1 55.0% 11 50.7% 37 42.7% 38 40.0% 8 35.7% 5 50.0% 1 

0.385 
2 40.0% 8 42.5% 31 38.2% 34 40.0% 8 57.1% 8 50.0% 1 

3 5.0% 1 1.4% 1 13.5% 12 15.0% 1 7.1% 1 0.0% 0 

4 0.0% 0 5.5% 4 5.6% 5 5.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 

ء ابنائيـ أكثر لقؿ المرض أعتقد أنو لك يحب اآلبا 4
 النفسي

1 44.4% 16 46.9% 30 55.6% 35 40.7% 11 33.3% 6 20.0% 2 

0.855 
2 44.4% 16 37.5% 24 33.3% 21 44.4% 12 55.6% 10 70.0% 7 

3 5.6% 2 9.4% 6 6.3% 4 7.4% 2 5.6% 1 10.0% 1 

4 5.6% 2 6.3% 4 4.8% 3 7.4% 2 5.6% 1 0.0% 0 

أنو لك ربي أبناء المرضى النفسييف مف قبؿ  أعتقد 5
آباء آخريف فإنو مف المحتمؿ أف ال يصبحكا 

 مرضى

1 23.3% 7 48.4% 30 55.9% 33 43.8% 14 45.0% 9 46.7% 7 

0.158 
2 66.7% 20 35.5% 22 28.8% 17 43.8% 14 45.0% 9 53.3% 8 

3 6.7% 2 6.5% 4 8.5% 5 12.5% 4 5.0% 1 0.0% 0 

4 3.3% 1 9.7% 6 6.8% 4 0.0% 0 5.0% 1 0.0% 0 

أعتقد أف معظـ المرضى النفسييف يأتكف مف  6
 البيكت التي ال ييتـ فييا اآلباء بأبنائيـ

1 52.6% 10 52.3% 23 47.4% 23 43.2% 16 36.7% 11 30.0% 3 

0.695 
2 42.1% 8 36.4% 16 41.0% 16 43.2% 16 43.3% 13 50.0% 5 

3 0.0% 0 2.3% 1 6.4% 1 10.8% 4 16.7% 5 10.0% 1 

4 5.3% 1 9.1% 4 5.1% 4 2.7% 1 3.3% 1 10.0% 1 

الفشؿ في العبلقات العاطفية ينتيي عادة بمرض  7
 نفسيٌ 

1 66.7% 12 42.9% 21 43.2% 16 42.0% 34 45.5% 10 63.6% 7 

0.647 
2 33.3% 6 36.7% 18 40.5% 15 44.4% 36 50.0% 11 36.4% 4 

3 0.0% 0 10.2% 5 10.8% 4 7.4% 5 4.5% 1 0.0% 0 

4 0.0% 0 10.2% 5 5.4% 2 6.2% 5 0.0% 0 0.0% 0 
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 :العلقة بين ُبعد العلقات الشخصية وهتغير التخصص 1.5.3.4
 
 مجاؿ بيعد العبلقات ًفقراتبيف جميع ( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.2282) الشخصية كبيف متغير التخصص ، كما ىك مكضح في الجدكؿ

 
 
 

 :العلقة بين ُبعد العلقات الشخصية وهتغير الخبرة 4.5.1.4
 
  
مجاؿ بيعد العبلقات  ًفقراتبيف جميع ( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.2282) ي الجدكؿ الشخصية كبيف متغير الخبرة ، كما ىك مكضح ف

 
 
 
 :العلقة بين ُبعد العلقات الشخصية وهتغير هكان العهل.5.5.1. 4
 
مجاؿ بيعد العبلقات  ًفقراتبيف أغمب ( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

فشؿ في السابعة التي تنص عمى أف  ال ًفقرةالشخصية كبيف متغير مكاف العمؿ ،  بينما تشير ال

مف المبحكثيف في مشفى راـ %( 55)دةن بمرض نفسي ، حيث بمغت  نسب المكافقة عاالعبلقات ينتيي 

%( 2)بنسبة بمغت  اهلل تبلىا مشفى بيت جاال ، فيما كانت اقؿ نسب مكافقة لمشفى أبك الحسف القاسـ

(.2182) في الجدكؿ  ىك مكضح كما 
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 ت الشخصية و هتغير التخصصالعلقة  بين ُبعد العلقا : 14.1 جذول

 انذالنخ أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا انتخصص االستمبرح فِمراد انرلم 
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

اعتقد أف طبلؽ الكالديف أك كفاة أحدىما مف  1
 1 100 5 %62.5 10 %66.7 46 %47.9 35 %53.0 18 %56.3 1 أسباب األمراض األمراض النفسية

0.635 

2 43.8% 14 47.0% 31 52.2% 50 33.3% 5 37.5% 3 0.0% 0 

أؤمف باف المرض النفسي يسٌببو الناس لبعضيـ  2
 4 %80.0 3 %37.5 11 %45.8 49 %50.5 32 %60.4 18 %51.4 1 البعض

0.52 

2 48.6% 17 39.6% 21 49.5% 46 54.2% 13 62.5% 5 20.0% 1 

تيعد المشكبلت الزكجية مف أسباب المرض  3
 2 %100.0 7 %50.0 11 %55.0 39 %43.8 44 %60.3 12 60.0 1 النفسي 

0.236 

2 40.0% 8 39.7% 299 56.2% 50 45.0% 9 50.0% 7 0.0% 0 

أعتقد أنو لك يحب اآلباء ابنائيـ أكثر لقؿ  4
 0.292 6 %60.0 8 %44.4 11 %40.7 38 %60.3 37 %57.8 15 %41.7 1 المرض النفسي

2 48.3% 21 42.2% 27 39.7% 25 59.3% 16 55.6% 10 40.0% 4 

أعتقد أنو لك ربي أبناء المرضى النفسييف مف  5
قبؿ آباء آخريف فإنو مف المحتمؿ أف ال 

 يصبحكا مرضى
1 40.0% 12 53.2% 33 57.6% 34 56.3% 18 50.0% 10 53.3% 8 0.739 

2 60.0% 18 46.8% 29 42.4% 25 43.8% 14 50.0% 10 46.7% 7 

أعتقد أف معظـ المرضى النفسييف يأتكف مف  6
 0.563 5 %50.0 16 %53.3 16 %43.2 39 %50.0 28 %63.6 11 %57.9 1 البيكت التي ال ييتـ فييا اآلباء بأبنائيـ

2 42.1% 8 36.4% 16 50.0% 39 56.8% 21 46.7% 14 50.0% 5 

الفشؿ في العبلقات العاطفية ينتيي عادة  7
 8 %72.7 13 %59.1 36 %44.4 18 %48.6 26 %53.1 14 %77.8 1 بمرض نفسيٌ 

0.104 

2 22.2% 4 46.9% 23 51.4% 19 55.6% 45 40.9% 9 27.3% 3 
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صية و هتغير الخبرةخالعلقة  بين ُبعد العلقات الش  :11.1  دول ج  

 انخجرح ستهارةاال ِفقرات انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

اعتقد أف طبلؽ الكالديف أك كفاة أحدىما مف  1
 أسباب األمراض األمراض النفسية

1 78.10% 25 83.3% 55 75% 72 80.0% 12 62.50% 5 100% 1 0.836 

2 12.50% 4 12.1% 8 18.80% 18 13.3% 2 25% 2 0% 0 

3 6.30% 2 3.0% 2 5.20% 5 6.7% 1 0% 0 0% 0 

4 3.10% 1 1.5% 1 1% 1 0.0% 0 12.50% 1 0% 0 
أؤمف باف المرض النفسي يسٌببو الناس  2

 لبعضيـ البعض
1 80% 28 84.9% 45 73.1% 68 79.2% 19 62.2% 5 100.0% 5 0.796 
2 14.3% 5 11.3% 6 18.3% 17 12.5% 3 37.5% 3 0.0% 0 

3 5.7% 2 1.9% 1 5.4% 5 8.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 1.9% 1 3.2% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
تيعد المشكبلت الزكجية مف أسباب المرض  3

 النفسي 
1 85.0% 17 83.6% 61 69.7% 62 80.0% 16 85.7% 12 100.0% 2 0.678 

2 15.0% 3 11.0% 8 22.5% 20 5.0% 1 14.3% 2 0.0% 0 

3 0.0% 0 4.1% 3 5.6% 5 10.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 

4 0.0% 0 1.4% 1 2.2% 2 5.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 
أعتقد أنو لك يحب اآلباء ابنائيـ أكثر لقؿ  4

 المرض النفسي
1 69.4% 25 76.6% 49 84.1% 53 77.8% 21 83.3% 15 70.0% 7 0.665 
2 27.8% 10 14.1% 9 9.5% 6 14.8% 4 11.1% 2 30.0% 3 

3 0.0% 0 6.3% 4 4.8% 3 7.4% 2 5.6% 1 0.0% 0 

4 2.8% 1 3.1% 2 1.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
أعتقد أنو لك ربي أبناء المرضى النفسييف مف  5

قبؿ آباء آخريف فإنو مف المحتمؿ أف ال 
 حكا مرضىيصب

1 73.3% 22 80.6% 50 78.0% 46 78.1% 25 70.0% 14 68.7% 13 0.601 
2 20.0% 6 9.7% 6 16.9% 10 15.6% 5 25.0% 5 13.3% 2 

3 0.0% 0 6.5% 4 5.1% 3 6.3% 2 5.0% 1 0.0% 0 

4 6.7% 2 3.2% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
تكف مف أعتقد أف معظـ المرضى النفسييف يأ 6

 البيكت التي ال ييتـ فييا اآلباء بأبنائيـ
1 78.9% 15 68.4% 38 75.6% 59 83.8% 31 70.0% 21 60.0% 6 0.235 
2 15.8% 3 2.3% 1 19.2% 19 10.8% 4 23.3% 7 40.0% 4 

3 5.3% 1 6.8% 3 2.6% 2 5.8% 2 6.7% 2 0.0% 0 

4 0.0% 0 4.5% 2 2.6% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
الفشؿ في العبلقات العاطفية ينتيي عادة  7

 بمرض نفسيٌ 
1 94.4% 17 71.4% 35 81.1 30 76.5% 62 72.7% 16 90.9% 10 0.731 
2 5.6% 1 20.4% 10 13.5 5 16.0% 13 18.2% 4 9.1% 1 

3 0.0% 0 8.2% 4 2.7 1 3.7% 3 9.1% 2 0.0% 0 

4 0.0% 0 0.0% 0 2.7 1 3.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 
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 العلقة  بين ُبعد العلقات الشخصية و هتغير هكان العهل: أ  – 45.4جدول

 االستمبرح فِمراد انرلم 
مكبن 

 انعمم

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

ك كفاة اعتقد أف طبلؽ الكالديف أ 1
أحدىما مف أسباب األمراض 

 األمراض النفسية

1 21.9% 7 19.7% 13 25.0% 24 33.3% 5 12.5% 1 0.0% 0 

0.234 

2 25.0% 8 34.8% 23 33.3% 32 13.3% 2 50.0% 4 0.0% 0 

3 40.6% 13 31.8% 21 25.0% 24 26.7% 4 25.0% 2 0.0% 0 

4 3.1% 1 7.6% 5 5.2% 5 20.0% 3 12.5% 1 0.0% 0 

5 9.4% 3 6.1% 4 11.5% 11 6.7% 1 0.0% 0 100.0% 1 
أؤمف باف المرض النفسي يسٌببو  2

 الناس لبعضيـ البعض

1 17.1% 6 20.8% 11 28.0% 26 20.8% 5 12.5% 1 20.0% 1 

0.56 

2 34.3% 12 34.0% 18 31.2% 29 16.7% 4 50.0% 4 20.0% 1 

3 25.7% 9 22.6% 12 30.0% 28 45.8% 11 25.0% 2 40.0% 2 

4 8.6% 3 9.4% 5 6.5% 6 0.0% 0 12.5% 1 0.0% 0 

5 14.3% 5 13.2% 7 4.3% 4 16.7% 4 0.0% 0 0.0% 0 
تيعد المشكبلت الزكجية مف أسباب  3

 المرض النفسي 

1 10.0% 2 30.1% 22 20.2% 18 20.0% 4 28.6% 4 0.0% 0 

0.198 

2 50.0% 10 24.7% 18 32.6% 29 25.0% 5 42.9% 6 50.0% 1 

3 30.0% 6 32.9% 24 23.6% 21 45.0% 9 28.6% 4 0.0% 0 

4 5.0% 1 4.1% 3 12.4% 11 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 

5 5.0% 1 8.2% 6 11.2% 10 10.0% 2 0.0% 0 50.0% 1 
أعتقد أنو لك يحب اآلباء ابنائيـ أكثر  4

 لقؿ المرض النفسي

1 13.9% 5 29.7% 19 17.5% 11 33.3% 9 22.2% 4 20.0% 2 

0.565 

2 36.1% 13 35.9% 23 31.7% 20 14.8% 6 27.8% 5 40.0% 4 

3 36.1% 13 20.3% 13 36.5% 23 29.6% 8 33.3% 6 10.0% 1 

4 5.6% 2 6.3% 4 7.9% 5 11.1% 3 0.0% 0 10.0% 1 

5 8.3% 3 7.8% 5 6.3% 4 11.1% 3 16.7% 3 20.0% 2 
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 لهالعلقة  بين ُبعد العلقات الشخصية و هتغير هكان الع:  ب – 45.4 جدول
 االستمبرح فِمراد انرلم 

مكبن 

 انعمم

 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا
 انذالنخ

 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

بناء المرضى أعتقد أنو لك ربي أ 5
النفسييف مف قبؿ آباء آخريف فإنو مف 

 ضىالمحتمؿ أف ال يصبحكا مر 
 

1 33.3% 10 21.0% 13 27.1% 16 12.5% 4 35.0% 7 0.0% 0 

0.136 
2 30.0% 9 25.8% 16 28.8% 17 40.6% 13 35.0% 7 46.7% 7 
3 20.0% 6 30.6% 19 37.3% 22 31.3% 10 10.0% 2 33.3% 5 

4 10.0% 3 12.9% 8 1.7% 1 6.3% 2 5.0% 1 0.0% 0 

5 6.7% 2 9.7% 6 5.1% 3 9.4% 4 15.0% 3 20.0% 3 
أعتقد أف معظـ المرضى النفسييف  6

يأتكف مف البيكت التي ال ييتـ فييا 
 اآلباء بأبنائيـ

1 36.8% 7 13.6% 6 24.4% 19 24.3% 9 23.3% 7 20.0% 2 

0.825 

2 26.3% 5 34.1% 15 35.9% 28 24.3% 9 30.0% 9 30.0% 3 
3 31.6% 6 29.5% 13 26.9% 21 32.4% 12 33.3% 10 20.0% 2 
4 5.3% 1 11.4% 5 6.4% 5 2.7% 1 6.7% 2 10.0% 1 
5 0.0% 0 11.4% 5 6.4% 5 16.2% 6 6.7% 2 20.0% 2 

الفشؿ في العبلقات العاطفية ينتيي  7
 عادة بمرض نفسيٌ 

1 5.6% 1 22.4% 11 43.2% 16 17.3% 14 22.7% 5 27.3% 3 

*0.023 

2 27.8% 5 28.6% 14 13.5% 5 38.3% 31 45.0% 10 36.4% 4 
3 50.0% 9 36.7% 18 18.9% 7 29.6% 24 18.2% 4 18.2% 2 
4 16.7% 3 4.1% 2 5.4% 2 7.4% 6 9.1% 2 0.0% 0 
5 0.0% 0 8.2% 4 18.9% 7 7.4% 6 4.5% 1 18.2% 2 
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 :العلقة بين ُبعد العلقات الشخصية وهتغير هكان السكن 6.5.3.4

 

مجاؿ بيعد العبلقات  ًفقراتبيف جميع ( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 (.2582) ، كما ىك مكضح في الجدكؿ كاف السكفم الشخصية كبيف متغير

 
 :ة وهتغير هكان التخرجالعلقة بين ُبعد العلقات الشخصي 7.5.1.4
 

مجاؿ بيعد العبلقات  ًفقراتبيف أغمب ( =0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

مف خريجي الدكؿ %( 59)الثالثة حيث أكد ما نسبتو  ًفقرة، ما عدا اللتخرجاالشخصية كبيف متغير مكاف 

لبعض كىي نسبة أكبر مف خريجي الدكؿ العربية  الغربية عمى أف المرض النفسي يسببو الناس لبعضيـ ا

(.47.4)كما ىك مكضح في الجدكؿ %( 30)حيث بمغت 
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العلقة  بين ُبعد العلقات الشخصية و هتغير هكان السكن  16.4جدول   

 انسكه االستهارة ِفقرات انرلم 
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب أوافك أوافك جذا

 خانذالن
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

اعتقد أف طبلؽ الكالديف أك كفاة أحدىما  1
 مف أسباب األمراض األمراض النفسية

1 46.9% 15 62.1% 41 68.8% 66 66.7% 10 50.0% 4 100.0% 1 

0.659 2 50.1% 16 36.4% 24 28.1% 27 33.3% 5 50.0% 4 0.0% 0 

3 3.0% 1 1.5% 1 3.1% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
أؤمف باف المرض النفسي يسٌببو الناس  2

 لبعضيـ البعض
1 65.7% 23 54.7% 29 67.7% 63 58.3% 14 62.5% 5 60.0% 3 

0.385 2 34.3% 12 39.6% 21 31.2% 29 41.7% 10 25.0% 2 40.0% 2 

3 0.0% 0 5.7% 3 1.1% 1 0.0% 0 12.5% 1 0.0% 0 
كبلت الزكجية مف أسباب المرض تيعد المش 3

 النفسي 
1 55.0% 11 42.5% 41 70.8% 63 55.0% 11 64.3% 9 100.0% 2 

0.246 2 53.0% 7 56.5% 31 27.0% 24 45.0% 9 35.7% 5 0.0% 0 

3 10.0% 2 1.0% 1 2.2% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 
أعتقد أنو لك يحب اآلباء ابنائيـ أكثر لقؿ  4

 يالمرض النفس
1 55.6% 20 60.0% 39 61.9% 39 88.9% 24 61.1% 11 40.0% 4 

0.185 2 41.7% 15 35.9% 23 36.5% 23 11.1% 3 38.9% 7 50.0% 5 

3 2.7% 1 4.1% 2 1.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 10.0% 1 
أعتقد أنو لك ربي أبناء المرضى النفسييف  5

مف قبؿ آباء آخريف فإنو مف المحتمؿ أف 
 ا مرضىال يصبحك 

1 46.7% 14 74.2% 46 61.0% 36 65.6% 21 55.0% 11 60.0% 9 

0.186 2 46.7% 14 22.6% 14 39.0% 23 34.4% 11 45.0% 9 33.3% 5 

3 6.6% 2 3.2% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 6.7% 1 
أعتقد أف معظـ المرضى النفسييف يأتكف  6

مف البيكت التي ال ييتـ فييا اآلباء 
 بأبنائيـ

1 47.4% 9 56.8% 25 65.4% 51 62.2% 23 73.3% 22 70.0% 7 

0.389 2 52.6% 10 38.6% 17 32.1% 25 37.8% 14 26.7% 8 20.0% 2 

3 0.0% 0 4.6% 2 2.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 10.0% 1 
الفشؿ في العبلقات العاطفية ينتيي عادة  7

 بمرض نفسيٌ 
1 77.8% 14 73.5% 36 62.2% 23 54.3% 44 59.1% 13 63.6% 7 

0.479 2 16.7% 3 26.5% 13 35.1% 13 43.2% 35 36.4% 8 36.4% 4 

3 5.5% 1 0.0% 0 2.7% 1 2.5% 2 4.5% 1 0.0% 0 
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 هتغير هكان التخرج بين ُبعد العلقات الشخصية و  العلقة 47.4  جدول 

 االستهارة ِفقرات انرلم 
مكبن 

 انتخرج
 أعبرض ثشذح أعبرض معبرض انى حذ مب مىافك انى حذ مب كأواف أوافك جذا

 انذالنخ
 عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد %

اعتقد أف طبلؽ الكالديف أك كفاة أحدىما  1
 مف أسباب األمراض األمراض النفسية

1 68.8% 22 56.1% 37 71.9% 69 80.0% 12 87.5% 7 100.0% 1 
0.165 

2 31.2% 10 43.9% 29 28.1% 27 20.0% 3 12.5% 1 0.0% 0 
أؤمف باف المرض النفسي يسٌببو الناس  2

 لبعضيـ البعض
1 68.6% 24 66.0% 35 75.3% 70 62.5% 15 37.5% 3 20.0% 1 

*.044 

2 31.4% 11 34.0% 18 24.7% 23 37.5% 9 62.5% 5 80.0% 4 
تيعد المشكبلت الزكجية مف أسباب  3

 المرض النفسي 
1 26.0% 16 60.3% 44 71.9% 64 65.0% 13 64.3% 9 100.0% 2 

0.409 

2 74.0% 4 39.7% 29 28.1% 25 35.0% 7 35.7% 5 0.0% 0 
أعتقد أنو لك يحب اآلباء ابنائيـ أكثر  4

 لقؿ المرض النفسي
1 69.4% 25 67.2% 43 68.3% 43 63.3% 17 66.7% 12 80.0% 8 

0.959 

2 30.6% 11 32.8% 21 31.7% 20 36.7% 10 33.3% 6 20.0% 2 
أعتقد أنو لك ربي أبناء المرضى النفسييف  5

مف قبؿ آباء آخريف فإنو مف المحتمؿ أف 
 ال يصبحكا مرضى

1 83.3% 25 62.9% 39 62.7% 37 59.4% 19 57.0% 15 86.7% 13 
0.123 

2 16.7% 5 37.1% 23 37.3% 22 40.6% 13 43.0% 5 13.3% 2 
معظـ المرضى النفسييف يأتكف أعتقد أف  6

مف البيكت التي ال ييتـ فييا اآلباء 
 بأبنائيـ

1 73.7% 14 61.4% 27 70.5% 55 78.4% 29 53.3% 16 70.0% 7 
0.287 

2 26.3% 5 38.6% 17 29.5% 23 21.6% 8 46.7% 14 30.0% 3 
الفشؿ في العبلقات العاطفية ينتيي عادة  7

 بمرض نفسيٌ 
1 83.9% 7 61.2% 30 75.7% 28 71.6% 58 77.3% 17 72.7% 8 

0.062 

2 16.1% 11 38.8% 19 24.3% 9 28.4% 23 22.7% 5 27.3% 3 
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 :النقاش والتحميل 4.4
 

 الحككمية كسط كجنكب  المشفياتالعامميف في  األطباءاتجاىات  كاقع عمى التعرؼ إلى الٌدراسة دفتى

  اتجاىات قياس في كدكرىا بأىميتيا الباحث يعتقد التي  الٌدراسةسئمة مف خبلؿ ا كذلؾ  الغربية، الضفة
عمى  كتفسيرىا الٌدراسة ذهى بيا خرجت التي  النتائج مناقشة ، كمف خبلؿ نحك المرضى النفسييف األطباء

 :النحك التالي
 

ية في جنوب ووسط الّضفة الحكوه الهشفياتالعاهمين في  األطباءاالتجاىات التي يحهميا  ها :أواًل 
 .، نحو الهرضى النفسيينالغربّية

 

نحك المرضى النفسييف في مستشفيات كسط ك جنكب الضفة  األطباءاتجاىات ٌدراسة شارت نتائج أ
اتجاه سمبي حكؿ  إلىالنتائج ت أشار  ، حيثأبعاد عمى الدرجة الكمية لؤلربعة اتجاه سمبي إلى " الغربية

ت كؿ مف بيعد العبلج ، كالتقييد االجتماعي، كالتفاعؿ االجتماعي، كالعبلقات الشخصية، فيما أشار 
 .إلى اتجاه إيجابي (يةاإلنسانالنظرة  بيعد)، الدرجة الكمية لمبيعد الخامس

 
نحك المرضى  سمبيةىات جكد اتجاالتي أظيرت ك ، ك مع العديد مف الدراسات الٌدراسةه ائج ىذكتتفؽ نت
ية كأخرل سمبية إلى  كجكد اتجاىات إيجاب أشارت دراسات اخرل، ك (0001، الطيطي)، مثؿ النفسييف

 ,Foster, et al)،(Jorm,1999)كمف ىذه الدراسات  يف،النفسي ىنحك المرض يحمميا المبحكثكف

2007)، ( .(Matschingr, Angermeyer, 200    
   
 

كؿ التطكرات الحديثة في أساليب  مف رغـال كنتائج الٌدراسة تدعـ الٌدراسات السابقة التي أظيرت أنو عمى
فيناؾ حاجز نفسي قائـ بيف ،  مختمؼ فئات المجتمع جانبنظرة سمبية مف  ال يزاؿ ينظرلممريض العبلج

بؿ يمتد ليشمؿ كؿ ما يتعمؽ بيـ مف العيادات  المرضى النفسييف،امة كبيف لمجتمع بصفة عالناس في ا
في إيجاد اتجاه سمبي نحك النفسي ، كيسيـ ىذا الحاجز  يفالنفسي األطباءالنفسية ، كحتى  المشفياتك 

 يسبب عزكؼ الناس كترددىـ في التعامؿ مع الجيات التي تقدـ الخدمات النفسيةالنفسي الطب 
(www.irshady.com) ف التخصص في يرغبك يـ ال أنأثبتت دراسات عمى طمبة كميات الطب ، فقد

ان مف تخصصات الطب األخرل كالجراحة كالطب أنو اقؿ شأنليو عمى كينظركف إ مجاؿ الطب النفسي،
حيث أجرل مسح عمى عينة عشكائية   ،((Feifel,1999كىذا ما أكدتو دراسة  الباطني كطب األطفاؿ

http://www.irshady.com/showthread.php?t=5339
http://www.irshady.com/showthread.php?t=5339
http://www.irshady.com/
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أمريكٌية، لمتعرؼ عمى اتجاه الطبلب نحك العمؿ في  طالبى طبو مف ثبلث جامعاتو ( 005)مككنة مف 
 .مجاؿ األمراض النفسية

 
خياره األكؿ العمؿ في مجاؿ  كاف طالبان  (005)طالبان كاحدان مف أصؿ  أفكأشارت النتائج إلى   

مف المبحكثيف، كمف جية أخرل فقد حصؿ مجاؿ األمراض النفسية عمى % ( 001) األمراض النفسية 
التخصصات الترتيب الثالث مف حيث المتعة في العمؿ بعد الطب المناكب، كالجراحة العامة، تأتي بعده 

كثيران ما  ،مف تخصصات الطب المختمفة األطباء أف، ليس ذلؾ فحسب بؿ (Feifel, 1999)األخرل 
 األطباءمما يدفعيـ إلى عدـ التعاكف مع النفسي خاطئة كغير دقيقة عف مجاؿ الطب  أفكاريككف لدييـ 
مف تخصصات  األطباءبعض  أف كماكعدـ فيـ أساليب تشخيص كعبلج المرضي النفسييف النفسييف 

 ىمرضال أفحيث يعتقد البعض منيـ  ،مريض نفسيال كثيران ما يتجنبكف التعامؿ مع  الطب األخرل
الحالية حيث  الٌدراسة،  كىذا ما أشارت إليو نتائج ؿ مف يقترب منيـ عمى ك ىـ مصدر خطر  ييفالنفس

عمى أعمى درجات السمبية  ةالثاني الًفقرة ، حيث حصمتإلى سمبية تجاه أغمب فقرات بيعد العبلج  أشارت
تصرؼ أمكاؿ معالجة المرضى  أفينبغي و أنعمى كالتي تنص مكافقة مف المبحكثيف %( 9985)بنسبة 

 .النفسييف في معالجة أمراض أخرل قابمة لمشفاء
ما زاؿ ىناؾ االجتماعي، حيث بعد التقييد فقرات  أغمب ة عمىاتجاىات سمبيٌ  إلى الٌدراسةكما أشارت  

 9189)     ت نسبة المكافقةكانتحديد حركتو في المجتمع، حيث اعتقاد بكجكب تقييد المريض النفسي ك 
كجكب معاقبة المرضى بقسكة حتى ال يكرر خطأه مما يدؿ السادسة كالتي تنص عمى  الًفقرةى عم%( 

 (.Burk , 1991)كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة ، الًفقرةه عمى إجابة سمبية عمى ىذ
 

بنسبة مكافقة بمغت  التفاعؿ االجتماعيبيعد  غمب فقراتجاىات سمبية عمى اأيضان إلى ات الٌدراسةكأشارت 
عمى رفض زكاج أحد افراد أيسرىـ مف المرضى الحادية عشر ك التي تنص   الًفقرة عمى%( 7585)

ت نسب كانت الشخصية حيث العبلقا كأغمب فقرات. مييـ بكادر الشفاءالنفسييف حتى لك ظيرت ع
بٌي أبناء المرضى النفسييف مف قبؿ أناعتقد الخامسة التي تنص   الًفقرةعمى %( 5182)المكافقة  و لك ري

عمى االتجاىات السمبية ( 0005)، ك قد أكد الطراكنة مف المحتمؿ أال يصبحكا مرضى فإنوأباء، آخريف 
 .ك عمى ضركرة األبتعاد عنيـ المريض النفسياالقتراف بميا افراد المجتمع تجاه التي يحم

 
ك التي أكدت عمى تحسف النظرة تجاه ( 0000) مف جيةو اخرل تعارضت الٌدراسة مع دراسة العنزم 

 اظيرك أ خصكصان، حيث سر المرضى النفسييفأي المرضى النفسييف عمى مستكل األفراد بشكؿ عاـ، ك 
 تعاطفان كمشاعر طبية نحك المريض النفسيٌ  أبدكاكما  ،عارؼ صحيحة عف المرض النفسيٌ معتقدات كم

http://www.irshady.com/showthread.php?t=5339
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زيارة الطبيب النفسي عند الشعكر بالمرض  أىميةلتبني المبحكثيف تصكرات ايجابية مثؿ  باإلضافة
مكانية  .النفسية باألدكيةالعبلج كالشفاء  كا 

 
 اغمب فقرات البيعدإيجابية تجاه  درجة  عمى تحصمية اإلنسانعد النظرة ب أفيتضح لنا  مف جيةو أخرل 

أكثر مف  المرضى النفسييكف يحتاجكف لمعناية كالحب   أفاألكلى التي تنص عمى  الًفقرة، حيث حصمت 
عمى أىمية العناية ك  ، فقد كافؽ غالبية المبحكثيف األطباء%( 17.3)أعمى درجة مكافقة بنسبة  غيرىـ

  .لمساعدتيـ عمى التحسف ك الشفاء ك ىذا يدؿ عمى اتجاه إيجابي لمفقرةاالىتماـ بالمرضى النفسييف 
، كىدـ لمبيكت كغيرىا مف سياسات التعذيب التي يتعمدىا مف اعتقاالتالكضع السياسي  أف يثح

الكعي  أف يف، حيث ، كالمادية  في فمسطالجسدية، ك تدمير الشعب مف الناحية النفسية اإلحتبلؿ بيدؼ
التي قد يتعرض ليا  النفسٌية ، لظركؼبشكؿ خاص إلى ا األطباءالناس بشكؿ عاـ ك دكر في تفيـ  لو

 .يةاإلنسان، مما يعزز مف االتجاه اإليجابي تجاه بيعد النظرة المرضى النفسييف
 

مكاقؼ أكثر  ة الدراسة عينٌ  حيث أبدت، ((Madianos, et al,1999دراسة  عمى ذلؾ  ك قد أكدت
المرضى كتقييد  تحبذ التمييز االجتماعي ضد جتماعي لممريض النفسي، كما لـاالندماج اال ة نحكإيجابيٌ 

إليجابي كالتسامح في ىذه النتائج في سياؽ المناخ االجتماعي ا المرضى النفسييف، كقد عزت الدراسة
 .النفسٌية المجتمعٌية ة، يعززىا تنفيذ برامج التدخؿ الصحيٌ منطقة أثينا

 
 فردان  المريض كافسكاء  افراد المجتمع لمريض تقع عمى عاتؽ كؿ فرد مفكلية صحة اؤك مس إفكأخيران ف

  .بشكؿو خاص األطباءعاـ كعمى  ، بشكؿو في المجتمع أسرتو أك عضكان  مف
 

  :والهتغيرات اليهغرافية الّدراسةالنتائج الهتعمقة بأبعاد : ثانيا
 
:الهستقمةو الهتغيرات ُبعد العلج  العلقة بين-1  
 
 ، ما عدا تأثير لمجنس عمى بهعد العبلج و ال يكجدأنك الجنس تبيف لعبلقة بيف بيعد العبلج عند فحص ا  

اث تجاه قدرة نت لدييـ درجات مكافقة أعمى مف األكاننسبة الذككر   أفحيث  تبيف السادسة  الًفقرة
الٌدراسات مثؿ  أكدتو العديد مفذا ما ، كىالطبيب عمى تقديـ العبلج البلـز ك الكافي لممرضى النفسييف

إلى تجانس أفراد العٌينة ،  يعزل ذلؾ، ك (0005حسف،بركات ك )، (0005شاحكت كآخركف،)دراسة 
كالظركؼ التي يكاجيكنيا في العمؿ مف جية أخرل؛ كىذا ما نراه في البيئة المشتركة التي يعمؿ فييا كؿ 
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مف  يالمجتمع الفمسطين مف األطباء الذككر كاإلناث جنبان إلى جنب في ظؿ الظركؼ التي يعيشيا
 .الناحية السياسٌية، ك االقتصادية، كاالجتماعية

 

الثامنة، حيث اشارت  الًفقرةفتكجد تأثير بسيط لمعمر عمى  متغير العمرأما بالنسبة لبيعد العبلج مع 
مشفى  أفالتي تنص عمى  الًفقرة، أيدكا ( 20ك أقؿ مف  -02)الذيف تراكحت أعمارىـ بيف  أفالنتائج  

مف الذيف  تزيد اعمارىـ عف  أكبرإلبعاد المرضى عف المجتمع بنسبة  مكافألمراض النفسية يعتبر ا
 الشخص معيا تأتي مف تفاعؿ أنمَّمة، أم عى تى مي يا أناالتجاىات مف خصائص  أف سنة، حيث ( 10)

سات التي الٌدرا كمف  مجتمعو عبر السنيف مما يساعد عمى تعديؿ االتجاىات تجاه المكاضيع المختمفة
 (.5112كفافي،)لمعمر أثر عمى اتجاىات األفراد  أفأكدت عمى 

 

يكجد ليا تأثير فبل  العمؿ مكاف ، كالخبرة مكافكؿ مف متغير  عد العبلج، كبالنسبة  لكؿ مف متغير بي 
مثؿ  ك عدـ تكرار كافي لبعض النسباحدل االحتماالت ليذه النتيجة ىقد تككف  ،ليا حكؿ بهعد العبلج

 .ـالمخي
  

يستطيع الطبيب تقديـ مف بيعد العبلج  السادسة الًفقرةحكؿ السكف ،  مكاف ىناؾ تاثير لمتغير كافلقد 
القرل  كافالمدف نسب مكافقة اكثر مف س كافلدل س كاف، إذ ( العبلج البلـز كالكافي لممرضى النفسييف

ذلؾ دراسة ، ك قد أكدت عمى الًفقراتك المخيـ، فيما لـ يكف ىناؾ تأثيرحكؿ متغير السكف مع باقي 
، ك قد يعزل ذلؾ إلى التكزيعات السكنية القريبة مف بعضيا، حيث ال يكجد (2006بركات ك حسف،)

شفيات ليبلن كنياران؛ مما يتيح ليـ األطباء يتناكبكف العمؿ في المأف  حكاجز جغرافية كبيرة، باإلضافة إلى
اجتماعية كمينية متشابية ، مما يمغي الفركؽ  حت ظركؼتجد لفترات طكيمة مع بعضيـ البعض التكا

 .فيما بينيـ
 
عزؿ تنص عمى التي الخامسة  الًفقرةنحك  أكثر مكافقة ربية لدييـخريجي الدكؿ الع أفتبيف كقد  

كالتي أكدت ( (Singh,et, 1998) ك قد أكدت عمى ذلؾ دراسةداية ظيكر األعراض، المرضى منذ ب
  .ي تعديؿ االتجاىات نحك المرضى النفسييفعمى أىمية المكاد التعميمية ف

إلى تشابو الخطط لـ يكف ىناؾ عبلقة بيف متغيرمكاف التخرج ك فقرات الٌدراسة، ك يعزل ذلؾ ك ايضان 
مف حيث  الٌدراسية في كميات الطب ك التي تتقارب ك تتشابو مع بعضيا البعض عمى مستكل العالـ

. المرض النفسيحة الٌنفسٌية ك ، كالتدريبية في مجاؿ الصٌ المكاد النظرية


 :الهستقمةالعلقة بين ُبعد التقييد االجتهاعي و الهتغيرات  -2
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 ات مثؿ متغير ال معظـلـ يكف ىناؾ فركؽ في اجابات المبحكثيف تجاه فقرات بيعد التقييد االجتماعي ك               

كؿ مف العمؿ كالسكف، كقد تكافقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ  مكافالجنس، ك التخصص، كالخبرة، ك 
نو لـ يكف ىناؾ  فركؽ لدل األفراد في اتجاىاتيـ ، حيث أ(5191يف، بكمد) (0005بركات كحسف،)مف 

 .مكاف السكفنحك المرضى النفسييف تعزل لمتغيرات العمر، ك 
  

، مف جية %( 9)تحمؿ أعمى نسب مكافقة عامان ( 33)الفئة العمرية األقؿ مف  أف فيما أشارت النتائج 
الفئة العمرية األصغر  أفمما يدؿ عمى  عامان ( 51)مف  أكبرأخرل لـ يكف ىناؾ نسبة مكافقة  لمف ىـ 

لدييا درجة مكافقة عالية عمى تشديد الحراسة عمى مستشفيات األمراض النفسية، ىذا يديؿ عمى  كاف
سمبٌية تجاه ألصغر مما يدعك العمؿ عمى تغيير تمؾ النظرة السمبية عالية يحمميا اطباء الفئة العمرية ا

 )، ك قد تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة العمؿ عمى تعزيز االتجاىات اإليجابية، ك المرضى النفسييف
Chung.et al,1994) فقد أظيرت رمتغير العمل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل حيث أشارت ،

كمما كاف الفرد أصغر في العمر فإنو يحمؿ اتجاىات إيجابية لممرض النفسي، كقد عزت  أنوالنتائج ،
ف الفئة الشابة أكثر حة النفسية  في المناىج الدراسية، كا  راسة ذلؾ لتطكر المفاىيـ نحك المرض كالصالدٌ 
 .ضكرا لمدكرات التي تخص المرض النفسيح
 
 :الهستقمةية والهتغيرات اإلنسانالنظرة العلقة بين ُبعد   -3
 

أغمب فقرات مجاؿ بيعد  بيف (=0801α) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال     
عمى اختبلؼ المرض  حيث كافؽ الذككر ما عدا  الجنس، المستقمةية كبيف المتغيرات اإلنسانالنظرة 

التي تنص عمى اختبلؼ طبيعة المرض الجسدم  الثالثة الًفقرةاث، عمى نمف األ أكبرالجسدم، بدرجة 
يسخر  أفيؤسفني "األكلى التي تنص عمى  الًفقرة حصمتالعمؿ  مكافغير متعف النفسي ، كبالنسبة ل

عالية في شفى العامميف في م اءاألطب إجابات مف كبراألنسب المكافقة   الناس مف المرضى النفسييف
ك تعزل ىذه النتيجة إلى  ،(%01) راـ اهلل مجمع راـ اهلل الطبي في تبلىا مشفى (%20) الخميؿالخميؿ 

 حيث أكدالفمسطينية ، الطب جامعات عامميف في تمؾ المشفيات مف خريجي أف أغمبية األطباء ال
األكثر سمبية بمتكسط الحسابي  النجاح معةجاالطب في أف طمبةى  عمىفي دراستو،  (0001، الطيطي)
كعزل الباحث ذلؾ بية مف باقي الجامعات الفمسطينية، أكثر سم (0852)، تمييا جامعة القدس (0810)

القدس، حيث سجؿ طبلب الطب أعمى درجاًت جامعة  النجاح كجامعة لكجكد كمية الطب في كؿ مف 
التخرج في األماكف التي عمؿ فييا ىؤالء الطبلب  كقد ظيرت ىذه السمبية بصكرة كاضحة بعدالسمبية، 

http://isp.sagepub.com/search?author1=Po-Kin+Chung&sortspec=date&submit=Submit
http://isp.sagepub.com/search?author1=Po-Kin+Chung&sortspec=date&submit=Submit
http://isp.sagepub.com/search?author1=Po-Kin+Chung&sortspec=date&submit=Submit


 

 

 

 

156 

  

 ككانت النسبة األكبر في كؿ مف مشفى المجمع الطبي ك مشفى عالية ، كما أكد الطيطي في دراستو أف 
اتجاىات إيجابية تجاه المرض النفسي كفيسر ذلؾ عمى أف طبلب العبلج سجمكا طبلب العبلج الكظيفي 

 .راسية مع المرضى النفسييف أكثر مف طبلب الطبالكظيفي تمقكا تدريبات كمناىج د
 
 :الهستقمةالعلقة بين ُبعد التفاعل االجتهاعي والهتغيرات   -4
 

ىناؾ فركؽ  يكجد و الأن ، نجد المستقمةبيعد التفاعؿ االجتماعي ك المتغيرات عند فحص العبلقة بيف 
ـ اهلل يحممكف ار في مدينة  مع الطبيالمج المبحكثيف في مشفى كاف ، ذات داللة تجاه معظـ المتغيرات

 .ية  الزكاج مف مريض نفسيمكانالعاشرة حكؿ إ الًفقرةاتجاىات اكثر إيجابية ك مكافقة تجاه 
 
مف الممتع "الثامنة  الًفقرةحكثكف مف خريجي الدكؿ الغربية عمى التخرج فقد كافؽ المب مكافأما بالنسبة ل 

ذلؾ إلى  مف خريجي الدكؿ الغربية، كقد يعكد ة بنسبة أكبراألمراض النفسية كالعقميالعمؿ في مشفى 
سية، كىذا ما أكدتو العديد مف الٌدراسات المكاد التي يتمقاىا كؿ منيما في مجاؿ األمراض النفاختبلؼ 
أكدتا  فاالمتك  (Singh, et al, 1998) كدراسة   (Chung, Chan ,and Hock,1994) مثؿ دراسة

 .عمى أىمية تطكير المكاد التعميمية المعطاة مف اجؿ تغيير النظرة السمبية تجاه المرضى النفسييف
 

السكف  مكافالثالثة، حيث نجد ىناؾ عبلقة بيف  الًفقرةعمى  السكف مكافىناؾ تأثير ل كاف لقد أيضان 
، حيث تبيف ة الفرد في المجتمعمكانالتكاصؿ مع المرضى النفسييف يقمؿ مف  أفالتي تنص عمى  الًفقرةك 
د في المجتمع، تبلىا ة الفر مكانالمريض النفسي يقمؿ مف  أفاالطباء الذيف يسكنكف المدينة يعتقدكف  أف
ربما يعكد ذلؾ إلى لمكاف السكف عمى باقي األبعاد ك  القرية ك المخيـ، فيما لـ يكف ىناؾ تاثير كافس

تكاجدىـ في المشفيات ليبلن ك نياران، مما يتيح ليـ التكاجد مع بعضيـ لفترات طكيمة تحت ظركؼ مينية 
ما لى حد إمناطؽ الفمسطينية متقاربة مف بعضيا متشابية، مما يكحد مف افكارىـ ك ثقافتيـ، كما اف ال

) أف تككف االتجاىات لدل الجميع نحك المرضى النفسييف كاحدة، كىذا ما أكدتو دراسة فمف الممكف 
 (.2009الطيطي،

 
التفاعؿ االجتماعي ككؿ مف مف جيةو أخرل لـ يكف ىناؾ فركؽ ذات داللة بيف فقرات بيعد        
ك  Lubber ,  et al, 2003 ))كؿ مف قد تكافقت ىذه النتيجة مع دراسة الجنس كالعمر، ك متغير 

 (.0001 ،القباطي(
 

http://isp.sagepub.com/search?author1=Po-Kin+Chung&sortspec=date&submit=Submit
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 :الهستقمةالعلقة بين ُبعد العلقات الشخصية والهتغيرات   -5
 

الجنس، ) المستقمةكالمتغيرات  ال يكجد فركؽ ذات عبلقة بيف معظـ فقرات العبلقات الشخصية  
 . (كالتخرجالسكف  مكافكالعمر، كالتخصص، ك 

 
ذات  أظيرت الدراسة عدـ ك جكد فركؽ عمى ذلؾ ، حيث Lubber, et al 2003 ))دراسة كقد أكدت 

لدراسة في تكصياتيا إلى كما أشارت ا، مكاف اإلقامة، كالعمر ك داللة إحصائية لكؿ مف الجنس
ل المجتمع األخصائييف النفسييف بعقد الدكرات لمتعريؼ عمى المرض النفسي بشكؿ أعمؽ عمى مستك 

 .ككؿ 
 

طباء العامميف في مشفى األ كافالسابعة، حيث  الًفقرةالعمؿ تجاه  مكافتأثير لىناؾ  كاف مف جيةو اخرل
، مف العبلقات ينتيي عادةن بمرض نفسي الفشؿ فيعمى أف  أكثر مكافقة تبلىا مشفى بيت جاالراـ اهلل 
بركات ) ، كىذا ما أكدتو دراسة  ًفقراتال معظـ  ير لمكاف العمؿ عمىأخرل لـ يكف ىناؾ تأثجيةو 

كيعكد ذلؾ إلى النظرة االجتماعية السمبية السائدة  ،((Bhugra and leff, 1993 ،ك، (0001حسف، ك 
، كما أف االتجاىات متعممة أم أنيا تنتج مف تفاعؿ الفرد مع بيئتو، كمف  نحك المرضى النفسييف

التي ترافقيا، مما يدعكا ي ىذه الخبرات المشاعراالنفعالية الخبرات الناتجة عف ىذا التفاعؿ، حيث يدخؿ ف
 .إلى تعديؿ تمؾ االتجاىات كاالفكار السمبية نحك المرضى النفسييف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الّدراسةمخص نتائج ه  
 
جنكب كسط ك  الحككمية شفياتمالسييف في نحك المرضى النف األطباءاتجاىات ٌدراسة شارت نتائج أ -

 .اتجاه سمبي عمى الدرجة الكمية إلى " الضفة الغربية
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العبلج ، كالتقييد االجتماعي،  بيعدفقرات  كما أشارت نتائج األبعاد إلى  اتجاه سمبي حكؿ كؿ مف -
كسط ك جنكب الحككمية شفيات ملؤلطباء العامميف في ال عؿ االجتماعي، كالعبلقات الشخصيةالتفاك 

 .الضفة الغربية
 
كسط الحككمية شفيات ملؤلطباء العامميف في ال ة إلى اتجاه إيجابيياإلنسان بيعد النظرة ت فقراتأشار   -

 .ك جنكب الضفة الغربية
 
فقرات إبعاد  كؿ مف العبلج، كالتقييد االجتماعي، كالتفاعؿ  أشارت الٌدراسة إلى تأثير بسيط بيف -

الجنس، العمر، )  مةالمستقك بيف المتغيرات ( ية، كالعبلقات الشخصيةاإلنساناالجتماعي، كالنظرة 
 (.التخرج مكافالسكف، ك  مكافالعمؿ، ك  مكافالتخصص، الخبرة، 

 
 :التوصيات 4.1

 
 :مف نتائج ك استنتاجات تكصي الباحثة بما يمي الٌدراسةفي  ضكء ما أفضت إليو   

  

 
 :توصياٍت تخصُّ وزارة الصحة والنظام الصحّي : أوالً    

 
دارة االىتماـ مف قبؿ كزار  ضركرة -   1  األطباءلدل  السمبٌيةاالتجاىات  بتعديؿ المشفياتة الصحة كا 

 .بشكؿ عاـ المشفياتالعامميف في 

 
العممية حكؿ المرض النفسي كالمرضى النفسييف لتعزيز ، كالمحاضرات عقد الدكرات التدريبة -  2

 .طف، كتعديؿ السمبية منيا عمى مستكل مستشفيات الك األطباءاالتجاىات اإليجابية لدل 

 
، كالعيادات المشفيات شاء مراكز لمصحة النفسية في جميعإن، مف خبلؿ االىتماـ بالصحة النفسية -2  

 .الكطف كافة محافظاتي كتكزيعيا في كانالتعداد الس يتناسب مع، بما الصحية

 
 .ية لؤلبحاث العممية بشكؿ عاـ كالنفسية بشكؿ خاصانميز  تخصيص -2  
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 :خصائين والعاهمين في  هجال الصحة النفسيةتوصياٍت إلى اإل: ثانيا -
 
تعزيز االتجاىات اإليجابية  لتعديؿ االتجاىات السمبٌية، ك ؛كرش العمؿ لؤلطباءد المحاضرات ك عق -5

 .نحك المرضى النفسييف

 
العامميف في مجاؿ العامميف في مجاؿ الصحة الجسدية ك  األطباءالتكاصؿ كالتعاكف المستمر بيف  -0

 .المجتمع، كىذا يرفع مف المستكل الصحي كالنفسي ألفراد فسيةالصحة الن

 
ر التكعية في مجاؿ الصحة النفسية، مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ، كعبر المقاءات، العمؿ عمى نش -2

نحك المرضى ، كيعدؿ السمبٌية منيا ، مما يعزز االتجاىات اإليجابية جتمعيةكرشات العمؿ المك 
 .النفسييف

 

 :ٍت لمباحثينتوصيا: ثالثاً  -

 
، سييف، لمعامميف الصحييف اآلخريفمكضكع االتجاىات نحك المرضى النف حكؿدراسات مقارنة  إجراء -1

 .كباقي أفراد المجتمع

 
الصحة النفسية بشكؿ عاـ،  مجاؿ في المتقدمة الدكؿ لبعض السابقة الخبرات مف ستفادةاإل -2

 .االتجاىات بشكؿ خاٌص ك 
 
 بحثيا تـ التي غير لمتغيرات بعناتً  االتجاىات نحك المرضى النفسيف تبحثي  اساتو كدر  ، بأبحاثو  القياـ -3

 .الٌدراسةىذه  في
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 :الهراجع
 

 :الهراجع العربية
 

هناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي في العموم النفسية و التربوية (: 5119. )أبك حطب، ص
 .جمك ، القاىرةن، مكتبة األ 5ط. واالجتهاعية

    
 . عمافدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، . هبادىء اإلرشاد النفسي(: 5111) .عيطة، سأبك  
 

 .51، ص ص الجزيرة".  تحسن النظرة االجتهاعية نحو الهرض النفسي(: "0005. )أبك ىاشـ، ق
 

 .سكندريةدار المعرفة الجامعية، اإل. خدهة الفرد النظرية و القياس(:  5111. )أحمد، ـ
 

، دار الثانيترجمة حامد الفقي، القسـ . نظريات اإلرشاد والعلج النفسي(: 5110. ) س باترسكف،
 .العمـ، القاىرة

 
االتجاه نحك المرض النفسي كالعبلج النفسي لدل طمبة الجامعات في (: "0005. )بركات،ح، حسف، ؾ

 .21 -25، ص ص  1، هجمة شبكة العموم النفسية العربية". شماؿ فمسطيف
 

 .عمافدار الثقافة، . 5ط ،عمم النفس االجتهاعي(: 0002. )ر،جبني جاب
 

 الهستوى الدراسي والجنس وبين اتجاىات و العلقة بين التخصص (: 5119. )بكمديف، ـ
 .عماف، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، طمبة الجاهعة نحو الهرض النفسي

 
، دار النيضة فاترجمة  يعقكب غس. ةاالنفعاليات العلج الهعرفي واالضطراب(: 5150. )أ. بيؾ

 .العربية، بيركت
 



 

 

 

 

161 

  

منشكرات القدس        . 5، طاإلرشاد والتوجيو في هراحل العهر(: 0005. )جامعة القدس المفتكحة  
 .عمافالمفتكحة ، 

 
دارالعربية . 5، طعلجيا-أعراضيا-واعياأن -تاريخيا –األهراض النفسية(: 5119. )،أالجسماني

، بيرك ل  .تمعمـك
 

 . عمافدار الفكر، . 5، طالتكنولوجيا –التطبيق  –النظرية  -االرشاد النفسي(: 0002. )حسيف، ط
 

 .سعودي هشفىب التفريقية لمطب النفسي التواُصمي في  أنالجو  " :(0005. )ف، كآخرك الحمد، ع
 -20، ص ص 50،( Eastern Mediterranean health journal".)كالمرضى كمكاقفيـ  األطباءمعارؼ 

25. 
 

  ".اتجاىات هدرسي كميات الهجتهع والجاهعات نحو تكنولوجيــا التعميم" :( 5115)  .حمدم ، ف
 .550-520 ص ص 1 ،دراسات

 

 .    29-27، ص ص 27، هجمة عمم النفس". رؤل جديدة في الطب النفسي(:" 5117. )حمكدة، ـ

 
 . 5، طوواجبات ولياتؤ ي هسالرشاد النفسي والتربو ا: (0000). عا، الخكاج

 
 .، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعيةعمم النفس االجتهاعي(: 5111.)دكيدار، ع

 
، كرقة عمؿ مقدمة  لندكة  المجتمع اتجاىات الناس نحو األهراض النفسية: (5199) .س ي،ناريح

 .كاالضطرابات النفسية
 
 .عمافكؽ، دار الشر . 5، طعمم نفس النهو(:  5119)الريماكم، ـ  
 
 .عمافدار الفكر، . 5، طنظريات العلج واإلرشاد(: 5119. )الزيكد، ف    
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، دار الفكرالعربي، النفس االجتهاعي رؤية هعاصرةعمـ  (:5111. )عبد الرحمف، س السيد، ؼ،  
 .القاىرة

 

المرحمة ك  يةالثانك المعتقدات كاالتجاىات نحك المرض النفسي لدل طالبات المرحمة " :(5112. )شقير، ز
 .521 -502، ص ص 02، هجمة عمم النفس". الجامعية 

 
 .دار غريب لمطباعة، القاىرة. نظريات اإلرشاد والعلج النفسي(: 5112. )الشناكم، ـ

 
 .مكتبة فخراكم ،  البحريف. 5، طواحـة النفـس(:  0000. )الشيخ، ع  
 

، هجمة دراسات ".قتيا ببعض المتغيراتعبلاالتجاىات نحك المرض النفسي ك " (:0005. )الطراكنة، ك
 .205-200،  ص ص 0
 

اتجاىات طمبة العموم الطبية في الجاهعات الفمسطينية نحو الهرض النفسي (: 0001. )الطيطي، ـ
 .، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة القدس، فمسطيفوالهرضى النفسيين

     
 .جامعة عيف شمس، مصر .مالهعمم وهينة التعمي(:5110. )عبد المقصكد كآخركف

 
 

 .عماف ،الثقافة دار(.5ط)، نظريات االرشاد والعلج النفسي: ( 5111) .،جعبد اليادم ، س ،العزة
 
 .سمسمة دار المعرفة، الككيت. أهراض الفقر(: 5110. )عطية، ؼ  
 

بهشكلت استخدام الهراىقين لمخدهات الصحية في اإلسكندرية بهصر، وارتباطو :" (0002. )عفيفي، ـ
 .75 -52، ص ص50 ،(  lEastern Mediterranean health journa".)الصحة النفسية

 
 . عمافدار البيرؽ لمطباعة كالنشر،  . عمم النفس االجتهاعي(: 5191. )عقؿ ع 
 

 .  جمك، القاىرةنمكتبة األ. 9، طالطب النفسي الهعاصر(: 1998. )عكاشة، أ
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 . جمك، القاىرةنمكتبة األ. هعاصرالطب النفسي ال(: 0002.)عكاشة، أ

 

 .دار الفكر العربي، القاىرة. 5، طالقياس والتقويم التربوي النفسي(: 0000. )عبلـ، ص
 

واقع : بين الدراسات النفسية و التجربة العلجية النفسية الفمسطينيةالفجوة (: 0007. )عمرك، ـ
شكاليات  .، المركز الفمسطيني لئلرشادوا 

 
 .25،هجمة الواحة". االتجاىات اإليجابية ”(0007ف أكؿ، تشري. )العيد، ج

 
 .دار الفكر الجامعي ، االسكندرية  . اإلرشاد النفسي :( 5117)  .العيسكم ، ع

  
هسح : االضطرابات النفسية في هصر انتشارالهسح الوطني لهعدالت : "(0001. )كآخركف ، ـ،غانـ
 .72 -57، ص ص  51، ( Eastern Mediterranean health journal)، "أولي

 
 .عمافمكتبة المجتمع لمنشر ك التكزيع، . 5، طاالتجاىات النفسية(: 0007. ) الغرباكم، ـ

 
تقرير صادر عن الوضع الصحي لمهستشفيات (: 0001)، الجياز المركزم لئلحصاء فمسطيف

 .راـ اهلل. الفمسطينية
 

العاهمين في  األطباءأعداد (: 0050)ة قسـ الشؤكف اإلداري. فمسطيف ، كزارة الصحة الفمسطينية
 .راـ اهلل. الحكوهية الهشفيات

 
، دراسة هدى النتشار األهراض النفسية في الهجتهع في قطاع غزة(: 5119. )، السراج، أ. قكتو، س

 .غير منشكرة مف مركز غزة لمصحة النفسية، برنامج غزة لمصحة النفسية
 

 الثانويةالقطريين في الهرحمة  النفسيعند الطمبةاالتجاه نحو الهرض (: 5112. ) كفافي، ع
 .، الدكحة، مركز البحكث القطريةالجاهعيةو 
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هجمة رسالة الخميج ". دكر االتجاىات في سمكؾ األفراد كالجماعات(: "5111. )المخزكمي، أ 
 (.25-05)ص ص ( 12)51،العربي

 
التكزيع ك   لمنشر  فادار الفرق .5ط ،الهيسر في عمم النفس االجتهاعي(: 5190. )ت، بمقيس،أ مرعي،

  .عماف،
 

منشكرات جامعة , مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية. التعمم ونظرياتو(: 0005.) المنصكر، ع 
  .تشريف، البلذقية

 
 .المنصكرة ، أكركفك لمطباعة،اقصراع أم وف: العلج الشعبي والطب النفسي(: 5112. )ـ، الميدما
 

 عمافدار الثقافة ، . الهدخل إلى عمم النفس(: 0002. )ـ محمد،. ب كلي،
 

 .55، هجمة الثقافة النفسية ".كاقع الطب النفسي في العالـ العربي" :(5110. )النابمسي، ـ
 

 .عماف، التكزيعك  لمنشردار الشركؽ . أساسيات القياس في العموم السموكية :(0002) . ، ـ نبيافال
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 :الهواقع اإللكترونية

 

أكتكبر  7اتجاىات طمبة جامعة (:" 0005. ) شاحكت، أ ، المنتصر، س ، أبك فناس، ؼ ، الميدم، ف
 .الصفا لمصحة النفسية. بمدينة مصراتو نحك المرض النفسي

 www.elssafa.com. 

  
 

 .مجمة الحكار المتمدف". السمككية االضطرابات(:" 0001ي،ناكف ثكان. ) عياش، أ  
www.ahewar.org 

 
لممعمكمات،  يالمركز الكطن. نحك المرض النفسي فاليمنيي األطباءاتجاىات (: 0001. )، أالقباطي
.صنعاء  

 

www.yemen-nic.info  

".الصحة النفسية في فمسطيف(: " 0001) ركز الفمسطيني لؤلرشاد الم  
 

www.pcc-jer.org. 

 

 .الصحة النفسجسمية(: 0005.)الميدم، ـ       
.//www.sehha.com/mentalhealthHttp 

 

 

http://www.ahewar.org/
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 (.0001) منتديات اإلرشاد النفسي
www.irshady.com 

 

 (.0001)الفمسطينية كزارة الصحة 
www.maannews.net 

 
 (.2009)كزارة الصحة الفمسطينية  

www.maannews.net. 

 
forum.toleen.com 

 
www.robtex.coml 
 

 

www.jcctv.net 

 
 

www.alssiyasi.com 
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169 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 الهلحق
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 (3)همحق رقم 
 

 ارةستهاال -
 بسم اهلل الرحهن الرحيم

 :المحترمة /الطبيبة  ،/المحتـر /الطبيب

 -:التحية بعد

 :فابعنك  الٌدراسة ىذه بإعداد  الباحثة تقـك

 .الحككمية في كسط ك جنكب الضفة الغربية المشفياتنحك المرضى النفسييف  في  األطباءاتجاىات 

كمية الصحة العامة  \الصحة النفسية  تخصص في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماالن 
 . جامعة  القدس في

 :إلى قسميف رئيسيف ستمارةتنقسـ اال
:المستقمة/ المستقمة الٌدراسةكيتناكؿ متغيرات : القسم األول  

)       (ثىأن)      (                        ذكر :    لجنسا -5  
 

:العهر -0  
 )           (       22أقؿ مف -02
 )           (        20أقؿ مف – 22
 )           (      15اقؿ مف  – 20
 )           (     50اقؿ مف   - 15
 (       )                 فما فكؽ  - 50

 

 2- التخصص:                                                 .
 2-  هكان العهل:                                                 .

)        (.       مخيـ        )      (         قرية )     (         مدينة : السكن هكان -1  
:سنوات الخبرة  -5  
 )       (.        سنكات 50أقؿ مف -0

 (.    )       سنة  51اقؿ مف  – 50
 (.    )         سنة  09أقؿ مف -51
 (.     )        سنة 27اقؿ مف – 09
(.     )                 فما فكؽ -27  

 - الدولة التي تّخرج هنيا الطبيب:                                .
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حكؿ المرضى  األطباءكىي اتجاىات ، الٌدراسةمة المتعمقة بقياس مكضكع يتناكؿ األسئك  :الثانيالقسم 
بع لؤلمراض النفسية ك العقمية النفسييف ، ك يقصد بالمرض النفسي حسب الدليؿ التشخيصي الرا

(DSM 4  ") أك سمككية ةانفعاليأم اختبلؿه في الكظائؼ النفسية عند الفرد يظير عمى شكؿ أعراض،
 ".أك مجتمعية معان، بحيث تؤثر عمى شخصية الفرد ك تكيفو في الحياة 

 
اعرىـ ،أك أك مش يـ،انمف اضطراب في أذى يعانكفاألشخاص الذيف : ك يقصد بالمرضى النفسييف 

أفكارىـ ك يتضمف اضطرابات عديدة منيا فئة العصاب ك اضطرابات الشخصية ك غيرىا مف 
 (.(Lindsey,2002االضطرابات  

 
و ال أنم مف تمؾ العبارات ،  ككما  /في العمكد الذم يعبر عف مكقفؾ ( √)م العبلمة /الرجاء ضع 

 .يف بو/إلجابة بصدؽ عما تشعرتعبر ا أفتكجد إجابات خاطئة ك أخرل صحيحة ، بؿ الميـ 
 :كؿ عبارة يتبعيا ست خيارات

 أعارض بشدة أعارض هعارض إلى حد ها هوافق إلى حد ها أوافق أوافق جدا
 

 .الًفقراتالرجاء التأكد مف اإلجابة عمى جميع : مبلحظة 
 

 شاكرة لكم حسن التعاون
 

 فداء روحي الخضر: الباحثة
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أعارض 
 بشدة

هعارض إلى  أعارض
 حدِّ ها

هوافق إلى 
 حدِّ ها

ستهارةفقرات اال أوفق جداً  أوافق الرقم  
 الهتسمسل

و لو ربيَّ أبناء الهرضى أناعتقد       
النفسيين هن قبل أباء آخرين 

ال يصبحوا  أنهن الهحتهل  فإنو
.           هرضى  

5-  

األهراض النفسية غير قابمة       
 .لمشفاء

0- 

حراسة تشدد ال أنيستحسن       
عمى هستشفيات األهراض 

.النفسية  

2- 

تختمف طبيعة الهرض النفسي        
.عن الهرض الجسدي  

2-  

تربطني بالهريض  أنأرفض       
.النفسي صداقة  

1-  

هعظم الهرضى  أنأعتقد       
النفسيين يأتون هن البيوت 
التي ال ييتم فييا اآلباء 

.بأبنائيم  

5-  

نفسي ال العلج ال أنأعتتقد       
يتعدى استخدام العقاقير هن 
.أجل تخدير و تيدئة الهرضى  

7-  

الهريض النفسي ال يشكل أي       
.خطر عمى السلهة العاهة  

9-  
 

الهرضى النفسييون عاجزون       
عن القيام بهسؤولياتيم في 

.الهجتهع   

1-  

ع  زواج أحد أفراد عائمتي أنال أه      
. هن هريض نفسي   

50-  
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أعارض 
 بشدة

هعارض إلى حدِّ  أعارض
 ها

هوافق إلى حدِّ 
 ها

ستهارةفقرات اال أوفق جداً  أوافق الرقم  
 الهتسمسل

و لو يحب اآلباء أبنائيم أنأعتقد       
.أكثر لقّل الهرض النفسي  

33-  

تصرف أهوال هعالجة  أنينبغي       
الهرضى النفسيين في هعالجة 
.أهراض أخرى قابمة لمشفاء   

50-  

يؤسفني فصل الفرد هن عهمو       
.بسبب الهرض النفسي   

52-  

يسخر الناس هن  أنيؤسفني       
.تصرفات الهرضى النفسيين   

52-  

أرفض الزيارات العائمية هع       
الهرضى النفسيين، حتى لو 
. ظيرت عميو بوادر الشفاء  

51-  

الفشل في العلقات العاطفية       
.سيينتيي عادة بهرض نف  

55-  

التحدث هع الهريض  أنأعتقد       
كها ىو الحال في العلج النفسي 

.ال يفيد الهريض شيئاً   

57-  

يتولى هريض  أنع في أنال أه      
نفسي هنصب هسؤولية إذا تبين 

.و قد شفي تهاهاأن  

59-  

جديٌر بوزارة الصحة تخصيص       
هبالغ أكثر لهعالجة الهرضى 

.النفسيين  

51-  

 هشفىهن الههتع العهل في       
.األهراض العقمية و النفسية  

00-  
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أعارض 
 بشدة

هعارض  أعارض
إلى حدِّ 
 ها

هوافق إلى 
 حدِّ ها

ستهارةفقرات اال أوفق جداً  أوافق  الرقم الهتسمسل 

طلق الوالدين أو وفاة  أنأعتقد       
.أحدىها هن أسباب األهراض النفسية  

05-  

هنذ  هشفىى عزل الفرد بالال أوافق عم      
.بداية ظيور األعراض النفسية  

00-  

يجب هنع زواج الهرضى  النفسيين       
.حتى لو تحسنت حالتيم  

02-  

ة هكانالهرض النفسي يقمّل هن       
.الهريض في الهجتهع  

02-  

التواصل هع الهرضى النفسسين يقمل       
.ة الفرد في الهجتهعهكانهن   

01-  

الهشكلت الزوجية هن أسباب  تعد      
.الهرض النفسي  

05-  

هن األفضل عدم إعطاء شيادات سياقة       
.لكل هن يراجع طبيب نفسي  

07-  

األخطاء التي يرتكبيا الهرضى       
.النفسيون قد يرتكبيا األصحاء أيضاً   

09-  

ال يضايقني السكن بعهارة يسكنيا       
.هريض نفسي  

01-  
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أعارض 
 بشدة

هعارض إلى  أعارض
 حدِّ ها

هوافق إلى حدِّ 
 ها

ستهارةفقرات اال أوفق جداً  أوافق الرقم  
 الهتسمسل

الهرض النفسي يسببو  أنأؤهن ب      
.الناس لبعضيم البعض  

20-  

األهراض النفسية  هشفى يعتبر      
سجنًا لحجز الهرضى و إبعادىم عن 

.الهجتهع  

25-  

هاح لنزالء و هن الخطر السأند أعتق      
شفيات األهراض النفسية بزيارة ه

.أىميم  

20-  

الهرضى النفسييون يحتاجون       
.لمعناية والحب أكثر هن غيرىم  

22-  

ال أسهح ألبنائي باّلمعب هع هرضى       
.نفسيين  

22-  

الهرضى النفسيون يهكنيم التحسن       
.و ههارسة حياتيم  

21-  

لتصويت لمهرضى النفسيين الحق با      
.تخاباتنفي األ   

25-  

الهرضى النفسييون عالة عمى       
.الهجتهع  

27-  

كثيرًا هن الهرضى  أنأعتقد       
.النفسيين اجتهاعيون  

29-  

يستطيع الطبيب الّنفسي تقديم       
العلج اللزم و الكافي لمشخص 

 الذي يصاب  بهرض نفسي

21-  
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أعارض 
 بشدة

هعارض إلى  أعارض
 حدِّ ها

هوافق إلى 
 حدِّ ها

أوفق  أوافق
 جداً 

ستهارةفقرات اال الرقم  
 الهتسمسل

ون الطلق أنيجيز الق أنيجب       
أحد الزوجين  أنإذا تبين 
.هن هرض نفسي يعاني  

20-  

سأدافع عن الهرضى النفسيين       
.في حال اإلساءة ليم  

25-  

 

 
أحسن طريقة لمتعاهل هع      

تعاد الهرضى النفسيين ىي االب
.عنيم  

20-  

إذا ارتكب الهرضى النفسييون       
األخطاء فيجب عقابيم بقسوة 

.حتى ال يكرر خطأه  

22-  

يكون صديقي  أنال يضايقني       
.في العهل هريضًا نفسّياً   

22-  
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 الصفحة الجدول انعنو  الرقم
 .تكزيع مجتمع الٌدراسة الكمي حسب المسشفى 582

 
15 

 12 .بعاد استمارة االتجاىات نحك المرضى النفسييفثبات أ 082

 19 .تكزيع األفراد تبعان لمتغير الجنس 582

 11 .تكزيع األفراد  تبعان لمتغيرلمعمر 082

 50 .تكزيع األفراد حسب التخصص 282

 55 .تكزيع األفراد  تبعا لمتغير مكاف العمؿ 282
 50 .تكزيع األفراد تبعا لمتغير مكاف السكف 182

 52 .تكزيع األفراد حسب متغير الخبرة 582

 52 .تكزيع األفراد تبعا لمتغير مكاف التخرج 782

النسب المئكية لئلجابات عمى األسئمة المتعمقة باتجاىات األطباء حسب بعد   982
 .العبلج

55 

لئلجابات عمى األسئمة المتعمقة باتجاىات األطباء حسب النسب المئكية    182
 .يد االجتماعيبعد التقي

59 

لئلجابات عمى األسئمة المتعمقة باتجاىات األطباء حسب النسب المئكية    10.4
 .بعد النظرة اإلنسانية

70 

لئلجابات عمى األسئمة المتعمقة باتجاىات األطباء حسب النسب المئكية    11.4
 .بعد التفاعؿ االجتماعي

70 

المتعمقة باتجاىات األطباء حسب  لئلجابات عمى األسئمةالنسب المئكية    12.4
 .العبلقات الشخصية بعد 

72 

 75 .العبلقة بيف بيعد العبلج ك متغير الجنس  5282

 .العبلقة بيف بيعد العبلج ك متغير العمر  5282
 
 
 

79 
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 الصفحة الجدول انعنو  الرقم

 .تخصصالعبلقة بيف بيعد العبلج ك متغير ال 51.4
 

95 

 .تخصصد العبلج ك متغير الالعبلقة بيف بيع 5582
 

92 

 95 .العبلقة بيف بيعد العبلج كمتغير مكاف العمؿ 5782
 99 .العبلقة بيف بيعد العبلج كمكاف السكف   5982

 92 .العبلقة بيف بيعد العبلج كمتغير مكاف التخرج 5182 
 10 .العبلقة بيف بيعد التقييد االجتماعي كمتغير الجنس 0082

 12 .التخصص يف بيعد التقييد االجتماعي كمتغير العبلقة ب 0582

 15 العمرالعبلقة بيف بيعد التقييد االجتماعي كمتغير  0082
 11 .العبلقة بيف بيعد التقييد االجتماعي كمتغير الخبرة 0282
 505 .العبلقة بيف بيعد التقييد االجتماعي كمتغير مكاف العمؿ 0282

 502 .االجتماعي كمتغير مكاف السكفالعبلقة بيف بيعد التقييد  0182

 505 .العبلقة بيف بيعد التقييد االجتماعي كمتغير مكاف التخرج 0582

 509 .العبلقة بيف بيعد النظرة اإلنسانية كمتغير الجنس 0782

 555 .العبلقة بيف بيعد النظرة اإلنسانية كمتغير العمر 0982

 552 .تغير التخصصالعبلقة بيف بيعد النظرة اإلنسانية كم 0182

 551 .العبلقة بيف بيعد النظرة اإلنسانية كمتغير الخبرة 2082

 557 .العبلقة بيف بيعد النظرة اإلنسانية كمتغير مكاف العمؿ 2582

 500 .العبلقة بيف بيعد النظرة اإلنسانية كمتغير مكاف السكف 2082

 505 .تخرجالعبلقة بيف بيعد النظرة اإلنسانية كمتغير مكاف ال 2282
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 الصفحة الجدول انعنو  الرقم

 502 .الجنسالعبلقة بيف بيعد التفاعؿ االجتماعي كمتغير  25.4

 502 .العبلقة بيف بيعد التفاعؿ االجتماعي كمتغيرالعمر 2182

 507 .العبلقة بيف بيعد التفاعؿ االجتماعي كمتغير التخصص   2582

 501 .كمتغير الخبرة العبلقة بيف بيعد التفاعؿ االجتماعي 2782 

 520 .العبلقة بيف بيعد التفاعؿ االجتماعي كمتغير مكاف العمؿ 2982

 521 .العبلقة بيف بيعد التفاعؿ االجتماعي كمتغير مكاف السكف 2182

 529 .العبلقة بيف بيعد التفاعؿ االجتماعي كمتغير مكاف التخرج 2082

 525 .غير مكاف الجنسالعبلقة بيف بيعد العبلقات الشخصية كمت 2582
 520 .العبلقة بيف بيعد العبلقات الشخصية كمتغير مكاف العمر 2082
 522 .العبلقة بيف بيعد العبلقات الشخصية كمتغير مكاف التخصص 2282

 521 .العبلقة بيف بيعد العبلقات الشخصية كمتغير الخبرة 2282

 525 .ف العمؿالعبلقة بيف بيعد العبلقات الشخصية كمتغير مكا 2182

 521 .العبلقة بيف بيعد العبلقات الشخصية كمتغيرمكاف السكف 2582
 510 .العبلقة بيف بيعد العبلقات الشخصية كمتغير مكاف التخرج 2782
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 :يرس األشكالف            
 

 رقم الصفحة الشكل ناعنو  الرقم
 19 .تكزيع أفراد العينة حسب الجنس 5.2
 11 .فراد حسب العمرتكزيع األ 0.2
 50 .تكزيع األفراد حسب التخصص 2.2
 55 .العمؿ مكافتكزيع األفراد حسب  2.2
 50 .السكف مكافتكزيع األفراد حسب  1.2
 52 .تكزيع األفراد حسب الخبرة 5.2
 52 التخرج مكافتكزيع األفراد حسب  782

 
 
 

 فيرس الهمحق           
 

 الصفحة الهمحق ناعنو  الرقم
 570 استمارة البحث -5
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 يرس الهحتوياتف
 

 رقم الصفحة الهوضوع الرقم
  اإلىداء 
 أ اإلقرار 
 ب عرفافشكر ك  
 ج قائمة المصطمحات 
 ق الممخص بالعربية 
 ك جميزيةنالممخص باأل 
 55-5   الٌدراسةخمفي ة : الفصؿ األكؿ 

 0 المقدمة 585
 2 لبحثكمبررات ا الٌدراسةمشكمة  085
 7 الٌدراسةأىمية  285
 9 الٌدراسةأىداؼ  285
 1        الٌدراسةأسئمة  185
 1 الٌدراسةحدكد  5.1
 1 الٌدراسةمصطمحات  7.1
 29-50 األدب السيكمكجي كالدراسات السابقة: الثانيالفصؿ  
 52 األدب السيكمكجي 580
 25 الدراسات السابقة 080
 29 ممخص الدراسات السابقة 280
جراءاتيا الٌدراسةمنيجيات : الفصؿ الثالث   11 -21 كا 
 10 الٌدراسةمنيج  582
 10 الٌدراسةمجتمع  082
282 
 

 10  الٌدراسةعينة 
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 رقم الصفحة الهوضوع الرقم
 10 الٌدراسةأداة   2.2
 12 صدؽ األداة  182

 12 ثبات األداة  5.3
 12 الٌدراسةتصميـ  782

 11 سةالٌدراإجراءات  9.3
 11 المعالجات اإلحصائية  182
 550-15 كمناقشتيا الٌدراسةنتائج : الفصؿ الرابع 
 17 الٌدراسةكصؼ عينة  :الجزء األكؿ 582

 51 الٌدراسةاإلجابة عمى تساؤالت : الثانيالجزء  082
 51 تبعان لبعد العبلج األطباءاتجاىات        1.2.4
 57 التقييد االجتماعي بعدتبعان إلى  األطباءاتجاىات  08082
 51 يةانسناإلالنظرة  بعدتبعان إلى  األطباءاتجاىات  28082
 75 التفاعؿ االجتماعي بعدتبعان إلى  األطباءاتجاىات  28082
 72 تبعان إلى بعد العبلقات الشخصية األطباءاتجاىات  18082
 71 المستقمةالعبلقة بيف أبعاد االتجاىات كالمتغيرات  282
 71 المستقمةالبعد العبلجي ك عبلقتو مع المتغيرات  5.282
 71 بعد العبلج مع متغير الجنس 5858282
 77 العمر بعد العبلج مع متغير 0858282
 90 التخصص بعد العبلج مع متغير 2858282
 92 بعد العبلج مع متغير الخبرة 2858282
 92 العمؿ مكافبعد العبلج مع متغبر  1858282
 92 سكفال مكافبعد العبلج مع متغير  58582.2
 92 التخرج مكافبعد العبلج مع متغير  7858282

 المستقمةقة بيف بعد التقييد االجتماعي ك المتغيرات العبل 08282
 

15 

 رقم الصفحة الهوضوع الرقم
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 15 بعد التقييد االجتماعي مع متغير الجنس 5808282

 15 متغير التخصص بعد التقييد االجتماعي مع 2808282  

 11 بعد التقييد االجتماعي مع متغير العمر  0808282

 19 بعد التقييد االجتماعي مع متغير الخبرة  2808282

 19 بعد التقييد االجتماعي مع متغيرمكاف العمؿ 1808282

 19 بعد التقييد االجتماعي مع متغير مكاف السكف 5808282

 501 مع متغير مكاف التخرجبعد التقييد االجتماعي  7808282

 507 عبلقة بعد النظرة اإلنسانية مع المتغيرات المستقمة  28282

 507 بعد النظرة اإلنسانية مع متغيرالجنس 5828282

 550 بعد النظرة اإلنسانية مع متغير العمر 0828282

 550 بعد النظرة اإلنسانية مع متغير التخصص 2828282

 552 نسانية مع متغير الخبرةبعد النظرة اإل 2828282

 552 بعد النظرة اإلنسانية مع متغير مكاف العمؿ 1828282

 551 بعد النظرة اإلنسانية مع متغير مكاف السكف 5828282

 551 بعد النظرة اإلنسانية مع متغير مكاف التخرج 7828282

 500 العبلقة بيف بعد التفاعؿ االجتماعي ك المتغيرات المستقمة 28282

 500 بعد التفاعؿ االجتماعي مع متغير الجنس 5828282

 500 بعد التفاعؿ االجتماعي مع متغير العمر 0828282

 505 بعد التفاعؿ االجتماعي مع متغيرالتخصص 2828282

 525 بعد التفاعؿ االجتماعي مع متغيرالخبرة 2828282

 522 بعد التفاعؿ االجتماعي مع متغير مكاف العمؿ 1828282

 522 بعد التفاعؿ االجتماعي مع متغير مكاف السكف 5828282

 527 بعد التفاعؿ االجتماعي مع متغيرمكاف التخرج 7828282

 العبلقة بيف بعد العبلقات الشخصية مع المتغيرات المستقمة  18282
 
 
 
 

520 
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 رقم الصفحة الهوضوع الرقم
 520 بعد العبلقات الشخصية مع متغير الجنس 5818282

 520 بعد العبلقات الشخصية مع متغيرالعمر 0818282

 522 بعد العبلقات الشخصية مع متغير التخصص 2818282

 522 بعد العبلقات الشخصية مع متغير الخبرة 2818282

 522 بعد العبلقات الشخصية مع متغير مكاف العمؿ 1818282

 529 بعد العبلقات الشخصية مع متغيرمكاف السكف 5818282

 529 بعد العبلقات الشخصية مع متغير مكاف التخرج 7.5.3.4

 515 النقاش كالتحميؿ 282
 519 ممخص النتائج 182

 519 التكصيات 582
 550 قائمة المراجع العربية 
 552 جميزيةنقائمة المراجع األ 
 551 الممحؽفيرس  
 577 فيرس الجداكؿ 
 590 فيرس األشكاؿ 
 590 فيرس الممحؽ 
 595 س المحتكياتفير  

 
 

 

 


