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  :مستخلص البحث
ھدف البحث إلى الكشف عن العالقة بین المناعة النفسیة وكل من الذكاء األخالقى : أھداف البحث

واألداء األكادیمى لطالب الجامعة والتعرف على إمكانیة التنبؤ بالذكاء األخالقى وأبعاده من خالل 
والكشف عن مدى اإلختالف فى دینامیات الشخصیة بین المناعة النفسیة وأبعادھا لطالب الجامعة 

  .الطالب مرتفعى المناعة النفسیة والطالب منخفضى المناعة النفسیة
من طالب الفرقة األولى بكلیة التربیة الریاضیة بنین جامعة  تكونت عینة البحث: عینة البحث

ما تكونت مجموعة طالب بین) ٥٩(الزقازیق حیث تمثلت مجموعة الدراسة االستطالعیة فى 
طالب وتمثلت مجموعة الدراسة الكلینیكیة فى أربعة حاالت طرفیة ) ١٩٥(الدراسة الوصفیة من 

  .على مقیاس المناعة النفسیة
  :للتحقق من صحة فروض البحث استخدمت الباحثة: أدوات البحث

  ).، تعدیل الباحثة٢٠١٣: إعداد عصام زیدان( مقیاس المناعة النفسیة -١
  ).إعداد الباحثة( الذكاء األخالقى  مقیاس-٢
  ).١٩٧٨: إعداد صالح مخیمر( استمارة المقابلة الشخصیة -٣
 ).١٩٣٥: إعداد ھنرى موراى) (TAT( إختبار تفھم الموضوع -٤

  :البحث عن وقد أسفرت نتائج
  وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین المناعة النفسیة والذكاء األخالقى لدى

  ب الجامعة،طال
  وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین ضبط النفس كأحد أبعاد المناعة النفسیة واألداء األكادیمى

  لطالب الجامعة،
 ،إمكانیة التنبؤ بالذكاء األخالقى وأبعاده من خالل المناعة النفسیة وأبعادھا لطالب الجامعة  
 ھا للطالب منخفضى المناعة اختالف دینامیات الشخصیة للطالب مرتفعى المناعة النفسیة عن

  .النفسیة
Abstract 
Researcher name: Rania Khamis El-Gazzar. 
Title of the Research: Psychological Immunity and its Relation to 

Moral Intelligence and Academic Performance of University 
Student. 

Objective of the research: The aims revealing the relationship between 
Psychological Immunity and both of Moral Intelligence and Academic 
performance of University students and finding out the predictive ability of 
Psychological Immunity and its dimensions in regards to Moral 
Intelligence of University students, revealing the variance on the 
psychological personal dynamics among students who have high 
psychological immunity and students who have low psychological 
immunity. 
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The Research Sample: The study sample is chosen from the students in 
first grade on Faculty of Physical Education for Men in Zagazig University, 
the pilot group consists of (59) students, the descriptive study group 
consists of (195 students) and the clinical study group consists of (4 
students). 
Tools of the Research: To prove hypothesis of this research, the 
researcher used a number of tools which are the psychological immunity 
scale, the Moral Intelligence Scale personal interviewing form and TAT. 
The findings of the Research show the following: 
 There are positive correlation relationship statistically significant between 

psychological immunity and moral intelligence of University students. 
 There are positive correlation relationship statistically significant between 

self-control as one dimensions of psychological immunity.  
 Psychological immunity could predict moral intelligence of students at the 

University. 
 Psychological personal dynamics vary among those who scored extreme 

marks on the psychological immunity scale as revealed by TAT. 
  :مقدمة البحث

یعتبر التعلیم الجامعى من أھم المراحل التعلیمیة، حیث أنھ یمثل قمة الھرم التعلیمى ویھدف   
إلى إعداد األفراد بصورة منظمة وموجھة للحیاة، وتعد المؤسسات التربویة الجامعیة مؤسسات نمو 

ات والمعلومات وتطویر وتغییر نحو األفضل حیث تھیأ الفرص للشباب الجامعى الكتساب الخبر
الموجھة والمربیة التي تؤدي لتحقیق التغیر المرغوب، السیما إذا ما تناولنا جوانب بناء الشخصیة 
فكریا وسلوكیا وبصورة مستمرة، حیث یتعرض المتعلمون في مختلف المستویات إلى كثیر من 

ق یحول دون التفاعالت واإلضطرابات الدراسیة والنفسیة واالجتماعیة التي یكون بعضھا معو
تحقیق متطلبات الصحة النفسیة، وقد یستطیع البعض التغلب على ھذه المعوقات وتخطیھا ویتعذر 
على البعض اآلخر مجابھتھا، األمر الذي یستوجب تشجیع الشباب الجامعي على العملیات الدفاعیة 

من كثرة األسالیب النفسیة التي یلجأ إلیھا الفرد في مواجھة ھذه األزمات والمعوقات وعلى الرغم 
النفسیة والوقائیة وتنوعھا في حمایة الذات اإلنسانیة من اللوم والتھدید النفسي برزت أسالیب نفسیة 
تعد من أساسیات الصحة النفسیة السلیمة فتحقیق الصحة النفسیة والنمو السلیم للشباب الجامعى 

 المؤسسات التربویة الجامعیة المتعلم یعد من أساسیات األھداف التربویة المنشود تحقیقھا من
  ).١: ٢٠١٢بشرى العكایشى، (

وتعد المناعة النفسیة بمثابة القوة التى تسمح لإلنسان أن یتغلب على التحدیات ویتجاوز   
العثرات لیحقق النجاحات، حیث أن المناعة النفسیة تعمل على صقل تفكیر الفرد، وتوجیھھ إلى 

في البیئة الملیئة بالمشكالت، كما أن المناعة النفسیة تؤثر كیفیة التعامل مع الضغوط والتوترات 
بدرجة كبیرة على اعتقاد الفرد حول قدراتھ، ودرجة صموده أمام التحدیات، وتعتبر المناعة النفسیة 
من المصطلحات العلمیة التى ظھرت حدیثًا، والقت قبوًال كبیرًا في األوساط العلمیة، وكشفت عن 

ور والضعف في النواحي الفكریة والنفسیة والجسمیة، فقد ظھر التنظیر في الكثیر من أسباب القص
حیث . مجال المناعة النفسیة نتیجة الدراسات العلمیة التى أجریت في مجال العالقة بین العقل والبدن
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 أن الجھاز Rochester"  في جامعة روشسترRobert Aderروبرت آدر "اكتشف عالم النفس 
لى التعلم وقد كان ھذا اإلكتشاف مفاجأة في ذلك الوقت، حیث كان الرأي الشائع المناعى لھ القدرة ع

وقتھا اعتبار المخ والجھاز العصبى وحدھما القادران على تغییر سلوكھما تبعًا للخبرات، وقد شجع 
 على إجراء الكثیر من البحوث التى توصلت إلى ان ھناك طرقًا كثیرة Ader" آدر"إكتشاف 

لجھازین العصبى المركزى والمناعي، تتمثل في العدید من المسارات البیولوجیة لالتصال بین ا
دانیال (التى تثبت أن العقل واالنفعاالت والجسد لیست كیانات منفصلة ولكنھا متضافرة معًا 

  ).٢٢٧-٢٢٦: ٢٠٠٤جولمان، 
لنفس اإلیجابي وإذا كانت المناعة النفسیة تعد من المصطلحات العلمیة الحدیثة نسبیًا فى علم ا  

فإن الذكاء األخالقى یعد أیضا من المتغیرات الحدیثة نسبیًا والمھمة فھو بمثابة قوام حیاة اإلنسان 
وأساس كیانھ المعنوى وتفاعلھ مع مجتمعھ ومعطیات حیاتھ، فمجتمع بال أخالق یساوى بناء بال 

" ص"وقال رسول اهللا ). ٤: لمالق" (وإنك لعلى خلق عظیم"أساس، وقال اهللا تعالى فى كتابھ الكریم 
ویصف اهللا سبحانھ ) إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" (ص"، وقال )إن من خیاركم أحسنكم أخالقًا(

وتعالى رسولھ الكریم بأجل وصف وھو الخلق العظیم، ومن ذلك یتضح أن الخلق العظیم ھو أفضل 
  ).٢-١: ٢٠٠٧رنا فاضل، (ما یكون علیھ اإلنسان 

 أفضل أمل إلنقاذ أخالقیات األبناء ویعمل Moral Intelligence األخالقي ویعد الذكاء  
على تطویر اإلحساس الداخلي بالخطأ والصواب، فالذكاء األخالقي یكون بمثابة الرادع الذي 

  ).١٩: ٢٠٠٣میشیل بوربا، (یحتاجھ الطفل لمواجھة الضغوط السلبیة 
سیة للفرد والذكاء األخالقى ضابطًا لسلوكیاتھ وإذا كانت المناعة النفسیة مؤشرًا للصحة النف  

فإن األداء األكادیمى بالجامعة یعد مؤشرًا إلنتاج الفرد في سوق العمل، حیث تفید دراسة األداء 
األكادیمى في تقییم كفایة مؤسسات التعلیم العالى في توظیف الموارد، خاصة مع التوجھ الملموس 

لك، فقد شھدت السنوات األخیرة جھدًا ملموسًا من قبل ولذ. نحو تطبیق إجراءات ضمان الجودة
 للكشف عن محددات األداء األكادیمى للطالب – على الصعید العالمى –باحثى اقتصادیات التعلیم 

الجامعى وفق معالجات منھجیة ناضجة أما في المستوى العربى فقد ظلت دراسات األداء األكادیمى 
  ).١: ٢٠٠٤نیاف الجابرى، (عالجاتھا اإلحصائیة محدودة في نطاقھا وأقل نضجًا في م

لذا یسعى البحث الحالى إلبراز العالقة بین المناعة النفسیة وكل من الذكاء األخالقى واألداء   
  :األكادیمى للطالب الجامعى ومن ثم تتبلور مشكلة البحث فى األسئلة التالیة

والذكاء األخالقى لدى الطالب فى ھل توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین المناعة النفسیة . ١
  المرحلة الجامعیة؟

ھل توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین المناعة النفسیة واألداء االكادیمى للطالب فى المرحلة . ٢
  الجامعیة؟

ھل یمكن التنبؤ بالذكاء األخالقى وأبعاده من خالل المناعة النفسیة وأبعادھا لدى الطالب فى   .٣
  المرحلة الجامعیة؟

ھل تختلف دینامیات الشخصیة للطالب الجامعیین مرتفعى المناعة النفسیة عنھا للطالب   .٤
  منخفضى المناعة النفسیة؟
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  :أھداف البحث
  :یھدف البحث الحالي إلى  

  .الكشف عن العالقة بین المناعة النفسیة للطالب الجامعیین وذكائھم األخالقى  .١
  .سیة للطالب الجامعیین وأدائھم األكادیميالتعرف على العالقة بین المناعة النف  .٢
التعرف على إمكانیة التنبؤ بالذكاء األخالقى وأبعاده من خالل المناعة النفسیة وأبعادھا لدى   .٣

  .الطالب فى المرحلة الجامعیة
الكشف عن مدى اإلختالف في دینامیات الشخصیة بین الطالب الجامعیین مرتفعى المناعة   .٤

  .منخفضى المناعة النفسیةالنفسیة والطالب 
  :أھمیة البحث

  :تكمن أھمیة الدراسة الراھنة فى جانبین ھامین ھما  

 األھمیة النظریة :  
  :تتمثل في النقاط التالیة  

 حداثة متغیرات الدراسة حیث تتناول الدراسة متغیرین من المتغیرات النفسیة الحدیثة فى -١
  .ة النفسیة، الذكاء األخالقىالمناع: مجال علم النفس اإلیجابي أال وھما

  . التى تناولت متغیر المناعة النفسیة– فى حدود إطالع الباحثة – ندرة الدراسات العربیة -٢
 إثراء المكتبة البحثیة بالمعلومات النظریة والمعرفیة عن المناعة النفسیة والذكاء األخالقى -٣

یة النظریة لكل من ھذه واألداء األكادیمي من خالل تقدیم إطار نظرى یوضح الخلف
  .المتغیرات

 تمتاز دراستنا الراھنة بإبراز العالقة بین كل من الجانب النفسى والجانب األخالقى للمتعلم -٤
واألداء األكادیمى لدیھ فى حین أن غالبیة الدراسات السابقة ركزت على ربط الجانب العقلى 

  .للمتعلم بأدائھ األكادیمى
 فى مجال الصحة النفسیة بمقیاس جدید للذكاء األخالقى من إعداد  إثراء المكتبة العربیة-٥

  .الباحثة

 األھمیة التطبیقیة :  
 یمكن أن تمھد الدراسة الراھنة الطریق لدراسات مستقبلیة للتعرف على بعض المتغیرات -١

  .النفسیة األخرى التي تساعد الطالب على تحقیق أعلى مستوى من األداء األكادیمي
الستفادة من نتائج الدراسة الحالیة في التنبؤ بمستوى الذكاء األخالقى للطالب فى یمكن ا  -٢

المرحلة الجامعیة من خالل المناعة النفسیة لدیھم بإعتبارھا أحد المتغیرات النفسیة الوقائیة 
  .وكذلك التنبؤ بمستوى األداء األكادیمى للطالب من خالل بعض أبعاد المناعة النفسیة لدیھم

  :ت الدراسةمصطلحا
  :Psychological Immunity المناعة النفسیة 

قدرة الفرد على حمایة نفسھ من "المناعة النفسیة بأنھا ) ٨١٧: ٢٠١٣(یعرف عصام زیدان   
التأثیرات السلبیة المحتملة للضغوط والتھدیدات والمخاطر واإلحباطات واألزمات النفسیة، 
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خدام الموارد الذاتیة، واإلمكانات الكامنة في والتخلص منھا عن طریق التحصین النفسى باست
الشخصیة مثل التفكیر اإلیجابي، واإلبداع وحل المشكالت، وضبط النفس واالتزان، والصمود 

  ".والصالبة، والتحدي والمثابرة، والفاعلیة، والتفاؤل، والمرونة والتكیف مع البیئة
ة التى یحصل علیھا الطالب الجامعى على وتعرف الباحثة المناعة النفسیة إجرائیًا بأنھا الدرج  

  .مقیاس المناعة النفسیة
  :Moral Intelligence الذكاء األخالقى 

قدرة الفرد على فھم الصواب من الخطأ "بأنھ ) Borba, 2001: 31(تعرفھ میشیل بوربا   
ة حیث تكون لدیھ قناعات أخالقیة تمكنھ من التصرف بالطریقة الصحیحة على أساس امتالك سبع

، )Comnscience(، الضمیر )Empathy(التعاطف : فضائل أخالقیة توجھ سلوكھ ذاتیًا ھي
، التسامح )Kindmen(، العطف أو الشفقة )Respect(، اإلحترام )Self-control(ضبط النفس 

)Tolerance( العدالة ،)Fairmen.(  
الطالب الجامعى على وتعرف الباحثة الذكاء األخالقى إجرائیًا بالدرجة التى یحصل علیھا   

  .مقیاس الذكاء األخالقى
  :Academic Performance األداء األكادیمي 

یعرف على أنھ سلوك یتسم بالمھارة في مجال معین، وھو یتطلب قدرا مناسبا من التدریب   
واالستعداد والتھیؤ حتى یصل المرء إلى مرحلة التمكن أو الكفاءة، وھذا یقتضى ضرورة سیطرة 

جلین ویلسون، ( األدوات واألسالیب والوسائل والمھارات التى یتم من خاللھا ھذا األداء الفرد على
٨: ٢٠٠١.(  

  : األداء األكادیمي للطالب الجامعى
ما یستطیع الطالب إنجازه من معدل تراكى عام استنادًا إلى سلم التقدیرات المعتمدة من   

دیمى إجرائیًا بدرجات النجاح في نھایة الفصل وتعرف الباحثة األداء األكا. وزارة التعلیم العالى
  .الدراسي من واقع كشوف درجات الطالب

  :اإلطار النظرى ودراسات سابقة
  :اإلطار النظرى: أوال

  : المناعة التفسیة-١
تعد المناعة النفسیة أحد متغیرات الشخصیة، أما علم المناعة النفسیة   

Psychoimmunologyدرس تأثیر العوامل النفسیة المختلفة، مثل  فھو أحد فروع العلم التي ت
  ).٥٧: ٢٠٠٤؛ محمد الحجار، ٢٣٠: ٢٠٠٤دانیال جولمان، (الضغوط النفسیة والقلق واالكتئاب 

المناعة النفسیة بأنھا نظام وجداني تفاعلى متغیر ) Kagan, 2006, 94" (كیجان"ویعرف   
اء المفیدة والضارة والمحایدة، من خالل یجعل الفرد یستخدم مشاعره وقدرتھ على التمییز بین األشی

الذاكرة والقدرة على التخیل والتخطیط، وتقییم الخطر والحمایة أو الدفاع، وإدراك معززات الحیاة 
  .وصیاغة خطط العمل، من أجل وقایة وحمایة الحیاة والكیان الجسدى والھویة واإلبداع

 المناعة النفسیة ھي نظام مركب أن) Olah et al., 2010: 104(وزمالئھ " أواله"یرى و  
یتكون من عدة أنظمة فرعیة تتكون بدورھا من مجموعات من العوامل واألبعاد الفرعیة تتفاعل 
جمیعھا معًا لحمایة الذات ووقایة العقل من التأثیرات السلبیة الحادة للضغوط النفسیة، وذلك عن 
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بات سلوكیة من شأنھا أن تقاوم الضغوط طریق التقویم المعرفى للمخاطر والتھدیدات وتفعیل استجا
وتحقق التكیف مع ظروف البیئة، وزیادة الفاعلیة والتكامل ونمو الشخصیة من خالل تجمیع 

 الموارد والسمات المعرفیة والدافعیة والسلوكیة Synchronizing) التوافق الزمني(ومزامنة 
  .للشخصیة للتعامل الفعال مع الضغوط

ة أیضا بأنھا مجموع السمات الشخصیة التي تجعل الفرد قادرًا على وتعرف المناعة النفسی  
تحمل التأثیرات الناتجة عن الضغوط واإلنھاك النفسي، ودمج كافة الخبرات المكتسبة منھا، 

 Psychologicalالستخدامھا في المواقف المشابھة، حیث ینتج عنھا أجسام مضادة نفسیة 
Antibodiesالبیئیة السلبیة  تحمى الفرد من التأثیرات )Albert-Lorincz et al., 2012: 

104.(  
وقد تنوعت وتعددت النظریات التى تناولت المناعة النفسیة حیث تعاملت نظریة التحلیل   

النفسى مع المناعة النفسیة على أنھا قوة األنا وقدرتھا على إحداث التوازن بین متطلبات الھى واألنا 
الزمة أعراض التكیف العام المناعة النفسیة للفرد من منظور قدراتھ العلیا بینما تناولت نظریة مت

على مقاومة الضغوط فى حین أن النظریة المعرفیة تناولت المناعة النفسیة من منطلق رؤیة الفرد 
  .للموقف بشمولیة وقدرتھ على أن یسلك سلوكًا إیجابیًا وفقًا لھذه الرؤیة

  : الذكاء األخالقى-٢
  Borbaكاء األخالقي وأصبح نظریھ مستقلة بذاتھا من خالل ما قدمتھ بورباتبلور مفھوم الذ  

، من دراسات حول مفھوم الذكاء األخالقي، والتي عملت في میدان التربیة والتعلیم في )٢٠٠١(
أمریكا الشمالیة وأوربا وآسیا، والتى عملت على تعزیز الشخصیة لدى الفرد وتقدیر الذات واالنجاز 

بطرح منظور جدید للذكاء ) Borba(، وقامت بوربا )٣١٩: ٢٠٠٣ل بوربا، مشی(والسلوك 
التعاطف، والضمیر، ضبط الذات، واالحترام، العطف، : (األخالقي فى إطار سبع فضائل

وھذه الفضائل ھى صفات إنسانیة جیدة، وضروریة لكل الناس، وھى تساعد ) والتسامح، والعدالة
مشیل بوربا، (ط األخالقیة التي سیواجھھا خالل حیاتھ الطفل على مواجھة التحدیات والضغو

٢٠: ٢٠٠٣.(  
وقد تعددت تعریفات الذكاء األخالقي تبعا لوجھات النظرالمختلفة، فھناك من عرف الذكاء   

بأنھ ) Clarken, 2010: 7(األخالقي على أنھ تطبیق للمباديء األخالقیة، وفي ھذا السیاق عرفھ 
 األخالقیة على أھدافنا وقیمنا وأفعالنا، وھو القدرة على معرفة القدرة على تطبیق المبادىء"

الصواب من الخطأ والتصرف بشكل أخالقى وأنھ جزء حیوى في التعلیم الشمولي باإلضافة إلى 
القدرة العقلیة " بأنھ Kiel, 2001: 21 &( Lennick)، كذلك عرفھ كل من "الجانب المعرفي

والمبادىء " سانیة العامة على قیمنا، وأھدفنا، وأفعالنا الشخصیةلتحدید كیفیة تطبیق المبادىء اإلن
العامھ ھى تلك المعتقدات حول السلوك البشرى المشتركة بین جمیع الثقافات في جمیع أنحاء العالم 

  .بغض النظر عن جنس أو عرق أو معتقدات دینیة
  :وفیما یلي تفصیال للفضائل السبع للذكاء األخالقى  

(The seven essential virtues of moral intelligence): 
  ):Moral Intelligence Component(أو ما یطلق علیھا 

ھو التماثل مع إھتمامات اآلخرین والشعور بمشاعرھم خاصة مشاعر : Empathyالتعاطف . ١
الضیق واأللم، والوعى بجوانبھم االنفعالیة، فھو عاطفة قویة من شأنھا أن توقف السلوك 

  .القاسى وتزید من وعى الفرد ألفكار اآلخرین وآرائھمالعنیف و
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ھو ذلك الصوت الداخلى القوى الذى یساعد على جعل األفراد : Comnscienceالضمیر . ٢
على الطریق القویم لفعل الصواب ویشحنھم بإحساس الذنب حینما یتمادون في الخطأ، وھو 

  .ھر األخالق برمتھأساس المواطنة الصالحة والسلوك األخالقى، كما أنھ جو
ھو التحكم فى اإلنفعاالت والتفكیر فى السلوك قبل فعلھ، مما : Self-controlضبط الذات . ٣

یعطى الفرد قوة اإلرادة على القیام بالصواب والسیطرة على أعمالھ لذا فھو آلیة داخلیة قویة 
  ).Borba, 2001: 25(تقود السلوك األخالقى بحیث تكون الخیارات أكثر أمنًا وأكثر حكمة 

إظھار مشاعر إكبار وتقدیر یوجھھا الفرد نحو أشخاص یراھم یستحقون : Respectاإلحترام . ٤
ھذه المشاعر، وقد یتوجھ الفرد بھذه المشاعر نحو نفسھ وفي ھذه الحالة األخیرة تصبح جزء 

ة من مفھوم الفرد عن نفسھ، وقد یضفى الفرد ھذه المشاعر على موضوعات أخرى في الحیا
  ).٢٦١: ١٩٩٥جابر عبد الحمید وعالء الدین كفافى، (

إظھار اإلھتمام بالمشاعر غیر السعیدة لآلخرین، ومساعدتھم : Kind menالعطف أو الشفقة . ٥
في محنھم وتعلم معنى الشفقة علیھم، والبعد عن تحقیز أسالیبھم وإن كانت بسیطة، وتطویر 

  .وسائل رادعة عند معاملة اآلخرین بقسوة
فضیلة أخالقیة جوھریة تساعد الصغار على إحترام بعضھم البعض : Tolerance التسامح .٦

على أنھم أشخاص بغض النظر عن الفروقات سواء كانت عرقیة أو اجتماعیة أو مظھریة أو 
  .حضاریة أو فروق في المعتقدات

 في المواقف فضیلة تحثنا على التصرف بإنصاف ونزاھة بعیدا عن التحیز: Fairmenالعدالة . ٧
المختلفة، واالختیار بین البدائل بعقل مفتوح، والوقوف فى وجھ الظلم مھما كانت العواقب 

)Borba, 2001: 26.(  
  : األداء األكادیمى-٣

یشیر األداء إلى كل سلوك یصدر عن الفرد مستندًا إلى خلفیة معرفیة وقیمیة معینة إلتمام   
اف وغایات وفي ضوء ذلك یعرف األداء األكادیمى عمل ما في ضوء ما تقیضیھ وظیفتھ من أھد

بأنھ الطریقة التي یحدد من خاللھا كیفیة قیام الفرد بمھامھ الجامعیة بھدف إثراء المعرفة من خالل 
امام السید، صالح الدین (البحث ونقلھا من خالل التدریس ومن خالل خدمتھ وتنمیتھ لمجتمعھ 

  ).١٧٣: ٢٠١٢شریف، 
الجامعة في مسایرة التغییر، والحفاظ على القیم المجتمعیة االصیلة وطرح ومن منطلق أھمیة   

الحلول والبدائل لمشكالت المجتمع وقضایاه المصیریة یقع على عاتق الجامعات مسئولیة إعادة 
النظر في فلسفتھا وبرامجھا، وتنظیماتھا الحالیة، لتحقیق المطالب التي تملیھا التنمیة في ثوبھا 

دید، الذي یستھدف توفیر كوادر فنیة مؤھلة لفھم ھذه التحوالت الخطیرة في بنیة المجتمعى الج
المجتمع وقطاعاتھ یوكل لھا مھمة تحقیق االعتماد على الذات، وتنمیة تكنولوجیا مناسبة، وتھیئة 

السید (الفرص للمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتصلة بتطویر حیاة اإلنسان والمجتمع ككل 
  ).١٠١: ١٩٩٣ین، حسان

وخالل المرحلة الجامعیة یكون طموح الطالب ھو النجاح ولكن النجاح في الجامعة من   
األمور التي تستعصى على البعض لما تتطلبھ الدراسة الجامعیة من مھارات وجھد ومثابرة وصبر 

یق ھدفھ وخلفیة علمیة جیدة وھي أمور یمتلكھا الكثیرون ولكن البعض قد یفشل في توظیفھا لتحق
من إجمالى المقبولین في الجامعات ال یستكملون دراستھم %) ٢٠(وطموحھ، إن حوالى ما یقارب 

الجامعیة بسبب تدنى مستوى التحصیل األكادیمى وتختلف ھذه النسبة من جامعة إلى أخرى رغم أن 
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یمیا معظم ھؤالء الطالب الذین یواجھون الفشل األكادیمى كانوا من الطالب المتمیزین أكاد
والنابغین أثناء المرحلة الثانویة مما یؤكد أن النجاح في المرحلة الجامعیة ال یرتبط مباشرة بمستوى 

  ).٦-٥: ٢٠٠٥عبد الرحمن الخثالن وآخرون، (الطالب في المرحلة الثانویة أو قدراتھ الذھنیة 
  :دراسات سابقة: ثانیا

  :یتم عرض الدراسات السابقة فى ثالث محاور أساسیة ھى  
  دراسات تناولت المناعة النفسیة: المحور األول

   لورینز وآخرین –ألبرت (قام Albert-LÖrincz. et al., :بدراسة ھدفت إلى ) ٢٠١٢
إظھار العالقة بین الصحة الوجدانیة ووظیفة نظام المناعة النفسیة على عینة من الطلبة 

لمدارس العلیا، وقد دلت أبرز طالب وطالبة من ا) ٥٩٩(المراھقین فى رومانیا بلغ قوامھا 
 عدم –التكیف (النتائج على وجود عالقة طردیة دالة إحصائیًا بین الصحة النفسیة للشخصیة 

  .ووظیفة نظام المناعة النفسیة لصالح التكیف) التكیف

   بدراسة ھدفت إلى التوصل إلى مفھوم للمناعة النفسیة وتحدید )٢٠١٣: عصام زیدان(كما قام 
طالب وطالبة ) ٩٤٣(صمیم مقیاس لقیاسھا حیث أجریت الدراسة على عینة قوامھا أبعادھا وت

 جامعة المنصورة، وقد –بمرحلة اللیسانس والبكالوریوس والدراسات العلیا بكلیة التربیة 
قدرة الفرد على حمایة نفسھ من "أن مفھوم المناعة النفسیة یتمثل فى : أظھرت نتائج البحث
محتملة للضغوط والتھدیدات والمخاطر واإلحباطات واألزمات النفسیة، التأثیرات السلبیة ال

والتخلص منھا عن طریق التحصین النفسى باستخدام الموارد الذاتیة، واإلمكانات الكامنة في 
الشخصیة مثل التفكیر اإلیجابي، واإلبداع وحل المشكالت، وضبط النفس واالتزان، والصمود 

وھذا یمثل ". ، والفاعلیة، والتفاؤل، والمرونة والتكیف مع البیئةوالصالبة، والتحدي والمثابرة
لقیاس المناعة ) أداة(وقد تم تصمیم وإعداد وتقنین مقیاس . أبعاد أو مكونات المناعة النفسیة

  .عبارة، موزعة على تسعة أبعاد) ١١٧(النفسیة حیث تكون المقیاس من 

 إلى التعرف على عالقة المناعة النفسیة بدراسة ھدفت) ٢٠١٣: نادیة رزوقي( وكذلك قامت 
 طالب ٦٣٠بالمساندة االجتماعیة لدى طلبة جامعة دیالي وتكونت عینة الدراسة األساسیة من 

من كلیات جامعة دیالي بالعراق، وتوصلت الدراسة إلى أن طالب الجامعة یتمتعون بمناعة 
فسیة بین الذكور واإلناث وكانت نفسیة وأن ھناك فروقًا دالة إحصائیًا في درجة المناعة الن

لصالح الذكور وأن ھناك فروقًا دالة إحصائیًا في درجة المناعة النفسیة بین التخصص العلمى 
  .والتخصص االنسانى وكانت النتیجة لصالح التخصص العلمى

 كریستینا بونا ( كما قامتKrisztina Bona :بدراسة ھدفت إلى فحص المصادر ) ٢٠١٤
عبات الجمباز المجریات المراھقات باستخدام استخبار المناعة النفسیة، وقد الشخصیة لدي ال

 من العبات الجمباز المجریات وقد توصلت الدراسة إلى أن العبات ٦٧تكونت العینة من 
الجمباز حصلن على درجات مرتفعة بصورة دالة احصائیًا على مقیاس مفھوم الذات ومقیاس 

وبالمثل على المقیاس الفرعي لالبداع واالنجاز على استخبار القدرة على الحراك االجتماعى 
  .المناعة النفسیة

 بدراسة ھدفت إلى التحقق من فاعلیة البرنامج اإلرشادي القائم على ) ٢٠١٥: عالء فرید( وقد قام
خصائص الشخصیة المحددة للذات في تدعیم نظام المناعة النفسیة لخفض مشاعر االغتراب 

ینامیات الشخصیة للحاالت المتطرفة على المناعة النفسیة واالغتراب واختیرت النفسى، وبیان د
وتوصلت الدراسة إلى أن محددات الذات نظام متكامل . العینة من طالب الجامعة االسالمیة بغزة
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یمكن أن یساعد الفرد على التمتع بمستوى مرتفع من الصحة النفسیة التى تعمل على تدعیم 
ة النفسیة في التغلب على المشاعر السلبیة المتطرفة، كما أن الشعور فعالیة نظام المناع

  .باإلغتراب ناتج عن سوء التكیف الذاتى واإلجتماعى لضعف النظام المناعى النفسى
  :دراسات تناولت الذكاء األخالقى: المحور الثانى

 لذكاء األخالقى بدراسة ھدفت إلى قیاس العالقة اإلرتباطیة بین ا) ٢٠٠٧: عمار الشمرى( قام
طالبًا وطالبة من ثمانى كلیات من ) ٤٠(والثقة االجتماعیة المتبادلة حیث بلغت عینة الدراسة 

جامعة بغداد، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة احصائیة بین 
ء األخالقى وفق الذكاء األخالقى والثقة االجتماعیة المتبادلة فضًال عن عدم وجود فرق في الذكا

  ).علمى، انسانى(واالختصاص ) ذكر، أنثى(متغیرى النوع 

 ا ا ق الیفى (م  كم ة ) ٢٠١٤: ,Khalafiخ دفتبدراس ق  ھ ى التحق ن إل ة م ین العالق صائص ب  خ
ة  لدى األخالقي والذكاء الشخصیة ن  عین ة  طالب  م ث    الجامع ت  حی ة  تكون ن    العین اً ) ٥٠(م  طالب

ة،) ٥٠(و فرت طالب ائج وأس ن النت ة ع ود عالق ة وج ة ارتباطی ة موجب ین ودال مة ب صیة س  الشخ
ي،  والذكاء االنبساطیة ة  ووجود  األخالق ة    عالق البة دال ین  س ذكاء  العصابیة  الشخصیة  سمة  ب  وال
  .األخالقي

  ین  العالقة على التعرف إلى ھدفتبدراسة  ) ٢٠١٤: الطروانة أحمد ( بینما قام ذكاء  ب ي  ال  األخالق
 وطالبة، وأشارت  طالب) ٢٣٦(من   العینة تكونت حیث   مؤتة، جامعة بةطل لدى النفسیة والسعادة

ائج  ى  النت ذكاء  أن إل ي ال طة بدرجة  جاء  األخالق دى  متوس ة  ل ة، عین ا  الدراس ت  كم ائج بین  أن النت
ي  الذكاء أبعاد رام،  (األخالق سامح،  االحت ذات،  ضبط  الت ة  ال سرت ) العدال سبة  ف سعادة  ن سیة  ال  النف
  .الدراسة عینة لدى

ام   و ذلك ق سعد(ك د م یم عب ات       )٢٠١٤: العظ ة العالق ى طبیع رف عل ى التع دفت إل ة ھ  بدراس
ة ین االرتباطی اد ب ذكاء أبع ي ال ل األخالق ن وك دیر م ذات تق صیل ال ي والتح دى الدراس الب  ل ط
ة، ت الجامع ث تكون ة حی ة عین ن الدراس ب) ٣٠٢ (م ة طال ن وطالب الب م ة ط ة، كلی د التربی  وق

ة  ارتباطیة عالقة ودوج إلى النتائج أشارت ة  ذات موجب ین  إحصائیة  دال ذكاء    ب اد ال ي  أبع  األخالق
  .الدراسي والتحصیل الكلیة والدرجة الذات تقدیر أبعاد من وكل لھ الكلیة والدرجة

  فرحان داست وخان (بینما قامFarhan, Dast& Khan, :د  إلى ھدفتبدراسة ) ٢٠١٥  تحدی
ین  العالقة ذكاء  ب ي والرفاھ    ال سیة  ةاألخالق دى  النف ة  ل ن  عین ا،  الدراسات  طالب  م ت  العلی  وتكون
ین  إحصائیة  داللة ذات عالقة وجود عن الدراسة نتائج وأسفرت،  طالبا) ٧٥(من   العینة ذكاء  ب  ال

  .النفسیة والرفاھة األخالقي
 :دراسات تناولت األداء األكادیمي: المحور الثالث

 كاریكوكى وویلیام ( قام كل منKariuki and William, :بدراسة ھدفت إلى ) ٢٠٠٦
) ٤٠(معرفة العالقة بین سمات الشخصیة واألداء األكادیمى حیث تكونت عینة الدراسة من 

طالبًا وطالبة، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائیًا بین سمات الشخصیة واألداء 
الجنس أو عدد (یرات األكادیمى وعدم وجود داللة إحصائیة للعالقة بین سمات الشخصیة ومتغ

  ).الفصول التي أنھاھا الطالب

 بدراسة ھدفت إلى الكشف عن مدى تأثیر كل من متغیري )٢٠٠٨: زین ردادي( بینما قام 
مستوى األداء األكادیمي للطالب ومفھومھ عن ذاتھ والتفاعل بینھما على تقدیره للكفاءة المھنیة 

طالبًا بكلیة التربیة جامعة طیبة، وتوصل ) ١١٨(وتكونت عینة البحث من . لعضو ھیئة التدریس
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البحث إلى أن مستوى األداء األكادیمى للطالب لیس لھ تأثیر قوى على تقدیره للكفاءة المھنیة 
لعضو ھیئة التدریس وأن مفھوم الذات لھ تأثیر قوى على تقدیر الكفاءة المھنیة لعضو ھیئة 

متغیري مستوى األداء األكادیمى للطالب ومفھومھ التدریس وأنھ ال یوجد تأثیر دال للتفاعل بین 
  .عن ذاتھ على تقدیره للكفاءة المھنیة لعضو ھیئة التدریس

 بدراسة ھدفت إلى التعرف على المشكالت األكادیمیة )٢٠١١: سلطانھ إبراھیم( كذلك قامت 
 جامعة وطبقت الدراسة على عینة من طالبات. لطالبات جامعة طیبة وعالقتھا بمستوى األداء

وأظھرت الدراسة أن المشكالت األكادیمیة المتعلقة بالمقررات . طالبة) ٣٨٤(طیبة بلغ عددھن 
الدراسیة احتلت المرتبة األولى بالنسبة للطالبات، وتلتھا المشكالت المتعلقة بأعضاء ھیئة 

اول التدریس، ثم المشكالت المتعلقة بالمكتبة الجامعیة، واحتلت المشكالت المتعلقة بالجد
  .الدراسیة المرتبة األخیرة

 بدراسة ھدفت إلى الكشف عن العالقة بین الصمود النفسى وكل )٢٠١٤: ورد محمد( بینما قامت 
طالبة بكلیة البنات ) ٢٥٠(من الرضا عن الحیاة واألداء األكادیمى وتكونت عینة الدراسة من 

وجود عالقة ارتباطیة : اسة عنوأسفرت نتائج الدر. لألداب والعلوم والتربیة جامعة عین شمس
موجبة بین الصمود النفسى وكل من الرضا عن الحیاة واألداء االكادیمى والمستوى االجتماعى 

  .الثقافى لدى طالبات الجامعة
  :تعلیق عام على الدراسات السابقة

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة یمكننا الخروج بعدة مالحظات نوجزھا فیما یلى  
ت أبعاد المناعة النفسیة فى التفكیر اإلیجابى، اإلبداع وحل المشكالت، ضبط النفس  تمثل-

واإلتزان، الصمود والصالبة، التحدى والمثابرة، المرونة والتكیف، فاعلیة الذات، التفاؤل 
  ).٢٠١٣: دراسة عصام زیدان(

ووظیفة ) دم التكیف ع–التكیف ( وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة احصائیة بین الصحة النفسیة -
  .نظام المناعة النفسیة لصالح التكیف

 توجد عالقة ارتباتطیة موجبة ذات داللة بین سمة الشخصیة االنبساطیة والذكاء األخالقى للطالب -
  ).٢٠١٤: ,Khalafiدراسة خالیفى (الجامعى 

لدرجة الكلیة لھ  وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة احصائیة بین أبعاد الذكاء األخالقى وا-
  ).٢٠١٤: دراسة مسعد عبد العظیم(وكل من أبعاد تقدیر الذات والتحصیل الدراسى 

 وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة احصائیة بین الصمود النفسى وكل من الرضا عن الحیاة -
  ).٢٠١٤: دراسة ورد محمد(واألداء األكادیمى لطالبات الجامعة 

كامل یساعد الفرد على التمتع بمستوى مرتفع من الصحة النفسیة التى  محددات الذات نظام مت-
  ).٢٠١٥: دراسة عالء فرید(تعمل على تدعیم فاعلیة نظام المناعة النفسیة 

  . وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة احصائیة بین سمات الشخصیة واألداء األكادیمى-
 الرفاھة النفسیة والذكاء األخالقى لطالب وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة احصائیة بین  -

  ). ٢٠١٥: Fahran, Dast & Khanدراسة فرحات داست وخان (الجامعة 
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٠٤

  :فروض البحث
  :في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة یمكن صیاغة فروض الدراسة الحالیة كما یلي  
القى لدى الطالب في توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین المناعة النفسیة والذكاء األخ  -١

  .المرحلة الجامعیة
 توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین المناعة النفسیة واألداء األكادیمى لدى الطالب في المرحلة -٢

  .الجامعیة
یمكن التنبؤ بالذكاء األخالقى وأبعاده من خالل المناعة النفسیة وأبعادھا لدى الطالب فى   -٣

  .المرحلة الجامعیة
ات الشخصیة للطالب الجامعیین مرتفعى المناعة النفسیة عنھا للطالب تختلف دینامی  -٤

  .منخفضى المناعة النفسیة
  :منھج وإجراءات الدراسة

  :منھج البحث: أوال
اعتمد البحث على المنھج الوصفى االرتباطى للتعرف على العالقة بین المناعة النفسیة وكل   

الجامعى، كما اعتمد على المنھج الكلینیكي للكشف من الذكاء األخالقى واألداء األكادیمى للطالب 
عن مدى االختالف فى دینامیات الشخصیة بین الطالب مرتفعى المناعة النفسیة والطالب منخفضى 

  .المناعة النفسیة
  :عینة البحث: ثانیا

  :تكونت من ثالث مجموعات  
یة الریاضیة بنین جامعة طالب من كلیة الترب) ٥٩(بلغ قوامھا :  مجموعة الدراسة االستطالعیة-١

  .الزقازیق
طالب من كلیة التربیة الریاضیة بنین جامعة ) ١٩٥(بلغ قوامھا :  مجموعة الدراسة الوصفیة-٢

  .الزقازیق
  .حاالت طرفیة على مقیاس المناعة النفسیة) ٤: ( مجموعة الدراسة اإلكلینیكیة-٣

  :أدوان البحث: ثالثا
أدوات الدراسة الوصفیة :  

سیة     :ولىاألداة األ اس المناعة النف صام  (: Psychological Immunity Scaleمقی داد ع إع
  تعدیل الباحثة ) ٢٠١٣: محمد زیدان

ة       ة التربی ات كلی الب وطالب ى ط سیة عل ة النف اس المناع داد مقی دان بإع د زی صام محم ام ع ق
ن    اس م ون المقی صورة ویتك ة المن ة  ) ١١٧(جامع اد التالی ضمن األبع ارة تت ابى، التفك(عب ر اإلیج ی

ابرة      دى والمث النفس، التح ة ب ذات، الثق ة ال زان، فاعلی نفس واإلت بط ال شكالت، ض ل الم داع وح اإلب
اؤل   ف، التف سیة والتكی ة النف الخطوات      ) المرون اس ب د المقی ام مع اس ق داد المقی ة إع الل مرحل وخ

  :واإلجراءات التالیة
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  : استقراء التراث النظرى-١
ا            الحظ معد المقیاس أن الم       ى اآلن، ھو م ذى ظھر حت سیة ال ة النف اس المناع د لقی اس الوحی قی
سمى  سیة  "ی ة النف ام المناع ة نظ  Psychological Immunity System Inventory" قائم
(PISI)   رى سى المج ث النف دھا الباح ي أع یال أواله" الت ي   Attila Olah" آت ح ف و موض ا ھ ، كم

  :الجدول التالى
  )١(جدول 

  "آیتال أواله"عة النفسیة لدى مكونات قائمة المنا

 المناعة النفسیة
 المجموع تنظیم الذات تنفیذ المراقبة واالبداع اعتقاد المقاربة المكونات

 ١٦ ٤ ٨ ٤ العوامل/ عدد األبعاد 
 ٨٠ ٢٠ ٤٠ ٢٠ البنود/ عدد العبارات 

  : وضع المقیاس في صورتھ األولیة وتحكیم الخبراء-٢
ن  تم عرض المقیاس فى صورتھ         ین      ) ١٢٥(األولیة المكونة م راء محكم ى عشرة خب دًا عل بن

صیاغة      . من أساتذة الصحة النفسیة وعلم النفس والقیاس النفسى  دیل ال ن تع ذا اإلجراء ع وقد أسفر ھ
یم     . اللفظیة لتسع عبارات، وحذف خمس عبارات   د التحك اس بع ود المقی ) ١٢٠(وبذلك أصبح عدد بن

  .أو عكسیًا، وبقیة البنود فى االتجاه اإلیجابىبندًا سلبیًا ) ٢٦(بندًا، منھا 
  : التحقق من سالمة الصیاغة اللغویة للمقیاس وتطبیقھ على العینة االستطالعیة-٣

ن              ة م ة استطالعیة مكون ى عین اس عل ق المقی ة     ) ٢٥٠(تم تطبی ًا وطالب ائتین وخمسین طالب م
ة اال    . بكلیة التربیة بجامعة المنصورة    ذه التجرب د أسفرت ھ دى      وق دیل صیاغة إح ن تع ستطالعیة ع

ن    . عشرة عبارة  ة م ا   ) ١٢٠(وبذلك یتكون المقیاس فى صورتھ قبل النھائی ارة، منھ ارة  ) ٢٦(عب عب
  .سلبیة أو عكسیة

  : التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقیاس-٤
  صدق المقیاس :  

  :تم تقدیر صدق المقیاس بعدة طرق منھا  
  : الصدق العاملى-١  

املى  تم إجراء   ة  Factorial Analysis التحلیل الع اكس " بطریق دویر  Varimax" فاریم  بالت
یة   ات األساس ة المكون اور بطریق د للمح وتیللنج "Principal Componentsالمتعام " لھ

Hottelling   ك ًا لمح ایزر " وفق ن    Kaiser" ك ارة ع شبع العب ل ت أن ال یق دد  ) ٠،٣( ب ل ع وال یق
ل        ى العام شبعة عل ن  العبارات الم ارات ) ٣(ع ار   . عب ًا لمعی ان "وطبق دد   Guttman" جتم د ع  لتحدی

د           د صحیح أو یزی ساوى واح امن ی ذره الك ان ج . العوامل المكونة للمقیاس، یعد العامل جوھریًا إذا ك
ل        ن عام ر م ى أكث املى     . وتم األخذ بالتشبع األعلى إذا تشبعت العبارة عل ل الع وأسفرت نتیجة التحلی

ن    عن حذف ثالث عبارات كا   ل م شبعاتھا اق اس       ) ٠،٣(نت ت ود المقی ائى لبن دد النھ ذلك أصبح الع وب
ر  ) ٩(بندًا، موزعة على ) ١١٧(فى صورتھ النھائیة ھو      عوامل بلغت قیمة تشبعات البنود علیھا أكث

  ).٠،٣(من 
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  ):المقارنة الطرفیة( الصدق التمییزى -٢
اعة النفسیة، تم تطبیقھ على لقیاس قدرة المقیاس على التمییز بین مرتفعى ومنخفضى المن  

مائتان وخمسون طالبًا وطالبة من طالب كلیة التربیة بجامعة المنصورة، وتم ) ٢٥٠(عینة قدرھا 
، ومتوسط %)٢٧(تحدید متوسط درجات مرتفعى المناعة النفسیة، الذین حصلوا على أعلى 

. ات على المقیاسمن الدرج%) ٢٧(درجات منخفضى المناعة النفسیة، الذین حصلوا على أدنى 
والنسبة الحرجة لداللة الفروق بینھما فى درجات كل بعد والدرجة الكلیة " ت"وتم حساب قیمة 

  .للمقیاس
  : الصدق التالزمى-٣

ا   ) االرتباطى(تم تقدیر الصدق التالزمى        تبیان  : للمقیاس بعد تطبیقھ مع مقیاسین آخرین ھم اس
ة   ) ٢٠١١آمال باظة، (س الصالبة النفسیة   ، ومقیا )٢٠٠٢عماد مخیمر،   (الصالبة النفسیة    ى عین عل

ام  ) ٢٥٠(من طالب كلیة التربیة بجامعة المنصورة حجمھا          مائتان وخمسون طالبًا وطالبة خالل الع
اس   ٢٠١١/٢٠١٢الجامعى   ، وتم حساب معامالت ارتباط درجات العینة على كل بعد من أبعاد المقی

یم    ) ٢(وجدول . ن المقیاسین اآلخرینودرجتھ الكلیة مع درجاتھم على كل مقیاس م         الى یتضمن ق الت
  .معامالت االرتباط والصدق التالزمى

  ) ٢(جدول 
  قیم معامالت االرتباط بین األبعاد والدرجة الكلیة لمقیاس 

  المناعة النفسیة ومقیاسى الصالبة النفسیة

                         المحك المرتبط
  مقیاس المناعة النفسیة

  لصالبة النفسیةاستبیان ا
  )٢٠٠٢عماد مخیمر، (

  مقیاس الصالبة النفسیة
  )٢٠١١آمال باظة، (

  *٠،٧٣٢  *٠،٧١٤  . التفكیر اإلیجابى-١
  *٠،٧٧٥  *٠،٦٨٦  . اإلبداع وحل المشكالت-٢
  *٠،٦٤١  *٠،٦٢٣  . ضبط النفس واالتزان-٣
  *٠،٩١٩  *٠،٩٠١  . الصمود والصالبة النفسیة-٤
  *٠،٧٢٦  *٠،٧٥٠  . فاعلیة الذات-٥
  *٠،٧٧٤  *٠،٧١٣  . الثقة بالنفس-٦
  *٠،٧٩٣  *٠،٧٠٨  . التحدى والمثابرة-٧
  *٠،٧٧٧  *٠،٧٥٦  . المرونة النفسیة والتكیف-٨
  *٠،٦٩٥  *٠،٧١٠  . التفاؤل-٩

  *٠،٧٨٦  *٠،٧٢٤  الدرجة الكلیة

  ٠،٠١(القیمة دالة عند مستوى(  
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ثبات المقیاس :  
  : ثبات إعادة التطبیق-١

ة      ) ٢٤١(تطبیق المقیاس على عینة مكونة من    بعد أن تم       ة التربی ن طالب كلی ة م طالبًا وطالب
بجامعة المنصورة وتصحیح المقیاس، ورصد نتائجھ، تم إعادة تطبیق االختبار على نفس العینة مرة      
ق              ى التطبی ة ف ین درجات العین اط ب امالت االرتب م حساب مع ثانیة بفاصل زمنى قدره أسبوعان، وت

  .اتھم فى التطبیق الثانى على كل من األبعاد والدرجة الكلیة للمقیاس بكاملھاألول ودرج
  : طریقة ألفا كرونباخ-٢

ددھا          ة ع ى عین ة        ) ٢٥٠(بعد تطبیق المقیاس عل ة بجامع ة التربی ن طالب كلی ة م ًا وطالب طالب
اد والدرج                 ن األبع ى كل م ة ف ى درجات العین اخ عل ا كرونب ة  المنصورة، تم تطبیق معادلة ألف ة الكلی

ستوى            د م صائیة عن ة إح ا ذات دالل ات جمیعھ امالت الثب یم مع ت ق سیة وكان ة النف اس المناع لمقی
)٠،٠١.(  

االتساق الداخلى :  
وینى       ائى أو التك صدق البن ن ال وع م و ن داخلى ھ ساق ال احثین أن االت ض الب رى بع ی

Construct Validity . ب ال ر لحاس صلح أكث ھ ی ر أن بعض اآلخ رى ال ا ی شیع بینم ذلك ی ات، ول ثب
ات      واع الثب ن            . استخدامھ كأحد أن ى كل م دلیل عل داخلى یصلح ك ساق ال اس أن االت د المقی رى مع وی

الصدق والثبات معًا، فھو یؤكد على وحدة المقیاس وترابطھ وتماسك بنیتھ، وفى ذات الوقت یضمن     
سمة المقاسة، وأن الدرجة ا            اس ال ى قی ھ ف در     صالحیة المقیاس لتحقیق الھدف من ى ق ھ عل لناتجة عن

  .كبیر من االستقرار والثبات المصداقیة
ة                     ى صورتھ النھائی اس ف ق المقی م تطبی سیة، ت ة النف اس المناع داخلى لمقی ساق ال ولحساب االت

ل          ) ٢٥٠(على عینة حجمھا     م حساب معام ة المنصورة، وت ة بجامع ة التربی من طالب وطالبات كلی
ھ        االرتباط بین درجاتھم على كل عبارة م       ذى تنتمى إلی د ال ى البع اس، ودرجاتھم عل ن عبارات المقی

ل       اس كك ى المقی اتھم عل ذلك درج ارة، وك ة (العب ة الكلی ا    ). الدرج اط كم امالت االرتب ت مع وكان
  :بالجدولین التالیین
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  )٣(جدول 
  معامالت االرتباط بین درجات العبارة وكل من درجات

  )تساق الداخلىاال(البعد والدرجة الكلیة للمقیاس 

رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة

رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة

رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة
٠٫٥٩٠  ٠٫٦١٤  ٣٩  ٠،٥١٥  ٠،٦١٣  ٢٠  ٠،٣٩٧  ٠،٤١٢  ١  
٠٫٣٨٥  ٠٫٤١١  ٤٠  ٠،٣٨٠  ٠،٤٠٧  ٢١  ٠،٣٠٨  ٠،٣٦٦  ٢  
٠٫٣٢١  ٠٫٣٤٣  ٤١  ٠،٤٩١  ٠،٥٢٢  ٢٢  ٠،٤٣٤  ٠،٥٢٣  ٣  
٠٫٤٦٢  ٠٫٥٢٥  ٤٢  ٠،٣٠٨  ٠،٣٩٩  ٢٣  ٠،٣٨٩  ٠،٤٨٧  ٤  
٠٫٣٣٩  ٠٫٣٨٣  ٤٣  ٠،٤٠٥  ٠،٤٣٥  ٢٤  ٠،٣٧٣  ٠،٤٠٥  ٥  
٠٫٥٤١٣  ٠٫٤٦٥  ٤٤  ٠،٤٧٣  ٠،٥١٠  ٢٥  ٠،٤٦٥  ٠،٥١١  ٦  
٠٫٥٢٥  ٠٫٦٠٦  ٤٥  ٠،٣١٩  ٠،٣٧٧  ٢٦  ٠،٣١٠  ٠،٣٥٢  ٧  
٠٫٣٢٨  ٠٫٣٩٣  ٤٦  ٠،٥٢٤  ٠،٦١٦  ٢٧  ٠،٥٧٢  ٠،٦٠١  ٨  
٠٫٣٩٦  ٠٫٥٠٠  ٤٧  ٠،٤٠١  ٠،٤٢٠  ٢٨  ٠،٣٩٨  ٠،٤٤٩  ٩  

٠٫٣٢٧  ٠٫٣٨٤  ٤٨  ٠،٣٨٧  ٠،٤٥٥  ٢٩  ٠،٤٦٧  ٠،٥٥٣  ١٠  
٠٫٤٦٣  ٠٫٥٢٣  ٤٩  ٠،٤٧٦  ٠،٥٧١  ٣٠  ٠،٣٣٠  ٠،٣٨٤  ١١  
٠٫٣١٤  ٠٫٣٧٤  ٥٠  ٠،٣٠٢  ٠،٣٢٣  ٣١  ٠،٤٨١  ٠،٥١٣  ١٢  
٠٫٥٩٥  ٠٫٦٠٥  ٥١  ٠،٥٩٧  ٠،٦١٢  ٣٢  ٠،٥٦٤  ٠،٦١٧  ١٣  
٠٫٣٨٢  ٠٫٤١٤  ٥٢  ٠،٣١٣  ٠،٣٤٣  ٣٣  ٠،٤٠٢  ٠،٤٢٢  ١٤  
٠٫٣٢٤  ٠٫٣٦٨  ٥٣  ٠،٤٢٤  ٠،٥١٧  ٣٤  ٠،٣٥١  ٠،٣٧٤  ١٥  
٠٫٤٧٦  ٠٫٥٤٣  ٥٤  ٠،٤٠٩  ٠،٤٣٢  ٣٥  ٠،٣٢٥  ٠،٣٦٣  ١٦  

  )٤(جدول 
  معامالت االرتباط بین درجات العبارة وكل من درجات

  )التساق الداخلىا(البعد والدرجة الكلیة للمقیاس 

رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة

رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة

رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة
٠٫٣٦٢  ٠٫٣٩٢  ٥٥  ٠،٤٥٤  ٠،٤٩٦  ٣٦  ٠،٤٨٨  ٠،٥٩٥  ١٧  
٠٫٥٥٣  ٠٫٦١٤  ٥٦  ٠،٣٥١  ٠،٣٧٤  ٣٧  ٠،٤٦٤  ٠،٥٠٢  ١٨  
٠٫٣٠٧  ٠٫٣٤٦  ٥٧  ٠،٤٨٢  ٠،٥٥٥  ٣٨  ٠،٣٥٢  ٠،٤٤٤  ١٩  
٠٫٥١٩  ٠٫٥٧٦  ١٠٠  ٠،٣٥٧  ٠،٣٧٩  ٧٩  ٠،٤٢٤  ٠،٥٣١  ٥٨  
٠٫٣١٣  ٠٫٣٣٨  ١٠١  ٠،٥٨٧  ٠،٦٠٢  ٨٠  ٠،٤٣٧  ٠،٤٥٨  ٥٩  
٠٫٤٢٦  ٠٫٤٤٧  ١٠٢  ٠،٤٢٧  ٠،٤٨٦  ٨١  ٠،٣٥٢  ٠،٣٦٧  ٦٠  
٠٫٣٣٤  ٠٫٣٦٣  ١٠٣  ٠،٥١١  ٠،٥٢٤  ٨٢  ٠،٣٧١  ٠،٣٩٠  ٦١  
٠٫٥٥٧  ٠٫٦٢٤  ١٠٤  ٠،٣٢٣  ٠،٣٧٥  ٨٣  ٠،٤٣١  ٠،٥١٣  ٦٢  
٠٫٤٢٣  ٠٫٤٨١  ١٠٥  ٠،٣٥٤  ٠،٤٠٨  ٨٤  ٠،٣١١  ٠،٣٩٩  ٦٣  
٠٫٣٤٥  ٠٫٣٩٠  ١٠٦  ٠،٤١٨  ٠،٤٢٣  ٨٥  ٠،٣٨٣  ٠،٤٢٢  ٦٤  
٠٫٤٩٤  ٠٫٥٦٢  ١٠٧  ٠،٤٥١  ٠،٥١٢  ٨٦  ٠،٥٠٥  ٠،٦٦٢  ٦٥  
٠٫٣٤٢  ٠٫٣٩٦  ١٠٨  ٠،٣٦٣  ٠،٣٨٢  ٨٧  ٠،٣٠٨  ٠،٣٢٣  ٦٦  
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رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة

رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة

رقم 
  العبارة

ارتباط 
العبارة 
  بالبعد

ارتباط 
العبارة 
بالدرجة 

  الكلیة
٠٫٣٥٠  ٠٫٣٨٤  ١٠٩  ٠،٥٩٢  ٠،٦١١  ٨٨  ٠،٤٢٧  ٠،٥٠١  ٦٧  
٠٫٥٤٣  ٠٫٥٧٥  ١١٠  ٠،٤٠٥  ٠،٤٦٤  ٨٩  ٠،٣٦٩  ٠،٤٤١  ٦٨  
٠٫٣٦٨  ٠٫٤٤١  ١١١  ٠،٣٥١  ٠،٣٧٧  ٩٠  ٠،٣٠٣  ٠،٣٣٢  ٦٩  
٠٫٥٧٣  ٠٫٦٠٠  ١١٢  ٠،٥٠٤  ٠،٥٢٣  ٩١  ٠،٤١٩  ٠،٤٥٤  ٧٠  
٠٫٣٠٣  ٠٫٣٢٢  ١١٣  ٠،٣٢١  ٠،٣٥٦  ٩٢  ٠،٥٤٥  ٠،٦٤٢  ٧١  
٠٫٤٨٤  ٠٫٥١٣  ١١٤  ٠٣٥٨  ٠،٣٩٧  ٩٣  ٠،٣٢٢  ٠،٣٨٩  ٧٢  
٠٫٣٢٦  ٠٫٣٧٩  ١١٥  ٠،٥٣٢  ٠،٥٦٥  ٩٤  ٠،٤٦٣  ٠،٥٢٥  ٧٣  
٠٫٣٥١  ٠٫٣٨٥  ١١٦  ٠،٣١٦  ٠،٣٨٧  ٩٥  ٠،٤٦١  ٠،٤٩٢  ٧٤  
٠٫٣٩٢  ٠٫٤٢٤  ١١٧  ٠،٤٨٤  ٠،٥١٥  ٩٦  ٠،٣٩٩  ٠،٤٥٥  ٧٥  
٠،٤١٧  ٠،٤٥٩  ٩٧  ٠،٤٩٠  ٠،٥٢٣  ٧٦  
٠،٥٤٣  ٠،٦٠٤  ٩٨  ٠،٣٣٣  ٠،٣٨٩  ٧٧  
٠،٣٩٩  ٠،٤٢٨  ٩٩  ٠،٤١٢  ٠،٤٧٤  ٧٨  

جمیع القیم دالة عند مستوى * *
)٠،٠١(  

دیالت        وقد أسفرت الدراسة االستطالعیة التى قامت بھا الباحثة فى بحثنا الحالى عن إجراء تع
ذلك أصبح       اس وب ن المقی ى   طفیفة فى صیاغة بعض العبارات وحذف عبارة واحدة فقط م اس ف  المقی

  .عبارة موزعة على تسعة بنود) ١١٦(صورتھ النھائیة مكون من 
  :التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقیاس فى دراستنا الحالیة

  الصدق :  
  : الصدق العاملي-١  

للتحقق من الصدق العاملى لمقیاس المناعة النفسیة تم إجراء التحلیل العاملى ألبعاد المقیاس   
 فى حالة –دراسة اإلستطالعیة بطریقة المكونات األساسیة لھوتیللنج وتدویر المحاور على عینة ال

 بطریقة فاریمكس لكایزر وأسفر التحلیل العاملى عن وجود عاملین بنسبة –وجود أكثر من عامل 
كعاملین أساسین ) التفاؤل، فاعلیة الذات(ویمكن تسمیتھما ) ٢٩،٩٨٢، ٣١،١٠٢(تباین مقدارھا 

  .ما باقى أبعاد المقیاس الفرعیة وفي مجملھما یكونان عامل المناعة النفسیةینتمى لھ
  )٥(جدول 

  الصدق العاملى لمقیاس المناعة النفسیة

 األبعاد العوامل بعد التدویر العوامل قبل التدویر
٢ ١ ٢ ١ 

 ٠،٢٩٧ ٠،٧٥٨ ٠،٣١٥- ٠،٧٥١ . التفكیر اإلیجابي-١
 ٠،٦٩٨ ٠،٠٢٥- ٠،٥١٨ ٠،٤٦٩ . المرونة النفسیة-٢
  ٠،٤١٧  ٠،٤٣٩  ٠،٠٠٧-  ٠،٦٠٥  . ضبط النفس-٣
  ٠،٦٢٥  ٠،٣٧٣  ١،٨٨  ٠،٧٠٣  . الثقة بالنفس-٤
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 األبعاد العوامل بعد التدویر العوامل قبل التدویر
٢ ١ ٢ ١ 

  ٠،٦٨٧  ٠،٣٥٩  ٠،٢٤٣  ٠،٧٣٦  . التحدى والمثابرة-٥
  ٠،٦٦٨  ٠،٣٧٨  ٠،٢١٦  ٠،٧٣٧  . الصمود والصالبة-٦
  ٠،٧٣٧  ٠،٣٤٨  ٠،٢٨٦  ٠،٧٦٣  . فاعلیة الذات-٧
  ٠،٢٧٨  ٠،٨٥٨  ٠،٣٩٨-  ٠،٨٠٩  . اإلبداع وحل المشكالت-٨
  ٠،١٤٢  ٠،٨٧٤  ٠،٥٠٧-  ٠،٧٢٦   التفاؤل-٩

  ٢،٦٩٨  ٢،٧٩٩  ١،٠٠٥  ٤،٤٩٢  الجذر الكامن

  ٢٩،٩٨٢  ٣١،١٠٢  ١١،١٧٠  ٤٩،٩١٥  نسبة التباین

  ):صدق المقارنة الطرفیة( الصدق التمییزي -٢  
بیقھ على لقیاس قدرة المقیاس على التمییز بین مرتفعى ومنخفضى المناعة النفسیة، تم تط  

الذین حصلوا على (عینة الدراسة االستطالعیة، وتم تحدید متوسط درجات مرتفعى المناعة النفسیة 
%)) ٢٧(الذین حصلوا على أدنى (، ومتوسط  درجات منخفضى المناعة النفسیة %))٢٧(أعلى 

لجدول وداللتھا كما با) ت(من الدرجات على المقیاس وتم حساب قیمة اإلنحراف المعیاري، قیمة 
  :التالي

  )٦(جدول 
  الصدق التمییزى لمقیاس  المناعة النفسیة

 األبعاد مرتفعى المناعة منخفض المناعة
٢ ١ ٢ ١ 

  قیمة ت 
  وداللتھا

  **١١،٠٢- ١،٩٢ ٣٨،٦٨ ٢،٩٠ ٣٢،٨٦ . التفكیر اإلیجابي-١
  **٥،٤٥- ٢،٢٩ ٣٩،١٣ ٣،١٢ ٣٥،٩٧ . المرونة النفسیة-٢
  **١٠،١٣-  ٣،٣٠  ٣٢،٦٢  ٣،١٨  ٢٥،٦٨  . ضبط النفس-٣
  **١١،٩٥-  ٢،٠١  ٣٢،١١  ٢،٥٧  ٢٦،٢٨  . الثقة بالنفس-٤
  **٩،٥٤-  ١،٨٥  ٣٣،١٥  ٣،٣٩  ٢٧،٦٤  . التحدى والمثابرة-٥
  **٨،٧٠-  ٢،٠٧  ٣٩،٢٤  ٣،٢٢  ٣٤،٢٦  . الصمود والصالبة-٦
  **١٤،٥٤-  ١،٥٨  ٣٠،٨٢  ٢،٣٤  ٢٤،٦٨  . فاعلیة الذات-٧
  **١٥،٠١-  ١،٦٨  ٣٥،٦٢  ٢،٧١  ٢٨،٤٦  . اإلبداع وحل المشكالت-٨
  **١٠،٣٠-  ١،٤٢  ٣٤،١٣  ٤،١١  ٢٧،٤٤   التفاؤل-٩

  )٠،٠١(القیمة دالة عند ** 
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ویتضح من الجدول السابق أن مقیاس المناعة النفسیة ذو قدرة تمییزیة بین المجموعتین   
  .مرتفعى المناعة النفسیة ومنخفضى المناعة النفسیة

  الثبات :  
  :ت المقیاس بطریقة ألفا كرونباخ كالتالىقامت الباحثة بحساب ثبا  
بعد تطبیق المقیاس على مجموعة الدراسة اإلستطالعیة تم تطبیق معادلة ألفاكرونباخ على   

درجات العینة فى كل بعد من األبعاد والدرجة الكلیة لمقیاس المناعة النفسیة وكانت معامالت 
  :كما بالجدولین التالیین) الثبات(اإلرتباط 

  )٧(جدول 
  ثبات مقیاس المناعة النفسیة بطریقة ألفاكرونباخ

التفكیر اإلیجابي : البعد األول
 ٠،٥٥٥= معامل ألفاكرونباخ 

المرونة النفسیة : البعد الثانى
 ٠،٥٠٣= معامل ألفاكرونباخ 

ضبط النفس : البعد الثالث
 ٠،٧٦٠= معامل ألفاكرونباخ 

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م
٠،٧٣٥ ٣ ٠،٤١٥ ٢ ٠،٥٥٣ ١ 

٠،٧٤٥ ١٢ ٠،٤١١ ١١ ٠،٥٤٢ ١٠ 
٠،٧٥٢  ٢١  ٠،٤٩٧  ٢٠  ٠،٤٣٢  ١٩  
٠،٧٥٣  ٣٠  ٠،٤٧١  ٢٩  ٠،٥٠١  ٢٨  
٠،٧٤٥  ٥٦  ٠،٤٩٤  ٣٨  ٠،٥١٤  ٣٧  
٠،٧١٤  ٧٤  ٠،٤٢٤  ٤٧  ٠،٥٥١  ٤٦  
٠،٧٢٩  ٨٣  ٠،٤٥٥  ٥٥  ٠،٥٣٨  ٥٤  
٠،٧٢٦  ٩٢  ٠،٤٢١  ٦٤  ٠،٤٩٤  ٦٣  
٠،٦٩٩  ١٠١  ٠،٤٧٥  ٧٣  ٠،٥٠٩  ٧٢  
٠،٧١٧  ١٠٩  ٠،٤٠٤  ٨٢  ٠،٥١٣  ٨١  
٠،٧٢٤  ١١١  ٠،٤٩٥  ٩١  ٠،٥٢٦  ٩٠  
٠،٧٣٩  ١١٤  ٠،٤٠١  ١٠٠  ٠،٥٤٣  ٩٩  

٠،٤٨١  ١٠٨  ٠،٥٢٣  ١٠٧      
٠،٤٦٣  ١١٠  ٠،٥٤٨  ١١٦      
    ٠،٤٧٧  ١١٣      

الثقة بالنفس : البعد الرابع
 ٠،٥٣٠= معامل ألفاكرونباخ 

التحدى : البعد الخامس
= والمثابرة معامل ألفاكرونباخ 

٠،٧٢٨ 

الصمود : البعد السادس
والصالبة النفسیة معامل 

 ٠،٦١١= ألفاكرونباخ 
 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م
٠،٦٠٢ ٦ ٠،٧١٢ ٥ ٠،٥١٩ ٤ 

٠،٥٦٨ ١٥ ٠،٦٨٧ ١٤ ٠،٥١٣ ١٣ 
٠،٥٥٦  ٢٤  ٠،٦٩٤  ٢٣  ٠،٥١٤  ٢٢  
٠،٦٠٥  ٣٣  ٠،٧٠٩  ٣٢  ٠،٥٠٦  ٣١  
٠،٥٧٧  ٤٢  ٠،٦٩٨  ٤١  ٠،٤٧٤  ٤٠  
٠،٦٠٦  ٥٠  ٠٫٦٨٦  ٤٩  ٠،٤٧٦  ٤٨  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥١٢

٠،٦٠٨  ٥٩  ٠،٧١٨  ٥٨  ٠،٤٩٠  ٥٧  
٠،٦٠٩  ٦٨  ٠،٧١٩  ٦٧  ٠،٥٢٤  ٦٦  
٠،٥٦٣  ٧٧  ٠،٧٠٣  ٧٦  ٠،٤٦٧  ٧٥  
٠،٥٥٥  ٨٦  ٠٫٧٢١  ٨٥  ٠،٤٩٩  ٨٤  
٠،٥٦٨  ٩٥  ٠،٦٨٣  ٩٤  ٠،٥٠٤  ٩٣  

٠،٥٥٤  ١٠٤  ٠،٦٨٦  ١٠٣  ٠،٤٤٥  ١٠٢  
        ٠،٦٠٧  ١١٢  
        ٠،٦٠٢  ١١٥  

  )٨(جدول 
  ثبات مقیاس المناعة النفسیة بطریقة ألفاكرونباخ

فاعلیة الذات : البعد السابع
 ٠،٦٨٨= معامل ألفاكرونباخ 

اإلبداع وحل : البعد الثامن
= المشكالت معامل ألفاكرونباخ 

٠،٥١٣ 

التفاؤل معامل : البعد التاسع
 ٠،٦٤٥= ألفاكرونباخ 

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م

٠،٦١٢ ٩ ٠،٤٩٧ ٨ ٠،٦٥٤ ٧ 
٠،٦١٩ ١٨ ٠،٥١١ ١٧ ٠،٦٧٤ ١٦ 
٠،٦٤٤  ٢٧  ٠،٥٠٨  ٢٦  ٠،٦٧٢  ٢٥  
٠،٥٩٥  ٣٦  ٠،٤٩٦  ٣٥  ٠،٦٨٦  ٣٥  
٠،٦٢٨  ٤٥  ٠،٤٥٤  ٤٤  ٠،٦٥١  ٤٤  
٠،٦١٣  ٥٣  ٠،٥٠٢  ٥٣  ٠،٦٥٩  ٥٢  
٠،٥١٧  ٦٢  ٠،٤١٨  ٦٢  ٠،٦٧٤  ٦١  
٠،٥٨٨  ٧١  ٠،٤٥٣  ٧١  ٠،٦٢٧  ٧٠  
٠،٥٧٢  ٨٠  ٠،٤٣٦  ٨٠  ٠،٦٧٧  ٧٩  
٠،٦٢١  ٨٩  ٠،٤٨٠  ٨٩  ٠،٧٠٢  ٨٨  
٠،٦٣٥  ٩٨  ٠،٤٨٢  ٩٥  ٠،٦٥٢  ٩٧  
    ٠،٦٢٧  ١٠٦  ٠،٥١٢  ١٠٧  
    ٠،٥١٠  ١١٦      

یتضح من الجداول السابقة أن قیم معامل ألفاكرونباخ للعبارات المنتمیة لكل بعد تكون   
مساویة أو أقل من قیمة معامل ألفاكرونباخ للبعد نفسھ وذلك بالنسبة لكافة األبعاد مما أدى إلى 
اإلبقاء على كافة عبارات المقیاس دون حذف كذلك یتضح من قیم معامالت ألفاكرونباخ للعبارات 

  .ولكل بعد على حده تمتع المقیاس بدرجة عالیة من الثبات
وھكذا یتضح من الجداول السابقة أن مقیاس المناعة النفسیة یتمتع بقدر كبیر من الثبات   

  .والصدق ویمكن اإلطمئنان إلیھ بدرجة مرتفعة من الثقة فى قیاس المناعة النفسیة
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  :  إعداد الباحثةMoral Intelligence Scaleمقیاس الذكاء األخالقى : األداه الثانیة

 :تضمن إعداد المقیاس عدة خطوات تمثلت فى  
  : استقراء التراث النظرى-١

من خالل استقراء التراث النظرى واإلطالع على االطر النظریة أمكن التعرف على مفھوم   
  .الذكاء األخالقى وأبعاده وطرق قیاسھ

  : اإلطالع على بعض المقاییس السابقة-٢
اس   اط   لعت الباحثة على عدة مقاییس فى مجال الذكاء األخالقى، لإلستفادة منھا فى إعداد المقی

  :الحالى، ومن أھم ھذه المقاییس التى تم اإلطالع علیھا
  )١٩٩٩(عفراء العبیدى وسھام األنصارى : إعداد     مقیاس الذكاء األخالقى-١  

وان    ة بعن ي دراس اس ف ذا المقی تخدم ھ ذكاء األخال"اس دى ال ى ل التوافق الدراس ھ ب ى وعالقت ق
ة         " تالمیذ الصف السادس اإلبتدائي    ة العراقی ي البیئ داد ف ة بغ ي مدین د  . وقد أجریت ھذه الدراسة ف وق

عبارة موزعة على سبعة أبعاد تمثلت في التعاطف، الضمیر، ضبط الذات، ) ٣٥(تكون المقیاس من  
  ).عة للذكاء األخالقى في ضوء نظریة بوربااألبعاد السب(اإلحترام، العطف، التسامح، العدالة 

  )٢٠٠٧( مقیاس الذكاء األخالقى لطلبة الجامعة إعداد عمار الشمرى -٢  
ة          ى والثق ذكاء األخالق ین ال ة ب ة اإلرتباطی اس العالق ة لقی ي دراس اس ف ذا المقی تخدم ھ اس

درھا       ة ق ى عین ق عل ة وطب ات م      ) ٤٠(اإلجتماعی انى كلی ن ثم ارھم م م اختی ب ت داد  طال ة بغ ن جامع
العراق  ي          . ب ى ف ذكاء األخالق سبعة لل ي الفضائل ال ت ف اد تمثل ن سبعة أبع اس م ذا المقی ون ھ د تك وق

  .ضوء نظریا بوربا
  )٢٠٠٩(أروى الناصر : إعداد     مقیاس الذكاء األخالقى -٣  

وان          رى الجنس       "استخدم ھذا المقیاس في دراسة بعن ھ بمتغی ى وعالقت ذكاء األخالق مستوى ال
ي األردن              شمالیة ف ة األغوار ال ي منطق ة ف ة الثانوی ة المرحل اس   " وفرع التعلیم لدى طلب ق المقی وطب

) ٣٩(وقد تكون ھذا المقیاس من . طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانویة   ) ٤٠٨(على عینة قوامھا    
  ).في ضوء نظریة بوربا(عبارة موزعة على األبعاد السبعة للذكاء األخالقى 

  )٢٠١٠(مریم الطائى : إعداد    س الذكاء األخالقى  مقیا-٤  
ذكاء       طة لل ة المتوس ة الدراس تالك طلب ة ام اس درج دفت لقی ة ھ ي دراس اس ف ذا المقی ق ھ طب

د         ) ٤٠٠(األخالقى وأجریت على     داد وق ة بغ ي مدین دارس ف طالب وطالبة من الملتحقین في ثالث م
  .بعة للذكاء األخالقى في ضوء نظریة بورباعبارة موزعة على األبعاد الس) ٧٠(تكون المقیاس من 

ا                    ق فیھ ي تطب ة الت ع البیئ ى تتناسب م وقد الحظت الباحثة أن لكل دراسة طبیعتھا الخاصة الت
ذلك فضلت           سابقة ل اییس ال الدراسة وعینة الدراسة وخصائصھا، كما اتضح ذلك من استعراض المق

د      ع اھ ة ویتناسب      الباحثة إعداد مقیاس للذكاء األخالقى یتناسب م ة الدراسة الراھن اف الدراسة وعین
  .أیضًا مع البیئة المصریة التى تطبق فیھا الدراسة الحالیة
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  :  إعداد المقیاس فى صورت األولیة-٣
ن      ة م ورتھ األولی ى ص اس ف ون المقی ى    ) ١١٢(تك ل ف اد تتمث بعة أبع ى س سمة عل ارة مق عب

  ).التسامح، العدالةالتعاطف، الضمیر، ضبط الذات، االحترام، العطف، (
  :طریقة تصحیح المقیاس* 

الى             اس كالت ارات المقی ى عب ًا  : تم تصحیح تدریج اإلستجابة عل ًا   ) ٣= (دائم = درجات، أحیان
دًا  ) ٢( ان، أب سلبیة أو         ) ١= (درجت ارات ال ع العب درجات م ب ال س ترتی تم عك دة، وی ة واح درج

  .العكسیة
  : الذكاء األخالقى التحقق من الكفاءة السیكومتریة لمقیاس-٤

  الصدق :  
  : الصدق الظاھرى-١  

اس،            ارات المقی بعض عب ة ل صیاغة اللغوی دیل ال ن تع تطالعیة ع ة اإلس فرت الدراس د أس ق
ذف  اس ) ١٦(وح ارات المقی بحت عب ذلك أص ارة وب ھولة  ) ٩٦(عب ا س ل منھ ى ك وافرت ف ارة ت عب

ى،    الصیاغة ووضوح المعنى حیث تقتصر كل عبارة على معنى واحد   ن معن ر م  فقط وال تحتمل أكث
ى    ة ف صیاغة المتمثل ن ال اس م ارات المقی ى عب تجابة عل دریج اإلس یاغة ت دیل ص م تع ا ت ًا، (كم دائم

  ).أوافق، أوافق أحیانًا، ال أوافق(إلى الصیاغة ) أحیانًا، أبدًا
سدیدة  وتتوجھ الباحثة بخالص الشكر والتقدیر لألساتذة األفاضل الذین أفاضوا علیھا بآرائھ      م ال

  .فى تعدیل المقیاس وإبرازه فى أفضل صورة ممكنة
  : الصدق العاملى-٢  

  :Factorial Analyies التحلیل العاملي -   
اس          اد المقی املى ألبع للتحقق من الصدق العاملى لمقیاس الذكاء األخالقى تم إجراء التحلیل الع

ی   دویر المحاور    على عینة الدراسة االستطالعیة بطریقة المكونات األساس وتیللنج وت ة   –ة لھ ى حال  ف
ل       د              –وجود أكثر من عام ن وجود عامل واح املى ع ل الع ایزر وأسفر التحلی اریمكس لك ة ف  بطریق

  :ویمكن تسمیتھ بعامل الذكاء األخالقى كما یوضحھ الجدول التالى%) ٦٢،٥٨(بنسبة تباین مقدارھا 
  الصدق العاملى لمقیاس الذكاء األخالقى) ٩(جدول 

 التشعبات األبعاد م
 ٠،٨٧ التعاطف ١
 ٠،٧٧ الضمیر ٢
 ٠،٦٨ ضبط الذات ٣
 ٠،٨٦ اإلحترام ٤
  ٠،٨٢ )الشفقة(العطف   ٥
 ٠،٧٩ التسامح ٦
 ٠،٧٢ العدالة  ٧

  ٤،٣٨: الجذر الكامن
  ٦٢،٥٨: نسبة التباین
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ة        املى بطریق ل ع راء تحلی م إج ا ت اكس"كم او  Varimax" فاریم د للمح دویر المتعام ر  بالت
یة   ات األساس ة المكون وتیللنج "Prrincipal Componentsبطریق ك  Hottelling" لھ ًا لمح  وفق

ل       ) ٠،٣( بأن ال یقل تشبع العبارة عن     Kaiser" كایزر" ى العام شبعة عل ارات الم دد العب ل ع وال یق
ارات ) ٣(عن   ار     . عب ًا لمعی ان "وطبق د        Guttman" جتم اس، یع ة للمقی ل المكون دد العوام د ع  لتحدی

د           د صحیح أو یزی ساوى واح امن ی ذره الك ى إذا     . العامل جوھریًا إذا كان ج شبع األعل ذ بالت م االخ وت
ذف    . تشبعت العباراة على أكثر من عامل    ن ح املى ع ت   ) ٢٨(وأسفرت نتیجة التحلیل الع ارة كان عب

ة ھ   ) ٠،٣(تشعباتھا أقل من    ) ٦٠(و وبذلك أصبح العدد النھائى لعبارات المقیاس في صورتھ النھائی
ا              ارات علیھ شبعات العب ة ت ن    ) ٠،٣(عبارة موزعة على سبعة عوامل بلغت قیم ر، ویتضح م أو أكث

  : ذلك أن
  .الذكاء األخالقى والمقیاس المعد لقیاسھ یتكون من سبعة عوامل نقیة  *

  . تتفاوت درجات تشبعات عبارات المقیاس على العوامل الناتجة عن التحلیل* 
ل عا*  امن لك ذر الك صحیح،  الج د ال ن الواح د ع ل یزی ن التحلی ة ع سبعة الناتج ل ال ن العوام ل م م

  ).٦١٩، ١٩٩١فؤاد أبو حطب وأمال صادق، " (كایزر"وبذلك تكون عوامل حقیقیة وفق محك 
سبة    *  این بن ي التب ل األول ف سھم العام سبة   )٦،٤١١(ی ى بن این الكل ي التب اني ف ل الث سھم العام ، وی

سبة       ، ویسھم العامل الثا   )٥،٤٢٨( ى بن این الكل ي التب ث ف ي     )٥،٤١١(ل ع ف ل الراب سھم العام ، وی
، ویسھم )٣،٧٩٥(، ویسھم العامل الخامس في التباین الكلى بنسبة )٤،٣٤٣(التباین الكلى بنسبة 

سبة     )٣،٢٦٩(العامل السادس في التباین الكلى بنسبة     ى بن این الكل ي التب ، ویسھم العامل السابع ف
)٢،٨٥٤.(  

 ):صدق المقارنة الطرفیة(ییزي  الصدق التم-٣
ى                 ھ عل م تطبیق ى، ت ذكاء األخالق ین مرتفعى ومنخفضى ال ز ب لقیاس قدرة المقیاس على التمیی

د           ) ٥٩(مجموعة قدرھا   م تحدی ازیق، وت ة الزق ین بجامع ة الریاضیة بن ة التربی ن طالب كلی طالب م
ى   ى أعل صلوا عل ذین ح ى، ال ذكاء األخالق ى ال ات مرتفع ط درج ات %)٢٧(متوس ط درج ، ومتوس

ى     ى أدن صلوا عل ذین ح ى، ال ذكاء األخالق ضى ال اس %) ٢٧(منخف ى المقی درجات عل ن ال م . م وت
حساب قیمة متوسط الرتب ومعامل مان وتینى والنسبة الحرجة لداللة الفروق بینھما فى درجات كل         

  :كما بالجدول التالى. بعد والدرجة الكلیة للمقیاس
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  )١٠(جدول 
  % ٢٧مة متوسط الرتب والنسبة الحرجة للفروق بین الحاصلین علي أعلي قی

  من درجات أبعاد المقیاس والمقیاس ككل% ٢٧وأدني 

متوسط  العدد مجموعتى المقارنة األبعاد
  الرتب

مجموع 
مستوى  Zقیمة  Uقیمة  الرتب

  الداللة

% ٢٧(منخفضى الذكاء األخالقى 
  ١٤١،٥٠  ٨،٨٤ ١٦ )األدنى

  ٣٨٦،٥٠  ٢٤،١٦ ١٦ )األعلى% ٢٧(مرتفعى الذكاء األخالقى 
 التعاطف

     ٣٢ المجموع

٠،٠١  ٤،٦٦  ٥،٥٠  

  ١٣٨  ٨،٦٣ ١٦ )األدنى% ٢٧(منخفضى 

 الضمیر  ٣٩٠  ٢٤،٣٨  ١٦ )األعلى% ٢٧(مرتفعى 

     ٣٢ المجموع

٠،٠١  ٤،٧٨  ٢  

  ١٥١،٥٠  ٩،٤٧ ١٦ )األدنى% ٢٧(منخفضى 

ضبط   ٣٧٦،٥٠  ٢٣،٥٣ ١٦ )األعلى% ٢٧(مرتفعى 
 النفس

     ٣٢ المجموع

٠،٠١  ٤،٢٦  ١٥،٥  

  ١٤٥،٥٠  ٩،٠٩ ١٦ )األدنى% ٢٧(منخفضى 

 اإلحترام  ٣٨٢،٥٠  ٢٣،٩١ ١٦ )األعلى% ٢٧(مرتفعى 

     ٣٢ المجموع

٠،٠١  ٤،٥٠  ٩،٥  

  ١٣٧  ٨،٥٦ ١٦ )األدنى% ٢٧(منخفضى 

العطف   ٣٩١  ٢٤،٤٤ ١٦ )األعلى% ٢٧(مرتفعى 
 والشفقة

     ٣٢ المجموع

٠،٠١  ٤،٨١  ١  

  ١٤١،٥٠  ٨،٨٤ ١٦ )األدنى% ٢٧(منخفضى 

 التسامح  ٣٨٦،٥٠  ٢٤،١٦ ١٦ )األعلى% ٢٧(مرتفعى 

     ٣٢ المجموع

٠،٠١  ٤،٦٤  ٥،٥  

  ١٤٧  ٩،١٩ ١٦ )األدنى% ٢٧(منخفضى 

 العدالة  ٣٨١  ٢٣،٨١ ١٦ )األعلى% ٢٧(مرتفعى 

     ٣٢ المجموع

٠،٠١  ٤،٤٤  ١١  

  ١٣٦  ٨،٥٠ ١٦ )األدنى% ٢٧(منخفضى 

  ٣٩٢  ٢٤،٥٠ ١٦ )األعلى% ٢٧(مرتفعى 
الدرجة 
الكلیة 
للذكاء 
     ٣٢ المجموع األخالقى

٠،٠١  ٤،٨٢  ٥  
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  الثبات :  
  :بحساب ثبات المقیاس بالطرق التالیةالباحثة قامت   

  : طریقة التجزئة النصفیة-١  
ى  بعد تطبیق المقیاس على مجموع     ن طالب    ) ٥٩(ة الدراسة اإلستطالعیة المتمثلة ف ب م طال

ین        ن            –كلیة التربیة الریاضیة بن دھما م ى نصفین یتكون أح اس إل سیم المقی م تق ازیق، ت ة الزق  جامع
ضم     ة، وی ام الفردی ارات ذات األرق ارات ذات     ) ٥٦(العب ن العب انى م صف الث ون الن ارة، ویتك عب

ل          عبارة،) ٥٦(األرقام الزوجیة، ویضم     ى ك ة عل ین درجات العین اط ب امالت االرتب م حساب مع  وت
ان، وسبیرمان            ادالت جتم  –من األبعاد والدرجة الكلیة فى نصفى المقیاس وتصحیحھا باستخدام مع

  :براون، وكیودر ریتشاردسون، وكانت قیم معامالت االرتباط كما فى الجدول التالى
  ) ١١(جدول 

 التجزئة النصفیةبطریقة ) الثبات(معامالت اإلرتباط 

أبعاد مقیاس الذكاء 
 األخالقي 

  معامل ثبات
  جتمان

  معامل ثبات
  سبیرمان 

  معامل ثبات
  كیودر 

**٠،٨٢٥  التعاطف-١  ٠،٧٠٣**  ٠،٦٠٣**  
**٠،٧٠٣  الضمیر-٢  ٠،٦٢٥**  ٠،٨٢٤**  

**٠،٦٤٤  ضبط النفس-٣  ٠،٧٣٤**  ٠،٧٤٣**  
**٠،٨٢٢  االحترام-٤  ٠،٧٩٦**  ٠،٨٩٧**  

**٠،٨١٩ طف أو الشفقة الع-٥  ٠،٩١٤**  ٠،٧٣١**  
**٠،٨٤٦  التسامح-٦  ٠،٧٣٦**  ٠،٩٣٢**  
**٠،٨٤٢  العدالة-٧  ٠،٩٠٦**  ٠،٧٢٩**  

**٠،٨٠٦ المقیاس ككل  ٠،٧٩٣**  ٠،٦٨٣** 

  )٠،٢٣أكبر من (    )٠،٠١(القیمة الدالة عند مستوي * 
  : طریقة الفا كرونباخ-٢  

ى مجموعة الدرا       اس عل ق المقی د تطبی ددھا    بع غ ع ى بل ة اإلستطالعیة الت ن  ) ٥٩(س ب م طال
ى درجات        -طالب كلیة التربیة الریاضیة بنین     اخ عل ا كرونب ة ألف ق معادل م تطبی  جامعة الزقازیق، ت

ا    ات كم امالت الثب ت مع ى، وكان ذكاء األخالق اس ال ة لمقی ة الكلی اد والدرج ن األبع ل م ى ك ة ف العین
  :بالجدولین التالیین
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  ) ١٢(جدول 
  بات مقیاس الذكاء األخالقى بطریقة ألفاكرونباخث

  التعاطف : البعد األول
= معامل ألفاكرونباخ 

٠،٧٥ 

  الضمیر: البعد الثانى
= معامل ألفاكرونباخ 

٠،٧١ 

ضبط : البعد الثالث
  النفس

= معامل ألفاكرونباخ 
٠،٥٧ 

  اإلحترام: البعد الرابع
= معامل ألفاكرونباخ 

٠،٨٦ 

معامل   م
معامل   م الحالة ألفا

معامل   م الحالة ألفا
معامل   م الحالة ألفا

 الحالة ألفا

٠،٨٦  ٩    ٠،٥٥  ٣    ٠،٧١  ١    ٠،٠٧٤  ٦    
  تحذف  ٠،٨٧  ١١    ٠،٥٥  ٨    ٠،٧٠  ٤    ٠،٧٥  ١٣
٠،٨٦  ١٥    ٠،٥٦  ٢٢    ٠،٦٧  ٧    ٠،٧٤  ١٨    
٠،٨٥  ١٦    ٠،٦٢  ٣٣    ٠،٧٠  ١٤    ٠،٧٤  ٢٣    
٠،٨٥  ٢١    ٠،٥٧  ٣٤    ٠،٧١  ٢٩    ٠،٧٣  ٢٧    
٠،٨٦  ٢٥    ٠،٥٤  ٤٣    ٠،٧١  ٣٥    ٠،٧٥  ٢٩    
٠،٨٤  ٢٨    ٠،٥٣  ٥٣    ٠،٦٩  ٥٧    ٠،٧٢  ٣٢    
٠،٨٦  ٤٠    ٠،٥٧  ٦٢    ٠،٧٠  ٦١    ٠،٧١  ٣٩    
٠،٨٥  ٤٧    ٠،٥٤  ٦٨    ٠،٦٧  ٦٥    ٠،٧٤  ٤٢    
٠،٨٥  ٦٣    ٠،٥٣  ٧١    ٠،٧٠  ٧٠    ٠،٧٤  ٤٥    
٠،٨٥  ٦٩    ٠،٥٧  ٧٥    ٠،٦٩  ٧٨    ٠،٧٣  ٥٢    
٠،٨٥  ٧٣    ٠،٥٧  ٨٩    ٠،٦٨  ٨٤    ٠،٧٤  ٥٤    
    ٠،٨٦  ٧٤    ٠،٥٥  ٩٧  تحذف  ٠،٧٢  ٨٨    ٠،٧٤  ٥٦
    ٠،٨٦  ٩٠    ٠،٥١  ١٠٧  تحذف  ٠،٧٢  ١٠٦    ٠،٧٥  ٦٠
    ٠،٨٤  ٩٤        تحذف  ٠،٧٢  ١١٠    ٠،٧٥  ٨٠
    ٠،٨٦  ٩٨              تحذف  ٠،٧٨  ٨٥
٠،٨٦  ١٠١                ٠،٧٤  ٩١    
٠،٨٥  ١٠٢                ٠،٧٤  ٩٣    

٠،٧٤  ١٠٤                      

یترتب علیھ ارتفاع معامل ألفا للبعد ) ٨٥(یتضح من الجدول السابق أن حذف العبارة رقم   
، ١٠٦، ٨٨(، مما یوجب حذفھا كذلك ینبغى حذف العبارات ذات األرقام )التعاطف(األول ككل 

، كما أن حذف )الضمیر(، حیث أن حذفھا یترتب علیھ ارتفاع معامل ألفا للبعد الثاني ككل )١١٠
  .، مما یوجب حذفھا)االحترام(الرابع ككل یؤدي إلى ارتفاع معامل ألفا للبعد ) ١١(العبارة رقم 
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  )١٣(جدول 
  ثبات مقیاس الذكاء األخالقى بطریقة ألفاكرونباخ

  العطف والشفقة: البعد الخامس
 ٠،٧٤= معامل ألفاكرونباخ 

  التسامح: البعد السادس
 ٠،٥٠= معامل ألفاكرونباخ 

  العدالة: البعد السابع
 ٠،٦٢= معامل ألفاكرونباخ 

معامل   م
معامل   م الحالة ألفا

معامل   م الحالة ألفا
 الحالة ألفا

  تحذف  ٠،٦٥  ١٢    ٠،٤٠  ٢٦  تحذف  ٠،٧٧  ٢
٠،٦٠  ١٩    ٠٫٤١  ٤٦    ٠،٧٢  ٥    

٠،٦١  ٢٠    ٠،٤٧  ٥١    ٠،٧٣  ١٠    
    ٠،٦١  ٣٠  تحذف  ٠،٦٠  ٥٨    ٠،٧٤  ١٧
٠،٥٨  ٣١    ٠،٤٢  ٦٤    ٠،٧٣  ٢٤    
٠،٥٩  ٣٨    ٠،٤٢  ٦٧    ٠،٧٣  ٣٦    
  تحذف  ٠،٦٣  ٤١    ٠،٥٠  ٧٢    ٠،٧٣  ٣٧
    ٠،٦٠  ٤٨    ٠،٤٨  ٩٢  تحذف  ٠،٧٥  ٤٤
٠،٥٨  ٥٥    ٠،٤٧  ٨١    ٠،٧١  ٥٠    
٠،٦٠  ٥٩    ٠،٥٢  ١٠٣    ٠،٧١  ٦٦    
٠،٥٩  ٧٧          ٠،٧٠  ٧٦    
٠،٥٥  ٨٣          ٠،٧٤  ٨٠    
٠،٦٠  ٨٧          ٠،٧٢  ٨٢    
٠،٦١  ٩٦          ٠،٧٢  ٨٦    
٠،٦١  ١٠٠          ٠،٧٢  ٩٥    
٠،٧١  ٩٩                

٠،٧٠  ١٠٢                
٠،٧٣  ١٠٥                
٠،٧١  ١١٢                

ینبغى حذفھا، حیث أن الحذف یترتب ) ٤٤، ٢(یتضح من الجدول السابق أن العبارات أرقام   
یؤدي ) ٥٨(، بینما حذف العبارة رقم )العطف والشفقة(علیھ ارتفاع معامل ألفا للبعد الخامس ككل 

) ٤١، ١٢(ألرقام وكذلك حذف العبارات ذات ا) التسامح(إلى ارتفاع معامل ألفا للبعد السادس ككل 
  .، مما یوجب حذف ھذه العبارات)العدالة(یؤدي إلى ارتفاع معامل ألفا للبعد السابع ككل 
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 اإلتساق الداخلى :  
لحساب االتساق الداخلى لمقیاس الذكاء األخالقى تم تطبیق المقیاس على عینة الدراسة   

 جامعة الزقازیق وتم –ة بنین طالب من طالب كلیة التربیة الریاضی) ٥٩(االستطالعیة وقدرھا 
حساب معامالت اإلرتباط بین درجاتھم على كل عبارة من العبارات المكونة للمقیاس ودرجاتھم 

  :على البعد الذى تنتمى إلیھ العبارة وكانت قیم معامالت اإلرتباط كما بالجدولین التالیین
  )١٤(جدول 

  اإلتساق الداخلى لمقیاس الذكاء األخالقى
 اإلحترام: البعد الرابع ضبط النفس: البعد الثالث الضمیر: البعد الثانى التعاطف: لالبعد األو

معامل   م
 اإلرتباط

مستوى 
معامل   م الداللة

 اإلرتباط
مستوى 
معامل   م الداللة

 اإلرتباط
مستوى 
معامل   م الداللة

 اإلرتباط
مستوى 
 الداللة

٠،٠١  ٠،٣٣  ٩  ٠،٠٥  ٠،٢٦  ٣  ٠،٠٥  ٠،٢٦  ١  ٠،٠١  ٠،٣٥  ٦  

غیر   ٠،٢٣  ٨  ٠،٠٥  ٠،٣١  ٤  غیر دالة  ٠،١٤  ١٣
  دالة

غیر   ٠،٠٧  ١١
  دالة

غیر   ٠،٢٢  ٢٢  ٠،٠١  ٠،٥٥  ٧  ٠،٠١  ٠،٣٩  ١٨
  دالة

٠،٠٥  ٠،٣١  ١٥  

غیر   ٠،٠٧-  ٣٣  ٠،٠١  ٠،٣٥  ١٤  ٠،٠٥  ٠،٢٧  ٢٣
  دالة

٠،٠١  ٠،٦٥  ١٦  

غیر   ٠،٢١  ٢٩  ٠،٠١  ٠،٥١  ٢٧
  دالة

غیر   ٠،١٥  ٣٤
  دالة

٠،٠١  ٠،٥١  ٢١  

غیر   ٠،٢٢  ٣٥  ٠،٠١  ٠،١١  ٢٩
  دالة

٠،٠١  ٠،٣٦  ٢٥  ٠،٠٥  ٠،٣١  ٤٣  

٠،٠١  ٠،٧٦  ٢٨  ٠،٠٥  ٠،٣٢  ٥٣  ٠،٠١  ٠،٤١  ٥٧  ٠،٠١  ٠،٥٧  ٣٢  

غیر   ٠،١٥  ٦٢  ٠،٠١  ٠،٣٤  ٦١  ٠،٠١  ٠،٥٧  ٣٩
  دالة

٠،٠١  ٠،٣٦  ٤٠  

٠،٠١  ٠،٧٠  ٤٧  ٠،٠٥  ٠،٣٢  ٦٨  ٠،٠١  ٠،٥٣  ٦٥  ٠،٠١  ٠،٣٤  ٤٢  
٠،٠١  ٠،٥٢  ٦٣  ٠،٠١  ٠،٤٤  ٧١  ٠،٠٥  ٠،٢٨  ٧٠  ٠،٠١  ٠،٣٦  ٤٥  

غیر   ٠،١٥  ٧٥  ٠،٠١  ٠،٤٣  ٧٨  ٠،٠١  ٠،٤٠  ٥٢
  دالة

٠،٠١  ٠،٦١  ٦٩  

غیر   ٠،١٤  ٨٩  ٠،٠١  ٠،٥٠  ٨٤  ٠،٠١  ٠،٥٥  ٥٤
  دالة

٠،٠١  ٠،٥٨  ٧٣  

غیر   ٠،٢٠  ٨٨  ٠،٠٥  ٠،٣٢  ٥٦
  دالة

غیر   ٠،٢٠  ٨٤  ٠،٠٥  ٠،٢٥  ٩٧
  دالة

٠،٠١  ٠،٤١  ٩٠  ٠،٠١  ٠،٤٨  ١٠٧  ٠،٠١  ٠،١٣  ١٠٦  ٠،٠٥  ٠،٢٦  ٦٠  

غیر   ٠،١٩  ١١٠  ٠،٠٥  ٠،٢٦  ٨٠
  ةدال

      ٠،٠١  ٠،٧٩  ٩٤  

٠،٠١  ٠،٤٥  ٩٨              ٠،٠١  ٠،٠٥  ٨٥  
٠،٠٥  ٠،٢٦  ١٠١              ٠،٠١  ٠،٤٢  ٩١  
٠،٠١  ٠،٥٩  ١٠٢              ٠،٠٥  ٠،٣٢  ٩٣  

٠،٠٥  ٠،٣٠  ١٠٤                    
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غیر دالة وال تتسق كل ) ٨٥، ٢٩، ١٣(یتضح من الجدول السابق أن العبارات ذات األرقام   
، ٨٨، ٣٥، ٢٩( لذا ینبغى حذفھا، كما أن العبارات ذات األرقام )التعاطف(منھما مع البعد األول 

لذا ینبغى حذفھا، كذلك العبارات ذات ) الضمیر(غیر دالة وال تتسق مع البعد الثاني ) ١١٠، ١٠٦
) ضبط النفس(غیر دالة وال تتسق مع البعد الثالث ) ٨٩، ٧٥، ٦٢، ٣٤، ٣٣، ٢٢، ٨(األرقام 

غیر دالة وال تتسق مع البعد الرابع ) ٨٤، ١١(ن ذات األرقام فیجب حذفھا، كما أن العبارتی
  .لذا ینبغى حذفھا) االحترام(

  )١٥(جدول 
  اإلتساق الداخلى لمقیاس الذكاء األخالقى

 العدالة: البعد السابع التسامح: البعد السادس العطف والشفقة: البعد الخامس

معامل   م
 اإلرتباط

مستوى 
معامل   م الداللة

 اإلرتباط
ستوى م

معامل   م الداللة
 اإلرتباط

مستوى 
 الداللة

  غیر دالة  ٠،٠٥  ١٢  ٠،٠١  ٠،٤٩  ٢٦  غیر دالة  ٠،٠٣-  ٢
٠،٠٥  ٠،٢٨  ١٩  ٠،٠١  ٠،٥٥  ٤٦  ٠،٠١  ٠،٤٧  ٥  

  غیر دالة  ٠،٢٠  ٢٠  غیر دالة  ٠،٢٤  ٥١  ٠،٠٥  ٠،٢٥  ١٠
  غیر دالة  ٠،١٩  ٣٠  غیر دالة  ٠،١٦  ٥٨  غیر دالة  ٠،٠٤-  ١٧
٠،٠١  ٠،٣٨  ٣١  ٠،٠١  ٠،٤٥  ٦٤  ٠،٠٥  ٠،٢٦  ٢٤  
٠،٠٥  ٠،٢٩  ٣٨  ٠،٠١  ٠،٣٩  ٦٧  ٠،٠٥  ٠،٢٥  ٣٦  
  غیر دالة  ٠،٠٨  ٤١  غیر دالة  ٠،١٢  ٧٢  ٠،٠٥  ٠،٢٦  ٣٧
  غیر دالة  ٠،٢٤  ٤٨  غیر دالة  ٠،٢١  ٩٢  غیر دالة  ٠،٠١-  ٤٤
  ٠،٠١  ٠،٤١  ٥٥  غیر دالة  ٠،٢٢  ٨١  ٠،٠١  ٠،٤٧  ٥٠
  غیر دالة  ٠،٢٤  ٥٩  غیر دالة  ٠،١٠  ١٠٣  ٠،٠١  ٠،٤٦  ٦٦
  ٠،٠١  ٠،٣٣  ٧٧  غیر دالة  ٠،٠٣  ١٠٨  ٠،٠١  ٠،٥٥  ٧٦
  ٠،٠١  ٠،٤٧  ٨٣        غیر دالة  ٠،١٧  ٨٠
٠،٠٥  ٠،٣٢  ٨٧        ٠،٠١  ٠،٣٥  ٨٢  
  غیر دالة  ٠،٢٠  ٩٦        ٠،٠١  ٠،٣٧  ٨٦
  غیر دالة  ٠،١٩  ١٠٠        ٠،٠١  ٠،٣٩  ٩٥
٠،٠١  ٠،٤٩  ٩٩              

٠،٠١  ٠،٥٧  ١٠٢              
٠،٠١  ٠،٤١  ١٠٥              
٠،٠١  ٠،٤٥  ١١٢              
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غیر دالة وال تتسق ) ٨٠، ٤٤، ١٧، ٢(یتضح من الجدول السابق أن العبارات ذات األرقام   
، ٧٢، ٥٨، ٥١(لذا ینبغى حذفھا، كما أن العبارات ذات األرقام ) العطف والشفقة(مع البعد الخامس 

لذا ینبغى حذفھا، كذلك ) التسامح(غیر دالة وال تتسق مع البعد السادس ) ١٠٨، ١٠٣، ٩٢، ٨١
كل منھما غیر دالة وال تتسق ) ١٠٠، ٩٦، ٥٩، ٤٨، ٤١، ٣٠، ٢٠، ١٢(لعبارات ذات األرقام ا

  .لذا ینبغى حذفھا) العدالة(مع البعد السابع 
وھكذا یتضح من الجداول السابقة أن مقیاس الذكاء األخالقى بصورتھ النھائیة یتمتع بقدر   

  .مرتفعة من الثقة فى قیاس الذكاء األخالقىكبیر من الثبات والصدق ویمكن االطمئنان إلیھ بدرجة 

أدوات الدراسة اإلكلینیكیة :  
  ): ١٩٧٨(استمارة المقابلة الشخصیة إعداد صالح مخیمر : األداة األولى

ارة         االت المخت ن الح ة ع ات كافی ع معلوم دف جم ة بھ دة محاور مختلف تمارة ع تضمنت اإلس
ة،  ا(للدراسة الكلینیكیة وتمثلت ھذه المحاور فى   ألسرة، الطفولة، سنوات التعلیم، العمل، مكان اإلقام

  ).الحوادث واألمراض، الجنس، اإلتجاه نحو األسرة، األحالم، اإلضطرابات النفسیة
 –ترجمة ) (١٩٣٥: إعداد ھنرى موراى (TATاختبار تفھم الموضوع تات : ألداة الثانیة

  ): ١٩٦٤: سید غنیم وھدى برادة
ات    ار الت رىTATإختب وراى لھن وع :  م م الموض ار تفھ د اختب  Thematicیع

Apperception test" TAT "  قاطیة ارات اإلس ر اإلختب ي  Projective tests: أكث یوعًا ف  ش
ن شخصیة             ر مباشرة للكشف ع ا وسیلة غی اإلستخدام الكلینیكي وتعرف اإلختبارات اإلسقاطیة بأنھ

ا یجعلھ       زة م ھ      الفرد ومادة اإلختبار لھا من الخصائص المتمی رد حاجات ا الف سقط علیھ ا مناسبة ألن ی
دى   (ودوافعھ ورغباتھ وتفسیراتھ الخاصة دون أن یفطن لما یقوم بھ من تفریغ وجداني        یم، ھ سید غن

  ).٩، ١٩٩٤برادة، 
  :وصف االختبار

 صورة، بعضھا رسوم والبعض صور فوتوغرافیة، وتصنف إلى أربع ٣١یتكون من   
  :مجموعات

  .Bة فأقل ویرمز لھا بـ سن١٤ذكور من :  األولى  
  .BM سنة ویرمز لھا بـ١٤ذكور أكبر من :   الثانیة  
  .G سنة فأقل ویرمز لھا بـ١٤إناث :   الثالثة  
  .GF سنة ورمز لھا بـ١٤إناث أكبر من :   الرابعة  

  :تطبیق االختبار
یطبق في جلسة ھادئة، مكان مناسب، في جو مشبع بالصداقة، وموقف یوحى بالتشجیع   

ماعدا حاالت الذھانیین (، ویجلس المفحوص مسترخیًا على كنبة وظھره للفاحص والتقدیر
  :وتذكر التعلیمات ببطء ووضوح كاآلتي). واألطفال

ھذا اختبار للخیال الذى قد یدل على الذكاء، وسأعرض علیك بعض الصور واحدة واحدة   
ن وما حدث سابقًا وما والمطلوب تكوین قصة كاملة بقدر اإلمكان لكل صورة، فتصف ما یحدث اآل

ھو شعور األشخاص الموجودین بھا وفیما یفكرون، ثم بین النتیجة التي تنتھى إلیھا القصة، ھل أنت 
  . دقائق لكل قصة٥ دقیقة للصور العشر، وبھذا یمكنك أن تخصص ٥٠فاھم؟ أمامك 
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  :خطوات وإجراءات الدراسة
  : الدراسة الوصفیة- 

طالب ) ٢٠٠(فراد مجموعة  الدراسة الوصفیة المتمثلة في تم تطبیق أدوات الدراسة على أ  
 ٥استبعدت الباحثة ( محافظة الشرقیة -  بجامعة الزقازیق - من طالب كلیة التربیة الریاضیة بنین 

مع مراعاة استبعاد عینة ) ١٩٥استجابات لعدم دقتھا فأصبحت بذلك مجموعة الدراسة الوصفیة 
  :قاییس الدراسة واألدوات التي طبقت تتمثل فيالتحقق من الخصائص السیكومتریة لم

  ).٢٠١٣عصام زیدان، ( مقیاس المناعة النفسیة إعداد - ١   
  ).إعداد الباحثة( مقیاس الذكاء األخالقى لدى طالب الجامعة - ٢   

تم تصحیح المقاییس حسب التعلیمات الخاصة باستخدام مفاتیح التصحیح الخاصة بكل منھا   
  .م، ثم التحقق من صحة الفروض باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبةورصد الدرجات الخا

  : الدراسة الكلینیكیة- 
تم التحقق من صحة الفرض الكلینیكى من خالل اختیار أربع حاالت طرفیة من الطالب بناءًا   

حالتان من مرتفعى المناعة النفسیة، حالتان من (على درجاتھم على مقیاس المناعة النفسیة 
، حیث تم تناول الحاالت األربعة بالدراسة الكلینیكیة من خالل استخدام )خفضى المناعة النفسیةمن

 لھنرى TAT، واختبار تفھم الموضوع التات )صالح مخیمر(استمارة المقابلة الشخصیة إعداد 
، 3BM ،6BM ،4 ،5 ،7BM ،13B ،14 ،10 ،9BM، 2، 1البطاقات ذات األرقام  "موراى

17BM ،18BM ،7BMالبطاقة البیضاء ،".  
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

  :الفرض األول ونتائجھ
ى    رض األول عل نص الف ذكاء   "ی سیة وال ة النف ین المناع ة ب ة موجب ة ارتباطی د عالق توج

ة معامل   " األخالقى لدى الطالب فى المرحلة الجامعیة    وإلختبار صحة ھذا الفرض استخدمت الباحث
  .یوضح الجدول التالى النتائج التى أسفرت عنھا المعالجة اإلحصائیةاإلرتباط البسیط لبیرسون، و

  )١٦(جدول 
  داللة قیم معامالت االرتباط بین المناعة النفسیة بأبعادھا والدرجة 

  الكلیة لھا والذكاء األخالقى بأبعاده والدرجة الكلیة لھ

  أبعاد الذكاء
  

  أبعاد المناعة
ضبط  الضمیر التعاطف

عطف ال  اإلحترام  النفس
  العدالة  التسامح  والشفقة

الدرجة 
الكلیة 
للذكاء 
  األخالقى

  **٠،٤٣  **٠،٣١  **٠،٣٥  **٠،٢٨  **٠،٢٩  **٠،٤٠  **٠،٤٠  **٠،٣٧  التفكیر اإلیجابي
  **٠،٤٤  **٠،٢٠  **٠،٣٣  **٠،٢٩  **٠،٣٣  **٠،٤٨  **٠،٤٨  **٠،٣٧  ضبط النفس
  **٠،٤٧  **٠،٣٧  **٠،٣١  **٠،٣١  **٠،٤٠  **٠،٤١  **٠،٣٤  **٠،٤٥  الثقة بالنفس

  **٠،٥١  **٠،٤٩  **٠،٣٤  **٠،٣٧  **٠،٤٢  **٠،٤٤  **٠،٣٥  **٠،٤٢  التحدى والمثابرة
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  أبعاد الذكاء
  

  أبعاد المناعة
ضبط  الضمیر التعاطف

عطف ال  اإلحترام  النفس
  العدالة  التسامح  والشفقة

الدرجة 
الكلیة 
للذكاء 
  األخالقى

الصمود 
  **٠،٤٨  **٠،٤٠  **٠،٣٤  **٠،٣٢  **٠،٣٧  **٠،٤٦  **٠،٣٨  **٠،٣٩  والصالبة

  **٠،٤٨  **٠،٣٥  **٠،٣٧  **٠،٣٠  **٠،٣٥  **٠،٤٩  **٠،٤٠  **٠،٣٩  فاعلیة الذات
اإلبداع وحل 

  **٠،٤٥  **٠،٢٤  **٠،٣٦  **٠،٢٩  **٠،٣٣  **٠،٤١  **٠،٤٩  **٠،٣٨  المشكالت

  **٠،٤١  **٠،٣٥  **٠،٣٤  **٠،٢٩  **٠،٣٣  **٠،٣١  **٠،٢٨  **٠،٣٥  المرونة والتكیف
  **٠،٣٩  **٠،٢٠  **٠،٣٤  **٠،٢٤  **٠،٢٩  **٠،٣٨  **٠،٤٣  **٠،٣٣  التفاؤل

الدرجة الكلیة 
  **٠،٦٢  **٠،٤٣  **٠،٤٧  **٠،٤١  **٠،٤٧  **٠،٥٩  **٠،٥٧  **٠،٥٣  للمناعة النفسیة

  ٠،٠١دالة عند ** 
  :یتضح من الجدول السابق  

) التفكیر االیجابي(بین البعد األول ) ٠،٠١(وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى   -١
  .وجمیع أبعاد مقیاس الذكاء األخالقى والدرجة الكلیة لھ

وجمیع ) ضبط النفس(ین البعد الثاني ب) ٠،٠١( وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى -٢
  .أبعاد مقیاس الذكاء األخالقى والدرجة الكلیة لھ

وجمیع ) الثقة بالنفس(بین البعد الثالث ) ٠،٠١( وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى -٣
  .أبعاد مقیاس الذكاء األخالقى والدرجة الكلیة لھ

) التحدى والمثابرة(بین البعد الرابع ) ٠،٠١( مستوى  وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند-٤
  .وجمیع أبعاد مقیاس الذكاء األخالقى والدرجة الكلیة لھ

الصمود (بین البعد الخامس ) ٠،٠١(وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى   -٥
  .وجمیع أبعاد مقیاس الذكاء األخالقى والدرجة الكلیة لھ) والصالبة النفسیة

) فاعلیة الذات(بین البعد السادس ) ٠،٠١(ود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى وج  -٦
  .وجمیع أبعاد مقیاس الذكاء األخالقى والدرجة الكلیة لھ

اإلبداع وحل (بین البعد السابع ) ٠،٠١(وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى   -٧
  .ى والدرجة الكلیة لھوجمیع أبعاد مقیاس الذكاء األخالق) المشكالت

) المرونة والتكیف(بین البعد الثامن ) ٠،٠١(وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى   -٨
  .وجمیع أبعاد مقیاس الذكاء األخالقى والدرجة الكلیة لھ

وجمیع ) التفاؤل(بین البعد التاسع ) ٠،٠١(وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى   -٩
  .س الذكاء األخالقى والدرجة الكلیة لھأبعاد مقیا
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بین الدرجة الكلیة لمقیاس المناعة ) ٠،٠١( وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة عند مستوى - ١٠
التعاطف، الضمیر، ضبط الذات، اإلحترام، (النفسیة وجمیع أبعاد مقیاس الذكاء األخالقى 

  .والدرجة الكلیة لھ) التسامح، الشفقة، العدالة
ل النتائج السابقة نجد أن تحقق الفرض األول یعنى أن الطالب الجامعى ذا المناعة وبتحلی  

النفسیة المرتفعة یتمیز بذكاء أخالقى مرتفع بینما الطالب الجامعى ذو المناعة النفسیة المنخفضة 
یكون لدیھ درجة منخفضة من الذكاء األخالقى وإذا نظرنا لھذه النتیجة فى ضوء الدراسات السابقة 

 تجمع بین المناعة النفسیة والذكاء – فى حدود إطالع الباحثة -نالحظ عدم وجود دراسة واحدة 
  .األخالقى مما یضفى أھمیة خاصة لدراستنا الحالیة

: عصام زیدان(دراسة ، )٢٠١٣: نادیة رزوقى(وتتوافق نتیجة ھذا الفرض مع دراسة   
  ).٢٠١٥: Farhan, Dastl, Khanفرحان داست دخان (، دراسة )٢٠١٣

  :الفرض الثاني ونتائجھ
ى     اني عل رض الث نص الف سیة واألداء   "ی ة النف ین المناع ة ب ة موجب ة ارتباطی د عالق توج

وإلختبار صحة ھذا الفرض استخدمت الباحثة معامل  " األكادیمى لدى الطالب في المرحلة الجامعیة     
  .اإلرتباط البسیط لبیرسون

  )١٧(جدول 
   المناعة النفسیة بأبعادھا واألداء األكادیمى داللة معامالت االرتباط بین

  الفرض الثانى
 األداء األكادیمى المناعة النفسیة

  ٠،٠٥-  التفكیر اإلیجابي
  *٠،١٥  ضبط النفس
  ٠،٠٧-  الثقة بالنفس

  ٠،٠٠٣-  التحدى والمثابرة
  ٠،٠٧-  الصمود والصالبة

  ٠،٠٦  فاعلیة الذات
  ٠،٠٣  اإلبداع وحل المشكالت

  ٠،٠٢  التفاؤل
  ٠،٠٢  الدرجة الكلیة للمناعة النفسیة

  : یتضح من الجدول السابق  
بین ضبط النفس كأحد ) ٠،٠٥مستوى ( وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند -

  .أبعاد المناعة النفسیة واألداء األكادیمى لدى الطالب فى المرحلة الجامعیة
التفكیر اإلیجابى، الثقة (بین باقى أبعاد مقیاس المناعة النفسیة ال توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة   -

) بالنفس، التحدى والمثابرة، الصمود والصالبة، فاعلیة الذات، اإلبداع وحل المشكالت، التفاؤل



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٢٦

واألداء األكادیمى لدى الطالب فى المرحلة الجامعیة وھذه النتیجة تعنى أن الطالب الجامعى 
بط النفس والتحكم فى انفعاالتھ واتزانھ الوجدانى یتصف باألداء المرتفع المتمیز بالقدرة على ض

المتمیز من الناحیة األكادیمیة، بینما باقى أبعاد المناعة النفسیة ال عالقة لھا باألداء األكادیمى 
  .للطالب الجامعى

 :,.Albert-LÖrincz. et alالبرت لورینز وآخرین (وتتفق نتیجة ھذا الفرد مع دراسة   
  ).٢٠١٤: ورد مختار(، دراسة )٢٠١٢

  :الفرض الثالث ونتائجھ
سیة          "ینص الفرض الثالث على        ة النف ن خالل المناع اده م ى وأبع ذكاء األخالق ؤ بال ن التنب یمك

ل        " وأبعادھا لدى الطالب فى المرحلة الجامعیة      ة تحلی ذا الفرض استخدمت الباحث وإلختبار صحة ھ
ن           االنحدار المتعدد الخطوات وتوضح      د م ؤ بكل بع ة التنب ائج اإلحصائیة إلمكانی ة النت الجداول التالی

  .أبعاد الذكاء األخالقى من خالل بعض أبعاد المناعة النفسیة
  )١٨(جدول 

  نتائج تحلیل التباین النحدار أبعاد المناعة النفسیة على  بعد التعاطف كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

مجموع   مصدر التباین
متوسط   لحریةدرجة ا  المربعات

مستوى   "ف"قیمة   المربعات
  الداللة

  ٢٠،٥٠  ٢٠٢،٠٢  ٤  ٨٠٨،٠٧  اإلنحدار
    ٩،٨٦  ١٩٠  ١٨٧٢،٥٢  البواقى

      ١٩٤  ٢٦٨٠،٦٠  المجموع

  دالة عند
٠،٠١  

  
  )١٩(جدول 

   نتائج تحلیل اإلنحدار ألبعاد المناعة النفسیة المنبئة بالتعاطف

المتغیر 
  التابع

المتغیرات 
  ةالمستقلة المنبئ

اإلرتباط 
 Rالمتعدد 

نسبة 
قیمة  Bقیمة  R2المساھمة 

Beta  مستوى   "ت"قیمة
  الداللة

  ٠،٠١  ٣،١٢  ٠،٢٣  ٠،٢٨  ٠،٢٠  ٠،٤٥  الثقة بالنفس
  ٠،٠١  ٢،٧٣  ٠،١٨  ٠،١٦  ٠،٢٥  ٠،٥٠  ضبط النفس

التحدى 
  ٠،٠٥  ٢،٣٢  ٠،١٧  ٠،٢١  ٠،٢٨  ٠،٥٣  والمثابرة

  التعاطف

  ٠،٠٥  ٢،١٧  ٠،١٥  ٠،١٨  ٠،٣٠  ٠،٥٥  التفكیر اإلیجابي

  ٢٦،١٣= قیمة الثابت العام 
یتضح من الجدول السابق أن كل من الثقة بالنفس وضبط النفس والتحدى والمثابرة، التفكیر   

اإلیجابي ھى أبعاد المناعة النفسیة المنبئة بالتعاطف كأحد أبعاد الذكاء األخالقى بنسبة مساھمة 
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التفكیر % ٢للتحدى والمثابرة، % ٣نفس، لضبط ال% ٥للثقة بالنفس، % ٢٠% (٣٠إجمالیة 
  :ویمكن صیاغة المعادلة التنبؤیة الموضحة للعالقة السببیة بینھم كاآلتي) اإلیجابي

 ٠،١٥+  التحدى والمثابرة  ٠،١٧+  ضبط النفس  ٠،١٨+  الثقة بالنفس  ٠،٢٣= التعاطف 
 ٢٦،١٣+  التفكیر االیجابي  

  )٢٠(جدول 
  نحدار أبعاد المناعة النفسیة على بعد الضمیر كأحد أبعاد الذكاء األخالقىنتائج تحلیل التباین إل

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجة الحریة  المربعات

  مستوى الداللة  "ف"قیمة   المربعات

  ٣٣،٣٠  ٢٦٦،٧٦  ٣  ٨٠٠،٢٩  اإلنحدار
    ٨،٠١  ١٩١  ١٥٣٠،٤٥  البواقى

      ١٩٤  ٢٣٣٠،٧٤  المجموع

  دالة عند
٠،٠١  

  
  )٢١(جدول 

  نتائج تحلیل اإلنحدار ألبعاد المناعة النفسیة المنبئة ببعد الضمیر 

المتغیر 
  التابع

المتغیرات 
  المستقلة المنبئة

اإلرتباط 
 Rالمتعدد 

نسبة 
قیمة  Bقیمة  R2المساھمة 

Beta  مستوى   "ت"قیمة
  الداللة

اإلبداع وحل 
  ٠،٠١  ٤،٢٦  ٠،٢٩  ٠،٣٠  ٠،٢٤  ٠،٤٩  المشكالت

  الضمیر  ٠،٠١  ٤،٤٣  ٠،٣٠  ٠،٢٥  ٠،٣٣  ٠،٥٧  ضبط النفس

الصمود 
  ٠،٠٥  ٢،٣٢  ٠،١٥  ٠،١٨  ٠،٣٤  ٠،٥٩  والصالبة

  ١٦،٨٤= قیمة الثابت العام 
یتضح من الجدول السابق أن كل األبعاد التالیة وھى اإلبداع وحل المشكالت وضبط النفس   

 أبعاد الذكاء األخالقى والصمود والصالبة النفسیة ھي أبعاد المناعة النفسیة المنبئة بالضمیر كأحد
للصمود % ١لضبط النفس، % ٩لإلبداع وحل المشكالت، % ٢٤% (٣٤بنسبة مساھمة إجمالیة 

  :ویمكن صیاغة المعادلة التنبؤیة الموضحة للعالقة السببیة بینھم كالتالى) والصالبة النفسیة

ود  الصم ٠،١٥+  ضبط النفس  ٠،٣٠+  اإلبداع وحل المشكالت  ٠،٢٩= الضمیر 
  ١٦،٨٤+ والصالبة النفسیة 
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  )٢٢(جدول 
  نتائج تحلیل التباین إلنحدار أبعاد المناعة النفسیة على بعد ضبط الذات كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجة الحریة  المربعات

  مستوى الداللة  "ف"قیمة   المربعات

  ٣٦،٥٢  ٢١٠،٩٧  ٣  ٦٣٢،٩٢  اإلنحدار
    ٥،٧٨  ١٩١  ١١٠٣،٤٦  البواقى

      ١٩٤  ١٧٣٦،٣٨  المجموع

  دالة عند
٠،٠١  

  )٢٣(جدول 
  نتائج تحلیل اإلنحدار ألبعاد المناعة النفسیة المنبئة بضبط الذات كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

المتغیر 
  التابع

المتغیرات 
  المستقلة المنبئة

اإلرتباط 
 Rالمتعدد 

نسبة 
قیمة  Bقیمة  R2المساھمة 

Beta مستوى   "ت "قیمة
  الداللة

  ٠،٠١  ٣،٤١  ٠،٢٤  ٠،٢٥  ٠،٢٤  ٠،٤٩  فاعلیة الذات
ضبط   ٠،٠١  ٤،١٥  ٠،٢٨  ٠،٢٠  ٠،٣٢  ٠،٥٦  ضبط النفس

الصمود   النفس
والصالبة 

  النفسیة
٠،٠١  ٣،٧٣  ٠،٢٥  ٠،٢٦  ٠،٣٦  ٠،٦٠  

  ١٣،٣٦= قیمة الثابت العام 
لصمود والصالبة النفسیة یتضح من الجدول السابق أن كل من فاعلیة الذات وضبط النفس وا  

ھى أبعد المناعة النفسیة المنبئة بضبط الذات كأحد أبعاد الذكاء األخالقى وذلك بنسبة مساھمة 
ویمكن ) للصمود والصالبة النفسیة% ٤لضبط النفس، % ٨لفاعلیة الذات، % ٢٤% (٣٦إجمالیة 

  :صیاغة المعادلة التنبؤیة الموضحة للعالقة السببیة بینھم كاآلتي

 الصمود والصالبة  ٠،٢٥+  ضبط النفس  ٠،٢٨+  فاعلیة الذات  ٠،٢٤= ط الذاتضب
  ١٣،٣٦+ النفسیة 

  )٢٤(جدول 
نتائج تحلیل التباین إلنحدار أبعاد المناعة النفسیة على بعد العطف والشفقة كأحد أبعاد الذكاء 

  األخالقى

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجة الحریة  المربعات

  مستوى الداللة  "ف"ة قیم  المربعات

  ١٩،٦٢-  ٢٦٩،٠٢  ٢  ٥٣٨،٠٣  اإلنحدار
    ١٣،٧١  ١٩٢  ٢٦٣٢،١٥  البواقى

      ١٩٤  ٣١٧٠،١٩  المجموع

  دالة عند
٠،٠١  
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  )٢٥(جدول 
  نتائج تحلیل اإلنحدار ألبعاد المناعة النفسیة المنبئة  بالعطف والشفقة كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

المتغیر 
  التابع

المتغیرات 
  قلة المنبئةالمست

اإلرتباط 
 Rالمتعدد 

نسبة 
قیمة  Bقیمة  R2المساھمة 

Beta  مستوى   "ت"قیمة
  الداللة

التحدى 
العطف   ٠،٠١  ٤،٤٠  ٠،٣١  ٠،٤٠  ٠،١٤  ٠،٣٧  والمثابرة

  والشفقة
  ٠،٠١  ٢،٧٨  ٠،١٩  ٠،١٩  ٠،١٧  ٠،٤١  ضبط النفس

  ١٣،٣٦= قیمة الثابت العام 
ثابرة وضبط النفس ھى أبعاد المناعة النفسیة المنبئة یتضح من الجدول السابق أن التحدى والم  

للتحدى % ١٤% (١٧بالعطف والشفقة كأحد أبعاد الذكاء األخالقى بنسبة مساھمة إجمالیة 
ویمكن صیاغة المعادلة التنبؤیة الموضحة للعالقة السببیة بینھم ) لضبط النفس% ٣والمثابرة، 

  :كالتالى

   ٤٠،٥٧+  ضبط النفس  ٠،١٩+ مثابرة  التحدى وال ٠،٣١= العطف والشفقة
  )٢٦(جدول 

  نتائج تحلیل التباین إلنحدار أبعاد المناعة النفسیة على بعد اإلحترام كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجة الحریة  المربعات

مستوى   "ف"قیمة   المربعات
  الداللة

  ٢٠،٤٦  ٢٥٤،٣٤  ٣  ٧٦٣،٠٣  اإلنحدار
    ١٢،٤٣  ١٩١  ٢٣٧٤،٤٩  البواقى

      ١٩٤  ٣١٣٧،٥٢  المجموع

  ددالة عن
٠،٠١  

  )٢٧(جدول 
  نتائج تحلیل اإلنحدار ألبعاد المناعة النفسیة المنبئة باإلحترام كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

المتغیر 
  التابع

المتغیرات 
  المستقلة المنبئة

اإلرتباط 
 Rالمتعدد 

نسبة 
قیمة  Bقیمة  R2المساھمة 

Beta مستوى   "ت"یمة ق
  الداللة

التحدى 
  ٠،٠١  ٣،٢٧  ٠،٢٥  ٠،٣٢  ٠،١٧  ٠،٤٢  والمثابرة

  ٠،٠١  ٢،٦٨  ٠،٢٠  ٠،٢٧  ٠،٢٢  ٠،٤٧  الثقة بالنفس
  اإلحترام

  ٠،٠١  ٢،٦٣  ٠،١٨  ٠،١٧  ٠،٢٤  ٠،٤٩  ضبط النفس

  ٢٩،٩٥= قیمة الثابت العام 
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لنفس ھى أبعاد المناعة یتضح من الجدول السابق أن التحدى والمثابرة والثقة بالنفس وضبط ا  
% ٢٤النفسیة المنبئة باإلحترام كأحد أبعاد الذكاء األخالقى وذلك بنسبة مساھمة إجمالیة قدرھا 

ویمكن صیاغة المعادلة التنبؤیة ) لضبط النفس% ٢للثقة بالنفس، % ٥للتحدى والمثابرة، % ١٧(
  :الموضحة للعالقة السببیة بینھم كالتالى

+  ضبط النفس  ٠،١٨+  الثقة بالنفس  ٠،٢٠+ حدى والمثابرة  الت ٠،٢٥= اإلحترام 
٢٩،٩٥  

  )٢٨(جدول 
  نتائج تحلیل التباین إلنحدار أبعاد المناعة النفسیة على بعد التسامح كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجة الحریة  المربعات

مستوى   "ف"قیمة   المربعات
  الداللة

  ١٦،٣٦  ١٠١،٧٧  ٣  ٣٠٥،٣٠  اإلنحدار
    ٦،٢٢  ١٩١  ١١٨٨،١٩  البواقى

      ١٩٤  ١٤٩٣،٤٩  المجموع

  دالة عند
٠،٠١  

  
  )٢٩(جدول 

  نتائج تحلیل اإلنحدار ألبعاد المناعة النفسیة المنبئة بالتسامح كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

المتغیر 
  التابع

المتغیرات 
  المستقلة المنبئة

اإلرتباط 
 Rالمتعدد 

نسبة 
قیمة  Bقیمة  R2اھمة المس

Beta  مستوى   "ت"قیمة
  الداللة

  ٠،٠١  ٣،٠٢  ٠،٢٣  ٠،٢٢  ٠،١٤  ٠،٣٧  فاعلیة الذات
  ٠،٠١  ٢،٦٧  ٠،١٩  ٠،١٥  ٠،١٩  ٠،٤٣  التفاؤل

الصمود   التسامح
والصالبة 

  النفسیة
٠،٠٥  ٢،٠٥  ٠،١٦  ٠،١٥  ٠،٢٠  ٠،٤٥  

  ١١،٨٣= قیمة الثابت العام 
الذات والتفاؤل والصمود والصالبة النفسیة ھى أبعاد یتضح من الجدول السابق أن فاعلیة   

المناعة النفسیة المنبئة بالتسامح كأحد أبعاد الذكاء األخالقى وذلك بنسبة مساھمة إجمالیة قدره 
ویمكن صیاغة ) للصمود والصالبة النفسیة% ١للتفاؤل، % ٥لفاعلیة الذات، % ١٤% (٢٠

  :ة بینھم كاآلتيالمعادلة التنبؤیة الموضحة للعالقة السببی

+  الصمود والصالبة النفسیة  ٠،١٦+  التفاؤل  ٠،١٩+  فاعلیة الذات  ٠،٢٣= التسامح 
١١،٨٣  
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  )٣٠(جدول 
  نتائج تحلیل التباین إلنحدار أبعاد المناعة النفسیة على بعد العدالة كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجة الحریة  المربعات

مستوى   "ف"قیمة   لمربعاتا
  الداللة

  ٣٣،٩٤  ٢٨٢،٢  ٢  ٥٦٥،٦٣  اإلنحدار
    ٨،٣٣  ١٩٢  ١٥٩٩،٨٦  البواقى

      ١٩٤  ٢١٦٥،٤٩  المجموع

  دالة عند
٠،٠١  

  
  )٣١(جدول 

  نتائج تحلیل اإلنحدار ألبعاد المناعة النفسیة المنبئة بالعدالة كأحد أبعاد الذكاء األخالقى

المتغیر 
  التابع

المتغیرات 
  ستقلة المنبئةالم

اإلرتباط 
 Rالمتعدد 

نسبة 
قیمة  Bقیمة  R2المساھمة 

Beta  مستوى   "ت"قیمة
  الداللة

التحدى 
  ٠،٠١  ٥،١٥  ٠،٣٩  ٠،٤٣  ٠،٤٩  ٠،٢٤  والمثابرة

  العدالة
الصمود 
  ٠،٠٥  ٢،٢٢  ٠،١٧  ٠،١٦  ٠،٥١  ٠،٢٦  والصالبة

  ٢٠،٢١= قیمة الثابت العام 
لمثابرة والصمود والصالبة النفسیة ھى أبعاد المناعة یتضح من الجدول السابق أن التحدى وا  

% ٤٩% (٥١النفسیة المنبئة بالعدالة كأحد أبعاد الذكاء األخالقى بنسبة مساھمة اجمالیة قدرھا 
ویمكن صیاغة المعادلة التنبؤیة الموضحة ) للصمود والصالبة النفسیة% ٢للتحدى والمثابرة، 

  :لعالقة السببیة بینھم كالتالى

  ٢٠،٢١+  الصمود والصالبة النفسیة  ٠،١٧+  التحدى والمثابرة  ٠،٣٩= دالة الع  
 Albert – Loverinez, et لونز وآخرون –إلبرت (وتتوافق نتیجة ھذا الفرض مع دراسة   

al., :٢٠١٣: نادیة رزوقى(، دراسة )٢٠١٢.(  
  :الفرض الرابع ونتائجھ

ا    تختلف دینامیات الشخص"ینص الفرض الرابع على      سیة عنھ ة النف یة للطالب مرتفعى المناع
سیة     ة         " للطالب منخفضى المناعة النف ة بالدارسة الكلینیكی ذا الفرض قامت الباحث ار صحة ھ وإلختب

ن     حیث   ة م ة الوصفیة      ) ٤(تكونت عینة الدراسة الكلینیكی ن العین ا م م إختیارھ ن   : حاالت ت ان م حالت
ن منخفضى ال       ان م سیة وحالت ة النف ن       مرتفعى المناع ق كل م م تطبی ث ت سیة حی ة النف تمارة : مناع اس

ق    ) T.A.T(إختبار تفھم الموضوع    ، المقابلة الشخصیة  م تطبی ث ت على العینة الكلینیكیة المختارة حی
سیر         ) ١٥(خمسة عشر   ة بتف م قامت الباحث م ث ة معھ ابالت كلینیكی بطاقة على المفحوصین وعمل مق

  :حیث اتضح من الدراسة الكلینیكیة ما یليبار، وتحلیل استجابات الحاالت على بطاقات اإلخت
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از       - ات الجھ ین مكون تتسم الشخصیة ذات المناعة النفسیة المرتفعة بقوة األنا لدیھا واإلنسجام ب
سى  ا   (النف ا العلی ا، األن ى، األن ضة      ) الھ سیة المنخف ة النف صیة ذات المناع سم الشخ ا تت بینم

  .ت الجھاز النفسىبضعف األنا لدیھا وعدم اإلنسجام بین مكونا
اع     - ؤدى إلرتف ل ت اء عوام سیة لألبن ات النف باع الحاج دى وإش دفء الوال رى وال رابط األس الت

  .المناعة نفسیة لدى األبناء
وة           - رات لق ضغوط مؤش ة لل ة الفعال ور والمواجھ ة لألم رة التفاؤلی ابي والنظ دان اإلیج الوج

سیة      )المعنى العلمى لقوة الشخصیة ھو قوة األنا    (الشخصیة   ة النف اع المناع ى إرتف ل عل  ودالئ
  .لدى الفرد

ؤدى                    - وى عوامل ت ان األب رد، الحرم دى الف ة ل ات المكبوت ة والرغب الصراعات النفسیة الكامن
  .إلنخفاض المناعة النفسیة

الى                     - زان اإلنفع ى اإلت ًا ف أثیر جوھری ؤثر ت داثھا ت رد وأح ائى للف سلم النم الطفولة ھى ركیزة ال
  .لدیھ

د               تعد األ   - سیرھا یفی إن تف ذا ف شریة، ل نفس الب ات ال ن مكنون حالم بمثابة تعبیر حقیقى صادق ع
  .فى سبر أغوار الشخصیة

  :خالصة نتائج البحث
ذكاء          -١ ا وال سیة وأبعادھ ة النف ین المناع صائیة ب ة إح ة ذات دالل ة موجب ة ارتباطی د عالق  توج

  .األخالقى وأبعاده لدى الطالب فى المرحلة الجامعیة
ة       توج  -٢ اد المناع د أبع نفس كأح بط ال ین ض صائیة ب ة إح ة ذات دالل ة موجب ة ارتباطی د عالق

  .النفسیة واألداء األكادیمى لدى الطالب فى المرحلة الجامعیة
رام،    (یمكن التنبؤ بالذكاء األخالقى وأبعاده        -٣ سامح، اإلحت التعاطف، الضمیر، ضبط الذات، الت

ة   ف، العدال ة النف   ) العط الل المناع ن خ ا  م ل    (سیة وأبعادھ داع وح ابي، اإلب ر اإلیج التفكی
سیة،          ة النف ابرة، المرون دى والمث النفس، التح ة ب سیة، الثق المشكالت، الصمود والصالبة النف

  .للطالب فى المرحلة الجامعیة) التفاؤل
ا للطالب                 -٤ ة عنھ سیة المرتفع ة النف تختلف دینامیات الشخصیة للطالب الجامعیین ذوى المناع

  .ناعة النفسیة المنخفضةذوى الم
  :توصیات الدراسة

داث                -١ ن األح ا م ًا لن ًا واقی ل درع سیة تمث ة النف ھ والمناع  تعرضنا للضغوط أمر حتمى ال مفر من
ن خالل             ب الجامعى م سیة للطال الضاغطة واألزمات النفسیة لذا ینبغى اإلھتمام بالمناعة النف

  .ھإعداد برامج تدریبیة لتنمیة المناعة النفسیة لدی
ى    -٢ ل عل ى العم ذا ینبغ ابي ل نفس اإلیج م ال ى عل سبیًا ف ة ن اھیم الحدیث ن المف ى م ذكاء األخالق  ال

رى         ذكاءات األخ واع ال اقى أن ضابط لب اره ال اة بإعتب االت الحی تى مج ى ش ھ ف ام ب اإلھتم
ھ              ة لتنمیت رامج التدریبی داد الب والتركیز على اإلستفادة منھ فى المرحلة الجامعیة من خالل إع

  .دى طالب الجامعةل
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ى          -٣ ى ف ذكاء األخالق سیة وال ة النف ن المناع ل م ام بك رورة اإلھتم ة ض ة الحالی رح الدراس  تقت
ى                  زة أساسیة ف ة ركی ة الطفول ار مرحل ة بإعتب ة اإلبتدائی ى المرحل المناھج الدراسیة خاصة ف

  .السلم النمائى لباقى المراحل العمریة المختلفة
ذا ینبغى        األسرة ھى البوتقة اإلجتما   -٤ اد األسرة ل ا عم دان ھم عیة األولى الحاضنة لألبناء والوال

ن أجل التعرف       اإلھتمام بدراسة المناعة النفسیة والذكاء األخالقى للوالدین دراسة كلینیكیة م
سیة                ى الصحة النف ة وانعكاس عل ن أھمی ھ م ا ل ك لم دیھما وذل سیة ل على مستوى الصحة النف

دین  ى الوال ة وع اء وتنمی دورات  لألبن ض ال دیم بع الل تق ن خ ة م رات الھام ذه المتغی بھ
  .التدریبیة، والبرامج اإلرشادیة

ة         -٥ ات أمر ضرورى للغای ة والجامع  التواصل بین اآلباء والمربین العاملین بالمؤسسات التعلیمی
ب          بإعتبار كل منھما یكمل اآلخر إلحداث نمو شامل متكامل فى جمیع جوانب شخصیة الطال

ى القطاعات ان التركیز على النمو العقلى للطالب من قبل المربین یكون أكثر   ویالحظ فى شت  
صحة     ال ال ى مج صین ف ل المخت ن مث وعیتھم م ى ت ذا ینبغ ھ ل سى ل النمو النف امھم ب ن اھتم م
ب الجامعى              دى الطال الى ل زان اإلنفع ارات اإلت النفسیة وإرشادیھتم لكیفیة غرس وترسیخ مھ

ساعدتھ للوصول لإلنجاز األ    ة        لم رامج التدریبی ن خالل الب ك م ھ وذل صبو إلی ذى ی ادیمى ال ك
  .لتنمیة الذكاء األخالقى والمناعة النفسیة لدى طالب الجامعة

  :بحوث المقترحة
  . فعالیة برنامج تدریبى لتنمیة المناعة النفسیة لدى طالب وطالبات الجامعة-١
  .طالبات الجامعةفعالیة برنامج تدریبى لتنمیة الذكاء األخالقى لدى طالب و  -٢
  .فعالیة برنامج تدریبى لتنیمة المناعة النفسیة لدى طالب المرحلة الثانویة  -٣
  .فعالیة برنامج تدریبى لتنمیة الذكاء األخالقى لدى طالبات الجامعة  -٤
  .المناعة النفسیة وعالقتھا بكیمیاء التفكیر لدى طالب الجامعة  -٥
  . األخالقى لدى معلمى المرحلة الثانویةفعالیة برنامج تدریبى لتنمیة الذكاء  -٦
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 مـراجـع البحث
  :المراجع العربیة

الضغوط النفسیة التى یتعرض لھا طلبة جامعة تعز وعالقتھا ). ١٩٩٨(أحمد على األمیرى 
  .، كلیة التربیة، الجامعة المستنصریةبتحصیلھم الدراسى

داء الجامعى كما یدركھ الطالب وعالقتھ األ). ٢٠١٢(إمام مصطفى السید وصالح الدین شریف 
، المؤتمر السنوى بالنمو المھنى وبعض المتغیرات النفسیة لدى أعضاء ھیئة التدریس

  .١٧٣السادس لمركز تطویر التعلیم الجامعى، 
الصحة النفسیة وعالقتھا بالذكاء االنفعالى لدى الشابات ). ٢٠٠٥(بشرى أحمد العكایش 

 .، كلیة التربیة، جامعة بغدادیة للبناتالجامعیات في كلیة الترب
، الجزء السابع، معجم علم النفس والطب النفسى). ١٩٩٥(جابر عبد الحمید وعالء الدین الضافى 
  .القاھرة، دار النھضة العربیة

سیكولوجیة فنون األداء، ترجمة شاكر عبد الحمید، مراجعة محمد ). ٢٠٠١(جلین ویلسون 
  .، الكویت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب)٢٥٨(د  العدعنانى، عالم المعرفة،

  .، القاھرة، الھیئة العامة للكتابذكاء المشاعر، ترجمة ھشام الحناوى). ٢٠٠٤(دانیال جولمان 
 .تطور الذكاء األخالقى لدى المراھقین). ٢٠٠٧(رنا زھیر فاضل 

مفھومھ عن ذاتھ على تقدیره  تأثیر مستوى األداء األكادیمي للطالب و).٢٠٠٨(زین ردادي 
، مجلة للكفاءة المھنیة لعضو ھیئة التدریس بكلیة التربیة جامعة طیبة بالمدینة المنورة

  ).٢(، العدد )٢(جامعة طیبة، المجلد 
المشكالت األكادیمیة لطالبات جامعة طیبة وعالقتھا بمستوى ). ٢٠١١(سلطانھ إبراھیم الدمیاطي 

  .معة طیبة، جا دراسة میدانیة–األداء 
، مجلة العلوم التربویة، "الجامعات المصریة بین الواقع والمستقبل"). ١٩٩٣(السید حسن حسانین 

  .، معھد الدراسات التربویة، جامعة القاھرة)١(، العدد )١(المجلد 
، القاھرة، مكتبة المدخل إلى علم النفس االجتماعى). ١٩٦٨(صالح مخیمر وعبده میخائیل رزق 

 .ریةاالنجلو المص
عبد الرحمن الخثالن وعبد المطلب جابر ومحمد بن عبد العزیز وعمر بن عبد اهللا السویلم 

 from المھارات الدراسیة الجامعیة). ٢٠٠٥(
http://study.kfupm.edu.sayktab.htm.)٣١/٣/٢٠١٥ ( 

امعة ج. ، مجلة كلیة التربیةمفھومھا وأبعادھا وقیاسھا: المناعة النفسیة). ٢٠١٣(عصام زیدان 
  .٨٨٢-٨١٢، )١٥١(طنطا، العدد 

فعالیة برنامج إرشادي في تدعیم نظام المناعة النفسیة وفق ). ٢٠١٥(عالء فرید محمد الشریف 
خصائص الشخصیة المحددة لذاتھا لخفض الشعور باالغتراب النفسى لدى طالب 

  .، كلیة التربیة، جامعة المنصورةالجامعات الفلسطینیة
، كلیة األداب، الذكاء األخالقى وعالقتھ بالثقة االجتماعیة المتبادلة). ٢٠٠٧(عمار حسن الشمرى 
 .جامعة بغداد
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ترجمة سعد الحسنى، الریاض، دار الكتاب التربوى بناء الذكاء األخالقى، ). ٢٠٠٣(میشیل بوربا 
  .للنشر والتوزیع

،  لدى طلبة الجامعةالمناعة النفسیة وعالقتھا بالمساندة االجتماعیة): ٢٠١٣(نادیة محمد رزوقي 
  .كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة جامعة دیالي

محددات األداء االكادیمى لطالب وطالبات جامعة طیبة في ). ٢٠٠٤(نیاف بن رشید الجابرى 
  .، كلیة التربیة، جامعة طیبةالمملكة العربیة السعودیة

ا عن الحیاة واألداء الصمود النفسى وعالقتھ بالرض). ٢٠١٤(ورد محمد مختار عبد السمیع 
  .، كلیة البنات، جامعة عین شمساألكایدمى لدى الطالبة الجامعیة

تنمیة مقومات الصمود النفسى كمدخل لتحسین القدرة ). ٢٠١٧(ورد محمد مختار عبد السمیع 
كلیة البنات، جامعة عین على مجابھة أحداث الحیاة الضاغطة لدى الطالبة الجامعیة، 
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