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العمل التطوعي وآ ثاره على الصحة النفسية للمرأة
منى خميفة عبجل.د.م.أ
 كمية التربية/ جامعة ديالى
ممخص البحث
والصحة النفسية ليا تؤثر في،لممرأة دور فاعؿ في المجتمع وىي دعامة أساسية في بناءه
وييدؼ البحث.تكويف شخصيتيا مما يؤثر في حياتيا العامة وعمى األسرة والمجتمع ككؿ
ولتحقيؽ ىدؼ البحث. الحالي الى التعرؼ آثار العمؿ التطوعي عمى الصحة النفسية لممرأة
)لمصحة النفسية المعدؿ والمعد لمبيئة العراقية واستخرجت لو9009 تبنت الباحثة مقياس(نمر
الخصائص السيكومترية وتـ تطبيقو عمى عينة مف المتطوعات وأسفرت نتائج الدراسة عف
اآلثار االيجابية لمعمؿ التطوعي عمى الصحة النفسية لممرأة واف النساء المتطوعات في
مؤسسات المجتمع المدني يتمتعف بصحة نفسية عالية واف العمؿ التطوعي ساعدىا في القياـ
.بدور نشيط مف خالؿ المساىمة في تطوير شخصيتيا وتطوير المجتمع
Abstract:
The women have an vital role in society. The women represent
backbone of society structure. Further more , the mental health of
woman affects the configuration of her personality, and at the end of
the day affecting public life, the family members and society as a
whole. This research aims at identifying the effects of volunteering on
the mental health of women. In order to achieve the objective of
research, the researcher adopted a scale (Tiger 2009) for mental health
to the Iraqi environment. The researcher managed to come up with
psychometric properties. This paper has been applied on a sample of
volunteers and results showed positive effects of volunteering on the
mental health of women. Thw volunteering women in Civil society
organizations have high mental health because volunteering work
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helped the min doing more active role than everincon tributing to the
development of society and the development of personality.
الفصل األول:التعريف بالبحث:أوال:مشكمة البحث:
الصحة ىي ليست العافية الجسدية والعقمية وانما الصحة النفسية والصحة النفسية لممرأة
تتحدد بالمحيط االجتماعي والسياسي واالقتصادي لحياتيا وترتبط ارتباطا وثيقاً باالوضاع
الصحية لمبالد عامة ،ولمصحة النفسية لمم أرة أثر كبير عمى صحة العائمة وترتبط ارتباطاً وثيقا
بعمميا وبما يؤديو مف دور ايجابي في تكويف شخصيتيا ويضع ليا دو اًر ايجابياً في
المجتمع(زامؿ وزينب.)909 :9000،لممرأة دور فاعؿ في تقدـ المجتمع ويعتمد ىذا الدور
عمى ماتتمتع بو المرأة مف مكانة اجتماعية الئقة وفي قدرتياعمى التعبير عف رأييا األمر الذي
يسيـ في بمورة شخصيتيا وزيادة وعييا بالمشكالت التي يعاني منيا المجتمع ،وىي تتمتع
بطاقات كبيرة فيي التي تربي األجياؿ القادمة أي انيا تربي المستقبؿ فاالىتماـ بصحتيا
النفسية ىو اىتماـ بالصحة النفسية لؤلجياؿ القادمة .فالبد مف أف تتمتع المرأة بصحة نفسية
جيدة حتى تكوف في مكانيا الصحيح وتساىـ في تطوير المجتمع .وتتحد مشكمة البحث الحاؿ
بالسؤاؿ اآلتي :ىؿ لمعمؿ التطوعي آثار عمى الصحة النفسية لممرأة.
ثانياً:أهمية البحث:
لمعمؿ التطوعي أىمية كبيرة في تعبئة الطاقات البشرية والمادية وتوجيييا وتحويميا الى
عمؿ اجتماعي وازالة التخمؼ وتوفير أسباب التقدـ والرفاىية ألفراد المجتمع بالوسيمة األيسر
وسد الفراغ في الخدمات وتوسيع قاعدتيا وتعريؼ أفراد المجتمع بالظروؼ الواقعية التي تعيش
فييا الفئات األخرى(جادو.)0006 :9009،فاشتراؾ المرأة بالعمؿ التطوعي تشبع الكثير مف
الحاجات منيا الحصوؿ عمى مكانة اجتماعية و الشعور باالنتماء لممنظمة وبالتالي لممجتمع
وكما يساعد في توجيو طاقات المرأة في العمؿ التطوعي الى خبرات نضج وتكامؿ شخصيتيا
(سند.)97 :0990،
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ويتضح أثر العمؿ التطوعي عمى المرأة مف خالؿ اتاحة الفرصة ليا لمتدريب عمى المساىمة
في األعماؿ واالشتراؾ في اتخاذ الق اررات التي تمس حياتيا ومجتمعيا بطريقة ديمقراطية وابراز
الصورة االنسانية لممجتمع وتدعيـ التكامؿ بيف الناس وتعاونيـ بدالً مف الصراع والمنافسة
(العنزي.)55 :9006،وقد أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية العمؿ التطوعي لممرأة في
تنمية قدراتيا الشخصية والعممية والعممية وأىمية العمؿ التطوعي كعالج بعض الحاالت
النفسية مثؿ دراسة(حمزة )9008،ودراسة(حساف .)9000فقد أشار حمزة الى اف العمؿ
التطوعي يساعد المرأة عمى تأدية الخدمات بنفسيا وحؿ مشاكميا بجيدىا وقدرتيا في التعبير
عف آرائيا وأفكارىا في القضايا العامة التي تيـ المجتمع(حمزة .)0788 :9008،وكما اف
العمؿ التطوعي يعمؿ كعالج نفسي لبعض حاالت االكتآب واألنطواء واالنعزاؿ .فانخراط
المكتئب والمنعزؿ في العمؿ التطوعي يمنحو الثقة بالنفس ويروح عف نفسو ويقضي عمى الممؿ
فيكتسب سعادة خاصةً بالقضاء عمى أوىاـ تعتريو بما يحققو العمؿ الجماعي مف فوائد جمة
شخصية واجتماعية (حساف .)009 :9000،وتتضح أىمية البحث الحالي مف خالؿ:
 -0أىمية العمؿ التطوعي لممجتمع والمؤسسات الحكومية.
-9تحويؿ الطاقات العاجزة الى عاممة منتجة.
 -0العوائد األقتصادية واألجتماعية التي تسيـ في بناء المجتمع.
 -4دور العمؿ التطوعي في حؿ الكثير مف المشكالت االجتماعية والنفسية مما يعود باألثر
االيجابي لمفرد والمجتمع.
 -5استثمار طاقات المرأة في العمؿ التطوعي دعماً لصحتيا النفسية ولمصمحة المجتمع.
ثالثا:هدف البحث:ييدؼ البحث الحالي الى معرفة أثر العمؿ التطوعي عمى الصحة النفسية
لممرأة.
رابعا:حدود البحث :يتحدد البحث الحالي ب:
الحدود ألبشرية  :المتطوعات ضمف جمعية اليالؿ االحمر العراقي في محافظة ديالى.124
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الحدود المكانية:محافظة ديالى.الحدود الزمانية :العاـ 9007ـخامسا :تحديد المصطمحات
 العمؿ التطوعي  :عرؼ بانو :جيد مادي يبذؿ بشكؿ ارادي ويقدـ دوف انتظار مقابؿ ماديأو معنوي ويقدـ ىذا الجيد بناء عمى افكار ومعتقدات ومشاعر وخبرات انسانية في اطار
مؤسسة معينة تستيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ لممجتمع ككؿ(العنزي.)06 :9006،
الصحة النفس ية :عرفت بانيا:التكيؼ السميـ مع الحياة ومع االخريف بفاعمية والشعورااليجابي بالسعادة وتوافؽ الفرد مع النظـ والمعايير السائدة في المجتمع(خميفة.)09 :0978،
وعرفيا الزبيدي وسناء :بانيا حالة دائمة نسبياً يكوف فييا الفرد متوافقاً نسبياً وشخصياً وانفعالياً
واجتماعياً مع نفسو الى أقصى حد ممكف ويتمكف مف استغالؿ قدراتو مع اآلخريف ويكوف قاد اًر
عمى تحقيؽ ذاتو ويكوف سموكو عادياً بحيث يعيش وقادر عمى مواجية مطالب الحياة(الزبيدي
و سناء.)6 : 0997،
التعريؼ االجرائي :ىي الدرجة التي تحصؿ عمييا عينة البحث مف المتطوعات مف خالؿ
االجابة عمى فقرات مقياس الصحة النفسية المستخدـ في ىذا البحث.
الفصل الثاني:خمفية نظرية ودراسات سابقة:
سيتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمتغيرات البحث وبعض مف الدراسات السابقة ذات العالقة
ببحثيا.
اوالً:خمفية نظرية -:العمؿ التطوعي
أصبح العمؿ التطوعي مظير مف مظاىر رقي األمـ وازدىارىا وىو مف متطمبات الحياة
المعاصرة والعمؿ التطوعي ضرورة اجتماعية وىو ليس باألمر الجديد عمى المجتمعات واليوجد
اتفاؽ عمى تحديد مفيوـ التطوع وذلؾ يعود الى طبيعة التطوع في كؿ مجتمع الختالؼ
أىداؼ التطوع ومجاالتو باختالؼ العوامؿ الدينية والثقافية والسياسية .والتطوع في الديف
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االسالمي يأتي مف الطاعة فقد جاء في القراف الكريـ في (سورة البقرة اآلية  )048بقولو
تعالى"فمف تطوع فيو خي اًر لو" ومساعدة اآلخريف لقولو تعالى":وتعاونوا عمى البر والتقوى وال
تعاونوا عمى االثـ والعدواف"(سورة المائدة االية،(9وقولو تعالى"ومف تطوع خي اًر فاف اهلل شاكر
عميـ "(سورة البقرة االية .)058وكما كاف رسوؿ اهلل محمد عميو أفضؿ الصالة والسالـ أفضؿ
قدوة حسنة في الدعوة الى العمؿ التطوعي مف خالؿ التعاوف والتكافؿ والرعاية االجتماعية
والبر واالحساف ..
الصحة النفسية:ماىيتيا :الصحة النفسية تكويف فرضي ليس مف السيؿ توضيح ماىيتو وانمايمكف االستدالؿ عميو مف خالؿ بعض الظواىر النفسية االنسانية في سموؾ وشخصية
االنساف.
مظاىر الصحة النفسية:ىناؾ العديد مف الخصائص والمظاىر السموكية لمصحة النفسية يمكف
توضيحيا باآلتي:
االتجاه نحو الذات :ويشمؿ مفيوـ واقعي موضوعي عف الذات واحساس بالسوية.تحقيؽ الذات :ويعني استخداـ الفرد لقدراتو وامكانياتو وتوجيييا نحو المستقبؿ.تكامؿ الشخصية :ويعني االتساؽ بيف جوانب الشخصية والمقدرة عمى مواجية الشدائدوتحمؿ االحباط.
التوجيو الذاتي :يعني تحديد الفرد ألىدافو بما يتفؽ مع حاجاتو وتعديميا بسيولة عندالضرورة .
ادراؾ الواقع :بمعنى التحرر مف مسايرة الواقع دائماً,والحساسية االجتماعية المعقولة. السيطرة عمى البيئة :وتعني الكفاءة في الحب والمعب والعالقات االجتماعية وحؿ المشكالتبطريقة فعالة.
الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس :ويعني احساس الفرد بأف لديو مف االمكانات مما يجعمو قاد اًرعمى العطاء والمواجية.
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المقدرة عمى التفاعؿ االجتماعي وتكويف عالقات انسانية مشبعة وايجابية.النضج االنفعالي والقدرة عمى ضبط النفس :بمعنى الثبات وعدـ التناقض االنفعالي وعدـ
التذبذب االنفعالي ازاء المواقؼ المتشابية.
القدرة عمى توظيؼ الطاقات واالمكانات :ويعني االقباؿ عمى الحياة بنشاط ومثابرة وتخطيط.الخمو النسبي مف االمراض العصابية :مف األنماط السموكية المصاحبة لالضطرابات النفسيةمثؿ االكتئاب والقمؽ والتوتر النفسي.
تبني اطار قيمي وانساني :بمعنى تبني اطار مف القيـ االنسانية وااللتزاـ بيا مثؿ العدالةواالمانة والصدؽ والوفاء والمساندة (الحواشي.)4-0 :9004،
النظريات المفسرة لمصحة النفسية
نظرية التحميؿ النفسي:مؤسس ىذه النظرية فرويد والذي نظر الى الصحة النفسية ىي خموالفرد مف العصاب ،وركزت ىذه النظرية عمى خبرات مرحمة الطفولة وكاف في بدايات نظرية
التحميؿ النفسي مفيوـ الصحة النفسية ىو نقيضاً لممرض ثـ أصبح فيما بعد غياب يعني أنواع
الصراع الالشعوري المعطمة المكانات الفرد في قطاعي االنجاز والحب الناضج فأصبحت
الصحة النفسية وفقاً لمتحميؿ النفسي ليس نفياً أو الغاء لما ىو طفولي أو الشعوري وليس
امتثاالً لواقع جامد بؿ ىو تفاعؿ دينامي خالؽ بيف ىذه المكونات جميعا(.ربيع-49 :9000،
.)48
أما ادلر فيرى اف النقص العضوي واالىماؿ والرفض والتدليؿ يؤدي الى اضطراب في الصحة
النفسية لذلؾ يحاوؿ الفرد تعويض مشاعر النقص لديو بوضع أىداؼ غير واقعية
(.) Rychman,1978:93بينما يرى يونؾ اف الصحة النفسية تكمف في استمرار نمو الفرد
الشخصي مف غير توقؼ أو تعطيؿ وأكد أىمية اكتشاؼ الذات الحقيقية وأىمية التوازف في
الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية (عناني.)06 :9000،
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النظرية السموكية :رواد ىذه النظرية ثورنديؾ وواطسوف وبافموؼ وسكنر،تحكـ ىذه النظريةعمى الصحة النفسية مف منطمؽ اجتماعي وتعتبر البيئة االجتماعية المنزلة األولى وأىـ
العوامؿ في تكويف الشخصية(عبد الغفار .)46-00 :9000،وتتسـ السموكية بالعممية وتبتعد
عف ماىو غيبي ويتعامؿ مع المحسوس والقابؿ لمقياس مف سموؾ االنساف أو الحيواف فالسموؾ
يتعمـ مف البيئة (العبيدي.)045 :0990،
النظرية االنسانية :وتتمثؿ بروجرز و ماسمو ويرى ماسمو اف الصحة النفسية ىي تحقيؽالذات واف أصحاب الشخصية السوية يتميزوف بخصائص معينة بالقياس الى غير السوي (ابو
نجيمة،وابو اسحاؽ. )95-90 :0997،وتؤكد ىذه النظرية عمى دراسة الخبرة الحاضرة لمفرد
كما يدركيا أو يمر بيا اآلخروف واف االختالؼ بيف األفراد في مستويات صحتيـ النفسية
ترجع تبعاً لما يصموف اليو مف مستويات في تحقيؽ انسانيتيـ (الزبيدي.)080 :0997،
نخمص مما سبؽ اف كؿ نظرية مف نظريات عمـ النفس فسرت الصحة النفسية وأعطتيا
معايير لتحقيقيا وفقاً لوجية نظرىا ولمسمماتيا النظرية.
ثانياً:دراسات سابقة:
-0دراسة( العوضي)9000
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف دور المؤسسات التعميمية في تعميـ ثقافة المشاركة
بالعمؿ التطوعي لدى طمبة الجامعة واتبعت الدراسة المنيج الوصفي وتكونت عينة البحث مف
طمبة جامعة القدس المفتوحة وبمغ حجـ العينة ( )000طالبا وطالبة وأداة البحث مقياس تكوف
مف ()07فقرة وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج مف أىميا اف دور المؤسسات التعميمية التوعوي
في تعميـ ثقافة المشاركة بالعمؿ التطوعي،وكاف بدرجة متوسطة في معظمو ودور المؤسسات
التعميمية االشرافي في تعزيز ثقافة المشاركة بالعمؿ التطوعي كاف ذا تقدير منخفض في
معظمو(العوضي.)96-95 :9000،
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-9دراسة (اقطـ )9004
ىدفت الدراسة الى دراسة المعوقات التي تحوؿ دوف مشاركة المرأة بالعمؿ التطوعي مف
وجية نظر المتطوعيف والعامميف في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابمس .أتبع
المنيج الوصفي ،وتكونت عينة البحث مف المتطوعيف والعامميف والعامالت في مؤسسات
المجتمع المدني وبمغ حجـ العينة ( )67متطوعا ومتطوعة واستخدمت الوسائؿ االحصائية t-
 testلعينتيف مستقمتيف وتوصمت الى العديد مف النتائج منيا اف المعوقات الشخصية تحوؿ
أماـ التحوؿ دوف مشاركة المرأة في العمؿ التطوعي(اقـ.)009-5 :9004،
جوانب االفادة مف الدراسات السابقة:أفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في االتي:نوع المنيج المتبع،تحديد حجـ العينة،الوسائؿ االحصائية،المصادر والمراجع و االدبيات ذاتالعالقة بموضوع البحث ،والوسائؿ االحصائية.
الفصل الثالث:اجراءات البحث:يتضمف ىذا الفصؿ استعراض االجراءات التي تمت لتحقيؽ
أىداؼ البحث مف خالؿ مجتمع البحث وعينتو والصدؽ والثبات لممقياس وتطبيقو مف اجؿ
تحقيؽ ىدؼ البحث والوسائؿ االحصائية المستعممة.
منيج البحث :اتبعت الباحثة منيج البحث الوصفي في البحث.
اجراءات البحث:
أوالً:مجتمع البحث  :يقصد بمجتمع البحث جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث (ممحـ
.)09 :9005،ويتحدد مجتمع البحث بالنساء المتطوعات في محافظة ديالى في جمعية
اليالؿ االحمر العراقي لمعاـ 9007ـ.
ثانياً:عينة البحث:يقصد بعينة البحث مجموعة المفردات التي تسحب مف المجتمع االصمي
عمى وفؽ قواعد خاصة لكي تمثؿ المجتمع تمثيال صحيحاً وحقيقياً(ممحـ.)969 :9005،
وتكونت عينة البحث مف()50متطوعة في جمعية اليالؿ االحمر العراقي في مركز قضاء
بعقوبة المركز لمعاـ 9007ـ.
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ثالثاً:أداة البحث:مقياس الصحة النفسية
بعد اطالع الباحثة عمى الكثير مف الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث .
تبنت الباحثة مقياس (نمر ) 9009لمصحة النفسية المعدؿ في  9000و المعد لمبيئة العراقية.
وصؼ المقياس:
يتكوف المقياس مف االبعاد أآلتية(النظرة الواقعية لمحياة ،مستوى الطموح ،الثبات االنفعالي،
التفكير ألعممي مفيوـ ألذات،المسؤولية االجتماعية ،المرونة ،القيـ،الالوىف العصبي،الحاجات
النفسية)وتـ حساب الخصائص السيكومترية لو مف الصدؽ والثبات،وبنيت فقراتو عمى وفؽ
طريقة ليكرت وىو رباعي التدرج وبمغ عدد فقرات المقياس بصيغتو النيائية() 56فقرة بعد
اجراء التعديالت عميو حيث تـ احتساب اختالؼ دالة الفقرة لو(عصفور،وسياـ:9000 ،
 )997لذا اقتصرت اجراءات البحث بتطبيقو عمى عينة البحث فقط.
وضوح التعميمات والفقرات وحساب الوقت(العينة االستطالعية).
أجرت الباحثة تجربة استطالعية لمحكـ عمى وضوح التعميمات والفقرات ومدى مالئمة
البدائؿ وحساب الوقت المستغرؽ لالجابة وذلؾ خالؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة مؤلفة مف
( ) 00متطوعة مف أفراد المجتمع االصمي وبعد تطبيؽ المقياس تبيف اف فقرات المقياس
وتعميماتو كانت واضحة.
صدؽ المقياس :يمثؿ الصدؽ اذا كاف المقياس يقيس فعالً ماأعد لقياسو ألف الشرط األوؿ
واألىـ مف شروط صالحية المقياس(اليويدي.)07 :9004،
الصدؽ الظاىري :يتحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ عندما يتفحص المحكميف المقياس ثـ
يستنتجوف اف فقراتو ظاىرًيا ما يدعي المقياس قياسو( .)Weinner,1984:79وقد تحقؽ ىذا

مف خالؿ عرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف والمختصيف في التربية
وعمـ النفس وذلؾ لمتأكد مف مف صالحيتو ومالئمتو وقد اتفؽ المحكميف عمى صالحية فقرات
المقياس مع اجراء تعديالت بسيطة ليتناسب مع عينة البحث ولـ يتـ حذؼ أية فقرة.
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صدؽ البناء:يعني الدرجة التي يقيس بيا المقياس تنبؤات نظرية أو مفيوـ أو سمة وضع
لقياسو .فكؿ مقياس يكمف وراءه مفيوـ أو سمة معينة فإذا تنبأ المقياس بيذا المفيوـ أو السمة
فيو صادؽ(الخياط .)060 :9000،وقد توفر ىذا الصدؽ في مقياس الصحة النفسية مف
خالؿ مؤشرات التحميؿ االحصائي لمفقرات وفي قدرتيا عمى التمييز وتجانس الفقرات بداللة
احصائية والتي قد اجريت لو سابقاً.
ثبات المقياس :يوصؼ االختبار بالثبات إذا كنا نثؽ أنو يعطينا النتائج نفسيا عند إعادة
تطبيقو مرة أخرى عمى العينة نفسيا بعد مرور فترة زمنية مناسبة وفي ظروؼ التطبيؽ
نفسيا(عمي .)999 :9000،وقد تـ تحقيؽ ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار وكما ىو
موضح ادناه:
طريقة االختبار إعادة االختبار:يشير معامؿ الثبات بيذه الطريقة الى معامؿ االستقرار إذ انويبيف مقدار االتساؽ في األداء عمى اختبار معيف خالؿ مدة زمنية محددة
()Collins,1979:128إذ يجب اف التقؿ مدة تطبيؽ االختبار عف بضعة أياـ والتزيد عف
أسبوعيف أو ثالثة أسابيع (فرج .)049 :0980،ولحساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة تـ
تطبيؽ المقياس عمى عينة مؤلفة مف( )50متطوعة .ثـ أعيد تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا
بعد مرور اسبوعيف وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف اتضح اف معامؿ الثبات لممقياس قد
بمغ()0.80وىو معامؿ ثبات جيد إذا ما قورف بمعامالت ثبات اختبارات الشخصية.
المقياس بصيغتو النيائية:
تكوف المقياس بصيغتو النيائية مف ( )56فقرة وقد بمغت أعمى درجة ( )994وادنى
درجة( )56وبمتوسط نظري مقداره () 040درجة.
الوسائؿ االحصائية :استعممت الباحثة الوسائؿ االحصائية:معامؿ ارتباط بيرسوف واإلختبار
التائي لعينة واحدة.
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الفصل الرابع:عرض النتيجة ومناقشتها:
اوالً:عرض النتيجة ومناقشتيا
أظيرت نتائج البحث اف المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث عمى مقياس الصحة
النفسية قد بمغ(  )905.9درجة وبانحراؼ معياري قدره ( ) 85.464وعند مقارنة ىذا المتوسط
الحسابي بالمتوسط النظري لممقياس والذي بمغ()040درجة وباستعماؿ االختبار التائي لعينة
واحدة تبيف اف ىناؾ فرقا داال احصائيا ولصالح المتوسط الحسابي اذ بمغت قيمتو التائية
المحسوبة(  )9.808وىي أكبر مف الجدولية البالغة(  )0.670عند مستوى داللة
()0،05وبدرجة حرية()49كما في جدوؿ()0
جدوؿ() 0نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات عينة البحث عمى مقياس الصحة النفسية
لممرأة
المتغير عدد
االفراد
الصحة 50

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

القيمةالتائية

الحسابي

المعياري

النظري

المحسوبة

905.9

85.464

040

9.808

الجدولية

مستوى
الداللة0,05

0.670

دالة

النفسية

يتنبف مما سبؽ اف عينة ىذا البحث يتمتعف بمستوى جيد مف الصحة النفسية وىذ يمكف تفسيره
في ضوء النظرية االنسانية .واف االختالؼ بيف األفراد في مستويات صحتيـ النفسية ترجع
تبعاً لما يصموف اليو مف مستويات في تحقيؽ انسانيتيـ.
وىذا يتفؽ مع رؤية الباحثة في اف العمؿ التطوعي عالج لحاالت االنعزاؿ واالكتئاب ويمنحيا
الثقة بنفسيا المرأة ووجودىا وشخصيتيا وفي التعبير عف ارائيا وأفكارىا مما ينعكس عمى
الصحة النفسية السميمة ليا وىذا يتفؽ مع دراسة حمزة( )9008ودراسة (حساف .)9000
ثانيا:االستنتاجات استنتجت الباحثة اف عينة البحث يتمتعف بصحة نفسية جيدة رغـ الظروؼ
التي يمر المجتمع العراقي.
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اف النساء الالئي يتمتعف بصحة نفسية جيدة لدييف القدرة عمى التواصؿ واقامة عالقات ذاتمعنى وىذا ادى الى تكيفيف مع الظروؼ التي يعيشف بيا.
ثالثاً :التوصيات:توصي الباحثة بػ:
-0تفعيؿ دور االعالـ بزيادة الوعي بأىمية العمؿ التطوعي بالنسبة لممرأة .
-9عمى مؤسسات المجتمع المدني اعداد دورات وبرامج تدريبية لمختمؼ فئات النساء ولكافة
االعمار بأىمية العمؿ التطوعي في تحقيؽ الصحة النفسية.
-0التأكيد عمى اىمية العمؿ التطوعي في المناىج الدراسية المختمفة وابراز قيمو التربوية.
رابعاً:التوصيات:
توصي الباحثة باالجراءات االتية:
-0دراسة لمعمؿ التطوعي مع متغيرات اخرى كالتوافؽ النفسي والتفكير االيجابي.
-9دراسة لمعمؿ التطوعي مع مراحؿ عمرية اخرى.
مراجع و مصادر البحث
القران الكريمابو اسحاؽ،سامي وسفياف ابو نجيمة :0997محاضـرات فـي الـصحة النفسية،الجامعةاإلسالمية،غزة فمسطيف.
اقـ،حسف فخري ابراىيـ:9004،معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي من وجهة نظرالمتطوعين والعاممين في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابمس ،رسالة ماجستير
غير منشورة بكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية في نابمس ،فمسطيف.
جادو،منى:9009،دور المدرسة الثانوية في تنمية بعض القيم الداعمة لمعملالتطوعي،رؤية –وتحميل،مجمة كمية التربية،جامعة المنصورة.
-حساف،محمد،العمل التوعي ،صوت االياـ،الخرطوـ.
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حمزة،أحمد:9008،مؤشرات تخطيطية لتنشيط مشاركة المرأة في العمل التطوعي،المؤتمرالعممي الدولي الحادي والعشروف لمخدمة االجتماعية،جامعة حمواف،القاىرة.
-الحواشي،احمد:9004،مظاهر

الصحة

النفسيةwww.ta-،

u.net/up/uploads/files/ta-u.com
خميفة،بركات محمد  :0978،عيادات العالج النفسي والصحة النفسية،دار القمـ،الكويت.الخياط،ماجد محمد:9000،أساسيات القياس والتقويم في التربية،ط،0دار الراية لمنشروالتوزيع،عماف.
ربيع،محمد شحاتو :9000،أصول الصحة النفسية ،مؤسسة نبيؿ لمطباعة ،ط،9مصر.زامؿ،يوسؼ عناد وزينب محمد صالح:9000،المرأة والثقافة بحث تحميمي في العواملالمؤثرة في تكوين شخصية المرأة العراقية،مجمة القادسية لمعموـ االنسانية،المجمد الثالث
عشر،العدد.4
الزبيدي،كامؿ عمواف وسناء مجوؿ اليزاع:0997،بناء مقياس لمصحة النفسية لطمبةالجامعة ،مجمة العموـ التربوية والنفسية العدد.99
سند،زىراء:9009،معوقات مشاركة المرأة البحرينية في جهود العمل التطوعي،رسالةماجستير غير منشورة،جامعة البحريف.
عبد الغفار،عبد السالـ :9000،مقدمة في الصحة النفسية ,دار النيضة العربية,مصر.العبيدي،داود واخروف:0990،عمم نفس الشخصية،و ازرة التعميـ العالي ،جامعة بغداد.عصفور،خمود رحيـ وسياـ كاظـ نمر:9000،اختالف دالة الفقرة في مقياس الصحةالنفسية،مجمة البحوث التربوية والنفسية،العدد الثامف والعشروف،بغداد.
عمي،محمد السيد:9000،موسوعة المصطمحات التربوية،ط،0دار المسيرة لمنشر،عماف.-عناني،حناف عبد الحميد:9004،الصحة النفسية،دار الفكرلمطباعة والنشر،عماف.
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العنزي،موضي:9006،أثر بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية عمى مشاركة المرأةالسعودية في االعمال التطوعية،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.
العوضي،رافت:9004،دور المؤسسات التعميمية في تعميم ثقافة المشاركة بالعملالتطوعي من وجهة نظر الطمبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،فمسطيف.
ممحـ،سامي محمد :9005القياس والتقويم في التربية وعمم النفس،ط،9دار المسيرةلمطباعة والنشر،عماف.
 نمر،سياـ كاظـ:9009،مقياس الصحة النفسية وعالقته بسمات الشخصية لدى طمبةالمرحمة االعدادية(بناء وتطبيق)،اطروحة دكتوراه غير منشورة،كمية التربية لمبنات جامعة
بغداد.

-اليويدي،زيد:9004،أساسيات

الجامعي،العيف.
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ممحؽ()0مقياس الصحة النفسية
ت

الفقرات

0

أنظر الى المستقبؿ بتفاؤؿ

9

أرغب في تطوير حياتي

0

أشعر باليأس عندما أفشؿ في أداء عممي

4

أشعر اف الحياة ال تستحؽ العيش

5

أشعر اني ال احصؿ عمى ما اتمناه
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6

أستطيع اف أحؿ مشكالتي بيدوء

7

أفكر بأكثر مف سبب لمشكالتي

8

أنزعج عندما أحصؿ عمى تقدير أقؿ مما
أتوقع

9

أستطيع أف اواجو الصعوبات التي
تواجيني وأتغمب عمييا

 00أسعى اف اكوف مثاب ار في عممي
 00أشعر بالخموؿ اثناء العمؿ
 09أتثاقؿ مف تحضير الواجبات التي اكمؼ
بيا
 00أرى اف بعض االعماؿ مممة
 04أتوقع احراز تقديرات عالية في جميع
الواجبات
 05أفضؿ الواجبات الصعبة عمى السيمة
 06أتمنى اف أكوف شخصا بار از في المجتمع
 07أفضؿ العمؿ عمى الدراسة
 08أكرر المحاوالت دوف ممؿ الجراء مكالمة
ىامة
 09يستفزني زمالئي ألتفو االسباب
 90أختار مف يمثمني في العمؿ ممف لديو
كفاءة عممية
 90أرى اف النجاح يعتمد عمى الحظ
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 99إلجاء الى قراءة الطالع قبؿ اف اقدـ عمى
أي عمؿ
 90أعتقد اف الموف االزرؽ يبعد الشر
 94تجذبني كتب السحر
 95يثير اىتمامي كؿ جديد في العالـ
 96أرى ضرورة حمؿ حجاب ضد الحسد
 97أرى اف طولي ووزني غير متناسبيف
 98أشعر اف عممي فوؽ المستوى المطموب
 99أرتبؾ عندما اتحدث مع زمالئي
 00أشعر اف زمالئي ال يحبونني
 00أرى اف شكمي جذاب
 09أرى اني شخص ميـ في العمؿ
 00أستطيع التعبير عف نفسي
 04أشعر بالفرح عندما أرى الحكومة تيتـ
بالمناطؽ واآلثار
 05أتنازؿ عف بعض حقوقي في سبيؿ سعادة
االخريف
 06أعتذر مف زمالئي عندما أتأخر عف
الموعد المحدد
 07أتضايؽ مف ضعؼ احتراـ زمالئي لمنظاـ
 08أعتقد اف معظـ زمالئي يكرىوف في قرار
أنفسيـ تقديـ المساعدة لآلخريف
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 09أعتقد أف تقديس الواجب مسألة مبالغ بيا
 40أبتعد عف مواجية مشاكؿ أسرتي
 40أكمؿ واجباتي بيدوء عمى الرغـ مف
صعوبتيا
 49يصب عمي التعامؿ بمطؼ مع مف
يضايقني
 40أستفسر عف أسباب مقاطعة زميؿ لي
تربطني بو عالقة حميمة
 44أستسمـ لمنقد بسيولة
 45أجد صعوبة التكمـ مع زمالء ال اعرفيـ
حتى لو تطمب االمر الكالـ
 46أتمكف مف التفاعؿ مع زمالئي بسيولة
 47تنتابني السعادة عند رؤية السماء مزينة
بالنجوـ ليال
 48أرغب أف تكوف في غرفتي الخاصة
لوحات جميمة
 49أود اف ارى الشوارع تعموىا االشجار
المخضرة
 50أرى اف اسرتي متماسكة ومتفاىمة
 50أمتمؾ حرية التعبير عف ارائي وأفكاري
دوف خوؼ
 59أشعر اني ال اخذ االجر الكافي
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 50أشعر اف قمبي مميء بالحب لعائمتي
وزمالئي
 54أشعر بارتفاع درجة ح اررتي بيف حيف
وأخر
 55أحالمي مزعجة
 56أشعر اني ممموء نشاطاً
عزيزتي المتطوعة
تحية طيبة
بيف يديؾ فقرات موضوعة ألغراض عممية تستيدؼ التعرؼ عمى جوانب الصحة النفسية.
ترجو الباحثة اإلجابة عمى فقرات االستبانة بعد قراءتيا بدقة وتأني،وما عميؾ سوى اختيار البديؿ
المناسب لؾ والذي يمثؿ موقفؾ الشخصي إزاء تمؾ المواقؼ.عمماً اف االجابة لف يطمع عمييا
أحد والداعي لكتابة اسمؾ عمى الورقة.
مع جزيؿ الشكر
واليؾ مثاؿ يوضح طريقة االجابة
ت

الفقرات

البديؿ المناسب

0

استطيع اف احؿ مشكالتي بيدوء

كثي ار
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