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 :لص امل
لتقصي التصورات االجتماعية اليت حيملها اجملتمع اجلزائري متمثال يف طلبة اجلامعة للصحة النفسية من  يسعى هذا املقال

لومات فقط ومن أجل مجع املع منظور علم النفس االجيايب، ومن مث البحث عن الفروق بني االانث والذكور يف هذه التصورات.

 .ملرونة النفسيةا االجتماعية حنواستبيان التصورات مت استخدام  اعتمد على املنهج الوصفي وطريقة العينة العرضية حيث

توصلت الدراسة اىل أن طلبة اجلامعة يعتربون أن كل من املرونة النفسية والكفاءة الذاتية والتفاؤل والتطوير مؤشرات للصحة 

وهناك فروق  ملرونة النفسية والتطورالنفسية، كما اتضح أنه ال يوجد فروق يف هذه التصورات بني االانث والذكور يف كل من ا

 بينهما يف التفاؤل والكفاءة الذاتية.

 علم النفس االجيايب، املرونة النفسية، الكفاءة الذاتية، التفاؤل، التطور، التصورات االجتماعية.الكلمات املفتاحية: 

Résumé : 

     Cet article aborde les représentations sociales de la santé mentale chez un échantillon des 

étudiants en utilisant la méthode descriptive et un questionnaire pour mesurer les représentations 

sociales de la santé mentale. 

       Les résultats on démontrés que les étudiants considèrent que la résilience, l’auto-efficacité, 

croissance et l’optimisme sont des indicateurs de la santé mentale ainsi qu’il n’existe pas des 

différences entre les filles et les garçons en ce qui concerne la résilience et la croissance, en 

revanche il existe des différences en l’optimise et l’auto-efficacité.     

Mots clés : La psychologie positive, résilience, auto -efficacité, optimisme, croissance, 

représentations sociales. 
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  :دقدمةامل

 لتساؤله:نتيجة     M.Seligmanيد  علىقصرية فرتة  منذ La psychologie positive اإلجيايب  أتسس علم النفس     

 "أما من مكان أكرب لعلم النفس اإلجيايب املرتكز على الراحة الفكرية الدائمة، أي على السعادة؟"

حلقات دراسية مع بعض رفاقه االختصاصيني يف علم النفس الذين  Seligman انطالقًا من هذا التحوُّل َعَقَد سيِلجمان     

ة، يف اخلطوط العريضة ملشروع يهدف إىل مجع األحباث الضرورية واإلعاانت املالي البحثيشاركوه اجتاهه اجلديد، ووضع ذلك الفريق 

لم النفس اإلجيايب دراًب طويلة، إذ ميارسه ومنذ ذلك احلني، اجتاز ع  .الذي كان رائده سبيل تثبيت رؤيته حول علم النفس اإلجيايب

ابهتمام ان يظفر  استطاع بعدمااليوم حنو ألف شخص يف الوالايت املتحدة وبضع مئات يف أورواب خارج دائرة احملرتفني، وخاصة 

تقييم ما فات وطرح و  االهتمام املتزايد مبوضوعات علم النفس اإلجيايب كنوع من التعديل والتجديدو  والعلماء.من الباحثني  العديد

ولية وصار له هيئات ابمسه مثل رابطة ومجعية د دراسات متخصصة وحماضرات عامليةأفكار جديدة ومبتكرة وعقدت له مؤمترات و 

، وأعدت حتت مظلته وابمسه آالف األحباث احلديثة ENPP )(، والشبكة األوربية لعلم النفس اإلجيايبIPPA )(لعلم النفس اإلجيايب

 تسعى حنو أتسيس اطر نظرية و علمية للعلم.اليت 

 ملتغرياتابدراسة الضغوط واألزمات النفسية واالحباطات واخللل النفسي وبكل تلك  فعلم النفس الذي اهتم منذ ظهوره       

اعد الفرد على تنمية قدراته اآلليات اليت تستم ابالسرتاتيجيات و يه، ، فان علم النفس االجيايب حسبالسلبية واجلوانب املرضية للفرد

وإمكانياته حنو الوقاية والتصدي وجتنب الوقوع يف القلق املسبب االساسي ملختلف االضطراابت واألمراض النفسية والعضوية، 

ة جديرة أبن اوالشعور أن احلي مستوايت مرتفعة من السعادة )اإلحساس ابلعواطف اإلجيابية أكثر،ويذهب ابإلنسان حنو حتقيق 

 نعيشها(.

وانطالقا من دراسات حول التصورات االجتماعية للصحة، فان أغلبها تناولت التصورات االجتماعية التقليدية واملتمثلة يف      

السحر والشعوذة وبعض الطقوس والتصورات االجتماعية احلديثة واليت هلا عالقة ابلطب والعالج احلديث ومفهوم الصحة من منطلق 

 م االضطراب واالمراض واالزمات والضغوط.مفهو 

وهبذا فان دراستنا هتدف حنو الكشف عن التصورات االجتماعية للصحة النفسية متمثلة يف املؤشرات )مرونة األان، الكفاءة        

إلانث والذكور يف ا الذاتية، التطوير، التفاؤل( لدى الطلبة اجلامعيني من منظور علم النفس االجيايب مث التعرف على الفروق بني

 تصوراهتم هلذه املؤشرات.



 2018ديسمرب    06، العدد 04اجملدل                                                                             ISSN 2353-0359           جمةل سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

81 
 

 :مشكلة الدراسة  . 1

ده من بني امليكانيزمات العديدة اليت تضمن دميومة واستمرارية هفيزايئي عالقة دائمة ومستمرة، و ان عالقة الفرد مبحيطه ال      

 أشكال سلوكاتنا موقعنا يف بيئتنا الفيزايئية و توجه كلالعالقة جند التصورات االجتماعية. فهي أساس حياتنا النفسية الهنا حتدد 

(Pierre Mannoni,2016.) فهي من منظور Jean  Claude Abric(1989)   سريورة نشاط عقلي، متكن الفرد او اجلماعة"

 من بناء الواقع الذي يواجهه، كما يضفي عليه معىن  خاص".

 ترتبط مبوضوع املعلومات املنظمة اليتاملعتقدات و  ،اآلراء، االجتاهات اىل مجموع وبناء على ذلك، فان التصور االجتماعي يشري       

ي الذي ومن خالل النظام االجتماع ...()من خالل معاشه، حياتهالشخص يف نفس الوقت  واليت حيددهامعني او بوضعية معينة، 

 يعيش فيه إىل جانب عالقة الفرد بذلك النظام.

ه فان علم اجيايب يف شخصية البشر أكثر ماهو سليب، وعلي ما هووتعد الصحة النفسية من منظور علم النفس االجيايب اىل كل     

خالل  الذايت منلتطوير ا واالضطراابت حنويف عالج املشكالت م التقليدي للطب والعالج النفسي النفس االجيايب يتعدى املفهو 

تلة مية يف دراسة مشكالت البشر وختليهم من املعاانة النفسية ال ابلرتكيز على هذه الصور املختوظيف كل أفضل ما يف الطرق العل

 أو املرضية بل ابلرتكيز على ما يف االنسان من مكامن قوة وفضائل انسانية اجيابية.

( على 1948)OMSللصحة العاملية  ركزت املنظمةحيث  رد اخللو من االضطراابت العقلية،فالصحة النفسية ليست مج       

 .والنفسي واالجتماعيمن تكامل اإلحساس اجلسدي  فهي حالةأبعادها االجيابية، 

ضاغطة مستغال جتاوز مواقف احلياة ال وبقدرته علىكما ميكن حتديد الصحة النفسية مبدى إحساس الفرد إبمكانياته الشخصية      

 يها.منتجا يف البيئة اليت يعيش ف الفردية، ويكونموارده 

ة ، الفاعلياملؤشرات كالتفاؤل( اليت تتحدد مبجموعة من La résilienceالنفسية )ميكن اختصاره فيما يسمى ابملرونة  وهذا ما    

 النمو او التطور. الذاتية،

ه صلة ابلبيئة ا لم وكذا بكلاملمارسات املتعلقة مبواضيع خمتلفة، ية هي جهاز من القيم واألفكار و التصورات االجتماع ومبا ان    

االجتماعية، اليت هتدف إىل توجيه سلوك األفراد واجلماعات، فقد ارأتينا من خالل هده الدراسة حماولة الكشف عن طبيعة هذه 

واليزال حمل  ل، هذا املوضوع الذي ظالصحة النفسية االجيابية جتاه الطلبة(من خالل عينة من ) لتصورات االجتماعية لدى اجملتمعا

 لنسبيتها.املختصني مع عدم وجود اتفاق حول حتديد مفهومها نظرا باحثني و اهتمام ال
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 لتفاؤل(.ا فما هي التصورات االجتماعية للطلبة حنو مؤشرات الصحة النفسية املتمثلة يف )املرونة النفسية، الكفاءة الذاتية، التطور،

   ه التصورات تبعا الختالف اجلنس؟ ذوهل ختتلف ه

 فرضيات الدراسة:. 2

 التطوير، التفاؤل من مؤشرات الصحة النفسية. الذاتية، النفسية، الكفاءةمن املرونة  اجلامعني كليعترب الطلبة  -

 .توجد فروق بني االانث والذكور يف تصوراهتم ملؤشرات الصحة النفسية -

 :الدراسةحدود 

( وبشراي متت 2016نوفمرب  25اىل 17فتمت خالل االسبوع ) زمانيامتت الدراسة جبامعة قاصدي مرابح ورقلة أما مكانيا 

 الدراسة على عينة من طلبة جامعة قاصدي مرابح ورقلة قسم اللغة الفرنسية وقسم علم النفس.

 خلفية نظرية . 3

 االجيايب:من منظور علم النفس الصحة النفسية  (1.3

يلي " علم النفس االجيايب هو فرع من فروع علم النفس يركز على  االجيايب كماعلم النفس  Seliegman سيِلجمانيعرف     

حتسني األداء النفسي الوظيفي العام لالنسان اىل ما هو أبعد من مفهوم الصحة النفسية مبعناه التقليدي، ويهتم علماء النفس االجيايب 

ق فيها قدراته اىل نسان من حياه مرضية ومشبعة حيقببحث حمددات السعادة البشرية والرتكيز على العوامل اليت تفضي اىل متكني اال

 ((M.Seliegman,2006 اىل الرضا عن الذات وعن اآلخرين وعن العامل بصفة عامة"  ممكن، ووصوالأقصى حد 

واجه ي" حالة من الرفاهية واليت من خالهلا يل:وعرفتها كما  االجيابية،ابلصحة النفسية  (OMS)اهتمت املنظمة العاملية للصحة 

 ,Grable et Haidt)الفرد الضغوط احلياتية بشكل طبيعي، وينهي عمله ابنتاجية مرتفعة وبنجاح ويساهم يف تطوير مجتمعه ".

2005, p104) 
علم النفس االجيايب أبنه " دراسة الشروط والعملية اليت تساعد على رقي وتطوير  Grable et Haidt ( 2005)وعرف كل من      

 املرجع دكر سابقا()ماعات واملؤسسات.االفراد و اجل

  Resilience املرونة النفسية( 2.3

  Jacques Lecomteاذ يرى مفاهيمي،يدرك أن أغلبها ذات طابع وصفي أكثر مما هو  النفسية، مفهوم املرونةان املهتم بتحديد  

(" انه ال وجود لنظرية املرونة النفسية، بل و من أجل توضيح هذا املفهوم يتطلب وضعه أمام اخللفيات النظرية املتعددة. 2004) 
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(Jacques Lecomte, 2004,p350).  مجيع  ىووقف علحلل  والثري الذيمبعىن أننا حني نطلع على اإلطار النظري املختلف

 قة مباشرة أو غري مباشرة ابملفهومالعوامل اليت هلا عالقة سواء بطري

 Brianوالذي عرف املرونة النفسية  على أهنا "  القدرة على االستمرار والتكيف ".     Neil  Adgerوسنكتفي بتعريف كل من  

Walker ريات املفاجئة مع نظم معقدة يف تكيف مستمر مع التغ املرونة النفسيةأبهنا " صريورة  املرونة النفسيةعرفوا  وزمالءه الذين

 (Juster, Marin, 2013,pp2,3)  ". واملستمرة 

  Optimismeالتفاؤل 

مفهوم نزعة التفاؤل لتصف نظرهتم هلذا املفهوم بوصفه توقع عام ابن االشياء اجليدة ستكون وفرية   Sheier and Carver))ابتكر 

ة  احلدوث يف املستقبل ، ويقرتحان أن التفاؤل يرتبط ويؤدي اىل زايدة االنتاجية االجيابية يف حني يرتبط التشاؤم حبدوث النتائج السيئ

1985,1987)  (Sheier and Carver  
اىل االعتقاد  ابإلضافة قبل،املستحتقيق الرغبات يف  إبمكانية، واالقبال على احلياة، واالعتقاد االجيابيةالتفاؤل أبنه " النظرة وعرفا 

ابحتمال حدوث اخلري أو اجلانب اجليد من األشياء بدال من حدوث الشر أو اجلانب السيء ". ويضيفان أن التفاؤل استعداد 

ادمة."  كما ابية لألحداث القلتوقع العام حلدوث األشياء اجليدة أو االجيابية، أي توقع النتائج االجييكمن داخل الفرد الواحد ل

لى الضغوط ف اسرتاتيجيات فعالة لدى الفرد للتغلب عظلصحة البدنية، حيث أن التفاؤل يو ود عالقة بني التفاؤل واجيربهنان و 

 (1998)بدر األنصاري،له. الواقعة 

 Auto Efficacité  الكفاءة الذاتية

القدرة الشخصية على تنظيم مجموعة من األفعال وتنفيذها للوصول اىل اهلدف املنشود، فهي ترتكز بشكل خاص على املهام أو 

النشاطات اليت يرى الفرد أنه قادر على أدائها أكثر مع الرتكيز على التقييم العام ملدى جودة أداء الفرد لشيء ما بوصفه أحد 

 (2011مرية حممد الدق،الذات )أ مفهوممتطلبات تقييم 

  Croissance ورالتط 

واليت متكنه من  ضا،ابلر تطوير الذات "هو منهج أو اسلوب لتنمية واكتساب املهارات، املعلومات، والسلوكيات اليت جتعل االنسان يشعر 

 ."حتقيق أهدافه والتعامل مع خمتلف املعيقات اليت تواجهه
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 التصورات االجتماعية  (3.3

 االجتماعية:مفهوم التصورات 

وابلضبط يواننية، أحضان الفلسفة ال واإلنسانية إىلالعلوم االجتماعية  أغلبية مواضيعيعود موضوع التصورات االجتماعية على غرار 

( الدي اهتم بدراسة املعرفة 1724-1804-)Emmanuel Kantاميانويل كانط  والفلسفة املثاليةصاحب النزعة النقدية  إىل

ىل وحدة إ والوقائع اخلارجيةاألحداث  وحيول مجيع ،وجعلها أفكاراهدا االخري عضوا هاما يف تكوين األحاسيس  والعقل، واعترب

 .(Lacharité,1997) منضمةفكرية 

فيما بعد وطورته على حنو واسع ختصصات خمتلفة، ففي علم االجتماع طوره صاحب املدرسة الفرنسية اميل دوركامي  ولقد استعارته

هشة  ، هذه االخرية اليت متثل جوهر تصوراتنا االجتماعية، بينما التصورات الفردية فهيواجلماعيةي ميز بني التصورات الفردية ذال

 وظرفية.

التفكري الذي يتطور عند الطفل  بعملية Piajet اما يف مجال علم النفس وابلتحديد علم النفس املعريف، فقد اهتم جون بياجيه       

العالقة بني الفرد كعارف ومتلقي للمعرفة والعامل اخلارجي كموضوع ومنتج  بدراسة Piajet ية، ارتقائية، اين اهتم بياجيهبصفة تدرجي

لتلك املعرفة، حيث ركز على سبل وآليات تكوين املعرفة عند الطفل وطريقة تشكل بعض املفاهيم خالل مساره النمائي كالعدد 

 والفضاء والزمن...

تاج عملية هي ن وإمنايف ذهنه وليس خاضعا للبيئة بصفة مطلقة  لألفكارالطفل ال يولد حامال  أن Piajet بياجه اد يؤكد       

ة يف تطوير موضوع . ولعل الفضل يعود بصفة كبري مثال تفاعل بينه و بني العامل اخلارجي من خالل عمليات خمتلفة كالتكيف والذكاء

 Moscoviciالتصورات االجتماعي موسكوفيسي 

طريق  الفرد عنقوم هبما ي الذي يعتربها نشاط دهين، يشري اىل عالقة الفرد مبحيطه االجتماعي، اذ تتميز بعملييت البناء والرتكيب،
 (.Moscovici,1972,p07)االدراك والفكر من خالل دمج موضوع خارجي ابملواضيع اليت مت بناءها من قبل

تهم ابلبيئة اليت يعيشون وكذا يف حتديد عالق التصورات االجتماعية يف توجيه سلوك األفراد،نظرا ألمهية طبيعة التصورات االجتماعية: 

 فيها، فانه ميكن استخالص طبيعتها يف مجموعة من النقاط أمهها:

  خالله  من’ يهفالدي يعيش  ابلوسط االجتماعيتعكس عالقة الفرد  هنا األفكار:التصورات االجتماعية مبثابة نظام من

( وعليه ميكن وصف التصورات االجتماعية   O,Riordan 1981,)معرفية يشكل مجموعة من اآلراء و األفكار ذات طبيعة 

 .(Moliner,2001)  كمجموع املعارف واقعية أو ومهية ترتبط ابلوسط االجتماعي
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 تشكل  هناأل فيه، عي الذي يعيش: مادامت تعكس عالقة الفرد ابلوسط االجتماالتصورات االجتماعية ذات بعد اجتماعي

 وتبىن بطريقة مجاعية.

  لبيئة التصورات االجتماعية ذات طبيعة معرفية، شكلها الفرد يف ا متاما داألفراد:  لسلوكياتالتصورات االجتماعية موجهة

رمزي ا متثل نظام يرى موسكوفيسي اهن حيث .سلوكهتتحول اىل ممارسات توجه كل اشكال  فإهنااالجتماعية اليت يعيش فيها، 

منظم، فالتصورات االجتماعية فردية كانت ام اجتماعية تشري اىل ان العامل هو ما نفكر فيه كما هو او كما جيب  خيضع لبناء

 ان يكون.

 وظائف التصورات االجتماعية: -

 ائف أساسية هي:وظ وابلتايل فلديهاتلعب التصورات االجتماعية دورا هاما يف ديناميكية العالقات واملمارسات االجتماعية 

 من اكتشافهنا احمليط الذي نعيش فيه واليت متكن وافكار عن وتشكيل معارفمتكننا من بناء  ألهناالواقع  وظيفة فهم ومعرفة -

 يف عملية التواصل االجتماعي.، كما تلعب دورا مهما وتفسريه

 واستجاابت اجلماعةفكري تعكس طبيعة ت فإهنامبا ان التصورات االجتماعية تنتقل عن طريق التنشئة االجتماعية،  وظيفة اهلوية:-

 ابحلفاظ عليها. وتسمح هلمفهي حتدد هوية االفراد  املرجعي للفرد، وتعكس اإلطاراالنتمائية 

وعات يف دهنه اذ يعيد الفرد بناء املوض’ قا ان التصورات االجتماعية هي بناء معريف اجتماعيوظيفة التوجيه: دكران ساب-

 ة توجيهر سريو  لتايل فهيواب’ يف بيئته واملعايري املوجودةحيث يتأثر بنظام القيم ’ ي يعيش فيهذالوسط ال واملوجودة يف

 لسلوكه.

-ppp,15-16-17 Jean,  )اجتاه االفراد االخرين او اجلماعات االخرى.  هوسلوكياتوظيفة التربير: تسمح للفرد بتربير مواقفه -

Claude Abrid,1994 ) 

 ية للدراسة جاالجراءات املنه. 4

 منهج الدراسة ( 1.4

املنهج الوصفي هو املنهج األنسب للبحث عن تصورات الطلبة اجلامعيني حنو الصحة النفسية من خالل مؤشرات النفسية  

 هذه املؤشرات. يف تصورالفروق بني االانث والذكور  دراسة وكذااالجيابية. 
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 عينة الدراسة( 2.4

طالب وطالبه  153، حيث يلغ حجم العينة بسكرةجامعيت قاصدي مرابح ورقلة وحممد خيضر  يف طلبةمتثلت عينة الدراسة 

 يلي: تتوزع كما

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس1جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرار اجلنس

 % 61 93 اانث

 49% 60 ذكور

 100% 153 اجملموع

 :أدوات الدراسة (3.4

ية، والذي يتضمن األبعاد التالية: الكفاءة الذات املرونة النفسية،اعتمدان على استبيان التصورات االجتماعية حنو 

حبثهم حول عالقة السلطة  يف ((El Massioui et al,2016التفاؤل. انطالقا من مقياس املرونة النفسية  التطوير،

 .اجلزائريالوالدية ابملرونة النفسية لدى الشباب 

 عرض نتائج الدراسة( 5

 تصور الطلبة اجلامعني ملؤشرات الصحة النفسية. (1.5

الان االطلبة اجلامعني للمرونة األان مت حساب املتوسط احلسايب للعينة على مقياس تصورات الطلبة حنو مرونة  على تصورللتعرف 

 من مؤشر النفسية ابن املرونة للطلبة يعتربونومنه فان  .10.5، أما قيمة املتوسط النظري فقد بلغت 17,46قيمته  وكانت

 .مؤشرات الصحة النفسية

 ( يوضح قيمة املتوسط احلسايب للمرونة النفسية3جدول رقم)

  ن أكرب قيمة أقل قيمة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
 املرونة النفسية 153 21 6 17,46 2,59

حنو طلبة حساب املتوسط احلسايب للعينة على مقياس تصورات ال الذاتية. مت جتاه الكفاءةالطلبة اجلامعني  على تصورللتعرف و 
 .5، أما قيمة املتوسط النظري فقد بلغت 8,76قيمته  الذاتية وكانت الكفاءة

 الذاتية مؤشر من مؤشرات الصحة النفسية. ابن الكفاءة الطلبة يعتربونومنه فان  



 2018ديسمرب    06، العدد 04اجملدل                                                                             ISSN 2353-0359           جمةل سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

87 
 

 ( يوضح قيمة املتوسط احلسايب للكفاءة الذاتية4جدول رقم)

  ن أكرب قيمة أقل قيمة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
 الكفاءة الذاتية 153 10 2 8,76 1,79

 و الكفاءةحنحساب املتوسط احلسايب للعينة على مقياس تصورات الطلبة  جتاه التطوير، متالطلبة اجلامعني  على تصورللتعرف و 
مؤشر من مؤشرات  ابن التطورومنه فان الطلبة يعتربون  .2.5، أما قيمة املتوسط النظري فقد بلغت 4قيمته  الذاتية وكانت

 الصحة النفسية.
 ( يوضح قيمة املتوسط احلسايب للتطوير5جدول رقم)

  ن أكرب قيمة أقل قيمة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
 التطوير 153 5 1 4,68 0,71

ط ابعتبارها مؤشرا من مؤشرات الصحة النفسية مت حساب املتوس جتاه التفاؤلللتعرف على تصور الطلبة اجلامعني و 
أما قيمة املتوسط النظري فقد بلغت  ،4,68قيمته  حنو التفاؤل وكانتاحلسايب للعينة على مقياس تصورات الطلبة 

 مؤشر من مؤشرات الصحة النفسية. ابن التفاؤل الطلبة يعتربونومنه فان  .3
 ( يوضح قيمة املتوسط احلسايب للتفاؤل6جدول رقم)

  ن أكرب قيمة أقل قيمة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
 التفاؤل  153 6.00 2,00 4,68 1,00

 اتية، التطوير،النفسية، الكفاءة الذ املرونة)يف بني االانث والذكور يف تصورات مؤشرات الصحة النفسية املتمثلة  الفروق( 2.5

 (.التفاؤل

( يوضح الفروق بني االانث والذكور يف تصورات الصحة النفسية7جدول رقم)
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كما هو واضح يف اجلدول أعاله ليس هناك فروق بني االانث والذكور يف تصورهم للمناعة النفسية، التطوير بينما كان هناك فروق 

. وهناك فروق دالة 0.05وهي دالة عند   1,78دالة احصائيا بينهما يف الكفاءة الذاتية لصاحل الذكور حيث بلغت قيمة ت = 

 .0.05وهي دالة عند  2,91حل االانث حيث سجلت قيمة ت = احصائيا بينهما يف التفاؤل لصا

 مناقشة نتائج الدراسة ( 6

 ة النفسية.التفاؤل( مؤشرات للصح يعترب الطلبة اجلامعيون كل من )املرونة النفسية، الكفاءة الذاتية، التطوير، (1.6

( حول التصورات االجتماعية للصحة 2005ويبدو من الدراسات املهمة عن التصورات االجتماعية للصحة دراسة لـ بومدين)

واملرض يف اجلزائر حالة سكيكدة، توصل الباحث اىل أن أفراد العينة مل تتفق على تعريف علمي ، فالصحة هي شعور ذايت يف الغالب 

ة أبهنا عدم وجود مرض أو أمل .وهو االجتاه التقليدي يف دراسة التصورات االجتماعية للصحة، من أفراد العينة الصح % 26واعترب 

ولذلك فجاءت دراستنا لتربز أمهية التصورات االجتماعية للصحة النفسية حيث اعترب طلبة اجلامعة أنه من مؤشرات الصحة النفسية   

 فاؤل.الت الكفاءة الذاتية، التطوير،كل من املرونة النفسية، 

علم النفس االجيايب " السعي العلمي ألكثر الوسائل الواعدة حبياة مفعمة ابلصحة واالكتفاء،  أبن)2013ويعترب مجدي عبد هللا )     

 .نشأ )علم النفس اإلجيايب( يف مقابل )علم النفس السليب( ويراد ابإلجيايب والسليب هنا طبيعة أو ماهية املتغريات النفسية املدروسة "

( فيقول " إنه املدخل اإلجيايب الذي من خالله تتم الدراسة العلمية لالنفعاالت والسمات اإلجيابية 2016ويعتربه )ابراهيم يونس ،

يف الشخصية ويهتم ببناء القوة والقدرة واملتعة والصحة يف اإلنسان املعاىف وغري املعاىف وصوال إىل أقصى حاالت االقتدار والتمكني 

 ضا والسعادة وجودة احلياة".واإلجناز والر 

على  صورة اجيابيةالذي يؤثر اىل حد بعيد بأمهية التفاؤل،  ومعتقدات تربزوهذا يعكس طبيعة اجملتمع اجلزائري وما حيمله من أفكار 

وانفعاالهتم ، كما يؤثر ايضا على توقعات االفراد (Bruinincks et Malle ,2005) واجلسمية لألفرادالصحة النفسية 

 (Carver et al., 1989; Scheier et Carver, 1992) االداء مواجهة الضغوط، النجاح، واسرتاتيجيات

ونتيجة للحقبة االستعمارية وما تعرض له اجملتمع اجلزائري من تعذيب وتشريد وقتل وسلب للممتلكات فان الفرد اجلزائري حتصن 

من وعدم أداء واليت خلفت مئات االالف من القتلى وخلقت حالة من الالبكفاءة ذاتية ومرونة نفسية اضافة لسنوات العشرية السو 

يت . كما انه صمد امام الثورات العربية ومل يتأثر ابألزمات الاالستقرار ورعب زادت من طاقته النفسية حنو مواجهة اي أزمة مير هبا

 مرت هبا الدول اجملاورة.
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تصدي ويف نفس التحدي والمرأة صامدة انشأت جيال يتمتع أبفكار واجتاهات حتمل يف تفاصيلها روح اكذلك فان املرأة اجلزائرية 

 الوقت االمل يف حياة أفضل.

كما ان طبيعة التنشئة االجتماعية للفتاة يف اجملتمع اجلزائري هتدف اىل اعداد املرأة ملواجهة ضغوطات احلياة. كما ترتكز أيضا على 

ل يساعد الفرد على تطوير التفاؤ ، االخ، الزوج( هدا اجلانب الذي االب)اآلخر خدمة نان واحلب و حلي كاتنمية اجلانب العاطف

 (Scioli et al 1997) االملو 

كفاءة الذاتية، النفسية، ال املرونة)يف الفروق بني االانث والذكور يف تصورات مؤشرات الصحة النفسية املتمثلة  (2.6

 التفاؤل( التطوير،

النفسية، الكفاءة  رونةامل)يف توصلت النتائج اىل وجود الفروق بني االانث والذكور يف تصورات مؤشرات الصحة النفسية املتمثلة 

صحة واملرض، ال االانث حول مواضيع عديدة كالتصورات حنولق االمر ابالختالف بني الذكور و فعندما يتع .(التفاؤل الذاتية، التطوير،

واملعاصرة رغم التقدم  لتقليديةاليت هي خاصية اجملتمعات ابني النساء والرجال و  االجتماعية بغياب املساواةك لذفقد ميكن تفسري 

 (Aich,1997,p71)والتكنولوجي. العلمي 

الباحث  وفسر ( توصل اىل وجود فروق يف املرونة النفسية لصاحل الذكور2012وتتفق نتيجة البحث مع نتيجة دراسة لـ )حيي شاقورة،

ب الفيسيولوجي للذكور الذي ميكنهم من حتمل األعباء اجلسدية والضغوط النفسية بدرجة أكرب من االانث، كما النتيجة اىل الرتكي

سمح هلن ي أن تصوراهتم تنطلق من العادات والتقاليد والثقافة السائدة اليت يفرضها اجملتمع والذي حييط االانث ابحلماية الزائدة وال

ة أكرب وابلتايل كور األعباء ويواجهون صعوابت احلياة بدرجذ ه فيه مجتمعا ذكور يتحمل فيه  الحلرية املطلقة, واجملتمع الذي نعيشاب

اعة من اجلنسني واليت كشفت م( على طالب اجل2006دراسة لـ هالة سعيد ) وال تتفق هذه النتيجة مع تزيد قدرهتم على التكيف.

 الذاتية لدى االانث مقارنة ابلذكور. عن ارتفاع مستوى الكفاءة

 :خامتة

هدفت الدراسة اىل التعرف على التصورات االجتماعية اليت حيملها الطالب اجلامعي عن الصحة النفسية من منظور علم النفس 

التفاؤل  التطوير، لذاتية،االطلبة اجلامعيني يعتربون ابن كل املرونة النفسية، الكفاءة  االجيايب حيث توصلت نتائج الدراسات إىل أن

 النفسية.مؤشرات للصحة 
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وحنن نعلم أن منظمة الصحة العاملية يف تعريفها األخري للصحة النفسية ذكرت أنه ال يعين خلو الفرد من االضطراابت بينما هو 

 االجيايب. النفس االستمتاع ابحلياة والشعور ابلرفاهية وهي مشاعر اجيابية حتمل مؤشرات الصحة النفسية من منظور علم

 الذاتية  الكفاءةيف واالانث يف مؤشرات الصحة النفسيةالذكور  بنياالجتماعية  التصوراتيف فروق  كما توصلت النتائج اىل وجود

 لصاحل الذكور والتفاؤل لصاحل اإلانث. 

ظرة أتملية وتفاؤلية حنو ة فلديها نفالذكور يف االسرة العربية ينشئون على حتمل الصعاب والتكيف مع الظروف الصعبة بينما الفتا

 املستقبل.
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