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 :الممخص
تيدؼ الدراسة الكشؼ عف مستوى األمف النفسي وسموؾ االنتحار لدى طمبة 

الطارمية , كذلؾ معرفة العالقة بيف األمف النفسي وسموؾ  –كمية التربية 
تقيس األمف النفسي وسموؾ االنتحار لدى أفراد العينة  , قمت ببناء أداتيف 

(  ٕٓٓاالنتحار , وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األداتيف , بمغ عدد العينة ) 
الطارمية, , وبعد تحميؿ البيانات إحصائيًا  -طالبًا مف طمبة كمية التربية 

أظيرت النتائج ارتفاع مستوى األمف النفسي لدى الطمبة , وانخفاض معدؿ 
وجود ارتباط عكسي بيف األمف النفسي وسموؾ  سموؾ االنتحار لدييـ . كذلؾ

( ,  7ٓٔٓ( عند مستوى داللة )  7ٚٛٓاالنتحار , وبمغ معامؿ االرتباط ) 
 وفي ضوء ىذه النتائج توصمت الى عدد مف التوصيات والمقترحات.
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Abstract: 

The study aims to reveal the level of psychological and 

suicidal behavior. As well as to know the relationship 

between psychological security and  suicidal  behavior 

Among students of the College of Education - Tarmiyah, I 

built tow tools to measure psycho security and suicidal 

behavior, and both tools and suicidal behavior, and both 

tools were validated and trusted. The sample number 

reached (200) university students, and after analyzing the 

data statistically, the results showed a high level of 

psychological safety of students, and a low rate of suicidal 

behavior. There is also an inverse correlation between 

psychological security and suicidal behavior, and the 

correlation coefficient reached (0.78) at a significant level 

(0.01), and in light of these results I reached a number of 

recommendations and proposals   
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مف  يتعرض أغمب األفراد في مختمؼ المجتمعات الى العديد :مشكمة البحث 
خالليا  الضغوط النفسية بشتى أنواعيا التي تحتـ عمى الفرد التعامؿ معيا بطريقة يستطيع مف

أف يتوافؽ مع الظروؼ القاسية والمؤلمة . ولكف ما يثير القمؽ ىو وصوؿ الفرد الى حالة مف 
ال عدـ القدرة عمى استمرارية الحياة وبالتالي يمتجأ الى السموؾ االنتحاري وفي اآلونة األخيرة 

ننكر  تفاقـ ظاىرة االنتحار في جميع دوؿ العالـ , ففي العراؽ حيث ارتفع معدؿ االنتحار في 
المحافظات الجنوبية وكانت محافظات بغداد و ذي قار وكربالء في المرتبة األولى مما يثير 

 .(  ٔ, ص ٕٚٔٓصالح ,  حالة مف القمؽ والخوؼ .)
( الى ارتفاع نسبة االنتحار في  ٕٛٔٓوفي العراؽ أشارت دراسة ) خماس :  

( , وكشفت مفوضية حقوؽ اإلنساف حاالت  ٜٔ, ص ٕٛٔٓالمجتمع العراقي ) خماس , 
( في ديالى , وفي 23-17فردا تراوحت أعمارىـ بيف)  ( 50( بمغت)  2018 )االنتحار عاـ

متفرقة مف العراؽ , واف األعداد في حالة  ( حالة في مناطؽ132( بمغت )  2019عاـ )
 ( . ٜٕٔٓتزايد في المجتمع العراقي ) العكيمي : 

 ووفقا لمعديد مف الدراسات فإف السموؾ االنتحاري يرتبط بالعديد مف المتغيرات النفسية
وتناوؿ المخدرات والعنؼ األسري والكوارث المالية والفقر والعاطميف عف كاالكتئاب والقمؽ 

,  ٖٕٔٓالذيف يفتقدوف الى الطمأنينة في عمؿ مستقر ) مسيمي , وآخروف ,  العمؿ
(. ويعد األمف النفسي أحد أىـ الدوافع المحركة لمسموؾ وتشير العديد مف الدراسات ٖٚٓص

الى ارتباط االمف النفسي بخمو االنساف مف مشاعر الخوؼ والقمؽ والوحدة النفسية وكذلؾ 
( , ) الطاىر  2015( , )ودراسة جبر  2010خويطر (كدراسة عالقتو بالتوجو نحو الحياة 

. إف فقداف تحقيؽ الحاجة الى األمف النفسي لو العديد مف اآلثار السمبية التي تتمثؿ ) 2013
بصعوبة ايجاد الفرد القدرة عمى مواجية الحياة حيث تؤثر مخاوفو وقمقو في استجاباتو لمواقؼ 

اف فقداف الشعور باألمف النفسي مف شأنو أف يؤدي  ( . ٕ, صٕ٘ٔٓالحياة ) الغامدي , 
,  ةحديدا شعوره بمعنى الحياة ) نعيسالى مشاكؿ نفسية وسموكية فتؤثر عمى حياة الفرد وت

( مما يؤدي بدوره الى االحساس بالفراغ الوجودي وفقداف االىداؼ السامية  ٙٛ, ص ٕٗٔٓ
ة الى أف نصؼ مميوف شخص . وأشارت دراسات حديثالتي تعد اساس الشعور بالمعنى

نسبة  وارتفاعيموتوف سنويًا في العالـ نتيجة االنتحار بمعدؿ شخص واحد منتحر لكؿ دقيقة , 
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(. وباالعتماد عمى ما سبؽ يمكف أف  ٜ ٔٓٔ, ص ٕٔٓٓ) آذار : المنتحريف مف الشباب 
 نحدد مشكمة الدراسة الحالية بالتساؤالت اآلتية : 

 الطارمية في الجامعة العراقية ؟. –لدى طمبة كمية التربية ما مستوى األمف النفسي  -ٔ
 الطارمية في الجامعة العراقية؟  –ما مستوى السموؾ االنتحاري لدى طمبة كمية التربية  -ٕ
 –ما نوع العالقة بيف االمف النفسي والسموؾ االنتحاري لدى طمبة كمية التربية  -ٖ

 الطارمية في الجامعة العراقية ؟.
: إف االىتماـ بالشباب في أي مجتمع أمر ميـ جدا لبناء وتطوير  أهمية البحث

المجتمع وتيتـ الدوؿ بشبابيا لتحتؿ مكانة مرموقة بيف األمـ وكؿ أمة ترى في شبابيا أداة 
لتحقيؽ آماليا وبموغ أىدافيا المنشودة . لذا جاء االىتماـ بطمبة الجامعة والعمؿ عمى رعايتيـ 

شباع احتياجا تيـ ومتطمباتيـ الذي ينعكس عمى صحة الطالب نفسيًا واجتماعيًا وتأىمييـ وا 
وعمميًا وحتى ال يشعروف بعدـ األمف النفسي التي قد تكوف مسؤولة عف بعض االنحرافات 

يعد األمف النفسي مف أىـ المتغيرات (.   ٖ, ص ٕٗٔٓالسموكية غير السوية ) الصالحي, 
وينيا خالؿ السنوات األولى مف حياة الطفؿ التي تدخؿ في تكويف الشخصية التي يبدأ تك

خالؿ عممية التنشئة األسرية فتتكوف اتجاىات الطمأنينة لدى الطفؿ التي تميؿ الى االستمرارية 
بغض النظر عف مواجية الشخص أحداثًا مف شأنيا أف تؤدي الى األلـ النفسي الشديد 

القمؽ وعدـ الطمأنينة الى والقاسي والعكس صحيح في حاؿ اكتساب الطفؿ خبرات الخوؼ و 
االستمرارية . ويعد األمف النفسي مف المتغيرات اليمة والتي تصبح ميددة في أية مرحمة 
عمرية مف مراحؿ العمر إذا ما تعرض الفرد الى ضغوط نفسية او اجتماعية أو غيرىا مما 

ف . وقد جاء لفظ األم( ٛٚ, ص ٖٕٔٓ) شقير , وأخروف يردي الى االضطراب النفسي 
ـْ َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيـ ِبُظْمـٍ النفسي في القرآف الكريـ بقولو تعالى في سورة األنعاـ )) الَِّذيَف آَمُنوا َوَل

ـُ اأْلَْمُف َوُىـ مُّْيَتُدوَف ( ِئَؾ َلُي (. إف تعرض الفرد في مرحمة الطفولة الى احداث ٕٛاآلية ))ُأولََٰ
الطفؿ بالخوؼ وفقداف األمف النفسي قد تؤدي صادمة كفقداف الوالديف مما ينعكس عمى شعور 

وتشمؿ  Agerbo ,2002P.74 )-77الى احتمالية السموؾ اإلنتحاري في مرحمة البموغ )
أيضا أعماؿ العنؼ مثؿ اإلساءة واألحداث المؤلمة التي يتعرض ليا الطفؿ التي تدفعو الى 

تكمف أىمية البحث و  Sarafini,2015P.1423)- .(1446القياـ باإلنتحار نتيجة التيديد
الحالي بأىمية شريحة الشباب طمبة الجامعة حيث يقع عمى عاتقيـ تقدـ المجتمعات وازدىارىا 
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, وأف حالتيـ النفسية وتعرضيـ لممشكالت النفسية واالجتماعية وغيرىا قد تؤثر عمى حياتيـ 
الباحثة مف  مف جية  وعمى مدى نجاح العممية التعميمية والتربوية مف جية أخرى. والحظت

خالليا عمميا في االرشاد النفسي والتوجيو التربوي في الجامعة الى المشكالت التي تواجو 
الطمبة فيما يتعمؽ باألمف النفسي والتمسؾ بالحياة مما دفعيا لمبحث والتقصي عف اسبابيا 

 : مما يأتيوتداعياتيا والعالقة بيف المتغيريف . وتتضح أىمية الدراسة الحالية 
ؿ الشباب في الجامعات قادة المستقبؿ التي تقع عمى عاتقيـ بناء األمة وتقدميا يمث -ٔ

 وازىارىا لذا البد مف االىتماـ بيذه الطاقات الشبابية . 
أىمية دراسة ىذيف المتغيريف ) األمف النفسي والسموؾ االنتحاري ( , لمحاولة الكشؼ  -ٕ

 .لتربوييف في عالجيا او الحد منيااوالمربيف و  المعالجيفعف العالقة بينيما والتي تفيد 
اإلسياـ في إثراء المكتبة العربية لمدراسات السيكولوجية بشكؿ عاـ والعراؽ  -ٖ

 بشكؿ خاص , حيث لـ تجد الباحثة عمى حد عمميا تناوؿ متغيري الدراسة في بحث واحد .
 : تيدؼ الدراسة الحالية الى التعرؼ عمى :   أهداف الدراسة

 الطارمية الجامعة العراقية  .  –االمف النفسي لدى طمبة كمية التربية مستوى  -ٔ
 الطارمية الجامعة العراقية. –مستوى السموؾ االنتحاري لدى طمبة كمية التربية  -ٕ
نوع واتجاه العالقة بيف المتغيريف) األمف النفسي والسموؾ االنتحاري ( لدى افراد  -ٖ

 العينة .
الطارمية / الجامعة  –راسة بطمبة كمية التربية : تتمثؿ حدود الد حدود الدراسة

 ( ولكافة االختصاصات .ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓالعراقية, مف الذكور واالناث لمعاـ الدراسي )
 مصطمحات الدراسة : 
 عرفهاأواًل: االمن النفسي : 

ىي الحاجة الى االستقرار واألماف والحماية  (: Maslow ٜٓٚٔ) ماسمو  -ٔ
واالحساس بعدـ الخطر والترابط والنظاـ والقانوف والحدود والتحرر مف الخوؼ والقمؽ 

(Aiken, 1995,p.q171). 
ٕ- Maslow شعور الفرد بأنو محبوب ومتقبؿ مف قبؿ اآلخريف ولو  ماسمو :

مكانة بينيـ , يدرؾ أف بيئتو صديقة ودودة غير محبطة , يشعر فييا بندرة الخطر والتيديد 
 ( . ٚٔ, ص ٖٕٓٓوالقمؽ ) الخضري : 
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(: ىي حالة نفسية يشعر الفرد بالطمأنينة  ٕٔٔٓ)سوزاف وعبير الصباف  -ٖ
واألماف والراحة النفسية واالستقرار وعد الشعور بالخوؼ او الخطر والقدرة عمى المواجية دوف 

 ( . ٚ,  ٕٗٔٓحدوث اي خمؿ او اضطراب ) مظموـ , 
اجة الفرد الى وفقا لمدراسة الحالية : ىو اشباع ح وتعرف الباحثة األمن النفسي

االستقرار والطمأنينة في كافة مجاالت الحياة الالزمة لحياة أمنو اقتصاديا و اجتماعيا  وأسريا  
 وسياسيا وأمنيا  وصحيا وعاطفيا.

: محتوى النشاط السموكي الستجابات أفراد العينة والمعبر عنو  التعريف االجرائي
 مف النفسي  . بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى مقياس األ

: ىو كؿ قوؿ أو فعؿ يصدر عف الفرد سواء كاف داخميا كالتفكير  ثانيًا : السموك
 .(22, ص  2014 ,والتخيؿ او خارجيا كالمغة والتفاعؿ االجتماعي واالنفعاالت ) المشيخي 

 ثالثًا : االنتحار : عرفه 
ظاىرة اجتماعية ومشكمة نفسية تجعؿ شخص يزىؽ (:  1991)الشرقاوي  -ٔ

 (  33, ص 2015نفسو كرد عمى عدـ القدرة عمى تقبؿ الواقع ) المغربي , 
وفقا لمدراسة الحالية : ىو سموؾ متعمد يقوـ بو  السموك االنتحاريوتعرؼ الباحثة 

الفرد في إنياء حياتو لعدـ قدرتو عمى االستمرارية في العيش نتيجة الحرماف مف الحصوؿ 
 عمى حاجاتو االساسية والنمائية .

: محتوى النشاط السموكي الستجابات أفراد العينة والمعبر عنو  التعريف االجرائي
 بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى مقياس السموؾ االنتحاري .

: يعد األمف النفسي مف أىـ جوانب الشخصية التي يبدأ مقدمة :  اإلطار النظري
ممية التنشئة األسرية فتتكوف اتجاىات تكوينيا خالؿ السنوات األولى مف حياة الطفؿ خالؿ ع

الطمأنينة لدى الطفؿ التي تميؿ الى االستمرارية بغض النظر عف مواجية الشخص أحداثًا مف 
شأنيا أف تؤدي الى األلـ النفسي الشديد والقاسي والعكس صحيح في حاؿ اكتساب الطفؿ 

مف النفسي مف المتغيرات خبرات الخوؼ والقمؽ وعدـ الطمأنينة الى االستمرارية . ويعد األ
اليمة والتي تصبح ميددة في أية مرحمة عمرية مف مراحؿ العمر إذا ما تعرض الفرد الى 
ضغوط نفسية او اجتماعية أو غيرىا مما يؤدي الى االضطراب النفسي وتستعرض الباحثة 

 عدد مف النظريات التي فسرت مفيـو األمف النفسي منيا :
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 األمن النفسي : : أوال 
( :  أف الشخصية تتكوف  Fruedظرية فرويد في التحميؿ النفسي : يرى) ن -ٔ

وبيف االنا العميا مف ) اليو , األنا , االنا العميا ( , واف األنا ىي المنظـ العقالني بيف الغرائز 
, واكد فرويد عمى أىمية السنوات مف حياة الطفؿ ودور األـ في إشباع حاجة األمف النفسي 

عمى إتجاىات الطفؿ وشخصيتو , وتعد المرحمة الفمية والشرجية مف أىـ لمطفؿ وتأثيره 
 المراحؿ في حياة الطفؿ التي ليا دور في تشكيؿ شخصيتو في المستقبؿ.

نظرية آدلر عمـ النفس الفردي : تركز نظرية ) آدلر ( عمى المحددات  -ٕ
الذي يمنح الفرد االجتماعية واف الفرد يتجو نحو التعويض عف النقص والسعي نحو الكماؿ 

( . ويرى) آدلر ( أف  ٜٕ, ص ٜٜٜٔالشعور بالطمأنينة والسعادة ) العزة وعبد اليادي , 
الشعور بالدونية نتيجة لمشاعر القصور العضوي او النفسي يؤدي الى عدـ تحقيؽ األمف 

ى النفسي مما يدفع الفرد الى بذؿ جيد اكبر لتحقيؽ طموحو بطريقة إيجابية , ومف ناحية أخر 
,  ٕٓٓٓيتخذ الفرد مف العنؼ والقوة مما يزيد مف القمؽ النفسي وغياب الطمأنينة   ) جبؿ , 

 ( . ٖٖٖص
( أف الحاجة لألمف النفسي ىي  Maslow النظرية اإلنسانية : يرى )ماسمو  -ٖ

مف الحاجات الضرورية وتأتي بعد حاجات البقاء . ويرى ماسمو إف أشباع كؿ ىذه الحاجات 
( . ويشير ماسمو  ٖٖ, ص ٖٕٓٓتفاء الذاتي والسالـ والطمأنينة )الخضري , تؤدي الى االك

عمى اف ىناؾ أبعاد اساسية وابعاد ثانوية لألمف النفسي منيا الشعور بالحب والقبوؿ مف 
اآلخريف , الشعور بالمكانة واالنتماء واف العالـ وطف لو , كذلؾ الشعور بالسالـ وغياب القمؽ 

ر . ومف المؤشرات الثانوية يشعر الفرد اف العالـ ىي بيئة سارة , ادراؾ والخوؼ والجوع والخط
الفرد بوجود الخير لدى البشر والثقة نحو اآلخريف , والشعور بالتفاؤؿ وتوقع الخير , السعادة 
والرضا , اليدوء واالسترخاء واالستقرار االنفعالي , التفاعؿ مع اآلخريف واالنطالؽ مف خارج 

تمركز حوؿ الذات , القدرة عمى مواجية المشكالت ولديو اىتمامات اجتماعية الذات وعدـ ال
( . واطمؽ  ٔ٘, ص ٖٜٛٔوالتعامؿ بمطؼ مع اآلخريف والتعاوف معيـ ) دوني , ديراني 

العالـ ماسمو عمى الحاجات االربع في قاعدة اليـر بالحاجات الحرمانية في حيف كانت 
ئية . وقد وضع ماسمو الحاجة الى األمف بعد الحاجات الحاجات التي تمييا بالحاجات النما

الفسيولوجية مباشرة نظرا ألىميتيا كدوافع مسيطرة .  ويرى ماسمو أف التحرر مف الخوؼ تعد 
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أوؿ حاجة يسعى الفرد الى تحقيقيا بعد إشباع الحاجات البيولوجية , واف عدـ تحقيؽ إشباع 
الى أنو ميدد وخطير والشعور بالقمؽ مما يؤثر الفرد لألمف النفسي يتحوؿ العالـ في نظره 

( . وقد انتيى  ٖٔ, ص ٜٜٗٔسمبيًا عمى توافؽ الفرد مع ذاتو ومع اآلخريف ) مطمؾ : 
ماسمو الى أف الشعور باألمف النفسي شعور مركب يتضمف عدة أبعاد ىي شعور الفرد بالقبوؿ 

ة غير محبطة تتصؼ بأنيا مف اآلخريف وأنو محبوب , ولو مكانة بينيـ ويدرؾ أف البيئ
صديقة وودودة ال يشعر فييا بالخطر والتيديد . وتتبنى الباحثة النظرية اإلنسانية لمعالـ ماسمو 

 في البحث الحالي .
 : ثانيا: السموك االنتحاري

االنتحاري  السموؾأف  ( Fruedالمنظور النفسي الدينامي : يرى )فرويد  -ٔ
يرتبط بفقداف انساف معيف يحمؿ لو مزيج مف مشاعر الحب والكراىية في وقت واحد وبالتالي 
فإف  ىذه المشاعر تجعؿ العدواف  يتجو الى داخؿ الشخص مما يؤدي الى االنتحار أي إف 

واف  اإلنساف المنتحر عندما يقـو بتوجيو االيذاء نحو الذات ليقتميا إنما القصد ىو قتؿ غيره .
االكتئاب لو عالقة بسموؾ االنتحار. ويرى فرويد أف الرفض أو النبذ في حياة الطفولة قد 
تؤدي الى فيما بعد الى أف يطور دفاعات ضد األلـ واذا ما كاف ىذا الفرد قد عانى حالة 
فقداف في الطفولة ويعاني في حاضره مف عزلة أو نبذ قد يؤدي الى اإلقداـ عمى االنتحار. 

( الى أف محاولة االنتحار ترتبط الى حد بعيد بمتغيرات  Wierzlickiالعالـ )ويرزليكي وأشار 
نفسية وسموكية أىميا االكتئاب والشعور بالوحدة النفسية وضغوط الحياة الشديدة واأللـ 

 ( .ٓٚ,ص ٕٕٔٓوالفقداف )وازي , 
رية النظرية السموكية : يرى أصحاب النظرية السموكية أف المحاولة االنتحا -ٕ

ناجمة عف فقداف فعمي أو متوقع , أو متخيؿ لمعززات ذات قيمة عالية مثؿ عمؿ , وظيفة , 
عائمة , أصدقاء . كما يرى اصحاب ىذه النظرية أف السبب الرئيسي لالنتحار ىو إحساس 

) صالح , الفرد بالعجز وشعوره أف المستقبؿ أصبح مظمما وأنو ال توجد فرصة لمتغيير 
 . 382-384), ص 2005

( إف جميع حاالت االنتحار  Boss1976النظرية اإلنسانية : يرى) بوس   -ٖ
وانو يفقد ناتجة عف مراحؿ انتحار جزئي اي االنعزاؿ عف اآلخريف والتخمي عف المسؤولية 

معنى لحياتو كؿ ىذا يسبؽ االقداـ عمى االنتحار . ويحاوؿ المعالج النفسي أف يبصر الفرد 
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مكانياتو إليجا د ىدؼ سامي يعيش مف أجمو او الشعور بمعنى الحياة , ويركز بقدراتو وا 
جعؿ الفرد يدرؾ وبشكؿ تاـ وجوده الحاضر عمى لالنتحار عمى  العالج اإلنساني الوجودي

 .(384-382,ص  2005, ح)صال أمؿ أف يجد فيو معنى لحياتو يكفي لمعيش بإيقاع أصيؿ
: استميمت  والسموك االنتحاريتصور نظري عن العالقة بين األمن النفسي ػػػػػ 

( األمف النفسي والسموؾ االنتحاريالباحثة مف خالؿ اطالعيا عمى مفاىيـ نظريات المتغيريف )
, أف عدـ اشباع حاجات الفرد مف الحب والقبوؿ والمكانة واالنتماء تجعمو يعيش في حالة مف 

صحتو النفسية وعمى توافقو الخوؼ والقمؽ والشعور بالتيديد مف بيئة محبطة مما ينعكس عمى 
مع ذاتو ومع اآلخريف وبالتالي فإنو يدفع الفرد الى االنتحار كوسيمة لمتخمص مف ىذا الضغط 
النفسي عمى اعتبار وفؽ إدراكو أنيا رصاصة الرحمة التي تخمصو مف كؿ ىذه المعاناة . أي 

تالي الحفاظ عمى أف األمف النفسي يساىـ في قدرة الفرد عمى التكيؼ وتحمؿ الضغوط وبال
السموؾ مف االنحرافات كاالنتحار وغيرىا . كما اف السموؾ االنتحاري يتأثر بعدة عوامؿ منيا 
االحداث القاسية والمؤلمة واستخداـ اسموب العنؼ في التنشئة األسرية والنبذ والرفض مف قبؿ 

لموت مما يجعؿ الفرد الوالديف وعدـ اشباع حاجة الحب واالنتماء أو قد يكوف فقداف الوالديف با
 يقدـ عمى السموؾ االنتحاري وايذاء الذات نتيجة شعوره بفقداف األمف النفسي .

 دراسات سابقة : 
 أوال : األمن النفسي : 

 :  في دمشق (2014دراسة )نعيسه  -ٔ
: ىدفت الدراسة الكشؼ عف مستوى االمف النفسي والتوافؽ لدى االحداث  الهدافا

 في دار االصالح , 
 ( فرد مقيـ في معيد االصالح. ٓٓٔ: تكونت العينة مف )  نةالعي

 : إرتباط بيرسوف , اإلختبار التائي لعينة واحدة الوسائل اإلحصائية 
 : قامت الباحثة بناء مقياسيف االمف النفسي والتوافؽ االجتماعي .أدوات الدراسة 

مف النفسي واف ىناؾ :  بينت النتائج اف العينة يتمتعوف بمعدؿ متوسط في اال النتائج
-81, ص  2014عالقة بيف االمف النفسي ومستوى التوافؽ لدى أفراد العينة ) نعيسو , 

82.) 
 :  في العراق بابل ( 2015دراسة ) جبر  -ٕ
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: ىدفت الدراسة الكشؼ عف العالقة بيف االمف النفسي والقمؽ لدى أفراد االهداف 
 العينة .

 ( مف طمبة الجامعة في كمية الفنوف . 384: بمغت العينة ) العينة 
 . ٖٕٓٓ, ومقياس القمؽ لمبدري  ٖٜٛٔ: استخدـ الباحث مقياس ماسمو األدوات 

 .واحدة: استخدـ الباحث إرتباط بيرسوف , واالختبار التائي لعينة الوسائل اإلحصائية 
اؾ : واشارت النتائج الى وجود ارتفاع في االمف النفسي وكذلؾ كانت ىنالنتائج 

 ( . 1275,  2015فروؽ لصالح االناث ) جبر , 
 :  ( 2017دراسة )موسى وحمد  -ٖ

األىداؼ : ىدفت الدراسة معرفة العالقة بيف العنؼ واالمف النفسي لدى طالب 
 جامعة االماـ الميدي .

 طالبا وطالبة مف طمبة جامعة اإلماـ الميدي .  200العينة :  بمغت العينة 
 الباحثاف مقياسي االمف النفسي والعنؼ . أدوات الدراسة : استخدـ

الوسائؿ اإلحصائية : استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف , االختبار التائي لعينة 
 واحدة .

النتائج : بينت النتائج ارتفاع مستوى االمف النفسي وانخفاض العنؼ لدى افراد العينة 
 .( 56-55, ص 2017كذلؾ ال توجد عالقة بيف االمف النفسي والعنؼ ) موسى و حمد ,  

 8985  دراسة )بينيت وجوردن: دراسات اجنبية عن األمن النفسي  -ٗ
(Jordan & Bennett, . 

العالقة بيف الػشعور وعدـ الشعور باألمف  التعرؼ عمى: ىدفت الدراسة  ألهدافا
 النفسي واتجاىات االستجابات العدوانية نحو اإلحباط لدى طمبة الجامعػة فػي الينػد .

ناثػا( . ٜٓٔ:  تكونت عينة الدراسة مف )العينة      مف الطمبة ذكورا وا 
 RosenzweIg Study ) : اسػتخدـ الباحثػاف )مقيػاسأدوات الدراسة    

Frustration Picture  )لقياس االحباط ومقياس )ماسمو( لقياس )الشعور , عػدـ الػشعور
 بػاألمف النفسي .

: لمعالجة البيانات استخدـ الباحثاف معامؿ االرتباط واالختبار الوسائل اإلحصائية   
 التائي لعينة واحدة . 
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ى واطئ مف األمف : اظيرت النتػائج اف افػراد المجموعػة الذيف يشعروف بمستو النتائج 
النفسي ىـ ذوو نزعة عدوانية في استجاباتيـ لإلحباط اكثر مف أفراد المجموعة الذيف يشعروف 

 (.Jordan & Bennett  ٜ٘ٛٔبمستوى عاؿ مف األمف )
 ثانيا : السموك االنتحاري :

 : ظاىرة االنتحار في العراؽ واسبابيا العراق( في 2287دراسة ) خماس  -ٔ
 الدراسة الكشؼ عف اسباب سموؾ االنتحار لدى افراد العينة ., ىدفت :  االهداف
 مف الذكور واالناث .( شخص  300: بمغ عدد أفراد العينة )  العينة
اف اعمى نسبة في سبب لالنتحار كانت  الفقرة ضعؼ الوازع النتائج : بينت  النتائج

 ( . 1, ص  2018الديني واقؿ نسبة لمفقرة تعاطي الكحوؿ مف قبؿ االـ أو األب ) خماس , 
 Phuong Hua,et.,2020)  ) :Theoretical frameworksدراسة  -ٕ

informing the relationship between parental death and suicidal 
behavior :A scoping review. 

: ىدفت الدراسة التعرؼ عمى األطر النظرية التي توضح العالقة بيف وفاة  األهداف
 الوالديف  وعالقتيا بالسموؾ االنتحاري لدى األبناء . 

: استخدـ الباحثوف المراجعات المنيجية لمدراسات والتحميالت لألطر المنهجية 
لمسموؾ االنتحاري في مرحمة البموغ بعد تعرض االطفاؿ لوفاة النظرية التي تناولت المسببات 

الوالديف في مرحمة الطفولة وتـ تحديد األطر البيولوجية والنفسية واالجتماعية التي تضمنت 
نظرية التعمؽ , والتاريخ العائمي لالنتحار والضغط ونظرية التكامؿ االجتماعي , ونظرية التعمـ 

 الحرجة .االجتماعي , وفرضية الفترة 
عمى ىذه النظريات اقترح الباحثوف أف استخداـ النموذج   : بناءاالستنتاجات 

البيولوجي النفسي االجتماعي المتكامؿ سيوفر فيمًا أكثر شمولية لعوامؿ الحماية المتنوعة 
 (. .Phuong Hua,et.,2020,pلمسموؾ االنتحاري بعد وفاة الوالديف )

 الفصل الثالث 
جرا  ءاته منهج البحث وا 

منيج البحث : استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي التحميمي في  -ٔ
 إجراءات البحث بغية الوصوؿ الى النتائج .
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  ةالطارمي –مجتمع البحث : تألؼ مجتمع الدراسة مف  طمبة كمية التربية  -ٕ
لمدراسات  )ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ(لمسنة الدراسية  760)  (بأقساميا المتنوعة , البالغ عددىـ
 الصباحية كما موضح في الجدوؿ :

 العدد القسـ الكمية

 84 المغة العربية كمية التربية الطارمية
 85 المغة االنكميزية

 85 عمـو تربوية ونفسية
 85 تاريخ 

 85 عمـو الحياة
 84 الكيمياء

 85 الحاسبات
 85 الفيزياء

 82 عمـو قراف 

 760  المجموع
 
 -طالب مف كمية التربية  (  (200: بمغت عينة الدراسة  الدراسةعينة  -ٖ

 ( مف مجموع المجتمع الكمي .  %26الطارمية في الجامعة العراقية , وتـ اخذ نسبة ) 
: نظرًا لعدـ حصوؿ الباحثة عمى مقاييس لمتغيرات البحث  أداوت البحث -ٗ

ء مقاييس تتناسب مع البيئة الحالي والتي تتناسب مع أىداؼ البحث لذا عمدت الباحثة بنا
 العراقية وأىداؼ البحث وتضمنت عدة إجراءات في بناءىا : 

: تـ بناء مقياس األمف النفسي باالعتماد عمى المنيج  أواًل : مقياس األمن النفسي
المنطقي العقمي مع منيج الخبرة في بناء المقاييس اذ يمكف لمصمـ المقياس االعتماد عمى 

( , كما اعتمدت الباحثة ٜٓ٘-ٖٜٕ, صٕٓٓٓأكثر مف منيج أثناء عممية البناء) عالـ , 
المقياس وبعد تحديد مفيوـ األمف النفسي  مفاىيـ نظرية الحاجات لمعالـ ) ماسمو ( عند بناء

وفقًا لمنظرية المتبناة ) نظرية الحاجات لمعالـ ماسمو ( وكذلؾ االستفادة مف الدراسات السابقة 
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ذات العالقة . وتـ استخداـ اسموب التقرير المفظي وفقًا  لطريقة ليكرت مع تدرج لإلجابة 
الى حد كبير الخواص النفسية الداخمية ) وانطمقت مف فكرة أف السموؾ المفظي لمفرد يعكس 

 ( فقرة لقياس االمف النفسي .20( ويتكوف المقياس مف)  36, ص  2000عالـ ,
يعد الصدؽ مف الخصائص السيكومترية : Scale Validityــــ صدق المقياس

 الميمة لممقاييس النفسية وقد تحققت الباحثة مف صدؽ مقياس األمف النفسي مف خالؿ : 
ويقصد بو مدى تمثيؿ المقياس لممحتوى  :Face Validityــــ الصدق الظاهري ـــــ

,  ٜٜٓٔالمراد قياسو , وأف مضموف المقياس متفؽ مع الغرض منو ) اإلماـ وآخروف , 
( , حيث قامت الباحثة بعرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف  ٖٓٔص

الفقرات وقد نالت  وتـ االتفاؽ عمى ابقاء جميعفي مجاؿ التربية وعمـ النفس واألخذ بآرائيـ 
 % (. 90نسبة ) 

استخدمت الباحثة طريقة إعادة :  Stabilityof Scale ــــ الثبات في المقياس 
االختبار حيث تـ إعادة تطبيقة عمى نفس األفراد وبنفس الظروؼ بفارؽ زمني اسبوعيف وقد 

 ( وىو مؤشر مرتفع .  0.87بمغت نسبة ثبات االختبار عمى أفراد العينة )
( فقرة , تـ وضع تقييمات 20: بمغت فقرات المقياس )يمات تصحيح المقياس تعم
( لمفقرات اإليجابية وكانت البدائؿ ) دائما , غالبا , أحيانا , قميال ,  1,2,3,4,5الدرجات ) 

( في حيف نالت الفقرات 6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 ,16نادرا ( عمى التوالي وىي فقرة رقـ  ) 
 13, 15, 17, 18, 19, 20( وىي الفقرة رقـ )   1, 2, 3, 4, 5ات ) السمبية تقييـ الدرج

( . واف أعمى درجة يمكف الحصوؿ عمييا عمى ىذا المقياس ىو )  1, 2, 3, 4, 5, 9,
( درجة ليمثؿ أعمى مستوى لألمف النفسي واف اقؿ درجة يمكف الحصوؿ عمييا ىي 100

 ( درجة . 60ف المتوسط الفرضي يبمغ) ( درجة لتمثؿ أدنى مستوى لألمف النفسي في حي20)
: تـ بناء مقياس السموؾ االنتحاري باالعتماد عمى ثانيا : مقياس السموك االنتحاري 

المنيج المنطقي العقمي مع منيج الخبرة في بناء المقاييس اذ يمكف لمصمـ المقياس االعتماد 
( , كما اعتمدت ٜٓ٘-ٖٜٕ, صٕٓٓٓعمى أكثر مف منيج أثناء عممية البناء) عالـ : 

الباحثة مفاىيـ األطر المنظور النفسي لمفيـو السموؾ االنتحاري عند بناء المقياس وبعد تحديد 
مفيوـ السموؾ االنتحاري وفقًا لمنظرية النظرية اإلنسانية وكذلؾ االستفادة مف الدراسات السابقة 

يكرت مع تدرج لإلجابة ذات العالقة . وتـ استخداـ اسموب التقرير المفظي وفقًا  لطريقة ل



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٕٖ٘ٔ ) 
 

وانطمقت مف فكرة أف السموؾ المفظي لمفرد يعكس الى حد كبير الخواص النفسية الداخمية ) 
( فقرة لقياس السموؾ االنتحاري حيث 19( , ويتكوف المقياس مف ) 36, ص  2000عالـ ,

( لمفقرة السمبية وكانت البدائؿ ) دائما , غاليا , أحيانا ,  5, 4, 3, 2, 1تـ وضع الدرجة ) 
 ( لمفقرات اإليجابية .   1 , 2, 3 , 4 , 5قميال , نادرا (, و ) 

قامت الباحثة بعرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف الخبراء : ـــ الصدق الظاهري 
اؽ عمى ابقاء جميع الفقرات وتـ االتفوالمحكميف في مجاؿ التربية وعمـ النفس واألخذ بآرائيـ 

 % (. 90وقد نالت نسبة ) 
فقرة , تـ وضع تقييمات  19: بمغت فقرات المقياس  ــــ تعميمات تصحيح المقياس

( في 5 ,7 ,15 ,16 ,17( لمفقرات اإليجابية وىي فقرة رقـ ) 1 ,2 ,3 ,4, 5الدرجات ) 
 13, 14( وىي الفقرة رقـ )   5, 4, 3, 2, 1حيف نالت الفقرات السمبية تقييـ الدرجات ) 

(. واف أعمى درجة يمكف الحصوؿ عمييا  ,18.19 ,1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
درجة ليمثؿ أعمى مستوى لمسموؾ االنتحاري واف اقؿ درجة يمكف  95عمى ىذا المقياس ىو 
درجة لتمثؿ أدنى مستوى لمسموؾ اإلنتحاري في حيف المتوسط  19الحصوؿ عمييا ىي 

 درجة . 67الفرضي يبمغ 
: وزعت المقاييس ) األمف النفسي , السموؾ االنتحاري (  التطبيق النهائي لألداتين

 (.ٕٓٓعمى العينة البالغ عددىـ ) 
 Person, كذلؾ ,T-test for one sample : تـ استخداـ الوسائل االحصائية

Correlation  . الستخراج نتائج البحث 
 الفصل الرابع

 وتفسيرهاالنتائج 
: لمكشؼ عف مستوى األمف النفسي أظيرت نتائج التحميؿ  نتيجة الهدف األولـــ 

( وبدرجة إنحراؼ )  80,630احصائيًا أف أفراد العينة حصموا عمى متوسط قدره ) 
درجة , وبمغت القيمة  ٜ 60( درجة  , في في حيف بمغ المتوسط الفرضي )  7,43029
(  0,05لعينة واحدة وىي ذات داللة عند )  T.testاختبار ( باستخداـ  39,265المحسوبة )

النفسي لدى افراد العينة  ف, مما يدؿ عمى اف ىناؾ ارتفاع معدؿ األم  )ٜٜٔودرجة الحرية) 
ترى الباحثة أف ارتفاع مستوى األمف النفسي لدى أفراد العينة قد يكوف ناتج عف طبيعة , و 
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باع حاجاتيـ مف القبوؿ والحب واالنتماء مف قبؿ التنشئة السميمة في مرحمة الطفولة واش
تنطبؽ نتائج الوالديف مما أدى الى بناء تكوينيـ النفسي في المرحمة الجامعية قد تشكمت , و 

( , والجدوؿ اآلتي  2017( , )دراسة موسى وآخروف  2015ىذه الدراسة مع )دراسة جبر 
 يوضح ذلؾ : 

المتوسط  العينة  المتغير
 المحسوب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة  القيمة التائية 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 المحسوبة 
 

 الجدولية

األمن 
 النفسي

200 80.6300 7.43029 60 39,265 1.960 199 0.05 

الكشؼ عف مستوى السموؾ االنتحاري  أظيرت نتائج ـــ نتيجة الهدف الثاني : 
( وبدرجة انحراؼ 28,5500أفراد العينة حصموا عمى متوسط قدره )التحميؿ احصائيًا أف 

درجة ( , وبمغت القيمة  57( درجة , في  حيف بمغ المتوسط الفرضي ) 3,88367)
 0,05لعينة واحدة وىي غير دالة عند )  T.test( باستخداـ اختبار 103,599-المحسوبة )

اض في معدؿ سموؾ االنتحار  لدى ( مما يدؿ عمى اف ىناؾ انخف  199( ودرجة الحرية ) 
, وترى الباحثة أف انخفاض السموؾ االنتحاري لدى افراد العينة قد يكوف ناتج عف  افراد العينة

شعور الطالب الجامعي بالمسؤولية تجاه مستقبمو وىذه المسؤولية ناتجة عف شعوره بمعنى 
يصؿ الفرد الى التوافؽ مع وقيمة الحياة وأف ىناؾ أىداؼ يسعى الى تحقيقيا , كذلؾ عندما 

ذاتو ومع الوسط الجامعي ينعكس عمى شعوره باألمف النفسي في البيئة المحيطة بو وبالتالي 
   االبتعاد عف السموؾ المنحرؼ كالسموؾ االنتحاري . وكما موضح في الجدوؿ  :

المتوسط  العينة  المتغير
 المحسوب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة  القيمة التائية 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 المحسوبة 
 

 الجدولية
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السموك 
 االنتحاري

200 28,550 3,8836 57 -103,59 1.960 199 0.05 

: قامت الباحثة بتطبيؽ معادلة بيرسوف وفقًا لبرنامج  نتيجة الهدف الثالث -ٔ
Spss  ( ودرجة  0.01( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 0.78, حيث بمغت , )
(, مما يدؿ عمى وجود عالقة عكسية ارتباطية بيف األمف النفسي وسموؾ  198حريو )

االنتحار لدى أفراد العينة , بمعنى انو كمما ارتفع مستوى األمف النفسي أدى الى انخفاض 
الجامعة ىي شريحة واعية ومثقفة وانيـ وبالعكس . وترى الباحثة أف طمبة  نتحاريالسموؾ اال

يتمتعوف باألمف النفسي مما ينعكس عمى شعورىـ بقيمة ومعنى الحياة وأف لدييـ أىدافًا يسعوف 
الى تحقيقيا , كذلؾ كونيـ ينتموف الى مجتمع لو قيمو الدينية وبالتالي فإف التمسؾ بالتعاليـ 

ليـ مف السموؾ االنتحاري . كما موضح  الدينية التي حرمت قتؿ النفس واالنتحار تعد رادع
 في الجدوؿ اآلتي :

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ارتباط 
 بيرسوف

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 0.01  198 0.783-   7.43029 80.6300 األمف النفسي
السموؾ 

 االنتحاري
28,550 3,8836 

  
 : أىـ ما توصمت الييا الباحثة : توصيات الدراسة

اف اشباع حاجات االبناء مف الحب والدؼء يجعميـ أكثر شعور باالطمئناف  -ٔ
النفسي والراحة , وبالتالي توصي الباحثة اآلباء والمربيف الى إشباع الحاجات النفسية كالحب 

مف حياة الفرد واالنتماء والقبوؿ خالؿ عممية التنشئة األسرية وخاصة خالؿ المراحؿ األولى 
 والتي تنعكس عمى بناء شخصياتيـ في المستقبؿ  .

عمى جميع المؤسسات التربوية والتعميمية والجامعات تنمية لدى الطمبة القيـ  -ٕ
واألىداؼ السامية وكيفية تحقيقيا مما  يساعد في تكويف حياة متوازنة وتحافظ عمى صحتيـ 

 ر الجانب اإلرشادي في الجامعة .النفسية مف خالؿ عقد الورش والندوات وتفعيؿ دو 
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عمى الجيات المعنية في الدولة القضاء عمى البطالة والفقر التي تعد مف  -ٖ
 التي تدفع الفرد الى االنتحار .  الميمةاألسباب 

 المقترحات : 
 اجراء دراسة حوؿ السموؾ االنتحاري لدى مرحمة المراىقة . -ٔ
اجراء دراسات تتعمؽ باألمف النفسي لدى فاقدي الوالديف وعالقتيا بمعنى  -ٕ
 الحياة . 
إجراء دراسات مشابية لممتغيريف األمف النفسي والسموؾ االنتحاري لدى  -ٖ

 العاطميف عف العمؿ .
 المصادرقائمة 

 القرآن الكريم  -
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 . ٙٔ٘العدد 
, األمف النفسي وعالقتو بمفيوـ القمؽ لدى طمبة كمية  ٕ٘ٔٓجبر: حسيف عبيد ,  -2

 . ٖ, العدد  ٖٕالفنوف الجميمة , مجمة جامعة بابؿ , المجمد 
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 , الجامعة األردنية , عّماف . ٕالعدد  ٓٔدراسات العمـو اإلنسانية , المجمد 
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