
طالب عينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى
 املتغريات الدميوجرافية ضضوء بع يف اجلامعة

 
 

 حنان أمحد عبد الرمحند.
 أستاذ مساعد قسم علم النفس

 نية جامعة األزهر كلية الدراسات اإلنسا
 

 :امللخص
ن األفكار االنتحارية، وأحداث الحياة إلى التعرف على العالقة بي ييهدف البحث الحال     

الجامعة، والكشف عن  بالضاغطة، وتقدير الذات، وسمات الشخصية لدى عينة من طال
الكشف عن الفروق إلى محاولة  باإلضافةإمكانية التنبؤ باألفكار االنتحارية من هذه المتغيرات، 

تقدير الذات،  ،ياة الضاغطة)األفكار االنتحارية، أحداث الح متغيرات فيبين أفراد العينة 
التخصص، النوع، محل اإلقامة (، وتكونت عينة البحث من )سمات الشخصية( باختالف 

، ي( علم245و)  ،( أدبى237و) ،( إناث247( ذكور، و)235( طالب، وطالبة بواقع )482)
أحداث الحياة  ،مقاييس األفكار االنتحارية همعلي( حضر، وطبق 232ريف، و)( 250) و

إعداد مجدى ) ، ومقياس تقدير الذات(إعداد الباحثة)اغطة، سمات الشخصية الض
د (، وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائيًا عن2004،الدسوقى

األفكار االنتحارية، وأحداث الحياة الضاغطة بأبعادها، والدرجة الكلية، وبعض  ( بين0,01)
سالبة دالة إحصائيًا عند  ارتباطيةبية، والعدائية، ووجود عالقة سمات الشخصية، وهى العصا

( بين األفكار االنتحارية، وتقدير الذات، وبعض سمات الشخصية، وهى االنضباطية، 0,01)
وأنه يمكن التنبؤ باألفكار االنتحارية من خالل متغيرات  ،االجتماعياالنبساطية، والوفاق 

، وأن أكثر المتغيرات تنبؤًا ة العصابية، سمة العدائية()أحداث الحياة الضاغطة، سمالبحث 
بعاد أأكثر  هذة هاالجتماعي باألفكار االنتحارية أحداث الحياة الضاغطة، وأن الضغوط األسرية

يليها الضغوط النفسية، ثم العصابية، فالعدائية، الحياة الضاغطة تنبؤًا باألفكار االنتحارية 
األفكار  فيرت النتائج عن عدم وجود فروق ف، كما أسقتصاديةالضغوط الدراسية، فالضغوط االف

ووجود فروق  ،محل اإلقامة( ،االنتحارية بين أفراد عينة البحث باختالف )التخصص، النوع
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النوع، ومحل اإلقامة  فيلمقياس أحداث الحياة الضاغطة  الدرجة الكلية  في( 0,01دالة عند )
، واالقتصادية األبعاد األسرية االجتماعية فيد فروق لصالح الذكور، والحضر، وعدم وجو فقط 

بعد  فيالنوع  في( 0,01ووجود فروق دالة عند ) ،باختالف) التخصص، النوع، محل اإلقامة(
دالة إحصائيًا  النفسيبعد الضغط  فيالضغوط االقتصادية فقط لصالح الذكور، ووجود فروق 

، والذكور، والحضر، وعدم األدبيصالح التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة ل في( 0,01عند )
وجود فروق  موعد ،تقدير الذات باختالف )التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة( فيوجود فروق 

 يسمات االنضباطية، االنبساطية، والعصابية، والوفاق االجتماع فيسمات الشخصية  في
دالة إحصائيًا ية سمة العدائ فيفروق  )التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة(، وتوجد باختالف

 ، والحضر.يالتخصص، ومحل اإلقامة لصالح األدب في( 0,01عند )
سمات  –تقدير الذات  –أحداث الحياة الضاغطة  –الكلمات المفتاحية: األفكار االنتحارية 

 الشخصية.
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األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى عينة من طالب 

 تغريات الدميوجرافيةضوء بعض امل يف اجلامعة
 

 

 حنان أمحد عبد الرمحن د.
 أستاذ مساعد قسم علم النفس

 نية جامعة األزهركلية الدراسات اإلنسا
 :املقدمة

من المشكالت التي جذبت اهتمام الباحثين في مختلف المجاالت  تعد مشكلة االنتحار     
ر سلبي على الفرد والمجتمع، والقضائية، لما لها من تأثي ميةعليوالتاالجتماعية والنفسية 

 .مجتمع من المجتمعات يظاهرة اجتماعية يكاد ال يخلو منها أ وهي ،واستقراره ،وتماسكه
 ،تعانى من المشاكل، والضغوط التي أدت إلى آثار اجتماعية التيوخاصًة المجتمعات    

( إلى أن 3: 2011) هالجنازر  (، وقد أشار361: 2014 ،ونفسية سلبية )الجبوري والسلطاني
وهي شائعة  ،االنتحار أصبح ظاهرة مقلقة خاصًة في السنوات القليلة الماضية للدول العربية

 ،سنة، ومعظم دوافعهم للتخلص من حياتهم 40-17بين األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 
 يهشار ال، وهذا ما أبالفشل واالقتصادية، والشعور ،واالنتحار هي صعوبة الحياة االجتماعية

باألعباء، والضغوط التي ال يمكن تجنبها  قد يرجع إلى الشعور ( أن االنتحار2001(فايد 
بسبب تعقد الظروف االجتماعية واالقتصادية خاصًة بين الشباب، وتؤدي أحداث الحياة 

وبالتالي إلى  ،الضاغطة السلبية إلى الشعور باليأس والوحدة والعجز، وعدم الرضا عن الحياة
   .(   211-210: 2001 ،آخرون ، و االنتحار )الرشيدي في التفكير

تعرض الشباب للمواقف الضاغطة في حياتهم قد يجعلهم يشعرون بالضغط إذ أن       
النفسي، والقلق والتوتر، كما أن طالب الجامعات جزء من المجتمع ألنهم ليسوا بعيدين عن 

مروا به من مواقف، وظروف مشاكله، فهم يتعرضون لمستويات مختلفة من الضغوط لما ي
، وعلى عزيمتهم، همعلينتيجة لتراكمات، وضغوطات الحياة الجامعية، مما يؤثر بالسلب 

هذه الضغوط قد تجعلهم أكثر إصرارًا على مواجهتها، أو يستسلموا و  ،ورغبتهم في الدراسة
: 2016 ،ويذعنوا لها، وال يستطيعوا مواجهتها مما يؤثر على طموحاتهم )صحراوي وعبايدية

6).    
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بعض االضطرابات الجسدية عدم قدرة الفرد على مواجهة هذه الضغوط يؤدي إلى ظهور و    
وقد يؤدي إلى  ،، وإحساسه بالتهديد واإلرهاق، مما يؤدي به إلى مرحلة فشل المقاومةوالنفسية

ط و ضغ(، والفشل في التعامل مع ال2004 جسدي، وأحياًنا الموت )إسماعيل،وال النفسيمرض ال
في عملية  اً عليفقد يؤدي إلى محاولة االنتحار، أو التفكير فيه والتخطيط له، وقد ينجح الفرد 

 في الذات، وهذا ما تمت اإلشارة إليهتقدير  انخفاضاالنتحار، وقد يؤدي الشعور بالفشل إلى 
واالضطراب  الذات،انخفاض تقدير يرى الباحثون صلة بين حيث  (25: 2000)الفحل 

يكونون إيجابيين في تعاملهم  مرتفع، فاألفراد الذين يتمتعون بتقدير الذات اإليجابي أو الالنفسي
في حين أن أولئك  وهم أشخاص مرغوب فيهم ،مع اآلخرين، ولديهم أفكار إيجابية عن أنفسهم

عن مفهوم سلبي هم أشخاص مضطربون لديهم  تقدير الذات المنخفضالذين يعانون من 
 بهم . أنفسهم غير مرغوب 

من المتغيرات المهمة التي تؤثر على السلوك ألنه شعور الفرد بنفسه، يعد تقدير الذات ف     
فرد، لوهو نتيجة سلوك اآلخرين تجاهه، ومرتبط بتكامل شخصية الفرد، حيث يقع بين ذات ا

من المتغيرات يعد  يالسلبأو المنخفض، الذات قدير والواقع االجتماعي الذي يعيش فيه، وت
لنفسية التي تلعب دوًرا رئيسًيا في ظهور الشخصية االنتحارية )عبد الحفيظ والهاشمي، ا

2011). 
ناولوها تعد من بين المفاهيم التي تهم علماء النفس، والتي ت سمات الشخصيةكذلك ايضًا     
التعرف على المالمح  فيمعرفة شخصية الفرد، مما يساعد  فيعاماًل مهمًا  ي، فهالدراسةب

مكانية التعامل معه، إالتنبؤ بتصرفاته، وأفعاله، و  فيتساعد  يئيسية لشخصيته، وبالتالالر 
 ارتفاعقد تساهم السمات الشخصية للفرد في  و (،83: 2006 ،. )الشميري والتحكم فيه 

 Rebecca Devi) بعض الدراسات مثل دراسة هذا ما أشارت إليه ، و لديهفكار االنتحارية ألا
& Jaiprakash, 2015)  سمات شخصية معينة مثل العصابية  ارتفاعوالتي أشارت إلى أن

 .وانخفاض االنبساط والضمير له عالقة إيجابية باألفكار االنتحارية
ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالي للتعرف على العالقة بين األفكار االنتحارية، وبعض     

الذات، وسمات الشخصية، وذلك  رتقدي، و ضاغطةالمتغيرات النفسية، وهي أحداث الحياة ال
الفرد وخصوصا عينة البحث الحالي وهي طالب  علىها ر وتأثي ،ألهمية هذه المتغيرات

 .وأمل األمة، مهمة شريحة الجامعات فهم
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 :بحثالمشكلة 
المجتمع، بو  ،األفكار االنتحارية مشكلة تعبر عن اضطرابات في عالقة الفرد بنفسهتعد       

، وتكمن مشكلة البحث حاالت االنتحار بسبب الضغوط والصراعات المختلفةمع زيادة  خاصةً و 
فالتفكير ، وهو فكرة مبدئية، رتتناول مشكلة االنتحا ينتحارية أأنها تتناول األفكار اال في يالحال

باب ش( يعد ظاهرة معقدة عند الشباب، وخاصًة ال72: 2021 ( ي ، كما أشار حجاز ي االنتحار 
االنتحار، ثم تخيل  فيتبدأ بالتفكير  فهي ،هاعليتحتاج القاء الضوء  ظاهرة فهي، يالجامع

 ،العوامل، لمعرفة أسبابها، و ن دراسة هذه األفكارملذا البد  االنتحاري طريقة التنفيذ، ثم الفعل 
في تحسين هذه العوامل، وتعديل مما يساعد  ،والدوافع التي تؤدي إلى هذه األفكار االنتحارية

الذي يتسبب في خسارة الفرد  يعلهي مرحلة مبكرة قبل السلوك االنتحاري الف، فرهذه األفكا
 .والمجتمع

، ضاغطةوهذا ما دفع الباحثة إلى دراسة العالقة بين األفكار االنتحارية وأحداث الحياة ال   
 ,Han & Lee )  مثل دراسة ،حيث أشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقة إيجابية بينهما

 أشار عالقة بين ضغوط الحياة واألفكار االنتحارية، وكما توصلت إلى وجود  التي، و (2021
تشكل خطورة كبيرة على صحة الفرد  ضاغطةأن األحداث الإلى ( 295: 2002 ،)الحسين

القدرة على التكيف، وعدم  ضعفه سلًبا مثل يعلوتهدد تكوينه النفسي ألنها تؤثر  ،وتوازنه
، والشعور بالتوتر، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ض الدافعيةانخفاو  ،القدرة على أداء مهامه

وهذا قد يدفعه إلى التفكير في إنهاء مشاكله عن طريق التخلص  ،حدوث االضطرابات النفسية
ؤثر على مدى شعوره يالفرد لذاته وإحساسه بنفسه  ، فتقديرالذات ، كذلك تقديرمن حياته

 في، فتقدير الذات المنخفض كم أشارنا سابقًا بالنجاح أو الرضا أو الشعور بالفشل والعجز
ر الشخصية و ظه فيتسهم  التيالمتغيرات  من يعد (2011،)عبد الحفيظ، والهاشمى
 ،وبيئته ،في تكيف الفرد مع نفسهاألثر الكبير فلها لفرد، اشخصية  االنتحارية، وكذلك سمات

عيقه فقد ت   عكس صحيح.ال التي يمر بها، أو مشكالتوحل ال ،ومجتمعه، ومواجهة الضغوط
يمر بها بل تزيد من  التيسماته الشخصية عن التكيف، ومواجهة الضغوط، والصعوبات 

إلى التفكير  وئهقد يؤثر سلبًا على توافق الفرد، ولج مماشعوره بالقلق والتوتر مثل العصابية، 
عالقة بين  في االنتحار للتخلص من المعاناة، وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات أن هناك
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صلت و تحيث  (Hills & Francis, 2006) سمات الشخصية. واألفكار االنتحارية مثل دراسة
 .د عالقة بين سمات الشخصية وانتشار األفكار االنتحاريةو جو إلى 

بالغة األهمية، فهم  فئةلذكور واإلناث، وهم من اجامعة طلبة الوهي  ،كذلك طبيعة العينة     
ع ألنهم أمل الغد، ومستقبل األمة لذلك تسعى المجتمعات لمساعدتهم، المجتم في يعنصر رئيس
وإحساسهم  ،تقديرهمعلى و  ،ضغوط الحياة التي تؤثر على أدوارهم في المجتمع ووقايتهم من

 ،وأيًضا من خالل عمل الباحثة ،وبالتالي على أفكارهم ،وأنفسهم وسماتهم الشخصية هم،بذات
ت القلق الذي يعاني منه طالب الجامعة بسبب الضغوط وتفاعلها مع طالب الجامعة الحظ

من الشعور بمشكلة  ةوالتي كانت من المؤشرات التي مكنت الباحث ،المتزايدة بكافة أنواعها
التوافق مع  سوء وهذا الشعور السلبي الذي يمر به طالب الجامعة قد يؤدي إلى ،البحث

، وتقدير سلبي اتهماب في شخصياألمر الذي قد يؤدي إلى اضطر  مومع مجتمعهأنفسهم، 
من اسباب تناول  يضاً أ ،محياته اءنهواالنتحار إل م،نفسهأإلى التفكير في إيذاء  ائو يلجف، هملذات

وسائل األعالم  فينقرأ، ونسمع عنها  التيكثرة حاالت االنتحار بين الشباب هذا الموضوع 
الدراسات  فيسوف نشير اليها  التية، و المختلفة، والسوشيال ميديا، وأخيرًا ندرة الدراسات العربي

ع بالبحث، و إلى تناول الموض الباحثةب يحدود اطالع الباحثة، مما دع فيالسابقة، وذلك 
 . والدراسة

وبعض المتغيرات التي  ،كان من المهم والضروري معرفة العالقة بين األفكار االنتحاريةف     
، تقدير الضاغطةلجامعة وهي )أحداث الحياة عمل على زيادتها بين طالب ات، و هاعليقد تؤثر 

ضوء بعض المتغيرات  في هذه المتغيرات في، ومعرفة الفروق بينهم الذات، سمات الشخصية
  الديموجرافية(

 عن التساؤالت اآلتية.  اإلجابة فيمما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث      
ة الضاغطة، وتقدير الذات، وسمات أحداث الحياو هل توجد عالقة بين األفكار االنتحارية،  -1

 الشخصية لدى أفراد العينة؟ 
 ،الذات تقدير ،أحداث الحياة الضاغطة) من خاللهل يمكن التنبؤ باألفكار االنتحارية  -2

 سمات الشخصية(؟
         اختالفحارية ترجع إلى هل توجد فروق بين أفراد عينة البحث على مقياس األفكار االنت -3
 قامة(؟ محل اإل – نوعلا – تخصصال)
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اغطة ترجع إلى هل توجد فروق بين أفراد عينة البحث على مقياس أحداث الحياة الض -4
 قامة(؟ محل اإل – نوعال –تخصصال) فختالا

                اختالفهل توجد فروق بين أفراد عينة البحث على مقياس تقدير الذات ترجع إلى  -5
 ( ؟ قامةمحل اإل –نوعال – تخصصال)

    اختالفهل توجد فروق بين أفراد عينة البحث على مقياس سمات الشخصية ترجع إلى  -6
 قامة( ؟ محل اإل – نوعال – تخصصال)

 :أهداف البحث
 إلى محاولة التعرف على  ييهدف البحث الحال

 األفكار االنتحارية، وعالقتها بأحداث الحياة الضاغطة، وتقدير الذات، وسمات الشخصية.  -1
إمكانية التنبؤ باألفكار االنتحارية لدى عينة البحث من خالل أحداث الحياة الضاغطة،  -2

 تقدير الذات، سمات الشخصية. 
 ،أحداث الحياة الضاغطة ،األفكار االنتحارية)متغيرات  فيمعرفة الفروق بين عينة البحث  -3

 –تخصصة، وهى )البعض المتغيرات الديموجرافيضوء  في (سمات الشخصية ،تقدير الذات
 .قامة(محل اإل – نوعال

 :أهمية البحث
 جانبين هما  فيتتمثل أهمية البحث     

 أواًل : األهمية النظرية . 
واضيع المهمة مأنه يتناول موضوع األفكار االنتحارية، وهو من ال فيوتكمن أهمية البحث  -1

تؤثر  التيفسية ذات األهمية، و يهتم بها جميع المجتمعات، وعالقتها ببعض المتغيرات الن التي
 أحداث الحياة الضاغطة، تقدير الذات، سمات الشخصية.  وهيعلى كفاءة الفرد، وتوافقه، 

 المجتمع في وأساسيالجامعة، فهم عنصر فعال،  بيتناولها البحث، وهم طال التيالفئة  -2
 ألنهم أمل المستقبل. 

لدى  الحاليية مجتمعة مع متغيرات البحث تناولت األفكار االنتحار  التيندرة الدراسات  -3
 حدود اطالع الباحثة.  فيطالب الجامعة، وذلك 
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 ثانيًا: األهمية التطبيقية 
تصميم بعض المقاييس النفسية، وهى مقياس األفكار االنتحارية، وأحداث الحياة  -1

 الضاغطة، وسمات الشخصية.
ار االنتحارية بأحداث الحياة الضاغطة، معرفة مدى عالقة األفك فيقد تفيد نتائج البحث  -2

تحسين الظروف  فيالجامعة مما قد يساعد  بوتقدير الذات، وسمات الشخصية لدى طال
اتهم الشخصية، مما يؤدى إلى مس فيانحرافات، أو اضطرابات  يالمحيطة بهم، وتعديل أ

لديهم من األفكار إلى الشعور بالتوافق، والرضا مما يخفض  وبالتالي، مزيادة تقديرهم لذاته
 االنتحارية. 

توعوية  إرشادية، والباحثين لعمل برامج نالمسؤوليتوجيه نظر  فيقد تفيد نتائج البحث  -3
الجامعة بأنفسهم، وتعديل سماتهم الشخصية، وخفض الشعور  بطال لتنمية، وتحسين شعور

 بالضغوط المحيطة بهم . 
 :البحث حمددات 

 .يالحاللكونه أنسب المناهج للبحث  فيثة المنهج الوصاستخدمت الباحمحددات منهجية. 
 الجامعة من الذكور واإلناث ب( من طال 482تكونت عينة البحث من )  بشرية. محددات

 .من بعض الجامعات المصرية
وتفهنا  ،جامعة األزهر بالقاهرة بتم تطبيق أدوات البحث على عينة من طال مكانية. اتحددم

 .امعة عين شمستربية جكلية و  ،األشراف
 2021 ياألول للعام الجامع يالفصل الدراس فيتم تطبيق أدوات البحث  زمنية. اتحددم
/2022  

 لمصطلحات البحث  اإلجرائيالتحديد 
  The suicidal ideationاألفكار االنتحارية 

تصيب الطالب بالتوتر، واليأس،  التيمجموعة من األفكار، والتصورات، والمشاعر  هي   
 .ةعليالفمرحلة تبدأ قبل عملية االنتحار  وهيعه إلى إيذاء نفسه، وقتلها، وتدف

المفحوص من مقياس األفكار االنتحارية المستخدم  هاعلييحصل  التيبالدرجة  وتعرف اجرائيًا:
 . الحاليالبحث  في
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    Stressful life events أحداث الحياة الضاغطة

ر المرغوبة بكافة أنواعها داخلية، وخارجية سواء مجموعة من األحداث الفجائية غي هي    
كانت أسرية اجتماعية، أو دراسية، أو اقتصادية، أو نفسية، مما تؤدى إلى شعور الطالب 

  بالرضا.، والتهديد، وعدم الشعور باإلنهاك
المفحوص من مقياس أحداث الحياة الضاغطة  هاعلييحصل  التيبالدرجة  اجرائيًا:وتعرف 

  الحالي.البحث  فيالمستخدم 
 Self- Esteemتقدير الذات 

( لتقدير الذات حيث عرفه بأنه تقدير عام 7 :2004الدسوقي ) وقد تبنت الباحثة تعريف   
ال  التيتدعوه الحترام ذاته، والسلبيات  التييضعه الفرد لنفسه، وبنفسه متضمنًا اإليجابيات 

رد لذاته كان الفرد ناجحًا اجتماعيًا، أما إذا تقلل من شأنه بين اآلخرين، وكلما ارتفع تقدير الف
 انخفض تقديره لذاته فإنه يكون أقل نجاحًا من الناحية االجتماعية.

 فيالمفحوص من مقياس تقدير الذات المستخدم  هاعلييحصل  التيبالدرجة  اجرائيًا:ويعرف 
  الحالي.البحث 
   Personality traitsالشخصية سمات 

يتميز بها الطالب عن  التيالستجابات، وردود االفعال الثابتة نسبيًا، و مجموعة من ا يه    
تكوين  فيبة، وتسهم ستكون وراثية، أو مكت وهيتؤثر على شخصيته، وسلوكه،  التيغيره، و 
 هويته.

المفحوص من مقياس سمات الشخصية المستخدم  هاعلييحصل  التيبالدرجة  اجرائيًا:وتعرف  
  الحالي.البحث  في
 والدراسات السابقة  النظري ار طاال

  The suicidal Ideationاالنتحارية األفكار  أواًل:
والضغوط التي أصبحت سمة من سمات هذا العصر أدت إلى ظهور  ،التغيرات السريعة    

، فالضغوط تؤدى إلى الشعور باإلحباط، .وهذه الظاهرة تكاد تغطي العالم كله ،ظاهرة االنتحار
  (.2003،االنتحار )فايد فيالفرد إلى التفكير  والعجز، مما يدفع

 :نذكر منها هناك العديد من التعريفات لألفكار االنتحاريةو 
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تفكير الفرد في إنهاء  ابأنه اهاحيث عّرف ،Penven, & Janosik ( 2012تعريف )   
لًبا وغا ،الناتج عن رغبة الفرد في التخلص من األلم والضيق النفسي الذي يعاني منه ،حياته

 .إنهاء حياته فيما يفشل الفرد. 
لقضاء على لعلى أنها تفكير يهدف إلى إيجاد حلول  Wang et al.  (2012) عّرفها   

 .الروح دون الوصول إلى هذه الغاية زهاقاالحياة و 
، هاعلي، واألقدام ( بأنها األفكار والتصورات المرتبطة بمحاولة االنتحار2021) اودعرفها دتو    

في  والتفكير، والتنفيذ والتخيل لألحداث قبل وأثناء وبعد محاولة االنتحار ،التخطيطوكيفية 
عملية االنتحار، والتي يمكن أن تنتهي بفعل انتحاري مراحل االنتحار هو مرحلة مبكرة من 

 كامل.
 ،( بأنها هيمنة بعض التصورات العقلية المتعلقة باالنتحار2021عرفها سليمان )و     

، كما أنها في، وتعد أحد أشكال التشوه المعر وتفكيره ،ذاء النفس الخطيرة على الفردوسلوكيات إي
أنها بعيدة عن  أيتشمل األفكار المرتبطة بالتخطيط، والضبط، ونتائج السلوكيات االنتحارية 

  الكامل.االنتحار 
لتصورات ليست سوى مجموعة من األفكار وا أن األفكار االنتحارية ةرى الباحثتمما سبق     

 فهي، بما في ذلك التنفيذ إليذاء نفسه وإنهاء حياته ،التي يلجأ إليها الفرد من أجل التخطيط
 فهيقد تؤدى إلى نجاح عملية االنتحار، أو الفشل فيها  التيعملية مسبقة لعملية االنتحار، و 

 .الفعلي االنتحاري ليست السلوك 
والمشاعر ، والتصورات، . مجموعة من األفكاربأنها األفكار االنتحارية ةالباحث فتر  وقد ع   

، وهي مرحلة تبدأ قبل هاوقتل ،لتي تصيب الطالب بالتوتر واليأس، وتدفعه إلى إيذاء نفسها
 .ةعليالفاالنتحار  عملية

 ةاالنتحاري فكارمن مقياس األ فحوصالم هاعليالدرجة التي يحصل ب :وتعرف إجرائياً    
 .المستخدم في البحث الحالي

 االنتحار:ة أزم
، فهو يبدأ بالشعور بالنقص، والمجتمع ،االنتحار والتفكير فيه أزمة نفسية خطيرة للفرد    

والدونية، وقد يكون هذا الشعور ناتج عن التعرض لبعض الصعوبات، أو حاالت من الفشل، 
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، أربع محاور فييتطور الوضع إلى محاولة الهروب من هذا الشعور، وتتحدد أزمة االنتحار ف

   :وهي
 .هعليتغلب األلم النفسي وعدم قدرة الفرد على السيطرة  -1
 .القديمة عاديةعدم القدرة على التخلص والتغلب على الصعوبات بالطرق ال -2
 .شعور غير مريح -3
 .إنها مرتبطة بالصورة الذاتية واألسرة والدين -4
 تمر أزمة االنتحار بعدة مراحلو 

 .بل االنتحارأعراض ما ق ، وهىالتنشيط  1-
 .التكيف. أي زيادة األعراض وتحويل األفكار إلى سيناريو  2-
 .تمرير إلى العمل  3-

 الضغط.انخفاض و  ،هدوءيحدث فيها ال. و االسترجاع -4
 .يعمل الفرد على إزالة التوتر النفسي والعودة إلى آليات الدفاع لكنها غير فعالة االستقرار -5

 .(46-45: 2015 ،ليالدفاع العاجل. )غستعديل آليات  أي. توطيدال6 -
حيث  ،مرة واحدة ، أوأن االنتحار عملية ال تحدث بشكل مفاجئ ةرى الباحثتمما سبق     

ثم أفكار  ،وهي التنشيط ،مثل مرحلة األعراض ،تمر بمراحل متعددة قبل الوصول إلى الفعل
تعديل محاولة االنتحار باتباع وقد يحاول الفرد مرة أخرى  ،فعلثم الرغبة في ال ،إيذاء النفس.

ومن  ،لكنها غير مجدية وغير فعالة ،واستخدام آليات الدفاع ،طرق تهدئته إلزالة التوتر النفسي
 ر فيه. هنا يجب مالحظة هذه األعراض على الفرد الذي يعاني من أزمة انتحار أو يفك

 :أسباب االنتحار
 :اونذكر منهوتختلف األسباب التي تؤدي إلى االنتحار  تتعدد،

الشعور بالذنب، والذي قد ينشأ نتيجة الشعور بالحرمان العاطفي منذ الصغر، مما يؤدي  -1
 إلى لوم الذات، والشعور بالفشل، والرغبة في إيذاء النفس.

مما يؤدي إلى  ،رد فعل على فقدان شيء ما، أو فقدان شخص عزيز في حياة الفرد -2
 يذاء النفس.االكتئاب، وقد يتطور إلى رغبة في إ

أشار البعض إلى أن خطر االنتحار أعلى بين األقارب الذين يعانون من  عوامل وراثية -3
 اضطرابات المزاج منه بين األقارب المصابين بالفصام.
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وتعاطفهم يلجأ الفرد إلى محاولة االنتحار لجذب انتباه  ،لجذب انتباه اآلخرين وحبهم -4
 اآلخرين.

عند  مثل الهرمونات وخاصةً  لالكتئاب العوامل المسببةمثل  لبيولوجيةالعوامل الفسيولوجية ا -
الفتيات في سن البلوغ ونقص الحديد واضطراب السكر في الدم وانخفاض مستوى السيروتونين 

 (.10-9: 2011 ،مما يؤدي إلى االكتئاب والميل إلى العنف واالنتحار. )الجنازرة
 :باب االنتحار أس منأن : 47-51) 2015) غسيل تكما أوضح

 ،والمرض العقلي ،النفسياألسباب النفسية والعقلية مثل شعور الفرد باالضطراب والمرض  -1
 وهي من أقوى العوامل المؤدية إلى االنتحار.

 اضطرابات الشخصية عاماًل رئيسيًا في االنتحار.قد تعد و ، اضطرابات الشخصية -2
 ،ض المزمنة المستعصية مثل السرطانعوامل الصحة البدنية مثل وجود بعض األمرا -3

 فهؤالء األفراد هم أكثر عرضة لالنتحار بسبب الضغط النفسي الناتج عن المرض.
بحيث يشعر الفرد باالبتعاد عن  ،واالنطوائية ،عوامل اجتماعية مثل العزلة االجتماعية -4

جته للعالقات اآلخرين لذلك من المرجح أن يفكر في االنتحار بسبب الحاجة العاطفية، وحا
 االجتماعية، وهو أمر ضروري لتنمية قدرات الفرد وإشباعه االحتياجات العاطفية.

غير السليمة قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية واضطرابات  والتنشئة األسرية، ةيعوامل األسر ال -5
 ،نوسوء معاملة الوالدي ،في الشخصية تدفع الفرد إلى التفكير في االنتحار، مثل تفكك األسرة

 .سويةوغيرها من األساليب غير ال
مما يؤدي إلى الشعور بالدونية  ،، والوضع االقتصادي السيئرعوامل اقتصادية مثل الفق -6

 مما يؤدي إلى التفكير في االنتحار. ،وبالتالي إلى آثار سلبية على نفسية الفرد ،واإلحباط
 ي إلى الشعور بالحزن.عوامل ذاتية مثل ضعف الثقة بالنفس نتيجة الفشل مما يؤد -7

أن األفكار االنتحارية هي نتيجة مجموعة من العوامل التي قد  ةرى الباحثتمما سبق     
تكون مفردة أو مجتمعة في الفرد، وهي عوامل خارجية مرتبطة بالبيئة واألسرة والظروف 

إلى مما يؤدي داخلية فسيولوجية مثل بعض الهرمونات، ونقصها أو قد تكون  ،االقتصادية
أو قد يكون بسبب اضطرابات الشخصية مثل ضعف ثقة الفرد  ،ةكون وراثيً تأو قد  ،االكتئاب

مع الفرد يؤدي إلى آثار سلبية على  ا، وتفاعلهامنه أو بعض ،وجود أحد هذه العواملف  ،بنفسه
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حياة الفرد، مما يجعله يشعر بالحزن واليأس، والرغبة في التخلص من هذه الصعوبات، لذلك 

 . أ إلى التفكير في االنتحار، والتخلص من الحياةيلج
 االنتحار:أنواع 
 :ىاالنتحار وهثالثة أنواع من إلى ( 2021لوط )أشار 

، وشعور ةجماعالتكامل  في والذي يرجع إلى وجود نظام قيمي، وضعف ،االنتحار األناني -1
ي صورة لهشاشة ظاهرة االنتحار في المجتمعات الصناعية ه، فقوي بالمسؤولية الشخصية

 وغياب االنتماء المجتمعي. ،وضعف العالقات الفردية ،النسيج االجتماعي
 -غيرى ويجمع بين خاصيتين ) ،غيرى والذي يعرف باالنتحار ال ،االنتحار اإليثاري  -2

 ،انتحار ال يفرضها المجتمع حاالت فهي، إجباري كل انتحار إيثاري ليس بالضرورة ، و إجباري(
 ،تعكس فكرة اإليثار قوة التكامل بين الروابط الجماعية، و اختيارية أكثر لكن ليس لها ميزة

 والضغوط االجتماعية.
االنتحار الفوضوي، وهو انتحار غير معياري ينتج عن اختالل التوازن الذي ينتشر في  -3

 .ةالنظم االجتماعية نتيجة التغيرات االجتماعية المفاجئة والسريع
    Stressful life eventsغطة ثانيًا: أحداث الحياة الضا

يتعرض اإلنسان يوميًا للعديد من الضغوط سواء كانت ضغوط خارجية مثل الدراسة أو     
كما يواجه ضغوًطا داخلية تتعلق باآلثار  العمل أو األسرة أو الصحة أو تتعلق بالجوانب المادية

 (.72: 2007ده. جو )والسلبية التي تنجم عن أخطائه السلوكية  ،العضوية والنفسية
 نذكر منها  ضاغطةهناك العديد من التعريفات ألحداث الحياة ال

( بأنها أعباء مفرطة تثقل كاهل الفرد 353: 2007والسميري ) فيأبي مصطتعريف      
 نتيجة األزمات والتوترات والظروف الصعبة والقاسية التي يتعرض لها في حياته اليومية.

( على أنها مجموعة من المصادر الخارجية 72: 2007) هجود( في 1998عرفها شقير )     
مما يؤدي إلى ضعف قدرته على إنتاج  ،والداخلية المجهدة التي يتعرض لها الفرد في حياته

االضطرابات العاطفية والفسيولوجية التي تؤثر  بمجموعة منمصحوبة استجابة مناسبة للموقف 
 على جوانب أخرى من الشخصية.

 النفسيإلى تعريف الجمعية االمريكية للطب ( 3: 2019والميزر )، الدوسري ر أشاكما      
 بأنها أعباء ترهق الفرد وتتجاوز قدرته على التحمل.ألحداث الحياة الضاغطة 
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تغيرات مفاجئة وشديدة يتعرض لها الفرد  بأنها  Maquet et al. (2020) فيوتعر      
 ،وقد تشمل هذه األحداث انخفاض الدخل بسبب التغيرات التي تتطلب عمليات تكيفية،

ؤثر يمن شأنه أن  ذىوهي تجارب موضوعية بسبب إعادة التكيف ال ،وصعوبات في الدراسة
ويحتاج إلى عمل ردود أفعال تهدف إلى  ،الجسديالنفسي. والتوافق  قالشعور بالتوافعلى 

 استعادة التوازن المفقود.
ومصادر متنوعة  ،مفرطة أثقال الضاغطة هية أن أحداث الحيا ةرى الباحثتمما سبق     

ولها تأثير سلبي على حالته النفسية  ،للضغوط التي يواجهها الفرد سواء كانت داخلية أو خارجية
 والجسدية.

ف وقد     الفجائية غيربأنها. مجموعة من األحداث  ضاغطةأحداث الحياة ال ةالباحث تعر 
 ،أو اقتصادية دراسية،أو  ،اجتماعية أسريةسواء كانت  وخارجية ،داخليةبكافة أنواعها  ةالمرغوب

 الرضا.الشعور بوعدم  ،والتهديد نهاك،ؤدي إلى شعور الطالب باإلتأو نفسية مما 
ضاغطة من مقياس أحداث الحياة ال فحوصالم هاعليالدرجة التي يحصل ب: وتعرف إجرائياً   

 المستخدم في البحث الحالي.
 الفرد:على  ةضاغطتأثير أحداث الحياة ال

 ،وتدني احترام الذات ،تؤدي إلى الشعور بفقدان الثقة بالنفس ضاغطةأن أحداث الحياة ال  
 ،وترتيب األفكار ،وعدم القدرة على التركيز ،والتوتر ،ومشاعر القلق ،وقلة الثقة باآلخرين

 مما يؤدي إلى السلوك ،وعدم القدرة على التحكم في السلوك ،والتهور سرعة الغضب،و 
الدوسري المزعجة )والنوم المتقطع واألرق واألحالم  ،والحزن  ،واالكتئاب ،والشكوك ،العدواني
 .(4: 2019 ،والميزر

 الضاغطة:العوامل التي تؤثر على مدى شعور الشخص باألحداث 
( إلى أن هناك عدًدا من العوامل التي تؤثر على مدى 48-46: 2012)أبو شامة  يشير     

 دشعور الفر 
 ، وهي:ضاغطةداث الحياة البأح 

 ،اإلدراك المعرفي. إن وعي أي فرد بالموقف هو ما يحدد ما إذا كان الموقف مرهًقا أم ال -1
 والوعي الذاتي هو ما يحدد األثر النفسي للحدث. ،واألحداث تتأثر بالتفسيرات



 

 

 

) 15) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
عرض ومصدًرا للمقاومة أثناء الت ،الشخصية. تلعب العوامل والسمات الشخصية دوًرا -2

 .ضاغطةلألحداث ال
الكفاءة الذاتية. أي مدى كفاءة الفرد في القيام باألعمال المطلوبة للتعامل مع الموقف  -3
وتعتمد  ،ويتضمن المواجهة واالستسالم وصراع اإلنجاز ،، والذي يعبر عن سلوك الفردضاغطال

 لمتعلقة بالكفاءة الذاتية. هذه السلوكيات على التوقعات ا
، ضاغطةلنفسية. أي امتالك الفرد لمجموعة من السمات لمواجهة أحداث الحياة الالصالبة ا -4

 والتحدي. ،والسيطرة ،وتتكون من االلتزام
االجتماعي في األسرة  ويتمثل الدعم، والمعنوي  ،الدعم المادي مساندة االجتماعية، وهوال -5

والثقة  ضاغطة،حداث الوالزمالء مما يساعد الفرد على مواجهة األ ،واألصدقاء ،واألقارب
 واحترام الذات. ،وتقدير ،بالنفس والوئام االجتماعي

أن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على مدى شعور الفرد  ةمما سبق يتضح للباحث    
مثل  ،، وهذه العوامل قد تساعده في مواجهة هذه األحداث، أو قد تعيقهضاغطةباألحداث ال

فإنها تساعده على التكيف والتغلب  ،شخصية. إذا كانت إيجابيةأو كفاءته ال ،سماته الشخصية.
 والعكس صحيح. ،على الضغوط

 :ضاغطةأنواع أحداث الحياة ال
 :يه إلى خمسة أنواع ضاغطة( أحداث الحياة ال44-34: 2016)المصري صنف    

 ،وشخصًيا ،وأدائه أكاديمًيا ،الضغوط السلبية التي تؤثر سلًبا على سلوك الفرد -1
 مثل فقدان أحد األحباء أو الحرمان منه. ،اجتماعًياو 

والتأقلم مع الموقف المجهد،  ،الضغوط اإليجابية التي تحث الفرد على محاولة التكيف -2
وتعويضه عن شعوره بالدونية  ،وإشباع رغباته ،وتجعله حافًزا لتحقيق الهدف

 والحرمان.
ضرورة إشباع حنان األب لمن  ضغوط مؤقتة، وهي حاجة الفرد إلى دعم مؤقت، مثل -3

 فقد والده.
ضغوط دائمة كضغوط تحمل مسؤولية األخوة في حالة الحرمان من األب، ومرض  -4

وتستمر هذه الضغوط لفترة  ،ونقص الموارد المالية ،راد األسرة بمرض مزمنفأ أحد
 من الزمن.
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وما يصاحبها  ،ومشاكل المراهقة ،وهي الضغوط المصاحبة لفترات النمو ،ضغوط النمو -5
 من توترات.

 :ضاغطةمصادر أحداث الحياة ال
 :ىضاغطة إلمصادر أحداث الحياة ال تقسم    

الطبيعية. أي تلك التي تحدث بسبب الظروف الطبيعية مثل الضاغطة مواقف الحياة  -1
ونقص  ،وزيادة السكان ،والكوارث الطبيعية ،ونقص الموارد الطبيعية ،درجات الحرارة

 نقص النظافة.الخدمات و 
زيادة عدد  ،الحضارة المختلفة ،االجتماعية. مثل مشاكل األسرة الضاغطة مواقف الحياة -2

 وفاة أحد األحباء. ،األبناء
والتوزيع غير  ،وضعف اإلنتاج ،مثل البطالة والفقر ،االقتصاديةالضاغطة  الحياة مواقف -3

 وضعف الثروة. ،العادل لإلنتاج
وازدحام  ،وضغوط االمتحانات ،، مثل صعوبة المناهجدراسيةالة الضاغطمواقف الحياة  -4

)الدوسري  أماكن الدراسة، وضغط الزمالء، والواجبات المنزلية، والفشل األكاديمي
 .(4: 2019والميزر،

كما أن  ،ومتعددة ،لها مصادر متنوعة ضاغطةأن األحداث ال ةرى الباحثتمما سبق     
وقد تكون سلبية تجعل الفرد يشعر بالتوتر  ،فهي متنوعة ،ابتةوليست ث ،أنواعها ليست متشابهة

 ،إشباع احتياجاتهخطيها ألثبات ذاته، و وت ،ودوافعه تحثه على مواجهتها ،ةأو إيجابيً  ،والضغط
مما يؤثر  ،ةومستمرً  ة،كون دائمً تلفترة من الوقت، أو قد  ةكون مؤقتً توقد  ،وتحقيق طموحه

 .هعلى توافق
حيث أن  ،باألفكار االنتحارية ضاغطةاإلشارة إلى عالقة أحداث الحياة ال ومن هنا تجدر    

والتوتر، مما قد  ،خاصة السلبية منها لها عالقة بشعور الفرد بالقلق ضاغطةأحداث الحياة ال
أن ب( 295: 2002 ،)الحسين فييؤدي إلى التفكير في االنتحار، وهذا ما تمت اإلشارة إليه 

ويهدد تكوينه  ،وتوازنه ،يؤثر على صحة الفرد تعتبر خطًرا كبيًرا ضاغطةأحداث الحياة ال
وعدم القدرة على أداء واجباته  ،من آثار سلبية مثل ضعف القدرة على التكيف االنفسي لما له

مما قد يؤدي إلى تفكير الفرد للتخلص  ،وارتفاع معدل اإلصابة باألمراض النفسية ،وقلة الحافز
 .ر باالنتحار بالتفكي من هذه الضغوطات
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   Self- Esteemثالثًا: تقدير الذات 

لقد مر  يعد مفهوم تقدير الذات مفهوًما قديًما وحديًثا ومتجدًدا في دراسات علم النفس    
حيث كانت الذات محوًرا رئيسًيا  ،وساهم العديد من الباحثين في دراسته ،المفهوم بمراحل عديدة

معقًدا، وعندما أضيف إليه التقدير أصبح أكثر تعقيًدا  لذلك كان المفهوم ،في دراسة الشخصية
 (.429: 2004 ،)عبد مختار

  :نذكر منهاهناك العديد من التعريفات لتقدير الذات 
ويعتقد األشخاص الذين  ،حكم الفرد على أهميته الشخصية ( أنه2002أبو مغلي )تعريف    

واالحترام على عكس  ،ن التقديرويستحقو  ،يتمتعون بتقدير كبير أنهم أكثر قيمة وأهمية
ويؤمنون بأنهم غير  ،أنفسهم بأهمية، وقيمة األشخاص الذين لديهم تقدير متدني ال يشعرون 

 مقبولين من قبل اآلخرين.
متضمنًا  وبنفسه ( على أنه تقدير عام يضعه الفرد لنفسه،7: 2004يعّرفه الدسوقي )   

ال تقلل من شأنه بين اآلخرين، وكلما  التييات تدعوه الحترام ذاته، والسلب التياإليجابيات 
الفرد لذاته كان الفرد ناجحًا اجتماعيًا، أما إذا انخفض تقديره لذاته فإنه يكون أقل  ارتفع تقدير

 .نجاحًا من الناحية االجتماعية
 ،( على أنه حاجة الفرد إلى أن يكون قوًيا وفعااًل وواثًقا في قدراته15: 2006عّرفه سليم )وت   

 ويفوز بتقدير اآلخرين. ًا،حترمكون موضرورة أن يعترف به اآلخرون، أي أن ي
يتم التعبير عنها في  ،( على أنه أحكام ذاتية ذات أهمية ذاتية213: 2009ه شريم )تعّرفو    

 ألنها أحكام واعية أو عاطفية تتعلق بأهمية الفرد وتميزه. ،مواقف الفرد تجاه نفسه
أن تعريفات تقدير الذات قد اختلفت بين الباحثين، وتشير إلى أنها  ةرى الباحثتمما سبق    

وعي الفرد، وإحساسه بذاته، وتقييمه لنفسه من خالل العالم المحيط به وتفاعله مع اآلخرين، 
 ومواقفهم. تجاهه.

حيث عّرفه على أنه  ،( لتقدير الذات7: 2004تعريف الدسوقي ) ةالباحث وقد تبنت    
، والسلبيات ذاتهحترام الاإليجابيات التي تدعوه متضمنًا نفسه ، وبنفسهله الفرد تقدير عام يضع

كان الفرد ناجحًا اجتماعيًا، لذاته  الفرد تقديروكلما ارتفع  من شأنه بين اآلخرين، قللالتي ال ت
 .من الناحية االجتماعيةأقل نجاًحا  يكون فأما إذا انخفض تقديره لذاته 
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من مقياس تقدير الذات المستخدم في  فحوصالم هاعليجة التي يحصل الدر ب إجرائيًا:ويعرف 
 البحث الحالي.

 :الذات تقديرالعوامل التي تؤثر على 
( 213: 2009)شريم  أشار ، وقدالفرد لذاته تقدير، وتختلف العوامل التي تؤثر على تتعدد    

 :وهي ،الفرد لذاته تقديرإلى أن هناك ثالث نقاط رئيسية تؤثر على 
 .هعليأي ما يود الفرد أن يصبح  للذاتالمثالية  ةصور مع ال لذاتهمقارنة الفرد  -1
الفرد لذاته من خالل معتقدات الفرد ورأي  تقديريتم تحديد و  كيف يقيمه اآلخرون، -2

 اآلخرين عنه.
ليس ما يفعله ، فونسبية الفشل ،يحمل نسبية النجاح لذاته لفردفتقدير ااالحتمال النسبي، -3
رد جيًدا في حد ذاته بل أن الفرد جيد نتيجة أفعاله، حيث يسعى إلى أن يصبح جزًءا من الف

 المجتمع بأفضل طريقة ممكنة.
أن هناك مجموعة من العوامل التي إلى (  Roberts et al. 2004 :71) أشاركما      

، قاألسرة، والرفالذات مثل العوامل الثقافية، والتنشئة االجتماعية، وتأثير ا تقدير تؤثر على 
ذلك من  لتعويضأرائه من عائلته، فهو يسعى  فيفالفرد الذى ال يجد المشاركة، والمعاونة 

خاصة من األسرة، فقد يشعر بأنه  ،أصدقائه لزيادة تقديره لذاته، ألنه إذا لم يتلق احتراًما لذاته
مفهوم مستقر بحفاظ ال قيمة له، أو يسيء لآلخرين، ويتصرف بطريقة غير مقبولة ألنه يريد ال

 عن نفسه.
 وهي: ،أن هناك عوامل أساسية تساهم في تقدير الفرد لذاته (146: 2004)رى أبو الخير وي  
إحساسه بالحب والقبول غير المشروط من قبل اآلخرين خالل مراحل حياته المختلفة  -1

 وخاصة المراحل األولى من حياته.
 يقها بشكل مقبول ومتكامل.وجود قوانين حياة أسرية جيدة يتم تطب -2
 األسرة أطفالها باحترام منذ لحظة والدتهم وطوال حياتهم.  ةعاملم -3
حدد بمجموعة من تأن مفهوم تقدير الذات هو مفهوم يتأثر وي ةالباحثسبق ترى مما     

مجموعة ب، ويتأثر أيًضا هعلي وما يريد أن يكون  ،العوامل الداخلية المتعلقة بفكرته عن نفسه
العوامل الخارجية مثل طريقة التنشئة األسرية، وعالقته بأصدقائه، وهذه العوامل قد تزود  من

 الفرد بتقدير إيجابي أو سلبي.
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 :الذات تقديرأبعاد 

 الذات: تقدير( أن هناك ثالثة أبعاد ل2016) يرى يونس 
الذات المدركة( البعد المعرفي. أي الطريقة التي يقيم بها الفرد نفسه، وتصوره الذاتي )أي  -1

على ومدى الفجوة بينهما، والعمل  ،وما يرغب في أن يكون في المستقبل )الذات المثالية(
 .تقاربهما

عند التفكير  وانفعاالته الداخلية خاصةً  ،ومشاعره ،بوجوده هر و مدى شعوهو البعد العاطفي.  -2
 بالسواءفإن الفرد يتمتع  ،اً كبير رب اقتوالمثالية. إذا كان ال قعية،او في التطابق بين الذات ال

 ، والعكس صحيح.النفسي
ملحوظة قد تكون الفرد لذاته، وهي  تقديراألساليب السلوكية التي ت ظهر  أيالبعد السلوكي.  -3

أو السلوكيات األخرى التي تعبر عن  ،مثل المرونة في التعامل، والقدرة على اتخاذ القرارات
 واالنسحاب، وحب السيطرة. ،التعاليالذات مثل ، وضعف تقدير تدني

 :الذات تقديرمستويات 
 الذات: تقديرهناك مستويان من 

من الصورة اإليجابية للذات، وشعور الفرد بالثقة، ينشأ ، و مرتفعالذات اإليجابي ال تقدير -1
احترام وتعامله مع اآلخرين يظهر دائًما الرغبة في  ،والرضا عنها ،وقوة اإلرادة، وقبول الذات

 بالرضا عن نفسه. هواالستقاللية، مما يشعر  مكانتها،والحفاظ على  ،وتقديرها، الذات
 مرتفعالذات ال ذو تقدير سمات
واثقون في آرائهم، ولديهم القدرة على االندماج بسرعة، والشعور بالقدرة على أشخاص هم       

خرين أكثر واقعية مواجهة الضغط، وهم أكثر قدرة على التحكم في أنفسهم، وأقل تأثًرا بآراء اآل
ال  يعتبرون أنفسهم قادرين على مواجهة الصعوبات، و (99: 2012 ،وتفاؤاًل)عبد القادر

لعالم بشكل مختلف ينظرون ل، و ينإيجابي اءقويأ لتحصيليعتمدون على اآلخرين. لديهم الحافز ل
 (.51-47: 2014 ،الذات )األلوسيضعف تقدير الذات عن أولئك الذين يعانون من 

( Harris,2009 :60( في )Rosenberg,1979) ويرى  السلبيالمنخفض تقدير الذات   -2
وعدم رضاه عن نفسه، وقد يكون  لذاته، الذات يؤدي إلى رفض الفردتقدير أن مفهوم تدني 

عدم  ،الشعور بالذنب ،الخوف من الفشل ،األسرية والعالقات ،نتيجة ألسباب مثل الفقر
 ي إرضاء اآلخرين.الرغبة ف ،الخجل ،االستقاللية
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 :، وهماالمنخفضالذات  تقديرنوعين من أن هناك يرى الفحل 
 ،أن يكون لدى الفرد فكرة غير منظمة عن نفسه وليس لديه إحساس باستقرار الذات -1
 مما يؤدي إلى ضعف التكيف. ،ال يعرف نقاط قوته أو ضعفه تكاملهاو 
والتهديد )الفحل  ،شعر بالقلقيو  ،لتغييرومقاومة ا ،والتنظيم ،رالستقرااأن يتسم الفرد ب -2

2000 :25.) 
مثل الظروف األسرية   ،عن ظروف الحياة السلبية لنمو الفرد المنخفض مفهوم الذاتوينتج     
الطالق، والتفكك األسري، واإلساءة، وعدم االستقرار داخل األسرة، مما يؤدي إلى الشعور ك

والتنبؤ بالفشل واالستسالم  ،بالعجز الي الشعوربالحرمان العاطفي، والفشل المتكرر، وبالت
 (.183: 2008 ،والهروب )جمبي

 :المنخفض الذات قديرتذو سمات 
للنقد، ويشعرون  يةحساسالمنخفض من الالذات قدير األفراد الذين يعانون من تيتصف     

ويميلون إلى ويلومون اآلخرين، ويبالغون في ردود أفعالهم تجاه اإلطراء،  واالضطهاد، بالقمع،
: 2008) بيمج ترى (، و 214: 2009 ،وغير مستعدين للتنافس لتجنب الفشل )شريم ،العزلة
 ،يعتذرون دائًما ،يشعرون باالحتقار ألنفسهمأن أصحاب تقدير الذات المنخفض ( 183

أو العمل الذي يقومون به، ويشعرون بعدم  ،ويشعرون أنهم أشخاص ال يستحقون المنصب
 الكفاءة.

نوع إيجابي يساعد الفرد على الشعور  ،أن تقدير الذات نوعين ةرى الباحثتما سبق م     
هم أشخاص يتمتعون بمجموعة من ، و بالثقة بالنفس، ويمكنه من االندماج بنجاح في المجتمع

، أما النوع الثانى السمات اإليجابية التي تجعلهم متفائلين ومتوافقين مع أنفسهم ومع المجتمع
الصعوبات أو الضغوط التي يواجهها قد ينتج عن  يالذ يذات المنخفض السلبفهو تقدير ال

الفرد مما يجعله يشعر بالحساسية الشديدة واالضطهاد والدونية والفشل مما يؤدي إلى ضعف 
 التوافق.

شعور الفرد ، فواألفكار االنتحاريةالمنخفض، الذات  قديرومن هنا تأتي العالقة بين ت    
وازدراء الذات يدفع الفرد إلى الرغبة في التخلص من  ،واالستسالم ،والهروب ،لوالفش ،بالدونية

إلى أن  واحيث أشار  ،(2011) الهاشمي ،وهذا ما أشار إليه عبد الحفيظ ،واالنتحار ،الحياة
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أو السلبي من المتغيرات النفسية التي تلعب دوًرا رئيسًيا في ظهور  نخفض،تقدير الذات الم

 ية.الشخصية االنتحار 
   Personality traits رابعًا: سمات الشخصية 

 :مفهوم السمة -أ
 ،وتعتمد على كل من الوراثة والبيئة ،تحدد سمات الشخصية سلوك الفرد، وتميزه عن غيره      

 (.83: 2006 ،واكتشافها وقياسها )الشميري  هاعليويمكن التعرف 
خصيته تتم من خالل دراسة سماته يعتقد علماء النفس أن معرفة الفرد والحكم على ش    

، ولكى نعرف وبالتالي فإن الشخصية هي مجموع السمات التي يمتلكها الفرد ،بشكل جماعي
تقيس أبعاد الشخصية ) العيسوى،  التيمجموعة من االختبارات  هعليشخصية الفرد يطبق 

2002  :122 ). 
 ،موعة من ردود الفعل( على أنها مج18: 2000السمات في كاظم ) Gattell عّرف     

 ،والردود التي ترتبط بنوع من الوحدة التي تسمح بوضع هذه االستجابات تحت اسم واحد
والتعامل معها بنفس الطريقة في معظم الحاالت، وهي جانب مستقر نسبًيا لخصائص 

 .لالختباراتتحليل العوامل  من وهو ب عد عاملي يستخلص  ،الشخصية
( على أنها سمة من سمات الدوام النسبي التي يمكن لألفراد 42: 2005عّرفها عبد الخالق )   

وقد تكون السمة  ،أن يختلفوا فيها، وتمييزهم عن بعضهم البعض، أو توجد فروق فردية بينهم
 .ةأو اجتماعي انفعالية،أو  ة،أو معرفي ،ويمكن أن تكون جسدية ،وراثية أو مكتسبة

 نفعاليةأنها مجموعة من الخصائص المعرفية واال على Nigel et al. (2021)فهارّ عو       
عن له فارقة ة كون عالم، وتوالسلوكية الثابتة للفرد، والتي تساهم في تكوين هويته الخاصة

 شخصية اآلخرين.
 :الشخصية –ب 
والدائمة  ،من الخصائص الثابتة موجودةو  ،مجموعة منظمة ا( بأنه2005) تعريف شيبى    

 رد عن اآلخرين.نسبًيا التي تميز الف
 ابأنه النفسيإلى تعريف موسوعة علم النفس، والتحليل ( 178: 2006وي )االند أشار    

 ،والمزاجية ،واألخالقية ،والعقلية ،التنظيم المتكامل والديناميكي للخصائص الجسدية
، العطاء في الحياة االجتماعيةاألخذ، و ظهر لآلخرين خالل عملية يواالجتماعية للفرد كما 
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 ،واآلراء ،والعاطفة ،والعقد ،عاداتالمكتسبة و الموروثة و الدوافع التتضمن الشخصية و 
 والمعتقدات.

( على أنها التنظيم الديناميكي 15: 2010) أبو شعيرهو ، غباري  في Allport  عّرفها     
 تلك األنظمة النفسية الجسدية التي تحدد أشكال التكيف الخاصة به مع البيئة.لداخل الفرد 

ستجابات االهي مجموعة من السمات، و  أن سمات الشخصية ةالباحث ترى مما سبق      
 والبيئية.نسبًيا، والتي تميز الفرد عن اآلخرين، وتتأثر بالعوامل الجينية ، والثابتة مستقرةال

ف الباحثوت      ثابتةل الافعوردود األ ،بأنها مجموعة من االستجابات سمات الشخصية ةعر 
تكون  وسلوكه، وهي ،، والتي تؤثر على شخصيتهغيرهالطالب عن بها تميز يلتي نسبًيا، وا

 ، وتسهم في تكوين هويته.مكتسبةوراثية أو 
من مقياس سمات الشخصية المستخدم  فحوصالم هاعليالدرجة التي يحصل ب: اً ف إجرائيتعرّ و  

 في البحث الحالي.
 :مكونات الشخصية

 :تتكون الشخصية من عدد من العوامل
الجسم ية والصحية مثل الطول والوزن والغدد وأجزاء مي: العوامل الجسمالمكون الجس -1

  .األخرى 
 مثل الذكاء والقدرات الخاصة والذاكرة.  ،اعليالأي القدرة العقلية  ،المكونات العقلية المعرفية -2
 ،االنبساطو  ،مثل االنطواء االنفعاليوهي كل ما يتعلق بالجانب  ،نفعاليةالمكونات اال -3

 (.94: 2002 ،والسيطرة )الحسين
 :العوامل المؤثرة في اكتساب السمة

 أو، تهالسرع ،وقوة االستجابة ،والكسل ،سمات الحالة المزاجية مثل شعور الفرد بالنشاط -1
، ويعتمد هذا الجانب على عوامل وراثية مثل الجهاز العصبي االنفعالي، ودرجة التأثير هاضعف

 للتعلم. تحتاجفال  ،والهدم ،والبناء. ،مثيل الغذائيمثل الت ،والغدد
ويتم تعلمها  ،واكتسابها في سن مبكرة ،التي يتم تعلمها ،السمات االجتماعية واألخالقية -2

 والمحاكاة، واالستبصار ،والخطأمحاولة، وال ،الشرطيمن خالل طرق التعلم المختلفة مثل التعلم 
 (.346: 2003 ،)أحمد التقمصو  ،يحاءالقابلية لإلو  ،والمشاركة العاطفية ة،غير المقصود
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 ،أن سمات الشخصية تتشكل وتتأثر بعدة عوامل متداخلة ومترابطة ةرى الباحثتمما سبق      

وتساهم في  ،مًعاتعمل جميعها ف ،أو اجتماعية انفعالية،أو  ،أو عقلية ،يةمسواء كانت جس
  اآلخرين.ه أثناء تفاعله مع ومزاج طباعه،تكوين هوية الفرد وشخصيته، وتحدد 

 ،فسمات مثل العصابية ،ومن هنا يتضح لنا عالقة سمات الشخصية باألفكار االنتحارية    
وضعف التوافق، مما قد يؤدي إلى ظهور  ،قد تسهم في اضطرابات الشخصية ئيةأو العدا

 أفكار انتحارية للتخلص من هذه االضطرابات.
 ،، وهي األفكار االنتحاريةعضببالبحث الحالي بعضها  مما سبق يتضح عالقة متغيرات    

 تتفاوت ( إلى أن أحداث الحياة2014)السائح  أشار فقد، ضاغطةوعالقتها بأحداث الحياة ال
مع نفسه ومع اآلخرين،  كيفويت ،هاعليويتغلب  ،في تأثيرها على األفراد، فنجد من يقاومها

حملها، و تيأن  يستطيع وال لديه،ضغوط فتزداد بينما ال يستطيع اآلخرون التعامل مع هذه ال
وفكرة  ،الذات تقديرؤدي إلى التفكير في االنتحار، وكذلك ت، و النفسيمرض الؤدي به إلى تقد 

الذات ينتجان عن تفاعل الفرد مع  تقديرأن هناك نوعين من  خاصةً  ،الفرد وشعوره بنفسه
المنخفض ذات ال أن تقديركرنا سابًقا ، وكما ذمنخفضذات قدير وتمرتفع اآلخرين تقدير ذات 

سمات  ايضاً و  ،(2011 ،الهاشمي ،له دور كبير في ظهور الشخصية االنتحارية )عبد الحفيظ
هما من الصفات التي ف ئية،والعدا ،العصابية االنتحارية خاصةً  باألفكارتها الشخصية، وعالق

 .عكس االنبساطية تساعد في ظهور األفكار االنتحارية 
  :ات السابقةالدراس

 وعالقتها بأحداث الحياة الضاغطة  أوال: االفكار االنتحارية
وتهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين األفكار  Izadinia et al. (2010)دراسة     

االنتحارية، واالكتئاب، والقلق، والمرونة، والضغوط اليومية، والصحة النفسية بين طالب 
( طالبًا من جامعة طهران، وتوصلت الدراسة إلى وجود 265الجامعة، وتكونت العينة من )

عالقة ارتباطية ايجابية بين االفكار االنتحارية، والضغوط اليومية، والقلق، واالكتئاب، وعالقة 
 سلبية مع المرونة.

وتهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين الضغوط،   Ling &Yaacob (2015)دراسة     
رضا عن العالقة بين الوالدين، واألقران، واألفكار االنتحارية بين والرضا عن الحياة، وال
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المراهقين الماليزيين، وتكونت العينة من مجموعة من المراهقين، وتوصلت الدراسة إلى أن 
المراهقين الذين لديهم أفكار انتحارية يعانون من الضغوط، وكانوا أقل رضا عن الحياة، 

 ع األقران  والعالقات الوالدية، والعالقة م
وتهدف الدراسة إلى معرفة اسباب الضغوط لدى المهنيين  Sode et al. (2018)  دراسة     

تؤدى إلى األفكار االنتحارية، ومعرفة العالقة بين الضغوط، واألفكار  التيالعاملين، و 
ة يرتبط بالضغوط بأنواعها المختلف االنتحاري وتوصلت الدراسة إلى أن التفكير  ،االنتحارية

 االجتماعية، والثقافية، والنفسية، والعائلية، والنمائية، واالقتصادية، والصحية. 
( وتهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين أحداث الحياة  2019، والميزر )الدوسري دراسة     

الضاغطة، واحتمالية االنتحار لدى طلبة جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وتكونت  الشاقة
الطلبة المقيدين بالفرقة األولى، وقد أسفرت النتائج عن عدم وجود عالقة  ( من377) العينة من

دالة بين استجابات مفردات العينة على مقياس أحداث الحياة الشاقة الكلى، وبين االستجابات 
عالقة دالة احصائيًا بين االستجابات على  توجدعلى مقياس احتمالية االنتحار الكلى، بينما  

 حداث الحياة الشاقة، وبين بعد تصور االنتحار.مقياس أ
الدراسة إلى معرفة العالقة بين عوامل الخطر،  وتهدف  Han & Lee (2021)دراسة     

واألفكار االنتحارية لدى طالب الجامعة، وشملت عوامل الخطر )االكتئاب، ضغوط الحياة، 
أن االكتئاب العامل األكثر باء، ضغوط العمل(، وتوصلت الدراسة إلى لآل النقديالتواصل 

باء اللوامين، أو الناقدين، ثم ضغوط األفكار االنتحارية يليها ضغوط الحياة، ثم اآل فيتأثيرًا 
 العمل.

 ثانيًا: األفكار االنتحارية وعالقتها بتقدير الذات 
( وتهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين الميول 2011) والهاشميدراسة عبد الحفيظ،     

( شابًا من الجنسين تراوحت 292نتحارية، وتقدير الذات لدى الشباب، وتكونت العينة من )اال
سالبة بين تقدير الذات،  ارتباطية(، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة  29 -18أعمارهم بين )

المؤشر  هيومكوناته، وأبعاد الميول االنتحارية عند الجنسين، وكانت تقدير الذات العامة 
 عند الذكور .  االنتحاري سهامًا بالتنبؤ بالميل ا األكثر
وتهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين التفكير   Jung, & Jung (2013)دراسة      

طالب تمريض،  (438، وتقدير الذات لدى طالب التمريض، وتكونت العينة من )االنتحاري 
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كلما زاد  أيسالبًا  اإليجابيذات ارتبط بتقدير ال االنتحاري وتوصلت الدراسة إلى أن التفكير 

 .  االنتحاري تقدير الذات قل التفكير 
 االنتحاري ( وتهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين السلوك 2018دراسة سعدى، وقنيفة )    

( 2( حاالت )10، واالكتئاب، وتقدير الذات، وتكونت العينة من )سلدى المراهق المتمدر 
 ارتباطيةل بمحاوالت انتحار، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة قاموا بالفع ( إناث8) ،ذكور

االكتئاب، وتقدير الذات، فكلما انخفض تقدير المراهق لذاته  ومتغيري ، االنتحاري بين السلوك 
شجع المراهق على  باالكتئاب، كما اصابة المراهق االنتحاري زادت احتمالية حدوث السلوك 

يعدان من أهم األسباب المؤدية  باالكتئابصابة إلالذات، وا تدنى تقدير أي ،االنتحاري السلوك 
 . االنتحاري للسلوك 

وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين تقدير  soto –Sanz et al.  (2019) دراسة     
الذات، ومحاولة االنتحار عند الشباب، وتكونت العينة من مجموعة من الشباب تراوح أعمارهم 

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تقدير الذات عامل خطر لمحاوالت ( سنة، 26 -12بين )
ى المراهقين، والشباب، فكلما انخفض تقدير الذات لديهم كانوا أكثر عرضة داالنتحار ل
 االنتحار.لمحاوالت 

على  واالكتئابوهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تقدير الذات،  Ajai,O (2020) دراسة     
( طالبًا، وطالبة من أحدى الجامعات، وتوصلت 251وتكونت العينة من ) ،االنتحاري التفكير 

بين الطالب، والعكس صحيح،  االنتحاري الدراسة إلى أن تقدير الذات المرتفع يقلل من التفكير 
منخفض لديهم أفكار انتحارية أقل، كذلك عدم وجود  اكتئابكذلك الطالب الذين يعانون من 

 يرجع إلى مستوى الدراسة .  ، وعدم وجود فروق االنتحاري ير التفك في فروق بين الجنسين
 ثالثًا : األفكار االنتحارية وعالقتها بسمات الشخصية 

القة بين التدين، وسمات عوهدفت الدراسة إلى معرفة ال Hills & Francis (2006) دراسة   
مملكة المتحدة، بال جامعي( طالب 500الشخصية، واألفكار االنتحارية، وتكونت العينة من )

، بينما نانتشار األفكار االنتحارية، والتدي فيوتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة 
أن سمات الشخصية لها  أياألفكار االنتحارية، وسمات الشخصية،  وجدت عالقة بين انتشار

 النساء. لألفكار االنتحارية من  انتشار االفكار االنتحاري، وكان الذكور أكثر ميالً  فيدور 



 م
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وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الشخصية،   Tryon & Shantall (2008)دراسة     
عامل  االكتئاب( طالبًا جامعيًا، وتم اعتبار تأثير 83، وتكونت العينة من )االنتحاري والسلوك 

 االنتحار، وتوصلت الدراسة فيمسبب لألرتباك، وله عالقة بين سمات الشخصية، والتفكير 
، التوالي، والعصابية، واالنبساطية، والضمير على االنتحاري إلى وجود عالقة بين التفكير 

 في االنخراطقد تكون عاماًل وقائيًا ضد  فهيفسمات الشخصية قد تزيد من ضعف الفرد، 
 .  االنتحاري ، أو عالمة لمخاطر السلوك االنتحاري السلوك 

وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة  ،Rebecca Devi & Jai prakash (2015)دراسة    
( 100بين طالب الجامعة، وتكونت العينة ن ) االنتحاري بين سمات الشخصية، والتفكير 

، وتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع العصابية، وانخفاض االنبساطية، والضمير جامعيطالب 
 . االنتحاري له عالقة إيجابية بالتفكير 

وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين  khosravi,&  kasaeiyan (2020) دراسة     
العصابية، واألفكار االنتحارية، وهل هى عالقة بسيطة، وهل هناك متغيرات نفسية مرضية 

( طالب، 376خرى مثل أنماط التعلق تؤثر على األفكار االنتحارية، وتكونت العينة من )أ
كبير بين األفكار االنتحارية،  ارتباطوجود  وطالبة من كلية الطب بإيران، وتوصلت الدراسة إلى

 وبين العصابية، والجنس، وأسلوب التعلق غير اآلمن المتجنب . 
وهدفت الدراسة إلى معرفة أثار العوامل الخمسة   Pawar, & Paive (2021) دراسة     

ارهم بين ( مراهقًا تتراوح أعم80، وتكونت العينة من )االنتحاري الكبرى للشخصية على التفكير 
سالبة بين األفكار  ارتباطية( سنة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة  18 – 14)

موجبة بين األفكار  ارتباطية، والضمير بينما توجد عالقة واالنفتاح، االنبساطيةاالنتحارية، وبين 
 االنتحارية، وعامل العصابية . 

 :على الدراسات السابقة التعليق  
 اسات السابقة توصلت الباحثة إلى من خالل الدر      

أن هناك عالقة ارتباطية إيجابية بين األفكار االنتحارية، وبين أحداث الحياة الضاغطة  -
زيادة األفكار االنتحارية، وتقلل من الرضا،  فيمهمًا  فالضغوط تلعب دوراً  ،بكافة أنواعها

 , Ling,& Yaacob) راسةشارت إليه الدراسات السابقة مثل دأوالشعور بالتوافق، وهذا 
 (. (Sode, et al. 2018 ودراسة (2015
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 يبين األفكار االنتحارية، وتقدير الذات أ ارتباطيةكذلك أشارت الدراسات إلى وجود عالقة 

ودراسة   Jung,& Jung,(2013) ) مثل دراسة  االنتحاري كلما زاد تقدير الذات قل التفكير 
 ( . 2018،)سعدى، وقنيفه

سمة  ارتفعتعالقة ارتباطية بين األفكار االنتحارية، وسمات الشخصية، فكلما  ايضًا وجود
 ,Rebecca Devi, w. Jaiprakash) العصابية زادت األفكار االنتحارية مثل دراسة

2015)     
أنها تدرس العالقة بين االفكار االنتحارية،  في يوقد اتفقت الدراسات السابقة مع البحث الحال

تقدير الذات، سمات الشخصية، و قد تراوح  ،أحداث الحياة الضاغطة ينفسية، وهوالمتغيرات ال
ومن حيث السن ما بين مراهقين  ،حالة 400حاالت إلى  10اعداد عينة الدراسات السابقة بين 

 وشباب 
  :عن الدراسات السابقة من حيث يتميز البحث الحال     

االنتحارية، وأحداث الحياة الضاغطة، وتقدير هدف البحث، وهو معرفة العالقة بين األفكار  -
دراسة واحدة فلم تجد الباحثة دراسة تجمع هذه  فيالذات، وسمات الشخصية مجتمعين معًا 

حدود  فيوذلك  ،كذلك التنبؤ باألفكار االنتحارية من خالل المتغيرات النفسية ،المتغيرات معاً 
 .  اطالع الباحثة

حدود  فيبالدراسة، وذلك  يتناول متغيرات البحث الحال فيية ندرة الدراسات، وخاصًة العرب -
ظل ظروف الحياة الراهنة، وأهمية العينة،  فياطالع الباحثة بالرغم من أهمية هذه المتغيرات 

 أمة.  يوهم طلبة الجامعة، فهم مستقبل أ
ع ، وكذلك وضياختيار متغيرات البحث الحال فيوقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات 

 الفروض المناسبة لهذا البحث. 
  الدراسة: فروض

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األفكار االنتحارية، وأحداث الحياة  -1
 الضاغطة، وتقدير الذات، وسمات الشخصية. 

 ،أحداث الحياة الضاغطةات البحث )ضوء متغير  فييمكن التنبؤ باألفكار االنتحارية   -2
 سمات الشخصية( . ،الذات تقدير



 م
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درجات أفراد العينة على مقياس األفكار  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  -3
 قامة(.محل اإل – نوعال –تخصصختالف )الااالنتحارية ترجع إلى 

على مقياس أحداث  درجات أفراد العينة يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  -4
 قامة(.محل اإل – نوعال – تخصصختالف )الا الحياة الضاغطة ترجع إلى

درجات أفراد العينة على مقياس تقدير  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -5
 قامة(.محل اإل – نوعال – تخصصختالف )الاالذات ترجع إلى 

درجات أفراد العينة على مقياس سمات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  -6
 قامة(. محل اإل – نوعال – تخصصختالف )الاترجع إلى الشخصية 

 :إجراءات البحث
 أوال: منهج البحث 
ووصف  ،حيث يعتمد هذا المنهج على دراسة فيعلى المنهج الوص ييعتمد البحث الحال

 .يالظاهرة كما ه
  االستطالعيةثانيًا: العينة  

 ( من طلبة الجامعة.100تكونت عينة البحث االستطالعية من )
 ثالثًا: العينة األساسية 

كليات جامعة األزهر بالقاهرة، وتفهنا ب ( طالب وطالبة482تكونت عينة البحث األساسية من )
 فيمن التخصصات العلمية، واألدبية، المقيمين  تربية جامعة عين شمس(كلية األشراف، و 

 توزيع عينة البحث األساسية. يويوضح الجدول التال ،الريف، والحضر
 (1جدول )

 توزيع عينة البحث األساسية وفقًا لمتغير
 (482وصف العينة )ن= ، اإلقامةالنوع، والتخصص، ومحل 

 النسبة المئوية العدد العينة
% 48,8 235 ذكور   
% 51,2 247 إناث  
% 49,2 237 أدبي  
% 50,8 245 علمي  
%51,9 250 ريف  

%48,1 232 حضر  



 

 

 

) 29) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
 رابعًا: أدوات البحث  

ومقياس أحداث الحياة الضاغطة، ومقياس  مقياس األفكار االنتحارية، فيلبحث تمثلت أدوات ا
  ( . 2004) يالدسوقمقياس تقدير الذات إعداد مجدى و  ،)إعداد الباحثة(سمات الشخصية 

 (عداد الباحثةإ)مقياس األفكار االنتحارية  -1
الصلة بمفهوم األفكار والبحوث النفسية وثيقة  ،على األدبيات باالطالعقامت الباحثة      

تقيسه، وقد تم  التيمفهوم، والعبارات لاالنتحارية وبعض المقاييس التي أعدت لقياسه لتحديد ا
، وعمل مفتاح يالبحث الحال فيالمستخدم  ضوء مفهوم األفكار االنتحارية فيصياغة العبارات 

تنطبق إلى  – لتصحيح المقياس، وذلك على أساس االختيار من متعدد، وهى ) تنطبق على
( 3-2-1( للعبارات الموجبة، و) 1-2-3)  ال تنطبق(، ويكون تقدير الدرجات –حد ما 

صورته المبدئية على عدد من أساتذة علم النفس للحكم  فيللعبارات السالبة، وعرض المقياس 
، وقد تم اإلجرائيضوء التعريف  فيعلى مدى صالحية المقياس لقياس األفكار االنتحارية 

ضوء توجيهات السادة المحكمين حيث تم استبعاد عدد من العبارات،  فيل المقياس تعدي
وقد أتضح بعد اجراء الخصائص السيكومترية للمقياس عدم داللة وتعديل صياغة عدد آخر، 
صورته  فيوبذلك أصبح المقياس مكونًا (، فتم حذفهم، 18(، و)4بعض العبارات، وهى رقم ) 

 ( . 22(، وأقل درجة )66تكون أعلى درجة للمقياس ) (، وبذلك22النهائية من )
  :الخصائص السيكومترية 

 )أ( الصدق التمييزي:
  حددت الباحثة مجموعة المرتفعين من المشاااااااااااركين في ضااااااااااوء درجاتهم الكلية على

 ( مشارًكا.19المقياس، وهم الذين تقع درجاتهم في اإلرباعي األعلى )
 المشااااركين في ضاااوء درجاتهم الكلية على  مجموعة المنخفضاااين من ةحددت الباحث

 ( مشارًكا.27المقياس، وهم الذين تقع درجاتهم في اإلرباعي األدنى )
  تم حسااااااااااااااااب داللة الفروق بين متوسااااااااااااااطي درجات المجموعتين في الدرجة الكلية

 (.2للمقياس باستخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين كما في جدول )
 
 
 



 م
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(2جدول )  
تها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات المرتفعين والمنخفضين قيمة "ت" ودالل  

(46في الدرجة الكلية لمقياس األفكار االنتحارية )ن=        

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري 

 مستوى الداللة قيمة "ت"

 6,62 47,73 19 المرتفعون 
16,43 0,01**  

 1,05 26,51 27 المنخفضون 
 2,70( = 0,01ت )     2,02=    (0,05ت )

( مما 0,01( أن قيمة )ت( المحساااااوبة دالة إحصاااااائيًا عند مساااااتوى )2تضاااااح من جدول )ا   
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصاااااااااااائية بين متوساااااااااااطي درجات المجموعتين في الدرجة 

ق الكلية للمقياس، أي أن االختبار يميز بين المرتفعين والمنخفضاااااااااين مما يشاااااااااير إلى صاااااااااد
 المقياس.

 )ب( االتساق الداخلي:
قامت الباحثة بحسااااااااب االتسااااااااق الداخلي لعبارات مقياس األفكار االنتحارية عن طريق      

 (.3حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس كما في جدول )
(3جدول )  

(100ألفكار االنتحارية )ن= معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس ا  
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0,674**  13 0,569**  
2 0,724**  14 0,393**  
3 0,688**  15 0,494**  
4 0,171 16 0,498**  
5 0,648**  17 0,519**  
6 0,656**  18 0,104 
7 0,448**  19 0,684**  
8 0,686**  20 0,552**  
9 0,356**  21 0,581**  

10 0,756**  22 0,423**  
11 0,484**  23 0,432**  
12 0,563**  24 0,515**  
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 0,256(= 0,01ر)                       0,196(=  0,05ر)

( أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 3أتضااااااااااااااح من جدول )
( غير دالتين 18(، و)4العبارتين رقم ) (، ما عدا0,01للمقياس دالة عند مسااااااااااااااتوى داللة )

 ولذلك تم حذفهما من المقياس.
  :  )ج( ثبات المقياس 

 قاااماات الباااحثااة بحسااااااااااااااااب ثبااات مقياااس األفكااار االنتحاااريااة بطريقتي ألفااا كرونبااا  والتجزئااة
                                                                                                   النصفية  

                                      ةالنصفي التجزئة أوال:
 (4جدول )

 (100التجزئة النصفية )ن=ة معامالت الثبات لمقياس األفكار االنتحارية بطريق
 

 معامل االرتباط أجزاء المقياس
 0,857 النصف األول
 0,760 النصف الثاني

 0,773 بين نصفي االختبار
مل الثبات بعد التصحيح معا

 باستخدام معادلة سبيرمان وبراون 
0,872 

( أن معامالت ثبات المقياس جيدة، مما يشير إلى الثقة في النتائج 4تضح من جدول )ا  
 التي أمكن التوصل إليها من خالل المقياس.   

    :ألفا كرونباخثانيًا: 
 0,894نبا  وقد بلغ معامل الثبات كرو -تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ثبات الفا

                                           وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على ثبات المقياس.
 )أعداد الباحثة( مقياس أحداث الحياة الضاغطة -
تناولت أحداث الحياة الضاغطة، والمقاييس  التيتم االطالع على الدراسات والبحوث      

تم تحديد مفهوم أحداث  يضوء االطالع على التراث السيكولوج فيلقياسها، و  المستخدمة
ضوء ذلك تحديد أربع أبعاد  فيالباحثة  استطاعتوقد  ،يالبحث الحال فيالحياة الضاغطة 

  ي:ألحداث الحياة الضاغطة، وه
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، ويقصد بها المشكالت األسرية، والقيود، والعالقات الضغوط األسرية االجتماعية -
 تحد من نشاط الطالب، وتوافقه.  التيربة، و طجتماعية المضاال
، وعدم التوافق سواء دراسيًا، الدراسي، وهى شعور الطالب بالعجز، والفشل الضغوط الدراسية -

  ه.عليمع نظم، وقواعد الجامعة، مما يمثل موقفًا ضاغطًا  أو مع زمالئه، أو
تشعر الطالب بالنقص،  التيطربة، و الظروف المادية المض وهي، الضغوط االقتصادية -

  بالضغط.، والتهديد، مما يؤدى إلى الشعور واالحتياج
تنوعة سواء مع الذات، أو مع اآلخرين، م، والصراعات الاإلحباطات وهي، الضغوط النفسية -
للطالب، وتؤثر على توافقه، وتشعره بالقلق، والغضب،  االنفعاليتمثل مصدر للضغط  التيو 

  واإلحباط.
 فيله، ثم عرض المقياس  يتم صياغة عدد من العبارات لكل بعد وفقًا للتعريف الجرائ     

صورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس وذلك للحكم على صالحية عبارات المقياس 
ضوء توجيهات األساتذة المحكمين  فيوعدل المقياس  ومدى مالءمتها لما وضعت لقياسه،

( عبارات لكل بعد، 10( عبارة بواقع )40صورته النهائية مكون من ) يفحيث أصبح المقياس 
( حيث جميعها تقيس مدى شعور الطالب بالضغوط، فال 1-2-3وتصحح العبارة بإعطائها )

 ( .   40(، وأقل درجة )120توجد عبارات سالبة، وبذلك تكون أعلى درجة )
 :الخصائص السيكومترية للمقياس

                                                                                     )أ( الصدق التمييزي:  
  حددت الباحثة مجموعة المرتفعين من المشااااااااااااااااركين في ضااااااااااااااوء درجاتهم الكلية على

 ( مشارًكا.18المقياس، وهم الذين تقع درجاتهم في اإلرباعي األعلى )
 ركين في ضاااااااااوء درجاتهم الكلية على حددت الباحثة مجموعة المنخفضاااااااااين من المشاااااااااا

 ( مشارًكا.18المقياس، وهم الذين تقع درجاتهم في اإلرباعي األدنى )
  تم حساااااااب داللة الفروق بين متوسااااااطي درجات المجموعتين في الدرجة الكلية للمقياس

 (.5باستخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين كما في جدول )
  



 

 

 

) 33) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
 (5جدول )

 حصائية للفروق بين متوسطي درجات المرتفعين والمنخفضينقيمة "ت" وداللتها اإل
 (36في الدرجة الكلية لمقياس أحداث الحياة الضاغطة )ن=

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعة
 5,91 85,88 18 المرتفعون 

13,95 0,01**  
 9,94 47,83 18 المنخفضون 

 2,75( = 0,01ت )             2,04 ( =  0,05) ت
( مما 0,01( أن قيمة )ت( المحساااوبة دالة إحصاااائيًا عند مساااتوى )5تضاااح من جدول )ا    

يدل على وجود فروق ذات داللة إحصاااااااااااائية بين متوساااااااااااطي درجات المجموعتين في الدرجة 
الكلية للمقياس، أي أن االختبار يميز بين المرتفعين والمنخفضاااااااااين مما يشاااااااااير إلى صااااااااادق 

                                                                                                      المقياس. 
 )ب( االتساق الداخلي:                                                                             

ت مقياس أحداث الحياة الضاغطة عن قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لعبارا      
طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، 

 (.                       7( و)6وحساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس كما في جدولي )
 (6جدول )

 بارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهمعامل االرتباط بين درجة كل ع
 (100لمقياس أحداث الحياة الضاغطة )ن= 

 الضغوط النفسية الضغوط االقتصادية الضغوط الدراسية الجتماعيةوا الضغوط األسرية
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0,419** 2 0,232** 3 0,607** 4 0,641** 
5 0,551** 6 0,560** 7 0,289** 8 0,670** 
9 0,537** 10 0,536** 11 0,483** 12 0,558** 

13 0,601** 14 0,525** 15 0,693** 16 0,565** 
17 0,596** 18 0,567** 19 0,608** 20 0,694** 
21 0,705** 22 0,550** 23 0,242* 24 0,699** 
25 0,653** 26 0,597** 27 0,622** 28 0,634** 
29 0,666** 30 0,629** 31 0,558** 32 0,607** 
33 0,445** 34 0,469** 35 0,459** 36 0,564** 
37 0,637** 38 0,639** 39 0,619** 40 0,329** 



 م

 

 

) 34) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

0,256(=0,01ر)             0,196(= 0,05ر)  
( أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة 6تضااااااااااااااح من جدول )ا      

دالة  فهي( 23( ماعدا عبارة )0,01الكلية للبعد الذي تنتمي إليه دالة عند مسااااااااااااااتوى داللة )
                                                                                                    (  0,05عند  )

(7جدول )  
 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس أحداث 

(100الحياة الضاغطة )ن=   
 معامل االرتباط البعد م
**0,880 الضغوط األسرية االجتماعية 1  
**0,789 الضغوط الدراسية 2  
صاديةالضغوط االقت 3  0756**  
**0,896 الضغوط النفسية 4  

 0,256(= 0,01ر)              0,196(= 0,05ر)
( أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة 7تضااااااااااااااح من جدول )ا       

 .الكلية للمقياس دالة عند مستوى داللة
 (0,01.)                                                                          

قامت الباحثة بحساااااااااااااااب ثبات المقياس بطريقتي ألفا كرونبا  والتجزئة )ج( ثبات المقياس: 
  .التصفية

      :أوال: التجزئة النصفية
 (8جدول )

 معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس أحداث الحياة الضاغطة 
(100التجزئة النصفية )ن=  ةبطريق  

الضغوط األسرية  المقياس أجزاء م
 االجتماعية

 الضغوط
 الدراسية

الضغوط 
 االقتصادية

الضغوط 
 النفسية

الدرجة 
 الكلية

 0,853 0,715 0,577 0,535 0,625 معامل االرتباط للنصف األول 1
 0,814 0,589 0,485 0,653 0,704 معامل االرتباط للنصف الثاني 2
 0,788 0,772 0,579 0,575 0,565 معامل االرتباط بين نصفي االختبار 3
معامل الثبات بعد التصحيح باستخدام  4

 معادلة سبيرمان وبراون 
0,722 0,730 0,733 0,871 0,881 

 



 

 

 

) 35) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
( أن معامالت ثبات المقياس جيدة، مما يشير إلى الثقة في النتائج 8تضح من جدول )ا     

 التي أمكن التوصل إليها من خالل المقياس.   
 كرونباخ -بات بطريقة الفاثانيًا: الث

 (9جدول )
 معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس أحداث الحياة الضاغطة

 (100كرونبا  )ن= -بطريقة الفا
 

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ البعد م

 0,781 الضغوط األسرية االجتماعية 1
 0,742 الضغوط الدراسية 2
 0,708 الضغوط االقتصادية 3
 0,814 الضغوط النفسية 4
 0,907 الدرجة الكلية 4

( أن معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية بطريقة ألفا كرونبا  9)تضاااااااااااح من جدول ا     
، مما يشاااااااااير إلى الثقة في رتفعة( وجميعها معامالت ثبات م0,907-0,708تراوحت ما بين)

                                                               س. النتائج التي أمكن التوصل إليها من خالل المقيا
 (2004 ،إعداد مجدى الدسوقى)  مقياس تقدير الذات -

إلى اللغة العربية مجدى  بترجمته، وقام ( Hudson,1994)األصاااااااال   فيأعد هذا المقياس 
( عبارة 25ون من )بتقدير الفرد لذاته، يتك المتعلقة، ويهدف إلى قياس المشااااااااااااكل الدساااااااااااوقي

(، وقلياًل 2(، ونادرًا جدًا )1يجيب المفحوص على كل عبارة من بين سااابعة بدائل، وهو أبدًا )
وقااد قاااماات  ،(7(، وكاال الوقاات)6(، ومعظم الوقاات )5(، مرات كثيرة )4(، وأحيااانااًا )3جاادًا )

ق(، وذلك  تنطب ال –تنطبق إلى حد ما  –إلى ) تنطبق على  االختياراتالباحثة بتعديل هذه 
مقاااييس  يلتطبيق المقياااس إلكترونيااًا، وليتالئم مع باااق االختيااار في البتسااااااااااااااهياًل على الط

 ،االختيار فيالمقاييس واحدة حتى ال يتشااااااااااااااتت الطالب  اختياراتتكون  يلك الحاليالبحث 
(، 135(، وتكون أعلى درجة ) 3-2-1(، والساااااااااالبة )1-2-3والعبارات الموجبة تصاااااااااحح )

وكانت النتائج دالة  ،(، وقام معدل المقياس بحسااااااااااااااااب الصااااااااااااااادق، والثبات25وأقل درجة )
 إحصائيًا .

 



 م

 

 

) 36) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

 :الخصائص السيكومترية للمقياس
 )أ( الصدق التمييزي:                                                                             

 اتهم الكلية على حددت الباحثة مجموعة المرتفعين من المشاااااااااااااااركين في ضااااااااااااااوء درج
 ( مشارًكا.21المقياس، وهم الذين تقع درجاتهم في اإلرباعي األعلى )

  حددت الباحثة مجموعة المنخفضااااااين من المشاااااااركين في ضااااااوء درجاتهم الكلية على
 ( مشارًكا.24المقياس، وهم الذين تقع درجاتهم في اإلرباعي األدنى )

 وعتين في الدرجة الكلية للمقياس تم حساااب داللة الفروق بين متوسااطي درجات المجم
 (.10باستخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين كما في جدول )

 (10جدول )
 قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات المرتفعين والمنخفضين

 (45في الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات )ن=
يمة "ت"ق االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعة  مستوى الداللة 
 2,69 68,42 21 المرتفعون 

19,52 0,01**  
 5,49 42,66 24 المنخفضون 

 2,70( = 0,01ت )            2,02 ( =  0,05) ت
( 0,01( أن قيمة )ت( المحسااااوبة دالة إحصااااائيًا عند مسااااتوى )10تضااااح من جدول )ا      

توسطي درجات المجموعتين في الدرجة مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م
الكلية للمقياس، أي أن االختبار يميز بين المرتفعين والمنخفضاااااااااين مما يشاااااااااير إلى صااااااااادق 

                                                                                                     المقياس.  
                                                                          )ب( االتساق الداخلي:              

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لعبارات مقياس تقدير الذات عن طريق حساب       
 (                      11معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس كما في جدول )

  



 

 

 

) 37) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
(11ل )جدو   

لمقياس  معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  
(100تقدير الذات )ن=  

 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
1 0,556**  14 0,588**  
2 0,635**  15 0,494**  
3 0,715**  16 0,382**  
4 0,722**  17 0,526**  
5 0,664**  18 0,634**  
6 0,633* * 19 6070,**  
7 0,713* * 20 0,333 **  
8 0,516**  21 0,521**  
9 0,568**  22 0,685**  

10 0,670**  23 0,576**  
11 0,648**  24 0,528**  
12 0,501**  25 0,442**  
13 0,633**   

( أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة 11تضااااااااااااااح من جدول )ا    
                                                                           (.   0,01مستوى داللة ) الكلية للمقياس دالة عند

                                                                               )ج( ثبات المقياس:           
          والتجزئة النصفية قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتي ألفا كرونبا

                                                                                   :أواًل: التجزئة النصفية
 (12جدول )

 (100التجزئة النصفية )ن= ة معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات بطريق
 الرتباطمعامل ا أجزاء المقياس  م
 0,890 النصف األول 1
 0,792 النصف الثاني 2
 0,858 بين نصفي االختبار 3
 0,923 معامل الثبات بعد التصحيح باستخدام معادلة سبيرمان وبراون  4

( أن معامالت ثبات المقياس جيدة، مما يشاااااااااااير إلى الثقة في 12تضاااااااااااح من جدول )ا      
                                                                ل المقياس.   النتائج التي أمكن التوصل إليها من خال



 م

 

 

) 38) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

    :ثانيًا: ألفا كرونباخ
 0,920كرونبا  وقد بلغ معامل الثبات -تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ثبات الفا

 وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على ثبات المقياس. 
                                          د الباحثة(مقياس سمات الشخصية )أعدا

تناولت سمات الشخصية، والمقاييس المستخدمة  التيعلى الدراسات والبحوث  باالطالع       
 ،يالبحث الحال فيتم تحديد مفهوم سمات الشخصية  يضوء التراث السيكولوج فيلقياسها، و 

  ي:أبعاد لسمات الشخصية، وهضوء ذلك تحديد خمس  فيالباحثة  استطاعتوقد 
فيما يوكل إليه، وأن  ي، واإللتزام، والتفاناالجتهادمدى قدرة الطالب على  ي، وهاالنضباطية-

 على الذات.  واالعتماد، ةعليوالفايتسم بالنشاط، 
أتصاف الطالب بالحيوية، واإليجابية، والعالقات االجتماعية الجيدة،  ي، وهاالنبساطية -

 عرفة المزيد من المعلومات. مغامرة، وإلى كل ما هو جديد، و وميله إلى الم
تصاف الطالب بالقلق، والحساسية بدرجة عالية، والشعور بالكآبة، ا ي، وهالعصابية -

 والضيق. 
 يوهو مدى توافق الطالب، وتماشيه مع قيم، وقوانين المجتمع الذ ،يالوفاق االجتماع -

نهم مهتمًا بهم حريص على مشاعرهم، ممتقباًل  يعيش فيه، ومع المحيطين به، وأن يكون 
 ومصالحهم.

 فياآلخرين، وكراهيتهم، والرغبة  في شعور الطالب بعدم الثقة، والتشكك ي، وهالعدائية -
 البعد عنهم، والميل إلى موقف الدفاع دائمًا  

 في له، ثم عرض المقياس يتم صياغة عدد من العبارات لكل بعد وفقًا للتعريف الجرائ    
صورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس وذلك للحكم على صالحية عبارات المقياس 

ضوء توجيهات األساتذة المحكمين  فيوعدل المقياس  ومدى مالءمتها لما وضعت لقياسه،
( عبارات لكل 10( عبارة بواقع )50صورته النهائية مكون من ) فيحيث أصبح المقياس 
 ،( للعبارات السالبة3-2-1و ) ،( للعبارات الموجبة1-2-3إعطائها )بعد، وتصحح العبارة ب

 ( . 50(، وأقل درجة )150وبذلك تكون أعلى درجة )
  
  



 

 

 

) 39) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
 :الخصائص السيكومترية للمقياس

            )أ( الصدق التمييزي:                                                                             
 باحثة مجموعة المرتفعين من المشااااااااااااااااركين في ضااااااااااااااوء درجاتهم الكلية على حددت ال

 ( مشارًكا.22المقياس، وهم الذين تقع درجاتهم في اإلرباعي األعلى )
 مجموعة المنخفضاااااااااين من المشااااااااااركين في ضاااااااااوء درجاتهم الكلية على  ةحددت الباحث

 ا.( مشاركً 13المقياس، وهم الذين تقع درجاتهم في اإلرباعي األدنى )
  تم حساااااااب داللة الفروق بين متوسااااااطي درجات المجموعتين في الدرجة الكلية للمقياس

 (.13باستخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين كما في جدول )
 (13جدول )

 قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات المرتفعين والمنخفضين 
                     (35ن=في الدرجة الكلية لمقياس سمات الشخصية )

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعة
 2,89 116,91 22 المرتفعون 

19,22 0,01**  
 3,59 95,61 13 المنخفضون 

 2,75( = 0,01ت )               2,04 ( =  0,05) ت
( 0,01إحصااااائيًا عند مسااااتوى ) ( أن قيمة )ت( المحسااااوبة دالة13تضااااح من جدول )ا      

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين في الدرجة 
الكلية للمقياس، أي أن االختبار يميز بين المرتفعين والمنخفضاااااااااين مما يشاااااااااير إلى صااااااااادق 

 المقياس.
                                                                                        )ب( االتساق الداخلي:

قامت الباحثة بحساااااااب االتساااااااق الداخلي لعبارات مقياس ساااااامات الشااااااخصااااااية عن طريق    
                       حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه،

                                                                                       ( .14كما في جدولي ) 
  



 م

 

 

) 40) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

 (14جدول )
 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 (100لمقياس سمات الشخصية )ن= 
 

 العدائية الوفاق االجتماعى العصابية االنبساطية االنضباطية
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة اطمعامل االرتب العبارة

1 0,575** 2 0,575** 3 0,517** 4 0,378** 5 0,608** 
6 0,617** 7 0,725** 8 0,703** 9 0,474** 10 0,282** 

11 0,572** 12 0,432** 13 0,401** 14 0,521** 15 0,472** 
16 0,586** 17 0,614** 18 0,596** 19 0,387** 20 0,356** 
21 0,392** 22 0,643** 23 0,427** 24 0,638** 25 0,587** 
26 0,435** 27 0,382** 28 0,645** 29 0,388** 30 0,618** 
31 0,501** 32 0,787** 33 0,424** 34 0,477** 35 0,636** 
36 0,636** 37 0,672** 38 0,645** 39 0,294** 40 0,630** 
41 0,610** 42 0,251* 43 0,225* 44 0,441** 45 0,376** 
46 0,424** 47 0,423* 48 0,593** 49 0,509** 50 0,460** 

( أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 14تضح من جدول )ا   
( فهما دالتين عند 42,43( عدا عبارتين )0,01ة )للبعد الذي تنتمي إليه دالة عند مستوى دالل

(0,05  .)                                                                                       
                                                                                          )ج( ثبات المقياس:  

               لباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتي ألفا كرونبا  والتجزئة النصفية    قامت ا
       ية.أواًل: التجزئة النصف

 (15جدول )
  ةمعامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس سمات الشخصية بطريق

 (100التجزئة النصفية )ن=
 العدائية الجتماعيالوفاق ا العصابية االنبساطية االنضباطية أجزاء المقياس م
 0,442 0,690 0,697 0,660 0,541 معامل االرتباط للنصف األول 1

 0,60 0,593 0,505 0,495 0,502 معامل االرتباط للنصف الثاني 2
 0,510 0,502 0,516 0,682 0,642 معامل االرتباط بين نصفي االختبار 3
معامل الثبات بعد التصحيح باستخدام  4

 وبراون معادلة سبيرمان 
0,782 0,811 0,680 0,668 0,675 

 



 

 

 

) 41) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
( أن معامالت ثبات المقياس جيدة، مما يشير إلى الثقة في 15تضح من جدول )ا    

 النتائج التي أمكن التوصل إليها من خالل المقياس.   
    :ثانيًا: ألفا كرونباخ 

 كرونبا  -تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ثبات الفا    
 (16جدول ) 

 معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس أحداث الحياة الضاغطة 
 (100كرونباخ )ن= -بطريقة الفا

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ البعد 
 0,717 االنضباطية  1
 0,761 االنبساطية 2
 0,692 العصابية 3
 0,569 الوفاق االجتماعي 4
 0,689 العدائية 5

( أن معامالت الثبات للدرجة الكلية واألبعاد بطريقة ألفا كرونبا  16جدول ) تضاااااح منا     
( وهي قيم مقبولة، مما يشااااااااير إلى الثقة في النتائج التي أمكن 0,569-0,761تراوحت بين )

                                                                         التوصل إليها من خالل المقياس.
 تائج البحث ومناقشتها وتفسيرها ن

 الفرض األول: وينص على أنه:                           
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األفكار االنتحارية، وأحداث الحياة الضاغطة،  

               وتقدير الذات، وسمات الشخصية.                                                         
(:17وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون كما في جدول )  

  



 م

 

 

) 42) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

(17جدول )  
األفكار االنتحارية، وأحداث الحياة الضاغطة، وتقدير الذات، معامالت االرتباط بين  

 وسمات الشخصية 
 الدرجة الكلية األفكار االنتحارية

 
 

أحداث الحياة 
 الضاغطة

ط األسرية االجتماعيةالضغو   0,578**  
**0,344 الضغوط الدراسية  

**0,310 الضغوط االقتصادية  
**0,550 الضغوط النفسية  

**0,527 الدرجة الكلية  
**0,321- الدرجة الكلية تقدير الذات  

 
 

 سمات الشخصية

**0,377- االنضباطية  
**0,244- االنبساطية  
**0,490 العصابية  

جتماعيالوفاق اال  -0,233**  
**0,422 العدائية  

0,128(= 0,01ر)                    0,089(=  0,05ر)   
 ( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين األفكار االنتحارية17أتضح من جدول )

د وكالً من أحداث الحياة الضاغطة )الدرجة الكلية، واألبعاد(  وسمتي العصابية والعدائية، ووجو 
وسمات االنضباطية  وتقدير الذات  عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين األفكار االنتحارية

  . ياالجتماع واالنبساطية والوفاق
 مناقشة نتائج الفرض األول، وتفسيره 

( إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة 17أشارت نتائج الفرض األول كما هو موضح بجدول )
فكار االنتحارية، وأبعاد مقياس أحداث الحياة الضاغطة، والدرجة الكلية، دالة إحصائيًا بين األ

األفكار االنتحارية، وتقدير الذات، ووجود عالقة وعالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين 
مقياس  فيارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين األفكار االنتحارية، وسمتى العصابية، والعدائية 

وعالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين األفكار االنتحارية، وسمات سمات الشخصية، 
  . ياالنضباطية، واالنبساطية، والوفاق االجتماع

ه النتيجة مع دراسة            عالقة األفكار االنتحارية بأحداث الحياة الضاغطة، وتختلف هذ أواًل:
قة دالة بين استجابات مفردات ( حيث أشارت إلى عدم وجود عال 2019الدوسرى، والميزر،)



 

 

 

) 43) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
العينة على أحداث الحياة الشاقة الكلى، وبين االستجابات على مقياس احتمالية االنتحار، 

( (Ling &  Yaacob, 2015 و   (Izadina et al., 2010 ) منبينما تتفق مع دراسة كل 
يجابية بأحداث وقد توصلت هذه الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية ا,etal.2018) (Sode و

 .الحياة الضاغطة
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الضغوط التي طالت جميع جوانب الحياة سواء كانت أسرية   

 ،ضغوط تهدد وجود الفرد في مجتمعه فهي ،اجتماعية أو دراسية، أو اقتصادية، أو نفسية
التخلص منها ويلجأ إلى  ،فيشعر الفرد بالعجز والضعف ،خاصة عندما يصعب مواجهتها

( إلى أنه من بين أهم 5: 2019( وهذا ما  أشار )الدوسري والميزر 2021باالنتحار )لوط 
واألمراض الجسدية  ،والصدمة العاطفية ،والبطالة ،والفقر ،واالكتئاب ،دوافع االنتحار اليأس

اة وكلها ضغوط حياتية تؤثر سلبًا على حي ،وعدم وجود هدف في الحياة ،والنفسية الخطيرة
وخاصة المستمرة لفترات  ،( إلى أن الضغوط321:   2013 ،كما أشار )مسيلى، واحمد ،الفرد

ومؤشر على األفكار والسلوك االنتحاري بسبب الشعور  ،مصدر للعديد من المشاكل يه ،طويلة
 مما يؤثر سلًبا ،وقلة النوم ،واليأس ،وبالتالي الشعور بالتوتر ،بها، وعدم القدرة على مواجهتها

 وتوافقه.  ،على صحة الفرد
مع دراسة )عبد  يتقدير الذات، وتتفق نتيجة البحث الحالب عالقة األفكار االنتحارية ثانيًا:

 Soto) ( و2018( و)سعدى، وقنيفة،(Jung& Jung,2013( و 2011الحفيظ، والهاشمى،
sanz et al., 2019)، دراسة و(Ajai,O,2020 وقد توصلت هذه الدراسات إلى وجود ) 

  عالقة ارتباطية سالبة بين األفكار االنتحارية
نخفضت األفكار االنتحارية، والعكس اكلما أرتفع  تقدير الذاتيمكن تفسير ذلك إلى أن و  

ئة لمحاوالت االنتحار. إما أنه يزيد من بصحيح، وذلك ألن تقدير الذات هو أحد العوامل المن
، فتقدير الذات وخاصة المرتفع رتفععندما ي ، أو يقلل منهانخفضاألفكار االنتحارية عندما ي

واإلحباطات مما يحمي الفرد  ،هو متغير إيجابي يعمل على حماية الفرد من األفكار السلبية
النقص،  أو ،اإلقدام على االنتحار،  فهو يحمي الفرد من الشعور بالدونية أو ،من التفكير

ر السلبية مثل االنتحار، ألن من يتمتعون ويمنحه إحساًسا بالتوافق، وبالتالي يحميه من األفكا
بتقدير عاٍل للذات هم أشخاص يثقون في آرائهم ولديهم القدرة على االندماج بسرعة، ويشعرون 

 ،أكثر تفاؤاًل أكثر قدرة على التحكم في أنفسهم )عبد القادر وهم بالقدرة على مواجهة الضغوط،



 م

 

 

) 44) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

فهم أفراد يشعرون  ،ن تدني تقدير الذاتأما بالنسبة ألولئك الذين يعانون م ،(99: 2012
 ،ويشعرون أنهم أشخاص ال يستحقون المكانة ،ويشعرون بازدراء الذات ،بالدونية تجاه أنفسهم

( مما يقودهم  183: 2008 ،أو العمل الذي يقومون به، ويشعرون بأنهم غير أكفاء )جامبي
( 2011،عبد الحفيظ والهاشميإلى الرغبة في التخلص من الحياة واالنتحار وهذا ما أكده )

حيث أكدوا أن انخفاض تقدير الذات من المتغيرات النفسية التي تلعب دوًرا رئيسًيا في ظهور 
 الشخصية االنتحارية.                                                                                          

  (Hills& Francis,2006 )تيجة مع كل من دراسة سمات الشخصية، وتتفق هذه الن ثالثًا:
 &)(Rebecca Devi & Jai Prakash,2015)و ((Tryon,Shantall,2008و

Kasaeiyan,2020)  ( Khosravi & و(Pawar & Paive,2021)   وقد توصلت هذه
الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية بين األفكار االنتحارية، وسمات الشخصية سواء ايجابية 

   .، والضميراالنفتاحع العصابية، أو سلبية مع االنبساطية، م
إلى أن سمات  ((Tryon, Shantall,2008 ويمكن تفسير ذلك إلى أنه كما أشار    

، أو عالمة لمخاطر االنتحاري السلوك  في االنخراطالشخصية قد تكون عاماًل وقائيًا ضد 
، االجتماعيالوفاق و  االنبساطية،طية، و االنضبايجابية مثل اال، فالسمات االنتحاري السلوك 

ته اعالق فيحياته، و  فيسوى متوافق  على أن يكون  الفردتساعد  الحاليالبحث  فيكما 
تكون  فبالتالي االنتحار، فييقل، أو ينعدم التفكير  وبالتالياالجتماعية، يشعر بالسعادة، 

والعكس   يدته نتيجة الفرض الحالالعالقة بينها، وبين األفكار االنتحارية سالبة، وهذا ما أك
، وهى سمات سلبية العدائيةو العصابية، ، فالعالقة ايجابية بين األفكار االنتحارية، و صحيح

مما يؤثر بالسلب على  واالنطواء، وكراهية اآلخرين  القلق، والشك،بتزيد من شعور الفرد 
األفكار  فية لديه، وقد يجد إلى عدم التوافق، وتزيد المشاعر السلبي وبالتالي، همعالقاته ب

 االنتحارية ملجأ للتخلص من مشاكله .  
                                                                      : وينص على أنه  الثانينتائج الفرض 

تقدير  ،لتنبؤ باألفكار االنتحارية في ضوء متغيرات البحث ) أحداث الحياة الضاغطةايمكن   
                                                                                      ات، سمات الشخصية(.  الذ

 (:18وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد  كما في جدول )
 

 



 

 

 

) 45) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
 (18جدول )

 حداث الحياة الضاغطة وسمتي العصابية والعدائيةاالنحدار المتعدد للتنبؤ باألفكار االنتحارية من أ نتائج تحليل

 

( أن متغير أحداث الحياة الضاغطة )الدرجة الكلية واألبعاد( 18خالل جدول ) أتضح من
 40,3وسمتي العصابية والعدائية يمكنها التنبؤ باألفكار االنتحارية حيث تفسر حوالي من )

( وهي 45,93%( من التباين الكلي لألفكار االنتحارية، ويؤكد ذلك قيمة "ف" والتي بلغت )
 (. 0,01دالة عند مستوى )

 ويمكن صياغة معادلة االنحدار على النحو اآلتي:   
( الضغوط 0,84( للدرجة الكلية ألحداث الحياة الضاغطة +  )0,17األفكار االنتحارية = )

( 0,54) (  الضغوط االقتصادية0,62( الضغوط الدراسية+ )0,42+ ) األسرية االجتماعية
 .10,36+ القيمة الثابتة عدائية (  ال0,32(  العصابية + )0,31الضغوط النفسية+ )

ويعد متغير أحداث الحياة الضاغطة أكثر إسهاما من سمتي العصابية والعدائية للتنبؤ باألفكار 
( أي أن معامل 0,527االنتحارية حيث بلغ معامل االرتباط بينه وبين األفكار االنتحارية )

كار االنتحارية، وتعد الضغوط في التنبؤ باألف %27,7( أي أنه يسهم بنسبة 0,277التحديد )
األسرية االجتماعية أكثر أبعاد أحداث الحياة الضاغطة تنبؤا باألفكار االنتحارية حيث بلغ 

( أي 0,334( أي أن معامل التحديد )0,578معامل االرتباط بينه وبين األفكار االنتحارية )

 المتغير
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

قيمة 
 Bاالنحدار 

قيمة االنحدار 
 قيمة "ت" Betaالمتعدد 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية  
ألحداث الحياة 

 الضاغطة

0,635 0,403 

0,17 3,22 7,01 0,01 

45,93 0,01 

الضغوط األسرية 
 االجتماعية

0,84 0,44 5,96 0,01 

 0,01 4,15 0,17 0,42 الضغوط الدراسية
 0,01 4,65 0,21 0,62 الضغوط االقتصادية

 0,01 3,75 0,33 0,54 الضغوط النفسية
 0,01 2,83 0,14 0,31 العصابية
 0,01 2,78 0,24 0,32 العدائية



 م

 

 

) 46) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

ثم سمة  ،ضغوط النفسيةيليها ال في التنبؤ باألفكار االنتحارية %33,4أنها تسهم بنسبة 
 .العصابية، فسمة العدائية، فالضغوط الدراسية، فالضغوط االقتصادية 

 
 (1شكل )

 االنتشار لألخطاء المعيارية مقابل القيم المتوقعة لدى أفراد العينة
 

                                                                              ي:مناقشة، وتفسير الفرض الثان
أن متغير أحداث الحياة الضاغطة ( 18كما هو وضح بجدول ) يوقد أشارت نتائج الفرض الثان

)الدرجة الكلية واألبعاد( وسمتي العصابية والعدائية يمكنها التنبؤ باألفكار االنتحارية حيث 
ف" والتي %( من التباين الكلي لألفكار االنتحارية، ويؤكد ذلك قيمة " 40,3تفسر حوالي من )

                                                             (.    0,01( وهي دالة عند مستوى )45,93بلغت )
ويعد متغير أحداث الحياة الضاغطة أكثر إسهاما من سمتي العصابية والعدائية للتنبؤ باألفكار 

( أي أن معامل 0,527تحارية )االنتحارية حيث بلغ معامل االرتباط بينه وبين األفكار االن
في التنبؤ باألفكار االنتحارية، وتعد الضغوط  %27,7( أي أنه يسهم بنسبة 0,277التحديد )

األسرية االجتماعية أكثر أبعاد أحداث الحياة الضاغطة تنبؤا باألفكار االنتحارية حيث بلغ 



 

 

 

) 47) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
( أي 0,334مل التحديد )( أي أن معا0,578معامل االرتباط بينه وبين األفكار االنتحارية )

 في التنبؤ باألفكار االنتحارية. %33,4أنها تسهم بنسبة 
( أن هذا العصر أصبح محمالً باألعباء، والضغوط 2001،كما أشار ) فايدويمكن تفسير ذلك  

ال يمكن تجنبها بسبب الظروف االجتماعية، واالقتصادية فأحداث الحياة الضاغطة  التي
 فيإلى التفكير  يور باليأس، والعجز، وعدم الرضا عن الحياة، وبالتالالسلبية تؤدى إلى الشع

المشكالت كما أثبتت نتيجة هذا الفرض، ف ،الضغوط  األسرية االجتماعيةوخاصًة ، االنتحار
إلى ظهور شخصية تؤدى األسرية التي يتعرض لها الفرد مثل التفكك األسري أو الطالق 

باألمان، وعنما تكون العالقة الوالدية غير سوية تتسبب مضطربة ألن الوالدين مصدر للشعور 
ومضطربة بين أفراد األسرة، مما تؤدى إلى وجود أفكار سلبية  ،وجود عالقات غير ودية في

( إلى أن أساليب التربية السيئة 2021 ،وقد أشار )أحمان ،مثل التفكير في التخلص من الحياة
دفع بعضهم إلى التفكير في االنتحار نتيجة التفاعل وقد ت ،تؤدي إلى ضغوط نفسية لدى األبناء

وإدراكهم  ،واإلحباطات االجتماعية التي يعيشونها ،الغير سوى بن أفراد األسرة، وكذلك الضغوط
 ،وبالتالي تتدهور الحالة النفسية والجسدية للفرد ،لها يؤدي إلى الشعور باإلحباط والحزن والعزلة

 رًجا لهذه الضغوط.االنتحار مخ فيوقد يجد الفرد  
 

فشعور الفرد بالقلق،  ،ترتيب المتغيرات المنبئة باألفكار االنتحارية الضغوط النفسية فيثم يأتى 
، والنظرة المظلمة باالكتئابيؤدى إلى فقدان الثقة بالنفس، وباآلخرين، والشعور  النفسيوالضغط 

فسية، مما يؤثر بالسلب على نحو المستقبل، وخاصًة عند عجز الفرد عن اشباع إحتياجاته الن
 حالته المعنوية . 

تنبئ باألفكار  التيوقد أشارت النتائج إلى أن السمات  ،يليها سمات العصابية ثم العدائية
بأنها  يالبحث الحال فيوقد تم تعريفها  االنتحارية هى السمات السلبية، وهى سمة العصابية،

وسمة العدائية،  ،والشعور بالكآبة، والضيق أتصاف الطالب بالقلق، والحساسية بدرجة عالية،
اآلخرين، وكراهيتهم، والرغبة  فيوقد تم تعريفها ايضًا بأنها شعور الطالب بعدم الثقة، والتشكك 

البعد عنهم، والميل إلى موقف الدفاع دائمًا، وهى سمات تزيد من األفكار السلبية لدى الفرد  في
 ،واالنطواء ،البعد عنهم، والعزلة فيوالرغبة  ،والتشكك بهمألنها تشعره بالكراهية تجاه اآلخرين، 

النفسية، وعدم  االضطراباتوبالتالى إلى اضطرابات العالقات االجتماعية بهم مما تسبب له 



 م

 

 

) 48) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

 التيو  (Khosravi&Kasaeiyan,2020)وهذا ما أكدته الدراسات السابقة مثل  ،التوافق
   .نتحارية، والعصابية أشارت إلى وجود ارتباط كبير بين األفكار اال

خاصة  ،وتشكل الضغوط الدراسية مصدر قلق وتوتر لدى الطالب ،ثم الضغوط الدراسية
الطالب ذوي التحصيل المنخفض، أو الذين يعانون من صعوبات ومشكالت في الدراسة، 

، ويشعرون بصعوبة المناهج، أو ضغوط االمتحانات، أو عدم القدرة على أداء الواجبات المنزلية
أو يعانون من مشاكل في عالقتهم بزمالئهم، فهذه الضغوط تزيد من شعورهم بالنقص واليأس 

 وبالتالي الرغبة في التخلص من الفشل والنقص . ،واإلحباط مما يزيد من تقدير الذات السلبي
  احساس الفرد  فيمن العوامل المهمة ي ويعد العامل االقتصاد وأخيرًا الضغوط االقتصادية،

، وعدم قدرته ءالسي يحباط، فشعور الفرد بالفقر، والوضع االقتصادغط، واليأس، واالبالض
، شباع حاجاته يشعره بالدونية، وبالنقص بين زمالئه مما يؤدى إلى أثار سلبية على نفسهإعلى 

( أن من مصادر أحداث الحياة الضاغطة  4:  2019وهو ما أشار إليه الدوسرى، والميزر) 
 .الرغبة، أو التفكير باالنتحار يوقد يترتب على الشعور بالضغط االقتصاد ،لثروةالبطالة، ضعف ا

 الفرض الثالث: وينص على أنه :                                                                                  
فكار توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينة على مقياس األ

                                                محل اإلقامة(.    -النوع –االنتحارية ترجع إلى اختالف )التخصص
 (:     19وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما في جدول )

(19جدول )  
 -النوع –أفراد العينة على مقياس األفكار االنتحارية باختالف )التخصصمتوسطي درجات  قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين

(482)ن=  محل اإلقامة(  
 مصدر 
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

 قيمة  متوسط المربعات
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,26 1,23 97,64 1 97,64 التخصص
 0,45 0,57 45,08 1 45,08 النوع

1,415 1 51,41 محل اإلقامة  0,65 0,42 
 0,62 0,24 19,09 1 19,09 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,98 0,00 0,03 1 0,03 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
ومحل اإلقامة، التفاعل بين النوع   26,59 1 26,59 0,33 0,56 

 0,93 0,006 0,49 1 0,49 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
337469,3 الخطأ  474 79,04   

    481 37840,35 اإلجمالي
   



 

 

 

) 49) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
( أن قيمة "ف" غير دالة بالنسبة للتخصص، والنوع، ومحل اإلقامة، 19أتضح من جدول )

والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع 
                                    تخصص والنوع ومحل اإلقامة. ومحل اإلقامة، وغير دالة بالنسبة للتفاعل الثالثي بين ال

 :مناقشة نتائج الفرض الثالث، وتفسيره 
( أن قيمة "ف" غير دالة أى عدم 19أشارت نتائج الفرض الثالث كما هو موضح بجدول )

 مقياس األفكار االنتحارية وفقًا للتخصص، والنوع، ومحل فيوجود فروق بين أفراد العينة 
  ، والتفاعل بينهم اإلقامة

توصلت إلى وجود فروق  التيو  ( Hills & Francis:2005)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة
توصلت  التي(، و 2008) البحيرى، وابو الفضل،لصالح الذكور، ودراسة األفكار االنتحارية  في

 مع دراسةتبعًا للنوع لصالح الذكور، وتتفق األفكار االنتحارية  فيإلى وجود فروق 
(Ajai,O:2020) األفكار االنتحارية،  فيتوصلت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين  التي، و

إلى عدم وجود فروق بين أفراد ايضًا توصلت  التي(، و 2019،) الشمرى، والمحنهودراسة 
 وتتفق جزئياً مع دراسة ) حجازى، النوع، والتخصص، ي األفكار االنتحارية وفقاً لمتغير  فيالعينة 
توصلت إلى عدم وجود فروق وفقًا للنوع، ووجود فروق بين الطلبة وفقًا لمتغير  التي( 2021

 السكن لصالح المدينة . 
بالنسبة للتخصص يمكن تفسير عدم وجود فروق بين أفراد العينة إلى أن األفكار االنتحارية  أواًل:

ب سواء كان أدبى، أو علمى ال تتأثر بطبيعة المادة الدراسية، أو التخصص الذى يدرسه الطال
ألن األفكار قد ترتبط بعوامل آخرى داخلية ذاتية خاصة بالفرد ذاته، كالعوامل النفسية االنفعالية، 

، مرتبطة بالظروف االجتماعية، والبيئة المحيطة بالطالبأو البيولوجية، أو عوامل خارجية 
( حيث 51-47:  2015يل، ( و) غس10-9: 2011) الجنازره،  وهذا ما أكده الباحثين مثل

 ،أشاروا إلى أن االنتحار يتأثر بمجموعة من العوامل مثل العوامل الصحية، واالجتماعية
 ، أو الشعور بالذنب، أو فقدان شخص عزيز بغض النظر عن التخصص واألسرية غير السوية

. 
ة ذكورًا كانوا أم النوع إلى أن طلبة الجامع فيوجود فروق  موقد يفسر عد ،بالنسبة للنوع ثانيًا:

والدينية يتعرضون لنفس الظروف،  مجتمع واحد له نفس القيم االجتماعية، فيإناثًا يعيشون 
قد  وبالتاليبينهم،  فيالنوع تكاد تخت فيواحدة، فالفروق  ميةعليوتمرحلة عمرية،  فيوهم 



 م

 

 

) 50) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

الشباب ( أن 2021،ه ) آحمانتالتفكير، والقدرات، والكفاءة، وهذا ما أكد فييتشابهون 
عن جنسهم،  ة بهم واحدة بغض النظرطيتعرضون لظروف واحدة، وجميع المعطيات المحي

يتعرضون لها، مما يؤدى إلى  التيكذلك تشابه المشكالت، والمطالب، والصعوبات، والمتاعب 
 تضاءل الفروق بينهم . 

 التيبه الظروف ويمكن تفسير ذلك إلى تقارب الحياة حيث تتشا اإلقامةبالنسبة لمحل  ثالثًا :
المدينة، أو الريف، فهم يتعرضون لنفس الظروف االجتماعية،  فييعيشها طالب الجامعة سواء 

 فيتختلف  فهيكذلك تشابه عادات، وتقاليد المجتمع،  ،والنفسية، والدراسية، واالقتصادية
اً تعرضهم، ايض النوع، فالحياة متقاربة، واألزمات، والضغوط قد تكون واحدة، فيالدرجة، وليس 

تفكيرهم،  فيمن شأنها أنها تشكل، وتؤثر  التيواحدة، و  فهيوتأثرهم بنفس وسائل األعالم 
، ونتيجة الختالطهم ببعض، فنجد واحدة ميةعليوتمرحلة عمرية،  في ايضًا  هم، و مواتجاهاته

 حيث يتم توزيع الطالب يطالب الريف يدرسون بالمدن، والعكس صحيح نتيجة للتنسيق الجامع
تأثرهم مما أدى إلى ، اإلقامةبغض النظر عن محل  وفقًا للمجموععلى الكليات، والجامعات 

      .اإلقامةوفقًا لمحل تضاءل الفروق بينهم  وبالتاليببعض، 
  :الفرض الرابع: وينص على أنه

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينة على مقياس أحداث   
 محل اإلقامة(. –النوع  -ضاغطة ترجع إلى اختالف )التخصصالحياة ال

 (20وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما في جدول )
 (20جدول )

 –متوسطي درجات أفراد العينة على مقياس أحداث الحياة الضاغطة باختالف )التخصص قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين
 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع

 مستوى الداللة  قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0,35 0,86 210,60 1 210,60 التخصص

 0,01 15,71 3834,97 1 3834,97 النوع
 0,01 9,46 2310,47 1 2310,47 محل اإلقامة

 0,052 3,79 926,74 1 926,74 التفاعل بين التخصص والنوع
 0,27 1,19 291,80 1 291,80 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة

 0,41 0,68 165,96 1 165,96 محل اإلقامةو  التفاعل بين النوع 
 0,15 2,005 489,29 1 489,29 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة

   244,02 474 115669,58 الخطأ
    481 121307,87 اإلجمالي



 

 

 

) 51) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
أن قيمة "ف" دالة بالنسبة للنوع ومحل اإلقامة وغير دالة بالنسبة  (20أتضح من جدول )

للتخصص، والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل 
 بين النوع ومحل اإلقامة، والتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة.

نسبة للنوع ومحل اإلقامة تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ولمعرفة اتجاه الفروق بال
 (.21كما في جدول )

 (21جدول )
 متغيري النوع ومحل اإلقامة في أحداث الحياة الضاغطةقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق بين 

االنحراف  المتوسط أحداث الحياة الضاغطة
 المعياري 

 مستوى الداللة قيمة "ت"

 17,95 69,88 رالذكو 
3,01 0,01 

 14,81 65,05 اإلناث
 16,08 67,94 حضراإلقامة في ال

2,37 0,05 
 15,50 64,53 ريفاإلقامة في ال

     2,59(= 0,01ت )                       1,96(= 0,05ت )  
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث 21تضح من  جدول )ا

في أحداث الحياة الضاغطة لصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 
 لصالح الطالب المقيمين في الحضر.درجات الطالب المقيمين في الريف والحضر 

 (22جدول )
باختالف  متوسطي درجات أفراد العينة على بعد الضغوط األسرية االجتماعية قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين

 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع –)التخصص
 مصدر 
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

 قيمة  متوسط المربعات
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,84 0,04 0,85 1 0,85 التخصص
 0,31 1,03 22,01 1 22,01 النوع

 0,19 1,65 35,38 1 35,38 محل اإلقامة
 0,27 1,21 25,92 1 25,92 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,94 0,005 0,10 1 0,10 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,48 0,49 10,55 1 10,55 التفاعل بين النوع ومحل اإلقامة

 0,49 0,46 9,83 1 9,83 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
   21,33 474 10110,82 الخطأ

    481 10326,14 اإلجمالي



 م

 

 

) 52) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

لتخصص، والنوع، ومحل اإلقامة، لأن قيمة "ف" غير دالة بالنسبة   (22من جدول ) أتضح
والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع 

 ومحل اإلقامة، والتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة.
 (23جدول )

 –متوسطي درجات أفراد العينة على بعد الضغوط الدراسية باختالف )التخصص للفروق بينقيمة "ف" وداللتها اإلحصائية 
 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع

 مصدر 
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

 قيمة  متوسط المربعات
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,62 0,23 4,75 1 4,75 التخصص
 0,63 0,23 4,60 1 4,60 النوع
 0,43 0,60 12,001 1 12,001 قامةمحل اإل

 0,14 2,09 41,59 1 41,59 التفاعل بين التخصص والنوع
 0,60 0,27 5,44 1 5,44 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة

 0,17 1,82 36,26 1 36,26 ومحل اإلقامة التفاعل بين النوع
 0,51 0,42 8,49 1 8,49 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة

   19,86 474 9415,64 الخطأ
    481 9806,94 اإلجمالي

أن قيمة "ف" غير دالة بالنسبة التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة،  (23أتضح من جدول )
والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع 

 لنوع ومحل اإلقامة.ومحل اإلقامة، والتفاعل الثالثي بين التخصص وا
 (24جدول )

 -النوع –متوسطي درجات أفراد العينة على بعد الضغوط االقتصادية باختالف )التخصص قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين
 (482)ن=  محل اإلقامة(

مستوى  قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 الداللة 

 0,84 0,03 1,02 1 1,02 التخصص
 0,01 35,41 532,38 1 532,38 النوع

 0,20 1,61 24,27 1 24,27 محل اإلقامة
 0,22 1,51 22,71 1 22,71 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,62 0,23 3,53 1 3,53 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,71 0,13 2,02 1 2,02 التفاعل بين النوع ومحل اإلقامة

 0,35 0,84 12,65 1 12,65 اعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامةالتف
   15,03 474 7125,53 الخطأ

    481 7724,11 اإلجمالي



 

 

 

) 53) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
 أن قيمة "ف" دالة بالنسبة للنوع، وغير دالة بالنسبة لمحل اإلقامة،  (24أتضح من جدول )

اإلقامة، والتفاعل  والتخصص، والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل
 بين النوع ومحل اإلقامة، والتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة.

ولمعرفة اتجاه الفروق بالنسبة للنوع تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين كما في جدول 
(25.) 

 (25جدول )
 دية        النوع في الضغوط االقتصاقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق بين 

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري  المتوسط الضغوط االقتصادية
 4,71 16,58 الذكور

6,60 0,01 
 3,51 13,98 اإلناث

     2,59(= 0,01ت )                        1,96(= 0,05ت )  
الب في ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الط25أتضح من  جدول )

 الضغوط االقتصادية لصالح الذكور.
 (26جدول )

متوسطي درجات أفراد العينة على بعد الضغوط النفسية باختالف  قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين
 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع –)التخصص

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 قيمة  متوسط المربعات
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,01 6,61 9,44 1 99,44 التخصص
 0,01 14,15 389,96 1 389,96 النوع

 0,01 10,69 294,74 1 294,74 محل اإلقامة
 0,16 1,94 53,70 1 53,70 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,05 4,43 122,11 1 122,11 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,42 0,63 17,38 1 17,38 التفاعل بين النوع ومحل اإلقامة

 0,27 1,18 32,55 1 32,55 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
   27,55 474 13062,32 الخطأ

    481 14071,93 اإلجمالي

للتخصص، والنوع ومحل اإلقامة والتفاعل   أن قيمة "ف" دالة بالنسبة  (26أتضح من جدول )
الة بالنسبة للتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين بين التخصص ومحل اإلقامة، وغير د

 النوع ومحل اإلقامة، والتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة .



 م
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2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

ولمعرفة اتجاه الفروق بالنسبة للتخصص والنوع تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين كما 
 (.27في جدول )

 (27جدول )
 متغيري النوع ومحل اإلقامة في الضغوط النفسية        ئية للفروق بين قيمة "ت" وداللتها اإلحصا

االنحراف  المتوسط الضغوط النفسية     
مستوى  قيمة "ت" المعياري 

 الداللة
 5,77 18,98 الذكور

2,84 0,01 
 5,11 17,45 اإلناث

 5,42 17,31 اإلقامة في الريف
12,2 0,05 

 5,19 18,34 اإلقامة في الحضر
 4,66 15,40 التخصص األدبي

2,56 0,05 
 3,71 14,38 التخصص العلمي

     2,59(= 0,01ت )            1,96(= 0,05ت )                
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور 27تضح من جدول )ا      

داللة إحصائية بين متوسطي  واإلناث في الضغوط النفسية لصالح الذكور، ووجود فروق ذات
 درجات الطالب المقيمين في الريف والحضر لصالح الطالب المقيمين في الحضر.

 
 

 النوع في قامةضح العالقة بين التخصص ومحل اإلو ( ي2شكل )
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2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
  :مناقشة نتائج الفرض الرابع، وتفسيره

ة "ف" دالة ( إلى أن قيم20,21أشارت نتائج الفرض الرابع كما هو موضح بجدول )   
الدرجة الكلية لمقياس أحداث الحياة  فيوذلك  ،قامة فقطإحصائيًا بالنسبة للنوع، ومحل اإل

 قامة لصالح الحضر، محل اإل فيالنوع لصالح الذكور، و  فيالضاغطة حيث كانت الفروق 
التخصص، والنوع، ومحل  في( فكانت قيمة " ف" غير دالة إحصائيًا 22,23ومن جدول ) 

بعد الضغوط األسرية االجتماعية،  فيوذلك  ي، والتفاعل الثالثيوالتفاعل الثنائ قامة،اإل
 والضغوط الدراسية  

بعد الضغوط  فيوذلك  ،ان قيمة "ف" دالة إحصائيًا بالنسبة للنوع فقط (25,24ومن جدول )
 النوع لصالح الذكور.  فيوكانت الفروق  ،االقتصادية

بعد  فيقامة التخصص والنوع، ومحل اإل فيإحصائيًا  ( أن قية "ف" دالة26,27ومن جدول )
 فيوالنوع لصالح الذكور، و  يالتخصص لصاح األدب فيوكانت الفروق  ،الضغوط النفسية

 قامة لصالح الحضر.محل اإل
توصلت إلى وجود فروق لدى  التي( و 2014وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )جعيص، الحديبى، 

، والحضر، وتتفق جزئيًا يلصالح األدب اإلقامةص، ومحل التخص فيطالب الدبلوم العامة 
أحداث  فيتوصلت إلى وجود فروق  التي(، و 2008، والسميرى، فيأبو مصط) مع دراسة

الضغوط االقتصادية، والدراسية، واالجتماعية لصالح  فيو الحياة الضاغطة تعزى إلى النوع 
 الذكور.

الكلية للمقياس، والضغوط االقتصادية،  الدرجة فيالنوع، وكانت  فيوجود فروق  أوال :
وكانت لصالح الذكور، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الطلبة الذكور  والضغوط النفسية،

 فييشعرون بأحداث الحياة الضاغطة بصورة أكبر من اإلناث، وخاصًة كما أوضحت النتائج 
، وأسلوب التنشئة يشرقال ي، وقد يرجع ذلك إلى ثقافة المجتمع العربيالجانب االقتصاد

تعد مصدر ضغط على األبن الذكر أكثر من الفتاة ألن األسر العربية تريد  التياالجتماعية 
من األبن الذكر أن يكون رجاًل منذ الصغر متحماًل للمسئولية، ومشاركًا فيها معتمدًا على ذاته، 

دية نظرًا لغالء تعانى من ضعف االمكانيات الما التياألسر متوسطة الدخل  فيوخاصًة 
تحث األبن على العمل، وكسب الرزق لسد احتياجات  فهيالمعيشة، وزيادة متطلبات الحياة، 

يضًا أو  ،ي، مما يشعره بالضغط االقتصادمعليالت فياألسرة، ومتطلباتها، وايضًا مساعدة نفسه 



 م

 

 

) 56) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

 ،النفسيلضغط يشعره بالقلق، وا وبالتالييؤثر على تكيفه، وتوافقه، مما  بالنقص بين زمالئه،
، وانخفاض روحه باإلحباطشباع حاجاته النفسية، مما يؤدى إلى الشعور اوعدم القدرة على 

 المعنوية.  
الدرجة  في أحداث الحياة الضاغطة لصالح الحضر فيقامة محل اإل فيوجود فروق  ثانيًا :

لمدينة، والريف ويمكن تفسير ذلك إلى أن بالرغم من الفروق بين ا ،الكلية، والضغوط النفسية
، يوخاصًة الجانب االجتماع ،الريف تتميز بالبساطة، والسهولة فيتكاد تتالشى إال أن الحياة 

أقوى من المدينة مما يشعر الفرد باألمان، واالستقرار  فهي ،والعالقات األسرية، والروابط العائلية
الفرد بالقلق، والضغط ألن العالقات االجتماعية الدافئة تقلل من شعور  ي، والمادي المعنو 

وتساعده على التعايش مع المواقف، واألحداث الحياتية الضاغطة بصورة أكثر توافقًا،  ،النفسي
 وذلك عكس حياة المدينة الصاخبة األكثر تعقيدًا .

الضغوط النفسية قد يرجع ذلك إلى نظرة  في يالتخصص لصالح األدب فيوجود فروق  ثالثًا:
دونية للتخصصات األدبية، وأنها أقل قيمة من التخصصات العلمية،  نظرة المجتمع الذى ينظر

أمام  ثرفالمجتمع يؤكد على زيادة األقبال على التخصصات العلمية، وأن فرص العمل أك
يشعر بعدم  يهذه التخصصات عكس التخصصات األدبية، فطالب التخصص األدب يخريج

، ويكون أقل النفسيوره بالتوتر، والقلق وجود فرص عمل مناسبة بعد التخرج، مما يزيد من شع
، أقل تكيفاً مع البيئة الجامعية، مما يؤدى إلى الشعور بالحزن، والغضب، يتفاؤالً للمستقبل المهن
 مما يزيد لديه الشعور بأحداث الحياة الضاغطة النفسية . ولوم الذات، والعجز

ياس، والضغوط األسرية الدرجة الكلية للمق فيالتخصص  فيعدم وجود فروق  رابعًا :
النوع، والتخصص، ومحل  فيعدم وجود فروق أيضًا االجتماعية، والدراسية واالقتصادية، 

ومحل  ،النوع فيوعدم وجود فروق  ،الضغوط األسرية االجتماعية، والدراسية فيقامة اإل
 الضغوط االقتصادية  فياإلقامة 

التخصصات األدبية، والعلمية يمرون إلى أن الطلبة بالجامعة من ذوى  ويمكن تفسير ذللك
 التيبظروف، ومتطلبات أكاديمية دراسية متشابهة بل تكاد تكون واحدة، فالضغوط األكاديمية 

يتعرضون لها واحدة، مثل نظام التدريس، نظام االمتحانات، وغيرها من ظروف البيئة الدراسية 
انها أصبحت أكثر تعقيدًا،  ، ايضًا سرعة الحياة أدت إلىيبغض النظر عن تخصصهم الدراس

عالمه الخاص به،  فيالطالب  واندماجمما أدت إلى فتور العالقات األسرية االجتماعية، 



 

 

 

) 57) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
وانطوائه بعيدًا عن والديه، بل قد تزيد من المشاكل بينه، وبين أفراد أسرته، وأصدقائه، مما 

 وغالء المعيشة، ،دراسة،، ايضًا ارتفاع تكاليف الأدى به إلى الشعور بأحداث الحياة الضاغطة
 .   ي، واألدبيقد يعانى منها طلبة التخصص العلم

، الضغوط األسرية االجتماعية، والدراسية في، النوع في عدم وجود فروق  ايضاً  وقد يرجع 
إلى أن الضغوط أصبحت ظاهرة معقدة بل سمة من سمات العصر، وبذلك أصبح واالقتصادية 

سواء  سبيل تحقيق أماله، وأهدافه فين التحديات، والصعوبات يواجه الكثير م يالطالب الجامع
بغض النظر عن نوعه ذكرًا كان أم أنثى، فجميعهم يتعرضون  داخل أسرته، أو داخل الجامعة 

مجتمع واحد، ويتأثرون  فيألنهم يعيشون ة هتصادية، وحياتية تكاد تكون متشاباق لظروف
على الجنسين على حد السواء، وليس على  تؤثر ي، وهى بالتالمتشابهةبظروف، وعوامل 

، ي ، أو المعنو يسواء الماد العجزبجنس دون اآلخر ألن الشعور بالضغط ينتج عن الشعور 
 . عن تحقيق األهداف، وعدم القدرة على تحمل ضغوطات الحياة، وليس النوعوالفشل 

سرية االجتماعية، الضغوط األ في قامةمحل اإل فيوجود فروق  يمكنف، اإلقامة وبالنسبة لمحل
مع الحياة  متشابهةالريف أصبحت  فيأن الحياة، وأسلوب المعيشة  واالقتصادية إلى، والدراسية
 فيالدرجة، وليس  فيفروق طفيفة، و  فهيأن وجدت فروق ف ،، كذلك أساليب التنشئةبالحضر

عظم فئات منه م ياألسعار، وضيق المعيشة أصبح يعان وارتفاعفالظروف االقتصادية،  ،النوع
الريف، أو الحضر، ايضًا الضغوط الدراسية  فيالمجتمع بغض النظر عن محل أقامتهم سواء 

  .، ودراسية واحدةميةعليتواحدة فهم يواجهون نفس الصعوبات الدراسية ألنهم بمرحلة 
  :وينص على أنه الفرض الخامس:

لى مقياس تقدير الذات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينة ع 
 محل اإلقامة(. -النوع –ترجع إلى اختالف )التخصص 

 (28وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما في جدول )
 

 ي
  



 م
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طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

 (28جدول )
 –تخصصمتوسطي درجات أفراد العينة على مقياس تقدير الذات باختالف )ال قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين

 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع

مجموع  التباين مصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,94 0,004 0,45 1 0,45 التخصص
 0,43 0,60 67,69 1 67,69 النوع

 0,13 2,28 255,45 1 255,45 محل اإلقامة
 0,85 0,03 3,81 1 3,81 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,64 0,21 23,61 1 23,61 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,74 0,10 11,52 1 11,52 ومحل اإلقامة، التفاعل بين النوع 

 0,052 3,81 425,27 1 425,27 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
   111,59 474 52893,66 الخطأ

    481 54171,53 اإلجمالي

أن قيمة "ف" غير دالة بالنسبة التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة،  (28جدول ) أتضح من
والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع 

 ومحل اإلقامة، وغير دالة بالنسبة للتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة.
 ، وتفسيره  مناقشة نتائج الفرض الخامس

( أن قيمة "ف" غير دالة، أى 28أشارت نتائج الفرض الخامس كما هو موضح من جدول )
مقياس تقدير الذات وفقًا للتخصص، والنوع، ومحل  فيعدم وجود فروق بين أفراد العينة 

  .، والتفاعل بينهماإلقامة
قد توصلت هذه ( و 2010)القيس،ودراسة  ،(2007وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )منصور، 

تقدير الذات يرجع إلى بعض المتغيرات الديموجرافية مثل النوع  فيالدراسات إلى وجود فروق 
 فيتوصلت إلى عدم وجود فروق  التي( و 2009 ،لصالح الذكور، وتتفق مع دراسة )فيصل

 تقدير الذات بين الطلبة.
أساليب التدريس  التخصص قد ترجع هذه النتيجة إلى تشابه فيعدم وجود فروق  أواًل:

ريس، والتعامل قد تكون تدطريقة ال فبالتاليمرحلة دراسية واحدة،  فيالمستخدمة مع الطلبة فهم 
ألن تقدير الذات يرجع إلى الخبرات الشخصية، و  ي،واحدة ال تختلف بإختالف التخصص الدراس

ليس التخصص توفرها الجامعة، و  التيوالتفاعل مع اآلخرين من خالل العالقات االجتماعية 
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2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
، فهم يواجهون نفس المؤثرات، ويتفاعلون معها سواء داخل الجامعة، أو يدرسه الطالب الذي

 .  خارجها
النوع ويمكن تفسير ذلك إلى أن تقدير الذات ال يقتصر على جنس معين فكالهما لديه ثانيًا : 

 فيسة متشابهون ، وبما أن عينة الدراتعلم، واكتساب تقدير الذات فيطرق، وأساليب متنوعة 
 فبالتالييمرون بها،  التيونوع الضغوط  ،معليالتالمرحلة العمرية، والبيئة الدراسية، ومستوى 

ال يوجد بها فروق، أو اختالف يرجع إلى نوع الطالب ذكرًا  متشابهةتكون نظرتهم لذاتهم تقريبًا 
 فيإلى البنت، وخاصًة كان أم أنثى، كذلك ايضًا أسلوب التنشئة االجتماعية، ونظرة المجتمع 

معظم مجاالت الحياة،  في، وذلك نظراً لزيادة الوعى بأهمية البنت بجانب الولد األخيرةالسنوات 
 فيناث لى تضائل الفروق بين الذكور، واإلمما زاد من شعورها، وتقديرها لذاتها، مما أدى إ

  تقدير الذات. 
لذات يرجع إلى مجموعة من العوامل المختلفة، وقد يرجع ذلك إلى أن تقدير ا اإلقامةمحل  ثالثًا:

( فتقدير 213: 2009)شريم, و( 2004بو الخير:أوهذا ما أشار إليه بعض الباحثين مثل )
الذات يتأثر بكيفية تقييم اآلخرين له، مقارنة الفرد لذاته مع الصورة المثالية للذات، شعوره 

يتأثر تقدير الذات  أيرام، تألبنائها باح بمحبة اآلخرين له بصورة غير مشروطة، معاملة األسرة
أو خارجية  ،ت الجسمية، القدرات العقليةدابمجموعة من العوامل قد تكون داخلية مثل االستعدا

 . بقامة الطالإثقافية اجتماعية بغض النظر عن محل 
  :وينص على أنه الفرض السادس:

العينة على مقياس سمات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد   
العدائية( ترجع إلى -الوفاق االجتماعي -العصابية -االنبساطية -الشخصية )االنضباطية

 محل اإلقامة(. -النوع –اختالف )التخصص 
 (29وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما في جدول )

  



 م

 

 

) 60) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

 (29جدول )
 –متوسطي درجات أفراد العينة على سمة االنضباطية باختالف )التخصص فروق بينقيمة "ف" وداللتها اإلحصائية لل

 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع
 مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,63 0,22 4,08 1 4,08 التخصص
 0,77 0,08 1,45 1 1,45 النوع

 0,60 0,27 4,86 1 4,86 محل اإلقامة
 0,81 0,05 0,96 1 0,96 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,29 1,09 19,68 1 19,68 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,71 0,13 2,44 1 2,44 ومحل اإلقامة، التفاعل بين النوع

 0,15 2,04 36,78 1 36,78 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
   17,98 474 8523,64 الخطأ

    481 8593,89 اإلجمالي

أن قيمة "ف" غير دالة بالنسبة التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة،  (29تضح من جدول )أ
والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع 

 إلقامة.لتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل ااومحل اإلقامة، و 
 (30جدول )

 –متوسطي درجات أفراد العينة على سمة االنبساطية باختالف )التخصص قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين
 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,70 0,14 2,47 1 2,47 التخصص
 0,48 0,49 8,75 1 8,75 النوع

 0,80 0,06 1,13 1 1,13 محل اإلقامة
 0,98 0,001 0,10 1 0,10 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,67 0,17 3,09 1 3,09 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,69 0,15 2,75 1 2,75 ومحل اإلقامة، التفاعل بين النوع 

 0,43 0,62 11,00 1 11,00 ومحل اإلقامةالتفاعل بين التخصص والنوع 
   17,69 474 8388,74 الخطأ

    481 8430,26 اإلجمالي



 

 

 

) 61) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
أن قيمة "ف" غير دالة بالنسبة التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة،  (30تضح من جدول )أ

والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع 
 قامة، وغير دالة بالنسبة للتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة.ومحل اإل

 (31جدول )
 –متوسطي درجات أفراد العينة على سمة العصابية باختالف )التخصص قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين

 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع

 مصدر التباين
 قيمة  المربعات متوسط درجات الحرية مجموع المربعات

 "ف"
 مستوى 
 الداللة 

 0,33 0,91 16,30 1 16,30 التخصص
 0,30 1,04 18,66 1 18,66 النوع

 0,16 1,93 34,53 1 34,53 محل اإلقامة
 0,08 3,00 53,59 1 53,59 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,47 0,50 8,96 1 8,96 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,17 1,85 33,07 1 33,07 ومحل اإلقامة، لنوع التفاعل بين ا

 0,92 0,008 0,14 1 0,14 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
   17,81 474 8445,32 الخطأ

    481 8538,46 اإلجمالي

أن قيمة "ف" غير دالة بالنسبة التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة،  (31تضح من جدول )أ
والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع  والتفاعل بين التخصص

 ومحل اإلقامة، غير دالة بالنسبة للتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة.
 (32جدول )

متوسطي درجات أفراد العينة على سمة الوفاق االجتماعي  قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين
 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع –باختالف )التخصص

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,54 0,36 4,76 1 4,76 التخصص
 0,82 0,04 0,64 1 0,64 النوع

 0,53 0,39 5,14 1 5,14 محل اإلقامة
 0,92 0,01 0,12 1 0,12 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,53 0,38 5,06 1 5,06 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,37 0,80 10,50 1 10,50 ومحل اإلقامة، التفاعل بين النوع

 0,51 0,41 5,46 1 5,46 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
   13,11 474 6214,43 الخطأ

    481 6273,15 اإلجمالي



 م

 

 

) 62) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

غير دالة بالنسبة التخصص، والنوع، ومحل اإلقامة،  أن قيمة "ف" (32تضح من جدول )أ
والتفاعل بين التخصص والنوع، والتفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع 

 .ومحل اإلقامة، وغير دالة بالنسبة للتفاعل الثالثي بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
 (33جدول )

 –متوسطي درجات أفراد العينة على سمة العدائية باختالف )التخصص نقيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بي
 (482)ن=  محل اإلقامة( -النوع

 مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 "ف"

 مستوى 
 الداللة 

 0,01 12,29 194,06 1 194,06 التخصص
 0,06 3,53 55,80 1 55,80 النوع

 0,01 7,36 116,31 1 116,31 محل اإلقامة
 0,17 1,82 28,73 1 28,73 التفاعل بين التخصص والنوع

 0,01 6,91 109,17 1 109,17 التفاعل بين التخصص ومحل اإلقامة
 0,01 7,05 111,37 1 111,37 ومحل اإلقامة، التفاعل بين النوع

 0,13 2,26 35,78 1 35,78 التفاعل بين التخصص والنوع ومحل اإلقامة
   15,78 474 7482,18 الخطأ

    481 7790,25 اإلجمالي

أن قيمة "ف" دالة بالنسبة التخصص، ومحل اإلقامة، والتفاعل بين   (33تضح من جدول )أ
التخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع ومحل اإلقامة، وغير دالة بالنسبة للنوع، والتفاعل 

 .بين التخصص والنوع ومحل اإلقامةبين التخصص والنوع، والتفاعل الثالثي 
ولمعرفة اتجاه الفروق بالنسبة للتخصص ومحل اإلقامة تم استخدام اختبار "ت" لعينتين 

 (. 34مستقلتين كما في جدول )
 (34جدول )

 متغيري التخصص قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق بين 
 ومحل اإلقامة في سمة العدائية        

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري  توسطالم سمة العدائية
 5,90 20,75 التخصص األدبي

13,35 0,01 
 2,65 15,21 التخصص العلمي
 2,96 15,41 اإلقامة في الريف

12,41 0,01 
 5,93 20,66 اإلقامة في الحضر

     2,59(= 0,01ت )                 1,96(= 0,05ت )  



 

 

 

) 63) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب ( وجو 34تضح من جدول )أ

التخصصين األدبي والعلمي في سمة العدائية لصالح طالب التخصص األدبي، ووجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب المقيمين في الريف والحضر لصالح 

 الطالب المقيمين في الحضر.
 تخصص ومحل اإلقامة، والتفاعل بين النوع ومحل اإلقامة.التفاعل بين الويوضح الرسم التالي 

 

 
 ( يوضح 4شكل )                                ( يوضح3شكل )                  

  فيالتفاعل بين محل األقامة، والتخصص                التفاعل بين النوع، ومحل األقامة 
 التخصص نوعال في                  



 م

 

 

) 64) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

 
 اإلقامة( يوضح التفاعل بين النوع، ومحل 5)شكل 

 التخصص  في
 مناقشة نتائج الفرض السادس، وتفسيرها 

( أن قيمة "ف" غير 29,30,31,32ادس كما هو موضح من جداول )سأشارت نتائج الفرض ال
مقياس سمات الشخصية وفقًا للتخصص،  فيعدم وجود فروق بين أفراد العينة  يدالة، أ

، والعصابية، والوفاق واالنبساطيةة االنضباطية، مس في، والتفاعل بينهم قامةاإلوالنوع، ومحل 
فكانت قيمة "ف" دالة بالنسبة ( 33جدول )فكا أشار  ،أما بالنسبة لسمة العدائية االجتماعي

، وغير دالة اإلقامةوالتفاعل بين النوع، ومحل  ، والتفاعل بينهما،اإلقامةللتخصص، ومحل 
بين التخصص، والنوع، ومحل  الثالثيالتفاعل بين التخصص، والنوع، والتفاعل بالنسبة للنوع، و 

التخصص  في( 34جدول ) فيكما هو موضح  سمة العدائية  في ، وقد كانت الفروق اإلقامة
 .  لصالح الحضر  اإلقامةمحل  في، و يلصالح األدب

سمات  فيفروق توصلت إلى وجود  التي( و 2011وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )العتيق,
سمات الشخصية تعزى  فيالشخصية تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث, وعدم وجود فروق 

توصلت إلى عدم وجود فروق دالة بين  التي( و 2008المنصورى, للتخصص، ودراسة )
 سمات الشخصية .  فيالتخصصات األدبية، والعلمية 

سمات الشخصية تتكون لى أن ويمكن تفسير ذلك إ ،التخصص  فيعدم وجود فروق أوال :
( بمجموعة من العوامل الجسمية كالصحة، الطول، الوزن، 94: 2002كما أشار ) الحسين,



 

 

 

) 65) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   
, والقدرات الخاصة، أو مكونات انفعالية مثل كالذكاء العام، الغدد، أو مكونات عقلية معرفية

 فيتؤثر  التي( إلى أن من العوامل 346: 2003، ايضًا أشار ) احمد ,االنطواءاالنبساط، 
أى ال  سن مبكرة فيسمات الفرد العوامل االجتماعية، والخلقية، وهى يتم تعلمها، واكتسابها 

سمات الشخصية  فيوتتكون، ومن هنا كان سبب عدم وجود فروق  معليالتتنتظر إلى سن 
 فهينتيجة للتخصص، ايضًا قد ترجع إلى طريقة التدريس، وتعامل هيئة التدريس مع الطلبة 

 حدة ال تختلف من تخصص آلخر  . وا
ويمكن تفسير ذلك إلى أن سمات الشخصية مجموعة من النوع  فيعدم وجود فروق  :ثانياً 

تميز الطالب عن غيره، وتؤثر على سلوكه، وطباعه، ومزاجه  التيالصفات، واالستجابات 
 . تكوين هويته بغض النظر عن نوعه فياثناء تفاعله مع اآلخرين، وتسهم 

نتيجة لتضائل الفروق بين  قد يكون عدم وجود فروق  اإلقامةمحل  في عدم وجود فروق  :اً ثالث
المجتمع واحدة  فيسكان الريف، أو الحضر، فتشابه العادات، والتقاليد، واألعراف السائدة 

تغيرات  هعلي، ويطرأ متشابهةالدرجة، وليس النوع، فالمجتمع واحد يتأثر بعوامل  فيتختلف 
النوع مما أدى إلى تشابه أفراد  فيالدرجة، وليس  فييضًا أهذه التغيرات تختلف قد  متشابهة

 .بعض سماتهم الشخصية فيالمجتمع 
 .والحضر يعدائية وكانت لصالح التخصص األدبسمة ال فيبالنسبة لداللة الفروق  :رابعاً 

كما أشرنا المجتمع نظرًا لنظرة  يفقد يكون أكثر عدائية من العلم يبالنسبة للتخصص األدب -
ما يشعره بالتوتر، والقلق، وعدم  ،التخصصات العلمية، واألدبية يتميز بين خريج التيو  ،سابقاً 

اآلخرين، وكراهيتهم، وأنهم ال يقدروه، أو  فيإلى الغضب، والحزن، والتشكك  وبالتالي ،الرضا
الرابع حيث أثبتت  ، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الفرضالعلميمثل خريج التخصص يحترموه 

أتصافهم  هعلي، مما قد يترتب النفسيأكثر شعورًا بالضغط  األدبيأن أصحاب التخصص 
قد يؤثر على سمات الفرد  النفسي، فالضغط العلميبالعدائية بدرجة أعلى من التخصص 

 .الشخصية 
تميز بقدر فالحياة بالريف قد ت ،إلى طبيعة الحياةالفروق رجع تقد  اإلقامةبالنسبة لمحل و  -

التعقيد  هاعليمن البساطة، والسهولة نوعًا ما عن الحياة بالحضر، فالحياة بالحضر يغلب 
لحضر إال أن كالهما الريف، وا فيبصورة أكبر من الريف، وأن كانت الحياة أصبحت صعبة 

 جميع جوانب فيوتيرة الحياة أكثر تعقيدًا نظرًا للتقدم السريع أن ، و الحضر يتميز بالسرعة



 م

 

 

) 66) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

البعد عن  في، والعدائية، والرغبة النفسيالحياة مما يشعر الفرد بالتوتر، والقلق، والضغط 
  . اآلخرين

 :توصيات البحث
االنتحار، والعمل على  فيإلى اليأس، والتفكير تؤدى  التيمعرفة العوامل، واألسباب  -1

 الحد منها 
االضطرابات مبكرًا،  الكتشافلنفسية ، وخاصًة من الناحية اي متابعة الطلبة بشكل دور  -2
 . راالنتحا فيتؤدى إلى التفكير  التيو 

، وتعديل سماتهم الشخصية، كفاءتهمرشادية للطلبة لرفع عمل البرامج، والدورات اإل -3
 . حباط، والنقصلذاتهم، مما يقلل من الشعور باإل تقديرهم وبالتالي

المجتمع المحيط بالطالب، وخاصًة  يرى أ، واألسيالعمل على زيادة الوعى االجتماع -4
 والمجتمعياألسرى،  اإلرشادبه عن طريق  ةللحد من المشاكل المحبطة، والمحيط ،األسرة

فرض التنبؤ حيث أشارت أن أكثر الضغوط منبئة باألفكار االنتحارية  ةنتيجوهذا ما أثبتته 
 .الضغوط األسرية االجتماعية

 .ة دينيًا، ومجتمعياً ماالنتحارية، وأنها محر  توعية الطلبة بخطورة األفكار -5
على التمسك بالدين، وتعويده على الصبر للتغلب على الشدائد،  يحث الطالب الجامع -6

 . يوجهها التيوالصعوبات 
 . ، أو ضغوطاتتقديم المساعدات النفسية، واالجتماعية، والطبية لمن يعانون من مشاكل -7

 :حبوث مقرتحة
 . لتنمية تقدير الذات، وخفض األفكار االنتحارية لدى طلبة الجامعة إرشاديرنامج ة بعلىفا-1
لتنمية أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة  انفعالي إرشاديبرنامج  ةعليفا -2

  .الجامعة
 . للحد من انتشار األفكار االنتحارية يدين ينفس يبرنامج ارشاد ةعليفا -3
(، وعالقته ببعض المراهقينفكار االنتحارية لدى طلبة الجامعة أو )مدى انتشار األ -4

 . المتغيرات الديموجرافية
 
 



 

 

 

) 67) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

حنان أمحد عبدالرمحنأ.م.د/   

 :املراجع
( دار وائل للطباعة 1ط ) النمو من الحمل إلى المراهقة(. 2004ابو الخير، عبد الكريم قاسم )

 . والنشر، والتوزيع
ها بأساليب مواجهة أحداث الحياة (. قوة االنا، وعالقت2012ابو شامه، فاطمة على على )

كلية اآلداب قسم علم النفس جامعة  رسالة ماجستيرالضاغطة لدى المرأة العاملة، وغير العاملة 
 بنها . 

( . عالقة األحداث الضاغطة 2008والسميرى، نجاح عواد )؛  نظمى عوده في،ابو مصط
، سالمية، سلسلة دراسات انسانيةمجلة الجامعة االلدى طلبة جامعة األقصى،  العدوانيبالسلوك 

 .  410-347( ص 1ع ) ،(16مج )
دار البازورى:  االجتماعيعلم النفس ( . 2002وسالمة، عبد الحافظ ) ؛ابو مغلى، سميح

 . عمان
، ي( . أساليب الوالدية، وعالقتها باحتمالية االنتحار لدى الشباب الجامع2021آسيا ) ،احمان

 فيكتاب وملخصات المدخالت المشاركة  ،الحاج لخضر الجزائر -دراسة ميدانية بمدينة باتنه
ابريل  8-6 المجتمعات العربية القضية والحلول فيحول ظاهرة االنتحار  يالثان يالدول الملتقى
2021  

 .االسكندرية للكتاب، مصر ، مركزسيكولوجية الشخصية( . 2003حمد، سهير)أ
، الطبعة األولى، مكتبة ضطرابات النفسية. ضغوط الحياة، واال(2004اسماعيل، بشرى )

 األنجلو  المصرية، القاهرة . 
االسكندرية مؤسسة   حياتك، ومع أبنائك في يقوة علم النفس االيجاب(. 2016اآللوسى، ابراهيم )

 حورس الدولية للطباعة، والنشر، والتوزيع . 
ابات النفسية المرتبطة  . بعض االضطر (2008ومحفوظ، ابو الفضل )؛ البحيرى، عبد الرقيب

 المجلة المصرية للدراسات النفسيةلدى عينة من طالب المرحلة الثانوية  االنتحاري بالتفكير 
 . 54-3( ص60) 18

( . قياس الميل نحو االنتحار لدى 2014، نازك شطب )يوالسلطان ؛الجبورى، على محمود
 . ، بغداد، العراقيةمجلة كلية التربية للعلوم االنسانطلبة المرحلة االعدادية 
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( . نمذجة العالقة السببية 2014عبد المحسن ) فيوالحديبى، مصط ؛جعيص، عفاف محمد
بين إدراك ضغوط األحداث الحياتية، وفعالية الذات المدركة، واستراتيجيات التعايش مع 

 ،بية بأسيوطالتربية بكلية التر  فيالضغوط، واإلراءات السببية الحياتية لدى طالب الدبلوم العامة 
 . 527-502( ص 3ع) ،(8والنفسية جامعة السلطان قابوس مج ) ،مجلة الدراسات التربوية

الهويه،  ي(. تقدير الذات، والمساندة االجتماعية لدى عينة من مجهول2008جمبى، نسرين )
ة ، كلية التربية جامعرسالة ماجستيرن الذكور، واإلناث بمنطقة مكة المكرمة،  ةالهوي فيومعرو 

 . أم القرى المملكة العربية السعودية
(. بعض خصائص الناجين، ودوافعهم من محاوالت االنتحار من وجهة  2011الجنازره، هناء )

دائرة   اعليالمادة الدراسات ع رسالة ماجستيرمحافظة الخليل،  فينظرهم، ووجهة نظر المهنيين 
 التربية، وعلم النفس جامعة القدس، فلسطين . 

القتها بالوحدة النفسية (. اساليب مواجهة ضغوط الحياة، وع2007ال عبد القادر)جوده، آم
، والدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث محافظة غزة فيمن المسنين  لدى عينة

 . 108-65( ص7العدد )
، يضوء النجاح األكاديم في االنتحاري . التفكير (2021حجازى، احسان شكرى عطية )

عدد يناير  ،متغيرات الديموجرافية لدى طلبة الفرقة الرابعة كلية التربية جامعة الزقازيقوبعض ال
 . الجزء الثالث

، النفسي، والعالج المدخل الميسر إلى الصحة النفسية(. 2002الحسين، اسماء عبد العزيز )
 . دار عالم الكتب، السعودية

كتاب ملخصات المدخالت خصية الحدية، (. األفكار االنتحارية لدى الش2021داود، حكيمة )
المجتمعات العربية القضبة،  فيحول ظاهرة االنتحار  يالثان يالملتقى الدول فيالمشاركة 

 . 2021ابريل  8-6 والحلول
مكتبة االنجلو  ،القاهرة مات(علىدليل تقدير الذات) دليل الت(. 2004الدسوقى، مجدى محمد )

 المصرية. 
(. أحداث الحياة الشاقة لدى طلبة جامعة 2019الميزر، هند عقيل )و  ؛، ساره سعودي الدوسر 

( مج 2، واالجتماعية ع )مجلة العلوم االنسانيةالملك سعود، وعالقتها باحتمالية االنتحار. 
 ، المجلة العربية للعلوم، ونشر االبحاث . 2019( فبراير 3)
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وابراهيم،  ؛فيومحمد، الخلي يوطلعت، النابلس ؛وبشير، منصور؛ ي، بشير الرشيديالرشيد

االكتئاب،  -اضطرابات الهوس(. 2001) القشعان حمود ، بدوريوبورسل ؛فهد الناصر
 . يت إصدارات مكتب اإلنماء االجتماعالكوي واالنتحار.

 .اإلخبارية؟ شبكة أصداء فلسطين إلى أين فيحوادث االنتحار ( . 2014السائح، أمجد )
 www. Asdaapress.com/newsid=3718.                                                   

عند المراهق المتمدرس، وعالقته  االنتحاري ( السلوك 2018سعدى، روفية، وقنيفه، نورة )
 قسم العلوم االجتماعية . ي) تقدير الذات، واالكتئاب( جامعة أم البواقببعض المتغيرات 

 http: // hdl.handle.net/123456783999 
(، بيروت، 1ط ) مدخل إلى علم النفس فيالشامل . (20016الهام ) ي،والشعران ؛سليم، مريم

 .دار النهضة العربية لبنان
للمناعة النفسية العصبية وفق النموذج  ي(. االسهام النسب2021سليمان، عبد الواحد يوسف )

رحلة الجامعية ذوى صعوبات التنبؤ باألفكار االنتحارية لدى طلبة الم في يالتكامل يالسليمان
كتاب ملخصات المدخالت ضوء النظرية السليمانية،  فيالتعلم االجتماعية، واالنفعالية 

المجتمعات العربية القضية،   فيحول ظاهرة االنتحار  يالثان يالملتقى الدول فيالمشاركة 
 .  2021ابريل  8-6 والحلول

 للنشر، والتوزيع .  ةعمان: دار المسير  (1ط)سيكولوجية المراهقة ( . 2009شريم، رغده )
. اضطرابات الهوية (2019) ي والمحنة، حنين حبيب غاز  ؛الشمرى، صادق كاظم جريو

مجلة جامعة بابل للعلوم  ،الجنسية، وعالقته باألفكار االنتحارية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية
 ( . 1ع) ،(27مج ) اإلنسانية

. التوجه نحو مساعدة اآلخرين، وعالقته ببعض سمات (2006الشميرى، صادق حسن غالب )
كلية  ه رسالة دكتورا دمشق، وتعز  يدراسة ميدانية مقارنة على عينة ن طلبة جامعتالشخصية 

 . جامعة دمشق سوريا التربية
. الشعور بالوحدة النفسية، وعالقتها بسمات الشخصية (2005شيبى، الجوهره عبد القادر )

كلية التربية، جامعة أم  رسالة ماجستيربات جامعة أم القرى بمكة المكرمة لدى عينة من طال
 القرى  بمكة المكرمة . 
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، وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى النفسي. الضغط (2016وعبايديه، بسمة ) ؛، امينةوي صحرا
 1945 يما 8كلية العلوم االنسانية، واالجتماعية جامعة  رسالة ماجستير يالطالب الجامع

 . لمه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةقا
. الميول االنتحارية، وعالقتها بتقدير الذات (2011، لوكيا )يوالهاشم ؛عبد الحفيظ، معوشة

داب، والعلوم علم النفس قسم علم النفس، وعلوم التربية كلية اآل في رسالة ماجستيرالشباب  عند
 . بسكره الجزائر –ضر اإلنسانية، واالجتماعية جامعة محمد خ

 ،( اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية3ط) ،استخبارات الشخصية( . 2005عبد الخالق، احمد )
 مصر . 

عند الجانحين، والمستهدفين  ي(. سلم الحاجات، والسلوك العدوان2012عبد القادر، شعشوع )
 . جامعة وهران ه رسالة دكتورا للجنوح، والعاديين 

(. العالقة بين الجمود، وتقدير الذات لدى عينة مصرية، 2004حمد خضر )عبد المختار، م
 .459-324 ص ،( يوليو3( ع )14، مج )مجلة دراسات نفسيةوعمانية، 

لدى طلبة الثانوية  ي. سمات الشخصية وعالقتها بالتفكير التأمل(2011منار سميح ) ،العتيق
كلية التربية علم  ،اعليالر عمادة الدراسات جامعة األزه رسالة ماجستيرمحافظة غزة  فيالعامة 
 نفس. 

   .مصر ،دار المعرفة الجامعية نظريات الشخصية(. 2002العيسوى، عبد الرحمن )
 ي، مكتبة المجتمع العربسيكولوجية الشخصية. (2010وابو شعيره، خالد ) ؛غبارى، ثائر

 . عمان األردن ،للنشر، والتوزيع
لذات، وعالقته بمحاولة االنتحار لدى المراهق دراسة عيادية ( تقدير ا2015سناء ) ،غسيل

كلية العلوم االجتماعية، واإلنسانية قسم  ،يعلم النفس العياد فيلثالث حاالت رسالة ماجستير 
 . العلوم االجتماعية فرع علم النفس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية

اليأس، وتصور االنتحار بين طلبة االكتئاب، و  فيالفروق ( . 2001فايد، حسين على )
الحديث  ي، الطبعة األولى، المكتب الجامعالصحة النفسية فيالجامعة، وطالباتها، دراسات 

 . 117-63ص  ،اإلسكندرية
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الذات كمنبئات  ةعليوفا. اليأس، وحل المشكالت، والوحدة النفسية، (2003فايد، حسين على )

( 28، )13 مجلة المصرية للدراسات النفسيةالبتصور االنتحار لدى طالبات الجامعة، 
 . 156-101ص

. دراسة تقدير الذات، ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية (2000الفحل، نبيل محمد )
( الهيئة العامة للكتاب 54ع ) مجلة علم النفسكل من مصر، والسعودية دراسة ثقافية  في

 القاهرة 
لدى طلبة التكوين  يوعالقته بمشروع التكوين المهن ،ذات. تقدير ال(2009فيصل، فراحى )

 جامعة وهران قسم علم النفس، وعلوم التربية. اه رسالة دكتور  ،يالمهن
، والجنس، يار الالعقالنية، والمستوى الدراس. العالقة بين األفك(2010القيس، لما ماجد )

( 51(، ع)11والتربوية مج ) ،مجلة العلوم النفسية ،وتقدير الذات لدى طلبة جامعة الطفيلة
 227-208ص 

، الهيئة مجلة علم النفسلدى طلبة جامعة قاريونس،  ي. النسق القيم(2000كاظم، على )
 . (55) ،العامة للكتاب المصرية

كتاب . الثقافة، والتنشئة األسرية، والدينية للحد من ظاهرة االنتحار، (2021لوط، تاليا )
المجتمعات  فيحول ظاهرة االنتحار  يالثان ي الملتقى الدو  فية ملخصات المدخالت المشارك

 . 2021ابريل  8-6، العربية القضية، والحلول
المحاولة . الضغوط النفسية المدركة، وعالقتها بمعاودة (2013) يفاضل ،واحمد ؛مسيلى، رشيد

مجلة العلوم  ،واليأس باالكتئابدراسة مقارنة بين أساليب التعامل ومستوى الشعور  ،االنتحارية
 ( ديسمبر .13ع)االنسانية واالجتماعية 

ضوء جودة الحياة األسرية،  في باالستقواء( . التنبؤ 2016، أسيل جمال عبد القادر )ي المصر 
، النفسي باإلرشاد رسالة ماجستيرمحافظات غزة  فيوأحداث الحياة الضاغطة لدى المراهقين 

 .فلسطين –معة األقصى بغزة جا – كلية التربية قسم علم النفس
 يمركز الضبط تقدير الذات واإلنجاز األكاديم لإلنجاز(. الدافع 2008بو قصاره ) ،منصور

 جامعة وهران قسم علم النفس، وعلوم التربية .  دكتوراه رسالة  ،لدى تالميذ الثانوية
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عض السمات . المشكالت النفسية واالجتماعية األكثر شيوعًا وب(2008المنصورى، خالد )
، كلية التربية، رسالة ماجستيرالشخصية لدى عينة من طلبة كلية المعلمين بجامعة الطائف 

 . جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية
لدى ي . الشخصية المتقلبة، وعالقتها بالتوافق المهن(2006النداوى، عدنان على حمزه )

 . العراق ،داب، جامعة بغدادة اآلكلي رسالة ماجستيرمؤسسات الدولة  فيالعاملين 
مؤسسة  اإلسكندرية حياتك، ومع أبنائك في يقوة علم النفس اإليجاب. (2016يونس، ابراهيم )
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Abstract:                                                                                            

       The current research aims to identify the relationship between 

suicidal thoughts, stressful life events, self-esteem, and personality 

traits among a sample of university students, and to reveal the extent to 

which suicidal thoughts can be predicted from these   psychological 

variables, and to reveal the differences between sample members in the 

variables. (Suicidal thoughts, stressful life events, self-esteem, 

personality traits) according to (specialization, gender, place of 

residence), and the research sample consisted of (482) male and female 

students, (235) males, (247) females, and (237) Literary, (245) 

scientific, (250) rural, and (232) urban. The measures of suicidal 

thoughts, stressful life events, personality traits, were prepared by the 

researcher, while self-esteem scale was prepared by Magdy El-Desouky 

(2004), were applied to them. The results revealed that there was a 

positive, statistically significant correlation at (0.01) between suicidal 

thoughts, stressful life events with its dimensions, the total degree, and 

some personality traits, namely, neuroticism and hostility, and there 

was a statistically significant negative correlation at (0.01) between 

suicidal thoughts. , self-esteem, and some personality traits, which are 

the Discipline, extraversion, and social harmony, and that suicidal 

thoughts can be predicted through the research variables, 

(stressful life events, neurotic trait, hostile trait), and that the most 

variables predicting suicidal thoughts are stressful life events, and 

family and social pressures are the most predictive dimensions of 

stressful life with suicidal thoughts, followed by psychological stress, 

then neuroticism, hostility, study stress, and economic stress, So, the 

results revealed no differences in suicidal thoughts among individuals. 

The research sample differed in (specialization, gender, place of 

mailto:HananMohamed.56@Azhar.edu.eg


 م

 

 

) 76) 

2022يناير ، 1ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

طالب اجلامعةعينة من  األفكار االنتحارية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى  

residence), and there were significant differences at (0.01) in the total 

degree of the stressful life events scale in gender, and place of residence 

only for males, and urban ones, and there were no differences in the 

social and economic family dimensions according to ( specialization, 

gender, place of residence), and there are significant differences at 

(0.01) in gender in the dimension of economic stress only for males, 

and there are statistically significant differences in the dimension of 

psychological stress at (0.01) in specialization, gender, and place of 

residence for literary and there were no differences in self-esteem 

according to (specialization, gender, and place of residence), and there 

were no differences in personality traits in the traits of discipline, 

extraversion, neuroticism, and social harmony according to 

(specialization, gender, and place of residence), and there are 

statistically in hostility trait significant differences at (0,01) in the 

specialization, and the place of residence for the literary, and the urban. 

Keywords: Suicidal ideation – Stressful life events - Self-Esteem- 

Personality traits      
  
 

 
 
 
 

 


