Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 6

Number 19

Article 5

2017

Lifestyles and their relationships with mental health levels among
university students
Khawlah Abed Al-saeayida
University of Nizwa/Oman, khawlah.al-saeayida@poe.qou.edu

Mohammed Ibrahim Al-Khatib
-/Oman, mohammed.al-khatib@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Al-saeayida, Khawlah Abed and Al-Khatib, Mohammed Ibrahim (2017) "Lifestyles and their relationships
with mental health levels among university students," Journal of Al-Quds Open University for Educational
& Psychological Research & Studies: Vol. 6 : No. 19 , Article 5.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol6/iss19/5

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

أساليب احلياة وعالقتها بالصحة النفسية
لدى طلبة اجلامعة

د .خولة عبد الكريم السعايدة
د .حممد إبراهيم اخلطيب

تاريخ التسليم2016/5/23 :م ،تاريخ القبول2016/8/1 :م.
أستاذ مساعد /جامعة نزوى /سلطنة عمان.
أستاذ مساعد /ال يعمل /سلطنة عمان.

64

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السادس  -ع ( - )19تشرين األول 2017

Key words: life styles, mental health, university
students.

ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية للتعرف �إىل �أ�ساليب احلياة لدى
عينة من طلبة جامعة جدارا وعالقتها مب�ستوى ال�صحة النف�سية
لديهم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )203طالب ،منهم ( )12ِ3ذكراً
و (� )80إناث .اختريوا بالطريقة املتاحة (املتي�رسة) .قد ا�ستخدم
مقيا�س �أ�ساليب احلياة الذي �أعده موليت�س وكرين وكيورليت
( ،)Mullins ، Kern & Curletteوقام (ال�شخانبة )2010،بتعريبه،
ومقيا�س ال�صحة النف�سية الذي �أعده غولدبريغ وويليام(  (�Gold
 ،)berg &Williamsوقامت (ال�شهوان )2002 ،بتعريبه.
�أظهرت نتائج هذه الدرا�سة �أن �أكرث �أ�ساليب احلياه �شيوع ًا
بني الطلبة الباحثني عن اال�ستح�سان ,يف حني كان �أقلها انت�شاراً
الأ�سلوب املنتمي .وكانت العالقة بني بعد الوظائف االجتماعية
دالة مع �أ�سلوب احلياة املنتمي ،يف حني �أن باقي االرتباطات
لبعد الوظائف االجتماعية و�أ�ساليب احلياة مل تكن ذات داللة
�إح�صائية� .أما بعد التحرر من القلق فقد ارتبط مع �أ�سلوب احلياة
املتحكم بعالقة طردية دالة �إح�صائياً ،وباقي �أ�ساليب احلياة
مل تكن ارتباطاتها مع التحرر من القلق ذات داللة �إح�صائية،
وارتبط بعد ال�صحة النف�س ج�سمية مع �أ�سلوب احلياة املتحكم
بعالقة طردية دالة �إح�صائيا� ،أما باقي �أ�ساليب احلياة فلم تكن
ارتباطاتها مع بعد ال�صحة النف�س ج�سمية ذات داللة �إح�صائية.
الكلمات املفتاحية� :أ�ساليب احلياة ،ال�صحة النف�سية ،طلبة
اجلامعة.

مقدمة:
تعد �أ�ساليب احلياة من املفاهيم الأ�سا�سية يف علم النف�س
الفردي� ،سواء يف فهم �شخ�صية الفرد �أم يف العالج النف�سي الفردي
الذي �أ�س�سه �أدلر ()Adler؛ فم�شاعر الفرد واجتاهاته و�سلوكياته
و�سماته ال�شخ�صية تعرب عن فرديته ( .)Corey, 2009وتبدو
�أهمية هذه النظرية يف علم النف�س؛ لأنها ت�ساعد على حتديد
ال�سمات التي جتعل الفرد �أكرث عر�ضة للت�أثر ال�سلبي بال�ضغوط
النف�سية ،وللإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية ثم معرفتها وعزلها
(Kern , Gfoerer , Summers , Curleette , & Matheny ,
 .)1996ف�أ�ساليب احلياة ميكن �أن ت�شكل �سلوك الفرد ودوافعه
و�أهدافه وحتدد م�ساهمته يف بناء املجتمع وت�ؤثر يف �أ�سلوب
ا�ستجابته لل�ضغوط النف�سية ( .)Gilbert & Morawski, 2005كما
�أن �أ�سلوب احلياة يزودنا مبعلومات كثرية عن �شخ�صية الفرد
ب�أبعادها املختلفة مثل نظرة الفرد لذاته ،ونظرته للعامل من
حوله ودوافعه الأ�سا�سية .)Shulman, 1995( ،فلكل فرد �أ�سلوب
فريد من ال�سلوكيات وال�صفات والعادات ي�ستخدمها يف حتقيق
تلك الأهداف (.)Slavik & Carisin, 2006
لذا يعد �أ�سلوب احلياة من �أكرث املفاهيم �أهمية يف م�ساعدة
املر�شد على فهم م�شكلة امل�سرت�شد ،والتنب�ؤ باال�ضطرابات النف�سية
التي قد يعاين منها ،وكذلك م�ساعدة امل�سرت�شد يف و�ضع �أهداف
جديدة لنف�سه ( .)Curlette , Kern & Wheeler, 1996وي�شري
درايكريز (� )Dreikers,1997إىل �رضورة �أخذ �أ�ساليب احلياة
باحل�سبان عند النظر �إىل �أي م�شكلة نف�سية لدى الفرد ،ويعتقد
املعاجلون الفرويديون �أن العن�رص الأ�سا�سي يف العملية العالجية
هو التعاون مع امل�سرت�شد مب�ساعدته يف التب�رص ب�أ�ساليب حياته
( )Roberts, Harper, Caldwell & Decora, 2003ميكن القول
ووفقا لعلم النف�س الفردي ب�أن �أ�ساليب احلياة تعد مبثابة عد�سات
نرى من خاللها �أنف�سنا والعامل من حولنا (.)Mosak, 2005
يعرف �أدلر (� )Adlerأ�سلوب احلياة ب�أنه �أ�سلوب الفرد يف:
التفكري ،واالنفعال ،وال�سلوك الذي يتمحور حول هدف الفرد يف
احلياة .ال�شخانبة ( .)2010ويعرفه موزاك ( )Mosak, 2000ب�أنه
القناعات التي يطورها الفرد يف وقت مبكر من حياته مل�ساعدته
يف تنظيم اخلربة وفهمها والتنب�ؤ بها والتحكم فيها� .أما فريج�سون
( )Furguson, 1984؛ فريى �أن �أ�سلوب احلياة ي�شمل مفهوم الفرد
لذاته ،وهدفه يف احلياة ،ور�ؤيته لها ،وطريقته يف التعامل مع
املواقف احلياتية املختلفة ،وهو ثابت ن�سبيا.
على الرغم من هذا االختالف يف التعريفات �إال �أن املتفق
عليه �أهمية خربات لطفولة؛ فمن وجهة نظر �إدلر (� )Adlerإن
�أ�سلوب حياة الفرد يت�شكل بني الرابعة واخلام�سة من العمر تقريبا.
ويف هذا ال�صدد يذكر ا�ستيوارت وا�ستيوارت (Stewart & Stewart,
 )2006ب�أن اف�ضل طريقة ملعرفة �أ�سلوب حياة الفرد وفهمه هو
درا�سة ذكرياته عن مرحلة الطفولة؛ حيث �أن الأ�رسة ت�ؤدي دورا
�أ�سا�سيا ومهما يف ت�شكيل �أ�سلوب حياة الطفل وتطوره(Schleifer,
 ،)Shultz & Lefebvre, 1983كما يذكر �سالفيك وكارل�سون

Lifestyles and their relationships with mental
health levels among university students

Abstract:
This study aimed at exploring the relationship
between lifestyles and levels of mental health among
sample from Jadara students University, the sample
)consisted of (203) Students, (80) female and (123
male as available sample. The life Style Personality
Inventory (LSPI) and General Health Questioner
(GHQ) were used.
The Results of the study showed that the
conforming theme (active) life style was prevalent
among the sample while, the social interest theme
life style was the less prevalent among the sample.
Results showed also that the social interest
correlated positively with social impairment, and
the controlling theme active correlated positively
with anxiety and psychosomatic. While other
correlation between lifestyles and levels of mental
health were not significant. Also, the result showed
no significant relation in life style according to
gender except the exploiting theme active getting
even and no significant relation in general health
level according to gender.
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 )et al, 1986يف الدرا�سة احلالية وذلك لتنوع �أ�ساليب احلياة التي
يقي�سها.
لقد �أك ّد علماء التحليل النف�سي على �أهمية خربات الطفولة
يف ال�صحة النف�سية؛ فالأفراد الذين ين�شئون داخل �أ�رسة غري
م�ستقرة يعانون من م�شكالت �سلوكية (�أحمد ،)2001 ،ويطورون
�أعرا�ض ًا �سلوكية وانفعالية(  (�American Psychiatric Associa
 ،tion, 2000وقد ي�ؤدي �إىل ظهور �أعرا�ض االكتئاب (Cohen,
 .)Mannarino & Rogal, 2003لذا على الأ�رسة االهتمام بخربات
الطفولة التي ت�شكل �أ�سلوب الفرد يف احلياة والذي يرتبط ب�صحة
نف�سية جيدة.

و�سبريي (� )Slavik, Carlson & Sperry, 1995إن الأطفال الذين
اختربوا العنف يف طفولتهم طوروا �أ�ساليب ًا حياتية متطرفة
تت�صف باالنحراف والرغبة يف االنتقام.
بناء على ما �سبق من وجود �أ�ساليب للحياة لكل فرد ،فقد
مت �إقرتاح عدة ت�صنيفات لها ،والتي ينبغي فيها توفر عدد من
ال�رشوط منها (� :)Kefir & Corsini, 1974أن يكون له تطبيقات,
و�أن يكون متغرياً ,و�أن يكون له مدى ,و�أن يكون مركباً ،وبناء على
ذلك �صنف �إدلر (� )Adlerأ�ساليب احلياة �إىل �أربعة �أ�صناف هي:
املفيد ،وامل�سيطر ،واملتجنب ،والأخاذ� .أما كرين ووايت(& Kern
 )white, 1989ف�صنفوها يف خم�سة �أنواع ،هي :املتحكم ،وال�ساعي
وراء الكمال ،وال�شخ�ص املحتاج �إىل �إر�ضاء الآخرين ،وال�ضحية،
وال�شهيد .على �أن �أكرث الت�صنيفات �شمو ًال و�إيجازاً هو الت�صنيف
الذي ذكره ويلر وكرين وكروليت (Wheeler , Kern & Curlette,
 ،)1986وقد �صنفها يف ت�سعة �أ�ساليب للحياة:
1 .1املنتمي the social interest؛ يعك�س درجة انتماء الفرد
للمجتمع .وهو مقيا�س ل�صحة الفرد النف�سية.
2 .2ال�ضحية the exploiting theme passive؛ ي�شعر بتعر�ضه
للأذى و ي�شفق على ذاته.
3 .3الباحث عن اال�ستح�سان conforming theme active؛
ي�سعى للح�صول على اال�ستح�سان ويرى �أن تقييمات
الآخرين مقيا�س لقيمته ال�شخ�صية.
4 .4املتحكم the controlling theme active؛ يرغب يف
التحكم بالآخرين والتحكم بحياته.
5 .5ال�شخ�ص  غري الكفء the displaying in adequacy
theme؛ وهو ال�شخ�ص الذي ي�شعر بفقدان القيمة وبعدم
القدرة على النجاح يف مناف�سة الآخرين ،ويت�رصف ك�أنه
ال يفعل �أي �شيء �صحيح.
6 .6املدلل ()The Controlling Theme Passive؛ الذي
يتوقع �أن يح�صل على كل ما يريد.
7 .7املنتقم the exploiting theme active getting even؛
ي�شعر بالرغبة يف االنتقام من الآخرين.
8 .8امل�ؤذي the exploiting theme active hurting others؛
وهو ال�شخ�ص الذي يو�صف با�ستغالل الآخرين وقيامه
ب�سلوكيات خمربه ،ويختلف عن املنتقم من حيث �أن هدفه
�إيذاء الآخرين فقط.
9 .9املذعن conforming theme passive؛ وهو ال�شخ�ص
اخلا�ضع للآخرين ب�شكل �سلبي.
يف حني �صنف موزاك (� )Mosak, 1979أ�ساليب احلياة
يف �أربعة ع�رش منطا وهي :الأخاذ ،والقائد ،واملتحكم ،وال�شخ�ص
الذي يحتاج لأن يكون على �صواب ،وال�شخ�ص الذي يحتاج �إىل
التفوق ،وال�شخ�ص الذي يحتاج �إىل �أن يكون حمبوباً ،وال�شخ�ص
الذي يحتاج �إىل �أن يكون جيداً ،وال�شخ�ص املعار�ض ،وال�ضحية،
وال�شهيد ،والطفل غري الكفء ،وال�شخ�ص الذي يتجنب امل�شاعر،
وال�شخ�ص الباحث عن الإثارة .من خالل عر�ض هذه الت�صنيفات
فقد ارت�أى الباحثان �أن يعتمدا ت�صنيف ويلر و�آخرون(Wheeler

الصحة النفسية:
تنعك�س مظاهر ال�صحة النف�سية على الفرد واملجتمع؛
فال�صحة النف�سية مهمة جلميع �أفراد الأ�رسة ،وت�ؤدي �إىل منوهم
النف�سي ال�سليم ،وتنعك�س على املجتمع الذي يعي�ش فيه الفرد
لأنها ت�ساعده على �ضبط �سلوكه كي يحقق التوافق النف�سي
(العناين .)2011 ،لقد تناول الباحثون املتخ�ص�صون يف ال�صحة
النف�سية تعريفات متعددة ملفهوم ال�صحة النف�سية؛ �إذ يعرفها
زهران ( )1998ب�أنها" :حالة دائمة ن�سبيا يكون فيها الفرد
متوافقا نف�سيا و�شخ�صيا وانفعاليا واجتماعيا ،وي�شعر بال�سعادة
مع نف�سه والآخرين ،ويكون قادرا على مواجهة مطالب احلياة،
وتكون �شخ�صيته متكاملة �سوية ،ويكون �سلوكه عاديا بحيث
يعي�ش يف �سالمة و�سالم (�ص .)19وتنظر منظمة ال�صحة العاملية
�إىل �أنها لي�ست جمرد اخللو من �أعرا�ض املر�ض النف�سي ،و�إمنا هي
حالة �إيجابية من الراحة اجل�سمية والنف�سية واالجتماعية وتتمثل
يف التمتع ب�صحة العقل و�سالمة احلوا�س و�سواء ال�سلوك"(الطيب
والبها�ص .)3:2009 ,ويعرف ال�سمري ( )2014ال�صحة النف�سية
ب�أنها "خلو الفرد من الأمرا�ض العقلية والنف�سية وقدرته
على التكيف والتال�ؤم مع نف�سه ومع املجتمع الذي يعي�ش فيه
ومتغرياته وم�شكالته"(�ص.)23
من خالل التعريفات ال�سابقة ملفهوم ال�صحة النف�سية فان
من املالحظ �أنها تتفق على �أن ال�صحة النف�سية لي�ست جمرد اخللو
من الأعرا�ض املر�ضية ،ولكنها تت�ضمن التمتع ب�صحة النف�س
واجل�سم .كما تبدو مظاهر ال�صحة النف�سية يف عالقة الإن�سان مع
نف�سه ،وعالقته مع العامل (العناين.)2011،

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�سواء
تعترب ال�صحة النف�سية �أحد �أهم �أهداف علم النف�س؛
ً
لدى الأطفال �أو الرا�شدين �أم كبار ال�سن ،وحيث �أن مرحلة الر�شد
بوابة الفرد للعمل وتكوين �أ�رسة جديدة وجب االهتمام بتمتع
الرا�شدون ب�صحة نف�سية جيدة .ليتمكن من بناء �أ�رسة �سليمة،
ولتكون عالقاته بالآخرين �سوية؛ ومن هنا ومن طبيعة عمل
الباحثني يف تدري�س طلبة اجلامعة ،وتكرار زيارة الطلبة لهم يف
مكاتبهم وا�ست�شارتهم بعدد من امل�شكالت النف�سية التي ت�ؤرقهم
ارت�أى الباحثان درا�سة م�ستويات ال�صحة النف�سية لدى ه�ؤالء
الطلبة وربطها ب�أ�ساليب احلياة التي طوروها عرب �سنوات حياتهم
كونها �أحد �أعمدة ال�صحة النف�سية .ونظرا ل�ض�آلة حجم الدرا�سات
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التي تناولت جمال البحث يف العالقة بني �أ�ساليب احلياة وال�صحة
النف�سية يف البيئة العربية  -بحدود علم الباحثني – فقد هدفت
الدرا�سة احلالية �إىل بحث العالقة بني �أ�ساليب احلياة وال�صحة
النف�سية لدى طلبة اجلامعة .ولتحقيق ذلك فقد �سعت الدرا�سة
للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
♦ ♦�أ�سلوب احلياة :يعرفها جونني وكرين (& Jonynien
 )Kern, 2012املكونات املعرفية التي ت�شكلت لدى الفرد قبل
عمر �سبع �سنوات ،وذلك �ضمن منظومة التن�شئة الأ�رسية واملهنية،
و�شبكة العالقات االجتماعية(.)p. 91
ويعرف �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل عليها الفرد
با�ستجاباته على مقيا�س �أ�ساليب احلياة امل�ستخدم.
♦ ♦ال�صحة النف�سي:ة :يعرفها غولدبريغ وهك�سلي (�Gold
 )berg & Huxley, 2011, p. 3على �أنها" اقرار الفرد بوجود عدد
من الأعرا�ض من حيث �شدتها ومنطها من قائمة �أعرا�ض تقدم
له".
وتعرف �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل عليها الفرد على
مقيا�س ال�صحة النف�سية امل�ستخدم.

◄◄ال�س�ؤال الأول :ما �أ�ساليب احلياة الأكرث �شيوع ًا لدى
عينة الدرا�سة بح�سب ترتيب متو�سطاتها احل�سابية؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستويات ال�صحة النف�سية لدى عينة
الدرا�سة بح�سب ترتيب متو�سطاتها احل�سابية؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا
بني �أ�ساليب احلياة وم�ستويات ال�صحة النف�سية؟
◄◄ال�س�ؤال الرابع :ما درجة �إ�سهام �أ�ساليب احلياة يف
تف�سري التباين يف م�ستويات ال�صحة النف�سية؟
كما �سعت الدرا�سة لفح�ص الفر�ضيات التالية:

حمددات الدراسة:

الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سط درجات الذكور ،ومتو�سط درجات الإناث يف �أ�ساليب
احلياة عند م�ستوى الداللة .0.05

�أجريت الدرا�سة على عينة من طلبة جامعة جدارا ملرحلة
البكالوريو�س يف الأردن امل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الثاين
.2014 /2013

الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سط درجات الذكور ومتو�سط درجات الإناث يف م�ستويات
ال�صحة النف�سية عند م�ستوى الداللة .0.05

الدراسات السابقة:
تعد الدرا�سات العربية يف هذا املجال قليلة ،وتالي ًا عر�ض
لأهم هذه الدرا�سات.

أهمية الدراسة:

أوالً :الدراسات اليت تناولت أساليب احلياة والصحة النفسية:
قام الريحاين وطنو�س ( )2012بدرا�سة هدفت �إىل معرفة
العالقة بني �أ�ساليب احلياة ،وكل من القلق واالكتئاب لدى
عينة مكونة من( )277طالب ّا وطالبة ،ا�ستخدم الباحثان قائمة
�أ�ساليب احلياة وقائمة بيك لالكتئاب ،ومقيا�س القلق ل�سبيلربجر،
وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن �أ�ساليب احلياة الأكرث انت�شاراً ،هي:
املنتمي ,ثم الباحث عن اال�ستح�سان ,ثم املذعن .كما �أ�شارت
النتائج �إىل عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني �أ�ساليب
احلياة والقلق؛ با�ستثناء �أ�سلوب احلياة املدلل و�أ�سلوب احلياة
الباحث عن اال�ستح�سان .كما ارتبط �أ�سلوب احلياة املنتمي �سلب ًا
باالكتئاب ،وارتبط �أ�سلوب احلياة ال�ضحية واملنتقم �إيجابي ًا
باالكتئاب.
�أما درا�سة ال�شخانبة ( )2010فهدفت �إىل معرفة العالقة
بني �أ�ساليب احلياة وبع�ض اال�ضطرابات النف�سية .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )110فردا من الأ�سوياء و( )110فرداً من املر�ضى
نف�سيا ،وا�ستخدمت القائمة ال�شخ�صية �أ�ساليب احلياة ،وقائمة
الأعرا�ض املعدلة� .أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب احلياة املذعن كان
الأكرث انت�شاراً ،ثم �أ�سلوب احلياة املنتمي ،و�أقلها انت�شاراً �أ�سلوب
احلياة الباحث عن اال�ستح�سان.
هدفت درا�سة مرياندا (� )Miranda, 1994إىل معرفة هل
تتنب�أ �أ�ساليب احلياة بوجود االكتئاب لدى �أفراد الدرا�سة والتعرف
على العالقة بني �أ�ساليب احلياة واالكتئاب .تكونت عينة الدرا�سة

أوالً :األهمية النظرية:
● ●تنبثق �أهمية الدرا�سة من طبيعة املو�ضوع الذي
تتناوله؛ فدرا�سة �أ�سلوب حياة الفرد يعد من �أهم املقومات
الأ�سا�سية لل�صحة النف�سية على م�ستوى الفرد واملجتمع.
● ●تلقي ال�ضوء على جانب مهم يف �شخ�صية الطلبة ،وهو
�أ�سلوب احلياة  ,ومما قد يعك�سه من �أثر �إيجابي �أو �سلبي على
�صحة الطالب النف�سية واجل�سمية.
● ●كما تعد من الدرا�سات القليلة يف جمال البحث يف
�أمناط احلياة لدى طلبة اجلامعة حيث عدد الدرا�سات يف هذا
املجال تعترب قليلة جداً.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
● ●تبدو �أهمية الدرا�سة يف اجلانب الإر�شادي للطلبة الذين
يعانون من ا�ضطرابات؛ وذك لبناء برامج وقائية �أو عالجية
من مراكز الإر�شاد يف اجلامعات ت�ساعدهم؛ لأن يكونوا �أفرادا
متوافقني نف�سيا واجتماعيا.
● ●كما ميكن �أن ت�ساهم نتائج الدرا�سة احلالية يف عقد
دروات توعوية من ادارة اجلامعات لأولياء الأمور حول همية
ت�شكل �أ�سلوب احلياة يف الطفولة لدى الأبناء ودوره يف �صحتهم
النف�سية فيما بعد.
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د .خولة عبد الكرمي السعايدة
د .محمد إبراهيم اخلطيب

أساليب احلياة وعالقتها بالصحة النفسية لدى طلبة اجلامعة

�أما درا�سة (بني يون�س )2007 ،فقد هدفت لفح�ص ﻋﻼﻗﺔ
ﻤ�ﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ﺒ�ﺄﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ،تكونت عينة
البحث من ( )118ﻁﺎﻟﺒﹰﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﹰﺔ .وقد ﺍ�ﺴﺘﺨﺩم ﻤقيا�س ﺍﻟ�ﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ﻭﻤﻘﻴﺎ�ﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ� .ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ
ﺒﻴﻥ ﻤ�ﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ،ﻭﻤ�ﺴﺘﻭﻴﺎﺕ �ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ.
ﻭ�ﺃﻭ�ﺼﻰ الباحث ﺒ�ﻀﺭﻭﺭﺓ �إجراء ﻗﻴﺎ�ﺴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ لﻤ�ﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟ�ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ.
كما هدفت درا�سة(خليل� )2003 ،إىل معرفة العالقة بني
درجة االغرتاب ،ودرجة ال�صحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات يف
حمافظات غزة ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )600طالبا وطالبة،
ا�ستخدم الباحث مقيا�س االغرتاب ،ومقيا�س ال�صحة النف�سية.
�أ�شارت النتائج �إىل �أنه توجد عالقة �إرتباطية دالة �إح�صائيا بني
االغرتاب وال�صحة النف�سية ،و�أي�ضا توجد عالقة بني االغرتاب
وكل بعد من �أبعاد ال�صحة النف�سية.

من (� )313شخ�ص�أ ،وا�ستخدم مقيا�س �إدلر الأ�سا�سي للنجاح
ال�شخ�صي ،وقائمة بيك لالكتئاب .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أ�ساليب
احلياة :احلذر ،والباحث عن اال�ستح�سان ،واملنتمي قد تنب�أت
باالكتئاب ،وف�رست ما ن�سبته ( )% 52من التباين الكلي يف
االكتئاب.
ثانياً :الدراسات اليت تناولت أساليب احلياة ومتغريات أخرى:
هدفت درا�سة كازاكيفيو�سويت ورومانيو�سكيت وفين�سكيوت
()Kazakevičiūė, Ramanauskaitė & Venskutė, 2013
ملعرفة العالقة بني �أ�ساليب احلياة و�أ�ساليب حل ال�رصاع ،تكونت
العينة من ( )182موظفاً .ا�ستخدم الباحثون مقيا�س �أ�ساليب
احلياة الذي يقي�س �أ�ساليب :املنتمي ،امل�ساير ،امل�س�ؤول ،الراغب
باالعرتاف ،واحلذر ،واملقيا�س الأملاين للتعامل مع ال�رصاع.
وجدت الدرا�سة ارتباط كل من منطي املنتمي وامل�ساير �إيجابيا
مع �أ�ساليب امل�ساومة مع ال�رصاع وارتبطت �سلبيا مع �أ�سلوب حل
ال�رصاع.
�أما �ستولتز وولف ومونرو وفار�س ومزاهره (Stoltz, Wolff
 ), Monroe , Faris & Mazahreh, 2013فقد بحثوا يف العالقة
بني �أ�ساليب احلياة والتكيف مع ال�ضغوط ومع العمل .تكونت
عينة الدرا�سة من جمموعة من طلبة اجلامعة .ا�ستخدم الباحثون
مقيا�س التكيف مع ال�ضغوط ومقيا�س التكيف مع العمل ومقيا�س
�أ�ساليب احلياة .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أ�سلوب املنتمي قد ارتبط
ب�شكل عال مع التكيف.
قام نيهرت ( )Nehrt, 2012بدرا�سة بحثت يف �أ�ساليب
احلياة كمتنبئ بعالج املدمنني ،تكونت العينة من ( )30مراهقا
يف مرحلة �إعادة الت�أهيل بعد �شفائهم من الإدمان ،وا�ستخدم
مقايي�س� :إدلر الأ�سا�سي للنجاح ال�شخ�صي ،ومقيا�س م�سح
امل�شكالت ,ومقيا�س ال�سلوك يف الطفولة� .أ�شارت النتائج �إىل انه
ال يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة بني �أ�ساليب احلياة و الإدمان.
�أجرى �سميث وكرين وكاروليت وميلز (Smith , Kern ,
 )Curlette & Mullis, 2001درا�سة هدفت �إىل معرفة �أ�ساليب
احلياة املميزة للمراهقني العدوانيني املودعني يف مراكز رعاية
اجلانحني .تكونت عينة الدرا�سة من( )66مراهقا ,وطبقت على
�أفراد الدرا�سة مقيا�س �إدلر الأ�سا�سي للنجاح ال�شخ�صي وقائمة
القلق ,وقائمة التعبري عن الغ�ضب ،وا�ستبانة العدوان� .أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود ثالثة �أ�ساليب مميزة للمراهقني العدوانيني,
والأ�سلوب الأول يت�صف �أفراده بارتفاع عال على �أ�سلوب احلياة
املتحكم.

تعقيب على الدراسات السابقة:
يالحظ من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن الدرا�سات التي
تناولت العالقة بني �أ�ساليب احلياة وبع�ض اال�ضطرابات النف�سية،
وجدت عالقة دالة اح�صائية بينهما ،و�أن بع�ض �أ�ساليب احلياة
تنب�أت ببع�ض اال�ضطرابات النف�سية ،يف حني وجدت درا�سات
�أخرى ارتباط �أ�ساليب احلياة بالتكيف مع العمل و�أ�ساليب حل
ال�رصاع وال�سلوك العدواين �أال �أنه مل يرتبط مع ال�سلوك االدماين،
وفيما يتعلق بال�صحة النف�سية لدى طلبة اجلامعة فقد �أ�شارت
الدرا�سات اىل ارتباط ال�صحة النف�سية بكل من التكيف الدرا�سي
والتوجه الزمني ودرجة الإغرتاب .ومن هنا ت�سعى الدرا�سة
احلالية ملعرفة م�ستويات ال�صحة النف�سية لدى طلبة اجلامعة
والتي مل ت�رش لها الدرا�سات ال�سابقة كما ت�سعى ملعرفة عالقة
م�ستويات ال�صحة النف�سية ب�أمناط احلياة التي �شكلها الطلبة يف
طفولتهم.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع وعينة الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة مرحلة البكالوريو�س
يف جامعة جدارا واملنتظمني يف الف�صل الدرا�سي الثان
 2014/2013البالغ عددهم وفقا ل�سجالت دائرة القبول
والت�سجيل يف اجلامعة ( )3187طالباً وطالبة من جميع
التخ�ص�صات الدرا�سية� .أما عينة الدرا�سة فتكونت من ()203
طالباً وطالبة من جامعة جدارا ،منهم ( )123طالباً و( )80طالبة
مبا ن�سبته( )% 5.1من جمتمع الدرا�سة .من جميع التخ�ص�صات
الدرا�سية من طلبة مرحلة البكالوريو�س الذين يدر�سون م�ساقات
متطلبات اجلامعة؛ وتعترب عينة متاحة ممن كانوا متواجدين يف
امل�ساقات التي جمعت البيانات من طلبتها.

ثالثا :الدراسات اليت حبثت يف عالقة الصحة النفسية مبتغريات
أخرى:
هدف بحث (ال�شمري� )2013 ،إىل التعرف على العالقة
بني ال�صحة النف�سية والتكيف الدرا�سي لدى طالب كلية الرتبية
الريا�ضية ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )85طالباً ،ا�ستخدم الباحث
مقيا�س ال�صحة النف�سية ،ومقيا�س التكيف الدرا�سي� .أظهرت
النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي َا بني ال�صحة النف�سية
والتكيف الدرا�سي.

اإلجراءات:
مت التن�سيق مع مدر�سي املواد التي تطرح كمتطلبات جامعة
الختيار عينة الدرا�سة احلالية؛ حيث تعترب متطلبات اجلامعة من
امل�ساقات التي يتنوع فيها الطلبة من حيث التخ�ص�ص وامل�ستوى
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ال�شهوان ( )2002برتجمته للعربية وطبقته على الأطفال .يت�ألف
املقيا�س من ( )28فقرة تقي�س �أربعة �أبعاد هي :ال�صحة النف�س
ج�سدية (الفقرات ،)7 - 1والتحرر من القلق (متثلها الفقرات - 8
 ،)14وفاعلية الوظائف االجتماعية (ومتثلها الفقرات ،)21 - 15
وبعد التحرر من االكتئاب (متثله الفقرات  .)28 - 22يقابل كل
فقرة �أربعة بدائل يعطى البديل الأول ( )0والثاين ( )1والثالث
( )2والثالث ( .)3بحيث تكون الدرجة الق�صوى  ،84وهي ت�شري
�إىل ارتفاع درجة االكتئاب والقلق والأعرا�ض النف�س ج�سمية� ،أما
الإرتفاع على بعد فاعلية الوظائف االجتماعية في�شري �إىل فاعلية
عالية .مت ح�ساب ال�صدق للمقيا�س بن�سخته الأ�صلية فرتاوحت
معامالت االرتباط بني الأبعاد واملقيا�س ككل تراوحت بني
( )0.75لبعد القلق و( )0.89لبعد االكتئاب .وح�سب الثبات الكلي
مبعادلة كرونباخ الفا فكان (.)0.89
كما قامت ال�شهوان ( )2002بح�ساب ال�صدق للمقيا�س
حيث مت ح�ساب ارتباط كل فقرة مع الدرجة النهائية ،فرتاوحت
االرتباطات ما بني ( .)0,73 - 0,28وقامت بح�ساب ال�صدق من
خالل التحليل العاملي ف�أفرز التحليل �أربعة عوامل وف�رس ما قيمته
( .)0,7كما قامت ال�شهوان ( )2002بح�ساب الثبات بالتجزئة
الن�صفية فكان معامل الثبات كما يلي :التحرر من القلق()0,76
وال�سيكو�سوماتية ( )0.89والتحرر من االكتئاب()0,85
والوظائف االجتماعية( )0.65واملقيا�س ككل (.)0.83
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،ح�سب ارتباط كل فقرة مع
الدرجة لكل بعد كم�ؤ�رش على �صدق الثبات وكانت معامالت
االرتباط جيدة ومعظمها ذات داللة ،كما ومت ح�ساب الثبات لكل
بعد فكانت معامالت االرتباط مبعادلة كرونباخ الفا كما يلي:
ال�صحة النف�س ج�سدية ( ،)0,83والتحرر من القلق (،)0.84
وفاعلية الوظائف االجتماعية ( ،)0,70وبعد التحرر من االكتئاب
(.)0,84
هذه الدرا�سة و�صفية ارتباطية ،لذا ا�ستخدم معامل ارتباط
بري�سون واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار
ت للمقارنات.

الدرا�سي ،ثم وزع مقيا�س �أ�ساليب احلياة ومقيا�س ال�صحة النف�سية
على عينة الدرا�سة من الباحثني ب�شكل جماعي داخل قاعات
املحا�رضة ،وذلك خالل الف�صل الدرا�سي الثاين 2014 /2013
وطلب منهم الإجابة بكل �صدق على اال�ستبانتني ،مع عدم كتابة
اال�سم على املقيا�س مع الت�أكيد على كل م�ستجيب قراءة تعليمات
الإجابة على كل مقيا�س بدقة ،بعد ذلك مت جمع اال�ستبانات من
الطلبة ،وت�صحيحها ،ثم �إجراء التحليالت الإح�صائية با�ستخدام
الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية والإن�سانية (،)SPSS
واخلروج بنتائج الدرا�سة.
أدوات الدراسة:
�Ú Úأوالً :مقيا�س �أ�ساليب احلياة :Life style Questioner
الذي قام ب�إعداده كل من ممولين�س؛ وكرين؛ وكيورليت(  (�Mull
 ،)ins, Kern & Curlette 1987وقام (ال�شخانبة )2010 ،بتعريبه
وتكييفه على البيئة الأردنية با�سم مقيا�س �أ�ساليب احلياة،
يتكون املقيا�س من  54فقرة تقي�س �أ�ساليب احلياة :املنتمي؛
وال�ضحية؛ والباحث عن اال�ستح�سان؛ واملتحكم؛ وال�شخ�ص غري
الكفء؛ والطفل املدلل؛ واملنتقم؛ وامل�ؤذي؛ واملذعن .يتم ت�صحيح
املقيا�س من خالل �إعطاء الدرجات كما يلي :قليل جداً ( )1وقليل
( )2ومتو�سط ( )3وكثري ( )4وكثري جدا ( .)5ويتم عك�سها للفقرات
ال�سلبية ،ويكون جمموع الدرجة النهائية لكل بعد (.)30 - 6
وللمقيا�س ككل من (.)270 - 54
بالن�سبة ل�صدق املقيا�س ب�صورته الأ�صلية فقد ا�ستخرج له
الباحثون �صدق متييزي وا�ستخرجوا ثبات املقيا�س الذي تراوح
بني  0,90 - 0,64ب�إعادة التطبيق� .أما (ال�شخانبة )2011،فقد
ا�ستخرج ال�صدق الظاهري فبلغت ن�سبة االتفاق بني املحكمني
( ،)% 90كما قام بح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة
والدرجة النهائية على املقيا�س كم�ؤ�رش على �صدق البناء،
وتراوحت معامالت االرتباط ما بني ( .)0,91 - 0,35كما قام
(ال�شخانبة )2011 ،بح�ساب ال�صدق العاملي للقائمة من خالل
تطبيقها على العينة الكلية فنتج عن التحليل ت�سعة عوامل تن�سجم
مع االفرتا�ض الذي بنيت عليه القائمة ،وهو وجود ت�سعة �أ�ساليب
حياة .وف�رست هذه العوامل جمتمعة ما ن�سبته ( )% 69 .63من
التباين الكلي .كما قام (ال�شخانبة� )2011،أي�ضاً با�ستخراج ثبات
القائمة من خالل �إعادة التطبيق فرتاوحت بني ()0.86 - 0.42
جلميع الأبعاد ومل ي�ستخرج االرتباط للمقيا�س ككل.
للت�أكد من منا�سبة املقيا�س للدرا�سة احلالية فقد فح�ص
�صدق وثبات املقيا�س من خالل ح�ساب ارتباط كل فقرة مع
الدرجة لكل بعد كم�ؤ�رش على �صدق البناء ،وكانت معظم معامالت
االرتباط ذات داللة ،وجتاوزت قيمة معامل االرتباط ( ،)0,30كما
ح�سب الثبات فكان معامل االت�ساق الداخلي املح�سوب با�ستخدام
معادلة كرونباخ الفا كما يلي :املنتمي( ،)0,52وال�ضحية(،)0,48
والباحث عن اال�ستح�سان ( ،)0,70واملتحكم( ،)0,49وال�شخ�ص
غري الكفء( ،)0,67والطفل املدلل( )0,76واملنتقم(،)0,79
وامل�ؤذي( ،)0,74واملذعن( )0,85وللمقيا�س ككل (.)0،87
Ú Úثانياً :مقيا�س ال�صحة العامة (General Health
 )Questioner) GHQقام ب�إعداد املقيا�س غولدبريغ وويليام
( )Goldberg & Willamsوهو منا�سب للرا�شدين� ،إذ ا�ستخدم يف
العديد من الدرا�سات التي �أجريت على طلبة اجلامعة ،وقد قامت

النتائج ومناقشتها:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل م�ستويات ال�صحة النف�سية
و�أ�ساليب احلياة لدى عينة من طلبة اجلامعة وعالقتهما مع
بع�ض ،وذلك من خالل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ومن خالل
فح�ص فر�ضياتها.
ال�س�ؤال الأول :ما هي �أ�ساليب احلياة الأكرث �شيوعاً لدى
عينة الدرا�سة؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ح�سب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري على كل �أ�سلوب من �أ�ساليب احلياة ،ويو�ضح
جدول ( )1هذه املتو�سطات واالنحرافات.
جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب الحياة للعينة ككل

منط
الباحث عن
اال�ستح�سان
املذعن
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املتو�سط

االنحراف
املعياري

النمط

املتو�سط

االنحراف
املعياري

22.3

4.8

املتحكم

17.5

6.1

21.6

5.6

ال�ضحية

14.8

4.2

د .خولة عبد الكرمي السعايدة
د .محمد إبراهيم اخلطيب

أساليب احلياة وعالقتها بالصحة النفسية لدى طلبة اجلامعة

االنحراف
املعياري

منط

املتو�سط

غري الكفء
املدلل
املنتقم

21

4.8

18.9

5.2

18.1

5.9

النمط

املتو�سط

االنحراف
املعياري

امل�ؤذي
املنتمي

14.5

5.3

14.4

3.8

م�ستويات ال�صحة النف�سية كانت ت�شري �إىل وجود م�ستويات من
القلق واالكتئاب والأعرا�ض النف�س ج�سمية ،وباملقابل كان لديهم
فعالية كبرية للوظائف االجتماعية .ومما ي�شار �إليه �أنه كلما
ارتفعت الدرجة ف�إنها ت�شري �إىل م�ستوى منخف�ض من م�ستويات
ال�صحة النف�سية .ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن للبيئة
االجتماعية التي يعي�شها الفرد دورا كبريا يف تطوير �أ�سلوب
حياته ،فرمبا واجه �أفراد عينة الدرا�سة من خالل عالقاتهم
االجتماعية مع البيئة املحيطة م�شكالت �أدت �إىل �سوء التكيف
االجتماعي لديهم .وخا�صة �أن ه�ؤالء الطلبة يدر�سون يف جامعة
خا�صة مما قد يرتتب على ذلك تكاليف مالية قد تكون باهظة
للآباء بالإ�ضافة �إىل تكاليف م�رصوفاتهم ال�شخ�صية مما قد
ينجم عنه بع�ض امل�شكالت من الطلبة �ضمن تفاعلهم مع �أ�رسهم،
وقد يكون لأ�سلوب احلياة ت�أثري يف �صحتهم النف�سية؛ فكما ظهر
يف ال�س�ؤال الأول فان �أ�سلوب احلياة الأكرث انت�شارا هو الباحث
عن اال�ستح�سان ثم املذعن؛ حيث يرى اولتمنز وامري (Oltmanns
� )and Emery, 2007أن �أ�سلوب احلياة يعد عامالً مهماً وم�ؤثراً
يف �صحة الفرد النف�سية وقد ي�ؤدي �إىل م�ستوى منخف�ض من
م�ستويات ال�صحة النف�سية للطلبة .وي�شري دينرت ()Dinter, 2000
�إىل �أن �أ�سلوب احلياة الباحث عن اال�ستح�سان يرتبط �سلباً مع
ال�شعور بالفاعلية الذاتية.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات
داللة �إح�صائية بني �أ�ساليب احلياة وم�ستويات ال�صحة النف�سية؟
فقد مت �إجراء اختبار معامل ارتباط بري�سون بني كل �أ�سلوب من
�أ�ساليب احلياة ،وكل م�ستوى من م�ستويات ال�صحة النف�سية،
وكانت النتائج كما يف جدول ( .)3حيث يالحظ �أن الوظائف
االجتماعية ارتبطت بعالقة طردية دالة �إح�صائياً مع �أ�سلوب
احلياة املنتمي ،وهذا يعني �أنه كلما كان �أ�سلوب حياة الفرد
منتميا ،ازدادت فعالية وظائفه االجتماعية ،يف حني �أن باقي
االرتباطات لبعد الوظائف االجتماعية و�أ�ساليب احلياة مل تكن
ذات داللة �إح�صائية.

يالحظ �أن �أ�سلوب احلياة الباحث عن اال�ستح�سان احتل
املرتبة الأوىل ،تاله �أ�سلوب احلياة املذعن ،ف�أ�سلوب احلياة غري
الكفء .يف حني انخف�ضت املتو�سطات احل�سابية لأ�ساليب احلياة
املتحكم وال�ضحية وامل�ؤذي واملنتمي؛ �أي �أن �أكرث �أ�سلوب حياة
كان منت�رشا لدى عينة الدرا�سة هو الباحث عن اال�ستح�سان يف
حني كان �أقلها انت�شاراً املنتمي .وميكن تف�سري ذلك من خالل
طبيعة املجتمع ،والثقافة ،ورغبة الأفراد بنيل ر�ضا الآخرين
وا�ستح�سانهم ،وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
(ال�شخانبة )2010 ،من حيث كون �أ�سلوب احلياة املذعن ي�أتي
�ضمن املراتب الثالث الأوىل .وكذلك درا�سة (الريحاين وطنو�س،
 ) 2012التي �أ�شارت �إىل �أن �أ�سلوب احلياة املذعن يقع �ضمن
املراتب الثالث الأوىل� .أما بخ�صو�ص �أ�سلوب احلياة املنتمي فقد
ورد يف املرتبة الأخرية يف العينة ،مما يعني �أن �أفراد الدرا�سة
رمبا يعوزهم التكيف االجتماعي ()Slavik & Carlson, 2006؛
وقد يعود ذلك �إىل �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية لأفراد عينة الدرا�سة،
واىل طبيعة احلياة االجتماعية التي يعي�شونها .وقد اتفقت هذه
النتيجة مع درا�سة مايز ( )Mays,1996التي �أ�شارت �إىل �أن الأفراد
الذين يعانون من اال�ضطرابات النف�س ج�سمية غالبا ما يت�صفون
بوجود �أ�سلوب احلياة املدلل ،واتفقت كذلك مع درا�سة �سميث
و�آخرون ( .)Smith et al, 2001التي �أ�شارت نتائجها �إىل ات�صاف
جمموعة املراهقني العدوانيني بارتفاع �أ�سلوب احلياة املنتمي
والباحث عن اال�ستح�سان .يف حني تعار�ضت نتيجة الدرا�سة
احلالية مع ما تو�صلت اليه درا�سة �سالتون وكرين وكاروليت
( )Slaton, Kern & Curlette, 2000ومن املالحظ �أن هناك عدم
ات�ساق يف نتائج الدرا�سات يف هذا اجلانب مما قد ي�ستوجب �إجراء
مزيد من الدرا�سات الأخرى.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين:
◄◄ما م�ستويات ال�صحة النف�سية لدى طلبة جامعة جدارا؟
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات عينة الدرا�سة ،ويو�ضح جدول ( )2النتائج.

جدول ()3
معامالت االرتباط بين أساليب الحياة ومستويات الصحة النفسية

         م�ستوى ال�صحة

علية
الوظائف
االجتماعية

الباحث عن اال�ستح�سان

0.05

- 0.13

املذعن
غري الكفء
املدلل
املنتقم
املتحكم
ال�ضحية
امل�ؤذي
املنتمي

- 0.08

- 0.06

0.01

- 0.13

- 0.06

- 0.1

0.12

0.08

0.02

0.04

0.07

0.05

0.03

0.08

**0.21

*0.15

- 0.06

�أ�سلوب احلياة

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات الصحة النفسية

املتو�سط االنحراف
م�ستويات
م�ستويات ال�صحة املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري ال�صحة النف�سية احل�سابي املعياري
النف�سية
ال�صحة النف�س
فاعلية الوظائف
4.9
6.5
4.1
10.5
ج�سمية
االجتماعية
التحرر من
5.1
5.7
5.2
8.7
التحرر من القلق
االكتئاب

التحرر
من القلق

ال�صحة
النف�س
ج�سمية

التحرر من
االكتئاب

- 0.04

- 0.12

0.02

0.02
0.02

0.01

0.03

0.01

- 0،10

0.01

0.04

- 0.02

- 0.04

*0.15

0.06

- 0.02

0.01

*ذو داللة عند مستوى ** 0،05ذو داللة عند مستوى .0،01

يالحظ �أن فاعلية الوظائف االجتماعية اعلى من املتو�سط
االفرتا�ضي يف حني باقي امل�ستويات كانت �أقل .وهذا يعني �أن

�أما بعد التحرر من القلق فقد ارتبط مع �أ�سلوب احلياة
املتحكم بعالقة طردية دالة �إح�صائيا ،وهذا يعني انه كلما �شعر
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الفرد بال�سيطرة حترر من القلق� ،أما باقي �أ�ساليب احلياة فلم
تكن ارتباطاتها مع التحرر من القلق ذات داللة �إح�صائية .يف
حني ارتبط بعد ال�صحة النف�س ج�سمية مع �أ�سلوب احلياة املتحكم
بعالقة طردية دالة �إح�صائيا ،وهذا يعني �أنه كلما �شعر الفرد
بال�سيطرة ،انخف�ضت لديه الأعرا�ض النف�س ج�سمية� ،أما باقي
�أ�ساليب احلياة فلم تكن ارتباطاتها مع ُب ْعد ال�صحة النف�س ج�سمية
ذات عالقة .ومل تكن ارتباطات بعد التحرر من االكتئاب مع كل
�أ�ساليب احلياة ذات داللة.
�أن الوظائف االجتماعية ارتبطت بعالقة دالة مع �أ�سلوب
احلياة املنتمي ،وهذا يعني انه كلما كان �أ�سلوب حياة الفرد
منتمي ازدادت فعالية وظائفه االجتماعية ،يف حني �أن باقي
االرتباطات لبعد الوظائف االجتماعية ،و�أ�ساليب احلياة مل تكن
ذات داللة �إح�صائية .كما ارتبط �أ�سلوب احلياة املتحكم بعالقة
طردية دالة �إح�صائيا مع بعدي التحرر من القلق وال�صحة النف�س
ج�سمية؛ وهذا يعني �أن �أ�سلوب املتحكم ي�شعر بالراحة والر�ضا
عن الذات ،والبعد عن القلق والتوتر من خالل �إ�شباع حاجاته
النف�سية يف ال�سيطرة على الآخرين .وقد تعار�ضت هذه النتيجة مع
درا�سة �سميث و�آخرون( ،)Smith& et al, 2001وقد يعود ذلك �إىل
خ�صائ�ص عينة الدرا�سة احلالية� ،أو اختالف البيئة االجتماعية
حيث طبقت تلك الدرا�سات يف بيئات �أجنبية تختلف عن البيئة
العربية .كما تعار�ضت نتائج الدرا�سة احلالية جزئياً من درا�سة
(ال�شخانبة )2010،الذي ي�شري �إىل �أن �أ�سلوب احلياة املتحكم ارتبط
بعالقة �إيجابية دالة �إح�صائيا مع القلق واالكتئاب� .أما ارتباطات
بعد التحرر من االكتئاب فلم تكن لها عالقة ذات داللة �إح�صائية
مع باقي �أ�ساليب احلياة.
للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع :ما درجة �إ�سهام �أ�ساليب احلياة
يف تف�سري التباين يف كل م�ستوى من م�ستويات ال�صحة النف�سية؟ مت
ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد؛ حل�ساب ن�سبة ما تف�رسه �أ�ساليب
احلياة يف م�ستويات ال�صحة النف�سية ،و�أجري حتليل االنحدار
املتعددد– بطريقة االنحدار املتعدد التتابعية(�Sequential mul
 )tiple regressionبني �أ�ساليب احلياة ،وكل م�ستوى من م�ستويات
ال�صحة النف�سية؛ وي�شري جدول ()4اىل هذه النتائج .حيث يظهر
من جدول (� )4أن قيمة الإح�صاء (ف) لكل من �أ�سلوب احلياة
الباحث عن اال�ستح�سان ،و�أ�سلوب احلياة امل�سيطر كانت ()8.80
و ( )7.57على التوايل ،وقد كانت هذه القيم كانت دالة �إح�صائيا؛
�أي �أن لهذه املتغريات قدرة تف�سريية يف التحرر من القلق ،وف�رست
جمتمعة ما قيمته % 47من التباين يف التحرر من القلق� ،أما
باقي �أ�ساليب احلياة و�أ�ساليب احلياة جمتمعة فلم تظهر لها قدرة
تف�سريية دالة �إح�صائيا للتباين يف التحرر من القلق.

امل�سيطر

املتغري
امل�ستقل

معامل االرتباط
املتعدد

التباين
املف�رس

الباحث عن
اال�ستح�سان

امل�سيطر

0.205

0.042

0.037

0.197

0.039

0.006

*0.046 0.866

املتغري التابع :ال�صحة النف�سية ككل
امل�سيطر

0.141

0.020

0.015

4.07

*0.045

*ذو داللة عند مستوى 0،05
**ذو داللة عند مستوى 0،01

كما يالحظ من اجلدول �أن قيمة (ف) لأ�سلوب احلياة
امل�سيطر للتنب�ؤ بال�صحة النف�س ج�سمية كانت دالة �إح�صائيا؛ �أي
�أن �أ�سلوب احلياة امل�سيطر له قدرة تف�سريية يف ال�صحة النف�س
ج�سمية ،حيث ف�رس ما قيمته  % 15من التباين� ،أما باقي �أ�ساليب
احلياة و�أ�ساليب احلياة جمتمعة فلم تظهر لها قدرة تف�سريية دالة
�إح�صائيا للتباين يف ال�صحة النف�س ج�سمية.
ويظهر �أن قيمة (ف) لأ�سلوب احلياة الباحث عن
اال�ستح�سان كمتنبئ بالتحرر من االكتئاب كانت دالة �إح�صائيا؛
�أي �أن �أ�سلوب احلياة الباحث عن اال�ستح�سان له قدرة تف�سريية يف
التحرر من االكتئاب ،حيث ف�رس ما قيمته  % 20من التباين� ،أما
باقي �أ�ساليب احلياة و�أ�ساليب احلياة جمتمعة فلم تظهر لها قدرة
تف�سريية دالة �إح�صائيا للتباين يف التحرر من االكتئاب.
وفيما يتعلق بال�صحة النف�سية ككل فقد ظهر�أن قيمة
(ف) لأ�سلوب احلياة امل�سيطر دالة �إح�صائيا؛ �أي �أن لأ�سلوب
احلياة امل�سيطر قدرة تف�سريية يف ال�صحة النف�سية ككل ،وف�رس
ما قيمته  % 14من التباين يف ال�صحة النف�سية� ،أما باقي
�أ�ساليب احلياة ،و�أ�ساليب احلياة جمتمعة فلم تظهر لها قدرة
تف�سريية دالة �إح�صائيا للتباين يف ال�صحة النف�سية ،كذلك مل
تظهر �أ�ساليب احلياة جميعها قدرة تف�سريية دالة اح�صائيا
للتباين يف فاعلية الوظائف االجتماعية .وميكن تف�سري هذه
النتيجة من حيث � ّإن ال�شخ�ص املتحكم بحياته مييل فيما بعد �إىل
ال�صحة النف�سية واخللو من القلق واالكتئاب؛ وذلك الدراكه ملدى
�سيطرته على ظروف حياته ،وحتكمه بها مما يعطيه �ش عور
بالأمان ،والثقة بالنف�س ،وت�شابهت هذه النتيجة مع ما تو�صل
له ال�شخانبه(.)2010
لفح�ص الفر�ضية الأوىل القائلة" �أنه ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات الذكور ومتو�سط درجات
الأناث يف �أ�ساليب احلياة عند م�ستوى الداللة  "0,05مت �إجراء
اختبار ت للعينات امل�ستقلة وي�شري جدول (� )5إىل نتائج اختبار
ت .فيظهر من اجلدول �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
املتو�سطات احل�سابية لأ�ساليب احلياة تعزى للجن�س �إال يف �أ�سلوب
املنتقم؛ حيث كان متو�سط درجات الإناث �أعلى من متو�سط

م�ستوى
الداللة

املتغري التابع :التحرر من القلق
8.80

0.147

0.022

0.017

4.42

*0.037

املتغري التابع :التحرر من االكتئاب

نتائج تحليل االنحدار ألساليب الحياة كمتنبئات بمستويات الصحة النفسية

التغري يف
التباين املف�رس

الباحث عن
اال�ستح�سان

0.265

0.070

0.061

7.57

**.001

املتغري التابع :ال�صحة النف�س ج�سمية

جدول ()4

قيمة
(ف)

املتغري
امل�ستقل

معامل االرتباط
املتعدد

التباين
املف�رس

التغري يف
التباين املف�رس

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

*.003
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درجات الذكور ،مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية جزئياً .ميكن
فهم هذه النتيجة من افرتا�ض �إدلر يف �أن البيئة وعملية التن�شئة
لهما دور يف ت�شكل �أ�ساليب احلياة؛ وعندما يكون املجتمع ذكوري
ومكانة الرجل فيه �أهم من مكانة املر�أة منذ والدتهما ،فان الأنثى
قد ت�شعر بالظلم مما يدفعها لتبني �أ�سلوب املنتقم .وقد ذكر �إدلر
�أن الأطفال الذكور يتم تف�ضيلهم وبذات الوقت تعامل الإناث على
�أنهن غري قادرات ،وهذا قد يقود لأ�ساليب حياة كالأ�سلوب املنتقم
لدى الإناث (�شلتز.)1983،

جدول()6
نتائج اختبار ت للفروق بين الذكور واإلناث في مستويات الصحة العامة

م�ستويات
ال�صحة
فاعلية
الوظائف
االجتماعية
التحرر من
القلق
ال�صحة
النف�س
ج�سمية
التحرر من
االكتئاب
ال�صحة
ككل

جدول()5
نتائج اختبار ت للفروق بين الذكور واإلناث في أساليب الحياة

�أ�سلوب
احلياة

الذكور
الإناث
درجات
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف احلرية
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

الباحث عن
اال�ستح�سان

22,70

4,85

22,13

4,87

201

0.83

0.41

املذعن

21،48

5,870

21،78

5,46

201

0.38

0.71

غري الكفء

21،46

4,654

200,72

4,93

201

1.07

0.29

املنتقم

19,65

5,86

17,12

5,702

201

3.05

**0.00

املدلل

19,37

634 .5

18,57

5,05

201

1.05

0.29

املتحكم

18,43

6,031

17,01

6,13

201

1.61

0.11

امل�ؤذي

15,26

5,403

14,14

5,108

201

1.49

0.14

ال�ضحية

14,88

4,272

14,85

4,290

201

0.05

0.96

املنتمي

14,8

4,14

14,14

3,60

201

1.32

0.19

الذكور
الإناث
درجات
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف احلرية
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

10.9

4.0

10.2

4.1

201

1.3

0.19

8.5

5.5

8.9

5.1

201

0.5

0.41

6.0

4.8

6.9

4.9

201

1.4

0.17

5.1

4.8

6.2

5.3

201

1.5

0.11

30.4

11.9

32.2

13.2

201

0.97

0.33

ي�شري اجلدول �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات الذكور ومتو�سطات درجات الإناث يف
ال�صحة النف�سية على الدرجة الكلية ويف �أبعادها الأربعة.؛ مما
يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية .ميكن تف�سري ذلك من حيث �إن ال�صحة النف�سية
ناجتة عن تفاعل الفرد مع نف�سه ومع العامل املحيط كما �أنها كما
يقول علماء التحليل النف�سي تعتمد على خربات الطفولة املبكرة؛
ولأن عينة الدرا�سة احلالية �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة
يف معظم �أ�ساليب احلياة بني الذكور والإناث فقد يكون ذلك
تف�سري لعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أبعاد ال�صحة
النف�سية نتيجة �أي�ضاً لت�شابه ظروف تن�شئتهم وقد �سبق ذكر �أن
ه�ؤالء الطلبة يدر�سون بجامعة خا�صة فيها التزامات مالية عالية
مما قد ي�شكل �أعباء على الطالب و�أ�رسته حيث � ّإن بع�ض الطلبة
يعملون �أي�ضاً �سواء من الذكور �أو الإناث ،وهذا قد يف�رس وجود
م�ستويات منخف�ضة لكال اجلن�سني و�أن هذه الفروق مل يكن لها
داللة �إح�صائية.

** توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0.001

�أما باقي الأ�ساليب فلم يكن هنالك فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الإناث والذكور؛ وهذا قد يعود �إىل �أ�ساليب التن�شئة
الأ�رسية لأفراد عينة الدرا�سة ،و�إىل طبيعة احلياة االجتماعية
التي يعي�شونها؛ حيث ذكر جيلالند و جيم�س وباومان(  (�Gillil
� )and , James & Bowman, 1989أن للبيئة االجتماعية التي
يعي�ش فيها الطفل دورا كبريا يف تطوير �أ�سلوب حياته .وبالتايل
ف�أن تعر�ض الذكور والإناث لذات التن�شئة ،وم�ؤ�س�سات التن�شئة مل
ت�ؤثر عليهما ب�شكل خمتلف .وقد ذكر �أدلر �أن �أهم عامل يف ت�شكل
�أ�سلوب احلياة هو طبيعة التن�شئة التي يتلقاها ،ومبا �أن الطلبة
معظمهم من بيئة مت�شابهة متار�س �أمناط تن�شئة متقاربة نوعا ما
فان هذا قد يكون ال�سبب يف عدم وجود فروق بني الإناث والذكور.

التوصيات:
.1
.2
.3

كما مت فح�ص الفر�ضية الثانية القائلة" ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات الذكور ومتو�سط درجات
الأناث يف م�ستويات ال�صحة النف�سية عند م�ستوى الداللة "0,05
من خالل �إجراء اختبار ت للعينات امل�ستقلة( ،)T-testويو�ضح
جدول ( )6هذه النتائج.

.4
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1عقد ور�شات توعوية للأهل بخ�صو�ص �أهمية التن�شئة يف
ت�شكيل �أ�ساليب احلياة وت�أثري الأ�سلوب يف ال�صحة النف�سية.
�2إن�شاء مراكز ار�شاد نف�سي يف اجلامعات التي ال يوجد بها
مراكز لالهتمام بال�صحة النف�سية للطلبة.
�3إجراء املزيد من الدرا�سات العربية حول �أ�ساليب احلياة
وال�صحة النف�سية لفئات عمرية خمتلفة.
4توجيه املخت�صني لالهتمام بعلم النف�س الفردي و�أ�ساليب
احلياة حتديدا ودورها يف املر�ض النف�سي.
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