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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

"كْرِ اللَّهبِذ مهقُلُوب ِئنتَطْمنُوا وَآم ينَألَا  الَّذ
الْقُلُوب ِئنتَطْم كْرِ اللَّهبِذ"   
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  فھرس المحتویات
  رقم الصفحة  لموضوعا

  أ  لغالفا
  ب  األیة القرأنیة
  ج  شكر وتقدیر

  د  فھرس المحتویات
  و–ه   فھرس الجداول
    فھرس المالحق

  ١٣-١  مدخل إلى البحث: الفصل األول
  ٢  مقدمة

  ٧  مشكلة البحث
  ٩  أھداف البحث
  ٩  أھمیة البحث

  ١٠  مصطلحات البحث
  ١٢  حدود البحث
  ١٣  عینة البحث

  ١٣  أدوات البحث
  ١٣  منھج البحث

  ١٣  إجراءات البحث
  ٤٩- ١٤  اإلطار النظرى: الفصل الثانى

  ١٥  الصحة النفسیة: اوّال 
  ١٦  مقدمة

  ١٨   علم الصحة النفسیة و تطوره-١
  ٢٣   مفھوم الصحة النفسیة-٢
  ٢٣  معاییر الصحة النفسیة-٣
  ٢٤  مستویات الصحة النفسیة-٤
  ٢٥  نموذج مربع الصحة النفسیة -٥
  ٢٦  لنفسیة أبعاد الصحة ا-٦
  ٢٧   نسبیة الصحة النفسیة-٧
  ٢٨  أھداف الصحة النفسیة-٨
  ٢٨   مناھج الصحة النفسیة-٩

  ٢٩   مظاھر الصحة النفسیة- ١٠
  ٣٠  معاییر السواء والالسواء- ١١
  ٣١   الصحة النفسیة فى األسرة والجامعة و المجتمع- ١٢
  ٣١  سمات الشخصیة: ثانیا

  ٣١   مفھوم السمة-١
  ٣٢  خصیة مفھوم الش-٢
  ٣٥   مفھوم سمات الشخصیة-٣
  ٤٠  الشخصیة السویة و غیر السویة-٤
  ٤١   محكات الشخصیة السویة-٥
  ٤٣    نظریة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة-٦



    الموضوع
  ٤٦  سمات الشخصیة

  ٤٦  العصابیة: اوال
  ٤٧  األنبساطیة: ثانیا
  ٤٧  األنفتاح على الخبرة: ثالثا

  ٤٨  یریقظة الضم: رابعا
  ٤٩  الطیبة: خامسا

  ٥٨- ٥٠  الدراسات السابقة:الفصل الثالث
  ٥١  مقدمة

  ٥١  الدراسات تتعلق بالصحة النفسیة وعالقتھا بسمات الشخصیة: اوال
  ٥٦  التعقیب علي الدراسات السابقة: ثانیا
  ٥٨  فروض البحث : ثالثا

  ٧٦- ٥٩  إجراءات البحث: الفصل الرابع
  ٦٠  مقدمة
  ٦٠  لبحثمنھج ا: اوال 
  ٦٠  عینة البحث: ثانیا
  ٦١  ادوات البحث: ثالثا 
  ٧٥  األسالیب اإلحصائیة: رابعا

  ١٠٨- ٧٧  نتائج البحث ومناقشھا: الفصل الخامس 
  ٧٨  مقدمة

  ٧٨  نتائج الفرض األول ومناقشتھا: اوال
  ٨٧  نتائج الفرض الثانى ومناقشتھا: ثانیا
  ١٠٧  نتائج الفرض الثالث ومناقشتھا:  ثالثا

  ١٤٦-١٠٩  خاتمة البحث
  ١١٠  التوصیات و المقترحات

  ١١٠  بحوث مقترحة ودراسات مستقبلیة
  ١١١  ملخص البحث باللغة العربیة

  ١١٦  قائمة المراجع
  ١١٧  المراجع العربیة: اوال
  ١٢٢  المراجع االجنبیة: ثانیا

  ١٢٧  مالحق البحث 
  ١٤٠  ملخص البحث باللغة االنجلیزیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رس الجداولفھ
رقم 

  الجدول
  رقم   العنوان

  الصفحة
    عینة حساب الخصائص السیكومتریة للمقیاس  ١
    عینة االفراد النھائیة  ٢
    المفردوات المحذوف بعد التحكیم  ٣
    نسبة اتفاق المحكمین على كل بعد من أبعاد مقیاس الصحة النفسیة  ٤
    سیةالمصفوفة العاملیة بعد تدویر لمقیاس الصحة النف  ٥
معامل االرتباط بین درجة كل مفردة و درجة البعد  التى تنتمى الیھ   ٦

  المفردة
  

    معاما االرتباط البینیة لمقیاس الصحة النفسیة  ٧
قیم معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة و الدرجة الكلیة لمقیاس   ٨

  الصحة النفسیة
  

    النفسیةقیم معامالت الثبات لمفردات محاور مقیاس الصحة   ٩
    قیم معامالت االرتباط البینیة  ١٠
قیم معامالت االرتباط بین درجات مفردات مقیاس العوامل الخمس   ١١

  الكبرى للشخصیة و الدرجة الكلیة للمقیاس
  

قیم معامالت ثبات المقاییس الفرعیة لقائمة العوامل المسة الكبرى   ١٢
  للشخصیة

  

طریقة الفا كرونباك و معامل الثبات قیم معامالت ثبات محاور المقیاس ب  ١٣
  بطریقة التجزئة النصفیة و معامل الثبات المعیارى

  

    قیم معامالت االرتباط بین أبعاد الصحة النفسیة و ابعاد سمات الشخصیة  ١٤
 لدرجات بعد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات  ١٥

   الشعور بالكفاءة و الثقة بالنفس
  

     الشعور بالكفاءة و الثقة بالنفسیل التباین لبعدتحل  ١٦
 الشعور المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات بعد  ١٧

  بالكفاءة و الثقة بالنفس
  

     النضج اإلنفعالى و القدرة على ضبط النفستحلیل التباین لبعد  ١٨
لنضج  االمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات بعد  ١٩

  اإلنفعالى و القدرة على ضبط النفس
  

     القدرة على التفاعل اإلجتماعى الجیدتحلیل التباین لبعد  ٢٠
 القدرة على المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات بعد  ٢١

  التفاعل اإلجتماعى الجید
  

    تحلیل التباین لبعدتوظیف الطاقات و االمكانات فى اعمال مشبعة  ٢٢
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات بعدتوظیف   ٢٣

  الطاقات و االمكانات فى اعمال مشبعة
  

    تحلیل التباین لبعد التخلص من االضطرابات النفسیة  ٢٤
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات بعد التخلص من   ٢٥

  االضطرابات النفسیة
  

     اإلنسانى و القیمى التباین لبعدلتحلی  ٢٦
اإلنسانى و المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات بعد   ٢٧

  القیمى
  



    تحلیل التباین لبعد  تقبل الذات و أوجھ القصور  ٢٨
لبعد  تقبل الذات و المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات   ٢٩

  أوجھ القصور
  

    ة النفسیةتحلیل لدرجة الكلیة للصح  ٣٠
    ه الكلیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجا  ٣١
    تحلیل تباین االنحدار  ٣٢
    قیم مساھمة أبعاد سمات الشخصیة فى التنبؤ بالصحة النفسیة  ٣٣
    ملخص تحلیل االنحدار  ٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فھرس األشكال
  

رقم 
  الشكل

رقم   اسم الشكل
  الصفحة

مستوي الشعور بالكفاءة و الثقة بالنفس لدي األسویاء و غیر األسویاء طالب   ١
  الفرقة األولي و الرابعة

٩٦  

مستوي النضج االنفعالي و القدرة علي ضبط النفس لدي األسویاء و غیر   ٢
  األسویاء طالب الفرقة األولي و الرابعة

٩٨  

ي  لدي طالب الفرقة األولي و الرابعة مستوي القدرة علي التفاعل االجتماع  ٣
  الذكور و اإلناث

١٠٠  

مستوي توظیف الطاقات و اإلمكانات في أعمال مشبعة لدي الذكور و اإلناث   ٤
  لدي طالب الفرقة األولي و الرابعة

١٠٢  

مستوي توظیف الطاقات و اإلمكانات في أعمال مشبعة لدي الذكور و اإلناث   ٥
  یاءلدي األسویاء وغیر األسو

١٠٣  

  ١٠٥  مستوي التخلص من االضطرابات النفسیة لدي الفرقة األولي و الرابعة  ٦
مستوي البعد اإلنساني و القیمي لدي الذكور و اإلناث لدي طالب الفرقة   ٧

  األولي و الرابعة
١٠٦  

  ١٠٨  مستوي تقبل الذات و أوجھ القصور لدي طالب الفرقة األولي و الرابعة  ٨
نفسیة لدي الذكور و اإلناث لدي طالب الفرقة األولي و مستوي الصحة ال  ٩

  الرابعة
١١١  

  ١١١  مستوي الصحة النفسیة لدي الذكور و اإلناث لدي األسویاء و غیر األسویاء  ١٠
  

  فھرس المالحق
  رقم

   الملحق
  رقم الصفحة  العنوان

  ١٢٨  أسماء السادة المحكمین  ١
  ١٣٠  مقیاس الصحة النفسیة  ٢
  ١٣٦  ل الخمس الكبرى للشخصیةمقیاس العوام  ٣

  
  
  
  
  
 


