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 الممخص

طمبة الكمية الجامعة لدل  يفالنفسي ىكالمعتقدات نحك المرض اتاالتجاى إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

، كذلؾ تبعان لممتغيرات المتمثمة في كالبيرة في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيف لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث

 كالسنة الدراسية، كالتخصص.الجنس، كمكاف السكف، كمعدؿ الدخؿ الشيرم لألسرة، 

 طمبة الكمية الجامعة لمعمـك التربكية التابعة لككالة الغكث في راـ اهلل جميع تكّكف مجتمع الدراسة مف

 اتبعت طالبان كطالبة، (109( طالبان كطالبة، كقد تألفت عينة الدراسة مف )770كالبيرة، كالبالغ عددىـ )

 .التحميميالمنيج الكصفي الدراسة 

ىي عبارة عف مقياس االتجاىات كالمعتقدات نحك المرضى ك  أداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيؽكقد 

 النفسييف.

كتشغيؿ  طمبة الكمية الجامعة لمعمـك التربكية التابعة لككالة الغكثأف اتجاىات تكصمت الدراسة إلى 

غ المتكسط الحسابي الستجابات ، حيث بمإيجابيةكالبيرة نحك المرضى النفسييف كانت  في راـ اهلل الالجئيف

 %(.67.20(، بنسبة )3.36) االتجاىاتالمبحكثيف حكؿ مقياس 

(، كنسبة 3.39كما كانت معتقدات الطمبة حكؿ المرضى النفسييف متكسطة، بمتكسط حسابي )

(67.80.)% 

لمعمـك طمبة الكمية الجامعة لدل  يفالنفسي ىنحك المرض أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في االتجاىات

 ،مكاف السكف، ك الجنس) اتلمتغير  كالبيرة تبعان  في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيفالتربكية التابعة لككالة الغكث 

السنة الدراسية، ككانت بيف طمبة لمتغير  تبعان كمعدؿ الدخؿ الشيرم لألسرة(، كما أشارت إلى كجكد فركؽ 
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التخصص، لمتغير نة الثالثة، ككجكد فركؽ تبعان السنة الثالثة، كطمبة السنة الرابعة، كلصالح طمبة الس

 كلصالح التخصصات العممية.

 يفالنفسي ىنحك المرض االعتقاداتفركؽ ذات داللة احصائية في مستكل كأظيرت النتائج كذلؾ كجكد 

 عان كالبيرة تب في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيفطمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث لدل 

)كالتخصص، لصالح  ، كلصالح اإلناث(، )السنة الدراسية، كلصالح السنة الثالثة(،الجنس)لمتغير 

 التخصصات العممية(.

طمبة الكمية  يفالنفسي ىالمرض نحك االعتقاداتذات داللة احصائية في مستكل في حيف لـ تظير فركؽ 

مكاف ) اتلمتغير  كالبيرة تبعان  في راـ اهلل جئيفكتشغيؿ الالالجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث 

كقد ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في تككيف نظرة شاممة حكؿ  الدخؿ الشيرم لألسرة(. ،السكف

مكضكع االتجاىات كالمعتقدات، كالخبرات التي مّر بيا العديد مف الباحثيف، مف أجؿ مساعدتيا في تفسير 

 النتائج المتعمقة بدراستيا.

 كممات مفتاحية:

 اتجاىات، معتقدات، مرضى نفسيين، الكمية الجامعية لمعموم التربوية.
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Abstract 

The aim of this study was to recognize the attitudes and beliefs towards mental 

patients, among UNRWA college students in Ramallah and Al-Bireh, with 

respect to the variables of (sex, place of residence, average monthly income of 

the family, year of study, and specialization). 

The study population consisted of (770) male and female students of UNRWA 

college in Ramallah and Al-Bireh. The sample of the study consisted of (109) 

students. The study followed the descriptive survey method. 

The researcher used a questionnaire that measures the attitudes and beliefs 

towards psychopaths. 

The study founded that the attitudes of UNRWA students in Ramallah and Al-

Bireh to mental patients were moderate. The mean of the respondents' concerns 

the beliefs scale was (3.36), with percent of (67.20%). 

Students' beliefs tward mental patients were moderate, the average mean was 

(3.39), with percent of (67.80%). 

The results showed that there were no differences in the attitudes towards 

psychiatric patients among UNRWA students at UNRWA in Ramallah and Al-

Bireh governorate due to the (gender, place of residence, and average monthly 

income of the family). But there were differences according to the school year 

variable, specialization, and specialization. 



 ك 

 

The results also showed that there were statistically significant differences in the 

beliefs towards psychiatric patients among UNRWA students in Ramallah and 

Al-Bireh governorate due to gender, school year, and specialization. 

In other hand, there were no statistically significant differences in the beliefs 

towards psychiatric patients among UNRWA students at UNRWA in Ramallah 

and Al-Bireh Governorate, due to the (place of residence, and monthly income 

of the family). 
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 :الفصل األول

____________________________________________________ 

 :خمفية الدراسة

 

 المقدمة 1.1

الكاضحة التي تدؿ عمى ك  البارزةالمفاىيـ  ، فاالتجاه مفكالمعتقدات اتتناكؿ ىذه الدراسة مكضكع االتجاىت
رتبط ، كىذه االتجاىات تتماعيةاالنسانية كاالجالتي ترد في العمـك  سمكب منظـ في التفكير كالشعكرأ

، عامةقضايا أك  اجتماعية،قضايا كانت أ التي تدكر حكؿ األفراد سكاء لممكاقؼالفعؿ  بردة كثيقان  ارتباطان 
مصطمح خاص يطمؽ يسيطر عميو الفرد، حيث  لمحددات السمكؾ االنساني الذم يكاجيو تخضعفيي 
الفرد سكاء لييا إينتمي ثقافة  بمثابةاالجتماعية ك  لكجيةيكك س سالعكامؿ النف ، كتعتبراالتجاه النفسيعميو 

عالـ، كسائؿ اإل كأ، كاديميةالمؤسسات األفي  كأ ،تومدرسأك في ، بو المحيطيف أك مع األفراد، في أسرتو
 نحك األفراداالتجاىات لدل  تككيفتؤثر في فكميا عكامؿ التقاليد السائدة في المجتمع، األعراؼ ك  كأ

في  إيجابية ةنفسي تاتجاىا يقكد إلى تككيفـ الذم يف التعمأ كعمـ النفس ل عمماء التربية، كير مامكضكع 
 بقى تأثيرىاف االتجاىات يكذلؾ أل، فقط كسب المعرفةإلى جدكل مف التعميـ الذم يؤدم اكثر  يعتبرالفرد، 
 .(2001 عامكد،) عكامؿ النسيافتتعرض لمكثير مف لمعرفية بشكؿ مستمر، في حيف أف الخبرات ا دائما

دراسات  فقد اعتبرت، يتأثر بالتكجيات كالمعتقدات نحكه مكضكع معيفكبما أف سمكؾ الفرد نحك  
كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ إبراز كعالج األمراض النفسية  ،االتجاىات كالمعتقدات مف الدراسات الميمة
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نو أالى المريض النفسي عمى  ةالنظر  حتى تتحقؽ، تماعية كالتربكيةالمكانة االجكالعقمية، ككذلؾ تحقيؽ 
 اسة اتجاىات االخريف المحيطيف بوكدر ، كالعمؿ عمى االىتماـ مف جكيعيش في شخص يجب أف 

 .(1999)الطراكنة ،

مراض النفسية أصبحت تعتبر مشكمة صحية عامة، حيث أف انتشارىا قد زاد عما نعرفو عف األمراض فاأل
ا، كقد أصبح مف المتفؽ عميو أف األسباب لألمراض النفسية العقمية أك العضكية، كذلؾ لكثرة تعدد فركعي

ترتبط بعدد مف العكامؿ ىي: االستعداد التككيني أك الكراثي، مرحمة النمك في الطفكلة، العكامؿ النفسية 
كاالجتماعية التي تساعد عمى ظيكر المرض، العكامؿ الحضارية، كاالستعداد الفسيكلكجي لمجياز 

 .(1984العصبي )عكاشة، 

مريضا نفسيا عند تعرض ىذا الشخص لمعالج الطبي النفسي، كالذم  يصبحكيمكف القكؿ أف الشخص 
كىك ما يعرؼ بكصمة المرض النفسي. حيث أف  ،يكلد فيما بعد أزمة كبيرة لذلؾ الشخص في المجتمع

ة المبكرة، كىذه ىناؾ العديد مف التصكرات الخاطئة عف المرض النفسي كالتي يتـ اكتسابيا منذ أياـ الطفكل
التصكرات تأتي بصكرة كبيرة مف األقراف مما يمكف أف تأتييـ مف الكبار، حيث تستخدـ كممة "مجنكف" في 
العديد مف المكاقؼ، كاألمر الذم يساعد عمى تفاقـ كترسيخ ىذا التصكر الخاطئ لدل األطفاؿ ىك 

مراحؿ أخرل مف الحياة، كالتي يتـ غمكض الكبار في إجابة أسئمة األطفاؿ، كبالتالي تستمر معيـ في 
ترسيخيا مف غير قصد مف خالؿ الحياة اليكمية، كبالرغـ مف أف الكبار يصبح لدييـ تصكر كاضح حكؿ 
مصطمحات الطب النفسي، إال أنيـ يبقكف التصكرات التقميدية جنبا إلى جنب مع المفاىيـ الطبية الحديثة، 

 ,Scheffالحياة اليكمية كفي كسائؿ اإلعالـ كذلؾ )حيث أف ىذه التصكرات تترسخ بشكؿ يكمي في 
1966). 

مة االجتماعية نحك المرضى النفسييف ال تذىب بالسيكلة التي تتككف بيا، فالمجتمع لكصكما أف تشكؿ ا
 ,Scheffيرل بأنيـ أشخاص منحرفكف اجتماعيا بسبب ابتعادىـ كخرقيـ لقكاعد المجتمع كثقافتو السائدة )

1966). 

عض العمماء بدراسة لتحميؿ محتكيات البرامج التمفزيكنية كاإلذاعية، كبعض ما يحتكيو اإلعالـ كقد قاـ ب
المقركء حكؿ المرض النفسي، حيث كشفت نتائجيـ إلى أف ىناؾ تضارب في مفاىيـ المرض النفسي لدل 

فسي المتمقيف مف ىذه الكسائؿ، حيث أف بعض الكسائؿ تعرض آراء خبراء كمختصيف حكؿ المرض الن
كالذيف بدكرىـ يبعدكف التفكير التقميدم الخاطئ حكؿ المرض النفسي عف أذىاف المتمقيف، إال أف ىناؾ 
العديد مف ىذه الكسائؿ تقـك بتعزيز األفكار الخاطئة حكؿ المرض النفسي، أيضا فإنو ال يخمك أم مجتمع 
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جتمعا يخمك منيا، حتى بيف األطباء مف الجمؿ الساخرة التي يقكمكف بتبادليا فيما بينيـ، فال نكاد نرل م
كاألخصائييف النفسييف أنفسيـ نراىـ يستعممكنيا في أحاديثيـ المازحة مف غير قصد، كتفسير ىذه الظاىرة 
ىك أف ىذه التصكرات تؤدم كظيفة النظاـ االجتماعي، حتى تكاد تدخؿ في تركيب البنية النفسية ألفراد 

 .(Scheff, 1966المجتمع )

عراض األ ذات أىمية أكثر مف تعتبر ةأف االعراض الجسدي يالحظ الفمسطينيةاالجتماعية ة الثقاف كفي
ىمية خاصة لدراسة النكاحي الثقافية كاالجتماعية كالكعي بالسياؽ الثقافي كتكمف ىناؾ أ، النفسية

فسية فيـ الحاالت النمف أجؿ  ،نمط العالقات كطرؽ االتصاؿ المفظي كغير المفظي، ككذلؾ الفمسطيني
بعيف تنظر  ال زالت ككسائر الثقافات فإف الثقافة الفمسطينية، في ىذه الثقافةكالسمكؾ الطبيعي كالمرضى 

و، ما زلنا الطب النفسي كعالج في مجاالتلرغـ مف التقدـ العممي . كباكالريبة الى المرضى النفسيالشؾ 
 حيث نرل أف كثيرا مف فراد،شريحة كاسعة مف األمعالج النفسي حسب المعتقدات لدل ل انرل رفض

 ، مما يقكدكاالبتعاد عنيـ كاالستيزاء بيـ ،عدـ تقبؿ الناس ليـيعانكف مف  التيـتحسف حأف تالمرضى بعد 
في االنعزاؿ كالكحدة، كىذه المالحظات  الناس، كيزيد مف رغبتوـ كالخكؼ للى شعكر المريض النفسي باألإ

 .(2003 ك المرض النفسي )الخضرم،مجتمع الفمسطيني نحفراد الأىمية دراسة اتجاىات أتكحي بمدل 

 حيث أفاالجتماعية المحيطة بو، ك الفرد بالبيئة المادية  يحدث بسبب اتصاؿاالتجاىات  إف تككيف
أك  لو، مريح أنوالذم يجد فيو الفرد  كتفضيؿ المكافمكر المادية حكؿ األتدكر االتجاىات في بدء نشأتيا 

حيث ، تجاىات عند نشأتيا بأنيا محدكدة، كتتميز االكاالستقراالحماية  لوتكفر التي  أسرتوحب مف 
كلية أك الثانكية الصغيرة التي ينتمي الييا كجماعة االسرة أك النادم، ينحصر اىتماـ الفرد بالجماعات األ

 .(1984 ثـ تتسع دائرة االتجاىات بعد ذلؾ فتشمؿ مكضكعات مجردة كأمكر معينة )مرعي كبمقيس،

 كىي: ىناؾ طرؽ تؤدم الى تككيف االتجاىاتإلى أف  2005ر دركيش، كيشي

 ؛ المأكلك شباع الحاجات الفسيكلكجية كالمأكؿ كالمشرب إاالتجاىات عف طريؽ  يمكف أف تتككف
 الطعاـ. نحك الفرد اتجاىان  يكّكفالجكع كبالتالي  فمثال الطعاـ يقكـ عمى إشباع

  ىذه الخبرات فاذا كانت  ؛ات االنفعالية المختمفةريؽ الخبر تتككف االتجاىات عف طكيمكف أف
 ، كالعكس صحيح. يجابيان إ، كاف االتجاه الناتج نحكىا قؼ معيف طيبعف مك  ناجمةاالنفعالية 

  نتعمـ ، حيث أننا عمىعف طريؽ غرسيا بكاسطة السمطة األ تتككف االتجاىاتكما يمكف أف
و احتراما ليا، رغما مف كجكد الثكاب االتجاىات عف طريؽ الخكؼ مف سمطات عميا، أك نتعمم

 المباشر أك العقاب المباشر.



4 

 

  سرة، األ، حيث تكمف ىذه العكامؿ في: تؤثر في تككيف االتجاىاتالتي عكامؿ ال العديد مفكىناؾ
رضكاف، ( المجتمع بمؤسساتو كعاداتو كتقاليده كقيمو السائدةككذلؾ كسائؿ االعالـ، ك المدرسة، ك 

 .(1984مرعي كبمقيس، ؛ 1996

العمؿ منيا: ، ك تغيير أك تعديؿ االتجاىاتمف أجؿ طرؽ ( إلى كجكد العديد مف ال2005كيشير )زىراف، 
كسائؿ االعالـ كاالتصاؿ الجماىيرم،  تفعيؿ ،معيف كضكعحكؿ مبالمعمكمات المختمفة  تزكيد األفرادعمى 

 .ؤسسات التربكيةفي الم التعميـ المدرسيكمف تغيير الجماعة التي ينتمي الييا الفرد، 

 

 مشكمة الدراسة 2.1

ف ىناؾ اختالفات في أكاالتجاىات الحظت  يفالنفسي ىالمرض مف خالؿ متابعتي لمكضكع الدراسات حكؿ
في اإلجابة عف السؤاؿ فإف مشكمة الدراسة تتمحكر كلذلؾ  ،يفالنفسي ىالمجتمعات كالثقافات نحك المرض

 .المرضى النفسييف نحك فمسطينيةمعتقدات البيئة التجاىات ك اآلتي: ىؿ ما ا

 ىمية الدراسة: أ 3.1

 األىمية النظرية 1.3.1

الالجئيف مف جميع الضفة  الطمبة فيوستيدؼ يتبرز اىمية الدراسة في اختيارىا لمجتمع الدراسة الذم  -1
 ف.حافظة راـ اهلل كالبيرة في فمسطيالغربية في م

طمبة الكمية لدل عينة مف  يفالنفسي ىد نحك المرضتأتي ىذه الدراسة لمبحث في درجة االتجاه كالمعتق -2
–كالبيرة، كىك مجتمع لـ يتعرض لو الباحثكف  الجامعة لمعمـك التربكية التابعة لككالة الغكث في راـ اهلل

 .بالدراسة كالبحث فيما يتعمؽ بمستكل االتجاه كالمعتقد التي نحف بصددىا ىنا -حسب عمـ الباحثة
التي  –حسب عمـ الباحثة  –يا مف ككنيا تعتبر الدراسة االكلى مف نكعيا تستمد ىذه الدراسة اىميت -3

 .الكمية في ككالة الغكثتجاه كالمعتقد لدل طمبة تيتـ بدرجة اال
كتكمف أىمية المتغيرات المستقمة في ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر كؿ مف الجنس، كمكاف السكف،  -4

كمعتقدات الطمبة نحك المرضى النفسييف، كالدخؿ الشيرم لألسرة، كالتخصص عمى اتجاىات 
 كمقارنتيا بالدراسات السابقة التي تناكلت ىذه المتغيرات.
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 ىمية التطبيقية: األ2.3.1

طمبة لدل  يدؼ ىذه الدراسة إلى تعديؿ االتجاىات نحك المرضى النفسييف كجعميا أكثر إيجابيةت -1
 .في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيف الكمية الجامعة لمعمـك التربكية التابعة لككالة الغكث

 قد يستفيد مف ىذه الدراسة العاممكف في مجاؿ الصحة النفسية كالعالج النفسي. -2
ر يك تغيأتعديؿ تيدؼ إلى ارشادية لعمؿ برامج  في التعميـ كالصحة يمكف أف تفيد المسؤكليف -3

 .كتعزيز االتجاىات االيجابية يفالنفسي ىاالتجاىات السمبية اتجاه المرض
داة مناسبة لممجتمع لدراسة االتجاىات السائدة في أف في مجاؿ الصحة النفسية بتكفير تفيد الباحثيقد  -4

 .يفالنفسي ىلمرضالمجتمع حياؿ ا
 

 ىداف الدراسةأ 4.1

 الدراسة فيما يأتي: أىداؼتتمثؿ 

طمبة الكمية الجامعة لمعمـك لدل  يفالنفسي ىمستكل االتجاه كالمعتقد نحك المرض إلىالتعرؼ  -1
 .كالبيرة في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيفالتربكية التابعة لككالة الغكث 

طمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة االتجاىات االيجابية كالسمبية لدل  إلىالتعرؼ  -2
 .يفالنفسي ىنحك االتجاه كالمعتقد نحك المرضكالبيرة الغكث في راـ اهلل 

النفسي لدل طمبة الكمية الجامعة لمعمـك  ىنحك المرض اتاالتجاى التعرؼ الى الفركؽ في مستكل -3
ات الدراسة المستقمة تبعا لمتغير  كالبيرة في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيفالتربكية التابعة لككالة الغكث 

 .)السكف، الجنس، الكضع االقتصادم( كالمتمثمة في
لدل طمبة الكمية الجامعة لمعمـك  يفيالنفس ىنحك المرض المعتقداتالتعرؼ الى الفركؽ في مستكل  -4

ات الدراسة المستقمة تبعا لمتغير  كالبيرة في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيفالتربكية التابعة لككالة الغكث 
 .)السكف، الجنس، الكضع االقتصادم( كالمتمثمة في
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 اسئمة الدراسة 5.1

في راـ  كتشغيؿ الالجئيف الة الغكثطمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لكك اتما اتجاى -1
 ؟يفالنفسي ىالمرضنحك  كالبيرةاهلل 

في  كتشغيؿ الالجئيف طمبة الكمية الجامعة لمعمـك التربكية التابعة لككالة الغكثمعتقدات ىي ما   -2
 ؟يفالنفسي ىالمرضنحك  كالبيرةراـ اهلل 

طمبة لدل  يفالنفسي ىالمرضىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل االتجاىات نحك  -3
كالبيرة تبعا في راـ اهلل  كتشغيؿ الالجئيفالكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث 

 (.الجنس، مكاف السكف، معدؿ الدخؿ الشيرم لألسرة، السنة الدراسية، كالتخصصلمتغيرات )
طمبة لدل  يفنفسيال ىنحك المرض داتالمعتقىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل  -4

كالبيرة تبعا  في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيف الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث
 ()الجنس، مكاف السكف، معدؿ الدخؿ الشيرم لألسرة، السنة الدراسية، كالتخصصلمتغيرات 

 

 الدراسة فرضيات 6.1

 :يةالصفرية اآلتالدراسة إلى التحقؽ مف الفرضيات  سعت

االتجاىات نحك في  (α≤>101) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة االحصائية -1
 كتشغيؿ الالجئيفطمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث لدل  يفالنفسي ىالمرض

 تبعا لمتغير الجنس. كالبيرة في راـ اهلل
االتجاىات نحك في  (α≤>101) مستكل الداللة االحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند  -2

 كتشغيؿ الالجئيف طمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكثلدل  يفالنفسي ىالمرض
 .مكاف السكف تبعا لمتغير كالبيرة في راـ اهلل

االتجاىات نحك ي ف (α≤>101) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة االحصائية -3
 كتشغيؿ الالجئيف طمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكثلدل  يفالنفسي ىالمرض

 الكضع االقتصادم . تبعا لمتغير  كالبيرة في راـ اهلل
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طمبة اتجاىات في  (α≤>101) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة االحصائية -4
 ىالمرضنحك  كالبيرة في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيف عة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكثالكمية الجام

 التخصص.تبعا لمتغير  يفالنفسي
اتجاىات طمبة في  (α≤>101) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة االحصائية -5

 ىالمرضنحك كالبيرة  في راـ اهلل يؿ الالجئيفكتشغ الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث
 الدراسية. السنةتبعا لمتغير  يفالنفسي

المعتقدات نحك في  (α≤>101) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة االحصائية -6
 فكتشغيؿ الالجئيطمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث لدل  يفالنفسي ىالمرض

 تبعا لمتغير الجنس. كالبيرة في راـ اهلل
المعتقدات نحك في  (α≤>101) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة االحصائية -7

 كتشغيؿ الالجئيفالكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث طمبة  لدل يفالنفسي ىالمرض
 .تبعا لمتغير السكف كالبيرة في راـ اهلل

المعتقدات نحك في  (α≤>101) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة االحصائية -8
 كتشغيؿ الالجئيف الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكثطمبة  لدل يفالنفسي ىالمرض

 تبعا لمتغير الكضع االقتصادم. كالبيرة في راـ اهلل
المعتقدات نحك في  (α≤>101) ئية عند مستكل الداللة االحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة احصا -9

 كتشغيؿ الالجئيفالكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث طمبة  لدل يفالنفسي ىالمرض
 تبعا لمتغير التخصص. كالبيرة في راـ اهلل

المعتقدات نحك في  (α≤>101) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة االحصائية -10
 كتشغيؿ الالجئيف الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكثطمبة  لدل يفالنفسي ىالمرض

 تبعا لمتغير السنة. كالبيرة في راـ اهلل
 

 حدود الدراسة 7.1

 :تتحدد ىذه الدراسة بما يمي
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 في راـ اهلل كتشغيؿ الالجئيف ة لككالة الغكثطمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابع: الحدود البشرية
 .كالبيرة

في محافظة راـ اهلل  كتشغيؿ الالجئيف ككالة الغكث معمكـ التربكية فيلية الجامعية : الكمالحدود المكانية
 كالبيرة.

 .(2016/2017مف العاـ الدراسي ) الثاني: أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الحدود الزمانية

 .حصائية المستخدمة في الدراسةدكات كالمعالجات اإل: تحددت الدراسة بالمنيج كاألةالحدود اإلجرائي

 : تحددت الدراسة بالمصطمحات كالمفاىيـ االجرائية الخاصة بالدراسة.الحدود المفاىيمية

 

 والتعريفات اإلجرائية مصطمحات الدراسة 8.1

 

أىب العصبي كالنفػسي ، تنتظـ مف خالؿ خبرة االتجاه حالة مف االستعداد أك الت"التجاه: تعريؼ البكرت ل
الفرد ، كتككف ذات تأثير تكجييي أك دينامي عمى اسػتجابة الفػرد لجميع المكضكعات كالمكاقؼ التي 

 (.160: 1984" )مرعي كبمقيس، تػستثيرىا ىػذه االسػتجابة

كجدانية أك عقمية؛ كىك عمى االعتقاد: "اعتناؽ فكرة كالتسميـ بصحتيا، كيقكـ عمى اعتبارات اجتماعية أك 
درجات أقكاىا الراسخ الجاـز الذم ىك بمرتبة اليقيف، كقد يككف ظنان، كفي أضيؽ معانيو التسميـ بشيادة 

 (20: 2001إنساف ال لشيء إال ألننا نثؽ بو" )حممي، 

مجمكعة مف االنحرافات التي ال تنجـ مف حيث السبب عف عمة عضكية أك تمؼ في  :المرض النفسي
شأ، كلكنو قد يسبب أمراضا جسمية ركيب المخ، فيك ليس مرض جسمي أك عضكم مف حيث المنت

 .(2004)العزة، 

المريض النفسي: ىك الشخص الذم يعاني مف اضطرابات نفسية المنشأ تشترؾ جميعيا في صفات عامة 
ة كشككؾ غير كتتآلؼ ىذه الصفات في القمؽ كالشعكر باالكتئاب، كعدـ االستقرار مع حساسية متزايد

معقكلة كحصر قيرم كرعب كمخاكؼ كاستثارة سريعة مصحكبة باضطرابات في النـك كالشخصية كتذبذب 
 (1983في الكفاءة اإلنتاجية، كتختمؼ كؿ حالة في نكعية األعراض التي تقدمت )الدباغ، 
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 ف المتغيرات البيئيةمف خالؿ التفاعؿ بي األفراد: ىي االفكار كالتصكرات الخاطئة التي يعتنقيا االعتقاد
، يستدمجيا ك تشريعيةأية فكار جامدة، ال منطقية، ال تستند الى ادلة تجريبأكالثقافية المحيطة بالفرد، كىي 

 .حياتو كحياة االخريف بناء عمييا الفرد في ابنيتو المعرفية ، فيتصرؼ كينفعؿ كيقسـ

 

 التعريفات اإلجرائية 9.1

خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد مف خالؿ استجابتو عمى المقياس يمكف قياسو إجرائيا مف  :االتجاه
 الذم تـ إعداده خصيصا مف أجؿ ىذا الغرض.

المعتقد: يمكف قياسو مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد مف خالؿ استجابتو عمى مقياس 
 االتجاىات كالتي تـ إعدادىا خصيصا مف أجؿ ىذا الغرض.
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 الفصل الثاني

_______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري 1.2

 االتجاىات 1.1.2

أنو ألبكرت بجكردكف عّرفو . فقد ليس ىناؾ تعريؼ كاحد لالتجاه، بؿ ىناؾ عدة اجتيادات مف قبؿ العمماء
لنفسيف تنتظـ مف خالؿ خبرة الفرد، كتككف ذات تأثير تكجييي "حالة مف االستعداد أك التأىب العصبي كا

كيشير ىذا  .أك دينامي عمى استجابة الفرد لجميع المكضكعات كالمكاقؼ التي تستثيرىا ىذه االستجابة"
التعريؼ أف االتجاه النفسي يتأثر بميكؿ كمشاعر كالتي ممكف أف تككف آنية، كتتأثر بقناعات مبنية عمى 

 .(1=8: ;?@8)مرعي كبمقيس،  ت سابقة، كالتي بدكرىا تسكدىا الناحية المعرفيةتجارب كمعطيا

 عّرؼ االتجاه بأنو "مفيكـ يعبر عف التنظيمات السمككية التي تعبر بدكرىا عف عالقة اإلنساف بجزءكما يُ 
ظا معيف مف بيئتو الخارجية، أك المكضكعات االجتماعية، أك األمكر المعنكية، كما يعبر عف ذلؾ لف

كعمال بالقبكؿ التاـ، أك الرفض التاـ، أك عمى نقطة في البعد المستمر بيف نقطتيف تمثالف المكافقة التامة 
 .(8>: 9181، عثمافأك الرفض التاـ" )
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لقد كردت العديد مف التعريفات لالتجاىات، إال أف أىـ عنصر فييا كالتتفؽ عميو معظـ ىذه التعريفات ىك 
بة، فاالتجاه ليس ىك السمكؾ كلكنو استعداد لالستجابة بطريقة معينة لمكضكع فكرة االستعداد لالستجا

 ع عمى السمكؾ كتكجو شكمو كأسمكبو،، كما تتميز االتجاىات بطبيعتيا التحريضية، فيي تدفتاالتجاىا
 .(?@@8باإلضافة إلى طبيعتيا التقييمية كثباتيا النسبي )عثماف، 

المرض النفسي ليا أىمية بالغة، سكاء أكانت تمؾ االتجاىات نابعة  يبدك جميا أف اتجاىات األفراد نحكك 
مف المريض نفسو، أك ممف يشرؼ عمى عالجو، أك مف خالؿ أسرتو كأقربائو، أك مف خالؿ المجتمع 
المحيط بو بشكؿ عاـ، كذلؾ ألف ىذه االتجاىات تنعكس عمى سمكؾ ىذه األطراؼ جميعا األمر الذم 

 ريض النفسي نحك األفضؿ أك نحك األسكأ تبعا لطبيعة تمؾ االتجاىات.يؤثر عمى تطكر حالة الم

كيرل بعض عمماء النفس أف اتجاىات األفراد نحك المرضى النفسييف تظير بالشكؿ الذم نراه بسبب 
الخكؼ؛ خكؼ األفراد عمى أنفسيـ كعائالتيـ، كىذا الخكؼ ناجـ بسبب نقص المعمكمات حكؿ 

ا يشعر األفراد بالخكؼ فإنياـ عادة ما يمجئكف إلى أحد أمريف: إما اليرب أك االضطرابات السمككية، فعندم
؛ فيـ ييربكف في بعض االحياف مبرريف ذلؾ بأنيا ليست مشكمة جدية، أضؼ إلى ذلؾ عندما  اليجـك
يصاب أحد أفراد عائمتيـ فإنيـ يقكمكف بحجزه كنسيانو ما أمكف ذلؾ. كمف جية أخرل ىناؾ نظرة ازدراء 

لتشمؿ جميع ار تجاه المرضى النفسييف، حتى أف ىذه النظرة تتجاكز المرضى أنفسيـ، بؿ كتمتد كاحتق
 .(?@@8رعاية النفسية )عثماف، العامميف في ميداف ال

ىناؾ بعض المصطمحات التي كثيرا ما ترتبط بمفيكـ االتجاىات، بؿ في كثير مف األحياف تستعمؿ ك 
(، كيمكف اعتبار Habits(، كالعادات )Values(، كالقيـ )Opinionsكمرادفات لو مثؿ المعتقدات كاآلراء )

 .(Oscamp’, 1977مفيـك المعتقدات ىك األكثر التصاقا بمفيـك االتجاىات ككثيرا ما استعمؿ كمرادؼ لو )

ؼ المعتقد )الرأم( بأنو التعبير المفظي لالتجاه، كىنا االحتياط يككف ضركريا إذا أريد الحصكؿ عمى عرّ كيُ 
اس مبني عمى المعتقدات )اآلراء( التي يعبر عنيا، فمف السيؿ جدا لشخص يعرؼ أنو تحت المالحظة قي

أف يصكغ معتقداتو كآراءه لصالح المالحظ أكثر مف أف تككف نتيجة لكجيات النظر التي يؤمف بيا، فقد 
مكنة، أك الرغبة يصدر ذلؾ عف الرغبة في االلتزاـ أك الرغبة في إظيار الفرد لنفسو في أحسف صكرة م

 .(>=@8في إبيار اآلخريف، أك أم دافع آخر مف ىذا النمط )ايفانز، 
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العديد مف الطرؽ التي اتبعت لقياس االتجاىات نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: طريقة كيكجد ىناؾ 
( Likert(، كطريقة ليكرت )Thurstone( لمتباعد االجتماعي، كطريقة ثيرستكف )Bogardisبكجارديس )

 .(1?@8( لتحميؿ المعاني كالمفاىيـ )عكض، Osgood(، كطريقة أكسجكد )Juttmanكتماف )كج

 

 مكونات االتجاىات: 2.1.2

ىناؾ ثالثة مككنات لالتجاىات: أكال المككنات الكجدانية، ثانيا المككنات المعرفية، كثالثا المككنات 
العاطفية؛ سكاء كانت إيجابية أـ سمبية  السمككية، فالمككف الكجداني يتألؼ مف مشاعر الفرد كاستجاباتو

نحك شيء أك شخص ما، أما المككف المعرفي فيك متعمؽ بالمعمكمات كالمعتقدات لمفرد حكؿ مكضكع 
االتجاه، في حيف أف المككف السمككي يشير إلى مجمكعة السمككات التي يقكـ بيا الفرد كتككف متعمقة 

 .(8@@8بمكضكع االتجاه )جابر كآخركف، 

 

 تكوين االتجاىات 3.1.2

 ىناؾ العديد مف المصادر التي تساىـ في اكتساب الفرد اتجاىات معينة، كمف ىذه المصادر:

: فالبيئة االجتماعية كالتي تككف متمثمة في المجتمع الذيف يحيط بالفرد قدرة عمى التأثير فيو، البيئةأكال: 
قة شعكرية أـ ال شعكرية نحك مكضكع معيف؛ كتسيـ إسياما كبيرا في اكتسابو اتجاىات معينة سكاء بطري

 االتجاىات نحك التسامح، أك التعصب، أك الصدؽ، أك الكذب... الخ. مثاؿ عمى ذلؾ

ثانيا: الخبرات االنفعالية الصادمة: كىي تمؾ الخبرات المسؤكلة عف شحف الفرد انفعاليا كالتي تقكـ بتكجيو 
ذلؾ الفرد الذم يصاب بمرض معيف نتيجة اتصالو لسمكؾ لذلؾ الفرد نحك مكضكع معيف؛ مثاؿ عمى ا

 ببعض الحيكانات، يككف اتجاىات سمبية نحك الحيكانات.

ثالثا: تكرار استجابات معينة: حيث أنو إذا ما تكررت استجابات الفرد نحك مكضكع ما، فإف التكرار يقكـ 
 .(:@@8بتعميؽ االستجابات كيؤثر عمى تككيف اتجاه معيف تجاه ذلؾ الشيء )سالـ، 
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 وظائف االتجاىات النفسية: 4.1.2

 يمكف إيجاز أىـ الكظائؼ لالتجاىات النفسية بما يمي:

 االنفعالية كاالدراكية نحك عدة مجاالت يعيشيا الفرد. تجاىات تقكـ عمى تنظيـ العممياتاال 

 .االتجاىات تقكـ بتحديد السمكؾ كتقـك بتفسيره 

 خاذ القرارات في مكاقؼ نفسية متعددة بشكؿ متسؽ دكف االتجاىات تقكـ عمى تيسير القدرة عمى ات
 التفكير في كؿ مكقؼ عمى حده.

 .االتجاىات تقكـ عمى تكضيح الصكرة لمعالقة بيف الفرد كالعالـ االجتماعي الذم يعيش فيو 

  ،االتجاىات يجعؿ الفرد يدرؾ بطريقة محددة نحك المكضكعات في البيئة الخارجية )سالـ
8@@:). 

 

 يل االتجاىات والعوامل المؤثرة فيياتعد 5.1.2

بسبب الثبات النسبي لالتجاىات، فإنو ليس مف السيكلة بمكانت العمؿ عمى تعديميا أك تغييرىا، كيعكد 
ف مرتبطة بشخصية كحاجات الفرد، لذلؾ فإف االتجاىات تنمك مع تقدـ ذلؾ إلى أف ىذه االتجاىات تكك 

ية، إضافة إلى ذلؾ فإف المعاني السمبية أك اإليجابية نحك الزمف حتى تصبح أحد مككنات الفرد األساس
مكضكع معيف يمكف اف تككف متجذرة في فكر ككجداف الفرد، كبالتالي فإنو مف الصعب العمؿ عمى 

 .(>?@8تغييرىا )إبراىيـ كدسكقي، 

يرىا، كالتي عند القياـ بعممية تعديؿ اتجاىات األفراد يجب االنتباه إلى عدة عكامؿ تؤثر في عممية تغي
 منيا:

  الثقة في مصدر الرسالة المكجية لألفراد: كىك الشخص الذم سيقكـ بإيصاؿ فكرة معينة إلى
األفراد، إذ يجب االنتباه إلى معرفة مدل خبرتو في المجاؿ الذم سيتكمـ عنو، كىؿ لو خبرات 

مف أجؿ  سابقة يمكف االعتماد عمييا في المكضكع الذم سيتحدث عنو، كىؿ سيقكـ بالتحدث
 مصمحة شخصية أـ بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة لممستمعيف.

  التكتر الذم تثيره الرسالة المكجية: إف أم إعالف لألفراد يمكف أف يشكؿ لدل ىؤالء األفراد عددا
مف المخاكؼ أك التكترات التي تؤدم إلى تقميؿ الدافع نحك سمكؾ معيف، كبالتالي تساعد عمى 
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إال أنو عند القياـ باإلفراط في ىذه النقطة يمكف أف يككف ليا نتائج نحكه،  عممية تغيير االتجاىات
 عكسية كالتمسؾ بالسمكؾ غير المرغكب.

  نكعية األفراد الذيف تكجو إلييـ الرسالة الخاصة بتغيير االتجاىات: فاألفراد يختمفكف عف بعضيـ
سالة، ككذلؾ الفركؽ الفردية البعض في خبراتيـ أك مقدار ما لدييـ مف معمكمات حكؿ مكضكع الر 

في تفكيرىـ، ككذلؾ العالقات االجتماعية التي تربط فيما بينيـ، لذلؾ يجب دراسة كؿ ىذه 
 العكامؿ قبؿ التكجو إلييـ بالرسالة لتغيير اتجاىاتيـ.

  االتفاؽ بيف المعايير االجتماعية السائدة كاالتجاىات المطمكب تغييرىا: كمعنى ذلؾ أف الفرد يميؿ
تغيير اتجاىاتو بناء عمى المكقؼ السائد في مجتمعو كالذم يجبره عمى ىذا التغييرف كليس  إلى

 بسبب قناعتو الشخصية بضركرة القياـ بيذا التغيير.

  التكازف الذم يستطيع الفرد أف يحققو لذاتو: فالفرد يحتاج إلى الكصكؿ إلى حالة مف االنسجاـ
 .(;911)عسكر،  عف األفكار كاآلراء المتعارضة كالتكازف الذىني الذم يكجو سمككو كيبعده

 كمف الطرؽ التي يمكف مف خالليا تغيير االتجاىات ىي:

التعزيز المفظي: حيث أف العمؿ عمى تشجيع الفرد كتعزيزه عند القياـ بالتعبير عف اتجاه مرغكب  -
 فيو يؤدم إلى ترسيخ ىذا االتجاه لديو.

مكمات جديدة متعمقة بمكقفيـ مف شيء ما، يمعب دكرا التزكد بمعمكمات جديدة: تعرض الفرد لمع -
 كبيرا في تعديؿ اتجاىو نحك ىذا الشيء.

إدخاؿ عامؿ القمؽ أك الخكؼ: حيث أنو في بعض الحاالت فإف إثارة بعض القمؽ أك الخكؼ  -
 يعمؿ عمى تغيير اتجاىات الفرد خاصة تمؾ التي ال يستطيعكف مكاجيتيا.

دراكيا يعمؿ مسؾ باتجاىات معينة: حيث أف فيـ الدكاعي السيككلكجية لمت - الكقكؼ عمى الدكاعي كا 
 عمى تغيير اتجاىات األفراد عمى النحك المرغكب فيو.

العمؿ عمى تغيير عكامؿ معينة ترتبط باالتجاه: فإذا كاف الفرد لديو اتجاىات معينة نحك مكضكع  -
غير مف اتجاىاتو نحك ىذا معيف، فإف تغيير الظركؼ المحيطة بذلؾ المكضكع يمكف أف يجعمو ي

 المكضكع.

كساب الصغار اتجاىات مرغكب  - كجكد القدكة: تكفر القدكة خاصة مف الكبار، يعمؿ عمى تغيير كا 
 فييا.

الممارسة: إشراؾ الفرد في عمؿ معينة يمكف أف تؤدم إلى أف يتغير اتجاه الفرد نحك ذلؾ  -
 .(:@@8المكضكع )سالـ، 
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 نظريات تفسر االتجاىات: 6.1.2

 التحميمي العالج نظرية 1.6.1.2

 
تحتكيو  كما الطفكلةمرحمة  عمى كالتي يركزكف فييا ،الفركيد التحميمي النفس عمـ إلى النظرية ىذه مؤسس

 كالسمككية النفسية الصعكبات كفي رأم أصحاب ىذه النظرية فإف غالبية  كتصكرات، كمشاكؿ حداثأ مف
 إلى العادة في التحميمي العالج كييدؼ الفرد، حياة مف بكرةالم المرحمة ىذهتعكد إلى  إلى العادية غير

 العصابي سمككوالتي تتسبب في  كالنفسية البيكلكجية القكاعد عمىمف اكتشاؼ ذاتو، كالتعرؼ  الفرد تمكيف
 النظرية عمى العمماء بعض يطمؽ كعميو نفسي، معالجالمحاكرة مع  طريؽ عف كذلؾ العادم غير أك

 مباشر حكار في النفسي المعالج يعتمد". حيث الجدلي النفس مـ"ع أك" العالجػ "ب ياكاستخدامات الحالية
 المعالج يعمد و، كفيياي، كالمكاجكالتفسير ،البناء إعادةاألساليب المختمفة كالتي منيا:  مف عددا مستخدمنا
نغ، كأدلر، كفركيد ىذه النظرية ىكرني، كرانؾ، كيك  ركاد كمف كمتحدية، مباشرة ليجة استعماؿ إلى النفسي
 .(2007)غانـ، 

 

 السموكي العالج نظرية 2.6.1.2

 مككناتوالك  العكامؿ تحديدلمفرد مف أجؿ  الظاىرم السمكؾ القياـ بتحميؿ عمى السمككي العالج يعتمد
بي المؤدية السم سمكؾلم مثيراتال أك مسبباتال حصرالقياـ ب  ثـكمف  كالسمبية، اإليجابية األساسية
بشكؿ تدريجي، حتى  معالجتيا، كمف ثـ القياـ ببالمنبيات عادة السمككييف عمييا يطمؽ تيالك  لممرض،
كيقكـ بالتزامف بتككيف اتجاىات إيجابية  السمبي، السمكؾ فييا يضبط مرحمة إلى النفسي المعالج يصؿ فييا

 االشراطف ىما: ي: شرطاالسمكك العالج في المستخدمة السمككية النفسية المبادئ أىـلدل المريض، كمف 
لبافمكؼ، فالبرغـ مف أنيما يعتمداف عمى كؿ مف المثير كاالستجابة  التقميدم كاالشتراط لسكنر، اإلجرائي

بشكؿ عاـ، إال أنيما يختمفاف في التكقيت، فاإلشراط التقميدم يقـك عمى تقديـ المنبو قبؿ االستجابة، في 
مباشرة، كيعتبر مكرك، كثكرندايؾ، كبافمكؼ، ككاطسكف،  حيف أف اإلشراط التقميدم يقدـ المنبو بعد حدكثيا

 كسكنر، كباندكرا مف ركاد ىذه النظرية.
 ىذه ركاد كمف مباشرة، حدكثيا بعد المنبو فيقدـ اإلجرائي االشتراط بينما االستجابة، قبؿ المنبو تقديـ

 .(2007)غانـ،  النظرية
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 نظرية التوازن المعرفي )ىيدر( 3.6.1.2
( بأف االتجاىات نحك الناس كاألشياء المختمفة ليا جاذبية إيجابية أك جاذبية سمبية، كربما يعتقد )ىيدر

تتطابؽ ىذه األتجاىات كقد ال تتطابؽ، لذا فمف الممكف أف يككف ىناؾ تكازف أك عدـ تكازف في اتساؽ 
التكازف، كالتي ىذه االتجاىات، إال أنو يرل أف االتجاىات تككف في حركة دائمة لمتكصؿ إلى حالة مف 

تتضمف التجانس بيف كؿ العناصر الداخمية بحيث ال يككف ىناؾ ضغط نحك التغيير، بمعنى آخر أف 
األفراد تككف لدييـ نزعة نحك فصؿ االتجاىات المتعارضة كالمتشابية كعزليا عف بعضيا البعض. 

 نحك معيف اتجاه لو منيماكاحد  كؿ ،شخصاف فييا التي المكاقؼ عمى ىيدر عند االىتماـ كينصب
 اآلخر اتجاه أف المفركض فمف اآلخريف يحب الشخص كاف فإذا ،، لنفرض أنو )س(معيف مكضكع
. كلنفرض مثال أف ىناؾ شخص ثالث يشترؾ الصديقاف في اتجاىيما اإليجابي التجاىو مماثال سيككف

جابية تجاه الشخص تككف اتجاىاتو إي األكؿ الشخص ماداـ مكجكدةتككف  التكازفمف  حالةنحكه، فإف 
فمف  ،الذم رمزنا لو بالرمز )س( المكضكع يمثؿ الذم أيضا الثالث الشخص نحك ايجابي كاتجاىو ،الثاني

إذا حصؿ خالؼ بيف  أما نحك )س(. أيضا ايجابيا اتجاىو يككف أف البد الثاني الشخصالطبيعي أف 
 أك، نظره بكجية اآلخر إقناع منيما كؿ يحاكؿ، بحيث تكازفال عدـ حالة تتكلدالصديقيف، ففي ىذه الحالة 

 .(2008)جكدة،  بينيمافيما  التكازفبحالة  الحتفاظكذلؾ مف أجؿ ا المكضكع الخكض في يتجنباف

  :نظريات تفسر المعتقدات

  :النظريات المعرفية

ير بر المدرسة المعرفية مف أحدث المدارس في عمـ النفس بصفة عامة كفي مجاؿ العالج النفسي كتفسعتت
)بدراسة اآلليات العقمية كاإلدراؾ،  (1950)األمراض بصفة خاصة كلقد بدأ عمـ النفس المعرفي عاـ 

كاالنتباه، كالذاكرة، كالتفكير، كالمغة رغـ اعتراض السمككييف. كاىتـ عمـ النفس المعرفي بمعرفة العمميات 
ات الخمسينيات كالدة كعرفت سنك  50 .العقمية لدل البشر لجمع المعمكمات مف محيطيـ الخارجي

الكمبيكتر كالرجؿ اآللي كفرع مف عمـ عرؼ باسـ الذكاء االصطناعي، كلقد آمف بعض عمماء النفس 
المعرفييف أف بناء آالت كيذه تقكـ بنجاح بإنجاز ميمات مثؿ حؿ مشكمة ما أك تمييز األكجو، كلقد 

ئؼ العقمية كبالتالي إلى االىتماـ ساعدت التطكرات في مجاؿ الكمبيكتر الباحثيف لكضع تصكرات لمكظا
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بالمدرسة المعرفية كيرل المعرفيكف أف ىناؾ أربعة مصادر رئيسية مف القصكر المعرفي ترتبط بظيكر 
 :األمراض النفسية

 نقص المعلىمبث وقصىر الخبرة في حل المشكالث .1

  .أسبليب التفكير الخبطئت .2

  .ف التي يتفبعل معهبمعتقذاث الفرد وأفكبره عن نفسه وعن اآلخرين والمىاق .3

التكقعات السمبية:كلقد ضمف العديد مف عمماء النفس المعرفييف مفيـك المخططات في أعماليـ عف -4
باف المخططات تسير عبر تغير  Piaget كلقد اقترح عالـ النفس السكيسرم جاف بياجيو .العقؿ البشرم

ؿ ال يفسر األشياء بنفس الطريقة التي يفسرىا رئيسي مف الطفكلة إلى فترة البمكغ، كتبعا لبياجيو فاف الطف
الكبار، كأف األشياء ال تظير حقيقة في عقؿ الطفؿ الصغير طالما أنيا خارج إدراكو، لكف مف خالؿ 
الخبرة يدرؾ األطفاؿ ماىية األشياء. فالخبرة تمعب دكرا حاسما كأساسيا في تطكير المخططات بشكؿ 

كالتنظير الحديث في تطكر الجانب المعرفي في الطفكلة. كلقد  كيعد بياجيو األب األكؿ لمبحث ناضج
استمد بياجيو معمكماتو كأفكاره مف مالحظة األطفاؿ كخاصة أبنائو. كمف ىذه المالحظات استطاع ابتكار 

 كمف ىذه المفاىيـ مفيكـ المخطط .عددان مف المفاىيـ كالمفردات المغكية التي تصؼ كيؼ يفكر األطفاؿ
Schema لبياجيو فالمخطط ىك الكحدة األساسية لمتفكير كالفعؿ. كالمخطط ىك نكع مف الصيغ  كطبقا

العقمية عف كيؼ يسير العالـ تمؾ الصيغ التي يمكف تعميميا أك تغييرىا مف مكقؼ آلخر. )منصكر 
كمف العمماء الذيف أسيمكا في تفسير األمراض النفسية مف خالؿ المنحى  ). ٠ٔ-٠ٓ: ٕٔٓٓكالشافعي، 

الذم صاغ نظرية فسر عمى أساسيا حدكث االضطرابات االنفعالية بصفة  Beckعرفي آركف بيؾ الم
عامة كاالكتئاب بصفة خاصة في ضكء اآلراء السمبية التي يحمميا المريض عف نفسو كعف العالـ 

كالذم قدـ نظرية في العجز المتعمـ لتفسير االكتئاب كرأل أف  Seligman كالمستقبؿ. كسميجماف
 أبرامسكف كزمالئو 51تئاب عند اإلنساف مشابو لمسمكؾ السمبي الذم تظيره حيكانات التجارب. ككذلؾ االك

,.al et Abramson  كالذيف قامكا بالتعديؿ عمى نظرية سيمجماف كسمكىا نظرية اليأس. ىذا باإلضافة
 (ABC كالذم تعرؼ نظريتو في تفسير االضطرابات النفسية باسـ Ellis إلى ألبرت أليس
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Consequences Believes Accident ( أم نتائج تبعات الحدث عمى المعتقدات كترل النظرية أف
  .كؿ الناس يفكركف بطريقة افتراضية استداللية لذلؾ يصابكف باالضطراب االنفعالي

 :كمف معتقدات القائميف بالمنحى المعرفي ما يمي

لتفكير كاإلدراؾ كالذاكرة كاالنتباه كحؿ يجب عمى عمماء السمكؾ دراسة العمميات العقمية مثؿ: ا (1
 . المشكمة كالمغة

يتعيف أف يسعكا إلى اكتساب معمكمات دقيقة عف كيؼ تعمؿ ىذه العمميات ككيؼ يمكف تطبيقيا  (2
 . في الحياة اليكمية

 . بد مف استخداـ االستبطاف ككذلؾ المناىج المكضكعية ال (3

كتنبع جذكر عمـ النفس  .ية في عمـ النفس المعرفيأف فكرة "النمكذج العقمي لمكاقع" ىي فكرة مركز  (4
السمككية )عبد الخالؽ المعرفي مف كؿ مف المدرسة الكظيفية كعمـ نفس الجشتطمت كالمدرسة 

 (.2004 كآخركف،

 

 والوصمة االجتماعية المرض النفسي 7.1.2

ِرض كمريض، مرض فالنا َمَرَضان كَمْرضان فيك مَ  :ىك السقـ كىك عكس الصحة، يقاؿ :لغة المرض
كؿ ما خرج بالكائف الحي عف حد الصحة كاالعتداؿ مف عمة أك نفاؽ أك تقصير في أمر،  :كالمرض
مف بو مرض أك نقص أك انحراؼ، كاصؿ المرض النقصاف، يقاؿ بدف مريض؛ أم ناقص  :كالمريض

 (.1112ابف منظكر، )أم ناقص الديف  :لقكة، كقمب مريض

" عف خركج البدف عف حد االعتداؿ كاالعتياد إلى االعكجاج كالشذكذ المرض عبارة" أما اصطالحا فإنو
 .( >:@8 ،القرطبي)

"ىيئة غير طبيعية في بدف اإلنساف تككف بسببيا األفعاؿ الطبيعية كالنفسانية كالحيكانية غير سميمة"  :كقيؿ
 .(@@@8أبف أمير الحاج،)
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تنجـ عف اختالؿ بدني أك عضكم أك تمؼ  األمراض النفسية عبارة عف مجمكعة مف االنحرافات التي ال
في الدماغ، كتأخذ ىذه االنحرافات عدة مظاىر أىمياؾ التكتر النفسي، كالكآبة، كالقمؽ، كالكسكاس، 
كاألفعاؿ القسرية الالإرادية، كالتحكؿ اليستيريف كالشعكر بكىف العزيمة كالعجز عف تحقيؽ األىدافف 

مشتتا، كتؤّرؽ نكمو فال يعرؼ صر الفرد في يقظتو فتجعمو دائما كالمخاكؼ كاألفكار السكداكية التي تحا
كبيذا يؤدم المرض النفسي غمى اضطراب في شخصية الفرد تجعؿ أعراضو  .النكـ إلى جفنو سبيال

تظير جمية في صكرة جسمية أك نفسية أك كمييما معا، كىذه األعراض تككف أعراضا كظيفية كىي ليست 
لعصبي، كالمرض النفسي يختمؼ عف المرض العصبي، حيث إف األمراض ناجمة عف خمؿ في الجياز ا

ف كانت  -العصبية ناجمة عف خمؿ عضكم يصيب الجياز العصبي، كتظير في صكرة جسمية كا 
، فالشخص الذم تثكر ثائرتو ألتفو األسباب -تصاحبيا في الكثير مف الحاالت أعراض نفسية كثيرة

عجز عف ضبط انعاالتو، ىك شخص يعاني مف اضطراب نفسي كتظير عميو أعراض القمؽ كالتكتر كال
كليس مرض عصبي، حيث أنو يعاني مف اختالؿ في الجياز النفس دكف أف يككف ىناؾ إصابة أك خمؿ 

مف ىنا كاف الحصكؿ عمى إحصائيات دقيقة حكؿ المرضى المصابيف  .أك تمؼ في الجياز العصبي
لبية ىؤالء األشخاص ال يذىبكف إلى المستشفيات كال بأمراض نفسية أمر في غاية الصعكبة، ألف غا

حيث يشير  إلى أف الكثير مف المرضى بأمراض نفسية  )ككفيؿ)يخضعكف لمعالج النفسي، كىذا ما أكده 
متنقميف مف طبيب إلى ىخر عمى أمؿ أف يجدكا طبيبان كاحدان يكشؼ مف أعمارىـ عديدة ييدركف سنكات 

 .(=911ناصر، )طبيا أك جراحيا، كلكف عبثا ذلؾ  طييـ عالجاعف أم أساس عضكم ألمراضيـ كيع

طكيؿ العػالج النفػسي بتػاريخ  مرّ  ، لذلؾ فقداألرض ىألمراض النفسية كالعقمية قديمة قدـ اإلنساف عماك 
الحضارات القديمة كانت تفسر العديد مف ف حيث إ .إلى أف كصؿ إلى مػا كصؿ إليو في عصرنا الحاضر

 .(9@@8)عكاشة، مػف األركاح الػشريرة كالشياطيف لإلنساف  ى أنو مّس المرض النفسي عم

كراىية النفس كاآلخريف، كالعجز عف اإلنجاز كالرككد، كالرغبة بمثابة  كيعتبر البعض بأف المرض النفسي
 .(=911)سمكر،  في الكصكؿ إلى المكت

خصية، نفسي المنشأ، يبدك ( فقد عرؼ المرض النفسي بأنو اضطراب كظيفي في الش>911أما )زىراف، 
في صكرة أعراض نفسية كجسمية مختمفة، كيؤثر في سمكؾ الشخص، فيعكؽ تكافقو النفسي كيعكقو عف 
 ممارسة حياتو السكية في المجتمع الذم يعيش فيو، كىك أنكاع كدرجات؛ فقد يككف خفيفا كقد يككف شديدا.

د كتقؿ أك تتفاقـ ىذه الدرجات لتؤثر سمبا عمى تتنكع األمراض النفسية كتختمؼ درجات تأثيرىا عمى الفر 
 .(9119كبعضيا يعرضو ألخطار المكت عف طريؽ االنتحار )جعفر،  ،الشخص
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كاف المصريكف القدماء أكؿ مف ميػزكا المػرض النفسي ككضعكه ككتبكه عمى أكراؽ البردم منذ عاـ ك 
كؾ اإلنساف. كبرعكا في تفسير األحالـ، فقد اعتقدكا بأف القكل الخفية في الككف تؤثر في سم. ـ .ؽ 11>8

كقالكا أف تفسير األحالـ يقع غالبان في المستقبؿ أكثر منو في الماضي اعتقادان منيـ أف األحالـ ما ىي إال 
االضطرابات  ُيرجعكفالبابميكف كاف ك  رسػالة مػف القكل الخفية في الككف إلى الجانب الخبيث لدل اإلنساف.

بينما تميز  .كاح الشريرة، ككانكا يمجئػكف إلػى التعاكيػذ كاالناشيد الدينية في معالجتياالعقمية إلى أثر األر 
بالحنػاف كالػشفقة كمراعاة مشاعر اآلخريف كباإليماف كالصالة لدل  (ـ .ؽ 11;8)األطباء اليندكس 

لممؾ ألف اكذلؾ ككصؼ العبرانيكف مرض الصرع كسمكه المرض المقدس  .معالجتيـ لممرضي العقمييف
 ،كاليذياف الناتج عف الحمى ،كاليستيريا ،كاالكتئاب ،كما كصفكا أمراض الغركر .شاؤؿ كاف مريضان بػو

 .(=?@8)ثابت، كفرقػكا بينو كبيف االختالؿ العقمي الناتج عف مرض الشيخكخة 

ت كانتشرت في المصادر اإلنجيمية إشارات تنسب الجنكف إلى سيطرة الشياطيف نتيجة ارتكاب مخالفا
أما اليكنػانيكف، فقػد انشغمكا بفكرة  .لمرضى بأمراض عقمية غالبا بالرجـكا يعالجكف األشخاص افكان .خمقية

كقد  .المرض العقمي كاألساطير التي كانت تقكـ حكلو، فكاف الجنكف بالنسبة إلييـ قكة إليية مؤثرة لدييـ
تفسيرات األمزجة  كلجأ إلى ،آلليةفكرة ارتباط المرض العقمػي بغػضب ا Hypocrites رفض أبك قراط

، كأف ىذه االضطرابات ناتجة المختمفة كاالضطرابات الكجدانية التي صػادفيا في مرضاه تفسيران فسيكلكجيان 
 .(=?@8ربيع، )الماء كالتراب كالنار كاليكاء  :عف اختالؿ العناصر األربعة اإلساسية في الكػكف كىػي

يمعب دكران كبيران في الحياة العقميػة لإلنػساف، كرأل بػأف الػركح تتكػكف  ماغفقد رأم أف الد Plato أما أفالطكف
ىي ركح خالدة كمقدسة كطاىرة كمركزىا الدماغ ، كالركح الشريرة، فالركح الخيرة الركح الخيرة ف:مػف قػسمي

اتو كىي مصدر جميع رغبات اإلنساف كنزع ،غير خالدة، في حيف أف الركح الشريرة ككظيفتيا العقؿ
 .(لجسماني، ا1997) المؤدم إلى الجنكفلمرض العقمي كىي المسؤكلة عف ا ،كمقرىا الصدر ،كشػيكاتو

برزت إنجػازات عممية كبيرة أثرت في الحضارة اإلنسانية مف خالؿ العمماء  العصكر الكسطىكفي  
أكؿ مف أنو  ، حيثابف سينايف كضعكا بصماتيـ في ىذا اإلطار؛ مف ىؤالء العمماء الذ، ك المسمميف

اعتبػر المؤسػس األكؿ لمطػب السيككباتي في بياف الذم اكتشؼ العامؿ النفسي في إنتاج المرض العقمػي، ك 
أكؿ مف استخدـ التحميؿ النفسي في  كىك .عالقة األمراض الجسمية كاستجابات لالضطرابات النفسية

لمرض النفسي دكف أف ييمؿ البيئة اإحداث تحدث ابف سينا عف الكراثة كأثرىػا فػي  حيث .عالج مرضاه
كأثرىا في االضطرابات النفسية، كعارض فكػرة عػزؿ المريض في السجكف كنادل بإقامة المصحات 

بيف األمراض العقمية الحادة  قاـ أيضا بالتفريؽقاـ بتصنيؼ األمراض ك  الذم ،ابف رشد. ك النفسية
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، كدعا إلى عمى العكامؿ البيئية كسبب لممرضكاعترؼ بأثر العامؿ الكراثي كركػز ، كاألمراض المزمنة
تناكؿ مكضكع الذم  ،إلماـ الغزاليككذلؾ ا .سكف المريض كبيئتػو كأسػمكب عػالج ناجحمكاف غيير ت

 ،فيتفكر في األخبار الكاردة في كظـ الغيض، كالعمؿالعمػـ بكرأل أنو يعالج عند ىيجانػو  ،عالج الغضب
اهلل، كأف يحذر نفسو عاقبة العداكة غيظو، كأف يخكؼ نفسو بعقاب  بكيذىكاالحتماؿ، ، كالحمـ ،كالعفك

 .(;@@8)كمػاؿ،  كاالنتقاـ

القمؽ  عف لمتخفيؼ ككسيمة الجماعة تماسؾ خالؿ مف باألمف شعكر إلى الحاجة عف تحدث الذمكالفارابي، 
 معركفة جيكد لو الذم السكم. كابف مسككية، كالسمكؾ كالصحيحة المناسبة االستجابة كتحديد الذات كلتقكيـ

 الناطقة القكة مثؿ النفس تحرؾ التي لمقكل كتقسيمو العاقمة النفس عف تحدث عندما النفسية الصحة مضمار في

 .(?911)الداىرم،  القمب كتستعمؿ الغضبية كالقكة البدف تستعمؿ التي الشيكية كالقكة الدماغ تكظؼ التي

 الخميفة الممؾ عبد بف الكليد أنشاىا التي المستشفى ىك ميالعصر اإلسال في تأسيسو تـ مستشفى أكؿكلعؿ 
 عاـ طكلكف بف احمد أنشاه الذم العتيؽ المستشفى مصر في أنشئ مستشفى أكؿ فأك  ، ـ ٧ٓ٧ عاـ األمكم

 الممؾ أنشأ ـ٠ٕٗٔ عاـ كفى النفسية، االضطرابات بينيا مف المختمفة لألمراض أقساما يضـ ككاف ـ٠٧ٖ

الكبير في مصر )العيسكم،  المنصكرم المارستاف أك الكبير المنصكرم لمستشفىا قالككف المنصكرم
911;). 

ظالمان ، فقد شيدت ىذه العصكر صر االنحطاط كالظممةفي عتعيش أكركبا في نفس الكقت فقد كانت 
بأفظع المعامالت، الػذيف اشػتيركا  (االكميركس)كقسكة ضد مرضى العقكؿ كتميزت سيطرة رجاؿ الكنيسة 

مف المرضى  نحك عشرة آالؼقتؿ كما قامكا ب  قد قامكا بحرؽ مف يخالفيـ مف العمماء كالمصمحيف،ف
كضع ، كما قامكا بفي جنيؼ خمسمائة مريض عقميتـ إحراؽ ا، ك حكـ فرنسيس األكؿ بفرنسالعقمييف أياـ 

ت المضحكة التي المرضى العقمييف في سجكف حقيقية يزكرىا الجميكر أحيانػان مػف أجػؿ مػشاىدة الحركا
فػي  ـ;8?8سكء معاممة المرضى العقمييف حريؽ لندف الشيير عاـ  كمما يدؿ عمى .كانت تصدر منيـ
النكافذ مف ، حيث كانت ىذه المستشفيات تخمك الذم حرؽ بنيرانو آالؼ المرضى العقمييف مستػشفى يػكرؾ 

تجميع أكبر عدد مف المرضى ستشفيات بدكما، كما قامكا بيذه المجديد اليكاء فييا معاألمر الذم يجعؿ ت
 .(>911زىراف، ) ، مع إىماؿ النظافة أك العناية بيـفي غرؼ صغيرة

 النظرة كتعدلت ، التقميدية األفكار في النظر تـ إعادة (ـ٧٠١ٔ) سنة في الفرنسية الثكرة قامت أف كمنذ
 لممرضى اإلنسانية بالنظرة االىتماـ كبدأ آخر، جسمي مرض أم مثؿ مثمو كمرض النفسي لممرض

 نظاـ كتطكر الكضع شيئا فشيئا، تحسف عشر التاسع القرف كأكائؿ عشر الثامف القرف أكاخر كفي النفسييف،
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 سنة النفسية األمراض في تخصصت عممية مجمة أكؿ كظيرت البحث كنشط ،النفسييف المرضى رعاية
 ككصؼ تصنيؼ بعمؿ( Kraeplinف )قاـ كرابمي ـ(1929)ففي سنة  كأكثر، أكثر التقدـ كزاد ،(ـ٠ٓ٘ٔ)

 لعمـ خاص قسـ بو لمبحكث معيد أكؿ كأقاـ ،كمآلو ،كعالجو ،كأعراضو، أسبابو، كتحديد النفسي لممرض
 .(2005، زىراف) الحديث النفسي الطب أبك البعض كيعتبره كالمرضي، التجريبي النفس

  

 ،الجنسي النفسي بالنمك اىتـالذم  ركيدف سيجمكند النمساكم العالـ بزعامة النفسي التحميؿ مدرسة كظيرت
 في المتأصمة كالعدكانية الجنسية النزعات تظير التي الكامنة القكل كىي الميبيدك طاقة عمى فركيد ركز كلقد

 ،كاليك ،األنا) كمككناتيا الشخصية في نظريتو فركيد كقدـ الشعكرية، بصكرة نفسيا عف تعبر كالتي اإلنساف،
 .(2005، كالالشعكر، كما قبؿ الشعكر( )المطيرم، كركالشع األعمى، كاألنا

 تعددت كبالتالي النفسية، األمراض كتفسير لفيـ االىتماـ كزاد كبير حد إلى األخيرة السنكات في الحاؿ تطكر
 يشمؿ أصبح بؿ أخرل حكلدكف الممركز كالعالج ، السمككي العالج فمنيا النفسي العالج أساليب كتنكعت
 الخاصة المستشفيات بإنشاء كالحككمات المجتمع اىتماـ كزاد كاالجتماعية، كالطبية النفسية النكاحي

 الدكرية العممية المجالت كتعددت النفسية، البحكث كتكالت كتطكرت النفسية، كالعيادات النفسية، باألمراض
 .(2009، )أحمد النفسية الدراسات آالؼ تحكم التي

األمراض النفسية بالعديد مف السمات كالصفات، كالكصمة كممة كثيرا ما يتـ كصـ األشخاص المصابيف بك 
تشير إلى كجكد عالمات جسدية تكشؼ عف كؿ ما ىك غير عادم كسيء مف الناحية األخالقية 
لألشخاص الذيف يمارسكف سمككا غير سكم مف أجؿ تمييزىـ عمى أنيـ أشخاص منحرفكف كسيئكا الخمؽ، 

كضعو بالحرؽ أك الحفر عمى أجساد المجرميف أك العبيد أك كذلؾ بكضع عالمات في صكرة كشـ يتـ 
الخكنة، مما يتطمب مف أفراد المجتمع تجنبيـ كاالبتعاد عنيـ، كعدـ مخالطتيـ أك الزكاج مف بناتيـ 

 .(?911)الركيمي، 

كيعتبر الشخص المكسكـ بكصمة اجتماعية غير مرغكب فيو بالمجتمع كتجعؿ مف أمر تقبمو فيو أمرا 
كمحرّما؛ ألنو شخص مختمؼ عف بقية األشخاص، كيعرؼ الكصـ بأنو تمؾ العممية التي تنسب  صعبا بؿ

األخطاء أك اآلثاـ التي تدؿ عمى االنحطاط الخمقي ألشخاص في المجتمع، بحيث يتـ كصفيـ بصفات 
بغيضة كسمات تجمب العار كتثير حكليـ الشائعات، كتتمثؿ ىذه الصفات بخصائص جسمية، أك عقمية، 

 .(@?@8ك نفسية، أك اجتماعية )جابر، أ
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ق( الكصـ النفسي بأنو كؿ ما يمارس مف ردكد أفعاؿ أك مسميات تمنح  <9;8كقد عّرؼ )الطمحي، 
بقصد أك بغير قصد، كتعبر عف االستيجاف كالتحقير، كأحيانا الشفقة المبالغ فييا بحيث ُتشعر المريض 

ريف، كتؤثر في ذاتو كتحد مف تفاعمو االجتماعي، كتشعره بالدكنية كبأنو يحمؿ صفة سمبية تميزه عف اآلخ
 بالنبذ كالعزلة.

( كصمة المرض النفسي بأنيا عالمة عار، أك فقد ثقة، تجعؿ الفرد منعزال Byrne, 1997كيعرؼ بايرف )
 عف اآلخريف.

رد في كتتعمؽ كصمة المرض النفسي بالسياؽ أكثر مف تعمقيا بمظير الشخص، كتضفي الصفة السمبية لمف
 كؿ عالقاتو االجتماعية.

( باستعراض العالقة بيف الكصـ كالثقافة مف خالؿ ?911)في الركيمي  =911كلذلؾ فقد قاـ لكبيز، 
المسمسالت اليزلية، ككجدىا منتشرة بشكؿ كبير في العديد مف األقطار بصيغ كعبارات كأشكاؿ مختمفة، 

الجتماعية بيئة تستفز الفرد في مكاجية الضغكط كينعكس ىذا عمى الكاقع االجتماعي في جعؿ الحياة ا
 النفسية كاالجتماعية، كتزيد مف صعكبة الحياة الطبيعية لألفراد المكسكمكف بكصمات مختمفة.

 

 انتشار األمراض النفسية: 8.1.2

إف الحصكؿ عمى أرقاـ دقيقة باألمراض النفسية يعتبر أمرا عسيرا، إذ يكاد يككف مستحيال كالسبب في 
أف معظـ ىؤالء المرضى ال يدخمكف المستشفيات النفسية كالعقمية أك العيادات النفسية. كمع ذلؾ فقد ذلؾ 

ال يتعدل  ـ(;>@8)أشارت بعض اإلحصائيات إال أف نسبة مرض العصاب داخؿ المستشفيات سنة 
ف يككف %، حيث أنيـ يترددكف أكال عمى العيادات الطبية، كمف ثـ ينتقمكف إلى طبيب آخر دكف أ:0>8

ىناؾ فيـ كاضح أك تشخيص صحيح لألعراض التي يعاكنف منيا، مما يدفع بيـ نحك المستشفيات إلجراء 
% مف المرضى الذيف يترددكف 1;المراقبة المستمرة كالعناية الالزمة، كتكضح بعض التقارير أف حكالي 

ا إلى أف حناؾ عمى العيادات يعانكف مف مرض العصاب، كقد أشارت بعض اإلحصائيات في أمريك
% مف مجمكع السكاف تبعا لجكلة في المستشفيات مصابكف بالمرض النفسي كالذم يقدر حدكثو 8حكالي 

% منيـ في المستشفيات العقمية قد تجاكز عمره الستيف، كاف نسبة الشباب 1:قبؿ المراىقة، كأف ما نسبتو 
 (=8=)إلى أف  ـ(1;@8)تحدة سنة ، كما أشارت بعض الدراسات في الكاليات الم>-8كالشيكخ المرضى 
قمية كالنفسية. كفي المجتمع مف السكاف المكمفيف دخمكا مصحات األمراض الع (81111)شخصا مف بيف 
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إلى أف نسبة الذيف يترددكف عمى عيادات أطباء  ـ;<@8العربي أشارت اإلحصائيات التي أجريت في 
نسبة الذيف يترددكف عمى أطباء أخصائييف %، كىذه النسبة تعتبر أكبر مف 1<األعصاب بمغت حكالي 

كالقمؽ كالصدر كالجمدية، كأكدت ذات الدراسات إلى أف نسبة األمراض العصابية لدل المجمكع يتراكح ما 
% مف عماؿ المصانع يتخمفكف عف 1=-1;%. كأكدت بعض اإلحصائيات العالمية إلى أف >9-81بيف 

ياد في الكقت كالذم بدكره يؤثر عمى اإلنتاج )العبيدم، عمميـ ألسباب نفسية عقمية، كىذا آخذ باالزد
911;). 

عمى مدار العصكر الماضية نرل أف التاريخ يحدثنا عف عادات كقكانيف جائرة بحؽ المرضى النفسييف، ك 
فقد اتسمت معاممتيـ بالعنؼ كالقسكة كاالضطياد، كشكمت الخرافة كالجيؿ األساس في التعامؿ معيـ، فقد 

تـ تكبيميـ باألصفاد، كمف ثـ تككل أجسادىـ بالنار، كيتعرضكف ألعتى صنكؼ العذاب، كاف المرضى ي
ككانت كال زالت األلفاظ مثؿ الجنكف تحمؿ في طياتيا معاني التحقير، كبقيت ىذه االتجاىات كركاسبيا 

السيئة  حبيسة نفكس الكثيريف ميما بمغ بيـ المطاؼ مف عمـ كثقافة، كنحف نرل في أيامنا ىذه المعاممة
 .(=?@8لممرضى النفسييف كاإلىماؿ كالتجاىؿ كاالستغالؿ الذم يتعرضكف لو )جالؿ، 

كفي العديد مف المجتمعات البدائية كاف المصاب بالمرض النفسي يمكـ نفسو أك غيره عمى ما أصابو، 
 .(=?@8حيث أنو كاف يعزك ما أصابو شيطاف مف الشياطيف )جالؿ، 

ف ال يمكف القكؿ أف المرضى النفسييف كانكا ينالكف معاممة إنسانية، كلـ يكف كحتى في مطمع القرف العشري
الكعي الجماىيرم قد كصؿ إلى الفاعمية التي يمكف أف تؤثر في إحداث تغيير جذرم في معاممة المرضى 

مى ( كتاب "العقؿ الذم كجد نفسو"، كالذم ألفو بناء عClifford Beersالنفسييف، كقد ألؼ كميفكرد بيرز )
خبراتو كمعاناتو التي عاشيا كمريض نفسي، كسكء المعاممة التي كاف يكابدىا خالؿ تكاجده في مستشفى 
األمرضا النفسية بعد محاكلتو االنتحار، كقد تمكف بيرز بالتعاكف مع طبيب مف أطباء األمراض العقمية 

صحة النفسية )عثماف، يدعى أدكلكؼ ماير مف اجتذاب العديد مف الخيريف لدعكتو كتأسيس جمعية ال
8@@?). 

حالة مرضية جديدة لألمراض النفسية في مراكز  1;=84 كبالنسبة لألراضي الفمسطينية فقد تـ تسجيؿ
حالة مف الذككر بنسبة  ?:@، منيا 9188خالؿ العاـ  الصحة النفسية المجتمعية في الضفة الغربية

مف  8114111لكؿ  :0:<لنفسية كبمغ معدؿ حدكث األمراض ا حالة مف اإلناث. 19<%، ك09<>
 .(http://info.wafa.psكفا،  -)ككالة األنباء الفمسطينية السكاف

http://info.wafa.ps/
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سنة فما  1=بأعمار في العالـ % مف البالغيف >8 كحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإف حكالي
 .(>918المية، )منظمة الصحة الع فكؽ يعانكف مف اضطراب نفسي

 

ربع سكاف العالـ سيصابكف بمرض نفسي في مرحمة ما إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإف كحسب 
في حدكث عدد كبير مف الكفيات كحاالت العجز، كىي تتسبب األمراض النفسية ، كما أف مف حياتيـ

البمداف المنخفضة % مف عبء المرض اإلجمالي الناجـ عف االعتالالت الصحية ب=0=8% ك?0?تمّثؿ 
ثاني أىـّ أسباب عبء المرض في  ، كبالنسبة لالكتئاب فإنو يحتؿالدخؿ كالمتكسطة الدخؿ، عمى التكالي

زاد عدد األشخاص . كما البمداف المنخفضة الدخؿالبمداف المتكسطة الدخؿ، كثالث أىـّ تمؾ األسباب في 
 1@@8مميكنا بيف عامي  >8=إلى  صمميكف شخ =8;الذيف يعانكف مف االكتئاب ك/ أك القمؽ مف 

% تقريبان مف سكاف العالـ مف 81يتضرر ، كتقدر اإلحصاءات بأنو % تقريبان 1>، أم بنسبة :918ك
% مف 91حكالي ، كأف % مف العبء العالمي لألمراض غير المميتة1:االضطرابات النفسية التي تمثؿ 

 تقريبان  نصؼ االضطرابات النفسية، كأف ؿ نفسيةاألطفاؿ كالمراىقيف في العالـ لدييـ اضطرابات أك مشاك
تعتبر االضطرابات العصبية النفسية مف بيف األسباب الرئيسية لمعجز لدل ، ك سنة ;8تبدأ قبؿ سف الػ

الشباب بجميع أنحاء العالـ، كمع ذلؾ فإف المناطؽ ذات النسبة المئكية األعمى مف السكاف تحت سف 
الصحة النفسية )مكقع الجزيرة اإللكتركني،  رد المخصصة لمصحة النفسيةلدييا أفقر مستكل مف المكا @8الػ

 .(http://www.aljazeera.netفي العالـ باألرقاـ، 
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 الدراسات السابقة 2.2

 

 مقدمة:

يتناكؿ ىذا القسـ الدراسات التي أجريت حكؿ االتجاىات كالمعتقدات نحك المرض النفسي كالمرضى 
القسـ إلى دراسات عربية )متعمقة باالتجاىات، كمتعمقة بالمعتقدات(، ككذلؾ  النفسييف، كقد تـ تقسيـ ىذا

الدراسات األجنبية التي تناكلت ىذا المكضكع. إال انو يالحظ قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع 
 المعتقدات نحك المرض كالمرضى النفسييف مقارنة باالتجاىات.

 

 ات:المتعمقة باالتجاىالعربية الدراسات  1.2.2

كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات األميات الحكامؿ المكاتي ( >918)عبد الفتاح كآخركف  دراسة
، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ في محافظة راـ اهلل كالبيرة يترددف عمى العيادات النسائية نحك المرض النفسي

العينة المتيسرة، كقد كشفت ( امرأة حامؿ تـ اختيارىف بطريقة 911الدراسة تـ تطبيقيا عمى عينة بمغت )
نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاىات تبعا لمتغير المستكل العممي كلصالح 

، ككذلؾ كجكد فركؽ كالذيف كانت اتجاىاتيف نحك المرض النفسي أكثر إيجابية التعميـ الجامعي فما فكؽ
كالمكاتي كانت  الحمؿ كلصالح الحمؿ ألكؿ مرة ذات داللة إحصائية في االتجاىات تبعا لعدد مرات
، في حيف لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىاتيف إيجابية نحك المرض كالمرضى النفسييف

 االتجاىات تبعا لمتغيرات )العمر، كعدد مرات اإلجياض(.

الذيف لدييـ  ( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى كجيات النظر لممرضى;918)سيدىـ كآخركف كفي دراسة 
اضطرابات نفسية مختمفة عف كصمة المرض النفسي، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ تطبيؽ 

سماعيمية، كقد استخدـ فييا استبياف لقياس ( مف المرضى في مستشفى اإل@81يا )الدراسة عمى عينة قكام
ثيف في مقابمة منيجية، ككشفت كصمة المرض النفسي تمت اإلجابة عميو بػ )نعـ/ال( تـ تعبئتو مف الباح

النتائج اف أغمبية المبحكثيف كانت لدييـ حاجة إلى مساعدة أخرل بجانب التدخؿ النفسي، كأف التسميات 
النفسية ليست بذات أىمية كبيرة بالنسبة ليـ، كأف األفراد الذيف تمقكا تشخيص الفصاـ كاالضطرابات ذات 

ىك بتغيير سمكؾ اآلخريف تجاىيـ عند معرفتيـ بإصابتيـ الصمة كاضطرابات المزاج، فقد كاف الكصـ 
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بالمرض. كقد أكصت الدراسة في نيايتيا بضركرة إعداد دراسات مشابية متعمقة بكصمة العار مف تمقي 
 األدكية، كالتمييز االجتماعي بسبب اآلثار الجانبية ليذه األدكية.

ألسرة نحك المرض النفسي مف جاىات اىدفت إلى التعرؼ عمى االت ( كالتي9188) كافيكفي دراسة 
كجية نظر األخصائييف الفمسطينييف، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد طبقت الباحثة استبيانا مككنا 

( أخصائيا مف 1;8، عمى عينة قكاميا )ي( فقرة مف النكع المغمؽ حسب مقياس ليكرت الخماس<=مف )
غزة، كقد كشفت النتائج عف كجكد اتجاىات إيجابية بشكؿ العامميف في مراكز العيادات النفسية في قطاع 

عاـ في االتجاىات نحك المرض النفسي، كما كشفت النتائج عف كجكد فركؽ في االتجاىات نحك المرض 
تخصصات النفسية، كأظيرت النتائج عدـ الالنفسي حسب متغير التخصص كقد كانت الفركؽ لصالح 

الجنس، كالدرجة العممية، كسنكات الخبرة، كفي نياية الدراسة  كجكد فركؽ في االتجاىات تعزل لمتغير
أكصت الباحثة بعدد مف التكصيات أىميا: العمؿ عمى تحسيف كاقع أسرة المريض النفسي لمتمكف مف 
تعديؿ االتجاىات نحكه، كضركرة العمؿ عمى كضع خطط كبرامج تكعكية لتحسيف النظرة لممريض النفسي 

 في المجتمع.

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ إلى اتجاىات طمبة جامعة كرككؾ نحك المرض 9181) الجبارمكفي دراسة 
النفسي كعالقتيا ببعض المتغيرات )الجنس كالتخصص، كالمرحمة( كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 

( فقرة لقياس االتجاىات نحك المرض النفسي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى 9;إعداد مقياس مككف مف )
طالبة كطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، ككشفت الدراسة عف كجكد اتجاىات إيجابية نحك ( 911)

المرض النفسي، كذلؾ كشفت عف عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس، كما دلت النتائج عف كجكد 
 فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير التخصص كلصالح التخصصات العممية، كبالنسبة لمتغير المرحمة فقد
كشفت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المرحمة العممية، كلصالح المرحمة 
الرابعة. كأكصت الدراسة في نيايتيا إلى إجراء دراسات مماثمة كتطبيقيا عمى شرائح اجتماعية مختمفة، 

المزيد مف الدراسات  ككذلؾ إجراء دراسات مشابية كربطيا مع متغيرات أخرل، كما أكصت الدراسة بإجراء
 لمتعرؼ عمى األسباب كالعكامؿ التي تؤدم إلى المرض النفسي كعالجو.

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى االتجاىات نحك المرض النفسي لدل ذكم @911) أحمدكفي دراسة 
كعالقتيا ببعض المتغيرات )درجة التديف، العمر، الجنس، المستكل في قطاع غزة، المرضى النفسييف 

لتعميمي، مكاف السكف، كالدخؿ الشيرم لألسرة(، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس ا
( مف ذكم المرضى النفسييف، 11:االتجاه نحك المرض النفسي كمقياس مستكل التديف عمى عينة قكاميا )
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النفسي، كما ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد اتجاىات إيجابية لدل ذكم المرضى النفسييف نحك المرض 
كشفت النتائج عف كجكد عالقة طردية بيف درجة التديف كاالتجاىات اإليجابية نحك المرض النفسي، كما 

جكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المستكل التعميمي كلصالح ذكم ك كشفت نتائج الدراسة أيضا 
ات داللة إحصائية تعزل لمتغير التحصيؿ العممي العالي، كما كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذ

الدخؿ الشيرم لألسرة، كلصالح األسر ذكات الدخؿ الشيرم المتكسط، في حيف لـ تكجد عالقة بيف 
اتجاىات أفراد عينة الدراسة كمتغير العمر، كما لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات 

 الجنس كمكاف السكف.

كالتي ىدفت إلى معرفة اتجاىات أفراد المجتمع نحك الكصمة  (@911) الناشرم كالسايسكفي دراسة 
االجتماعية في األمراض النفسية، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة 

سنة، تـ  >>-91( مف الزكار الذيف يترددكف عمى العيادات النفسية تراكحت أعمارىـ مف 811قكاميا )
نحك المرض النفسي، ككشفت النتاج عدـ تكجو المرضى النفسييف لمعيادات  تطبيؽ مقياس التجاىاتيـ

النفسية عند شعكرىـ بأعراضيا خكفا مف النظرة السمبية لممجتمع تجاه المريض النفسي، ككذلؾ عدـ 
اقتناعيـ بالطب النفسي، كما كشفت النتائج عف كجكد نظرة سمبية نحك المرض النفسي مما يسببو الخجؿ 

العار عند معرفة المحيطيف بكجكد مريض نفسي في األسرة، أيضا فقد كشفت النتائج عف تخمي كالشعكر ب
أسر المرضى عف المسؤكلية نحك المرضى بعد خركجيـ مف المصحات النفسية كذلؾ نتيجة لضعؼ 

 الترابط األسرم.

مرضى الفصاـ الفركؽ في االتجاىات الكالدية بيف  إلىكالتي ىدفت التعرؼ ( ?911) جكدةكفي دراسة 
العقمي كمجمكعة مف األشخاص األسكياء، ككذلؾ التعرؼ عمى االتجاىات الكالدية لممرضى المصابيف 

كعالقتو ببعض المتغيرات، كمف أجؿ تحقيؽ في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة، بالفصاـ العقمي 
العقمي، ككذلؾ عينة قكاميا  ( فردا مف المصابيف بالفصاـ1;أىداؼ الدراسة فقد تـ اختيار عينة قكاميا )

( فردا مف األسكياء كالذيف تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي، كقد استخدمت قائمة شيفر لممعاممة الكالدية، 1>)
كقد كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المرضى كاألسكياء في االتجاىات الكالدية 

في االتجاىات الكالدية لممصابيف بالفصاـ العقمي إحصائيا  كلصالح األسكياء، في حيف لـ تكجد فركؽ دالة
ذا كاف المريض نزيؿ بالمشفى أـ  كمتغيرات العمر، كالجنس، كالمستكل التعميمي، كالحالة االجتماعية، كا 
يراجع عيادات خارجية. كفي نياية الدراسة خمصت بعدد مف التكصيات أىميا االىتماـ بمرضى الفصاـ 

ميـ مف الناحية النفسية، ككذلؾ عمؿ برامج تساعد في دمجيـ مف جديد في العقمي مف خالؿ دع
المجتمع، كما أكصت بتثقيؼ أىؿ المرضى المصابيف بالفصاـ العقمي لكيفية التعامؿ معيـ، ككذلؾ 
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االبتعاد عف التأثيرات السمبية في بعض أساليب المعاممة الكالدية كالتي تؤثر بشكؿ كبير في شخصية 
 يـ.كسمكؾ أبنائ

( كالتي ىدفت التعرؼ إلى اتجاىات الطمبة نحك المرض النفسي =911) بركات كحسفكفي دراسة 
كالعالج النفسي تبعا لعدد مف المتغيرات )الجنس، التخصص، العمر، التحصيؿ العممي، مكاف الدراسة، 

لمرض النفسي كالدخؿ الشيرم لألسرة(، كمف أجؿ تحقيؽ أغراض الدراسة تـ تطبيؽ مقياس االتجاه نحك ا
( طالبا كطالبة في جامعات النجاح، كالقدس المفتكحة، كاألمريكية، ?99عمى عينة مف الطمبة قكاميا )

ككمية خضكرم، كقد كشفت نتائج الدراسة عف كجكد اتجاىات إيجابية نحك المرض كالعالج النفسي لدل 
لة إحصائية تبعا لمتغير غالبية أفراد عينة الدراسة، كما كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات دال

التخصص كلصالح الطمبة ذكم التخصصات العممية، أيضا كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية تبعا لمتغير العمر كلصالح الطمبة ذكم العمر األقؿ، في حيف كشفت الدراسة عف عدـ كجكد 

 السكف، كالدخؿ الشيرم لألسرة(.ف فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات )الجنس، التحصيؿ، مكا

( كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج مقترح لألرشاد النفسي مف أجؿ >911) جربكعكفي دراسة 
التخفيؼ مف كصمة المرض النفسي، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث برنامج إرشادم مف 

( فقرة مف النكع =:لباحث نفسو مككف مف )تصميمو، ككذلؾ مقياس كصمة المرض النفسي مف إعداد ا
المغمؽ عمى مقياس ليكرت الخماسي، كقد تـ تقسيـ المقياس إلى أربعة أبعاد ىي: البعد النفسي، كالبعد 

( مف اآلباء 811األسرم، كالبعد االجتماعي، كالبعد الديني، كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قكاميا )
ى نفسيينف تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية المنتظمة. كقد كشفت نتائج كاألميات الذيف لدييـ أبناء مرض

الدراسة عف كجكد فركؽ في كصمة المرض النفسي كلصالح المجمكعة القبمية كالتي أظيرت ارتفاعا في 
الشعكر بالكصمة مف المرض النفسي مما يشير إلى فعالية البرنامج اإلرشادم لمتخفيؼ مف أثر الكصمة، 

النتائج كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث لمقياس الشعكر بالكصمة في البعد النفسي  كما أشارت
كاالجتماعي لصالح اإلناث، في حيف لـ تكجد فركؽ في البعد الديني، كفي نياية الدراسة أكصى الباحث 

سيف بالعديد مف التكصيات أىميا: تصميـ برامج إرشادية تحدث أثرا في اتجاىات الناس نحك المرض النف
كتفعيؿ كسائؿ اإلعالـ كدكر العبادة في التأثير بشكؿ إيجابي لدل األفراد في فيـ المرض النفسي ككذلؾ 

 المرضى النفسييف.

(، كالتي ىدفت إلى معرفة أثر الجنس كالمستكل التعميمي لمفرد عمى 9118) الطراكنة كآخركفكفي دراسة 
كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثكف ، في المجتمع األردني االتجاىات نحك المرض النفسي
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( شخص تـ اختيارىـ بطريقة 1:<باعتماد مقياس االتجاىات نحك المرض النفسي عمى عينة قكاميا )
عشكائية، ككشفت النتائج كجكد اتجاىات إيجابية نحك المرض النفسي لدل أفراد عينة الدراسة، أيضا 

ة تبعا لمتغير المستكل التعميمي كلصالح المستكل التعميمي كشفت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائي
العالي، كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير ككف الفرد مف ذكم أك مف 
غير ذكم المرضى النفسييف كلصالح األفراد غير ذكم المرضى النفسييف، في حيف لـ تكجد فركؽ ذات 

 متغير الجنس.داللة إحصائية تبعا ل

( كالتي ىدفت إلى معرفة االتجاىات نحك المرض النفسي لدل طمبة جامعة ?@@8) عثمافكفي دراسة 
النجاح الكطنية، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس االتجاىات نحك المرض النفسي عمى 

بطريقة عشكائية، كقد كشفت ( طالبا كطالبة مف جامعة النجاح الكطنية تـ اختيارىـ 11>عينة قكاميا )
نتائج الدراسة عف كجكد اتجاىات إيجابية لدل الطمبة نحك المرض النفسي، كما كشفت النتائج عف كجكد 
فركؽ دالة إحصائيا في االتجاىات تبعا لمتغير الجنس كلصالح اإلناث، ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد 

ية كلصالح طمبة كمية التربية، في حيف كشفت النتائج فركؽ دالة إحصائيا في االتجاىات تبعا لمتغير الكم
عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغيرات )المعدؿ التراكمي لمطالب، كمكاف السكف(، ككشفت 
النتائج أيضا تكّكف اتجاىات إيجابية مع زيادة المستكل الدراسي لمطالب، كفي نياية الدراسة أكصى 

ية االتجاىات اإليجابية لدل الطمبة عف طريؽ عقد ندكات ككذلؾ العمؿ عمى الباحث باىتماـ الجامعة بتنم
إنشاء عيادة طب نفسي داخؿ الجامعة، أيضا التكسع في التكعية لتشمؿ المجتمع المحيط بالجامعة خاصة 

 المدارس، كالعمؿ عمى دراسات تتناكؿ جامعات فمسطينية أخرل.

 

 اىات:الدراسات األجنبية المتعمقة باالتج 2.2.2

ىدفت التعرؼ إلى االتجاىات نحك المرض النفسي في  ( كالتيBenedicto et al, 2016دراسة )
( فردا، كقد استخدـ استبياف ;?:تازمانيا، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ الدراسة عمى )

البية أفراد (، كقد كشفت نتائج الدراسة أف غNg and Chan, 2000مقياس االتجاىات المعدؿ مف قبؿ )
 عينة الدراسة لدييـ اتجاىات سمبية نحك المرض النفسي.
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( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة Vijayalakshmi et al, 2015كفي دراسة )
التخصصات الطبية نحك األشخاص ذكم المرض النفسي، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ 

( طالبا كطالبة، كقد كشفت نتائج الدراسة =<8مبة الطب قكاميا )مقياس المرض النفسي عمى عينة مف ط
أف غالبية الطالبات لـ تكف ليف معرفة حكؿ األشخاص ذكم المرض النفسي، كما كشفت النتائج عف 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحك المرض النفسي تبعا لمتغير العمر كلصالح الطمبة 

كبر، كما كشفت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاىات تبعا ذكم الفئة العمرية األ
 لمتغير مكاف السكف، كلصالح الطمبة الذيف يسكنكف المدف مقارنة بالمذيف يسكنكف األرياؼ.

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات كمعرفة طمبة التمريض في Santos et al. 2013كفي دراسة )
لمرض النفسي، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ تبيؽ الدراسة عمى عينة قكاميا البرازيؿ نحك ا

( مف طمبة كميات التمريض مف السنة الجامعية األكلى كحتى الرابعة، كقد كشفت النتائج عف إحداث >:9)
 التعميـ الجامعي فرقا في النظرة تجاه المرض النفسي بشكؿ إيجابي.

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة كمية الطب نحك المرض Risal et al, 2013كفي دراسة )
النفسي، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس االتجاىات نحك المرض النفسي عمى عينة 

( طالبا كطالبة، كقد كشفت النتائج عف كجكد اتجاىات إيجابية نحك المرض النفسي، أيضا @>8قكاميا )
 جكد فركؽ بيف الطمبة كالطالبات في االتجاىات نحك المرض النفسي.كشفت عف عدـ ك 

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى االتجاىات نحك المرضى النفسييف Girma et. al, 2013كفي دراسة )
( >;?في جنكب إثيكبيا، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ اختيار عينة بطريقة عشكائية بمغت )

ياف لقياس االتجاىات عمى ىذه العينة، كقد كشفت النتائج عف أف غالبية أفراد عينة فردا، حيث طبؽ استب
%( منيـ أف <09><الدراسة كانت لدييـ اتجاىات إيجابية نحك المرض النفسي حيث عبر ما نسبتو )

المرض النفسي يكجد لو عالج، كأف مف أسباب المرض النفسي ىك الضغكطات النفسية، كالفقر، أيضا 
فت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الكصـ االجتماعي كمستكل التعميـ، حيث أنو كمما فقد كش

زاد مستكل التعميـ قؿ الكصـ االجتماعي لممرضى النفسييف كالعكس صحيح، كما كشفت النتائج عف كجكد 
نت لدييـ فركؽ بيف الكصـ االجتماعي كمستكل الدخؿ، بحيث أف أصحاب الدخؿ االجتماعي المرتفع كا

 اتجاىات نحك الكصـ االجتماعي أعمى مف ذكم الدخؿ المتكسط كالمحدكد.

( كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االتجاىات نحك المرض Madianos et al, 2012كفي دراسة )
النفسي الشديد في اليكناف، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس االتجاىات نحك المرض 
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( مف سكاف اليكناف تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، كتمت تعبئة @:91شديد عمى عينة قكاميا )النفسي ال
االستبياف عبر االتصاؿ الياتفي معيـ مف قبؿ فريؽ البحث، كقد كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات 

 .داللة إحصائية في االتجاىات تبعا لمتغير الجنس كلصالح الذككر كالذيف كانت اتجاىاتيـ أعمى

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل كعي الناس بالمرض النفسي في Sadik et al, 2010كفي دراسة )
( فردا تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، كقد ?8;العراؽ، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة عمى عينة قكاميا )

سة بشكؿ عاـ، كما كشفت النتائج عف كجكد اتجاىات سمبية نحك المرض النفسي لدل أفراد عينة الدرا
 كشفت الدراسة إلى كجكد معتقدات خاطئة حكؿ أسباب المرض النفسي لدل أفراد عينة الدراسة.

 

 المتعمقة بالمعتقدات: الدراسات 3.2.2

( كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة بيف إدراؾ الحاجة اللتماس المساعدة ?911دراسة )عسيرم، 
عالج النفسي لدل طمبة الجامعات كتأثير شدة األعراض المرضية في النفسية كالمعتقدات كالكصمة نحك ال

المعتقدات كالكصمة نحك العالج النفسي، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة 
، ( مف طمبة جامعة الممؾ خالد في المممكة العربية السعكدية، كقد تـ تطبيؽ مقياس االكتئاب;?;قكاميا )

داد الباحث كالذم تـ إعداده كفقا لممعايير التشخيصية لالكئاب في الدليؿ اإلحصائي كىك مف إع
(، ككذلؾ باالستعانة بمقياس صحة المريض كالذم كضعو )سبتزر DSM-IVكالتشخيصي الرابع )

لقمؽ كىك مف إعداد الباحث، كقد تـ إعداده كفقا لممعايير الشخصية لمقمؽ (، كمقياس ا>911كآخركف، 
مقياس المعتقدات كالذم تـ إعداده (،  ك DSM-IVفي الدليؿ اإلحصائي كالتشخيصي الرابع ) المضمنة

(، Barny et al, 2005؛ Ozmen et al, 2005، ?@@8باالعتماد عمى عدد مف المقاييس مثؿ )زينب، 
( كقاـ الباحث بترجمتو إلى Pyne et al, 2004كىك مف إعداد )فسي، نلكمقياس الكصمة حكؿ العالج ا

العربية مع بعض التعديؿ بما يتكافؽ مع أىداؼ دراستو. كقد كشفت نتائج الدراسة عف كجكد عالقة 
إيجابية نحك بيف إدراؾ الحاجة لممساعدة النفسية ككؿ مف القمؽ كاالكتئاب كالمعتقدات نحك العالج 

ممساعدة النفسية، النفسي، في حيف ارتبطت الكسمة نحك العالج النفسي بصكرة سمبية نحك إدراؾ الحاجة ل
كما كشفت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذيف لدييـ قمؽ كاكتئاب في المعتقدات نحك العالج 
النفسي كلصالح ذكم القمؽ كاالكتئاب المرتفع، أم أف ذكم المعتقدات كاالكتئاب المرتفع أكثر إيجابية مف 

دراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف مرتفعي ذكم االكتئاب كالقمؽ المنخفض، أيضا كشفت نتائج ال
 القمؽ كاالكتئاب في الكصمة نحك العالج النفسي كلصالح مرتفعي القمؽ كاالكتئاب.
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( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى بحث أثر الثقافة كالتخصص األكاديمي عمى 9119دراسة )غنيـ، كفي 
العقالنية كالثقافة كالتخصص كؿ عمى حدة المعتقدات الالعقالنية، ككذلؾ معرفة أثر المعتقدات ال

كالتفاعؿ بينيما عمى الضغط النفسي، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، فقد قاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة 
معمما سعكديا(، كقد استخدـ  9=8معمما مصريا، ك 1@8معمما كمعممة( بكاقع ) 9>:عمى عينة قكاميا )

كقد تـ إعداده بالرجكع إلى العديد مف األدبيات المتعمقة بالمكضكع،  الباحث اختبار المعتقدات الالعقالنية
(، كقد كشفت نتائج الدراسة عف عدـ Wangberg, 1985ككذلؾ مقياس الضغط النفسي، كىك مف إعداد )

كجكد أثر ذك داللة إحصائية لكؿ مف الثقافة كالتخصص عمى المعتقدات الالعقالنية، ككذلؾ عدـ كجكد 
يا لمتفاعؿ بيف كؿ مف الثقافة كالتخصص عمى المعتقدات الالعقالنية، كما كشفت عف أثر داؿ إحصائ

كجكد أثر داؿ إحصائيا لممعتقدات الالعقالنية عمى مستكل معايشة المعمميف لمضغط النفسي، ككذلؾ 
 ككجكد أثر داؿ إحصائيا لتبايف الثقافة عمى مستكل معايشة المعمميف لمضغط النفسي، في حيف لـ يكجد
أثر داؿ إحصائيا لمتفاعؿ بيف كؿ مف المعتقدات الالعقالنية كالثقافة كالتخصص عمى مستكل معايشة 

كفي نياية الدراسة أكصت الدراسة بالعديد مف التكصيات أىميا العمؿ عمى  المعمميف لمضغط النفسي.
جابي لمفئات العمرية إعداد كتنفيذ برامج إرشادية تعمؿ عمى تنمية المعتقدات العقالنية كالتفكير اإلي

المختمفة، ككذلؾ العمؿ عمى إعداد كتنفيذ برامج تربكية تتناسب مع مرحمة رياض األطفاؿ كالمدرسة 
االبتدائية لمتفكير بطرؽ كاقعية كمنطقية، كذلؾ ضركرة العمؿ عمى تثقيؼ األميات كاآلباء بيدؼ تأىيميـ 

ـ في جكر أسرم جيد تسكده مشاعر الدؼء كطرؽ حتى يتمكنكا مف اإلسياـ بدكر إيجابي في تربية أبنائي
 التفكير اإليجابية كالكاقعية.

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى معتقدات المعمميف نحك المرض النفسي في Gur et al, 2012كفي دراسة )
الدراسة قاـ فريؽ البحث استخدـ فريؽ البحث المقابمة كأداة  جؿ تحقيؽ أىدؼمدينة اسطنبكؿ، كمف أ

( معمما كمعممة، كقد كشفت نتائج الدراسة عف 1=9، كقد تـ اختيار عينة مف المعمميف بمغ قكاميا )لمبحث
كجكد فركؽ في المعتقدات نحك المرض النفسي لدل المعمميف تعزل لمتغير مكاف السكف، كلصالح سكاف 

ر، كالجنس، كالحالة المناطؽ الريفية، في حيف لـ تكجد فركؽ في المعتقدات تعزل لكؿ مف المتغيرات )العم
االجتماعية، كالحالة االقتصادية، كجكد مريض نفسي في العائمة، كجكد مريض نفسي في المحيط 
االجتماعي(، كفي نياية الدراسة أكصى الباحثكف بأىمية كضع برامج تكعكية كتثقيفية لممعمميف حكؿ 

لكعي الصحيح بيف التالميذ حكؿ المرض النفسي، ككذلؾ أىمية المدرسة كبيئة اجتماعية فاعمة في نشر ا
 المرض النفسي كاالبتعاد عف الكصمة االجتماعية لممرضى النفسييف.
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 :واالتجاىات معاً  المتعمقة بالمعتقدات العربية الدراسات 4.2.2

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى المعتقدات كاالتجاىات نحك المرض النفسي لدل ;@@8دراسة )شقير، 
انكية كطالبات المرحمة الجامعية بالمممكة العربية السعكدية، كمف أجؿ تحقيؽ أغراض طالبات المرحمة الث

عبارة،  1;الدراسة فقد طبقت الباحثة مقياس المعتقدات كاالتجاىات نحك المرض النفسي )مككف مف 
 =8مكزعة عمى خمسة أبعاد لممعتقدات(، ككذلؾ مقياس االتجاىات تجاه المرض النفسي )مككف مف 

عاما(. كقد كشفت نتائج  >0@8->0<8( طالبا أعمارىـ تراكحت ما بيف )9<9(، عمى عينة قكاميا )عبارة
الدراسة عف كجكد بعض المعتقدات الخاطئة كالتي تكثر لدل طالبات المرحمة الثانكية، كما كشفت نتائج 

رحمة الثانكية، كما الدراسة عف كجكد معتقدات صحيحة نكعا ما لدل طالبات المرحمة الجامعية مقارنة بالم
كشفت عف كجكد اتجاىات سمبية نحك المرضى النفسييف كلصالح المرحمة الثانكية، كما كشفت عف كجكد 
اتجاىات إيجابية نحك المرضى النفسييف كلصالح طمبة المرحمة الجامعية. كفي نياية الدراسة أكصت 

ريؽ تعديؿ البرامج التربكية كالتعميمية عف ط الباحثة بضركرة تعديؿ كتصكيب الجكانب السمبية لدل الطمبة
 كاستغالؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة لعمؿ ذلؾ.

 

( كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى المعتقدات كاالتجاىات نحك المرض النفسي @?@8دراسة )خميفة، 
ا كعالقتيا بمركز التحكـ، كمف أجؿ تحقيؽ أغراض الدراسة قاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة عمى عينة قكامي

( طالبا بالصؼ الثالث الثانكم العاـ بمنطقة مصر القديمة كمنطقة غرب القاىرة التعميمية، كقد ;<9)
( فقرة استخدـ فييا المقياس 98استخدـ الباحث مقياس المعتقدات نحك المرض النفسي كالذم تككف مف )

النفسي، كالذم تككف مف الثالثي )نعـ، ال، كال استطيع التحديد(، ككذلؾ مقياس االتجاىات نحك المرض 
( فقرة، كقد استخدـ مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة عف فقرات مقياس االتجاىات، ككذلؾ مقياس 89)

فقرة. كقد كشفت  :9الخارجي لمتدعيـ )كىك مف إعداد جكلياف ركتر( كقد تككف مف  -التحكـ الداخمي
سباب المرض النفسي كلصالح ذكك نتائج اؿ دراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا حكؿ المعتقدات أل

كشفت نتائج الدراسة عف أف ذكم التحكـ الداخمي أكثر التحكـ الخارجي مقارنة بذكم التحكـ الداخمي، كما 
اعتقادا في األساليب في العالج كأقؿ اعتقادا في الطرؽ غير الطبية أك الخرافية، كما كشفت النتائج عف 

في الشفاء مف المرض مقارنة بذكم التحكـ الخارجي. كفيما يتعمؽ أف ذكم التحكـ الداخمي أكثر اعتقادا 
باالتجاىات نحك المرض النفسي فمـ تكجد فركؽ بيف ذكم التحكـ الداخمي كذكم التحكـ الخارجي في 
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اتجاىاتيـ نحك المرض النفسي كالمرضى النفسييف، حيث كانت كال المجمكعتيف تتسـ باالتجاىات السمبية 
 المرضى.كالخكؼ مف ىؤالء 

( كالتي ىدفت إلى دراسة المعتقدات كاالتجاىات نحك المرض النفسي، كمف أجؿ =?@8دراسة )خميفة، 
( فرد مف الزكار لممرضى 911تحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد قاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة عمى عينة قكاميا )

اىرة(، كقد تـ تطبيؽ النفسييف لمستشفى عيف شمس الجامعي، كمستشفى الصحة النفسية بحمكاف )الق
( فقرة، كمقياس االتجاىات نحك المرضى ;<مقياس المعتقدات نحك المرضى النفسييف كالمؤلؼ مف )

( فقرة، كقد كشفت نتائج الدراسة عف كجكد تشابو بيف معتقدات مف ليـ عالقة <9النفسييف )مككف مف 
ككانت ىذه بيؤالء المرضى، مباشرة بالمرضى النفسييف مف أسرىـ كأقاربيـ كمف ليس ليـ عالقة 

المعتقدات سمبية في معظميا تجاه المرضى النفسييف، ككشفت النتائج عف أف زيادة مستكل التعميـ يزيد 
مف درجة كعي الفرد عف المرض النفسي كالمرضى النفسييف، حيث أف األميكف أكثر اعتقادا في جدكل 

بشكؿ عاـ فقد كانت اتجاىات أفراد عينة الدراسة العالج بزيارة األضرحة لممشايخ مقارنة بالمتعمميف، ك 
 سمبية نحك المرض كالمرضى النفسييف.

 

 :واالتجاىات معاً  المتعمقة بالمعتقدات األجنبية الدراسات 5.2.2

المعتقدات كاالتجاىات نحك المرض  ( كالتي ىدفت إلى التعرؼ إلىGibbons et al, 2015كفي دراسة )
( تـ اختيارىـ بطريقة 8?:ؼ الدراسة تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قكاميا )النفسي، كمف أجؿ تحقيؽ أىدا

عشكائية، كقد كشفت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا في االتجاىات تعزل لمتغير الجنس، كلصالح 
 اإلناث كالمكاتي كانت اتجاىاتيف نحك المرض النفسي أعمى مف الذككر.

عمى المعتقدات كالكعي نحك المرض  تي ىدفت إلى التعرؼ( كالChoudhry et al, 2016كفي دراسة )
تحميؿ بعدم، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثكف بمراجعة منيجية لمنشكرات حكؿ  -النفسي

كجكد أكجو ( دراسة، كقد كشفت نتائج الدراسة عف >8الكعي كالمعتقدات نحك المرض النفسي بمغ عددىا )
باب ككصؼ االضطرابات العقمية التي تتراكح بيف األسباب الركحية كالطبية، تشابو كاختالؼ ثقافي في أس

كمف األسباب االجتماعية إلى النفسية. كبالمثؿ، فإف كسائؿ العالج المفضمة تختمؼ أيضا مف شخص 
 .آلخر كمف مجمكعة إلى أخرل، كتتألؼ مف أساليب عممية كغير عممية عمى السكاء
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 ابقةتعقيب عمى الدراسات الس 3.2

حاكلت الباحثة في ىذا البحث أف تعرض أكثر الدراسات قربا كارتباطا بمكضكع البحث الحالي، فبالرغـ 
مف تنكع سبؿ البحث عف مراجع سابقة، إال أف ىناؾ قمة في ىذه الدراسات كالمتعمقة بمكضكع البحث، 

ا ما تعمؽ بمعرفة فنرل أف معظـ الدراسات ركزت عمى مكضكع االتجاىات نحك المرض النفسي، فمني
كبعضيا حاكؿ التعرؼ عمى كصمة المرض اتجاىات األفراد الذيف يترددكف عمى العيادات النفسية، 

النفسي، كبعضيا حاكؿ التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك المرض النفسي، ككاف مف بيف 
كمنيا ما ربط مكضكع الدراسات السابقة ما قدـ برامج عالجية لمتخفيؼ مف كصمة المرض النفسي، 

االتجاىات ببعض المتغيرات كدرجة التديف، كالعمر، كالجنس، كمكاف السكف، كالمستكل التعميمي، كالدخؿ 
إال أف  الشيرم، كيالحظ في الدراسات العربية ندرة ربط االتجاىات بالمعتقدات نحك المرض النفسي،

عربية ككاف مف بينيا فيما يتعمؽ بالمعتقدات المراجع األجنبية كانت متكفرة بشكؿ أكفر مف الدراسات ال
 كاالتجاىات نحك المرض النفسي، كمنيا ما تحدث عف درجة الكعي بالمرض النفسي.

يالحظ أف أكثر الدراسات اىتمت بدراسة اتجاىات األفراد المحيطيف بالمريض النفسي كالمتمثمة في كما 
لنفسييف، أك طمبة الجامعات، أك حتى أكلئؾ فئات اجتماعية مختمفة مثؿ األقارب، أك ذكم المرضى ا

المتردديف عمى العيادات، كىذا البحث يحاكؿ استطالع آراء طمبة كمية ككالة الغكث كربطو ببعض 
كمقارنتو األمر الذم سيساعد الباحثة في مكضكع بحثيا كربطو  التي تناكلتيا الدراسات السابقة، المتغيرات

 كفعالة.بالدراسات السابقة بطريقة مثمرة 

كقد ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في تككيف نظرة شاممة حكؿ مكضكع االتجاىات كالمعتقدات، 
 كالخبرات التي مّر بيا العديد مف الباحثيف، مف أجؿ مساعدتيا في تفسير النتائج المتعمقة بدراستيا.
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 الفصل الثالث

______________________________________________________ 

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 

 المقدمة 1.3

تحديد مجتمع كذلؾ بان لممنيج العممي، تبعفي ىذا الفصؿ بتناكؿ عرض لمخطكات كالمراحؿ  ةالباحث تقام
جػراءات التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا، كذلؾ أدكات الدراسة كمتغيراتياالدراسة كعينتو، ك   كاألساليب، كا 

 كفحصمعالجػة البيانػات المتعمقػة بإستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة  في المتبعةاإلحصائية 
 .فرضياتيا

 

 منيج الدراسة 2.3

، كذلؾ لما يتميز بو المنيج مف التحميمي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، اتبعت الباحثة المنيج الكصفي
 دراسة الظاىرة كما ىي في الكاقع كالتعبير عنيا بشكؿ كمي كنكعي.
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 مجتمع الدراسة 3.3

راـ محافظة طمبة الكمية الجامعة لمعمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث في جميع تككف مجتمع الدراسة مف 
 .كطالبة ان طالب (700، كالبالغ عددىـ )(2016/2017العاـ الدراسي ) فيكالبيرة  اهلل

 

 عينة الدراسة 4.3

بالطريقة العشكائية البسيطة مف طمبة الكمية الجامعية لمعمـك ( كالتي تـ اختيارىا 109بمغت عينة الدراسة )
التربكية التابعة لككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف في محافظة راـ اهلل كالبيرة. كفيما يمي جداكؿ تكضح 

 خصائص العينة الديمغرافية.

 لمتغير الجنس : توزيع عينة الدراسة تبعاً  1.3جدول رقم 

 يةالنسبة المئك  العدد الجنس
 23.9% 26 ذكر
 76.1% 83 أنثى

 100.0% 109 المجمكع
 

%(، مقابؿ 76.1( إلى أف غالبية أفراد عينة الدراسة كانكا إناثان بنسبة )1.3يتضح مف الجدكؿ )
 %( مف أفراد العينة الذيف كانكا مف الذككر.23.9)

 : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير مكان السكن 2.3جدول رقم 

 النسبة المئكية العدد فمكاف السك
 20.2% 22 مدينة
 46.8% 51 قرية
 33.0% 36 مخيـ

 109 %100.0 
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( إلى أف غالبية أفراد عينة الدراسة كانكا مف سكاف القرل، بنسبة 2.3يتضح مف خالؿ الجدكؿ )
%(، في حيف كاف سكاف المدف يشكمكف نسبة 33.0%(، تبعيـ سكاف المخيمات بنسبة )46.8)
 فقط مف عينة الدراسة.%( 20.2)

 

 : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير معدل الدخل الشيري لألسرة 3.3جدول رقم 

 النسبة المئكية العدد معدؿ الدخؿ الشيرم لألسرة
 12.8% 14 شيكؿ 2000أقؿ مف 

 56.9% 62 شيكؿ 3000-2000مف 
 30.3% 33 شيكؿ 3000أكثر مف 

 100.0% 109 المجمكع
 

( إلى أف غالبية أفراد عينة الدراسة كاف معدؿ دخؿ أسرىـ الشيرم )مف 3.3ؿ الجدكؿ )يتضح مف خال
 3000%(، تبعيـ ذكم معدؿ الدخؿ الشيرم )أكثر مف 56.9شيكؿ(، كذلؾ بنسبة ) 2000-3000

شيكؿ( بنسبة بمغت  2000%(، كأخيران ذكم الدخؿ الشيرم )أقؿ مف 30.3شيكؿ( بنسبة بمغت )
 %( فقط.12.8)

 : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير السنة 4.3رقم جدول 

 النسبة المئكية العدد السنة
 28.4% 31 سنة أكلى
 25.7% 28 سنة ثانية
 15.6% 17 سنة ثالثة
 30.3% 33 سنة رابعة
 100.0% 109 المجمكع
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لسنة الثانية %(، كأف طمبة ا28.4( إلى أف نسبة الطمبة في السنة األكلى كانت )4.3يتضح مف الجدكؿ )
%( مف أفراد عينة الدراسة، كأف طمبة السنة الثالثة كانكا يشكمكف ما نسبتو 25.7كانكا يشكمكف ما نسبتو )

 %(.30.3%(، في حيف كانت نسبة طمبة السنة الرابعة مف أفراد عينة الدراسة )15.6)

 

 : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير التخصص 5.3جدول رقم 

 لنسبة المئكيةا العدد التخصص
 84.4% 92 تخصصات أدبية
 15.6% 17 تخصصات عممية

 100.0% 109 المجمكع
 

( إلى أف غالبية أفراد عينة الدراسة كانت تخصصاتيـ أدبية، 5.3تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )
 %( مف مجمؿ عينة الدراسة.15.6%(، في حيف أف التخصصات العممية بمغت )84.4بنسبة بمغت )

 

 أداة الدراسة 5.3

ثالثة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، قامت الباحثة باستخداـ أداة البحث، كىي عبارة عف استبياف مقسـ إلى 
 :أقساـ

 : كىك المعمكمات الديمغرافية لممبحكثيف، كالتي تمثمت في:القسم األول

 الجنس: ذكر/ أنثى.

 مكاف السكف: مدينة/ قرية/ مخيـ.

 شيكؿ. 3000شيكؿ/ أكثر مف  3000-2000شيكؿ/ مف  2000: أقؿ مف معدؿ الدخؿ الشيرم لألسرة

 السنة: سنة أكلى/ سنة ثانية/ سنة ثالثة/ سنة رابعة.
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 التخصص: أدبي/ عممي

تـ اقتباسو مف : كىك مقياس االتجاىات نحك المرضى النفسييف لدل طمبة ككالة الغكث، الثانيالقسم 
= 5مد مقياس ليكرت الخماسي )ف النكع المغمؽ، كاعت( فقرة م16، كقد اشتمؿ عمى )(1998)شقير، 

= أعارض بشدة(، ىذا بالنسبة لمعبارات اإليجابية 1أعارض، = 2محايد، = 3أكافؽ، = 4أكافؽ بشدة، 
 (.16، ك15، 12، 9، 6، 5كالتي تعبر عف اتجاىات إيجابية، كىي الفقرات )

، 3، 2، 1ر عف اتجاىات سمبية، كىي العبارت )كقد تـ عكس المقياس بالنسبة لمعبارات السمبية كالتي تعب
 (.14، ك13، 11، 10، 8، 7، 4

 وبذلك يتم الحكم عمى االتجاىات حسب كونيا سمبية أم إيجابية كاآلتي:

 % اتجاىات إيجابية.60أعمى مف 

 % نقطة حياد.60

 % اتجاىات سمبية.60أقؿ مف 

(، كقد اشتمؿ المقياس 1998عداد )شقير، النفسي مف إ ىمقياس المعتقدات حكؿ المرض: الثالثالقسم 
كتـ صياغة العبارات بحيث يراعى فييا أف يدؿ النفسي.  ىة عف المعتقدات حكؿ المرض( عبار 35عمى )

يعبر عف المعتقدات الصحيحة نحكه. كقد  النفسي، كالباقي ىبعضيا عمى المعتقدات الخاطئة تجاه المرض
أعارض = 1= أعارض، 2محايد، = 3أكافؽ، = 4دة، أكافؽ بش= 5اعتمد مقياس ليكرت الخماسي )

، 12، 6( في اإلجابة عف مقياس المعتقدات، ىذا فيما يتعمؽ بالعبارات اإليجابية، كىي العبارات )بشدة
14 ،15 ،16 ،17 ،22 ،24 ،26 ،28.) 

فسييف، كقد تـ عكس المقياس بالنسبة لمعبارات السمبية كالتي تعبر عف معتقدات سمبية نحك المرضى الن
، 29، 27، 25، 23، 21، 20، 19، 18، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1كىي العبارات )

30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35.) 
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 أداة الدراسةصدق  6.3

مف ذكم االختصاص كالخبرة،  ،تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف
أنظر ممحؽ رقـ – كبناءن عميو تـ إخراج االستبانة بشكميا الحاليكالذيف أبدكا بعض المالحظات حكليا، 

ا بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف -: ، ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضن
(Pearson correlationلفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة ) كقد كانت غالبية فقرات الدراسة دالة ،

 .مف أجمو صممتما ، مما يشير إلى اتساؽ داخمي بيف فقرات الدراسة، كأنيا تقيس إحصائيان 

 

( لمصفوفة ارتباط فقرات أداة Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون ): 6.3جدول رقم 
 مع الدرجة الكمية لألداة. االتجاىات

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات
 

 قيمة )ر( الفقرات
الداللة 

 إلحصائيةا
1 0.34* 0.000  9 0.37* 0.000 
2 0.64* 0.000  10 0.47* 0.000 
3 0.57* 0.000  11 0.55* 0.000 
4 0.70* 0.000  12 0.35* 0.000 
5 0.43* 0.000  13 0.60* 0.000 
6 0.49* 0.000  14 0.40* 0.000 
7 0.56* 0.000  15 0.53* 0.000 
8 0.70* 0.000  16 0.33* 0.000 

 (α≤1010* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

مع تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف جميع قيـ مصفكفة ارتباط فقرات مقياس االتجاىات 
األداة كأنيا تشترؾ معنا في الدرجة الكمية لألداة كانت دالة إحصائينا، مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات 

، عمى ضكء اإلطار النظرم الذم بني المقياس عمى ثيف نحك المرضى النفسييفقياس اتجاىات المبحك 
 أساسو.
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 ثبات األداة 7.3

(، Cronbach Alphaتػػـ حسػػاب الثبػػات بطريقػػة االتسػػاؽ الػػداخمي كبحسػػاب معادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ الفػػا )
 (.0.97)ككاف الثبات الكمي لمقياس االتجاىات 

 .(:0=) كما ىك كاضح في الجدكؿ (، 0.76دات )كبمغ الثبات الكمي لمقياس االعتقا

 ( لثبات أداة الدراسةCronbach Alpha: نتائج معامل كرونباخ ألفا )7.3جدول رقم 

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المقياس

 1.79 =8 @81 االتجاىات

 0.76 >: @81 المعتقدات

 

 إجراءات الدراسة 8.3

 التالية: تمت الدراسة مف خالؿ اإلجراءات

 تـ تحديد مجتمع الدراسة، كعينتيا. -1
محكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في  عشرةالتأكد مف صدؽ األداة كذلؾ بعرضيا عمى  -2

 جامعة القدس، كتـ األخذ بمالحظاتيـ كتعديالتيـ حكلو.
 قامت الباحثة بتكزيع االستبيانات عمى أفراد عينة الدراسة. -3
صػػالحيتيا لمتحميػػؿ تػػـ ترميزىػػا )إعطائيػػا أرقامػػا معينػػة(، كذلػػؾ  بعػػد جمػػع االسػػتبيانات كالتأكػػد مػػف -;

 .ء المعالجات اإلحصائية المناسبةتمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجرا

( SPSSباسػػػػػتخداـ الػػػػػرـز اإلحصػػػػػػائية )كفرضػػػػػياتيا، تحميػػػػػؿ البيانػػػػػات كفقػػػػػا ألسػػػػػػئمة الدراسػػػػػة تػػػػػـ  ->
(Statistical Package For Social Sciences.) 
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 متغيرات الدراسة 9.3

 المتغيرات المستقمة 1.9.3

 ، أنثى(.ذكر ) الجنس .1
 (.مخيـ، قرية ،مدينة)كاف السكف م .2
 3000شيكؿ، كأكثر مف  3000-2000شيكؿ، مف  2000معدؿ الدخؿ الشيرم )أقؿ مف  .3

 شيكؿ(.
 السنة الدراسية )سنة أكلى، سنة ثانية، سنة ثالثة، كسنة رابعة(. .4
  صات أدبية، كتخصصات عممية(.التخصص )تخص .5

 

 المتغيرات التابعة 2.9.3

 درجة االتجاىات كالمعتقدات نحك المرضى النفسييف.

 

 المعالجة اإلحصائية 10.3

تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية لمبيانػػات باسػػتخراج المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لكػػؿ فقػػرة مػػف 
 One Way Analysis ofاختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم ) (،t-test، اختبػػػار "ت" )فقػػػرات االسػػػتبانة

Variance)، ( اختبػػػار تػػػككيTukey test( كمعامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف ،)Pearson correlation،)  كذلػػػؾ
 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesباستخداـ الرـز اإلحصائية )
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 :الفصل الرابع

_____________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة

 

 مقدمة:

كاختبار صحة  يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامالن لنتائج الدراسة، كذلؾ باإلجابة عف أسئمة الدراسة،
 فرضياتيا. 

 

 نتائج السؤال األول: 1.1.4

 ؟ينالنفسي ىالمرضنحو  طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة اتما اتجاى

ت المعيارية التجاىات طمبة كمية لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ، تـ استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافا
، كما ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ يفالنفسي ىككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

(1.4.) 
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المعيارية التجاىات طمبة كمية وكالة الغوث في  (: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات1.4جدول رقم )
 مرتبة حسب األىمية محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرضى النفسيين

 الفقرات
 

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 االتجاه

 إيجابي %79.4 0.85 3.97 يجب التحدث مع المرضى النفسييف 5

15 
مريض نفسي في ليس لدم مشكمة في زيارة 

 مستشفى األمراض
 إيجابي 78.0% 0.93 3.90

 إيجابي %66.1 1.00 3.30 استمتع لحديث مريض نفسي 12
 إيجابي %65.9 1.15 3.29 يجب الخركج في رحمة بيا مرضى نفسييف 6

16 
أميؿ لمشاىدة االفالـ التي تدكر حكؿ المرض 

 النفسي
 إيجابي 62.2% 1.22 3.11

 إيجابي %60.7 1.05 3.04 ريض نفسيأخاؼ مف مرافقة م 7
 سمبي %57.4 1.00 2.87 اشعر بالخكؼ عند مقابمة المريض النفسي 1

اشعر بالضيؽ لك كاف جارم في السكف مريضا  3
 نفسيا

 سمبي 56.1% 1.30 2.81

14 
أرفض الزكاج مف شخص أصيب بمرض نفسي 

 كشفى منو
 سمبي 56.1% 1.29 2.81

11 
د في أسرتو مريض أرفض الزكاج مف شخص يكج

 نفسي
 سمبي 52.8% 1.29 2.64

 سمبي %52.1 1.06 2.61 أرفض الجمكس مع المرضى النفسييف 2
 سمبي %49.9 1.03 2.50 أىرب مف مجالسة المريض النفسي 13
 سمبي %49.9 1.01 2.50 امتنع عف زيارة المرضى النفسييف 4
 سمبي %49.5 0.97 2.48 يمكف تككيف صداقة مع شخص مريض نفسيا 9
 سمبي %49.4 1.07 2.47 أرفض استضافة أم مريض نفسي في منزلي 8
 سمبي %43.3 1.02 2.17 بالحرج عند التعامؿ مع المرضى النفسييف اشعر 10

 
 سمبي %58.0 0.24 2.90 ينالنفسي ىالدرجة الكمية لالتجاىات نحو المرض
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جاىات طمبة كمية ككالة الغكث في محافظة ( أف ات1.4يتضح مف خالؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ )
، حيث بمغ المتكسط نحك المرضى النفسييف ما نكعا سمبيةراـ اهلل كالبيرة نحك المرضى النفسييف كانت 
 .%(58.0بنسبة )(، 2.90) التجاىاتالحسابي الستجابات المبحكثيف حكؿ مقياس ا

، حيث بمغ التحدث مع المرضى النفسييف يجبأنو فقد كانت أكثر االتجاىات نحك المرضى النفسييف ىي 
مشكمة في (، تبعيا أنو ليس لدل المبحكثيف 3.97المتكسط الحسابي ليا عمى الدرجة الكمية لممقياس )

، استمتع لحديث مريض نفسي(، ثـ 3.90، بمتكسط حسابي )زيارة مريض نفسي في مستشفى األمراض
(، 3.29، بمتكسط حسابي )بيا مرضى نفسييف يجب الخركج في رحمةأنو (، ثـ 3.30بمتكسط حسابي )

 (.3.11، بمتكسط حسابي )سيالفالـ التي تدكر حكؿ المرض النفأميؿ لمشاىدة اتبعيا 

 

 :الثانينتائج السؤال  2.1.4

نحو  في محافظة رام اهلل والبيرة كتشغيؿ الالجئيفلدى طمبة الكمية في وكالة الغوث  المعتقدات ىيما 
 ؟ينالنفسي ىالمرض

جابة عف السؤاؿ الثاني، تـ استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لمعتقدات طمبة كمية لإل
ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرضى النفسييف، كما ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

(2.4.) 

قدات طمبة كمية وكالة الغوث في (: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمعت2.4جدول رقم )
 مرتبة حسب األىمية محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرضى النفسيين

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

أعتقد أف المرضى النفسييف أغبياء كال  4
 يفيمكف شيئا عمى االطالؽ 

4.13 1.04 82.57% 

المريض أف  أعتقد أنو يجب عمى أسرة 35
 تعزلو عف المجتمع 

4.03 1.23 80.55% 

 %80.55 0.81 4.03أعتقد أف المرض النفسي يحدث نتيجة  16
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 لالزمات التي يعيشيا الفرد

3 
أعتقد أف المرض النفسي يعني الفشؿ في 

 %79.45 1.00 3.97 الحياة 

10 
أعتقد أف المريض النفسي يعاني مف مرضو 

 %77.61 1.11 3.88 لمسيطرة عميو(بسبب العفاريت )الشياطيف ا

 %77.06 1.12 3.85 أعتقد أف المرض النفسي مرض معدم  9

أعتقد العالج النفسي طريقة مفيدة في عالج  24
 معظـ المرض النفسييف 

3.83 1.10 76.51% 

أعتقد أف المريض النفسي ال بد أف يتزكج  34
 مف مريضة نفسية 

3.80 1.28 75.96% 

14 
طي المخدرات مف أسباب أعتقد أف تعا

 المرض النفسي
3.79 1.04 75.78% 

20 
أعتقد أف تحضير االركاح يفيد في عالج 

 االمراض النفسية 
3.78 1.19 75.60% 

29 
أعتقد أف المريض النفسي يسيء لسمعة 

 االسرة 
3.70 1.26 73.94% 

25 
أعتقد أف مف يصاب بمرض نفسي ال يمكف 

 ة اخرل أف يعكد الى حالتو الطبيعية مر 
3.65 1.07 73.03% 

33 
أعتقد أف المرض النفسييف ينجبكف اطفاال 

 يصابكف بنفس المرض 
3.65 1.16 73.03% 

27 
أعتقد أف المريض النفسي انساف ميؤكس 

 مف شفائو 
3.62 1.30 72.48% 

32 
أعتقد أنو ال تكجد فائدة مف المريض 

 النفسي ألسرتو كمجتمعو
3.62 1.25 72.48% 

 %71.38 1.08 3.57ف المرض النفسي  "مس" مف أعتقد أ 8
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 االرض 

12 
أعتقد أف ضعؼ الجانب الديني مف أسباب 

 %70.83 1.16 3.54 المرض النفسي

2 
أعتقد أف المريضى النفسييف مثؿ الميت 

 %69.91 1.12 3.50 بالحياة 

15 
أعتقد أف االمراض الجسمية يمكف أف تؤدم 

 %69.36 1.14 3.47 الى حدكث المرض النفسي

31 
أعتقد أف المريض النفسي يسيء لسمعة 

 %68.26 1.20 3.41 الذككر عند الزكاج

 %65.87 1.17 3.29 أعتقد أف المرض النفسي مرض كراثي 13

1 
أعتقد أف المرضى النفسييف يشكمكف خطكرة 

 في المجتمع 
3.16 1.11 63.12% 

19 
أعتقد أف زيارة المشايخ كاكلياء اهلل طريقة 

 في العالج ناجحة 
3.12 1.02 62.39% 

18 
أعتقد أف االمراض الجمدية تؤدم الى 

 المرض النفسي 
3.10 1.09 62.02% 

21 
أعتقد أنو يمكف استخداـ االعشاب الطبيعية 

 في عالج المرض النفسي 
3.06 1.08 61.28% 

17 
أعتقد أف مشكمة الزكاج مف العكامؿ المؤدية 

 الى انتشار المرض النفسي
3.05 1.05 60.92% 

26 
أعتقد أف المريض النفسي يمكف شفاؤه مؤقتا 

 كلكف يعكد اليو المرض مرة اخرل 
3.00 1.05 60.00% 

11 
أعتقد أف المرض النفسي ىك نتيجة "خكفة" 

 حدثت لمفرد أثناء سيره ليال
2.96 1.01 59.27% 

 %57.98 1.22 2.90 يجب إيداع المريض النفسي في بالمستشفى  30
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

28 
أف المريض النفسي يتعاطى الدكاء  أعتقد

 لتسكينو كليس لشفائو 
2.89 1.04 57.80% 

23 
أعتقد أف العالج باألدكية يفيد في عالج 

 االمراض النفسية 
2.86 1.10 57.25% 

5 
أعتقد أف المريض النفسي يسمع اصكاتا 

 غريبة 
2.79 1.03 55.78% 

7 
أعتقد أف المريض النفسي يرل اشخاصا 

 ة كاشياء كىمي
2.75 0.93 55.05% 

22 
أعتقد أف جمسات الكيرباء طريقة ناجحة 

 في عالج المرض النفسي 
2.60 1.20 51.93% 

6 
ال تكجد فركؽ بيف المرض النفسييف 

 كالمتخمفيف عقميا 
2.31 1.04 46.24% 

 
الدرجة الكمية لممعتقدات حكؿ المرضى 

 %67.80 0.37 3.39 النفسييف

 

( إلى أف الدرجة الكمية لممعتقدات حكؿ المرضى النفسييف، 2.4دة في الجدكؿ )يتضح مف المعطيات الكار 
، حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى إيجابية نحك المرضى النفسييفكانت 

 %(.67.80(، بنسبة )3.39ت )مقياس االعتقادا

أف حكؿ المرضى النفسييف ىي االعتقاد ب فقد كانت أكثر المعتقدات شيكعان لدل أفراد عينة الدراسة
، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا عمى الدرجة المرضى النفسييف أغبياء كال يفيمكف شيئا عمى االطالؽ

، ككذلؾ يجب عمى أسرة المريض أف تعزلو عف المجتمع(، تبعيا االعتقاد بأنو 4.13الكمية لممقياس )
( لكؿ 4.03، بمتكسط حسابي )الزمات التي يعيشيا الفردأف المرض النفسي يحدث نتيجة لاالعتقاد ب

أف ثـ االعتقاد ب(، 3.97، بمتكسط حسابي )أف المرض النفسي يعني الفشؿ في الحياةمنيا، ثـ االعتقاد ب
 (.3.88، بمتكسط حسابي )المريض النفسي يعاني مف مرضو بسبب العفاريت )الشياطيف المسيطرة عميو(
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، النفسييف كالمتخمفيف عقميان  ىفركؽ بيف المرضادات شيكعان ىي عدـ كجكد في حيف كانت أقؿ االعتق 
، النفسي ىأف جمسات الكيرباء طريقة ناجحة في عالج المرض(، ثـ االعتقاد ب2.31بمتكسط حسابي )
، بمتكسط حسابي كاشياء كىمية أف المريض النفسي يرل اشخاصان (، ثـ االعتقاد ب2.60بمتكسط حسابي )

(، ثـ االعتقاد 2.79، بمتكسط حسابي )المريض النفسي يسمع اصكاتا غريبةاالعتقاد بأف (، ثـ 2.75)
 (.2.86، بمتكسط حسابي )العالج باألدكية يفيد في عالج االمراض النفسيةبأف 

 

 :الثالثنتائج السؤال  3.1.4

في  الجئيفكتشغيؿ ال ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث
الجنس، مكان السكن، معدل الدخل لمتغيرات ) تبعاً  ينالنفسي ىنحو المرض محافظة رام اهلل والبيرة

 (.الشيري لألسرة، السنة الدراسية، والتخصص

 لإلجابة عف السؤاؿ الثالث، تـ افتراض الفركض التالية:

 

 نتائج الدراسة حول الفرضية األولى: 1.3.1.4

لة احصائية في اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل توجد فروق ذات دال ال 
 لمتغير الجنس. تبعاً  ينالنفسي ىالمرضنحو والبيرة 

( لممجمكعات المستقمة، ككانت النتائج كما ىك t-testالفرضية األكلى، تـ استخداـ اختبار "ت" )كالختبار 
 (.3.4مكضح في الجدكؿ رقـ )

اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة ( لمفروق t-testاختبار "ت" ) (: نتائج3.4جدول )
 لمتغير الجنس تبعاً  ينالنفسي ىنحو المرضرام اهلل والبيرة 

 الداللة اإلحصائية قيمة ت المحسوبة درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 0.471 3.35 26 ذكر

107 -0.092 0.927 
 0.565 3.36 83 أنثى
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اتجاىات طمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة فركؽ في  ( إلى عدـ كجكد3.4يتضح مف الجدكؿ )
مف أكبر  ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةلمتغير الجنس تبعان  يفالنفسي ىراـ اهلل كالبيرة نحك المرض

كاف ىناؾ تقارب في اتجاىات فقد  الفرضية الصفرية. قبمتدالة إحصائيان، كبذلؾ غير كىي  ،(0.05)
المبحكثيف نحك المرضى النفسييف، كذلؾ عمى اختالؼ جنسيـ، كما ىك كاضح مف خالؿ المتكسطات 

 الحسابية.

 

 :الثانيةنتائج الدراسة حول الفرضية  2.3.1.4

اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل توجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 .مكان السكنلمتغير  تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

 One Way Analysis Of) الثانية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادمالفرضية كالختبار 
Variance)( 4.4، ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ.) 

 (One Way Analysis Of Varianceتحميل التباين األحادي )(: نتائج اختبار 4.4جدول )
 تبعاً  ينالنفسي ىاتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرضلمفروق 

 مكان السكن. لمتغير

 الداللة اإلحصائية قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.201 2 0.402 بين المجموعات

 0.295 106 31.287 داخل المجموعات 0.509 0.680

  108 31.689 المجموع
 

اتجاىات طمبة فركؽ ذات داللة احصائية في ( إلى عدـ كجكد 4.4عطيات الكاردة في الجدكؿ )تشير الم
 ، حيثلمتغير مكاف السكف تبعان  يفالنفسي ىالكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

، كىي غير دالة إحصائيان، كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية. فقد (0.05أكبر مف ) كانت الداللة اإلحصائية
 كانت ىناؾ تقارب في معتقدات المبحكثيف حكؿ المرضى النفسييف، كذلؾ عمى اختالؼ أماكف سكنيـ.
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ة الكمية في اتجاىات طمب(: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق 5.4جدول )
 لمتغير مكان السكن تبعاً  ينالنفسي ىوكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد مكاف السكف
 0.69 3.47 22 مدينة
 0.48 3.31 51 قرية
 0.52 3.37 36 مخيـ

 

 :الثالثةنتائج الدراسة حول الفرضية  3.3.1.4

اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل فروق ذات داللة احصائية في  توجدال 
 .الدخل الشيري لألسرةلمتغير  تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

 

 One Way Analysis Ofة، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )الفرضية الثالثكالختبار 
Variance (.4.6كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )(، ككانت النتائج 

 

( One Way Analysis Of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )4.6جدول )
 تبعاً  ينالنفسي ىاتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرضلمفروق 

 .الدخل الشيري لألسرةلمتغير 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مربعاتمجموع ال مصدر التباين

 0.199 2 0.398 بين المجموعات

 0.295 106 31.291 داخل المجموعات 0.512 0.674

  108 31.689 المجموع
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مبة اتجاىات طفركؽ ذات داللة احصائية في ( إلى عدـ كجكد 6.4عطيات الكاردة في الجدكؿ )تشير الم
معدؿ الدخؿ لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىالكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

، كىي غير دالة إحصائيان، كبذلؾ قبمت (0.05أكبر مف ) الشيرم لألسرة، حيث كانت الداللة اإلحصائية
ى النفسييف، كذلؾ عمى الفرضية الصفرية. فقد كانت ىناؾ تقارب في معتقدات المبحكثيف حكؿ المرض

 اختالؼ دخؿ أسرىـ الشيرم.

 

اتجاىات طمبة الكمية في (: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق 7.4جدول )
لمتغير مكان معدل الدخل الشيري  تبعاً  ينالنفسي ىوكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض

 لألسرة.

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد لشيرم لألسرةمعدؿ الدخؿ ا
 0.54 3.35 14 شيكؿ 2000أقؿ مف 

 0.54 3.41 62 شيكؿ 3000-2000مف 
 0.54 3.27 33 شيكؿ 3000أكثر مف 

 

 

 :الرابعةنتائج الدراسة حول الفرضية  4.3.1.4

الغوث في محافظة رام اهلل  اتجاىات طمبة الكمية في وكالةتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير السنة الدراسية. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

 One Way Analysis Ofالفرضية الرابعة، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )كالختبار 
Variance( ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ،)4.8.) 
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( One Way Analysis Of Varianceميل التباين األحادي )(: نتائج اختبار تح4.8جدول )
 تبعاً  ينالنفسي ىاتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرضلمفروق 

 لمتغير السنة الدراسية.

 يةالداللة اإلحصائ قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 1.205 3 3.614 بين المجموعات

 0.267 105 28.075 داخل المجموعات 0.005 4.505

  108 31.689 المجموع
 

اتجاىات طمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل ( إلى كجكد فركؽ في 8.4يتضح مف الجدكؿ )
أصغر مف  اإلحصائية كانت الداللة ، حيثالسنة الدراسيةلمتغير  تبعان  يفالنفسي ىكالبيرة نحك المرض

 .، كىي دالة إحصائيان، كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية(0.05)

اتجاىات طمبة الكمية لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في  ((LSDكإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار 
الدراسية، كما ىك السنة لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىفي ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

 (.9.4كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

اتجاىات طمبة الكمية نات الثنائية البعدية لمفروق في ( لممقار LSD(: نتائج اختبار )9.4جدول رقم )
 لمتغير السنة الدراسية تبعاً  ينالنفسي ىفي وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض

 سنة رابعة سنة ثالثة يةسنة ثان سنة أكلى المقارنات
 0.163 0.382- 0.128-  سنة أكلى
 سنة ثانية

  
-0.254 0.291 

 سنة ثالثة
   

0.545* 
     سنة رابعة
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( إلى أف الفركؽ في االتجاىات نحك المرضى النفسييف 9.4تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ )
رابعة، كلصالح طمبة السنة الثالثة، كالذيف كانت اتجاىاتيـ كانت بيف طمبة السنة الثالثة، كطمبة السنة ال

 (.10.4نحك المرضى النفسييف أعمى شيء، كما ىك كاضح مف خالؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ )

 

اتجاىات طمبة في (: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق 10.4جدول )
 لمتغير السنة الدراسية تبعاً  ينالنفسي ىمحافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض الكمية في وكالة الغوث في

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد السنة الدراسية
 0.52 3.32 31 سنة أكلى
 0.47 3.44 28 سنة ثانية
 0.55 3.70 17 سنة ثالثة
 0.53 3.15 33 سنة رابعة

 

 

 :الخامسةضية نتائج الدراسة حول الفر  5.3.1.4

اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل توجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير التخصص. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

( لممجمكعات المستقمة، ككانت النتائج كما t-testالفرضية الخامسة، تـ استخداـ اختبار "ت" )كالختبار 
 (.11.4الجدكؿ رقـ )ىك مكضح في 

 

 

 



57 

 

اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة ( لمفروق t-test(: نتائج اختبار "ت" )9.4جدول )
 لمتغير التخصص تبعاً  ينالنفسي ىرام اهلل والبيرة نحو المرض

 العدد التخصصات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 إلحصائيةا

 0.52 3.29 92 أدبية
107 -2.904  0.004 

 0.55 3.69 17 عممية
 

اتجاىات طمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ ( إلى كجكد فركؽ في 11.4يتضح مف الجدكؿ )
 ر مفغأص التخصص، حيث كانت الداللة اإلحصائيةلمتغير  تبعان  يفالنفسي ىاهلل كالبيرة نحك المرض

 إحصائيان، كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية.، كىي دالة (0.05)

فقد كانت الفركؽ لصالح التخصصات العممية، كالتي كانت اتجاىاتيـ نحك المرضى النفسييف أعمى شيء، 
 ( لمتخصصات األدبية.3.29(، مقابؿ )3.69بمتكسط حسابي )

 

 :الرابعنتائج السؤال  4.1.4

الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل  طمبة اعتقاداتىل توجد فروق ذات داللة احصائية في 
الجنس، مكان السكن، معدل الدخل الشيري لألسرة، لمتغيرات ) تبعاً  ينالنفسي ىنحو المرضوالبيرة 

 (.السنة الدراسية، والتخصص

 لإلجابة عف السؤاؿ الرابع، تـ افتراض الفركض التالية:

 

 :السادسةنتائج الدراسة حول الفرضية  1.4.1.4

طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل  اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير الجنس. تبعاً  ينالنفسي ىنحو المرضوالبيرة 
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( لممجمكعات المستقمة، ككانت النتائج كما t-testالفرضية السادسة، تـ استخداـ اختبار "ت" )كالختبار 
 (.12.4ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

طمبة الكمية في وكالة الغوث في  اعتقاداتفي ( لمفروق t-test(: نتائج اختبار "ت" )12.4جدول )
 لمتغير الجنس تبعاً  ينالنفسي ىمحافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض

 العدد الجنس
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 درجات الحرية المعيارم

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.39 3.13 26 ذكر
107 -4.430  0.000 

 0.33 3.47 83 أنثى
 

 اعتقاداتفركؽ ذات داللة احصائية في كجكد  (12.4)يتضح مف خالؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
، حيث لمتغير الجنس تبعان  يفالنفسي ىطمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

 ، كىي دالة إحصائيان، كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية.0.05ة >كانت الداللة اإلحصائي

 ( لمذككر.3.13(، مقابؿ )3.47كقد كانت الفركؽ لصالح اإلناث، بمتكسط حسابي )

 

 :السابعةنتائج الدراسة حول الفرضية  2.4.1.4

اهلل طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام  اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير مكان السكن. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

 One Way Analysis Ofالفرضية السابعة، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )كالختبار 
Variance( ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ،)4.13.) 
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( One Way Analysis Of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )4.13جدول )
 تبعاً  ينالنفسي ىطمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض اعتقاداتلمفروق 

 لمتغير مكان السكن.

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.051 2 0.102 بيف المجمكعات
 0.138 106 14.614 داخؿ المجمكعات 0.693 0.368

  108 14.715 المجمكع
 

طمبة الكمية في  اعتقاداتذات داللة احصائية في ( عدـ كجكد فركؽ 13.4يتضح مف خالؿ الجدكؿ )
ت ، حيث كانلمتغير مكاف السكف تبعان  يفالنفسي ىككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

، كىي غير دالة إحصائيان، كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية. فقد كانت (0.05أكبر مف ) الداللة اإلحصائية
 اعتقادات أفراد عينة الدراسة حكؿ المرضى النفسييف، كذلؾ عمى اختالؼ أماكف سكنيـ.ىناؾ تقارب في 

طمبة  اعتقاداتروق في (: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمف14.4جدول )
 لمتغير مكان السكن. تبعاً  ينالنفسي ىالكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد مكاف السكف
 0.36 3.45 22 مدينة
 0.35 3.38 51 قرية
 0.41 3.37 36 مخيـ

 

 :الثامنةضية نتائج الدراسة حول الفر  3.4.1.4

طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل  اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير الدخل الشيري لألسرة. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض
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 One Way Analysis Ofالفرضية الثامنة، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )كالختبار 
Variance( ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ،)4.15.) 

( One Way Analysis Of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )4.15جدول )
 تبعاً  ينالنفسي ىطمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض اعتقاداتلمفروق 

 لمتغير الدخل الشيري لألسرة.

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.256 2 0.512 بيف المجمكعات
 0.134 106 14.203 داخؿ المجمكعات 0.153 1.912

  108 14.715 المجمكع
 

طمبة الكمية في  تقاداتاعذات داللة احصائية في ( عدـ كجكد فركؽ 15.4يتضح مف خالؿ الجدكؿ )
الدخؿ الشيرم لألسرة، حيث لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

، كىي غير دالة إحصائيان، كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية. فقد (0.05أكبر مف ) كانت الداللة اإلحصائية
اسة حكؿ المرضى النفسييف، كذلؾ عمى اختالؼ معدؿ كانت ىناؾ تقارب في اعتقادات أفراد عينة الدر 

 دخؿ أسرىـ الشيرم.

طمبة  اعتقادات(: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق في 16.4جدول )
لمتغير معدل الدخل  تبعاً  ينالنفسي ىالكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض

 سرة.الشيري لأل

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد معدؿ الدخؿ الشيرم لألسرة
 0.38 3.23 14 شيكؿ 2000أقؿ مف 

 0.37 3.44 62 شيكؿ 3000-2000مف 
 0.35 3.37 33 شيكؿ 3000أكثر مف 
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 :التاسعةنتائج الدراسة حول الفرضية  4.4.1.4

ة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل طمب اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير السنة الدراسية. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

 One Way Analysis Ofالفرضية التاسعة، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )كالختبار 
Variance( ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ،)4.17.) 

 

( One Way Analysis Of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )4.17جدول )
 تبعاً  ينالنفسي ىطمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض اعتقاداتلمفروق 

 لمتغير السنة الدراسية.

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 سكبةالمح

الداللة 
 اإلحصائية

 0.475 3 1.426 بيف المجمكعات
 0.127 105 13.289 داخؿ المجمكعات 0.013 3.756

  108 14.715 المجمكع
 

طمبة  اعتقاداتفركؽ ذات داللة احصائية ( كجكد 17.4يتضح مف خالؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ )
السنة الدراسية، لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىلبيرة نحك المرضالكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كا

 كىي دالة إحصائيان، كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية. (،0.05أقؿ مف ) حيث كانت الداللة اإلحصائية

(، لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في Tukey testكإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي )
لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىي ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرضطمبة الكمية ف اعتقادات

 (.18.4السنة الدراسية، كما ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ )
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طمبة الكمية في  اعتقادات(، لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في LSD(: نتائج اختبار )18.4جدول )
 لمتغير السنة الدراسية تبعاً  ينالنفسي ىرة نحو المرضوكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبي

 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى المقارنات

 0.024- *0.328- 0.018-  سنة أولى

 0.007- *0.311-   سنة ثانية

 *0.304    سنة ثالثة

 سنة رابعة
    

 

ألكلى، كطمبة السنة الثالثة، كلصالح ( إلى أف الفركؽ كانت بيف طمبة السنة ا18.4يتضح مف الجدكؿ )
 طمبة السنة الثالثة، كالذيف كانت اعتقاداتيـ نحك المرضى النفسييف أعمى شيء.

أيضا كجدت فركؽ بيف طمبة السنة الثانية، كطمبة السنة الثالثة، كلصالح طمبة السنة الثالثة، كالذيف كانت 
 اعتقاداتيـ أعمى شيء.

الثالثة، كطمبة السنة الرابعة، كلصالح طمبة السنة الثالثة، كالذيف كانت  كما كجدت فركؽ بيف طمبة السنة
اعتقاداتيـ أعمى شيء نحك المرضى النفسييف. كما ىك كاضح مف خالؿ المتكسطات الحسابية في 

 (.19.4الجدكؿ )

ة في طمبة الكمي اعتقادات(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق في 19.4جدول رقم )
 لمتغير السنة الدراسية تبعاً  ينالنفسي ىوكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد السنة الدراسية
 0.41 3.33 31 سنة أكلى
 0.31 3.34 28 سنة ثانية
 0.23 3.66 17 سنة ثالثة
 0.39 3.35 33 سنة رابعة
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 :العاشرةج الدراسة حول الفرضية نتائ 5.4.1.4

طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل  اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير التخصص. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

ائج كما ىك ( لممجمكعات المستقمة، ككانت النتt-testالفرضية العاشرة، تـ استخداـ اختبار "ت" )كالختبار 
 (.20.4مكضح في الجدكؿ رقـ )

طمبة الكمية في وكالة الغوث في  اعتقادات( لمفروق t-test(: نتائج اختبار "ت" )20.4جدول )
 لمتغير التخصص تبعاً  ينالنفسي ىمحافظة رام اهلل والبيرة نحو المرض

المتكسط  العدد التخصصات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.37 3.34 92 أدبية
107 -4.618  0.000 

 0.23 3.66 17 عممية
 

طمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ  اعتقادات( إلى كجكد فركؽ في 20.4يتضح مف الجدكؿ )
أقؿ مف  يةالتخصص، حيث كانت الداللة اإلحصائلمتغير  تبعان  يفالنفسي ىاهلل كالبيرة نحك المرض

 ، كىي دالة إحصائيان، كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية.(0.05)

نحك المرضى النفسييف أعمى  اعتقاداتيـفقد كانت الفركؽ لصالح التخصصات العممية، كالتي كانت 
 ( لمتخصصات األدبية.3.34(، مقابؿ )3.66شيء، بمتكسط حسابي )
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 الفصل الخامس

_______________________________________________________ 

 الدراسةنتائج أسئمة مناقشة 
 

 مناقشة سؤال الدراسة األول 1.1.5

 ؟ينالنفسي ىنحو المرض طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة اتما اتجاى

رات مقياس تمت اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ باستخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لفق
االتجاىات مرتبة حسب األىمية، ككذلؾ استخراج الدرجة الكمية لالتجاىات، كقد تبيف أف اتجاىات طمبة 

، حيث بمغ المتكسط سمبيةكمية ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرضى النفسييف كانت 
 (.2.90الحسابي الستجابات المبحكثيف حكؿ مقياس المعتقدات )

فقد كانت أكثر االتجاىات نحك المرضى النفسييف ىي النظر إلى فقرات مقياس االتجاىات، فقد تبيف كعند 
، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا عمى الدرجة الكمية لممقياس يجب التحدث مع المرضى النفسييفأنو 
، بمتكسط مشكمة في زيارة مريض نفسي في مستشفى األمراض(، تبعيا أنو ليس لدل المبحكثيف 3.97)

يجب الخركج في (، ثـ أنو 3.30، بمتكسط حسابي )استمتع لحديث مريض نفسي(، ثـ 3.90حسابي )
الفالـ التي تدكر حكؿ المرض أميؿ لمشاىدة ا(، تبعيا 3.29، بمتكسط حسابي )رحمة بيا مرضى نفسييف

 (.3.11سي، بمتكسط حسابي )النف
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 سمبيةكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة، يمتمككف اتجاىات ىذا يدؿ عمى أف طمبة ككالة الغكترل الباحثة أف 
بنظرة إيجابية نحك لمنظرة السمبية  كىناؾ حاجة ماسة لبرامج تعمؿ عمى تبديؿ تجاه المرضى النفسييف.

 .يفالنفسي ىالمرض

أكثر فقرات المبحكثيف اتجاىات إيجابية نحك المرضى النفسييف، إال أف  بعضكبالرغـ مف امتالؾ 
فقرة مف بيف الفقرات في مقياس االتجاىات ىي "رفض  ىات كانت سمبية، كعمى سبيؿ المثاؿ نكرداالتجا

استضافة أم مريض في منزلي"، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ىناؾ بعض القيـ كالعادات التي ما زالت 
ض النفسية فاألمرا مسيطرة عمى عقكليـ تجاه المرضى النفسييف، كىي فكرة عدـ استقباليـ في المنازؿ.

تعتبر مف أكثر األمراض المحاطة بالغمكض، كبالتالي يندفع الناس إلى تككيف أفكار كتصكرات ال تمت 
لمكاقع بصمة تجاىيا، حيث أف العديد مف المرضى النفسييف كذكييـ يمجأكف إلى العرافيف كالمشعكذيف، 

و خالص مف كصمة الذىاب عمى أمؿ الخالص مف ىذا المرض، معتقديف أف ذىابيـ إلى المشعكذيف في
إلى األطباء النفسييف، حيث أف المجتمع المحيط بيـ ال يرحميـ مف ىذه الكصمة، كىذا السبب الذم 
يفسر رفض األشخاص الذيف يعاكنكف مف أمراض نفسية مف التكجو إلى األخصائييف كاألطباء النفسييف، 

 األمر الذم يكصميـ إلى نتائج ال تحمد عقباىا.

(، ك)أحمد، 2010(، ك)الجبارم، 2011مع كؿ مف دراسات: )كافي،  متعارضةه النتائج كقد جاءت ىذ
 Risal et)(، ك1998(، ك)عثماف، 2001(، ك)الطراكنة كآخركف، 2006(، ك)بركات كحسف، 2009

al, 2013 ك ،)(Girma et. al, 2013 ،) ،كالتي كشفت جميعيا عف كجكد (، ;@@8كدراسة )شقير
 ك المرضى النفسييف لدل المبحكثيف.اتجاىات إيجابية نح

 ,Benedicto et al)دراسة ك ، (Sadik et al, 2010)مع دراسة  اتفقتإال أف نتائج ىذه الدراسة 

كالتي كشفت في نتائجيا عف كجكد اتجاىات (، 1986(، ككذلؾ خميفة )1989كدراسة )خميفة  (،2016
 كؿ عاـ.سمبية نحك المرضى النفسييف لدل أفراد عينة الدراسة بش
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 :الثانيمناقشة سؤال الدراسة  2.1.5

 ؟ينالنفسي ىنحو المرض طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة معتقداتىي ما 

تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني باستخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لمعتقدات طمبة 
راـ اهلل كالبيرة نحك المرضى النفسييف مرتبة حسب األىمية. فقد تبيف أف كمية ككالة الغكث في محافظة 

الدرجة الكمية لممعتقدات حكؿ المرضى النفسييف، كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجابات 
 (.3.39أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االعتقادات )

راسة حكؿ المرضى النفسييف، فقد تبيف أف أفراد عينة دل أفراد عينة الدلكعند النظر إلى أكثر المعتقدات 
(، 4.13، بمتكسط حسابي )المرضى النفسييف أغبياء كال يفيمكف شيئا عمى االطالؽالدراسة يعتقدكف بأف 
أف المرض النفسي ، ككذلؾ االعتقاد بيجب عمى أسرة المريض أف تعزلو عف المجتمعتبعيا االعتقاد بأنو 

أف المرض ( لكؿ منيا، ثـ االعتقاد ب4.03، بمتكسط حسابي )تي يعيشيا الفرديحدث نتيجة لالزمات ال
أف المريض النفسي يعاني مف (، ثـ االعتقاد ب3.97، بمتكسط حسابي )النفسي يعني الفشؿ في الحياة

 (.3.88، بمتكسط حسابي )مرضو بسبب العفاريت )الشياطيف المسيطرة عميو(

جكد بعض التكجيات اإليجابية في المعتقدات نحك المرضى النفسييف كترل الباحثة بأنو عمى الرغـ مف ك 
مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، إال أف ىناؾ بعض المعتقدات التي ال زالت راسخة في نفكسيـ، كىذا أمر 
طبيعي، حيث أننا نعيش في مجتمع ال زاؿ يؤمف بالخرافة كالسحر كالشعكذة، ككجزء مف ىذا النسيج 

تغيير ال يأتي دفعة كاحدة، بؿ تبقى فيو بعض الركاسب القديمة كالتي تؤثر عمى تفكير المجتمعي، فإف ال
 كاعتقادات األشخاص فيو، 

(، كخميفة 1989، كدراسة خميفة )(2009كقد تشابيت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات )الناشرم كالسايس، 
 Benedicto)ككذلؾ مع دراسة في كجكد معتقدات سمبية مف المجتمع نحك المرضى النفسييف،  (1986)

et al, 2016 كدراسة ،)(Choudhry et al, 2016 كالتي كشفت عف كجكد تشابو في كصؼ )
االضطرابات العقمية، ككذلؾ كسائؿ العالج، كالتي تراكحت ما بيف أساليب عممية كغير عممية. كما 

دات خاطئة حكؿ أسباب ( كالتي كشفت عف كجكد معتقSadik et al, 2010تشابيت مع نتائج دراسة )
( في كجكد معتقدات إيجابية 1994إال أنيا تعارضت مع دراسة شقير ) المرض النفسي لدل المبحكثيف.

 نحك المرضى النفسييف لدل الطبقة المتعممة.
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 مناقشة فرضيات الدراسة: 2.5

 الفرضية األولى:مناقشة  1.2.5

كمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات طمبة الال 
 لمتغير الجنس. تبعاً  ينالنفسي ىنحو المرضوالبيرة 

اتجاىات طمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة كشفت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ في 
قاربة في اتجاىاتيـ نحك الجنس. فقد كانت اتجاىات الذككر كاإلناث متلمتغير  تبعان  يفالنفسي ىنحك المرض

 المرضى النفسييف.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف جميع األفراد في المجتمع سكاءان أكانكا ذككران أـ إناثان، يتشابيكف في جميع 
الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كبالتالي ليس مف الغريب أف تنعكس ىذه التشابيات عمى 

 النفسييف.اتجاىات األفراد نحك المرضى 

(، ك)أحمد، 9181(، ك)الجبارم، 9188مع نتائج دراسة )كافي،  متكافقةنتائج ىذه الدراسة  كقد كانت
 ,Risal et al)(، ك9118(، كالطراكنة كآخركف، =911(، ك)بركات، كحسف، ?911(، ك)جكدة، @911

نحك المرضى  ( كالتي كشفت جميعيا عف عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في االتجاىات2013
 النفسييف.

(، ك)جربكع، 2012كقد جائت نتائج ىذه الدراسة متعارضة مع نتائج دراسات كؿ مف: )جحجكح، 
(، كالتي كشفت عف كجكد فركؽ في Gibbons et al, 2015)(، ك1998(، ك)عثماف، 2005

اتجاىاتيف نحك االتجاىات نحك المرضى النفسييف بيف الذككر كاإلناث، كلصالح اإلناث كالمكاتي كانت 
 المرضى النفسييف أعمى شيء.

كما أف دراسة كاحدة مف الدراسات السابقة جاءت بنتائج مغايرة عف كؿ مف ىذه الدراسة كالدراسات 
( كالتي كشفت عف كجكد فركؽ في االتجاىات نحك Madianos et al, 2012)السابقة، كىي دراسة 

الذككر كالذيف كانت اتجاىاتيـ نحك المرضى النفسييف المرضى النفسييف، بيف الذككر كاإلناث، كلصالح 
 أعمى مف اإلناث.
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 :الثانيةالفرضية مناقشة  2.2.5

توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل ال 
 لمتغير مكان السكن. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

اتجاىات طمبة الكمية في ككالة الغكث فركؽ ذات داللة احصائية في عف عدـ كجكد  كشفت نتائج الدراسة
 .لمتغير مكاف السكف تبعان  يفالنفسي ىفي محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف التجمعات السكانية في المجتمع الفمسطيني قريبة كمتالصقة مف بعضيا 
ير فيما بينيـ، فيـ يعيشكف في منطقة جغرافية كاحدة، كطبقة اجتماعية كاحدة البعض، كىناؾ اختالط كب

 األمر الذم يحد مف تأثير التكزيع السكاني في اكتساب المعرفة لمفرد. -نكعا ما -أيضا

(، 2009(، ك)أحمد، 2012كقد جاءت نتائج ىذه الدراسة متكافقة مع دراسات كؿ مف )جحجكح، 
( كالتي كشفت عف عدـ كجكد فركؽ بيف مستكل االتجاىات 1998ثماف، (، ك)ع2006ك)بركات كحسف، 

 نحك المرضى النفسييف كمكاف السكف.

( كالتي كشفت عف كجكد Vijayalakshmi et al, 2015)كقد تعارضت ىذه النتائج مع نتائج دراسة 
صالح الطمبة نحك المرضى النفسييف حسب متغير مكاف السكف، حيث كانت النتائج لاالتجاىات فركؽ في 
 األرياؼ.في  يقطنكف مع الذيفمقارنة بالالمدف مف سكاف 

 

 :الثالثةالفرضية مناقشة  3.2.5

توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل ال 
 لمتغير الدخل الشيري لألسرة. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

اتجاىات طمبة الكمية في ككالة الغكث فركؽ ذات داللة احصائية في الدراسة إلى عدـ كجكد كشفت نتائج 
 معدؿ الدخؿ الشيرم لألسرة.لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىفي محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

الفكارؽ مع بعض  -كاحدة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المجتمع الفمسطيني غالبية أفراده مف طبقة اجتماعية
، كيعتبر غالبية أفراد المجتمع الفمسطيني مف ذكم الدخؿ المحدكد، كال يكجد تبايف كاسع بيف -البسيطة
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يفرض عمييـ أف يتشارككا في ىذه االتجاىات نحك  ىذه الظركؼكبالتالي فإف تشابييـ في أفراده، 
 المرضى النفسييف.  

(، ك)بركات كحسف، 2012مف )جحجكح، كقد جاءت نتائج ىذه الدراسة متطابقة مع دراسات كؿ 
(، كالتي كشفت في نتائجيا عف عدـ كجكد فركؽ في االتجاىات نحك المرضى النفسييف كمستكل 2006

 دخؿ األسرة.

 

 :الرابعةالفرضية مناقشة  4.2.5

توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل ال 
 لمتغير السنة الدراسية. تبعاً  ينالنفسي ىنحو المرض والبيرة

اتجاىات طمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ في 
السنة الدراسية، كقد كانت ىذه الفركؽ بيف طمبة السنة الثالثة، لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىكالبيرة نحك المرض
ـ نحك المرضى النفسييف أعمى بعة، كلصالح طمبة السنة الثالثة، كالذيف كانت اتجاىاتيكطمبة السنة الرا

 شيء.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف االرتقاء في المستكل التعميمي لو األثر األكبر عمى اتجاه الفرد نحك المرضى 
تختمؼ عف  النفسييف، كذلؾ ألف الفرد خالؿ سنكات دراستو ال بد لو كأف يتعرض لخبرات كمعارؼ

األشخاص الذيف لـ يمركا بتمؾ الخبرات، كىذه الخبرات تزكد الشخص باتجاىات إيجابية نحك المرضى 
الصحيحة، األمر الذم النفسييف، كتجعؿ الشخص أكثر تفيما ألسباب المرض، كطرؽ عالجو بالطرؽ 

 المرضى النفسييف.في تعزيز االتجاىات اإليجابية نحك  كالمؤسسات التعميمية يؤكد أىمية التعميـ

(، ك)الجبارم، 2015كقد جاءت نتائج ىذه الدراسة متكافقة مع دراسات كؿ مف )عبد الفتاح كآخركف، 
 .Santos et al)(، ك1998(، ك)عثماف، 2001(، ك)الطراكنة كآخركف، 2009(، ك)أحمد، 2010
كشفت كالتي  (1986(، كدراسة )خميفة، 1994كدراسة )شقير،  (،Girma et. al, 2013(، ك)2013

عف أىمية التعميـ في تعزيز االتجاىات اإليجابية لدل المبحكثيف، بحيث أف الدرجة العممية األعمى تككف 
 اتجاىاتيا نحك المرضى النفسييف تككف أعمى.

 (.2011(، ك )كافي، 2012إال أف نتائج ىذه الدراسة قد تعارضت مع نتائج دراسة )جحجكح، 
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 :مسةالخاالفرضية مناقشة  5.2.5

توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل ال 
 لمتغير التخصص. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

اتجاىات طمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ في 
التخصص، حيث كانت الفركؽ لصالح التخصصات العممية، لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىكالبيرة نحك المرض

 كالتي كانت اتجاىاتيـ نحك المرضى النفسييف أعمى شيء.

طمبة التخصصات العممية ىـ أكثر اىتماما باألمكر كالمفاىيـ المتعمقة بالمرض كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف 
ستيا كتطكير اتجاىاتيـ نحك المرضى النفسييف، ككيفية النفسيف، األمر الذم يدفعيـ إلى التعمؽ في درا

 عالجيـ.

(، ك)بركات 2010(، ك)الجبارم، 2011كقد جاءت نتائج ىذه الدراسة متكافقة مع نتائج دراسة )كافي، 
 (.2006كحسف، 

 

 :السادسةالفرضية مناقشة  6.2.5 

الغوث في محافظة رام اهلل  طمبة الكمية في وكالة اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير الجنس. تبعاً  ينالنفسي ىنحو المرضوالبيرة 

طمبة الكمية في ككالة الغكث في  اعتقاداتفركؽ ذات داللة احصائية في كشفت نتائج الدراسة عف كجكد 
 ، كلصالح اإلناث.لمتغير الجنس تبعان  يفالنفسي ىمحافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

لدييف ميكؿ أكبر مف الذككر في الدراسة كاالطالع مف خالؿ البرامج ثة ذلؾ إلى أف الفتيات كتعزك الباح
الحكارية، كالبرامج التثقيفية كالتكعكية، كقراءتيف لممجالت العممية، كبالتالي زيادة حصيمتيف العممية حكؿ 

 نفسييف.األمراض النفسية، كينعكس ذلؾ إيجابيا نحك اعتقاداتيف حكؿ المرض كالمرضى ال

(، 1998(، ك)عثماف، 2005(، ك)جربكع، 2012كقد تكافقت ىذه النتائج مع دراسة )جحجكح، 
 (.Gibbons et al, 2015)ك
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(، ك)جكدة، @911(، ك)أحمد، 9181(، ك)الجبارم، 9188إال أنيا قد تعارضت مع نتائج دراسة )كافي، 
 (.Risal et al, 2013)(، ك9118(، كالطراكنة كآخركف، =911(، ك)بركات، كحسف، ?911

 

 :السابعةالفرضية مناقشة  7.2.5

طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل  اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير مكان السكن. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

طمبة الكمية في ككالة الغكث في  اعتقاداتذات داللة احصائية في كشفت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ 
 .لمتغير مكاف السكف تبعان  يفالنفسي ىمحافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أنو يمكف أف يعكد إلى طبيعة التنشئة االجتماعية لألبناء في المجتمع الفمسطيني، 
عمى الذككر منيا عمى اإلناث، كنجد أف حيث أف األساليب التربكية الخاطئة كالشديدة تككف ممارسة أكثر 

كالتكبيخ كتحمؿ المسؤكلية يمقى عمى عاتؽ الذككر في المجتمع الفمسطيني، األمر الذم يشعرىـ  العنؼ
بنكع مف التقصير كعدـ اإلنجاز عمى النحك المطمكب منيـ، كمف جية أخرل نجد أف اإلناث ىف أكثر 

عمى التعميـ أكثر مف الذككر، كلدييف الدافعية لمتابعة  اطالعا كثقافة مف الذككر، فنرل أنيف يقبمف
النشرات كالندكات التثقيفية، كالبرامج التربكية عمى شاشات التمفاز، كنرل إقباليف عمى الكتب كالمجالت 

 أكثر مف الذككر، كبالتالي ينعكس ذلؾ إيجابيا عمى اعتقاداتيف نحك المرضى النفسييف.

(، 2006(، ك)بركات كحسف، 2009(، ك)أحمد، 2012)جحجكح،  كقد تكافقت نتائجيا مع دراسة
 (.Vijayalakshmi et al, 2015)(. إال أنيا تعارضت مع نتائج 1998ك)عثماف، 

 

 :الثامنةالفرضية مناقشة  8.2.5

طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل  اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير الدخل الشيري لألسرة. تبعاً  ينالنفسي ىمرضوالبيرة نحو ال

طمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل  اعتقاداتذات داللة احصائية في تبيف عدـ كجكد فركؽ 
 الدخؿ الشيرم لألسرة.لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىكالبيرة نحك المرض
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جد بينيـ تقارب كبير في المستكل االقتصادم، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف أفراد المجتمع الفمسطيني يك 
األمر الذم يعكس ظركفان متشابية فيما بينيـ، كىذا ينعكس عمى نتيجة الدراسة، حيث أنو ال يكجد تمييز 
كبير بيف أفراد المجتمع في غالبيتو مف حيث المستكل االقتصادم، كبالتالي عدـ كجكد فركؽ فيما بينيـ 

 النفسييف.في االعتقادات نحك المرضى 

 (.2006(، كدراسة )بركات كحسف، 2012كقد تطابقت النتائج مع دراسة )جحجكح، 

 

 :التاسعةالفرضية مناقشة  9.2.5

طمبة الكمية في وكالة الغوث في محافظة رام اهلل  اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير السنة الدراسية. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

طمبة الكمية في ككالة الغكث في  اعتقاداتفركؽ ذات داللة احصائية في كشفت النتائج عف كجكد 
السنة الدراسية، حيث كانت الفركؽ بيف طمبة لمتغير  تبعان  يفالنفسي ىمحافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض

طمبة السنة الثانية، كطمبة  السنة األكلى، كطمبة السنة الثالثة، كلصالح طمبة السنة الثالثة، ككذلؾ بيف
السنة الثالثة، كلصالح طمبة السنة الثالثة، أيضا كانت بيف طمبة السنة الثالثة، كطمبة السنة الرابعة، 

 كلصالح طمبة السنة الثالثة، كالذيف كانت اعتقاداتيـ أعمى شيء نحك المرضى النفسييف.

يتعرضكف لخبرات عممية تزيد مف تثبيت كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف األفراد خالؿ سنكات تعميميـ 
 المعمكمات الصحيحة حكؿ المرض النفسي، كبالتالي تفيـ طبيعة المرض كالمرضى النفسييف.

(، 2009(، ك)أحمد، 2010(، ك)الجبارم، 2015كقد تكافقت النتائج مع دراسة )عبد الفتاح كآخركف، 
 ,Girma et. al(، ك)Santos et al. 2013)(، ك1998(، ك)عثماف، 2001ك)الطراكنة كآخركف، 

إال أف ىذه النتائج قد تعارضت مع دراسة (، 1986(، كدراسة )خميفة، 1994كدراسة )شقير، ، (2013
 (.2011(، ك )كافي، 2012)جحجكح، 
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 :العاشرةالفرضية مناقشة  10.2.5

افظة رام اهلل طمبة الكمية في وكالة الغوث في مح اعتقاداتتوجد فروق ذات داللة احصائية في ال 
 لمتغير التخصص. تبعاً  ينالنفسي ىوالبيرة نحو المرض

 ىطمبة الكمية في ككالة الغكث في محافظة راـ اهلل كالبيرة نحك المرض اعتقاداتتبيف كجكد فركؽ في 
 التخصص، كلصالح التخصصات العممية.لمتغير  تبعان  يفالنفسي

لدييـ ميكؿ أكثر مف طمبة التخصصات األدبية  التخصصات العمميةكتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف طمبة 
نحك التعرؼ عمى األمراض النفسية، كأسباب حدكثيا، كطرؽ عالجيا، األمر الذم يؤدم إلى اكتسابيـ 
معرفة أكثر نحك ىذه األمراض، كبالتالي تككيف اعتقادات أكثر شمكال، كأكثر دقة نحك المرض كالمرضى 

(، ك)بركات كحسف، 2010(، ك)الجبارم، 2011اسة )كافي، كقد تطابقت النتائج مع در النفسييف.
2006.) 

 

 توصيات الدراسة 3.5

عمى ضكء نتائج الدراسة كالتي تمحكرت حكؿ االتجاىات كالمعتقدات نحك المرضى النفسييف، ككذلؾ مف 
ي خالؿ االطالع عمى األدبيات كالدراسات السابقة كالتي تطرقت لممكضكع، فقد ارتأت الباحثة أف تكص

 بما يأتي:

ضركرة تصميـ برامج إرشادية تستيدؼ طمبة الجامعات كالكميات الفمسطينية، كالتي تيدؼ إلى  -1
سييف، كبالتالي تغيير اعتقاداتيـ نحك تعديؿ اتجاىات الطمبة نحك المرض النفسي كالمرضى النفي

 المرضى النفسييف.
، في تثقيؼ المجتمع نحك ضركرة تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة -2

المحافظة عمى الصحة النفسية، كتكعيتيـ حكؿ المرض النفسي كالمرضى النفسييف، كطرؽ 
 عالجيـ.

تفعيؿ دكر المؤسسات التربكية، عمى مستكل المدارس، كالكميات، كالجامعات، كأخذىا دكرىا  -3
 ى النفسييف.الريادم في نبذ اإلشاعات كالمعتقدات الخاطئة حكؿ المرض النفسي كالمرض
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تفعيؿ دكر المؤسسات الشرطية في الحد مف ظاىرة السحرة كالمشعكذيف كالذيف يّدعكف عالج  -4
 المرض النفسي عف طريؽ السحر كالشعكذة.

إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ المعتقدات كاالتجاىات نحك المرضى النفسييف، كذلؾ لقمة  -5
رات أخرل لتسميط الضكء عمى ىذه المشكمة، الدراسات العربية في ىذا المجاؿ، كتناكليا متغي

 كالخركج بنتائج تيـ الباحثيف في ىذا المجاؿ.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربيةأوال: 

التجاىات البيئية لدى طالب كمية التربية في جميورة مصر (: ا>?@8إبراىيـ، صبرم؛ دسكقي، أحمد )

 ة. مكتبة األنجمك المصرية. القاىرة.. بحكث كدراسات في التربية البيئيالعربية

 . دار الكتب العممية. بيركت.8، طالتقرير والتحبير في عمم أصول الفقو(: @@@8ابف أمير الحاج )

 . دار صادر. بيركت.>8. ج8(: لساف العرب. ط9111ابف منظكر )

ببعض االتجاه نحو المرض النفسي في البيئة الفمسطينية وعالقتو (: @911أحمد، إسماعيؿ )

 غزة، فمسطيف. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. -، الجامعة اإلسالميةالمتغيرات األخرى

، ترجمة صبحي عبد المطيؼ معركؼ، كأنكر طاىر االتجاىات والميول في التربية(: >=@8ايفانز. ؾ )

 رضا، كمنير عطا اهلل سميماف، مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة.

االتجاه نحو المرض النفسي وعالجو لدى عينة من الطالب (: =911اح )بركات، زياد؛ حسف، كف

، فمسطيف.الجامعيين في شمال فمسطين  ، طكلكـر

 . دار النيضة العربية. القاىرة.الطب النفسي المبسط(: =?@8) عبد الرؤكؼ ثابت،

 . دار النيضة العربية. القاىرة.عمم النفس البيئي(: 1991جابر، عبد الحميد كآخركف )

مجمة جامعة كركوك (: اتجاىات طمبة جامعة كرككؾ نحك المرض النفسي، 9181الجبارم، جنار )

 .98-8، ص>، مجمد 9، ع لمدراسات اإلنسانية

مدى فاعمية برنامج مقترح في اإلرشاد النفسي لتخفيف وصمة المرض (: >911) ، عالء الديفجربكع

 غزة، فمسطيف. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. -ية، الجامعة اإلسالمالنفسي المرتبطة بالعالج النفسي
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 . الدار العربية لمعمكـ. بيركت.8. طالقرآن وعمم النفس(: <@@8، عبد العمي )لجسمانيا

 . لبناف.8. دار المناىؿ. طاألمراض العصبية والنفسية(: 9119جعفر، غساف )

. دار الفكر العربي، ت السموكيةاألمراض النفسية واالنحرافا -في الصحة العقمية(: =?@8جالؿ، سعد )

 القاىرة.

االتجاىات الوالدية لدى مرضى الفصام العقمي في قطاع غزة في ضوء بعض : (?911)، نبيؿ جكدة

 غزة. فمسطيف. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. -. الجامعة اإلسالميةالمتغيرات

في إشكاليات الرّدة والجياد  دراسة -حرية االعتقاد في القرآن الكريم (:2001حممي، عبد الرحمف )

 . المركز الثقافي العربي. المغرب.والجزية

األمن النفسي لدى العاممين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقتو ببعض (: 2003جياد ) الخضرم،

 غزة. فمسطيف. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. -. الجامعة اإلسالميةسمات الشخصية وبعض المتغيرات

، الككيت، مجمة العموم االجتماعية، النفسي المرض نحك كاالتجاىات المعتقدات(: =?@8) خميفة، محمد

 .><:-9<:، ;، عدد ;8مج 

مجمة عمم ، التحكـ بمركز كعالقتيا النفسي المرض نحك كاالتجاىات المعتقدات(: @?@8) خميفة، محمد

 .;88-819، 89، القاىرة، عدد النفس

 . دار كائؿ. األردف.حة النفسيةمبادئ الص(: ?911الداىرم، حسف )

 . دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت.:، طأصول الطب النفسي(: :?@8الدباغ، فخرم )

 . دار الفكر العربي. القاىرة.أسسو وتطبيقاتو -عمم النفس االجتماعي(: 2005زيف العابديف ) دركيش،

 منشر كالتكزيع. القاىرة.. دار الصحكة لتاريخ عمم النفس ومدارسو(: =?@8محمد )ربيع، 
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 . المؤسسة الجامعية لمدراسات. بيركت.1. طعمم النفس االجتماعي(: 1996شفيؽ )رضكاف، 

دراسة ميدانية عمى نزالء  -صم االجتماعي وعالقتو بالعود لمجريمة(: الك?911الركيمي، سعكد )

. جامعة نايؼ العربية ةليعائدين بسجون منطقة الحدود الشماالمؤسسات العقابية العائدين وغير ال

 لمعمـك األمنية. السعكدية. )رسالة ماجستير غير منشكرة(.

 . عالـ الكتب لمطباعة كالنشر. القاىرة.التوجيو واإلرشاد النفسي(: >911)زىراف، حامد 

. جامعة عيف شمس. القاىرة. االتجاىات البيئية لدى طالب جامعة القاىرة(: :@@8سالـ، صالح الديف )

 اجستير غير منشكرة(.)رسالة م

. دار المقداد لمنشر. التشخيص والعالج -االضطرابات النفسية والذىانية(: =911سمكر، عايش )

 فمسطيف.

دراسة مصرية في  -(: كجيات نظر المرضى عف كصمة المرض النفسي;918سيدىـ كآخركف )

 .;-8. ص>، مجمد =9، ع مجمة وجيات في الطب النفسيمستشفى خاص، 

 كطالبات الثانكية المرحمة طالبات لدل النفسي المرض نحك كاالتجاىات المعتقدات(: ;@@8ب )شقير، زين

 .@:8-;89، ص1:، القاىرة، عدد مجمة عمم النفس، الجامعية المرحمة

. مكتبة النيضة مقياس المعتقدات حول المرض النفسي في البيئة العربية(: ?@@8) شقير، زينب

 المصرية. القاىرة.

اتجاىات ذوي المرضى النفسيين وغير ذوي المرضى النفسيين وعالقتيما (. 1999حسيف ) ،الطراكنة

 .39-22(. ص64) 16. مجمة عمـ النفس. ببعض المتغيرات
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مجمة (: االتجاىات نحك المرض النفسي كعالقتيا ببعض المتغيرات. 9118كآخركف )الطراكنة، حسيف 

 .99;-19;. ص?9. مجمد 9. العدد العموم التربوية

تأثير الوصم عمى تعاون مرضى القمق واالكتئاب في تطبيق الخطة ق(:  <9;8الطمحي، عكض )

 . جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. السعكدية. )رسالة ماجستير غير منشكرة(.العالجية

 . مكتبة األسد. دمشؽ.عمم النفس في القرن العشرين(: 2001) بدر الديف عامكد،

(: االتجاىات نحك المرض النفسي لدل األميات >918الريماكم، عمر؛ بركات، زياد )عبد الفتاح، الياـ؛ 

مجمة لمبحوث التربوية الحكامؿ المترددات عمى العيادات النسائية الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، 

 .<;-@8، ص;;، ع والنفسية

. عمـ النفس العاـ، اإلسكندرية: دار (;911)عبد الخالؽ، أحمد ك النياؿ، مايسة ك دكيدار، عبد الفتاح . 

 .المعرفة الجامعية

 . دار الثقافة لمنشر كالتكزيع. األردف.دخل إلى عمم النفس االجتماعيمال(: ;911العبيدم، محمد )

، جامعة النجاح اتجاىات طمبة جامعة النجاح الوطنية نحو المرض النفسي(: ?@@8عثماف، إياد )

 جستير غير منشكرة(.الكطنية، فمسطيف. )رسالة ما

اتجاىات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في (: 8181عثماف، عالف )

 . جامعة النجاح الكطنية. فمسطيف. )رسالة ماجستير غير منشكرة(.المحافظات الشمالية في فمسطين

. دار الثقافة. 2. طلنفسيمبادئ التوجيو واإلرشاد ا(: 2004العزة، حسني؛ عبد اليادم، جكدت )

 األردف.
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. دار الكتاب البعد النفسي لمعالقة بين البيئة والسموك -عمم النفس البيئي(: 2004عسكر، عمي )

 الحديث. القاىرة.

(: العالقة بيف إدراؾ الحاجة اللتماس المساعدة النفسية ككؿ مف القمؽ كاالكتئاب 2008عسيرم، حسيف )

، 7. مج مصر. مجمة دراسات عربية في عمم النفسالج النفسي، كالمعتقدات كالكصمة نحك الع

 .84-43ص1عدد

 . مكتبة األنجمك المصرية. القاىرة.5. طالطب النفسي المعاصر(: 1984عكاشة، أحمد )

 . مكتبة األنجمك المصرية. القاىرة.الطب النفسي المعاصر(: 9@@8) عكاشة، أحمد

 . دار المعرفة الجامعية. بيركت.عيفي عمم النفس االجتما(. 1?@8عكض، محمكد )

 . منشأة المعارؼ باالسكندرية. االسكندرية.سيكولوجية الشخصية(: ;911العيسكم، عبد الرحمف )

 . )د.ف(.1. طاتجاىات حديثة في العالج النفسي(: 2007غانـ، محمد )

نفسي لممعمميف: (: أثر المعتقدات الالعقالنية كالتخصص األكاديمي عمى الضغط ال2002غنيـ، محمد )

 .213-175. ص64، عدد 16. الككيت. مج المجمة التربيةدراسة عبر ثقافية في مصر كالسعكدية. 

 . القاىرة.8. ج9. دار الكتب المصرية. طالجامع ألحكام القرآن (:>:@8، أبك عبد اهلل )القرطبي

 ، القاىرة.مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي(: <911القصاص، ميدم )

 . لبناف.8.المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر. طالعالج النفسي قديمًا وحديثاً (: ;@@8عمي ) ،كمػاؿ

. دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع. الميسر في عمم النفس االجتماعي(: 1984أحمد ) بمقيس، ، تكفيؽ؛مرعي

 عماف.

  ي.. معيد األنماء العربمساىمات في أسس البحث االجتماعي(: @?@8مصطفى كآخركف، )
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القاىرة: مكتبة  .لتيارات األساسية في عمم النفس المعاصرا(. 9118)حمد أنصكر، رشدم كالشافعي، م

 .األنجمك المصرية

 . مكتبة الفالح. الككيت.8، طاضطراباتيا -الصحة النفسية ومفيوميا(: >911المطيرم، سييؿ )

 . )د.ف(.راض النفسيةالوصمة االجتماعية في األم(: ;918الناشرم، طالؿ؛ السايس، اماؿ )

 .1?9، صحيفة الكقائع رقـ الصحة النفسية وكبار السن، >918منظمة الصحة العالمية، 

. جامعة مجمة العموم اإلنسانية(: األمراض النفسية كأثرىا عمى السمكؾ الكظيفي. =911ناصر، محمد )

 محمد خيضر بسكرة. الجزائر.

، رض النفسي من وجية نظر األخصائيين الفمسطينييناتجاىات األسرة نحو الم(: 9189كافي، فلاير )

 جامعة القدس المفتكحة، فمسطيف.
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 المالحق

 (: المقياس بصورتو األولية1ق )ممح

 

 أخي المواطن/أختي المواطنة المحترم/ة

 تحية طيبة وبعد،،

مستوى االتجاىات والمعتقدات نحو المرض النفسي لدى طمبة الكمية في تقوم الباحثة  بإجراء دراسة بعنوان "
 ربوي من جامعة القدس.النفسي والتوذلك كمتطمب لمحصول عمى درجة الماجستير في االرشاد وكالة الغوث"، 

لذا نأمل من حضرتكم التكرم باإلجابة عمى فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية، عمما أن اليدف من الدراسة 
 ليذه الدراسة فقط. سيستخدم ألغراض البحث العممي

   ،،،ولكم جزيل الشكر

 ىناء الرشقالباحثة: 

 القسم األول: البيانات الشخصية

 في المكان المناسب بما ينطبق عميك  ( Xيرجى وضع اشارة )

 
 الجنس  :  ذكر   )   (                أنثى   )   (                .1
 مكاف السكف:       مدينة )    (       قرية )   (                   مخيـ )    ( .2
 شيكؿ(  4000شيكؿ(   اكثر مف ) 3000 -2000شيكؿ(  )  2000معدؿ الدخؿ :  اقؿ مف ) .3
 )   ( )   ( سنة رابعة )   (  سنة ثانية )   (  سنة ثالثة سنة:  سنة اكلىال .4
 حاسكب(     )تربية((     )عمكـ(      )اقتصاد(       )اداب:    )التخصص .5
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 مقياس االتجاىات والمعتقدات نحو المرض النفسي  -القسم الثاني:

 ( مع ما يتفؽ مع إجابتؾXالرجاء قراءة فقرات ثـ ضع إشارة )
 مقياس االتجاه نحو المرض النفسي

أوافق  الفقرة الرقم
أعارض  أعارض محايد أوافق بشدة

 بشدة
      اشعر بالخكؼ عند مقابمة المريض النفسي   1
      أرفض الجمكس مع المرضى النفسييف    2

      ال اشعر بالضيؽ لك كاف جارم في السكف مريضا نفسيا 3

      نفسييف في منازليـال ىامتنع عف زيارة المرض 4

      النفسييف . ىيمكف التحدث مع المرض  5
      نفسييف ىيمكف الخركج في رحمة بيا مرض 6

      أخاؼ مف الذىاب في مشكار مع مريض نفسي 7
      أرفض استضافة أم مريض نفسي في منزلي 8

      يمكف تككيف صداقة مع شخص مريضا نفسيا 9
      النفسييف ىحرج عند التعامؿ مع المرضال اشعر بال 10

      أرفض الزكاج مف شخص يكجد في أسرتو مريض نفسي 11
      ال استمتع لحديث مريضا نفسيا 21
      ال أىرب مف مجالسة المريض النفسي 31

أرفض الزكاج مف انساف أصيب بمرض نفسي كشفى  41
 منو

     

      اض النفسيةأتردد كثيرا عمى مستشفى االمر  51

      أميؿ لمشاىدة االفالـ التي تدكر حكؿ المرض النفسي 61
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 مقياس المعتقدات حول المرض النفسي 

أوافق  الفقرة الرقم
أعارض  أعارض محايد أوافق بشدة

 بشدة

1 
أعتقد أف المرضى النفسييف ىـ اكثر االفراد خطكرة في 

 المجتمع 
     

      مثؿ الميت بالحياة  أعتقد أف المريض النفسي 2
      أعتقد أف المرض النفسي يعني الفشؿ في الحياة  3
      النفسييف فييـ شيء هلل  ىأعتقد أف المرض 4

5 
النفسييف أغبياء كال يفيمكف شيئا عمى  ىأعتقد أف المرض

 االطالؽ 
     

      أعتقد أف المريض النفسي يسمع اصكاتا غريبة  6
      كؽ بيف المرض النفسييف كالمتخمفيف عقميا ال تكجد فر  7
      أعتقد أف المريض النفسي يرل اشخاصا كاشياء كىمية  8
      أعتقد أف المرض النفسي  " مس " مف االرض  9

      أعتقد أف المرض النفسي مرض معدم  10

11 
أعتقد أف المريض النفسي يعاني مف مرضو بسبب 

 لمسيطرة عميو(العفاريت )الشياطيف ا
     

12 
أعتقد أف المرض النفسي ىك نتيجة " رجفة" حدثت لمفرد 

 أثناء سيره ليال .
     

13 
أعتقد أف ضعؼ الجانب الديني كاالخالقي مف أسباب 

 المرض النفسي .
     

      أعتقد أف المرض النفسي مرض كراثي . 14

      سي .أعتقد أف تعاطي المخدرات مف أسباب المرض النف 15

16 
أعتقد أف االمراض الجسمية يمكف أف تؤدم الى حدكث 

 المرض النفسي .
     

أعتقد أف المرض النفسي يحدث نتيجة لالزمات التي  17
 يعيشيا الفرد .

     

     أعتقد أف مشكمة الزكاج مف العكامؿ المؤدية الى انتشار  18
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 المرض النفسي .

      تؤدم الى المرض النفسي أعتقد أف االمراض الجمدية  19

      أعتقد أف زيارة المشايخ كاكلياء اهلل طريقة ناجحة في العالج  20

      أعتقد أف تحضير االركاح يفيد في عالج االمراض النفسية  21

22 
أعتقد أف المجكء الى قراءة القرآف الكريـ يساعد عمى الشفاء 

 مف المرض النفسي 
     

23 
مكف استخداـ االعشاب الطبيعية في عالج أعتقد أنو ي

 المرض النفسي 
     

24 
أعتقد أف جمسات الكيرباء طريقة ناجحة في عالج المرض 

 النفسي 
     

      أعتقد أف العالج باألدكية يفيد في عالج االمراض النفسية  25

26 
أعتقد العالج النفسي طريقة مفيدة في عالج معظـ المرض 

 النفسييف 
     

27 
أعتقد أف مف يصاب بمرض نفسي ال يمكف أف يعكد الى 

 حالتو الطبيعية مرة اخرل 
     

28 
أعتقد أف المريض النفسي يمكف شفاؤه مؤقتا كلكف يعكد اليو 

 المرض مرة اخرل 
     

      أعتقد أف المريض النفسي انساف ميؤكس مف شفائو  29

30 
لتسكينو كليس  أعتقد أف المريض النفسي يتعاطى الدكاء

 لشفائو 
     

31 
أعتقد أف المريض النفسي يتعاطى الدكاء لتسكينو كليس 

 لشفائو 
     

      أعتقد أف المريض النفسي يسيء لسمعة االسرة  32

33 
أعتقد أف االسرة تعكؿ ىـ المريض كتريد التخمص منو عف 

 طريؽ ايداعو بالمستشفى 
     

      سيء لسمعة الذككر عند الزكاجأعتقد أف المريض النفسي ي 34

35 
أعتقد أنو ال تكجد فائدة مف المريض النفسي ألسرتو 

 كمجتمعو كمكتو أفضؿ
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36 
أعتقد أف المرض النفسييف ينجبكف اطفاال يصابكف بنفس 

 المرض 
     

37 
أعتقد أف المريض النفسي ال بد أف يتزكج مف مريضة 

 نفسية 
     

      عمى أسرة المريض أف تعزلو عف المجتمع أعتقد أنو يجب  38
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 (: المقياس بصورتو النيائية2ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التربويةجامعة القدس/ كمية العموم 

 استبانو

 اخي الطالب / اختي الطالبة المحترم/ ة

 تحية طيبة كبعد،،

ك المرضى النفسييف لدل الطمبة في ككالة االتجاىات كالمعتقدات نحتقكـ الباحثة  بإجراء دراسة بعنكاف "
 كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في االرشاد النفسي كالتربكم مف جامعة القدس. الغكث"،

االستبانة بكؿ دقة كمكضكعية، عمما أف اليدؼ مف  عباراتلذا نأمؿ مف حضرتكـ التكـر باإلجابة عمى 
 ط.فق الدراسة سيستخدـ ألغراض البحث العممي

 ،،، كلكـ جزيؿ الشكر

 ىناء الرشقالباحثة: 

 القسم األول: البيانات الشخصية

 في المكان المناسب بما ينطبق عميك  ( Xيرجى وضع اشارة )

 أنثى   )   (                -2  ذكر   )   (               -1 :    الجنس

 ( مخيم )    -3  قرية )   ( -2  مدينة )    ( -1 : مكان السكن

 شيكل( 3000 -2000) -2 شيكل(    2000اقل من ) -1 :  معدل الدخل الشيري لألسرة

 شيكل ( 4000اكثر من ) -3

 )   ( سنة رابعة -4 )   (  سنة ثالثة -3  سنة ثانية )   (  -2 )   (   سنة اولى -1 : السنة

 عممية )   ( -2 ادبية )    ( -1:    التخصص
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 تجاىات والمعتقدات نحو المرض النفسي مقياس اال  -القسم الثاني:

 ( مع ما يتفؽ مع إجابتؾXالرجاء قراءة العبارات ثـ ضع إشارة )

 يفالنفسي ىالمرض االتجاىات نحكمقياس 

أوافق  العبارات الرقم
أعارض  أعارض محايد أوافق بشدة

 بشدة
      اشعر بالخكؼ عند مقابمة المريض النفسي   1
      ى النفسييف   أرفض الجمكس مع المرض 2

      اشعر بالضيؽ لك كاف جارم في السكف مريضا نفسيا 3

      النفسييف ىامتنع عف زيارة المرض 4

      النفسييف ىالتحدث مع المرض جبي  5

      نفسييف ىالخركج في رحمة بيا مرض جبي 6

      مرافقة مريض نفسي أخاؼ مف 7
      ي منزليأرفض استضافة أم مريض نفسي ف 8

      يمكف تككيف صداقة مع شخص مريض نفسيا 9
      النفسييف ىاشعر بالحرج عند التعامؿ مع المرض 10

أرفض الزكاج مف شخص يكجد في أسرتو مريض  11
 نفسي

     

      استمتع لحديث مريض نفسي 12
      أىرب مف مجالسة المريض النفسي 13

ب بمرض نفسي كشفى أصي شخصأرفض الزكاج مف  14
 منو

     

ليس لدم مشكمة في زيارة مريض نفسي في مستشفى  15
 األمراض

     

      أميؿ لمشاىدة االفالـ التي تدكر حكؿ المرض النفسي 16
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 ينالنفسي ىمقياس المعتقدات حول المرض

 الفقرة الرقـ
أوافق 
 أعارض محايد أوافق بشدة

أعارض 
 بشدة

      خطكرة في المجتمع  يشكمكفنفسييف ال ىأعتقد أف المرض 1

      مثؿ الميت بالحياة  يفالنفسي ىأعتقد أف المريض 2
      أعتقد أف المرض النفسي يعني الفشؿ في الحياة  3

4 
النفسييف أغبياء كال يفيمكف شيئا عمى  ىأعتقد أف المرض

 االطالؽ 
     

      أعتقد أف المريض النفسي يسمع اصكاتا غريبة  5
      ال تكجد فركؽ بيف المرض النفسييف كالمتخمفيف عقميا  6
      أعتقد أف المريض النفسي يرل اشخاصا كاشياء كىمية  7
      أعتقد أف المرض النفسي  "مس" مف االرض  8
      أعتقد أف المرض النفسي مرض معدم  9

10 
ريت أعتقد أف المريض النفسي يعاني مف مرضو بسبب العفا

 )الشياطيف المسيطرة عميو(
     

" حدثت لمفرد أثناء خكفةأعتقد أف المرض النفسي ىك نتيجة " 11
 سيره ليال

     

      أعتقد أف ضعؼ الجانب الديني مف أسباب المرض النفسي 12

      أعتقد أف المرض النفسي مرض كراثي 13

      أعتقد أف تعاطي المخدرات مف أسباب المرض النفسي 14

15 
أعتقد أف االمراض الجسمية يمكف أف تؤدم الى حدكث المرض 

 النفسي
     

16 
أعتقد أف المرض النفسي يحدث نتيجة لالزمات التي يعيشيا 

 الفرد
     

17 
أعتقد أف مشكمة الزكاج مف العكامؿ المؤدية الى انتشار المرض 

 النفسي
     

      لمرض النفسي أعتقد أف االمراض الجمدية تؤدم الى ا 18
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      أعتقد أف زيارة المشايخ كاكلياء اهلل طريقة ناجحة في العالج  19

      أعتقد أف تحضير االركاح يفيد في عالج االمراض النفسية  20

21 
أعتقد أنو يمكف استخداـ االعشاب الطبيعية في عالج المرض 

 النفسي 
     

22 
حة في عالج المرض أعتقد أف جمسات الكيرباء طريقة ناج

 النفسي 
     

      أعتقد أف العالج باألدكية يفيد في عالج االمراض النفسية  23

أعتقد العالج النفسي طريقة مفيدة في عالج معظـ المرض  24
 النفسييف 

     

25 
أعتقد أف مف يصاب بمرض نفسي ال يمكف أف يعكد الى حالتو 

 الطبيعية مرة اخرل 
     

26 
ف المريض النفسي يمكف شفاؤه مؤقتا كلكف يعكد اليو أعتقد أ

 المرض مرة اخرل 
     

      أعتقد أف المريض النفسي انساف ميؤكس مف شفائو  27
      أعتقد أف المريض النفسي يتعاطى الدكاء لتسكينو كليس لشفائو  28
      أعتقد أف المريض النفسي يسيء لسمعة االسرة  29

       لمريض النفسي في بالمستشفىيجب إيداع ا 30

      أعتقد أف المريض النفسي يسيء لسمعة الذككر عند الزكاج 31

      أعتقد أنو ال تكجد فائدة مف المريض النفسي ألسرتو كمجتمعو 32

33 
أعتقد أف المرض النفسييف ينجبكف اطفاال يصابكف بنفس 

 المرض 
     

      أف يتزكج مف مريضة نفسية  أعتقد أف المريض النفسي ال بد 34

      أعتقد أنو يجب عمى أسرة المريض أف تعزلو عف المجتمع  35
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 (: أسماء المحكمين3ممحق )

 ةتبانالسأسماء المحكميف الذيف تفضمكا بتحكيـ ا

 )بجدماألالترتيب  )حسب

 مكان العمل الرتبة العممية التخصص االسم الرقم
 جامعة القدس دكتكراة في التربية ةتربي د. أشرؼ أبك خيراف 8
دكتكراة في عمـ  عمـ نفس إياد حالؽد.  9

 النفس
 جامعة القدس

استاذمساعد في عمـ  عمـ نفس د. رائد شماسنة :
 النفس

الكمية الجامعية 
كالتربكية التابعة 
 لككالة الغكث

دكتكراة في الصحة  صحة نفسية د. سمير شقير ;
 النفسية

 جامعة القدس

دكتكراة في عمـ  عمـ نفس تربكم  فدكل حمبيةد.  >
 النفس التربكم

 جامعة القدس

اساليب كمناىج  أ. د. عفيؼ زيداف =
 تدريس

دكتكراة في مناىج 
 كطرؽ التدريس

 جامعة القدس

استاذ مشارؾ/عمـ  عمـ نفس  عمر الريماكمد.  <
 نفس 

 جامعة القدس

استاذ مساعد في عمـ  عمـ نفس د. ناصر سعافيف ?
 لنفسا

الكمية الجامعية 
كالتربكية التابعة 
 لككالة الغكث

دكتكراة في عمـ  عمـ نفس تربكم د. نبيؿ عبد اليادم @
 النفس التربكم

 جامعة القدس

استاذ مساعد في عمـ  عمـ نفس  د. نبيؿ رمانة 81
 النفس

الكمية الجامعية 
كالتربكية التابعة 
 لككالة الغكث
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 فيرس الجداول 

 ?: ....................................................... الجنس لمتغير تبعان  الدراسة عينة تكزيع:  1.3 رقـ جدكؿ

 ?: ................................................ السكف مكاف لمتغير تبعان  الدراسة عينة تكزيع:  2.3 رقـ جدكؿ

 @: .............................لألسرة الشيرم الدخؿ معدؿ لمتغير تبعان  الدراسة عينة تكزيع:  3.3 رقـ جدكؿ

 @: ........................................................ السنة لمتغير تبعان  الدراسة عينة تكزيع:  4.3 رقـ جدكؿ

 1; .................................................. التخصص لمتغير تبعان  الدراسة عينة تكزيع:  5.3 رقـ جدكؿ

 أداة فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson correlation) بيرسكف االرتباط معامؿ: 6.3 رقـ جدكؿ
 9; ................................................................................. .لألداة الكمية لدرجةا مع االتجاىات

 :; ....................... الدراسة أداة لثبات( Cronbach Alpha) ألفا كركنباخ معامؿ نتائج: 7.3 رقـ جدكؿ

 في الغكث ككالة كمية طمبة التجاىات المعيارية كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات(: 1.4) رقـ جدكؿ
 =; ........................................... األىمية حسب مرتبة النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة

 في الغكث ككالة كمية طمبة تقداتلمع المعيارية كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات(: 2.4) رقـ جدكؿ
 <; ........................................... األىمية حسب مرتبة النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة

 راـ محافظة في الغكث ككالة في الكمية طمبة اتجاىات لمفركؽ( t-test" )ت" اختبار نتائج(: 3.4) جدكؿ
 8> ............................................................ الجنس لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل

 لمفركؽ( One Way Analysis Of Variance) األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 4.4) جدكؿ
 لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة في الكمية طمبة اتجاىات

 9> ............................................................................................................ .السكف مكاف

 في الكمية طمبة اتجاىات لمفركؽ المعيارية كاالنحرافات الحسابية، كالمتكسطات األعداد،(: 5.4) جدكؿ
 :> ................ السكف مكاف لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة
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 لمفركؽ( One Way Analysis Of Variance) األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 4.6) جدكؿ
 لمتغير تبعان  النفسييف المرضى حكن كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة في الكمية طمبة اتجاىات
 :> ................................................................................................. .لألسرة الشيرم الدخؿ

 في الكمية طمبة اتجاىات لمفركؽ المعيارية كاالنحرافات الحسابية، كالمتكسطات األعداد،(: 7.4) جدكؿ
 الشيرم الدخؿ معدؿ مكاف لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة
 ;> .................................................................................................................... .لألسرة

 لمفركؽ( One Way Analysis Of Variance) األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 4.8) جدكؿ
 لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ ةمحافظ في الغكث ككالة في الكمية طمبة اتجاىات
 >> .......................................................................................................... .الدراسية السنة

 في الكمية طمبة اتجاىات في لمفركؽ البعدية الثنائية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 9.4) رقـ جدكؿ
 >> .............. الدراسية السنة لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة

 الكمية طمبة اتجاىات في لمفركؽ المعيارية كاالنحرافات الحسابية، كالمتكسطات األعداد،(: 10.4) جدكؿ
 => .......... الدراسية السنة لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة في

 راـ محافظة في الغكث ككالة في الكمية طمبة اتجاىات لمفركؽ( t-test" )ت" اختبار نتائج(: 9.4) جدكؿ
 <> ....................................................... التخصص لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل

 في الغكث ككالة في الكمية طمبة اعتقادات في لمفركؽ( t-test" )ت" اختبار نتائج(: 12.4) جدكؿ
 ?> .............................................الجنس لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة

 لمفركؽ( One Way Analysis Of Variance) األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 4.13) جدكؿ
 لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة في الكمية طمبة اعتقادات

 @> ............................................................................................................ .السكف مكاف
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 الكمية طمبة اعتقادات في لمفركؽ المعيارية كاالنحرافات الحسابية، كالمتكسطات األعداد،(: 14.4) جدكؿ
 @> .......... .السكف مكاف لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة في

 لمفركؽ( One Way Analysis Of Variance) األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 4.15) جدكؿ
 لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة في الكمية طمبة اعتقادات
 1= ................................................................................................. .لألسرة الشيرم الدخؿ

 الكمية طمبة اعتقادات في لمفركؽ المعيارية كاالنحرافات الحسابية، كالمتكسطات األعداد،(: 16.4) جدكؿ
 الشيرم الدخؿ معدؿ لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة في

 1= .................................................................................................................... .لألسرة

 لمفركؽ( One Way Analysis Of Variance) األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 4.17) جدكؿ
 لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة في الكمية طمبة اعتقادات

 8= .......................................................................................................... .راسيةالد السنة

 في الكمية طمبة اعتقادات في لمفركؽ البعدية الثنائية لممقارنات ،(LSD) اختبار نتائج(: 18.4) جدكؿ
 9= .............. الدراسية السنة لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة

 في الكمية طمبة اعتقادات في لمفركؽ المعيارية كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات(: 19.4) رقـ جدكؿ
 9= .............. الدراسية السنة لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ محافظة في الغكث ككالة

 محافظة في الغكث ككالة في الكمية طمبة اعتقادات لمفركؽ( t-test" )ت" اختبار نتائج(: 20.4) جدكؿ
 := ................................................... التخصص لمتغير تبعان  النفسييف المرضى نحك كالبيرة اهلل راـ
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 تالمحتويافيرس 

 أ  ........................................................................................................................... إقرار

 ب  ................................................................................................................ كتقدير شكر

 ج  .................................................................................................................... الممخص

Abstract ...................................................................................................................  ق 

 8 ............................................................................................ الدراسة خمفية: األول الفصل

 8 ............................................................................................................. المقدمة 1.1

 ; .................................................................................................... الدراسة مشكمة 2.1

 ; .................................................................................................... :الدراسة أىمية 3.1

 ; ............................................................................................النظرية األىمية 1.3.1

 > ........................................................................................ التطبيقية األىمية: 2.3.1

 > .................................................................................................... الدراسة أىداؼ 4.1

 = ..................................................................................................... الدراسة اسئمة 5.1

 = ................................................................................................. الدراسة فرضيات 6.1

 < ..................................................................................................... الدراسة حدكد 7.1

 ? .................................................................... اإلجرائية كالتعريفات الدراسة مصطمحات 8.1

 @ .............................................................................................. اإلجرائية التعريفات 9.1
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 81 ................................................................. السابقة والدراسات النظري اإلطار :الثاني الفصل

 81 ................................................................................................. النظرم اإلطار 1.2

 81 ................................................................................................ االتجاىات 1.1.2

 89 .................................................................................... :االتجاىات مككنات 2.1.2

 89 ....................................................................................... االتجاىات تككيف 3.1.2

 :8 ........................................................................... :النفسية االتجاىات كظائؼ 4.1.2

 :8 ............................................................. فييا المؤثرة كالعكامؿ االتجاىات تعديؿ 5.1.2

 >8 ............................................................................ :االتجاىات تفسر نظريات 6.1.2

 >8 ........................................................................... التحميمي العالج نظرية 1.6.1.2

 >8 .......................................................................... السمككي العالج نظرية 2.6.1.2

 ?8 ............................................................... االجتماعية كالكصمة النفسي المرض 7.1.2

 :9 .............................................................................. :النفسية األمراض انتشار 8.1.2

 =9 ............................................................................................... السابقة الدراسات 909

 =9 .............................................................. :باالتجاىات المتعمقة العربية الدراسات 1.2.2

 1: ............................................................ :باالتجاىات المتعمقة األجنبية الدراسات 2.2.2

 9: ........................................................................ :بالمعتقدات المتعمقة الدراسات 3.2.2

 ;: .......................................... :معان  كاالتجاىات بالمعتقدات المتعمقة العربية الدراسات 4.2.2

 >: ........................................ :معان  كاالتجاىات بالمعتقدات المتعمقة األجنبية الدراسات 5.2.2
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 =: ................................................................................ السابقة الدراسات عمى تعقيب 3.2

جراءاتيا الدراسة منيجية: الثالث الفصل  <: ......................................................................... وا 
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 <: ................................................................................................... الدراسة منيج 2.3

 ?: ................................................................................................. الدراسة مجتمع 3.3

 ?: .................................................................................................... الدراسة عينة 4.3

 1; ..................................................................................................... الدراسة أداة 5.3

 9; ............................................................................................. الدراسة أداة صدؽ 6.3

 :; ...................................................................................................... األداة ثبات 7.3

 :; ............................................................................................... الدراسة إجراءات 8.3

 ;; ................................................................................................ الدراسة متغيرات 9.3

 ;; ...................................................................................... المستقمة المتغيرات 1.9.3

 ;; ........................................................................................ التابعة المتغيرات 2.9.3

 ;; ......................................................................................... ائيةاإلحص المعالجة 10.3

 >; .......................................................................................... دراسةنتائج ال :الرابع الفصل

 >; ....................................................................................................... الدراسة نتائج ;80

 ;= ..................................................................... :مناقشة النتائج والتوصيات: الخامس الفصل

 ;= ...................................................................................الدراسة أسئمة نتائج مناقشة 1.5
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 <= .................................................................................... :الدراسة فرضيات مناقشة 2.5

 :< ............................................................................................... الدراسة تكصيات 3.5

 >< ................................................................................................. العربية المراجع: أكال

 1? ............................................................................................... األجنبية المراجع: ثانيا

 :? ............................................................................. األكلية بصكرتو المقياس(: 1) ممحؽ

 ?? ............................................................................ النيائية بصكرتو المقياس(: 2) ممحؽ

 9@ ....................................................................................... المحكميف أسماء(: 3) ممحؽ

  

 


