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  لمدركة والقدرة على حل المشكالتالكفاءة الذاتية ا
 المتفوقين لدىعة النفسية المنات بئامنبكوالتوجه نحو الهدف 

 المناعة النفسية(مقياس ل يةالعامل المكونات) دراسيًّا
  

)*(فتحى ناهد أحمد
 

 ملخص
البناء  علىالتعرف  (1تحقيق أهداف أربعة: ) تهدف الدراسة الراهنة إلى الهدف:
الكشف ، بهدف ةمن طالب الجامع المناعة النفسية لدى المتفوقين دراسيًّامقياس العاملي ل

المناعة النفسية،  ( والكشف عن االرتباطات بين أبعاد2عن مستوى المناعة النفسية لديهم، )
( 3، )والتوجه نحو الهدف وكل من الكفاءة الذاتية المدركة، والقدرة على حل المشكالت،

لدى طالب  ى كون هذه المتغيرات الثالثة تعمل بوصفها منبئات بالمناعة النفسيةوالتعرف عل
لدى المناعة النفسية ( وأخيرًا التعرف على الفروق في مكونات 4الجامعة من المتفوقين، )

المنهج (. التخصصعينة الدراسة في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية )النوع، 
طالب من  دراسيًّا المتفوقينطالًبا وطالبة من  (152من ) تكونت عينة الدراسة واإلجراءات:

(. 1،48 ±21،4م=  23 -19المرحلة العمرية من ) في( أنثى 80ذكًرا،  72) الجامعة
مقياس الكفاءة ، المناعة النفسية )إعداد الباحثة(واستخدمت الدراسة أربع أدوات هي: مقياس 

 (، مقياس توجه الهدف1998، نزيهلمشكالت)مقياس حل ا الذاتية المدركة )تعديل الباحثة(،
أشارت  النتائج:ترجمة الباحثة(. ، Elliot & McGregor)تأليف إليوت وماكريجور 

المناعة مستوى مرتفع من أن المناعة النفسية تتكون من عشرة أبعاد، ووجد  النتائج إلى
المناعة جابية بين ، كما وجدت عالقة إيةمن طالب الجامع النفسية لدى المتفوقين دراسيًّا

، والتوجه نحو الهدف الكفاءة الذاتية المدركة، والقدرة على حل المشكالت وكل منالنفسية 
حيث  وفًقا لمتغير الجنس )ذكور/ إناث(في المناعة النفسية فروق  وجودأظهرت النتائج و 
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ا في حين لم تظهر فروق وفقً كان الذكور أعلى من اإلناث في مستوى المناعة النفسية، 
، كما وجد أن المتغيرات الثالثة أمكنها التنبؤ بالمناعة لمتغير التخصص )نظري/عملي(

 .من طالب الجامعةالنفسية لدى المتفوقين دراسيًّا 
القدرة على حل  -الكفاءة الذاتية المدركة  -المناعة النفسية  الكلمات المفتاحية :

.ةمن طالب الجامع المتفوقين دراسيًّا - التوجه نحو الهدف - المشكالت  
 

Perceived Self-Efficacy, Problem-Solving Ability and 
Goal Orientation as Predictors Of Psychological 

Immunity Among High Achieving University Students: 
Studying The Factorial Components of The 

Psychological Immunity Scale 

Nahed Ahmed Fathy)*( 

 

Objectives: The current study aimed to achieve four goals: (1) 
to identify the general factorial structure of the psychological 
immunity scale among high achieving university students, (2) to 
explore the relationship between psychological immunity dimensions 
and Perceived self-efficacy, Problem-solving ability and goal 
orientation, (3) to identify the role of these three variables as 
predictors of psychological immunity, (4) and finally to identify the 
differences in the psychological immunity components according to 
Some demographic variables: (gender and specialization). Method 
and Procedures: A sample consisted of (152) student from high 
achieving university students (72 males, 80 females) the age ranged 
from (19-23, M= 21.4,  ± 1.48) years. The study administered four 
tools: psychological immunity scale (prepared by the researcher), 
Perceived Self-efficacy scale (Modified by the researcher), and goal 
orientation scale (prepared by Elliot & McGregor, translated by the 
researcher), Problem-solving ability scale (Hamdy Nazeh, 1998). 
Results: results indicated that the psychological immunity consists of 
ten dimensions. And there was a high level of psychological immunity 
among high achieving university students. A positive relationship was 
found among psychological immunity dimensions, perceived self-
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efficacy, Problem-solving ability, and goal orientation. Differences 
were found in the psychological immunity according to the sex 
variable (males/females), whereas the males scored high degree on 
psychological immunity scale compared with females, while no 
differences were found according to the specialization variable 
(theoretical/practical). The results also showed that the three variables 
are able to predict the psychological immunity in high achieved 
university group. 

Key words: Perceived self-efficacy-problem solving ability - goal 
orientation- psychological immunity- high achieving students. 

 مقدمة:
أحد مفاهيم التوجه اإليجابي في علم النفس،  (1)يعد مفهوم المناعة النفسية

الفترة الراهنة، ألنها تدل على الصحة في حيث تزايد االهتمام بهذه المفاهيم 
النفسية للفرد ويعتبر مفهوم المناعة النفسية من بين أحدث المفاهيم في مجال 

 بحوث الصحة النفسية.
ه نظام مناعة نفسية لدي( أن اإلنسان Kagan, 2006, 17ويرى كيجان )

ام وظيفته حماية الفرد من اآلثار السلبية للضغوط االنفعالية على غرار نظ
 ,Rachman)."راشمان"  االمناعة الحيوية في الجسم. وهو ما أشار إليه أيضً 

 . (Dubey & Shahi, 2011) ""دوبي وشاهيوأكدته دراسة  (3 ,2016
فالمناعة النفسية هي نظام معقد ومنظم ووقائي لحماية الفرد من 

ة بنظام االضطرابات النفسية والبيئية لمواجهة الضغوط النفسية واالنفعالية أسو 
–Barbamell, 2009, 17; Kagan, 2006, 17; Albert).المناعة الحيوية 

Lorincz et al., 2012, 105) 
إلى  واأول من أشار  (Gilbert et al., 1998)ه ؤ كما يعد دانيل جلبرت وزمال

 ا( من أكثر الباحثين نشرً  (Olahمفهوم المناعة النفسية، في حين يعد أواله
ظهر في نهاية التسعينات من القرن العشرين. ولقد  الذي ودراسة لهذا المفهوم

                              
(1)  Psychological Immunity 
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المناعة تعددت المسميات التي أطلقت عليه ومنها: "المناعة العقلية"، "
االنفعالية"، "نظام المناعة السلوكية"، "نظام المناعة الوجدانية"، "نظام المناعة 

 ,Olah, 1996, 2000, 2002, 2004, 2005, 2009)النفسية"، "المناعة النفسية" 

 ,Voitkāne, 2004; Kagan):ومنها وتوالت الدراسات حول هذا المفهوم (2010

2006; Gombor, 2009; Olah, Nagy & Toth, 2010; Dubey & Shahi, 

2011; Kalmár, 2013, 2015; Bóna, 2014; Rachman, 2016; Nagy & 

Nagy, 2016). 
ية ال تشير إلى بناء ثابت عة النفسان المنأ(Rutter, 1990, 43) روتروترى 

في شخصية الفرد، بل أنها تتحسن بوجود عوامل وقائية أخرى مثل الدعم 
 ومهارات حل المشكالت. وكفاءة الذات االجتماعي وتقدير الذات ومفهوم الذات

عة النفسية تتضمن عناصر مرتبطة بمواجهة الضغوط اوبذلك يتبين أن المن
 التحديات. وال شك أن من بين هذه لتحدياتوالقدرة على التكيف والوقاية من ا

  .والضغوط التفوق الدراسي
أن كفاءة  (Voitkane, 2004, 23)يرى "فوتكاني" إطار الدراسة الراهنة في و 

الذات والقدرة على حل المشكالت والتوجه نحو الهدف إليجاد الحلول وتوليد 
يات لمواجهة البدائل واألفكار تعد من أهم السبل واآلليات واالستراتيج

دراسة  تائجنشارت أكما  الصعوبات االجتماعية والتكيفية والضغوط النفسية.
 المشكلة على المركزة المواجهة تيجيةاسترا مستوى أنإلى  (Yang, 2012)يانج 
 البالط لدى بمستوياتها مقارنة والموهوبين المتفوقين الطلبة لدى أعلى كانت

الطلبة  لدى منخفضة األكاديميةو  النفسية ضغوطت المستويا كانتكما  العاديين،
 الكفاءة استراتيجيات من ةمرتفع مستويات أظهروا الذين الموهوبينو  المتفوقين

 (Sullivan & Guerra, 2007)فان وجويرا الو دراسة س حين أظهرتفي . الذاتية
هم لدىهم كفاءة ذاتية عالية و لدىالمرتفع  كاديمىأن الطالب ذوي التحصيل األ

ودراسة  (Chan, 2002) شان من كلدراسة  وكما ترى وبالتالي تعلمية. أهداف
 من اتوافقً  أكثر هم اعقليًّ  المتفوقين الطالبن إف (Robinson, 2002)روبنسون
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 وفهم الذات فهم على قدرة من هميلد يتوافر فيما ذلك ويتضح العاديين، نهمأقرا
 العقليةلقدراتهم  نتيجة همغير  من أكثر عاتوالصرا الضغوط مع والتعامل خريناآل

 .المرتفعة
مقياس لالعاملي البناء  إلى التعرف على ومن ثم تهدف الدراسة الراهنة

الكشف عن ثة بهدف المعد من قبل الباحالبيئة المصرية في المناعة النفسية 
المناعة النفسية وكل من الكفاءة الذاتية المدركة والقدرة  االرتباطات بين أبعاد

والتعرف على كون هذه المتغيرات ، والتوجه نحو الهدف شكالتعلى حل الم
من طالب  عة النفسية لدى المتفوقين دراسيًّاالثالثة تعمل كمنبئات بالمنا

 لدىالمناعة النفسية ة، إلى جانب التعرف على الفروق في مكونات الجامع
  (.التخصصموجرافية )النوع، لدىعينة الدراسة في ضوء بعض المتغيرات ا

 في ضوء ذلك يمكن إبراز أهمية الدراسة الراهنة على النحو التالي:و 
يعد مفهوم  حياة األفراد حيثفي  فهوم هام وحيويتناولها لمكونات م -1

 االمناعة النفسية ضمن التوجه اإليجابي في علم النفس وقد تزايد االهتمام به
 .والجسميةفي اآلونة األخيرة ألن وجودها داللة على صحة الفرد النفسية 

والضغوط  األمراضبا في حماية الفرد من اإلصابة مً اا وه رئيسً وتعد عاماًل 
 .(5، 2016الشريف، النفسية وآثارها )

عن محاولة االستجابة لما أوصت به بعض الدراسات والبحوث  فضاًل  -2
المناعة ( من أهمية دراسة مفهوم 2013األعجم، العلمية ومنها دراسة )

وخاصة القدرة على حل  النفسية ه بالعديد من المتغيراتعالقتفي  النفسية
  .المشكالت

من طالب  الدى المتفوقين دراسيًّ لمفهوم المناعة النفسية تناولها بالدراسة  -3
 (Stein, 2006)حيث أشارت بعض الدراسات ومنها دراسة شتاين  الجامعة

ار عند قياس إلى أنه البد من أخذ األداء والتحصيل األكاديمي بعين االعتب
 & Fletcher)"فليتشير وساركار" المناعة النفسية. وما ذهبت إليه دراسة 

Sarkar, 2012)  كون الطلبة مجبرون على إظهار مستوى مرتفع من من
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 التيظل التحديات في المناعة النفسية للحفاظ على مستوى أدائهم 
 ,Sullivan & Guerra)دراسة سلفيان وجويرا  وما أشارت إليهيواجهونها. 

هم كفاءة ذاتية يلدالمرتفع  كاديميأن الطالب ذوي التحصيل األ من (2007
 (Yang, 2012) ج دراسة يانجنتائ هأظهرتوما  هم أهداف تعلمية.يلدعالية و 
 الذاتية الكفاءةو  ،المشكلة على المركزة المواجهة تيجيةاسترا مستوى نمن أ
 لدىا بمستوياته مقارنةوالمتفوقين  الموهوبينالب الط لدى أعلى كانت
 .العاديين البالط

 مج ودوارت تدريبية للطلبةرااالستفادة من نتائج هذه الدارسة في إعداد ب -4
وتنمية هذه الجوانب  تهمشخصيفي موضع الدارسة لتبصيرهم بمكامن القوة 

 .اإليجابية في الشخصية
  مشكلة الدراسة:

 ,.Christopher et al)ن يوآخر كرستوفر  ومنها دراسةتشير نتائج األبحاث 

تنطوي على  ااألكاديمية الجامعية تشكل ظروفً  أن البيئةإلى  (197 ,2011
مجموعة من الضغوط النفسية التي تتطلب التعامل معها من قبيل أن الدراسة 

 ،يرضوالحصول على تقدير م   ،متحاناتالجامعية تتطلب التحضير لال
 خاللو . المعلومات في وقت قصير والتمكن من إدارة كم كبير من ،والتنافس

جتماعية في ااعل عوامل شخصية مع أخرى بيئية و هذه الظروف الضاغطة، تتف
 تحديد مخرجات تلك البيئة األكاديمية. 

ن بنية أ (Mckay et al., 2008, 151) نوآخريميكاى  كل من ذلك يرىفي و 
صادره عة النفسية تبرز في الظروف التي تتحدى الفرد الستنهاض ماالمن

طة التي تعيق تحقيق أهدافه الشخصية بغرض التعامل مع هذه المواقف الضاغ
 مستمرةال وبذل الجهودالمنافسة عامل حين تتضمن هذه المواقف  اخصوصً 

عة النفسية في االمنة بدراسلتحقيق الغاية المنشودة. وتهتم الدراسة الراهنة 
عة النفسية االمنفي م تسه التيالعوامل بعض اإلطار األكاديمي بغرض تقصي 
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ومنها الكفاءة الذاتية المدركة  في األداء األكاديمي ايجابيًّ إا التي تلعب دورً و 
شخصية  عوامل باعتبارها للفرد والتوجه نحو الهدف والقدرة على حل المشكالت

  .والتفوق تزيد من مهارات التوافق والنجاحداخلية 
الدراسة الراهنة في ضوء الطرح السابق يمكننا صياغة مشكلة في و 

 التساؤالت اآلتية:
من طالب دراسيًّا المتفوقين  لدىأهم المكونات العاملية للمناعة النفسية  ما -1

  الجامعة ؟
 ؟دراسيًّا الطالب المتفوقين  لدىما مستوى المناعة النفسية  -2
المناعة النفسية وكل من الكفاءة الذاتية هل هناك عالقة ارتباطية بين  -3

المتفوقين  لدى والتوجه نحو الهدف ركة والقدرة على حل المشكالتالمد
 من طالب الجامعة ؟دراسيًّا 

تعزى إلى عامل دراسيًّا هل هناك فروق في المناعة النفسية بين المتفوقين  -4
 ( ؟ ي/ عمليالجنس )ذكور/ إناث(، عامل التخصص )نظر 

 قدرة على حل المشكالتالكفاءة الذاتية المدركة والكل من ما مدى إسهام  -5
من دراسيًّا المتفوقين  لدىفي التنبؤ بالمناعة النفسية  والتوجه نحو الهدف
 طالب الجامعة ؟

 :وما يرتبط به من دراسات اإلطار النظري
 : المناعة النفسية:أوًل 

يعد مفهوم المناعة النفسية ضمن التوجه اإليجابي في علم النفس وقد تزايد 
ونة األخيرة ألن وجودها داللة على صحة الفرد النفسية في اآل ااالهتمام به

ا في حماية الفرد من اإلصابة بعدد من ا ومهمًّ  رئيسً والجسمية، وتعد عاماًل 
عادة ما يتم تناول هذا المفهوم في العلوم النفسية في إطار و  .األمراض

 النفسية عةاالمصاعب الحياتية بشكل عام، حيث يتم الحكم على مستوى المن
كانت  مترتبة على الخبرة الضاغطة سواءً الشخص في ضوء المخرجات ال لدى

عة النفسية تبرز في ابنية المن. ف(Seery, 2011, 1603)إيجابية أو سلبية 
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الظروف التي تتحدى الفرد الستنهاض مصادره الشخصية بغرض التعامل مع 
 (Mckay et al., 2008, 145).هذه المواقف الضاغطة التي تعيق تحقيق أهدافه 

نظام متكامل  "هي المناعة النفسية ( أنOlah, 2000, 2002ويرى "أواله" )
من األبعاد المعرفية والدافعية والسلوكية للشخصية والتي من شأنها أن تعطي 
للفرد مناعة ضد الضغوط، وتدعم النمو الصحي وتعمل كأجسام مضادة نفسية 

( أنها "قدرة الفرد على 718، 2013لمقاومة الضغوط". كما يرى )زيدان، 
التخلص من أسباب الضغوط النفسية، واإلحباطات والتهديدات والمخاطر 
واألزمات النفسية عن طريق التحصين النفسي بالتفكير اإليجابي وضبط 
االنفعاالت واإلبداع في حل المشكالت وزيادة كفاءة الذات ونموها وتركيز 

 والتكيف مع البيئة".الجهد نحو الهدف وتحدي الظروف وتغييرها 
أن المناعة النفسية تشير إلى "قدرة الفرد على استخدام السبل الباحثة  وترى

ة والتكيفية والضغوط واآلليات واالستراتيجيات لمواجهة الصعوبات االجتماعي
 تتحسن بوجود عوامل وقائيةو ثابت في شخصية الفرد،  غير بناء النفسية، فهي

اإلبداع وحل  ، المبادأة والتوكيدية،النفعاليالضبط ا التفكير اإليجابي،ك
النفسية، إدارة وفاعلية الذات، التوجه نحو  المشكالت، الصمود والصالبة

 لية االجتماعية".و التدين، المسئ النفسية،والمرونة  التكيفالهدف، 
أن هناك ثالثة روافد أساسية اشتق  (24 –22، 2013، حسنينوترى )

ية هي: الرافد األول: علم نفس الصحة، الرافد الثاني: منها مفهوم المناعة النفس
 علم المناعة النفسي العصبي، الرافد الثالث التفاعل بين المخ وجهاز المناعة.

من خالل رؤيتهم بعض  (Gilbert., 1998, 619) جيلبرت وزمالؤه""ويذكر 
 : التي تميز المناعة النفسية وهي فيما يليالخصائص العامة 

 ل إلى نجاح والمحنة إلى منحة.تحويل الفش -
 ي المقبول والمقنع.التفسير والتبرير العقالن  -
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 اإلصالح والتأهيل الشامل وليس مجرد التحسن الجزئي المؤقت.  -

 دعم التخيالت اإليجابية.  -

 عدم االستجابة السلبية عند توقع أحداث سلبية.  -

 أنها: Olah, Nagy & Toth, 2010, 103) وتوز" ) وناجي كما يرى "أواله

 تتحكم في حركة الجهاز المعرفي إلدراك النتائج اإليجابية الممكنة.  -

 تؤكد على فرص النمو والتطور.  -

تساعد على اختيار أساليب التكيف أو التأقلم )استراتيجيات المواجهة( التي   -
 تتناسب مع الموقف وحالة الفرد ومزاجه.

  .(Kogan, 2006, 91)تساعد على إدراك النتائج وتقييم ردود األفعال   -
 تعزز آليات الدفاع النفسي وأنها تحمي الفرد من الخطر أو األذى الوجداني  -

.(Barbanell, 2009, 16)  

ا على المناعة ( المناعة النفسية قياسً 97-96 ،2000، يقسم )مرسيو 
 :العضوية إلى ثالثة أنواع هي

وينه النفسي تك ةوهي موجودة عند اإلنسان في طبيع: مناعة نفسية طبيعية -1
التفاعل بين الوراثة والبيئة، فالشخص صاحب التكوين  خالل الذي ينمو من

النفسي الصحي يتمتع بمناعة نفسية طبيعية عالية ضد األزمات والكروب، 
ه قدرة عالية على تحمل اإلحباط ومواجهة الصعاب وعلى ضبط النفس، يلدو 

 .فال يتأزم وال يضطرب بسرعة

ويكتسبها الفرد من الخبرات والمهارات : ابيعيًّ مناعة نفسية مكتسبة ط -2
والمعارف التي يتعلمها من مواجهة األزمات والصعوبات السابقة، حيث 

تنشط جهاز المناعة النفسية  تعتبر هذه الخبرات والمهارات تطعيمات نفسية
وتقويه. وهذا يجعل تعرض الفرد لإلحباطات والصعوبات والعوائق المحتملة 

ية قدرته على تحمل األزمات واكتساب الخبرات التي تنشط ا في تنممفيدً 
 .هيلدالمناعة النفسية 
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وهي تشبه المناعة الجسمية التي تنتج من : امناعة نفسية مكتسبة صناعيًّ  -3
ا بالجرثومة المسببة للمرض بعد إضعافها للتقليل من حقن الجسم عمدً 

مناعة النفسية خطورتها، وتبقى مناعتها في الجسم لمدة طويلة. فكذلك ال
ا لمواقف مثيرة للقلق ا تتم عن طريق تعرض الفرد عمدً المكتسبة صناعيًّ 

والتوتر والغضب المحتمل، مع تدريبه على التحكم في انفعاالته وأفكاره 
ومشاعره، وتعويده على طرد وساوس القلق وهواجس الخوف والجزع 

حالل أفكار إيجابية ومشاعر مبهجة بداًل    . منهاوالغضب، وا 

( أن من بين أعراض فقدان 321 – 320، 2002كما يرى )كامل، 
حكم الذاتي، المناعة: ارتفاع القابلية لإليحاء، فقدان السيطرة الذاتية والت

نعزالية، فقدان اإلحساس بالسرور والمتعة في الحياة، االستسالم للفشل، اال
يشير إلى  نغالق والجمود الفكري، ضعف درجة النضج االنفعالي، ظهور مااال

 الكذب الدفاعي.
منها الصالبة  المناعة النفسية تختلط بمفهومالتي وهناك بعض المفاهيم 

على أنها القدرة العالية على  (76، 2006، حبيب)يعرفها التي و  النفسية
هما كما يرى )زيدان، الفرق بينالمواجهة اإليجابية للضغوط وحلها. ويكمن 

رد فعل إيجابي أو عالج  لنفسية هيأن الصالبة ا في( 339، 338، 2013
وتتم بطريقة شعورية واعية، بينما  بعد حدوثها لألزمات والضغوط النفسية حناج

النفسية هي اتخاذ كافة التدابير واالحتياطات حتى ال تحدث األزمات  المناعة
الشعورية في الالوعي، وهي  قبل أن تحدث وتتم بطريقة أيالنفسية  والضغوط

ولو أردنا التوضيح أكثر  .النفسية  وأهمية من الصالبةا وشمواًل قيدً عملية أكثر تع
نا الصالبة لتحمله يلدحدث مرض نفسي إما أن تكون  بمثال يمكن القول أنه لو

نا المناعة فال نترك لمسببات يلدأو تكون  والتعايش معه أو محاولة عالجه،
التدابير التي  نستخدم تحصيناتنا ونتخذ المرض أية فرصة لكي تهاجمنا بأن

ب في اإلصابة به، بأن نجعل من إمكاناتنا بكل ما يمكن أن يتس تبعد عنا
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ومشاعرنا ودوافعنا ومعارفنا، موانع أو أسوار تحجب عنا االضطرابات  وأفكارنا
النفسية وتحول بيننا وبينها قبل أن تصل إلينا وتصيبنا، فإذا حدثت  واألمراض
 ج إلى الصالبة النفسية، التي هي الوجه اآلخربالفعل فإننا عندئذ نحتا اإلصابة

مكونات المناعة  وأ ويمكن اعتبار الصالبة النفسية أحد أبعاد (1)لفاعلية الذات
  .النفسية

مفهوم المرونة النفسية  المناعة النفسية بمفهوم أيًضا ومن المفاهيم المختلطة
داث واألح التعامل بنجاح مع الضغوطفي الفرد تعرف بأنها "كفاءة التي و 

قدرة الفرد على التكيف والثبات أثناء المحن  يالسلبية والصعاب والمخاطر فه
كما  (Singh & Nahyu, 2010, 24- 25; Waghlid, 2010, 150- 151).والشدائد

ا، أو العودة كان عليه الفرد سابقً  تعني االرتداد مرة أخرى إلى حالة التوافق أو ما
المطالب المتغيرة، وهي عملية تعكس  لمرن معمن الخبرات السلبية والتكيف ا

أنها القدرة على التكيف في مواجهة  التكيف اإليجابي رغم خبرات المحنة، أي
 ,Snape & Miller). النفسية الشديدة الصدمة والمحنة والصعوبة، والضغوط

2008, 218; Marigold et al., 2010, 625) 

 فسية هي الوجه اآلخر منوهكذا يتضح حتى من المسمى أن المرونة الن

 الصالبة النفسية، فإذا كانت الصالبة هي قوة التصدي والمواجهة والثبات أمام

الضغوط والظروف السيئة واألزمات، فإن المرونة في المقابل هي عدم 
القابلية للتغير والتكيف والعمل وفق متطلبات الظروف البيئية  التصلب، بل

ة. ويمكن اعتبار المرونة النفسية أحد أبعاد تأثيراتها السلبي والضغوط لتجنب
 .المناعة النفسية ومكونات

تعتبر كل من الصالبة النفسية والمرونة النفسية والمناعة النفسية من ثم و 
والصحة  (2)اإليجابيسمات الشخصية التي تمثل أسس ودعائم علم النفس  من

                              
(1)  Self-Efficacy 

(2)  Positive Psychology ، 
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ة والمرونة النفسية اعتبار كل من الصالبة النفسي ويمكن (1)النفسية اإليجابية
كامن، بينما يمكن اعتبار المناعة النفسية قدرة  مهارة أو استعداد شخصي

ن كان كل منه شخصية فطرية مثل المناعة  اا يتم تشكيلهمالعضوية، وا 
الطفولة المبكرة وعبر كافة مراحل العمر،  الفرد بداية من لدى اوبناؤه اوتكوينه

ة والتنشئة وخبرات وتجارب الفرد في الحياة، التربي ويتم تنميتها من خالل عملية
ذا كانت  ومن ثم فإن كال منهما تمثل أحد مكونات أو أبعاد المناعة النفسية. وا 

والمرونة النفسية عملية تالية أو الحقة لألحداث والضغوط،  كل من الصالبة
بة أو مستمرة، قبل األحداث النفسية عملية سابقة والحقة ومواك فإن المناعة

  .(339، 338، 2013)زيدان،  وبعدها هاثناوأ
أن من بين مكونات المناعة النفسية الكفاءة  (1، 2012، أبو العزايم)ويرى 

 – 514، 2011)جولدسين، بروكسي، الذاتية والتوجه نحو الهدف. كما يرى 
تميز التوجه العقلي للمتسمين بالمناعة  أن من بين الخصائص التي (515

وتوقعات إيجابية، وأنهم يعتقدون أنهم  ألنفسهم أهداًفا نفسية أنهم يضعونال
قادرون على حل المشكالت واتخاذ القرارات الصحيحة، ويشعرون أنهم مقدرون 
ولهم مكانة خاصة، وينظرون إلى األخطاء والعثرات والمعوقات باعتبارها 
تحديات عليهم أن يواجهوها وليست محبطات عليهم أن يجتنبوها، ويعتمدون 

استراتيجيات فعالة لمواجهة المواقف المختلفة، ومقاومة اإلحساس  على
هم وال ينكرونها ويرون أنها لديبالهزيمة، واعون بجوانب الضعف والخطر 

هم ويستمتعون لديمجاالت قابلة للتغير والتحسن، ويدركون جوانب القوة والتميز 
يمتلكون مهارات هم صور القوة والكفاءة و لديبها. كما يغلب على مفهوم الذات 

جيدة في بناء العالقات باآلخرين، ويحددون جوانب حياتهم التي يمكنهم 
 السيطرة عليها.

                              
(1)  Positive Mental Health 
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لذا ترجع أهمية المناعة النفسية إلى توجيه الفرد إلى حسن التعامل مع 
الضغوط والمؤثرات في البيئة المليئة بالمشكالت، كما تمكن الطالب من أن 

بكفاءة مع مجريات الحياة بصعوباتها وتحدياتها يكون أكثر قدرة على التعامل 
 (.27، 2013، حسنينوعلى تحديد أهداف واقعية والسعي الدءوب لتحقيقها )

يفان بيكر كل من دعم ذلك ما يذكرهوي  ,Baker, Bridger, Evans)وبريدجر وا 

 ألن التوافق، ذلك وسرعه سهولة من عوامل يعد التفوق أنمن  (5-6 ,1998

المرتفعة،  قدراتهم العقلية خرين، بسببآللو  لذواتهم أفضل فهم هميلد المتفوقين
كما  .بأقرانهم مقارنة صحية وبطرق أفضل بشكل الضغوط مع يتوافقون فهم ولذلك

في تلعبه المناعة النفسية  يمن الدراسات إلى الدور الهام الذأشارت العديد 
 Haskett)وآخرين هاسكيت  األكاديمي ومنها دراسة كل منو  يالتحصيل الدراس

et al., 2006)  عة النفسية التي اتقصي العوامل المسؤولة عن المنب اهتمتالتي
ن وآخريدراسة كل من سوانسن و  .في األداء األكاديمي ايجابيًّ إ اقد تلعب دورً 

(Swanson et al., 2011)  أوضحت الدور الهام للمناعة النفسية كمتغير التي
هة والتحصيل األكاديمي والفاعلية االجتماعية من ج لدىوسيط بين الدعم الوا

بينت أن المناعـة النفسـية تتنبـأ التي ( 2014، ي)علمن جهة أخرى. ودراسة 
( 2012، يدراسة )العبدل نتائج . كما أظهرتيكيف والتحصيل األكاديمبـالت

والصالبة  جهة من الضغوط أساليب مواجهة بين غالبية رتباطيةا عالقة وجود
 الطالب المتفوقين.  لدى أخرى جهة من وأبعادها النفسية

 ب(أن الطال39، 2016الفريحات، المومني، )كما يذكر  وهذا يعني
المتفوقين يستخدمون جميع األساليب المتاحة في مواجهة أحداث الحياة 
ا الضاغطة، فكلما تعددت وتنوعت أساليب مواجهة الضغوط كانت أكثر نفعً 

على الضغوط النفسية التي تواجههم، وهذا يرتبط وفائدة في التصدي والتغلب 
العقلية واالنفعالية، واالستجابة بوسائل  لقدراتهمبقدرتهم على التوظيف المتكامل 

نفسية وانفعالية تساعدهم في مواجهة الضغوط  بقدراتفهم يتميزون ، متوافقة
تماد نهم يتميزون بقدرة على التحمل وضبط وتحقيق الذات واالعأالنفسية، كما 
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مما يشير إلى حسن التعامل مع الضغوط ومستوى مرتفع من المناعة . يهاعل
 النفسية.
 : المناعة النفسية والكفاءة الذاتية المدركة للفرد: ثانًيا

( عندما نشر 1977على يد ألبرت باندورا عام ) الذاتية الكفاءة ظهر مفهوم
دية لتعديل السلوك"، مقال له بعنوان "كفاءة أو فاعلية الذات نحو نظرية أحا

(، حيث ربطه بمفهوم الضبط الذاتي للسلوك في نظريته 1986وطوره عام )
االجتماعية المعرفية، ومن خالل هذه النظرية تبنى الفكرة القائلة "بأن األفراد 

ألفكارهم  اأو معياريًّ  اقياسيًّ  ايمتلكون معتقدات تمكنهم من أن يمارسوا ضبطً 
الضبط يمثل اإلطار المعياري للسلوكيات التي تصدر  ومشاعرهم وأفعالهم، وهذا
 .(Bandura, 1987, 89) ومحتواها"عنهم من حيث مستواها 

 الذاتية الكفاءة (226، 2013، علوان) علوانسالي طالب  لذا عرفت

 المهمات على للتغلب قدرتهفي  الذاتية لتوقعاته الفرد معرفة"بأنها  المدركة

 على السيطرة قدرة في ذاتية قناعات في مثلوتت ناجحة وبصورة المختلفة
، محمدكما عرفها ) ."تواجهه التي الصعبة المشكالت على والتغلب المتطلبات،

بأنها "اعتقاد الفرد في إمكانياته الذاتية، وثقته في قدراته  (34، 2005
ومعلوماته، وأنه يمتلك المقومات العقلية المعرفية، واالنفعالية، والدافعية، 

ية والعصبية، ما يمكنه من تحقيق المستوى الذي يرتقيه ويحقق له التوازن والحس
 Gilbert et)يرى "جلبرت وزمالؤه" و  جهوده وطاقاته في هذا المستوى". امحددً 

al., 1998, 619) من شأنه أن يعمل على  أن المناعة النفسية هي نظام وقائي
ليات التفاعل بين الفرد التكامل بين إمكانات واستعدادات الفرد وهي تدعم عم

 وبيئته مما يدعم الذات بصفة أساسية. 
في استخدام  اواعيً  امنظمً  افارتفاع الكفاءة الذاتية للفرد تجعله يفكر تفكيرً 

(. فكلما ازداد اعتقاد (Furze, 2011, 124أقصى حد لقدراته وخبراته وطاقاته 
ن من حل مشكلة ما جل التمكأمتالكه إمكانات سلوكية توافقية من اإلنسان با
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لتحويل هذه القناعات إلى سلوك فاعل،  ابصورة عملية، كان أكثر اندفاعً 
فالشخص الذي يشعر بدرجة عالية من الكفاءة الذاتية سوف يبذل من الجهد 

من ذلك الذي يشعر بدرجة أقل من الكفاءة الذاتية، فالتقدير  والمثابرة أكثر
الفرد الثقة بأن مساعيه سوف تقوده  المسبق المرتفع للكفاءة الذاتية سيعطي

إلى النجاح بغض النظر عن صعوبتها، في حين أن التقدير المنخفض  اأيضً 
إلى بذل القليل من الجهد والمثابرة )رضوان،  اللكفاءة الذاتية سيدفع الفرد أيضً 

1997 ،27). 
 ود ذو ومن ثم فكلما زاد اإلحساس بالكفاءة الذاتية زاد الجهد والمثابرة، فاألفرا

الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعاملون مع المشكالت بمزيد من اإلحساس بالهدوء 
(Lu, 2011, 48 و .) يرى "كربي" أنه إذا كان تقدير األفراد لذواتهم ذلك في

بها  هة التغيرات أو الضغوط التي يمرونفي مواج اشكل ذلك لهم درعً  اإيجابيًّ 
راعات التي تعترض السيطرة على الصها، مما يوفر لهم القدرة على نأو يواجهو 

بالحياة ويشعرون بالمسئولية  اواستمتاعً  أكثر واقعية وتفاؤاًل  حياتهم، فيكونون
(Cripe, 2001, 1) هم.لدي. مما يدعم المناعة النفسية 

وتعد الكفاءة الذاتية المدركة هي إحدى موجهات السلوك وسابقة على 
الذي يدرك قدراته وكفاءاته بدرجة حقيقية مرحلة تحديد الفاعلية الذاتية، فالفرد 

مكانياته، لدىلذاته ويكون  اوتقديرً  اإيجابية يكون أكثر نشاطً  ه مرآة معرفية لذاته وا 
وهذا يشعره بقدرته على التفاعل بإيجابية مع مقتضيات البيئة حوله، ويعطيه ثقة 

، محمود)معها  اومتوافقً  ضغوط الحياة مما يجعله متفاعاًل  بنفسه في مواجهة
الفرد يعتمد على أحكامه  لدى. فسلوك المبادرة والمثابرة (621، 2012

التعامل بنجاح مع في ته ءوتوقعاته المتعلقة بمهاراته السلوكية ومدى كفا
في التكيف النفسي  اتحديات البيئة والظروف المحيطة وهذه العوامل تلعب دورً 

 (.2005، محمودو  محمدأو االضطراب )
في كفاءته وفاعليته الذاتية والتي تتمثل في دراسيًّا المتفوق لذا فاعتقاد 

دراكاته لمهاراته وخبراته وقدراته من شأنها أن تدفعه للتفوق بحيث  توقعاته وا 
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على معتقداته  هد لتحقيق النجاح المرضي له بناءً ويبذل الج ايضع لنفسه أهدافً 
 ,Baker, Bridger)يفان ا  و  كل من بيكر وبريدجر دراسة اإليجابية. وهو ما أيدته

Evans, 1998) وذلك أن  أن التفوق يعد من عوامل سهولة وسرعه التوافق، من
 العقلية المرتفعة، قدراتهمبسبب  خرين،آللهم فهم أفضل لذواتهم و يتفوقين لدالم

 نهم.بأقرابشكل أفضل وبطرق صحية مقارنة  طولذلك فهم يتوافقون مع الضغو 
ذاتية وجود عالقة بين الكفاءة ال لىإ (Cruz, 2002) زت دراسة كرو كما أشار 

لمن يتمعتون  كان التحصيل األكاديمي فقد المدركة والتحصيل األكاديمي
مقارنة بنظرائهم ممن يتمعتون بمستوى  ابمستوى مرتفع من الكفاءة الذاتية مرتفعً 

 منخفض من الكفاءة الذاتية. 
أن هناك أربعة عوامل ( (Bandura, 1997, 76- 81باندورا هذا يذكر في و 

 تؤثر في الكفاءة الذاتية وهي:
ترجع إلى النجاحات الماضية التي تحكم التوقعات التي انجازات الذات: و  -1

فالنجاح يتبعه نجاح، ويزيد من توقع النجاح حيث يعتبر ما يحققه أداء 
في الكفاءة الذاتية، فالتغلب  االفرد من إنجازات من أكثر المصادر تأثيرً 

دراك العالقة بين الجهد والنتيجة يؤدي إلى رفع توقعات على مشك لة ما وا 
الكفاءة الذاتية، فإذا شعر الشخص أنه ينجز بصورة ناجحة تزيد توقعاته 

، فالتوقع المسبق و ما ينطبق على المتفوقين دراسيًّالكفاءته الذاتية وه
ودهم إلى النجاح بالثقة التي تقدراسيًّا للكفاءة الذاتية العالية سيمد المتفوقين 

مهما بلغت الصعوبة والضغوط النفسية ويستطيع المتفوق التعامل بشكل 
جيد مع الضغوط والمشكالت والتكيف وبالتالي يؤدي ذلك إلى مستوى 

عززت ذلك نتائج دراسة التي مرتفع من المناعة النفسية. ومن الدراسات 
متفوقين وال الموهوبين البالطأوضحت أن التي  (Yang, 2012)يانج 
مواجهة الضغوط في  الذاتية الكفاءة ةتيجياسترا من عالية مستويات أظهروا

  .العاديين البالط لدى بمستوياتها مقارنة النفسية األكاديمية
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نجازاتهم تزيد  -2 الخبرات المالحظة: كما أن مالحظة الفرد لنجاح اآلخرين وا 
 ه.لديمن الكفاءة الذاتية 

قناع الخارجي للفرد بقدرته على القيام بسلوك تمثل في اإلياإلقناع اللفظي: و  -3
ن واألصدقاء الذين لديمعين وهو ما يمكن أن نطلق عليه تأثير تشجيع الوا
 نتائجذلك تشير في يتوقعون األداء من خالل اإلقناع اللفظي للفرد. و 

 الضغوط مصادر أهم أنإلى  (Barber-Marsh, 2007) مارش -باربر دراسة
، لذا يستخدم المتفوقون بالعالقات المتعلقة تلك الموهوبين الطلبة لدى النفسية

 مع العالقات على الحفاظومنها  التكيفية االستجاباتالعديد من  والموهوبون
هتشيسون  دراسةأظهرت نتائج كما  .الداعمة والبيئة واألسرة، الزمالء
ا أن أكثر االستجابات التكيفية شيوعً  ((Hutcheson & Tieso, 2014وتيسو
كانت إيجاد مجموعات داعمة من  والمتفوقين الطلبة الموهوبين لدى

 .األصدقاء
 انفعالية تؤثر تأثيرً ر إلى أن البنية الفسيولوجية واالنفعالية: وتشياالستثارة اال -4

بشكل عام على الكفاءة الذاتية للفرد وعلى مختلف الوظائف العقلية 
نفعالية االستثارة اال الوجدانية، ومن شأنوالمعرفية والحسية العصبية و 

لق والخوف مثل التحكم والسيطرة على القدراسيًّا المتفوق  لدىالمنخفضة 
دراكات الطالب المتفوق لنفسه  واالنفعال الشديد بناءً  على توقعات وا 

مكانياته أن تؤدي إلى كفاءة ذاتية مرتفعة. مما يؤدي إلى أداء ونجاح  وا 
لذا وكما  ه.لديللمناعة النفسية  ودعم مرضي. وبالتالى تكيف وتوافق نفسي
ما تؤدي الكفاءة  ا( فأنه غالبً 2010توصلت دراسة )عبد الجبار، 

في المواجهة المثمرة الفعالة لمتطلبات مواقف الحياة  اكبيرً  االشخصية دورً 
بعد التعرض للضغوط، وأن الكفاءة الشخصية وسمو الذات لهما مساهمة 

 ناعة النفسية.ذات داللة إحصائية في التنبؤ بالم
 : المناعة النفسية والقدرة على حل المشكالت:اثالثً 

تعد القدرة على حل المشكالت من الموضوعات األساسية في مختلف 
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مجاالت الحياة المعاصرة وخاصة في مجال التربية والتعليم. ويعرف شارما 
(Sharma, 2015, 72 القدرة على حل المشكالت على "أنها عملية معرفية )

كية ذاتية يحاول الفرد من خاللها تحديد أو اكتشاف حلول فعالة بهدف سلو 
 التكيف مع الموقف المشكل أو الضاغط الذي يواجهه في سياق الحياة اليومية".

حل  ( إلى أن (Aubut & Belanger, 2017كما يشير كل من أيوبوت وبيالنجير
وضع أو  اواًل يقوم بها الشخص مح التيالمشكالت االجتماعية هو "العملية 

  تحديد حلول فعالة وقابلة للتكيف مع المشكالت اليومية".
وأحد العناصر أو  للتعلم، اأساسيًّ  احل المشكالت مطلبً القدرة على  لذا تعد

 من العديد حياته في الفرد يواجهللمناعة النفسية، حيث  وقائيةال العوامل
هتها بطريقـة جلها وموا حلولإيجاد  تستدعي التي الضاغطة المشكالت والمواقف

محددة الستجابته واختيار االسـتجابات  تكوين خطط بحيـث يتحـتم عليـه ،يجابيةإ
، مصعب) الضرورية لحل هذه المشكلة المالئمـة مـع فحـص االسـتجابات

2009 ،3،4.)  
عة النفسية ال تشير إلى ان المنأ إلى (Rutter, 1990, 65) "روتركما تشير "
من خصية الفرد، بل أنها تتحسن بوجود عوامل وقائية أخرى بناء ثابت في ش

عة النفسية تتضمن عناصر امهارات حل المشكالت. وبذلك يتبين أن المنبينها 
كما يرى مرتبطة بمواجهة الضغوط والقدرة على التكيف والوقاية من التحديات. 

ب الطال لدىأن القدرة على حل المشكالت  (Voitkane, 2004, 23) فوتكاني
والموهوبين من بين اآلليات واالستراتيجيات اإليجابية للتعامل مع  المتفوقين

 الضغوط النفسية والصعوبات االجتماعية والتكيفية. 
 ،زيتون بوأو  بنات (دراسة نتائجتشير العديد من الدراسات ومنها هذا في و 
 الطلبة لدى المشكلة حل مهارات علىأ كانت البدائل توليدة ن مهار أ ( إلى2010

 على المشكالت مهارة حلل إيجابيهناك تأثير  كما كان، نوالمتفوقي الموهوبين
كما أشارت العديد من . والعائلي الشخصي التكيف هما التكيف بعادأ من بعدين
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 االستجابات أعلى كانت من بين المشكلة حلالقدرة على أن الدراسات إلى 
ومن هذه الدراسات  نوالمتفوقي هوبينالمو  لدىالنفسية  للضغوط يجابيةاإل التكيفية
 المواجهة تيجيةاسترا مستوىأوضحت أن التي  (Yang, 2012) يانج دراسة
 مواجهةفي  والمتفوقين الموهوبين البالط لدى أعلى كانت المشكلة على المركزة

 . ودراسةالعاديينالب الط لدى بمستوياتها مقارنة األكاديمية النفسية الضغوط
 للضغوط التكيفية االستجابات أن أعلىأشارت إلى التي  (2015، الطبيخ)

 على وكانت يجابية،التكيفية اإل االستجابات نوع من كانت الموهوبين لدى النفسية
 نيهارت ودراسة .يجابيالمشكلة، ثم التقييم اإل حل المنطقي، التحليل التوالي

(Neihart, 2002 ) بطة المرت السمات والخصائص بين أن منأوضحت التي
الضغوط  تأثيرمن من شأنها الحد  التيو  بالتفوق القدرة على حل المشكالت،

  النفسية.
 الضغوطو  القدرة على حل المشكالتكما أوجد الباحثون عالقة بين نقص 

 ,D’Zurilla, Nezu, Maydeu)هذا يحدد دزوريال ونيزو ومايديو في و  .النفسية

االجتماعية هما )التوجه  المشكالت بعدين للتكيف لحل (124 -122 ,2002
لحل  لمشكلة، والتوجه السلبي لحل المشكلة(. فالتوجه اإليجابيلحل ا اإليجابي

عرض  -1تية: في بناء يتضمن السلوكيات اآلالمشكلة تم وصفه كنمط معر 
االعتقاد بأن المشكالت قابلة  -2من التهديدات.  شكالت كالتحديات بداًل الم

االعتقاد بأن  -4لفرد على حل المشكالت بنجاح. قدرة افي االعتقاد  -3للحل. 
القيام بحل المشكالت على  -5ومثابرة.  اوجهدً  احل المشكلة الناجح يتطلب وقتً 

لحل المشكلة الميول أو  تجنبها. كما يتضمن التوجه السلبي من بداًل الفور 
 اكبيرً  ااالتجاهات العامة مثل التصرف على اعتبار أن المشكلة تمثل تهديدً 

صابته باإلحباط  على حل المشكالتته قدر في لسعادة الفرد، والشك  بنجاح، وا 
 عندما يواجه مشكلة. 

وبين  القدرة على حل المشكالتدعم العديد من الباحثين العالقة بين  ذلكك
 ,Chang)التكيف النفسي حيث أشارت نتائج دراسة تشانج ودوزيليا وسنا 
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D’zurilla, Sanna, 2009) اوسيطً  ارة على حل المشكالت تلعب دورً إلى أن القد 
يؤثر في العالقة بين السعادة النفسية والضغوط النفسية، ودراسة شانج  محتماًل 
التي أيدت هذه العالقة وأوضحت وجود عالقة  (Chang et al., 2001) نوآخري

ومن ثم يتمتع  قوية بين أنماط حل المشكلة والقدرة على التكيف النفسي.
 ,Richards)ن بدرجة مقبولة من التكيف النفسي وبون والمتفوقو الطالب الموه

Encel & Shute, 2003; Ramasy, Martray & Robers, 1999)  لذا هناك
عالقة بين التفوق والقدرة على التكيف والتعامل مع الضغوط النفسية. كذلك 

( إلى أن الموهوبين والمتفوقين Tomchin, 1996توصلت دراسة تومشين )
مون استراتيجيات وآليات تكيف متنوعة ويتحملون المسئولية، ويتعاملون يستخد

مع الضغوط بشكل جدي، وال يتجاهلون المشكالت بل يركزون بشكل إيجابي 
 على حلها. 

ا للتعامل مع قل استخدامً اتيجية الهروب والتجنب هما األتر ن اسأكما تبين 
 إلى ونصية حيث يميللشخا وهذا يتسق مع سماتهم هم،الضغط النفسي من قبل

 .(39، 2016المومني، و  الفريحات) المواجهة والمغامرة وحل المشكالت
 : المناعة النفسية والتوجه نحو الهدف للفرد:ارابعً 

 المرتبط أو المعاصرة المهمة المفاهيم من الهدف نحو التوجه مفهوم يعد
 أعلى تمثل إذ ذاته وتحقيق لإلنجاز الفرد سعىفي  جوهري ومكون ة،بالدافعي
ألشياء عمل ا على الفرد تحفز يفه إلى تحقيقها يسعىالتي  االجتماعية الحاجات
 المحركة القوة المعرفية يوه ،تواجههالتي  الحياتية المواقف مختلف مع والتعامل

 (.34، 2016، )المياحي بالكفاءة المرتبطة للسلوكيات
( أن التوجه نحو Sullivan & Guerra, 2007, 454ويرى "سلفيان وجويرا" ) 

توجهات  Dweckالهدف هو "دوافع الطالب إلكمال مهمة". كما عرف "ديويك" 
الهدف على أنها "األهداف األساسية التي يمكن لألفراد السعي لتحقيقها وحددها 
في فئتين هما: توجه هدف التعلم وهو تنمية كفاءة الفرد عن طريق اكتساب 
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جادة التعامل مع مو  اقف جديدة، وتوجه هدف األداء وهو مهارات جديدة وا 
 ,Ashford, Blatt & VandWalle).خرين بالنسبة لآل استعراض كفاءة الفرد

إلى التوجهات نحو الهدف بشكل عام على  Amesآميز" "وأشارت  (791 ,2003
من السبل المختلفة  اأنها "نماذج متكاملة من المعتقدات الدافعية التي تمثل عددً 

طة المرتبطة بالتحصيل الدراسي واالشتراك بها واالستجابة للوصول إلى األنش
أن التوجه نحو الهدف هو "حالة  وترى الباحثة(. Albaiali, 2003, 109لها )

 الدافع للمهمة التي يقوم بها الفرد إلنجازها".في داخلية تتمثل 
 على في كفاءته وفاعليته الذاتية وقدراتهدراسيًّا وال شك أن اعتقاد المتفوق 

من شأنها أن تدفعه للتفوق  تواجههالتي  الحياتية قفاالمو  مختلف مع التعامل
على  د لتحقيق النجاح المرضي له بناءً ويبذل الجه ابحيث يضع لنفسه أهدافً 

 ,Baker).يفان ا  و  كل من بيكر وبريدجر دراسة معتقداته اإليجابية وهو ما أيدته

Bridger, Evans, 1998) رتفع من المناعة النفسية.مما يؤدي إلى مستوى م  
"بنظرية هدف  أيًضاوتعتبر "نظرية توجه الهدف" والتي يشار إليها 

نظرية  " من أبرز النظريات الدافعية، فهيالتحصيل" أو "هدف اإلنجاز
اجتماعية معرفية تفسر دافعية الطالب في مواقف التعلم، حيث تهتم هذه 

أي تهتم بنوع الدافعية أكثر من النظرية بإدراك الطالب لسبب سعيهم لإلنجاز 
(. فعلى سبيل المثال Pintrich, 2000, 463- 469مجرد االهتمام بكم الدافعية )

ثنان من الطالب نفس القدر من الدافعية إلنجاز مهمة ما، ولكن ربما يمتلك ا
 (.286، 2013مختلفة ألداء هذه المهمة )محمد،  اهما أسبابً لديربما يكون 

 & Elliotالهدف كما يرى كل من "إليوت وتشيرتش" لذا فالتوجه نحو 

church (1997)  هو بناء نفسي يشمل على اتجاهات وسلوكيات مرتبطة
بمواقف اإلنجاز، وهو إطار عقلي يصف المناحي الدافعية المختلفة التي يتبناها 

، علىأحمد و لسلوك الفرد وأدائه ) اقويًّ  ااألفراد لتحقيق األهداف، كما تعد مؤشرً 
2013 ،253(. 
التركيز في بداية البحث في مجال توجه الهدف  من الجدير بالذكر أنه تمو 
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 ;Woolfolk, 1995)وهدف األداء تعليمهدف ال :يوهعلى النماذج الثنائية 

Ames & Archer, 1988; Dweck, 1986)  حيث يهدف الطالب المتبني للهدف
ذاته، والبحث عن المواقف التعليمي إلى تحسين األداء والتعلم من أجل التعلم 

بالنسبة له، كما أنه يثابر عند مواجهة الصعوبات والتحديات  االتي تمثل تحديً 
وال يستسلم بسرعة، ويهدف الطالب المتبني للهدف األدائي إلى التركيز على 

بالذكاء وتجنب وصفه بأنه  في وصفهكيفية حكم وتقييم اآلخرين له، والرغبة 
 تم التركيز على ثم .(Dweck, 1986, 1042) ر مؤهله القدرة أو غيلديليس 

أن إلى  (Elliot, 1999, 171- 174)وزمالؤه  النماذج الثالثية حيث أشار إليوت
 - أداء وأهداف تقان،إتمكن أو  أهداف: هي فئات ثالثفي  تصنيفها يتم األهداف

 فإنه تمكن أهداف لنفسه يضع فالفرد الذى من ثمتجنب، و  – أداء وأهداف إقدام،
 من وأما يملكها، التي المهارات نتحسي خالل من وتنميتها ذاته تطوير يحاول
 والتفوق اآلخرين منافسةهو  األساسي همه يكون إقدام – أداء أهداف يتبنى
 يحاول فإنه تجنب - أداء أهداف أهدافه كانت ومن م،نهاستحسا نيل أو عليهم
 .الفشل من اخوفً  الصعبة مهاميتجنب ال كما ،بمظهر عدم الكفاءة الظهور تجنب

ظهرت  التيو  توجهات نحو الهدف ةاشتلمت على أربع ثم النماذج الرباعية التي
 ;Elliot & Harackiewicz, 1996) كل مندراسة شير jفي مرحلة الحقة كما 

Elliot, 1999; Murphy & Alexcander, 2000) :وهي 
ة في تطوير كفاءته الفرد الرغب لدىإقدام: حيث يكون  –توجه اإلتقان  -1

 وزيادة المعرفة والفهم من خالل بذل الجهد.
الفرد الرغبة في تجنب عدم  لدىإحجام: حيث يكون  –توجه اإلتقان  -2

 تتعلق بالمهمة. التيتتعلق بالذات أو  التيلمرجعيته  االكفاءة وفقً 

 تقييمه بشكل إيجابيالفرد الرغبة في  لدىإقدام: حيث يكون  –توجه األداء  -3
 يتعلق بالكفاءة مقارنة باآلخرين. فيما

الفرد الرغبة في تجنب األحكام  لدىإحجام: حيث يكون  –توجه األداء  -4
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 السلبية فيما يتعلق بالقدرة مقارنة باآلخرين. 

 & Sullivan)وتشير العديد من الدراسات ومنها دراسة سلفيان وجويرا  

Guerra, 2007) هم كفاءة يلدرتفع إلى أن الطالب ذوي التحصيل الدراسي الم
إلى  (2008هم أهداف تعلمية. كما أشارت دراسة )المكاوي، يلدذاتية عالية و 

توجه  على الطالبات العاديات في كل من اأكاديميًّ  تفوق الطالبات الموهوبات
 ,Voitkane)" يكذلك توصلت دراسة "فوتكان تقان.هدف التعلم، استراتيجية اإل

بالرضا عن الحياة  االهدف يرتبط إيجابيًّ  إلى أن التوجه نحو تحقيق (2004
 .والتغلب على الضغوط

وبناًء على ما سبق تعد كل من كفاءة الذات المدركة والقدرة على حل 
والموهوبين من أهم  الطالب المتفوقين لدىالمشكالت والتوجه نحو الهدف 

وافق صعوبات والضغوط النفسية. وبالتالي تحسين التالسبل واآلليات لمواجهة ال
 والمناعة النفسية. النفسي
عبر العديد  المناعة النفسيةباستعراض الدراسات التي اهتمت بمفهوم و 

سلسلة من من خالل  "الباحث المجري "آتيال أوالههدف فبداية من القياسات 
 ;Olah, 1996; 2000) والدراسات التي قام بها على مدى عدة سنوات البحوث

مسمى  أطلق عليهلمناعة النفسية لمقياس أول  لى إعدادإ (2005 ;2004 '2002
دراسة  (Voitkane, 2004)ان" أجرى "فويتككما  ".قائمة نظام المناعة النفسية"

عالقة التوجه نحو تحقيق الهدف والرضا عن الحياة بنظام  على للوقوف
  .المناعة النفسية واالكتئاب

مرضات الطوارئ بالمقارنة بين م (Gombor, 2009) "جومبو"دراسة واهتمت 
في كل من المجر والسويد من حيث عوامل العمل، المساندة االجتماعية، 
والشخصية كما تتمثل في المناعة النفسية، والرضا عن الحياة كمحددات 

لكشف عن المناعة ل( Olah, 2009لإلنهاك النفسي. كما أجريت دراسة "أواله" )
( 2010، الجبار عبد)دراسة  وكذلكالنفسية كمفهوم جديد للمواجهة والمرونة. 

ية وسمو ءة الشخصاهتمت بدراسة العالقة بين المناعة النفسية والكفاالتي 
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دراسة لمقارنة  (Olah, Nagy & Toth, 2010)"الذات. وأجرى "أواله وناجى وتوز
توقعات الحياة والمناعة النفسية في عدة ثقافات مختلفة بهدف الوقوف على 

 فسية وتوقعات الحياة. العالقة بين المناعة الن

( Albert-Lorincz et al., 2011لورينكز" ) -بينما قامت دراسة "ألبرت
نفعالي نظام المناعة النفسية والمزاج االللتعرف على العالقة بين خصائص 

 ,Dubey & Shahi)""دوبي وشاهي كل منقام كما المراهقين.  لدىللشخصية 

فسية وأساليب المواجهة دراسة على المناعة الن بعنوان بإجراء دراسة (2011
إلى معرفة دور المناعة النفسية في استخدام استراتيجيات  تهدف .المهن الطبية

دراسة و أصحاب المهن الطبية.  لدىالتكيف وخفض الضغوط واإلنهاك النفسي 
لتعرف على عالقة المناعة النفسية بالمساندة أجريت لالتي ( 2013) "األعجم"

  .االجتماعية

( للوقوف على أهمية تنشيط المناعة النفسية 2013" )محمدمت دراسة "وقا
الطالبات المعلمات.  لدىلتنمية مهارات التفكير اإليجابي وخفض قلق التدريس 

أجريت لتحديد مفهوم المناعة النفسية ومعرفة  التي( 2013ودراسة "زيدان" )
عداد مقياس لقياسها   "علي" ودراسة معة.طالب الجا لدىأبعادها أو مكوناتها وا 

عـة النفسـية وعالقتهـا اهدفت التحقق من مستويات المناستالتي  (2014)
 ة "كالمار"ودراس طالب الجامعة. لدى بالتكيف األكاديمي والتحصيل الدراسي

Kalmar, 2015))  طالب  لدى ةأجريت للكشف عن نظام المناعة النفسيالتي
( التأثيرات Rachman, 2016راشمان )بينما ناقشت الدراسة النظرية ل الجامعة.

أجريت  التي( 2016"محمد" ) ودراسة .المعرفية على نظام المناعة النفسية
 .القابلين للتعلم ااألطفال المعاقين عقليًّ  أمهات لدى للكشف عن المناعة النفسية

الضوء على كيفية  (Nagy & Nagy, 2016)" يوناج يناجكما ألقت دراسة "
  .النفسية المناعة آليات المواجهة وكفاءة ن خاللممواجهة العقم: 

( التي درست العالقة بين كل من الحصانة 2016ودراسة "سويعد" )
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نزالء مراكز اإليواء في قطاع غزة من  لدىالنفسية وقلق المستقبل وجودة الحياة 
من فاعلية البرنامج اإلرشادي  (2016) "الشريف"دراسة كما تحققت الشباب. 
ام المناعة النفسية وخفض أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة على لتدعيم نظ

 خير على غزة عامعينة من المراهقات من األسر المتضررة بالعدوان األ
مقياس وتقنين بناء أجريت بهدف  التي (2017) "خضير"دراسة و  .(2014)

 اأخيرً و  .والجماعية المناعة النفسية للرياضيين المتقدمين في األلعاب الفردية
طلبة  لدىالمناعة النفسية على تعرف لل أجريتالتي ( 2017) "العكيلي"دراسة 

  .طالب جامعة بغدادلدى الجامعة وعالقتها بالوعي بالذات والعفو 
 تي:ضوء ما سبق يمكننا الوقوف على اآلفي و
 ية المناعة النفسية كمفهوم إيجابيأشارت مجمل الدراسات السابقة إلى أهم -1

 مواجهة ضغوط الحياة. في م وتأثيره الها
تها عالقفي عدم وجود دراسات سابقة تناولت متغيرات الدراسة الراهنة  -2

 حدا بالباحثة إلى إجراء هذه الدراسة. بالمناعة النفسية، األمر الذي
 لدىلوحظ ندرة في توجهات الدراسات التي اهتمت مباشرة بالمناعة النفسية  -3

 األمر لمزيد من البحوث المستقبلية.  جالطالب المتفوقين. لذا يحتا
تناولت الفروق بين الذكور واإلناث، والتخصصات التي قلة الدراسات  -4

المناعة النفسية. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في في النظرية والعملية 
موجرافية مثل: النوع لديتركيزها المباشر على دراسة هذه المتغيرات ا

 تساب وتنمية المناعة النفسية. والتخصص ودورها في اك
 فروض الدراسة:

المتفوقين  لدىيمكن تحديد المكونات العاملية لمفهوم المناعة النفسية  -1
  من خالل إعداد مقياس )أداة( لقياسها. من طالب الجامعةدراسيًّا 

 بمستوى مرتفع من المناعة النفسية.دراسيًّا ن الطالب المتفوقو يتمتع  -2
المناعة النفسية وكل من الكفاءة الذاتية ارتباطية موجبة بين  توجد عالقة -3
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المتفوقين  لدى والتوجه نحو الهدف المدركة والقدرة على حل المشكالت
 .من طالب الجامعةدراسيًّا 

تعزى إلى عامل دراسيًّا توجد فروق في المناعة النفسية بين المتفوقين  -4
 (. عملي )ذكور/ إناث(، عامل التخصص )نظري/ الجنس

والتوجه  الكفاءة الذاتية المدركة والقدرة على حل المشكالتكل من سهم ت -5
من طالب دراسيًّا المتفوقين  لدىفي التنبؤ بالمناعة النفسية  نحو الهدف

 .الجامعة
جراءاتها:  منهج الدراسة وا 

 : المنهج:أوًل 
ذلك المقارن، و  في االرتباطياستخدمت الدراسة الراهنة المنهج الوص
 للكشف عن االرتباطات بين متغيرات الدراسة.

 : عينة الدراسة:اثانيً 
دراسيًّا  المتفوقين( طالب وطالبة من 152بلغت عينة الدراسة النهائية )

بمتوسط  ( عاًما23 -19لة العمرية ما بين )المرحفي ( اإناثً  80، اذكورً  72)
والهندسة  لتربيةداب وابكلية اآل ثالث األخيرةالفرق الفي  (21.4) عمري

كما راعت الباحثة بعض الشروط ، من جامعة المنيا والتمريض والفنون الجميلة
 عند اختيار العينة تمثلت في: 

 ء الدارسة.راوقت إجفي الحضور في أن يكونوا من المنتظمين  -1

السنوات الدارسية من دارسته  إحدى أال يكون الطالب قد رسب في -2
 الجامعية. 

أو مستوى  امستوى )جيد جدًّ في الب على معدل دارسي أن يحصل الط -3
  %( فأكثر.80

)المصفوفات  اختبار الذكاءعلى درجة مرتفعة على الطالب  يحصلأن  -4
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 هوذلك شرط الختياره ضمن عينة الدارسة األساسية بجانب تفوق المتدرجة(
 الدارسي. 

ن ىلدأن يقيم الطالب مع الوا عن بعض الشروط األخرى من قبيل فضاًل 
 دستايرمجأشارت دراسة في حيث ةض مزمنامر أ أي نم يا، وأال يعانمعً 

وجود عدد من عوامل الخطورة ذات إلى  (Fjermestad et al., 2008)نوآخري
. وتم ن بينها التفكك األسري، واإلصابة بمرض مزمنمالصلة بالمناعة النفسية 

 االت غير المكتملةتمثيل المستويات االقتصادية الثالثة. كما تم استبعاد الح
 ثالث حاالت. ويوضح الجدول التالي خصائص عينة الدراسة.  وهي

 موجرافيةيلد( توزيع أفراد العينة على بعض الخصائص ا1جدول )
 التخصص العمر النوع

 عملي نظري ع م إناث ذكر

72 80 21.4 1.48 69 83 

 ا: أدوات الدراسة: ثالثً 
 اييس هي كاآلتي:اشتملت أدوات الدراسة على خمسة مق

 مقياس المناعة النفسية: )إعداد الباحثة( (1)
ويعد هذا أحد  طالب الجامعة لدىأعد هذا المقياس لقياس المناعة النفسية 

وقد اتخذت الباحثة اإلجراءات التالية في سبيل إعداد . أهداف البحث الحالي
 هذا المقياس: 

ث والمقاييس التي صاغها طالع على ما أتيح من الدراسات واألبحاتم اال :أوًل 
، عبد الجبار، 2000مثل: )مرسي،  الباحثون لهذا المفهوم الجديد وجوانبه

؛ 2016؛ الشريف، 2014؛ على، 2013؛ زيدان، 2013؛ األعجم، 2010
 2017Gilbert، ي؛ العليك2017؛ صباح، 2017خضير،  ،2016السويعد، 

et al., 1998; Olah, 1996; 2000; 2002; 2004; 2005; Voitkane, 2004; 
Wilson & Gilbert, 2005; Kagan, 2006; Barbanell, 2009; Gombar, 
2009; Dubey & Shahi, 2011; Albert – Lorincz et al., 2012; Hoerger, 
2012; Kalmár, 2013; Bóna, 2014; Kalmár, 2015; Nagy & Nagy, 2016; 
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Rachman, 2016). ونات التي يتضمنها مفهومكما تم تحديد األبعاد أو المك 

المناعة النفسية من خالل فحص المكونات واألبعاد التي وضعها الباحثون 
 ,.2016Gilbert et al؛ السويعد، 2013المناعة النفسية مثل: )زيدان،  لمفهوم

1998; Olah, 2000; 2002; 2004; 2005; Kagan; 2006).  وكذلك تم مراجعة
المناعة النفسية مثل الصالبة  مع ا وتداخاًل المفاهيم األخرى األكثر ارتباطً 

المقاييس المستخدمة لدراستهما مثل:  النفسية والمرونة النفسية، واالطالع على
؛ حسان، 2007؛ فهيم، 2002مخيمر، ؛ (مقياس الصالبة النفسية استبيان أو

 المرونة النفسيةأو  ي(، ومقياس الصمود النفس2011؛ باظة، 2009
ومقياس كونور  (2010)عثمان، مقياس المرونة النفسية ، و (2011بحيري، ال)

 (. 2012ترجمة )العاسمي،  (1)للمرونة النفسية ودافيدسون
 له كما تم تحديد الصورة المبدئية للمقياس في ضوء التعريف اإلجرائي

 ابعدً عشرة ثنى ا ، كما تضمنا( بندً 54تكون في صورته النهائية من )بحيث 
، المبادأة والتوكيدية، اإلبداع وحل بي، الضبط االنفعالي"التفكير اإليجاهي: 

المشكالت، الصمود والصالبة، إدارة وفاعلية الذات، التوجه نحو الهدف، 
. ، التفاؤل، كفاءة الذات"التكيف والمرونة النفسية، التدين، المسئولية االجتماعية

، أوافق، أوافق اامً )أوافق تم يا لتدريج خماسوتتم اإلجابة على بنود المقياس وفقً 
ويتم عكس ترتيب الدرجات مع  ،(تماًماإلى حد ما، غير موافق، غير موافق 

  .العبارات السلبية
( 200تم تطبيق هذا المقياس على عينة الثبات والصدق والمكونة من )و 
للتحقق  (98,1وانحراف معياري ) ا( عامً 91,19)بمتوسط عمري  وطالبة طالب

 . لمقياسمن الخصائص القياسية ل
على عينة الصدق  تحققت الباحثة من صدق المقياس حيثالصدق: : اثانيً 

                              
(1)  Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 
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 :هى قطر ثالث بوالثبات 

المتخصصين ( من 13)تم عرض بنود المقياس على  صدق المحكمين:  -1
في مجال علم النفس والتربية، وفي ضوء ذلك قامت الباحثة بالتعديل 

ث تم حذف العبارات التي حيبوالتغيير والحذف واإلضافة لبنود المقياس. 
  .(%90)بنسبة اتفاق أقل من  لم تحظ

طريقة باستخدام  باستخدام أسلوب التحليل العامليالصدق العاملي:  -2
أسفر عن وجود عشرة أبعاد أو مكونات  يوالذ المكونات األساسية لهوتلينج

 طالب الجامعة وهو ما يتناوله الفرض األول. لدىأساسية للمناعة النفسية 
 عشرةنتائج التحليل العاملي تم حساب الصدق العاملي لألبعاد ال ومن

درجات العينة على كل عامل لللمقياس من خالل مصفوفة معامالت ارتباط 
وكانت ه. درجاتهم الكلية على المقياس بكاملو العوامل األخرى،  علىدرجاتهم و 

 .اليالت جدولبال كما هو موضح (01,0)عند  جميع معامالت االرتباط دالة
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 (200)ن =  مصفوفة معامالت الرتباط بين العوامل وبعضها وبين العوامل والمقياس ككل (2) جدول
التفكير  األبعاد

 اإليجابي

الضبط 

 ينفعالاال

المبادأة 

 والتوكيدية
اإلبداع وحل 

 المشكالت

الصمود 

 والصالبة

إدارة 

وفاعلية 

 الذات

التوجه نحو 

 الهدف

التكيف 

 والمرونة

المسئولية  التدين

 االجتماعية

          - التفكير اإليجابي

         - 643,0 ينفعالالضبط اال

        - 658,0 543,0 المبادأة والتوكيدية

       - 544,0 521,0 676,0 المشكالت اإلبداع وحل

      - 598,0 603,0 698,0 631,0 الصمود والصالبة

     - 598,0 690,0 734,0 637,0 643,0 إدارة وفاعلية الذات

    - 543,0 510,0 645,0 690,0 687,0 621,0 الهدف التوجه نحو

   - 690,0 589,0 629,0 586,0 643,0 690,0 654,0 التكيف والمرونة

  - 443,0 537,0 698,0 623,0 578,0 612,0 599,0 678,0 التدين

 - 654,0 771,0 588,0 743,0 522,0 443,0 634,0 443,0 685,0 المسئولية االجتماعية

 611,0 653,0 543,0 553,0 590,0 609,0 677,0 623,0 599,0 698,0 الكلية الدرجة

 (01,0)عند  دالة * جميع القيم
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المقياس  جدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين أبعادالتضح من ي
مما  رتفعةوم الدرجة الكلية للمقياس موجبة ودالةبين وبينها و  البعض بعضها
 على تمتعه بالصدق البنائي أو العاملي بدرجة كبيرة، وهذا يعني أنه بالرغم يدل

 ة عوامل متمايزة فيما بينها، تمثل أبعادعشر من تشبع عبارات المقياس علي 
المناعة النفسية، إال أن تلك األبعاد يوجد فيما بين بعضها والبعض  ومكونات
ككل ارتباط دال ومرتفع، مما يشير إلى أن وفيما بينها وبين المقياس  اآلخر،
ا هو المناعة النفسية، وهذا يدعم حدً اا و العوامل أو األبعاد تقيس متغيرً  تلك

 .العاملي لمقياس المناعة النفسية الصدق

درجات  حيث تم حساب معامالت االرتباط بين :الرتباط بمحك خارجي -3
الكلية مع درجاتهم على  ةرجدالو  الحاليعلى كل بعد من أبعاد المقياس  عينةال

المقياس من  ويتكون(؛ 2016مقياس الحصانة النفسية وهو من إعداد )سويعد، 
، التفاؤل، حل المشكالت، ة أبعاد هي: االلتزام الدينيويقيس خمس ا( بندً 45)

 .كما هو موضح بالجدول التالي المبادرة الذاتية، الثقة بالنفس

 لمقياس المناعة ن األبعاد والدرجة الكليةقيم معامالت الرتباط بي( 3) جدول
 ة النفسيةحصانالنفسية ومقياس ال

المحك   

  مقياس المناعة
 مقياس الحصانة النفسية

 811,0 التفكير اإليجابي

 643,0 ينفعالالضبط اال

 876,0 المبادأة والتوكيدية

 834,0 اإلبداع وحل المشكالت

 612,0 الصمود والصالبة

 721,0 لذاتإدارة وفاعلية ا

 667,0 التوجه نحو الهدف

 654,0 التكيف والمرونة

 885,0 التدين

 690,0 المسئولية االجتماعية

 711,0 الدرجة الكلية

 (01,0)عند  دالة * جميع القيم 
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 يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس
موجبة  يخارج نة النفسية كمحكالمناعة النفسية ودرجته الكلية ومقياس الحصا

 الدرجة الكلية للمقياس (،885,0 -612,0)ترواحت ما بين التي و  ودالة
مما يشير إلى ارتفاع  (01,0) مستوى داللة عند وكانت دالة (711,0)

 معامالت صدق المقياس.
 على عينة الصدق والثباتلقد تحققت الباحثة من ثبات المقياس ا: الثبات: ثالثً 

  :هما بطريقتين
حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجات البنود  :القسمة النصفية -1

الفردية ودرجات البنود الزوجية للمقياس، ثم تم تصحيح معامالت االرتباط 
( 4براون. ويوضح الجدول رقم ) –الناتجة باستخدام معادلة سبيرمان 

 -611,0)ترواحت ما بين التي ألبعاد المقياس و  معامالت الثبات
 مستوى داللة عند وكانت دالة (754,0) الدرجة الكلية للمقياس (،876,0

 مما يشير إلى ارتفاع معامالت ثبات المقياس. (01,0)
يق المقياس بتم استخدام نفس درجات تطحيث  :كرونباخمعامل ثبات ألفا  -2

ويوضح (. كرونباخألفا )معامل ثبات حساب في الخاصة بالطريقة السابقة 
ترواحت ما بين التي ألبعاد المقياس و  ت الثباتمعامال( 4جدول )

 عند وكانت دالة (778,0) الدرجة الكلية للمقياس (،887,0 -655,0)
 مما يشير إلى أن معامالت ثبات المقياس مرتفعة. (01,0) مستوى داللة
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 وألفا كرونباخ القسمة النصفيةبطريقتي  (الثبات) معامالت االرتباط (4) جدول

  كالمح 

  مقياس المناعة

 ألفا كرونباخ القسمة النصفية

 811,0 744,0 التفكير اإليجابي

 755,0 753,0 الضبط االنفعالي

 887,0 876,0 المبادأة والتوكيدية

 855,0 852,0 اإلبداع وحل المشكالت

 655,0 611,0 الصمود والصالبة

 756,0 721,0 إدارة وفاعلية الذات

 875,0 867,0 التوجه نحو الهدف

 700,0 694,0 التكيف والمرونة

 821,0 800,0 التدين

 755,0 743,0 المسئولية االجتماعية

 778,0 754,0 الدرجة الكلية

 (01,0)عند  دالة * جميع القيم 

تتيح  التي بالخصائص السيكومتريةالمناعة النفسية مقياس  تمتعي ومن ثم
 الصدق والثبات.درجة جيدة من حيث يتمتع المقياس ب استخدامه

  ( مقياس الكفاءة الذاتية المدركة: )تعديل الباحثة(2) 
 لدىلقياس الكفاءة الذاتية المدركة  (2013، علوان)أعدت هذا المقياس 

، كما تضمن خمسة ا( بندً 39طالب الجامعة. ويتكون في صورته النهائية من )
رار والمثابرة، ، مجال اإلصعياالجتما المجال، االنفعاليالمجال أبعاد هي: 

. خماسيلتدرج  ا. تتطلب اإلجابة عليها وفقً األكاديمي المعرفي، المجال المجال
وقامت الباحثة بإضافة بعد سادس وهو )الثقة بالنفس(، كما أصبحت اإلجابة 

، أوافق، غير موافق، غير تماًمالتدرج رباعى )أوافق  مقياس وفًقاعلى بنود ال
حالة في ( 2،1، 3، 4لتصحيح إلى الدرجات )(؛ إذ تحول عند اتماًماموافق 

حالة البنود السلبية. وتم تحديد الصورة في البنود اإليجابية ويتم عكس التدريج 
في ضوء التعريف  بنًدا( 48المبدئية للمقياس ويتكون في صورته النهائية من )

 طالب الجامعة.  لدىاإلجرائي للكفاءة الذاتية المدركة 
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تحققت و المقياس على عينة الثبات والصدق. تم حساب ثبات وصدق و 
 كما يلي:  هيالباحثة من صدق المقياس بثالث طرق 

( من 13حيث تم عرض بنود المقياس على ) صدق المحكمين: -1
المتخصصين في مجال علم النفس والتربية، وفي ضوء ذلك قامت الباحثة 

  .%(90وكانت نسبة االتفاق ) بالتعديل والحذف والتغيير واإلضافة.
 التي الدرجة الكلية )رتبت للبنود التمييزية القوة ولمعرفة المقارنة الطرفية: -2

 من%) 27( علىأوتم مقارنة  التصحيح( بعد اتنازليًّ  العينة افراد عليها حصل

 وسميت الدرجات من%) 27( دنىأو  العليا بالمجموعة وسميت الدرجات

 مقياس بنود جميع أن تبين اصائيًّ إح البيانات وبعد معالجة دنيا،ال بالمجموعة

 مستوى داللة عند ة من الصدقجيدتتميز بدرجة  المدركة الذاتية الكفاءة

 (.5كما هو موضح بجدول ) )05,0)
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 المدركة الذاتية الكفاءة ( يبين القوة التمييزية لبنود مقياس5دول )ج
 ةئيثاالدرجة ال %) 27(أدنى  %) 27(أعلى  م

 ع م ع م

1 6,18 1,71 2,14 1,42 3,95 
2 6,71 1,74 2,24 1,46 3,06 
3 7,07 1,22 2,75 1,13 3,00 
4 7,24 1,33 2,14 1,43 3,41 
5 4,26 1,43 1,97 1,56 3,34 
6 8,12 1,03 1,81 1,43 4,51 
7 4,55 1,46 1,29 1.95 3,04 
8 6,65 1,34 3,08 1,40 3,71 
9 6,47 1,55 2,61 1,81 3,69 

10 4,34 1,23 1,41 1,51 3,91 
11 5,66 1,24 2,11 1,52 3,01 
12 5,71 1,60 2,41 1,42 3,03 
13 6,80 1,03 1,43 1,31 3,64 
14 5,01 1,50 1,61 1,45 3,49 
15 8,12 1,11 1,23 1,53 5,38 
16 7,34 1,37 2,24 1,34 3,89 
17 5,33 1,19 2,56 1,30 3,34 
18 6,29 1,72 2,54 1,57 3,19 
19 6,41 1,75 2,56 1,37 3,33 
20 3,94 1,67 3,54 1,28 4,56 
21 6,74 1,56 2,07 1,98 3,54 
22 6,90 1,94 2,45 1,46 3,49 
23 8,00 1,09 1,54 1,59 5,25 
24 8,40 1,37 1,57 1,49 5,19 
25 9,33 1,37 1,39 1,66 5,99 
26 9,34 1,38 2,19 1,34 4,78 
27 5,12 1,45 1,76 1,56 3,67 
28 10,34 1,20 5,76 1,23 4,39 
29 8,54 1,77 2,74 1,16 4,09 
30 10,23 1,90 2,54 1,14 5,45 
31 9,55 1,23 2,51 1,07 4,99 
32 9,18 1,35 2,84 1,22 4,54 
33 10,54 1,04 1,54 1,53 6,78 
34 9,25 1,45 2,43 1,70 4,96 
35 7,75 1,43 2,21 1,44 3,78 
36 7,53 1,99 3,59 1,08 3,73 
37 9,32 1,93 1,56 1,40 5,56 
38 7,54 1,09 2,78 1,52 3,43 
39 9,67 1,17 2,65 1,26 4,07 
40 9,98 1,35 2,98 1,04 4,25 
41 6,89 1,55 2,93 1,17 3,20 
42 7,59 1,24 3,49 1,87 4,09 
43 7,03 1,44 1,34 1,43 3,35 
44 5,95 1,47 2,10 1,54 3,31 
45 7,85 1,47 1,97 1,34 4,20 
46 6,65 1,45 2,37 1,61 3,15 
47 5,84 1,45 3,66 1,35 3,61 
48 7,43 1,87 3,59 1,81 3,64 

 (01,0)دالة عند  * جميع القيم
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عامل االرتباط بين المقياس حيث تم حساب م :يالرتباط بمحك خارج -3
، يمن إعداد )عوض وعون الكفاءة الذاتية المدركةومقياس  يالحال

: يويقيس ثالثة أبعاد ه بنًدا( 28(؛ ويتكون هذا المقياس من )2013
. وقد بلغت قيمة معامل المثابرة وبذل الجهد، تفضيل المهام الصعبة

في االرتباط بين الدرجة الكلية لهذا المقياس والدرجة الكلية للمقياس 
ر مما يشي .(01,0) مستوى داللة دالة عند هيو ( 81,0الدراسة الراهنة )

 . بدرجة مرتفعة من الصدق يالمقياس الحال تمتعإلى 
 عينة الصدق والثباتتحققت الباحثة من ثبات المقياس باستخدام كما 

  :بطريقتين هما
حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجات البنود  :النصفية التجزئة -1

الفردية ودرجات البنود الزوجية للمقياس، ثم تم تصحيح معامالت االرتباط 
 معامالت الثباتبراون. وترواحت  –الناتجة باستخدام معادلة سبيرمان 

 الدرجة الكلية للمقياس (،758,0 -657,0)ألبعاد المقياس ما بين 
 مما يشير إلى ارتفاع معامالت ثبات المقياس. (.842,0)

تم استخدام نفس درجات تطيق المقياس حيث  :كرونباخمعامل ثبات ألفا  -2
ويوضح (. كرونباخألفا )معامل ثبات حساب في سابقة الخاصة بالطريقة ال

ترواحت ما بين التي ألبعاد المقياس و  معامالت الثبات( 4جدول )
 عند وكانت دالة (792,0) الدرجة الكلية للمقياس (،771,0 -613,0)

مما يشير إلى أن معامالت ثبات المقياس مرتفعة.  )01,0) مستوى داللة
 .بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات يالالمقياس الح تمتعوبالتالى 

 ( مقياس حل المشكالت: 3)
طوره حمدى نزيه )نزيه،  يت الباحثة مقياس حل المشكالت الذاستخدم

يقترح  يفي حل المشكالت الذ Heppner( باالعتماد على نموذج هبنر 1998
خمس مراحل؛ لذا يتكون المقياس من في حل المشكالت تستخدم أن مهارات 
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: التوجه العام، تعريف المشكلة، توليد البدائل، اتخاذ القرار، يعاد همسة أبخ
)يقيس كل بعد بنًدا ( 40صورته النهائية من )في التقييم. وتألف المقياس 

، تنطبق ا)ال تنطبق أبدً  يا لتدريج رباعوفقً ثمانية بنود(. وتتم اإلجابة عليها 
، 1القيم ) يرة( تعطىبدرجة بسيطة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كب

بحساب ثبات وصدق المقياس على  . وقامت الباحثةي( على التوال4، 3، 2
 :هما تم حساب الصدق بطريقتينو ثبات والصدق ال عينة

وكانت نسبة االتفاق بين المحكمين على بنود المقياس  صدق المحكمين: -1
(90)%.  

 الحاليحيث تم حساب معامل االرتباط بين المقياس  :يالرتباط بمحك خارج -2
(؛ ويتكون 2006، يالناغوهو من إعداد ) حل المشكالتومقياس القدرة على 
مجملها في موزعة على ست مهام اختبارية تمثل  بنًدا( 38هذا المقياس من )

السالسل، المهام  : مهاميحل المشكالت لدى طالب الجامعة هالقدرة على 
، مهام الحياة الواقعية، المفاهيم، مهام االستدالل العددي هام مطابقةاللغوية، م

مهام االستبصار. وقد بلغت قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس 
( مما يشير إلى 85,0) والدرجة الكلية لمقياس هبة الناغيالدراسة الراهنة في 

 . بدرجة مرتفعة من الصدق الحاليتميز المقياس 
 تحققت الباحثة من ثبات المقياس بطريقتين هما:  كما

بين ما  لألبعاد الثبات تمعامال تراوحتحيث  كرونباخ:معامل ثبات ألفا  -1
 عند وكانت دالة .(76,0) الدرجة الكلية للمقياسو  (،789,0 -573,0)

 مما يشير إلى أن معامالت ثبات المقياس مرتفعة.  (01,0) مستوى داللة
بين ما  لألبعاد الثبات تمعامال : حيث تراوحتصفيةالتجزئة الن -2

مما يشير إلى  .(768,0) الدرجة الكلية للمقياسو  (،871,0 -559,0)
 عند وكانت دالة. بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات الحاليتميز المقياس 
مما يشير إلى أن معامالت ثبات المقياس مرتفعة.  (01,0) مستوى داللة
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 .بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات الحاليياس المق تمتعوبالتالى 
 ( مقياس توجه الهدف: )ترجمة الباحثة(4)

لقياس  (Elliot & McGregor, 2001) "إليوت وماكريجور" أعد هذا المقياس
، كما تضمن بنًدا ( 12الجامعة. ويتكون من ) طالب لدى الهدف التوجه نحو

(، 9، 5، 1إقدام ) –تى: األداء وهي كاآل أربعة أبعاد كل بند تقيسه ثالثة بنود
إحجام  –(، األداء 11، 7، 3إقدام ) –(، اإلتقان 10، 6، 2إحجام ) –اإلتقان 

يترواح من )ليس  باعيلتدريج س عليها وفًقا (. تتطلب اإلجابة12، 8، 4)
 (. وقامت الباحثةا بالمرة بالنسبة لي( إلى )صحيحً ا بالمرة بالنسبة ليصحيحً 

بحيث تم حساب ثبات والصدق ال المقياس على عينةبحساب ثبات وصدق 
 الصدق بطريقتين:

وكانت نسبة االتفاق بين المحكمين على بنود المقياس  صدق المحكمين: -1
(90)%.  

حيث تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات  :الرتباط بمحك خارجي -2
من والدرجات على مقياس توجهات أهداف اإلنجاز  الحاليعلى المقياس 

ويقيس  بنًدا( 32(؛ ويتكون هذا المقياس من )2006إعداد )رشوان، 
إقدام،  –إحجام، اإلتقان  –إقدام، اإلتقان  –األداء التوجهات األربعة: 

في إحجام. وقد بلغت قيم معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس  –األداء 
، 921,0، 944,0: )كاآلتي على التوالي المقياسالدراسة الراهنة وهذا 

بدرجة مرتفعة من  الحالي( مما يشير إلى تميز المقياس 920,0، 923,0
 . الصدق

 تحققت الباحثة من ثبات المقياس بطريقتين: كما 
بين ما  لألبعاد الثبات تمعامال تراوحتحيث كرونباخ: معامل ثبات ألفا  -1

  )01,0) مستوى داللة عند وكانت دالة (734,0 -546,0)لألبعاد 
ما بين  لألبعاد الثبات تمعامال حيث تراوحت :قة التجزئة النصفيةبطري -2
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. مما يشير إلى )01,0) مستوى داللة عند وكانت دالة (767,0 -651,0)
بدرجة  الحاليوبالتالى تمتع المقياس أن معامالت ثبات المقياس مرتفعة. 

 .مرتفعة من الصدق والثبات
 ثالثًا: التحليالت اإلحصائية: 

، ومعامالت االرتباط، ت ارتباط مصفوفة التحليل العامليامالتم حساب مع
  نحدار.اختبار "ت" لحساب الفروق، وتحليل اال

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج في  نوقشتكما  ،كل فرض من فروض الدراسة الراهنة علي حدةأختبر 

 اإلطار النظري كما يلي: و تحقق الفروض، والدراسات السابقة،  مدى ضوء
 : نتائج الفرض األول:أوًل 

إمكانية تحديد مكونات وأبعاد مفهوم المناعة النفسية من والذى ينص على "
تم استخدام  صحة هذا الفرضلقياسها". وللتحقق من  مقياسخالل إعداد 

، المكونات األساسية لهوتلينج طريقةلبنود المقياس باستخدام العاملي التحليل 
 امتعامدً  اتدويرً  على العينة الكلية، وتم تدويرها حيث تم استخراج عشرة عوامل

بحيث ال يقل تشبع العبارة عن  .Kaiserكايزر لمحك  اوفقً  )فاريماكس( بطريقة
ا ( عبارات. وطبقً 3يقل عدد العبارات المشبعة على العامل عن ) ( وال3,0)

 لتحديد عدد العوامل المكونة للمقياس، يعد العامل Guttman لمعيار "جتمان
أو يزيد، وتم األخذ بالتشبع  اصحيحً  اجذره الكامن يساوي واحدً  ا إذا كانجوهريًّ 

 العوامل العشرة استوعبتو العبارة على أكثر من عامل.  األعلى إذا تشبعت
( 15,8بين )ما كما تراوحت الجذور الكامنة  ،يمن التباين الكل (73،75%)

 عرض لكل عامل:للعامل العاشر وفيما يلي  (85,2للعامل األول، )
عبارات، وتعكس البنود مجتمعة  تسعتشبع على هذا العامل  العامل األول:

والرضا عن الحياة واالعتماد على  األفكار اإليجابية والعقالنية واألفكار البناءة
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التفكير مكن تسميته "ألذا  النفس واالستفادة من الخبرات السابقة والتفاؤل.
كما هو  الكليمن التباين  (%15،12) ل". ويستوعب هذا العامياإليجاب

 (.6جدول )موضح ب
 ألول وتشبعاته العامل ا بنود( 6جدول )

 التشبع مضمون البند رقم البند

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

المواقف الصعبة.في  اإليجابيأنظر للجانب   

.يفي حياتأشعر بالرضا عما حققته   

.الخبرة عند مواجهتى للمشكالت أستشير ذوي  

ستجد طريقها للتحقق. يحالمأثق أن أ  

.يوتفكير يفي حيات يشخص إيجابأنا   

.يأنا شخص متفائل بطبع  

.أعى أن اإلعتماد على النفس هو السبيل لتحقيق األهداف  

. ي وخبراتيبل على قدرات يفي أمور حياتال أعتمد على الحظ   

.اوسعيدً  اومبهجً  أرى أن المستقبل سيكون مشرقًا  

0.423 

0.515 

0.453 

0.475 

0.611 

0.433 

0.402 

0.491 

0.541 

تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعكس البنود مجتمعة  العامل الثاني:
واالتزان نفسه ومزاجه وانفعاالته وأقواله وسلوكه في قدرة الفرد على التحكم 

لذا أمكن تسميته  مواجهة المشكالت والتحديات.في وعدم االندفاع  االنفعالي
كما  الكلي( من التباين %13،32". ويستوعب هذا العامل )الياالنفع"الضبط 

 .(7جدول )هو موضح ب
 لثانى وتشبعاته العامل ا بنود( 7جدول )

 التشبع مضمون البند رقم البند

1 

2 

3 

4 

5 

.أنا ال أغضب أو اتعصب بسهولة  

.خرينفي أقوالى وأفعالي قبل التعامل مع اآلأفكر   

.ندم عليهاكثيرة وأ أفعل أشياء  

.مندفع ومتسرعأنا شخص   

في  في أعصابي وأفعالي وأقواليالقدرة على التحكم  لدى
 مواجهة المشكالت.

0.435 

0.412 

0.473 

0.511 

0.523 

تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعكس البنود مجتمعة  العامل الثالث:
لمواقف خرين في امع اآل والتعامل بفعالية ة والمبادأةعلى المبادر  قدرة الفرد
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والقدرة على التعبير عن  وتوجيه النقد إليهم، خرينمن اآل النقد وتقبل المختلفة،
 مكن تسميته "المبادأة والتوكيدية". ويستوعب هذا العاملألذا  رية.حالرأى ب

  .(8جدول )كما هو موضح ب الكليمن التباين  (10،32%)
 الثالث وتشبعاته العامل  بنود( 8جدول )

ن البندمضمو رقم البند  التشبع 

1 

2 

3 

4 

5 

.عادة أكون المبادر ببدء الحديث مع األخرين إذا تطلب الموقف ذلك  

على حلها. في قدرتيأبادر بمواجهة المشكالت ألننى أثق   

األمر.فني مهما كل ستسلم لمطالب األخرين غير المعقولةال أ  

.وتوجيه النقد إليهم من األخرين النقد القدرة على تقبل لدى  

بكل حرية تجاه األخرين أو الموقف. ر عن رأييأعب  

0.423 

0.515 

0.453 

0.475 

0,611  

تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعكس البنود مجتمعة  العامل الرابع:
حل المشكالت وطرح الحلول المختلفة واألفكار الجديدة والمميزة قدرة الفرد على 
ع وحل المشكالت". ويستوعب هذا لذا أمكن تسميته "اإلبدا والتفكير المبتكر

 .(9جدول )كما هو موضح ب الكلي( من التباين %8.41العامل )
 لرابع وتشبعاته العامل ا بنود( 9جدول )

دنقم البر  التشبع مضمون البند 

1 

2 

3 

4 

5 

.ذو قدرة على حل المشكالت ياألخرون بأنن ييصفن  

.اجهني صعوباتطرح حلول بديلة ألية مشكلة عندما تولدى القدرة على   

مميزة ومختلفة. ي أمتلك أفكاًرااألخرون أنن ىير  

.شيء أساسي ت الحياةمواجهة مشكالفي  استخدام التفكير العلمي  

.أفكار جديدة ومبتكرة دائماً لدى  

0.442 

0.612 

0.411 

0.455 

0.491 

تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعكس البنود  العامل الخامس:
للمشكالت والدفاع عن قيمه ومبادئه وتحمل  التصديالفرد على مجتمعة قدرة 

لذا أمكن تسميته "الصمود والصالبة النفسية". ويستوعب هذا مسئولية قراراته و 
 .(10جدول )كما هو موضح ب الكلي( من التباين %7.33العامل )
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 لخامس وتشبعاته العامل ا بنود( 10جدول )
 التشبع مضمون البند رقم البند

1 

2 

3 

4 

5 

مهما كانت النتائج.في ألهداصل أصمد أمام العقبات أل  

.واتحمل مسئوليتها أتخذ قرارتي بنفسي  

أن التغيير سنة الحياة وضرورة الكتساب الخبرات.  أعي  

القددرة على التصدى للمشكالت ومواجهتها. لدى  

.مهما كانت النتائج أدافع عن مبايئى وقيمي  

0.459 

0.492 

0.481 

0.523 

0.477 

تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعكس البنود مجتمعة  العامل السادس:
مكاناته وفاعليته ا إدارة شئونه ذاتيًّ قدرة الفرد على  مواجهة في وقدرته التأثيرية وا 

لذا أمكن تسميته "إدارة وفاعلية الذات". ويستوعب هذا الصعاب والمشكالت. و 
 .(11جدول )هو موضح ب كماالكلي من التباين  %(5،01العامل )

 لسادس وتشبعاته العامل ا بنود( 11جدول )
 التشبع مضمون البند رقم البند

1 

2 

3 

4 

5 

 أنا قادر على إدارة شئوني بنفسىي وتحقيق ما أريد عندما أصر عليه. 

.عزيمتي قوية وهمتي شديدة دائًما  

. في نواحى حياتي المختلفناجح ومتميز  يرى األخرون أنني  

إمكانات كبيرة. ة تأثير لى ولألخرين ألن لدىلدى قو  

.وضعتها لنفسي في التيأسعى لتحقيق أهدا  

0.499 

0.452 

0.481 

0.523 

0.487 

تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعكس البنود مجتمعة  العامل السابع:
نجاز المهام وقدرته على الوصول في إمواصلة االتجاه والمثابرة قدرة الفرد على 

لذا يمكن تسميته "التوجه نحو الهدف". . و دافه مهما كانت العقبات والتحديهأل
جدول كما هو موضح ب الكلي( من التباين %4،75ويستوعب هذا العامل )

(12). 
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 لسابع وتشبعاته العامل ا بنود( 12جدول )
 التشبع مضمون البند رقم البند

1 

2 

3 

4 

5 

ذلك. نيفي مهما كلفألهدالدى القدرة على الوصول   

شخص مثابر مهما كانت العقبات.. يصفنى األخرون بأنني  

.التحدي البد أن أتمه على أكمل وجه مهما كان عماًل  عندما أبدأ  

 لدى القدرة على مواصلة ما يسند إلي من مهام مهما كانت الصعوبة.

الحياه.في الواضحة في مهما كانت العوائق أسعى لتحقيق أهدا  

0.543 

0.532 

0.489 

0.525 

0.490 

تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعكس البنود مجتمعة  العامل الثامن:
مواجهة الصعاب والمشكالت في تغيير تفكيره ووجهات نظره قدرة الفرد على 

لذا أمكن تسميته "التكيف وقدرته على التعامل بمرونة مع المواقف الجديدة. و 
كما هو  الكلي( من التباين %4.23والمرونة النفسية". ويستوعب هذا العامل )

 .(13جدول )بموضح 
 لثامن وتشبعاته العامل ا بنود( 13جدول )

 التشبع مضمون البند رقم البند

1 

2 

3 

4 

5 

. تواجهني التيأتحلى بالمرونة وأتكيف مع المواقف   

مشكلة أو عقبة  البد من تغيير خططي إذا واجهتني  

منها.أتقبل النقد واألراء المختلفة وأستفيد   

 النظر ألى المشكلة من جوانب مختلفة يساعد على حلها .

إذا  اجهة المواقف الصعبةموفي  نظري صر على وجهةأال 
عدم صحتها.  تبين لي  

0.512 

0.510 

0.522 

0.655 

0.410 

تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعكس البنود مجتمعة  العامل التاسع:
في نية والتمسك بها ودورها لدى وأداء الشعائر ا ام الدينيلتز اال قدرة الفرد على

لذا يمكن تسميته "التدين". ويستوعب هذا مواجهة الصعاب والمشكالت. و 
 .(14جدول )كما هو موضح ب الكلي( من التباين %2.97العامل )
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 لثامن وتشبعاته العامل ا بنود( 14جدول )
 التشبع مضمون البند رقم البند

1 

2 

3 

4 

5 

ع الصلوات المفروضة.جمي أؤدي  

على مواجهة المواقف الصعبة. التقرب إلى هللا يزيد من قدرتي  

وأتوب إلى هللا عندما أخطأ. أعترف بذنبي  

السراء والضراء.في أحمد هللا   

. أدعو هللا ليخرجني من محنتي  

0.534 

0.420 

0.432 

0.610 

0.498 

س البنود مجتمعة تشبع على هذا العامل خمس عبارات، وتعك العامل العاشر:
خرين وتجاه وتجاه اآلتجاه نفسه  تحمل المسئولية قواًل وفعاًل  قدرة الفرد على

لذا أمكن تسميته "المسئولية االجتماعية". لتزام بالنظم واللوائح. و ، واالالمجتمع
جدول كما هو موضح ب الكليمن التباين  %(2،29ويستوعب هذا العامل )

(15). 
 لثامن وتشبعاته االعامل  بنود( 15جدول )

 التشبع مضمون البند رقم البند

1 

2 

3 

4 

5 

بشجاعة. ل مسئولية أقوالي وأفعاليأتحم  

 أبذل قصارى جهدي إلنجاز أي عمل أكلف به.

 أعتقد أن على كل فرد مسئولية تجاه مجتمعه.

.ألتزم بأنظمة وقوانين المجتمع باستمرار  

إذا تطلب  يئزماللو يعلى تقديم المساعدة ألفراد أسرت أحرص
  .األمر ذلك

0.504 

0.431 

0.451 

0.410 

0.511 

تبين أن المناعة النفسية العاملي وبناًء على ما سبق ومن خالل التحليل 
ن عشرة أبعاد أو مكونات أعد لقياسها( تتكون م )من خالل المقياس الذي

إلبداع ا ، المبادأة والتوكيدية،االنفعاليالضبط  التفكير اإليجابي،" :أساسية هي
، إدارة وفاعلية الذات، التوجه نحو الهدف، وحل المشكالت، الصمود والصالبة

لذا يمكن القول أن  لية االجتماعية".و التدين، المسئ النفسية،والمرونة  التكيف
المتفوقين  لدىالدراسة الراهنة أمكنها تحديد أبعاد ومكونات المناعة النفسية 

 من طالب الجامعة.دراسيًّا 
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 : يا: نتائج الفرض الثانثانيً 
بمستوى مرتفع من دراسيًّا تمتع الطالب المتفوقين " ينص علىوالذي 

 ثالث لىإ بالطال وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تقسيم المناعة النفسية".

 حيث الغرض، المعد لهذاالمناعة النفسية  مقياس على لدرجاتهم تبًعا مجموعات

 مؤشراتك( 90 - 0(، )180 - 91(، )270 - 181الدرجة ) اعتمدت
وحساب  وتم رصد الترتيب، على ةوالمنخفض ةوالمتوسط ةالمرتفعلمناعة النفسية ل

 .و موضح بالجدول التاليه كما مجموعة لكل المئوية والنسب التكرارات
 المناعة النفسية مقياس على الطالب لدرجات المئوية والنسب ( التكرارات16جدول )

 النسبة المئوية رارالتك المناعة النفسية

 83,18 29 منخفضة

 28,57 44 متوسطة

 52,60 81 مرتفعة

 100 154 المجموع

 

 من طالب الجامعةدراسيًّا المتفوقين  لدى( مستويات المناعة النفسية 1شكل )
المناعة  مرتفع من مستوى يتضح من الجدول والشكل السابقين وجود

حيث حصل ما نسبته  ب الجامعةمن طالدراسيًّا المتفوقين  لدىالنفسية 
، وحصل ما نسبته (270 - 181)( من الطالب على درجات ما بين 60,52)
حين حصل ما في  (،180 - 91)( من الطالب على درجات ما بين 57,28)

 .(90 -0)( من الطالب على درجات ما بين 83,18نسبته )

منخفض %53

متوسط %47
مرتفع %0

0

20

40

60
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 ا: نتائج الفرض الثالث: ثالثً 
المناعة النفسية وكل  ارتباطية موجبة بيند عالقة و وجينص على "والذي 

 لدى والتوجه نحو الهدف من الكفاءة الذاتية المدركة والقدرة على حل المشكالت
". وللتحقق من صحة هذا الفرض تم من طالب الجامعةدراسيًّا المتفوقين 

حساب معامل االرتباط )بطريقة بيرسون( بين الدرجات الخام ألفراد العينة على 
على مقاييس الكفاءة الذاتية المدركة والقدرة ودرجاتهم لمناعة النفسية امقياس 

 والتوجه نحو الهدف. على حل المشكالت
 المناعة النفسية والكفاءة الذاتية المدركة ( معامالت الرتباط بين 17جدول )
  الكفاءة 

  المناعة

ل 
جا

لم
ا

ي
ال
فع

الن
 ا

ل 
جا

لم
ا

ع
ما

جت
ال
ا

ي
 

ر 
را

ص
إل
ا

رة
اب

مث
ال
و
 

ل
جا

لم
ا

 
لم

ا
ي

رف
ع

 

ل 
جا

لم
ا

يم
اد

ألك
ا

ي
 

ة 
ثق

ال
س

نف
ال
 

ة 
ج

در
ال

ية
كل

ال
 

 452,0 456,0 474,0 556,0 434,0 455,0 354,0 التفكير اإليجابي

 453,0 495,0 512,0 377,0 423,0 355,0 553,0 االنفعاليالضبط 

 426,0 532,0 435,0 376,0 365,0 555,0 476,0 المبادأة والتوكيدية

 462,0 443,0 467,0 475,0 457,0 455,0 452,0 المشكالتوحل  اإلبداع

 421,0 457,0 456,0 411,0 536,0 387,0 411,0 الصمود والصالبة

 453,0 467,0 454,0 378,0 432,0 456,0 421,0 إدارة وفاعلية الذات

 427,0 533,0 427,0 455,0 589,0 475,0 367,0 التوجه نحو الهدف

 447,0 520,0 446,0 423,0 432,0 500,0 494,0 التكيف والمرونة

 357,0 387,0 423,0 321,0 345,0 321,0 359,0 التدين

 402,0 456,0 355,0 390,0 388,0 495,0 422,0 المسئولية االجتماعية

 473,0 466,0 454,0 411,0 425,0 478,0 423,0 الدرجة الكلية

 0.01* جميع القيم دالة عند  
ا بين الدرجة ة إحصائيًّ موجبة داليتضح من الجدول السابق وجود عالقة 

الستة  للمناعة النفسية وأبعادها العشرة والكفاءة الذاتية المدركة وأبعادها الكلية
( وكانت دالة عند 0.556 -0.321حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين )

  (.0.01مستوى )
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 شكالتالمناعة النفسية والقدرة على حل الم( معامالت الرتباط بين 18جدول )
  الكفاءة 

   المناعة
التوجه 

 العام
تعريف 
 المشكلة

توليد 
 البدائل

اتخاذ 
الدرجة  التقييم القرار

 الكلية

 667,0 661,0 757,0 545,0 645,0 725,0 التفكير اإليجابي
 454,0 512,0 377,0 423,0 356,0 425,0 االنفعاليالضبط 

 498,0 485,0 456,0 487,0 434,0 485,0 المبادأة والتوكيدية
 689,0 745,0 659,0 683,0 711,0 745,0 المشكالتوحل  اإلبداع

 445,0 467,0 569,0 478,0 400,0 444,0 الصمود والصالبة
 435,0 467,0 378,0 432,0 345,0 454,0 إدارة وفاعلية الذات
 355,0 467,0 453,0 543,0 454,0 456,0 التوجه نحو الهدف

 398,0 445,0 421,0 412,0 551,0 378,0 التكيف والمرونة
 312,0 399,0 322,0 344,0 378,0 359,0 التدين

 412,0 345,0 376,0 367,0 400,0 454,0 المسئولية االجتماعية
 473,0 411,0 481,0 432,0 401,0 421,0 الدرجة الكلية

 0.01* جميع القيم دالة عند  
ا بين الدرجة حصائيًّ عالقة موجبة دالة إ يتضح من الجدول السابق وجود

حيث الخمسة  للمناعة النفسية وأبعادها العشرة وحل المشكالت وأبعادها الكلية
( وكانت دالة عند 0،745 -0،312تراوحت معامالت االرتباط ما بين )

 (.0،01مستوى )
 والتوجه نحو الهدفالمناعة النفسية ( معامالت الرتباط بين 19جدول )
  الكفاءة 

إقدام –اء داأل   المناعة إحجام –اإلتقان   إقدام –اإلتقان   إحجام –األداء    

 **312,0 - **654,0 **423,0 - *232,0 التفكير اإليجابي
 **345,0 - **832,0 **455,0 - *256,0 االنفعاليالضبط 

 **328,0 - **756,0 **478,0 - *252,0 المبادأة والتوكيدية
 **372,0 - **843,0 **432,0 - *287,0 المشكالتوحل  اإلبداع

 **351,0 - **743,0 **457,0 - *298,0 الصمود والصالبة
 **376,0 - **833,0 **357,0 - *211,0 إدارة وفاعلية الذات
 **413,0 - **743,0 **523,0 - *261,0 التوجه نحو الهدف

 **488,0 - **654,0 **458,0 - *214,0 التكيف والمرونة
 **087,0 - **343,0 **167,0 - *219,0 التدين

 **412,0 - **798,0 **467,0 - *222,0 المسئولية االجتماعية
 **381,0 - **743,0 **435,0 - *211,0 الدرجة الكلية

 0.01** دال عند  0.05* دال عند 
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ا بين الدرجة وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًّ  يتضح من الجدول السابق
إقدام(  –اإلتقان والتوجه نحو الهدف )العشرة للمناعة النفسية وأبعادها  الكلية

ما وجدت ك (.0،05عند مستوى ) (إقدام –(، )األداء 0،01عند مستوى )
للمناعة النفسية وأبعادها العشرة  ا بين الدرجة الكليةعالقة سالبة دالة إحصائيًّ 

 إحجام(. –إحجام، األداء  –اإلتقان والتوجه نحو الهدف )
 لرابع: : نتائج الفرض ارابًعا

 لدىالمناعة النفسية في  د فروق دالة إحصائيًّاو وجينص على "والذي 
كور / إناث(، لمتغير الجنس )ذ وفًقا من طالب الجامعةدراسيًّا المتفوقين 

(". وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام ومتغير التخصص )نظري / عملي
 . لتاليبالجدول ا هو موضحاختبار "ت" للوقوف على هذه الفروق كما 

 ( اختبار "ت" لدللة الفروق في أبعاد 20جدول )
 (عملي/ نظري لمتغير الجنس )ذكور / إناث( ومتغير التخصص ) فًقاو المناعة النفسية 

أبعاد 
 المناعة

ريالمتغ    
 
 مجموعة 

لجنسا  
(/ إناث 72ذكور )ن= 
(80)ن=   

 المتغير  
  
 

  مجموعة

 التخصص
(/ عملي 69)ن=  نظري

(83)ن=   
 ت ع م ت ع م

التفكير 
 اإليجابي

 الذكور
 اإلناث

154,8 
148,2 

4,32 
4,23 

** 
3,82 

  نظري
 عملي

144,8 
145,7 

4,31 
4,32 

 
0,99 

الضبط 
 االنفعالي

 الذكور
 اإلناث

164,5 
161,3 

4,10 
4,32 

* 
2,21 

  نظري
 عملي

154,6 
155,3 

4,34 
4,45 

 
1,00 

المبادأة 
 والتوكيدية

 الذكور
 اإلناث

164,0 
155,3 

4,21 
4,40 

** 
6,31 

  نظري
 عملي

164,2 
163,3 

4,34 
4,33 

 
1,21 

 اإلبداع وحل
 المشكالت

 الذكور
 اإلناث

174,3 
171,0 

4,33 
4,31 

* 
2,13 

  نظري
 عملي

152,9 
152,1 

4,34 
4,23 

 
0,98 

الصمود 
 والصالبة

 الذكور
 اإلناث

168,7 
161,3 

4,13 
4,43 

** 
4,23 

  نظري
 عملي

174,8 
172,2 

4,53 
4,24 

 
1,42 

 إدارة وفاعلية
 الذات

 الذكور
 اإلناث

148,6 
143,4 

4,23 
4,25 

* 
2,44 

  نظري
 عملي

166,6 
165,1 

4,34 
4,35 

 
1,02 

 التوجه نحو
 الهدف

 الذكور
 اإلناث

177,7 
172,2 

4,12 
4,11 

* 
2,31 

  نظري
 عملي

167,9 
168,3 

4,32 
4,41 

 
1,06 

التكيف 
 والمرونة

 الذكور
 اإلناث

166,5 
160,3 

4,32 
4,43 

** 
3,54 

  نظري
 عملي

187,7 
186,2 

4,11 
4,03 

 
1,09 

 الذكور التدين
 اإلناث

159,4 
155,2 

4,34 
4,51 

* 
2,43 

  نظري
 عملي

175,8 
175,1 

4,33 
4,42 

 
1,01 

المسئولية 
 االجتماعية

 الذكور
 اإلناث

176,5 
170,3 

4,13 
4,43 

** 
2,64 

  نظري
 عملي

153,9 
153,1 

4,31 
4,10 

 
0,95 

 الدرجة
 الكلية

 الذكور
 اإلناث

174,3 
166,1 

4,23 
4,50 

** 
4,17 

  نظري
 عملي

166,7 
165,9 

4,31 
4,24 

 
1,21 

0.01** دال عند  0.05* دال عند    
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األبعاد العشرة في ا يًّ دالة إحصائ فروقيتضح من الجدول السابق وجود 
ن اتجاه الذكور مفي  الذكور واإلناثبين للمناعة النفسية  الدرجة الكليةو 

حين لم في  (.0،01، 0،05عند مستوى ) من طالب الجامعةدراسيًّا المتفوقين 
 .(عملي/  نظريلمتغير التخصص ) وفًقاا دالة إحصائيًّ  تظهر فروق

 : نتائج الفرض الخامس: خامًسا
الكفاءة الذاتية المدركة والقدرة على حل كل من والذي ينص على "إسهام 

 لدىددات نفسية في التنبؤ بالمناعة النفسية كمح والتوجه نحو الهدف المشكالت
. وللتحقق من مدى صحة هذا الفرض تم "من طالب الجامعةدراسيًّا المتفوقين 

استخدام تحليل االنحدار المتعدد بعد التحقق من توفر شرطين أساسين هما: 
بين  ت المستقلة، وعدم وجود ازدواج خطيعدم وجود التواء دال في المتغيرا

 . أيًضايرات هذه المتغ
(21جدول )  

نتائج تحليل النحدار المتعدد للمتغيرات الثالثة )الكفاءة الذاتية المدركة والقدرة على حل 
 لدى( كمتغيرات مستقلة والمناعة النفسية كمتغير تابع والتوجه نحو الهدف المشكالت

دراسيًّاالمتفوقين    

معامل  المتغيرات المنبئة
 االنحدار

B 

 بيتا 

Beta 

ة قيم
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نسبة 
التفسير 
(R2) 

 25,0 0.001 22,7 74,0 78,0 الكفاءة الذاتية المدركة

 17,0 0.001 24,4 54,0 24,0 القدرة على حل المشكالت

 13,0 0.001 54,3 34,0 49,0 التوجه نحو الهدف

     23,72 قيمة الثابت

  0.001   17 ,25 قيمة )ف(

(R2) لجميع المتغيرات      35,0  2ر

يتضح من نتائج تحليل االنحدار المتعدد الواردة بالجدول السابق أن 
من دراسيًّا المتفوقين  لدىالمتغيرات الثالثة قادرة على التنبؤ بالمناعة النفسية 

( حيث جاء إسهام الكفاءة 0.001عند مستويات داللة مرتفعة ) طالب الجامعة
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% من هذا التباين، 25ر وحده بتفسير الذاتية المدركة في المقدمة حيث استأث
 التوجه نحو الهدف%. ثم 17 المرتبة الثانية القدرة على حل المشكالتفي يليه 
% في المرتبة الثالثة. ومن المالحظ أن المتغيرات الثالثة جميعها قد فسرت 13
من طالب دراسيًّا المتفوقين  لدى% من التباين في المناعة النفسية 35

 ثم تشير النتائج إلى المعادلة التنبؤية كالتالي:. ومن الجامعة
( الكفاءة الذاتية 25,0+ ) 23,72= دراسيًّا المتفوقين  لدىالمناعة النفسية 
التوجه نحو ( 13,0+ ) ( القدرة على حل المشكالت17,0المدركة + )

 . الهدف
 مناقشة النتائج: 

مت به فروض سوف يتم مناقشة نتائج الدراسة بنفس التسلسل الذي انتظ
 ،الدراسة مع بيان مدي اتفاق أو اختالف النتائج مع الدراسات السابقة من ناحية

 االستعانة باإلطار النظري لتوضيح داللتها النفسية والتطبيقية. و 
  ألول:مناقشة الفرض ا
بتحديد أبعاد المناعة النفسية وبناء على ما سبق ومن خالل فيما يتعلق 

أعد لقياسها(  عة النفسية )من خالل المقياس الذين المناتبين أالعاملي التحليل 
الضبط  التفكير اإليجابي،" :ن عشرة أبعاد أو مكونات أساسية هيتتكون م
، اإلبداع وحل المشكالت، الصمود والصالبة ، المبادأة والتوكيدية،االنفعالي

تدين، ال النفسية،والمرونة  التكيفإدارة وفاعلية الذات، التوجه نحو الهدف، 
لذا يمكن القول أن الدراسة الراهنة أمكنها تحديد أبعاد  لية االجتماعية".و المسئ

 من طالب الجامعةدراسيًّا المتفوقين  لدىومكونات المناعة النفسية 
المناعة ( من أن Olah, 2000; Olah, 2002ويتفق ذلك مع ما ذكره )

ية والسلوكية للشخصية متكامل من األبعاد المعرفية والدافع نظام"هي النفسية 
والتي من شانها أن تعطي للفرد مناعة ضد الضغوط، وتدعم النمو الصحي 

 وتعمل كأجسام مضادة نفسية لمقاومة الضغوط".
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من أن المناعة النفسية  (718، 2013 كما يتفق مع ما أشار إليه )زيدان،
حباطات من أسباب الضغوط النفسية، واإل هي "قدرة الفرد على التخلص

التهديدات والمخاطر واألزمات النفسية عن طريق التحصين النفسي بالتفكير و 
اإليجابي وضبط االنفعاالت واإلبداع في حل المشكالت وزيادة كفاءة الذات 

والتكيف مع ونموها وتركيز الجهد نحو الهدف وتحدي الظروف وتغييرها 
 .البيئة"

، 2016حات، المومني، الفري)كذلك يدعم هذه النتيجة ما أشارا إليه كل من 
المتفوقين يستخدمون جميع األساليب المتاحة في مواجهة  بأن الطالمن  (39

أحداث الحياة الضاغطة، فكلما تعددت وتنوعت أساليب مواجهة الضغوط كانت 
ا وفائدة في التصدي والتغلب على الضغوط النفسية التي تواجههم، أكثر نفعً 

العقلية واالنفعالية،  لقدراتهملمتكامل وهذا يرتبط بقدرتهم على التوظيف ا
نفسية وانفعالية تساعدهم في  بقدراتفهم يتميزون ، واالستجابة بوسائل متوافقة

نهم يتميزون بقدرة على التحمل وضبط أمواجهة الضغوط النفسية، وكما 
 وتحقيق الذات واالعتماد على الذات. 

  :نيمناقشة الفرض الثا
من طالب دراسيًّا المتفوقين لدى النفسية  المناعة بمستوىفيما يتعلق 

المناعة  وجود مستوى مرتفع من هذا الفرض أظهرت مجمل نتائجفقد . الجامعة
. ومن ثم من طالب الجامعةدراسيًّا المتفوقين النسبة األكبر من  لدى النفسية

 وتبدو هذه النتيجة داعمة لنتائج البحوث تحقق هذا الفرض بشكل كبير
في تلعبه المناعة النفسية  يأشارت إلى الدور الهام الذ التيابقة الس والدراسات

توصلت إلى التي ( 2012، يل)العبد دراسةكاألكاديمي و  يالتحصيل الدراس
والصالبة  جهة من الضغوط مواجهة أساليب بين غالبية رتباطيةا عالقة وجود

تائج الدراسة تفق نت. كما الطالب المتفوقين لدى أخرى جهة من وأبعادها النفسية
 التي (Haskett et al., 2006) وآخرين هاسكيت دراسة كل منالراهنة مع 
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دراسة كل و  .عة النفسية في األداء األكاديميالمنليجابي اإلدور إلى الأشارت 
أوضحت  التي (Swanson et al., 2011) من سوانسن وفالينت وليميري وأوبرن

من جهة  يلدبين الدعم الوا الدور الهام للمناعة النفسية كمتغير وسيط
والتحصيل األكاديمي والفاعلية االجتماعية من جهة أخرى. ودراسة )على، 

كيف األكاديمي والتحصيل بينت أن المناعـة النفسـية تتنبـأ بـالتالتي ( 2014
 مرتفع مستوىأظهرت وجود  التي( 2017، ودراسة )صباح وخلف. ياألكاديم

 العراق والجزائر.فى ة طلبال لدى النفسية الحصانة من
ودراسة  (Chan, 2002) شانما أشارت إليه دراسة أيًضا  دعم هذه النتيجةيو 

 من اتوافقً  أكثر هم اعقليًّ  المتفوقين الطالبمن أن  (Robinson, 2002) روبنسون
 وفهم الذات فهم على قدرة من هميلد يتوافر فيما ذلك ويتضح العاديين، نهمأقرا
 العقليةلقدراتهم  نتيجة غيرهم من أكثر عاتوالصرا الضغوط عم والتعامل خريناآل

 Sullivan)تشير العديد من الدراسات ومنها دراسة سلفيان وجويرا ، كما المرتفعة

& Guerra, 2007)  هم كفاءة يلدإلى أن الطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع
 هم أهداف تعلمية. يلدذاتية عالية و 
 أن(2016، )الفريحات والمومنييرى كل من كما  النتيجة هذه وتعني

 الحياة أحداث مواجهة في المتاحة جميع األساليب يستخدمون المتفوقين الطلبة
ا قل استخدامً تيجية الهروب والتجنب هما األاستران أكما تبين  .الضاغطة

للتعامل مع الضغط النفسي من قبل الطلبة المتفوقين وهذا يتسق مع سماتهم 
 لى المواجهة والمغامرة وحل المشكالت.إيميلون الشخصية حيث 

 ضوء:في ويمكن تفسير هذه النتيجة 
يفان بيكر كل من ما ذكره  (1) من  (Baker, Bridger, Evans, 1998)وبريدجر وا 

 هميلد المتفوقين ألن التوافق، ذلك وسرعه سهولة من عوامل يعد التفوق نأ
 فهم المرتفعة، ولذلك يةقدراتهم العقل خرين، بسببآللو  لذواتهم أفضل فهم

  .بأقرانهم مقارنة صحية وبطرق أفضل بشكل الضغوط مع يتوافقون
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 تيجيةاسترا مستوى أنمن  (Yang, 2012)يانج دراسة  تائجأشارت إليه نما   (2)
 لدى أعلى كانت الذاتية الكفاءة واستراتيجيات المشكلة على المركزة المواجهة
كما  العاديين،الب الط لدى بمستوياتها مقارنة والموهوبين المتفوقين الطلبة
الطلبة  لدىمنخفضة  األكاديميةو  النفسية الضغوط مستويات كانت

 .الموهوبينو  المتفوقين

 تفوق الطالبات الموهوبات من (2008)المكاوي،  ما كشفت عنه دراسة( 3)
توجه هدف التعلم، استراتيجية  على الطالبات العاديات في كل من اأكاديميًّ 

 ان.تقاإل
  لث:مناقشة الفرض الثا

 درجةتحققه ب لثبالفرض الثاالخاصة  النتائج السابقة مجمل يتضح من
المناعة النفسية  د عالقة ارتباطية موجبة بينو وجحيث أظهرت النتائج كبيرة؛ 

 والتوجه نحو الهدف وكل من الكفاءة الذاتية المدركة والقدرة على حل المشكالت
 (حيث وجدت عالقة سالبة إحجام –إحجام، األداء  –اإلتقان ى )فيما عدا بعد

. ويتفق ذلك مع ما أشار إليه ليو من طالب الجامعةدراسيًّا المتفوقين  لدى
(Lu, 2011)  ،من أنه كلما زاد اإلحساس بالكفاءة الذاتية زاد الجهد والمثابرة
الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعاملون مع المشكالت بمزيد من  ووفاألفراد ذ

 اإلحساس بالهدوء. 
كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه العديد من الباحثين حول العالقة 

وبين التكيف النفسي والضغوط النفسية حيث  القدرة على حل المشكالتبين 
 (Chang, D’zurilla, Sanna, 2009)أشارت نتائج دراسة تشانج ودوزيليا وسنا 

يؤثر في العالقة  ا محتماًل وسيطً  دوًرا لقدرة على حل المشكالت تلعبإلى أن ا
 ,.Change et al) وآخرينبين السعادة النفسية والضغوط النفسية، ودراسة شانج 

التي أيدت هذه العالقة وأوضحت وجود عالقة قوية بين أنماط حل  (2001
 المشكلة والقدرة على التكيف النفسي. 
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يفان ا  و  ن بيكر وبريدجركل م دراسة مع ما أيدتهأيًضا وتتفق هذه النتيجة 
(Baker, Bridger, Evans, 1998)  في كفاءته دراسيًّا من أن اعتقاد المتفوق

 تواجهه التي الحياتية قفاالمو  مختلف مع التعاملعلى  وفاعليته الذاتية وقدراته
ويبذل الجهد لتحقيق  ع لنفسه أهداًفامن شأنها أن تدفعه للتفوق بحيث يض

 على معتقداته اإليجابية.  النجاح المرضي له بناءً 
 ويمكن عزو هذه العالقة إلى:

من أن كفاءة الذات والقدرة على  (Voitkane, 2004)أشار إليه فوتكاني ( ما 1)
حل المشكالت والتوجه نحو الهدف إليجاد الحلول وتوليد البدائل واألفكار 
تعد من أهم السبل واآلليات واالستراتيجيات لمواجهة الصعوبات 

  ماعية والتكيفية والضغوط النفسية.االجت
ا فإن ذلك يشكل ( ما ذكره "كربي" من أنه إذا كان تقدير األفراد لذواتهم إيجابيًّ 2)

ها، نبها أو يواجهو  هة التغيرات أو الضغوط التي يمرونلهم في مواج درًعا
راعات التي تعترض حياتهم، مما يوفر لهم القدرة على السيطرة على الص

بالحياة ويشعرون بالمسئولية  اواستمتاعً  ر واقعية وتفاؤاًل أكث فيكونون
(Cripe, 2001) هم. لدي. مما يدعم المناعة النفسية 

( من أن الموهوبين Tomchin, 1996ما توصلت دراسة تومشين ) (3)
والمتفوقين يستخدمون استراتيجيات وآليات تكيف متنوعة ويتحملون 

ل جدي، وال يتجاهلون المشكالت المسئولية، ويتعاملون مع الضغوط بشك
 بل يركزون بشكل إيجابي على حل المشكالت. 

 يعد من الهدف نحو التوجه مفهوم( من أن 2016، ( ما أشار إليه )المياحي4)

 سعىفي  جوهري ومكون ة،بالدافعي المرتبطة أو المعاصرة المهمة المفاهيم

 يسعىالتي  تماعيةاالج الحاجات أعلى تمثل إذ ذاته وتحقيق لإلنجاز الفرد

 مختلف مع والتعاملألشياء عمل ا على الفرد تحفزهي ف إلى تحقيقها

 للسلوكيات المحركة القوة المعرفيةهي و  ،تواجههالتي  الحياتية المواقف

 .بالكفاءة المرتبطة
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  رابع:مناقشة الفرض ال
المتفوقين  لدىالمناعة النفسية في  د فروق دالة إحصائيًّاو وجفيما يتعلق ب

ا لمتغير الجنس )ذكور / إناث(، ومتغير وفقً  من طالب الجامعةدراسيًّا 
 (.عملي/  نظريالتخصص )

المتفوقين  لدىالمناعة النفسية في  د فروق دالة إحصائيًّاو وج تبين أوًل:
اتجاه في لمتغير الجنس )ذكور / إناث(  وفًقا من طالب الجامعةدراسيًّا 

( من 2013أشارت إليه دراسة )األعجم،  الذكور، وتتفق هذه النتيجة مع ما
طالب  لدىالمناعة النفسية بين الجنسين في  د فروق دالة إحصائيًّاو وج

( من 2016اتجاه الذكور. ومع ما توصلت إليه دراسة )سويعد، في  الجامعة
الشباب من نزالء مراكز اإليواء في قطاع  لدىوجود فروق في مستوى الحصانة 

ادرة في أبعاد حل المشكالت والمب ( عاًما30 – 20ية )غزة في المرحلة العمر 
دراسة إلى الجنس. وكذلك مع ما أشارت إليه  الذاتية، والثقة بالنفس تعزى

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات من وجود ( 1996)مخيمر، 
للتحكم  إدراكهم في خاصة الذكور الذكور واإلناث في الصالبة النفسية لصالح

 ومنها أشارت إليه العديد من الدراساتما أيًضا ويدعم هذه النتيجة . يوالتحد
(Sjoberg, 2005; Madhavi & Vijayalaxmi, 2010) وجود إلى أشارت التي 

فت النتيجة . واختلالذكور لصالح الدراسي التوافقفي واإلناث  الذكور بين فروق
عة النفسية اي المنتظهر فروق دالة ف لمالتي ( 2014، الراهنة مع دراسة )علي

 .لمتغيرات الجنس اوفقً 
 أكثر الذكور أن إلى (225، 2014جاب اهلل، ) ك كما يذكرذل يرجع وربما

 عادة الذكور الجامعي، وأن بالجو الجديدة المتعلقة المواقف مع التوافق على قدرة

احة مقارنة باإلناث، وبالتالى إت االحياة األسرية مبكرً  عن االستقالل في يبدأون ما
ن حتى الجامعية، األنشطة نواحي في واالندماج الستقاللل همل الفرصة  كان وا 
 يتيح ما وهذا يتاح لألنثى ما عكس طويلة أليام المنزل خارج البقاء ذلك يتطلب
مكانياتهم وقدراتهم أنفسهم وفهم خبرات اكتساب فرصة للذكور  طريقة وفهم وا 
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دارة التكيف اآلخرين ومهارات مع التعامل  يساعد مما العام؛ والمزاج الضغوط وا 
 اإلنجازات وشعوره تحقيق على الطالب قدرة ضوء وفي الجامعي، التوافق على
 وكذلك الطالبات، من أكثر ويسر بسهولة عنها والتعبير بالتفاؤل يشعر حيث بها؛

 وبالتالي والتعليمية، العامة الحياة مع مواقف التعامل في أكبر فرصة للطالب
  .الفرصة تلك خالل من متاحة إنجازاتهم

( أن اإلناث يستخدمن استراتيجيات للمواجهة تميل 2008)على، كما ترى 
 (Wilson, 2003)لما أشار إليه والسون  . لذا ووفًقاإلى التجنب مقارنة بالذكور

. حيث كانت فإن النوع كان من بين المتغيرات التي تحدد أساليب المواجهة
ساليب المواجهة السلبية بينما أظهر الذكور أساليب أل اإلناث أكثر استخداًما

 مواجهة إيجابية سلوكية. 
المتفوقين  لدىالمناعة النفسية في  اد فروق دالة إحصائيًّ و وج لم يتبين :ثانًيا
/ علمى(. ويدعم نظري من طالب الجامعة وفقًا لمتغير التخصص )دراسيًّا 

؛ جاب اهلل،  2000وكت، )شكل من  يدراست نتائج الحالية الدراسة تائجن
 مع التوافقفي  اإحصائيًّ  دالة فروق وجود عدم إلى نتائجهما أشارتالتي ( 2014

 للتخصص.  اوفقً  الجامعي المجتمع
 
 :ضوءفي  ذلك يفسر بماور 

الطلبة  لدىلمناعة النفسية ن مستوى امن أما توصلت إليه الدراسة الراهنة   (1)
، يدراسة )الفريحات والمومن إليهأشارت ما بصفة عامة. و  المتفوقين مرتفع

 لدى ومهارات مواجهة الضغوط ن مستوى التوافق النفسي( من أ2016
 بصفة عامة مما أدى إلى عدم ظهور فروق امرتفعً  كان الطلبة المتفوقين

 (Neihart, 2002) نيهارتضوء ما أشار إليه في خاصة ا. إحصائيًّ  دالة
تفوق القدرة على حل المرتبطة بال أن من السمات والخصائصمن 

. وما أشارت إليه بعض الضغوط النفسية تأثيراتوالتقليل من  المشكالت
من أن  (Sullivan & Guerra, 2007)الدراسات ومنها دراسة سلفيان وجويرا 
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هم كفاءة ذاتية عالية وأهداف لديالطالب ذوي التحصيل الدراسي المرتفع 
 تعلمية.

 بالنسبة عامة بصورة (2014ب اهلل، جاكما أشار ) و الجامعيجال تشابه  (2)
 بين اأحيانً  والتداخل، المختلفة تخصصاتال بصرف النظر عن للطلبة

 التخصصات من أصبح العديد بحيث المصرية الجامعات في التخصصات
 التخصصات تتلقي اآلخر الجانب علىو  ليةمع جوانب بدراسة تقوم النظرية

بين في ود فاصل تعسجعدم و  مما ينتج عنه نظرية جوانب ليةمالع
 الختيار عملية فرصة إعطاء عدمعن  فضاًل  التخصصات النظرية والعملية.

 الكليات توزيعهم على يتم الطالب من اكثيرً  نجد الغالب ففي التخصصات؛
 وليس العامة الثانوية في الكل المجموع حسب والنظرية العلمية والتخصصات

 دراسة إليه تتوصل ما مع ةالنتيج وتتفق هذه .شخصية رغبات على بناءً 
 بحكم تخصصاتهم اختاروا الطلبة من %48 أن من (1998، الخواجة)

  .الكلي المجموع
 لدىوبناًء على ما سبق من نتائج تبرز أهمية دراسة المناعة النفسية 

 بصفة خاصة.دراسيًّا طالب الجامعة بصفة عامة والمتفوقين 
 توصيات ومقترحات:

 :توصى الباحثة باآلتيائج الدراسة الراهنة ضوء ما أسفرت عنه نتفي 
واالهتمام بتنمية  اإليجابيضرورة تحفيز الطالب على ممارسة التفكير  -1

هم ومهاراتهم وقدراتهم على حل المشكالت والتوجه نحو لديالكفاءة الذاتية 
 الهدف.

 ة ضمن برامج إعداد الطالب الجامعيضرورة تضمين أبعاد المناعة النفسي -2
 .عمليو  ت التدريبية والمعسكرات بشكل علميالل الدورامن خ

رشادية لتعليم وتدريب الطالب على كيفية مواجهة برامج إ ضرورة تقديم -3
 هم. لديالضغوط النفسية مما يزيد من المناعة النفسية 
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 كما تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث المستقبلية حول دراسة:

 طالب الجامعة. لدى ة الكفاءة الذاتية المدركة لتنمي فاعلية برنامج إرشادي -1
طالب  لدىلتنمية القدرة على حل المشكالت  فاعلية برنامج إرشادي -2

 الجامعة.

طالب  لدىلتنمية القدرة على التوجه نحو الهدف  فاعلية برنامج إرشادي -3
 الجامعة.

 المناعة النفسية وعالقتها باألمراض النفسية. -4
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العربية واألجنبية المراجع  
، اإليمان وجهاز المناعة النفسي للوقاية(. 2012أبو العزايم، أحمد جمال )

موقع  2017/ 9/ 22تاريخ اإلضافة 
http://www.aboulazayem.com  

(. العالقة بين أنماط األهداف واستراتيجية 2013أحمد ، ثائر؛ علي، رندة )
ضوء بعض المتغيرات. طالب الجامعة الهاشمية في  حل المشكالت لدى

 .273 – 241(، 3) 14، مجلة العلوم التربوية والنفسية
المناعة النفسية وعالقتها بالمساندة (. 2013األعجم. نادية محمد )

. رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الجتماعية لدى طلبة الجامعة
 اإلنسانية، جامعة ديالي. العراق.

. القاهرة: مكتبة مقياس الصالبة النفسية (.2011باظة، آمال عبد السميع )
 .األنجلو المصرية

المتغيرات  (: تباين الصمود النفسي بتباين بعض2011البحيري، محمد رزق )
، النفسية المجلة المصرية للدراساتلدى عينة من األيتام بطيئي التعلم. 

70 (21 ،)480-535. 

 النفسي التكيف. (2010) عبداهلل زيتون، جمال محمود؛ بو بنات، سهيلة

 مجلة والمتفوقين. الطلبة الموهوبين لدى المشكالت حل بمهارة وعالقته

 .65 -39(، 2) 11 والنفسية، التربوية العلوم
الوجداني  الذكاء من الجامعي بالتوافق (. التنبؤ2014) سيد عبداهلل اهلل، جاب

ص كالجنس والتخص الديموجرافية المتغيرات وبعض اإلبداعية القدراتو 
، السعودية، ع النفس وعلم التربية في عربية مجلة دراساتالدراسي. 

53 ،227- 262. 
، (. الصمود لدى األطفال2011جولدسين، سام؛ وبروكسي، روبرت ب )

 ترجمة صفاء األعسر، القاهرة: المركز القومي للترجمة.
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(. فعالية استخدام تقنيات المعلومات في 2006حبيب، مجدي عبد الكريم )
ندوة  وقائعيق أبعاد جودة الحياة لدى عينات من الطالب العمانيين. تحق

 جامعة السلطان قابوس. ديسمبر، 19 -17في علم النفس من 
 فاعلية برنامج إرشادي مقترح لزيادة مرونة(: 2009حسان، والء إسحق )

رسالة ماجستير غير  األنا لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .ية، الجامعة اإلسالمية بغزةمنشورة، كلية الترب

 التفكير اإليجابي مهارات لتنمية النفسية المناعة (. تنشيط2013) إيمان حسنين،

الفلسفة واالجتماع.  شعبة المعلمات لدى الطالبات التدريس قلق وخفض
 -11(، 42) 3السعودية،  ،النفس وعلم التربية في عربية مجلة دراسات

63. 
 التفكير مهارات لتنمية النفسية المناعة . تنشيط(2013) محمد إيمان ،حسنين

الفلسفة  شعبة المعلمات لدى الطالبات التدريس قلق وخفض اإليجابي
 42السعودية،  ،النفس وعلم التربية في عربية مجلة دراساتواالجتماع. 

(3 ،)11-63. 
بناء وتقنين مقياس المناعة النفسية  (.2017خضير، أسامة عبود )

رسالة ماجستير، كلية التربية البدنية وعلوم تقدمين. الم للرياضيين
 الرياضة بجامعة ديالي.

 في المعاصرة ومشكالته الجامعي . الشباب(1998 (ياسر الخواجة، محمد

 (،15(السنة شئون اجتماعية، ودراسات بحوث مجلة المصري، المجتمع

 .132 -83، (59) العدد
. اتيًّا وتوجهات أهداف اإلنجازالتعلم المنظم ذ(. 2006رشوان، ربيع عبده )

 القاهرة: عالم الكتب.

مجلة والقياس.  النظري البناء :الكفاءة الذاتية توقعات(. 1997) سامر رضوان،
 .51 – 25(، 55ع ) ،اجتماعية شئون
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 مجلةوقياسها.  وأبعادها مفهومها النفسية المناعة (.2013محمد ) زيدان، عصام

 .882 -811(، 51ع ) طنطا، ، جامعةالتربية كلية
الحصانة النفسية وعالقتها بقلق المستقبل (. 2016سويعد ميرفت ياسر )

رسالة  وجودة الحياة لدى الشباب في مراكز اإليواء في قطاع غزة،
 ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية.

فعالية برنامج إرشادي لتدعيم نظام المناعة (. 2016روال رمضان ) ،الشريف
وخفض إضطرابات ما بعد الصدمة لدى مراهقي األسر  النفسية

كليـة  رسالة ماجستير، (.2014المتضررة بالعدوان األخير على غزة )
 ، غزة.التربيـة، الجامعــة االسالميـة

المتزوجات  الطالبات لدى الدراسي التوافق (.2000محمد ) شوكت، عواطف
 االنفعالي، لثباتوا الكفاية الشخصية ببعدي وعالقته المتزوجات وغير

 .107 -99 (،1) 10، دراسات نفسية
 بالحصانة النفسية وعالقتها (. جودة الحياة2017صباح، عايش؛ خلف، عمر )

 األنبار جامعتي طلبة ىعل ميدانية دراسة الجزائر والعراق طلبة لدى
 422( كانون األول، 3، العدد )مجلة األنبار للعلوم اإلنسانيةوسعيدة، 

– 450. 
 التكيفية باالستجابات وعالقتها النفسية الصالبة. (2015) علي خ،الطبي

 دولة في عشر الحادي الموهوبين بالصف الطلبة لدى للضغوط النفسية

 ،والمتفوقين للموهوبين الثاني الدولي المؤتمر مقدم إلى بحث .الكويت
 21 -19 المبتكرين، من لرعاية نحو استراتيجية وطنية" شعار تحت
 المتحدة. العربية اإلمارات ةجامع مايو،

. كلية للمرونة النفسية مقياس كونور ودافيدسون(. 2012العاسمي، رياض )
  دمشق. التربية، جامعة
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 بالكفاءة وعالقتها النفسية المناعة (.2010) الوهاب عبد مواهب الجبار، عبد

 ، رسالةالدرقية الغدة بمرض المصابين لدى الذات الشخصية وسمو

 التربية، الجامعة المستنصرية.  يةدكتوراه، كل

 مواجهة بأساليب وعالقتها النفسية الصالبة (.2012) محمد بن خالد العبدلي،
 دراسيًّا المتفوقين الثانوية طالب المرحلة من عينة لدى الضغوط النفسية

القرى  أم جامعة . منشورة غير ماجستير، رسالة بمكة المكرمة. والعاديين
 سعودية.المملكة العربية ال
(. الخصائص السيكومترية لمقياس المرونة 2010عثمان، محمد سعد )

، جامعة عين شمس، مجلة كلية التربيةالشباب الجامعي.  اإليجابية لدى
2 (34 ،)539- 573 . 

. بغداد جامعة طلبة عند المدركة الذاتية (. الكفاءة2013علوان، سالي طالب )
 .248 – 224، (33ع ) ،والنفسية التربوية مجلة البحوث

العالقة بين إدارة الوقت وأساليب مواجهة (. 2008على، ابتسام محمود )
، رسالة دكتوراه الضغوط ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية

 غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

ي دور رعاية مستويات المنعة النفسية لدى خريج (.2014علي، أحمد الشيخ )
المجلة األردنية األيتام وعالقتها بالتكيف األكاديمي والتحصيل الدراسي، 

 .430 -411(، 10) 4، في العلوم التربوية

 وعالقتها المدركة الذاتية (. الكفاءة2013) نرمين دعاء؛ محمد، عوض،
 ،التربية كلية طالب المتغيرات لدى بعض ضوء االجتماعية في بالمسئولية

(، 2) 12، النفس علم في عربية مجلة دراساتإلسكندرية. ا جامعة
191- 232.  

(. التوافق النفسي وعالقته 2016الفريحات، عمار عبد اهلل؛ المومني، فخري )
عينة من الطلبة المتفوقين في  بمهارات مواجهة الضغوط النفسية لدى
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الشهيد  جامعة – الجتماعية مجلة الدراسات والبحوثمحافظة عجلون. 
( 16العدد ) ،الوادي جامعة البلقاء التطبيقية، األردن -لخضر حمة

 .42 -25جوان، 

التربية  (: بناء مقياس للصالبة النفسية لمعلمي2007فهيم، مجدي محمود )
 ، كلية التربية، جامعةمجلة البحوث النفسية والتربويةالرياضية. 

 .111-67، 2المنوفية، 
، القاهرة: معاصرة في علم النفس اتجاهات(. 2002كامل، عبد الوهاب )

 مكتبة األنجلو المصرية.
كناتج  الجامعية المرحلة طالبات لدى الهدف (. توجه2013) محمد أسماء محمد،

 التربية كلية مجلةالتدريس.  هيئة ألعضاء التعليمية للممارسات

 .319 -275(، 80ع ) بالزقازيق.
 عقليًّا األطفال المعاقين أمهات لدى النفسية (. المناعة2016) نبيل إيمان محمد،

 مجلة دراساتلدى أبنائهم،  االجتماعية بالكفاءة وعالقتها القابلين للتعلم

 .486 -435(، 3) 22مصر،  – واجتماعية تربوية

 مستوى النمو الخلقي والكفاءة الذاتية المدركة لدى(. 2000محمد، تيسير )
. رسالة راتعينة من طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغي

 ماجستير، غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك.
(. أثر برنامج تدريبي قائم على 2005محمد، حسين؛ محمود، عبد الحميد )

التخيل الموجه في تنمية الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الصف الرابع 
ية ، جامعة المنوفمجلة العلوم النفسية والتربويةاألساسي في األردن، 

20 (2 ،)2 – 35. 

(. فاعلية الذات وعالقتها بضغوط الحياة لدى 2012محمود، عطاف )
مجلة الجامعة اإلسالمية الطالبات المتزوجات في جامعة األقصى، 

 .654 – 619(، 1) 20، للدراسات التربوية والنفسية
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الرفض الوالدى وعالقته بالصالبة  -(. إدراك القبول 1996مخيمر، عماد )
 .290 -270( ، 2، ع )مجلة دراسات نفسيةة لطالب الجامعة، النفسي

. القاهرة: مكتبة األنجلو استبيان الصالبة النفسية(. 2002)مخيمر، عماد 
 .المصرية

الجزء األول.  السعادة وتنمية الصحة النفسية.(. 2000مرسي، كمال إبراهيم )
  .القاهرة: دار النشر للجامعات

تجهيز المعلومات وعالقتها بالقدرة على حل  (.2009محمد شعبان ) ،مصعب
رسالة ماجستير، كلية التربية، . المشكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية

 الجامعة اإلسالمية.

 لدى التعلم واستراتيجيات الهدف توجهات (.2008) هناء المكاوي، هويدا
رسالة  المنورة. بالمدينة متوسط الثالث أكاديميًّا بالصف الموهوبات

 السعودية. العربية طيبة بالمملكة جامعة، التربية كليةستير، ماج
 المنظم بالتركيز وعالقته الهدف نحو التوجه(. 2016إيمان ناظم )المياحي، 

التربية،  رسالة ماجستير، كلية المرحلة اإلعدادية. طلبة للذات لدى
  .المستنصرية الجامعة

وعالقتها  الذاتية الكفاءة (.2014الفتاح ) عبد مولود، وأبي ميدون، مباركة؛
 دراسة المتوسط، التعليم مرحلة تالميذ من عينة لدى الدراسي بالتوافق

 العلوم مجلة ورقلة. مدينة بمتوسطات التالميذ من عينة على ميدانية

 – 105، 17 الجزائر، مرباح، قاصدي جامعة اإلنسانية والجتماعية،
118. 

 حل على بالقدرة وعالقتها المعرفية طرةالسي قوة (.2008) إبراهيم هبة الناغي،

جراءاتها ، ببورسعيد التربية كلية مجلةالجامعة،  طالب لدى المشكالت وا 
2 (3 ،)166- 211. 
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وعالقتها بالوعى  المناعة النفسية مدى طلبة الجامعة(. 2017وادى، جبار )
 مجلة الدراسات العربية في التربية وعلم النفس،بالذات والعفو. 
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