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 لدى طمبة جامعة الموصل المناعة النفسية
 أ.م.د. عالء الدين عمي حسين         الباحثة افراح نصر الدين نور الدين   

  كمية التربية لمعموم االنسانية -جامعة الموصل
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 :الممخص
استيدف البحث الحالي قياس المناعة النفسية لدى طمبة جامعة الموصل, 
والتعرف عمى مستوى المناعة النفسية لدى طمبة جامعة الموصل, وكذلك 

لممتغيرات )الجنس, التعرف عمى الفروق في مستوى المناعة النفسية تبعا 
المرحمة, التخصص( ولتحقيق تمك االىداف قام الباحثان ببناء  مقياس 

( طالبا وطالبة تم 444المناعة النفسية ثم تطبيقو عمى عينة بمغت )
اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية من كميات جامعة الموصل, وقد تم 

 -نتائج األتية :التحقق من صدق المقياس وثباتو وتوصل البحث الى ال
 تمتع الطمبة بمستوى مناسب من المناعة النفسية.-1
_ال توجد فروق في مستوى المناعة النفسية حسب )الجنس, المرحمة( 2

ولكن ىنالك فرق في مستوى المناعة النفسية حسب متغير التخصص 
 )عممي, انساني( ولصالح التخصص االنساني .

ومن اجل استكمال الفائدة المتوخاة من البحث قدم الباحثان عددا من 
 .التوصيات والمقترحات  
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Abstract: 

The current research aimed to measure psychological 

immunity among students of the University of Mosul, 

and to identify the level of psychological immunity 

among students of the University of Mosul, as well as to 

identify the differences in the level of psychological 

immunity according to the variables (gender, stage, 

specialization). A sample of (400) male and female 

students were chosen by stratified random method from 

the faculties of the University of Mosul. The validity and 

reliability of the scale were verified, and the research 

reached the following results: 

1 - Students have an appropriate level of psychological 

immunity. 

2 _There are no differences in the level of psychological 

immunity according to (sex, stage), but there is a 

difference in the level of psychological immunity 

according to the variable of specialization (scientific, 

human) and in favor of humanitarian specialization. 

In order to complete the intended benefit of the research, 

the researchers made a number of recommendations and 

suggestions. 
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 مشكمة البحث:
ان الحياة مميئة بالضغوط التي تعصف باألفراد وتجعميم فريسة لألمراض النفسية 

االنسان وىي جزء من ىذه الحياة, ومع التقدم والجسدية, وان الضغوط قد بدأت مع خمق 
 (.55: 1999الحضاري زادت المشكالت التي تواجو الفرد )ممحم, 

وألن شريحة الطمبة ىم من أغمب شرائح المجتمع الذين يتعرضون لمكثير من 
الضغوطات والمشكالت التي تعمل عمى زيادة القمق والتوتر لدييم مما قد يؤدي الى إضعاف 

لنفسية ألنُو كمما ضعفت مناعة الفرد انخفضت قدرتِو عمى التفكير السميم وانخفضت  مناعتيم ا
نشاطاتِو العقمية وبالتالي يؤثر سمبًا عمى سموكيات االفراد وتعامميم مع االخرين )جمال, 

1997 :1.) 
وان استمرار التعرض لمشدائد والمحن يؤدي الى انييار مقاومة الفرد, ويفقد القدرة 

اومة ويصبح انسانًا ضعيفًا ذا صحة ميددة ومعنويات منخفضة, ويصبح عاجزًا عن عمى المق
التوافق والتواصل مع من يحيطون بو ما يجعمو شخص كثير الشكوى والقمق من المستقبل, 
وىذه الضغوط تصيب مشاعر االنسان وكل قدراتو االخرى بما فييا قدرتو عمى المواجية 

(.وتبرز مشكمة Marzieh, 2005: 136والعالم المحيط بو ) والتفكير السميم وادراكو لنفسو
 البحث الحالي من خالل االجابة عمى التساؤل االتي:

ما مستوى المناعة النفسية لدى طمبة الجامعة, وىل يتأثر ىذا المستوى حسب 
 المتغيرات )الجنس, التخصص ,المرحمة(

 أهمية البحث:
 ُيعد الجياز المناعي لمفرد عاماًل ميمًا وأساسيًا في إبقاءِه عمى قيد الحياة وفي مقاومتِو 
لألمراض العضوية المختمفة والتمتع بحياة صحية سوية بدنيًا نوعًا ما, فالمناعة 
العضوية ىي القوة التي يكون بيا الجسم مزودًا بيا ويكتسبيا الجسم ليقاوم الفيروسات ويتغمب 

 4عمييا
(, ومثمما يكون لدى الفرد مناعة عضوية يتكون لديو مناعة 34: 2445)عبدالرحمن ويالج, 

نفسية أيضًا ُتساعده عمى مقاومة األزمات والمشكالت واألحداث الضاغطة التي يمر بيا في 
 حياتو وتؤثر بشكل كبير عمى صحتِو الجسدية والنفسية والعقمية.
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وة التي تسمح لإلنسان أن يتغمب عمى التحديات وُتعتبر المناعة النفسية بمثابة الق
ويتجاوز العثرات لُيحقق النجاحات والصعوبات التي تواجيُو, حيث أن لممناعة النفسية أىمية 
تعمل عمى صقل تفكير الفرد وتوجيُو الى كيفية التعامل مع الضغوط والتوترات في بيئة الفرد, 

ِو وقدراتِو ودرجة صمودِه أمام التحديات, وتعتبر وتؤثر بدرجة كبيرة عمى اعتقاد الفرد حول ذات
المناعة النفسية من المصطمحات العممية التي ظيرت حديثًا والقت قبواًل كبيرًا في األوساط 
العممية, وكشفت عن الكثير من أسباب القصور والضعف في النواحي النفسية والفكرية 

 (.4: 2418والجسمية لمفرد )الجزار, 
 -ميات التي أطمقت عمى المناعة النفسية ومنيا:وقد تعددت المس

 المناعة العقمية -1
 المناعة االنفعالية -2
 نظام المناعة السموكية -3
 نظام المناعة الوجدانية -4
 نظام المناعة النفسية -5

 (552: 2419)فتحي, 
 أهداف البحث:

 -ييدف البحث الحالي التعرف عمى:
 مستوى المناعة النفسية لدى طمبة جامعة الموصل . -1
 مستوى المناعة النفسية لدى طمبة جامعة الموصل وفقًا لممتغيرات: -2
 الجنس )ذكور/ إناث(. -أ 
 التخصص )عممي/ إنساني(. -ب 
 المرحمة )أول/ رابع(. -ج 

 حدود البحث
يقتصر البحث الحالي طمبة )جامعة الموصل( لمدراسة الصباحية لمعام الدراسي 

 ( ومن كال الجنسين.2424-2421)
 تحديد المصطمحات:

 المناعة النفسية كل من :عرف 
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 (Selye, 1976سيمي ) -1
المقاومة والصمود النفسي أمام الضغوط النفسية واألزمات التي يتعرض ليا األفراد في 

 (.Selye, 1976: 45حياتيم اليومية )
 (2416سويعد ) -2

تمتع الفرد بخصائص وسمات تجعمُو قادرًا عمى تحمل ومواجية الظروف واألحداث 
 (.8: 2416يتعرض ليا في مواقف الحياة اليومية )سويعد, الضاغطة التي 

 التعريف النظري
( لممناعة النفسية وذلك لتبنييما Selye, 1976وقد تبنى  الباحثان تعريف سيمي )

 نظرية سيمي في بناء االداة وتفسير نتاىج الدراسة الحالية .
Selye:-  واألزمات التي يتعرض المقاومة والصمود النفسي أمام الضغوط النفسية

 (.Selye, 1976: 45ليا األفراد في حياتيم اليومية )
 -أما التعريف االجرائي:

ذىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب من خالل اجابتِو عمى فقرات مقياس 
  المناعة النفسية المعد من قبل الباحثان.

 الخمفية النظرية
 المناعة النفسية 

( من المصطمحات Psychological immunityة النفسية )يعد مصطمح المناع
الحديثة في دراسات الصحة النفسية واإلرشاد النفسي, وظير في أوائل التسعينات واستخدم 
لمواجية الضغوط والمشاعر السمبية واآلثار النفسية والدفاع عن الذات ضد األزمات 

بات, وقبل ذلك تناولو فرويد من والتيديدات والمخاطر النفسية وحماية النفس من االضطرا
: 2419خالل فكرة الدفاع النفسي وشرح آليات وميكانزمات الدفاع النفسي )المالكي, 

 Sozanne)(,وظير ىذا المفيوم )المناعة النفسية( عمى يد االمريكية سوزان كوباسا197
Kobasa) أثناء اعدادىا لرسالة الدكتوراه تحت اشراف استاذىا ماديMaddi ) ( جامعة ب

:  2411( ) مخيمر, 1977شيكاغو بالواليات المتحدة االمريكية والتي انتيت منيا سنة) 
(. وينظر لممناعة النفسية من منظور اسالمي ,فقد زخر القران الكريم من االشارات التي 11

تشير الى تحصين النفس البشرية ضد الضغوط واالنفعاالت وذلك ليصل الى الحياة اليادئة 
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(. وأن االيمان القوي باهلل يجعل االنسان في 23:2416و الييا كل فرد.)سويعد, التي يصب
مناعة نفسية كاممة تحت أي ظرف وفي أي مكان وتجعل قدرة االنسان تتحمل ما ال يتحممو 

 (.24-19: 2416غيره)الشريف, 
 مفهوم المناعة النفسية

يقًا, والبد من االشارة الى أن يرتبط مفيوم المناعة النفسية بالضغوط النفسية ارتباطًا وث
نمط االستجابة لمضغوط يتأثر بالعديد من العوامل منيا العمر, الجنس, الشخصية, أسموب 

 (.88: 2444مواجية المصاعب, والغذاء واألدوية التي يتناوليا الفرد )دافيدوف, 
 (Psychological immunityتعريف المناعة النفسية )

  -لغويًا: -1
لغويًا بمعنى الحصانة والوقاية من المرض, ويقال ىو في منعِو:  المناعة النفسية

 صار منيعًا محميًا, والمنعة: العز والقوة , والمنيع: ذو المناعة أي القوي الشديد
 (.888: 2444)مصطفى وآخرون, 

  -اصطالحيًا: -2
تعرف المناعة النفسية اصطالحيًا بأنيا نظام وقائي ارتقائي لو مكونات متكاممة 

د الفرد عمى تقوية وتعزيز عمميات التفاعل بينو وبين الظروف البيئية الضاغطة, وىذا تساع
النظام ليس ميمتُو فقط مساعدة الفرد عمى التعايش مع الضغوط ولكنو مسؤول ايضًا عن 
 فعالية وتكامل الشخصية والنمو الذاتي لمفرد بشكل متزامن مع تطورات البيئة

(Olah, et.al, 2010: 103-104). 
نظام متكامل يعمل عمى وقاية الذات, حيث أن مكوناتِو تجعل  -والمناعة النفسية:

(, وىي نوع من الدفاعات Bredace, 2016: 120األفراد قادرين عمى مواجية الضغوط )
عادة تفسير ومعادلة وتشويو المعمومات السمبية بأسموب يحسن من  التي تعمل عمى تبرير وا 

الوجداني وتصل بالفرد لمشعور الجيد, عبر إغفال التشوه الحادث أثارىا التي تيدد الكيان 
 (.Wilson, 2002: 38لتبرير األحداث السمبية )

 أنواع المناعة النفسية
 -لممناعة النفسية أنواع عديدة حيث تقسم الى ثالثة أقسام:

  -مناعة نفسية طبيعية: -1
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الذي ينمو معُو من وىي التي تكون موجودة عند الفرد في طبيعة تكوينُو النفسي 
خالل التفاعل بين الوراثة والبيئة, فالفرد صاحب التكوين النفسي الصحي يتمتع بمناعة نفسية 
طبيعية عالية جدًا ضد األزمات والكروب, ولديو قدرة عالية عمى تحمل االحباط ومواجية 

 (.96: 2444الصعاب وضبط النفس )مرسي, 
  -مناعة نفسية مكتسبة طبيعيًا: -2

مناعة التي يكتسبيا االنسان من التعمم والخبرات والميارات والمعارف التي وىي ال
يتعمميا من مواجية األزمات والصعوبات السابقة, إذ تعد ىذِه الخبرات والميارات تقييمات 
نفسية تنشط جياز المناعة وتقويِو, وىذا يجعل تعرض االنسان لإلحباط والعوائق والصعوبات 

 ,Davidمى تحمل األزمات, واكتساب الخبرات التي تنشط المناعة لديو )مفيدة لتنمية قدرتو ع
1995: 205.) 

  -مناعة نفسية مكتسبة صناعيًا: -3
وىي تشبو المناعة الجسمية التي نكتسبيا من حقن الجسم عمدًا بالجرثومة المسببة 

وىذه لممرض, لمحد من خطورتيا وتبقى مناعتيا فترة طويمة, وتسمى مناعة مكتسبة فاعمة, 
المناعة يكتسبيا االنسان من خالل تعرضو لموقف مثير لمقمق والتوتر والقمق المحتمل مع 
تدربو عمى السيطرة عمى انفعاالتِو وأفكارِه ومشاعرِه وتعويده عمى طرد الوسواس والقمق 

 ,Lisa, Barbaraوالغضب وأبداليا بمشاعر الفرحة وىذا ما ييدف إليو العالج السموكي )
2006: 557) 

 صفات األفراد ذوي المناعة النفسية المرتفعة
 ينظر االفراد الى التغيير عمى أنو تحٍد اعتيادي بداًل من أن يشعرىم بالتيديد. -1
يجد االفراد في إدراكيم وتقويميم لممواقف الصعبة والضاغطة الفرصة  -2

 لممارسة اتخاذ القرار.
 ىم بالغربة.يمتزمون بأداء الواجبات التي يكمفون بيا بداًل من شعور  -3
يشعرون أن لدييم القدرة عمى التحكم في األحداث بداًل من شعورىم بفقدان  -4

 القوة والمقاومة النفسية.
 (238-237: 2444)حمادة ولؤلوة, 

 ثامنًا: صفات األفراد ذوي المناعة النفسية المنخفضة
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 ضعف السيطرة الذاتية والتحكم الذاتي. -1
 فاعميم مع بيئاتيم.االستسالم لمفشل وسمبيون دائمًا في ت -2
 االنعزالية وضعف التفاعل مع اآلخرين. -3
 فقدان المتعة بالحياة الى الحزن والتشاؤم. -4
 االنغالق والجمود الفكري ومقاومة التغيير. -5
 الخمل في معايير الحكم عمى االشباء والمواقف. -6
 ضعف درجة النضج االنفعالي. -7

 (321-324: 2442)كامل, 
 النفسيةالنظريات التي فسرت المناعة 

 نظرية التحميل النفسي )فرويد( -1
يرى فرويد أن الشخصية مكونة من ثالثة أجزاء كل من ىذِه األجزاء يتمتع بمميزات 
نما كل واحد منيا مرتبط باآلخر ومكمل  خاصة, وىذِه األجزاء ليست منفصمة عن بعضيا وا 

 -األجزاء ىي:لُو حيث تؤلف ىذِه األجزاء وحدة متكاممة وىي )الشخصية( وىذِه 
 -(:Idاليو ) - أ

وىي مستودع الغرائز وتحوي كل الطاقة النفسية وتتصل بشكل ميم ومباشر بإرضاء 
الحاجات الجسمية, إذ يعمل اليو عمى وفق ما يسميو فرويد )مبدأ المذة(, عمى تجنب األلم 

جاتيا وزيادة المذة عن طريق اىتماميا بخفض التوتر فيي تكافح من أجل االرضاء العاجل لحا
فيي ال تتسامح في التأجيل أو تأخير االرضاء ألي سبب كان خمقيًا بسبب العادات أو أسبابًا 

 أخرى تممييا وقائع الحياة اليومية.
 -(:Egoاألنا ) - ب

ىي الجزء الثاني من الشخصية, فيي قادرة عمى ادراك بيئة الفرد والتالعب بطريقة 
دأ الواقع(, وغرضيا ليس إعاقة أو اعتراض عممية, وىي تعمل عمى وفق ما يسميو فرويد )مب

نزوات اليو, ولكن غرضيا مساعدة اليو في الحصول عمى الخفض الضروري لمتوتر, وألن 
األنا مدركة لمواقع فيي تقرر الوقت واألسموب الذي يمكن أن تشبع بو الغرائز وبشكل مناسب 

 (.36: 1983ومقبول اجتماعيًا )شمتز, 
 -(:Super- Egoاألنا األعمى ) - ت
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ىي الجانب الخمفي من الشخصية, إذ تمثل دور الرقيب الالشعوري وتمثل سمطة 
الوالدين والمجتمع والتقاليد الموجودة فيو, وىي أعمى وأرقى جانب في شخصية االنسان, وىي 
تقابل ما نسميو )الضمير( الذي يعاقب عمى األفعال المحرمة وتقوم بتزويد األنا المثالية 

(, وذكر فرويد أن مناعة الفرد 39: 2414لتصرفات المرغوب فييا )غني, وتكافئيا عمى ا
النفسية مرىونة بقوة األنا وقدرتيا ونجاحيا عمى أحداث التوازن والتوفيق بين متطمبات اليو 
واألنا األعمى؛ ألنيا تخضع لمبدأ الواقع وتفكر تفكيرًا موضوعيًا ومعتداًل ومتماشيًا مع القيم 

وفة, ووظيفتيا الدفاع عن الشخصية والعمل عمى توافقيا مع البيئة وحل االجتماعية المعر 
 (.22: 1987الصراع بين الحاجات المتعارضة لمكائن الحي )صالح, 

 (Walter Cannon, 1932والتر كانون ) -نظرية المواجية أو اليروب -2
ب بيا صاحب ىذه النظرية العالم )والتر كانون( في أثناء دراستو لمكيفية التي يستجي

كل من الحيوان واالنسان لمتيديدات الخارجية, إذ وجد أن ىناك عددًا من األعمال التي يقوم 
بيا الكائن الحي تستثير الغدد واألعصاب لكي تييء الجسم لمقاومة الخطر وأطمق عمييا 

(, وىذه النظرية من أوائل النظريات التي 44: 2444اليروب( )القيسي,  -)أعراض المواجية
ت عمى العوامل البايوكيميائية في تفسير الضغوط, إذ رأى )كانون( أن األفراد عندما اعتمد

 يتعرضون لمواقف ضاغطة منيم إما يجاىدون لمقاومتيا أو ييربون بعيدًا عنيا
(, وتستند ىذه النظرية الى مفيوم االتزان الذي يعبر عن فعالية 191: 2414)سممان وجاني, 

استقرار خصائصِو األساسية, ويمثل مفيوم االتزان العامل  الجسم من أجل المحافظة عمى
األساس في قدرة االنسان عمى مقاومة العوامل الضاغطة, ويرى كانون أن الفرد يستطيع 
مقاومة الضغوط عندما يتعرض ليا بمستوى منخفض, أما الضغوط الشديدة أو طويمة األمد 

 ستخدميا الكائن الحي في مواجية الضغوطفيمكن أن تسبب انييار األنظمة البيولوجية التي ي
 (.83: 2448)السمطان, 
 (GAS( )Hans Selye, 1956نظرية متالزمة التكيف العام ) -3
(General Adaptation syndrome theory) 

لقد كانت لنظرية سيمي الدور الكبير لمبحوث, فقد شاع استعمال مصطمح الضغوط 
(, وترتكز نظرية 192: 2444)العيسوي, 1956في )عمم النفس اإلكمينيكي( عمى يده عام 

selye) عمى موضوع االجياد أو الشدة وأثرىا عمى الفرد, والتي تعد من المسممات األساسية)
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في عمم النفس المعاصر, فالحياة النفسية لألفراد والتصرفات في الظروف الطبيعية وغير 
وقدراتِو في تحمل التجارب والمحن الطبيعية ما ىي إال تعبير عن التوازن بين امكانات الفرد 

الضاغطة التي يمر بيا, فمكل فرد قدرة معينة لتحمل المشقة والشدائد, وأن الزيادة في الشدة 
واالحباط كفيل بإخالل توازن الفرد الذي يؤدي الى االنييار, ويسبب استنزاف جميع الطاقات 

د معرض النييار مناعتِو النفسية التي يمتمكيا الفرد ليستعين بيا عمى التحمل, أي أن أي فر 
الرىاق المؤدي الى مرحمة االنياك النفسي )عبدالجبار,  (, 32: 2414اذا تعرض لممشقة وا 

فاإلنسان يولد لُو معدل محدود من المناعة النفسية لمقاومة االرىاق ولُو امكانية التوافق مع 
صاب بعدىا باالرىاق: أي ىذا المعدل, ونصح سيمي كل فرد أن يسعى لمعرفة الدرجة التي ي

درجة المقاومة )المناعة النفسية( ومن ثم عميِو أن يحاول تأجيل القيام باألعمال الجسدية 
والعقمية التي تتطمب جيدًا, أي الوقت الذي يكون فيو الفرد قد استعاد مقدرتو, وعمى الفرد 

كافية لجسدِه وعقمِو  كذلك معرفة الوقت الذي يجب عندُه التوقف عن العمل والتمتع باستراحة
 ومن ثم العودة لمواجية متطمبات الحياة

(, وىناك بعض المفاىيم التي قدميا سيمي تشير الى أن 192-191: 2414)سممان وجاني, 
ىناك ارتباطًا وثيقًا بين الجياز النفسي والجسمي, وأن ىذا االرتباط يعتمد عمى تحويل 

لييبوثالموس يقوم بتحويل االشارات العصبية الضغوط النفسية الى لغة جسمية ىرمونية, فا
الخاصة بالعقل الى معمومة ىرمونية في الجسم, وىذا التحويل إلشارات المخ الى جزيئات 
ىرمونية يطمق عميو )التحول الغدي العصبي(, وىو ما يعني تحول وانتقال المعمومات من 

وكيدىا في القشرة المخية وكل خاصية الى أخرى, فمعظم المغة الحسية االدراكية لمعقل يتم ت
ىذِه المغات الخاصة بالخبرة االنسانية تتحول الى بعضيا البعض عن طريق مناطق الترابط 
في الجياز الطرفي وعمميات الترابط ىي القنوات األساسية التي تربط بين العقل والبدن والتي 

صحة الجسمية تفسر العالقة بين الصحة النفسية والجسمية وأثر االنفعاالت في ال
(Mcclendon, 1995: 89 وأكد سيمي أن الضغوط النفسية من العوامل الميمة التي تؤثر ,)

في الصحة ألنيا تضعف وظائف األعضاء مؤكدًا عمى العالقة بين الضغوط النفسية وما 
يصيب الفرد من أمراٍض مختمفة, ويعتقد أن االستجابة لمضغوط النفسية ىي ذات نمط عام 

 (.113: 2444فعل الدفاعية التي تعمل عمى وقاية الفرد )دافيدوف, من ردود ال
 -وقد حدد سيمي ثالث مراحل لمواجية الضغوط النفسية وىي:
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 مراحل االنذار والتنبيه: -1
وتسمى مرحمة رد الفعل لألخطار ايضًا تبدأ ىذِه المرحمة بإدراك الكائن الحي لوجود 

وي والغدة الكظرية بتعبئة أجيزة الدفاع في مصدر ضاغط, إذ يقوم الجياز العصبي السمبثا
الجسم, ويظير الجسم تغيرات واستجابات فسيولوجية عديدة ونتيجة ليذِه التغيرات تقل مقاومة 

 (.98: 2441الجسم, وقد تحدث الوفاة اذا كان الضغط النفسي شديدًا )عثمان, 
 مرحمة المقاومة: -2

كميًا لمعامل الضاغط والوصول بالفرد في ىذِه المرحمة باستطاعة الكائن الحي التكيف 
الى التحسن واختفاء األعراض التي ظيرت في المرحمة األولى, اذا كانت طرائق التعامل مع 
الضغوط ناجحة, أما اذا استمر العامل الضاغط وكانت طرائق التعامل معُو فاشمة فأنيا 

 (.53: 1998ستؤثر في الفرد سمبيًا )حداد و دحادحة, 
 اك واالجهاد:مرحمة االنه -3

وفي ىذِه المرحمة تضعف مقاومة الجسم ويصاب الفرد بالضعف وبعد التعرض لمدة 
طويمة لمضغط الذي يحاول الجسم جاىدًا لمتكيف معُو فأن الطاقة الضرورية لمتكيف تكون قد 

 (.59: 2444استنفذت ويموت الكائن الحي نتيجة الستنزاف طاقتِو )الخواجة, 
تبنى الباحثان نظرية سيمي ألنيا النظرية األكثر واقعية والفعالة ومن ىذا المنطمق فقد 

عمى أرض الواقع, وقام الباحثان ببناء مقياس المناعة النفسية باإلعتماد عمى مجاالت سيمي 
لممناعة النفسية وىي: )التفاؤل, المرونة النفسية, الكفاءة الذاتية, المساندة االجتماعية, 

 ح ليذه المجاالت:المثابرة(.وفيما يمي توضي
 
 التفاؤل: -1

أحد المتغيرات االيجابية الفعالة لمتقميل من حدة الضغوط النفسية عبر تنمية قدرات 
قامة عالقات اجتماعية ناجحة,  يجابيتِو في حل المشكالت الحياتية وا  الفرد ونظرتِو لمحياة وا 

بأساليب فعالة لمواجية  وبقدر ما يتوفر لدى الفرد من تفاؤل ونظرة إيجابية لمحياة فأنو يتمتع
 (.67: 2414الضغوط النفسية )أبو الديار, 

 المرونة النفسية: -2
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ىو مصطمح يستعمل لوصف القدرة عمى التأقمم والتوافق أو التصدي أو مواجية 
 (.44: 2413الضغوط والنكبات أو منغصات الحياة )أبو حالوة, 

 الكفاءة الذاتية: -3
ِو في تحقيق النجاح وفي توجيو شؤون حياتِو وادارة وىي استعمال الفرد لقدراتِو وامكانات

ذاتِو لموصول الى أىدافِو والنمو والتطور الشخصي مما يضفي  عمى حياتِو مزيدًا من القيمة 
 (.861: 2413والمعنى )زيدان, 

 المساندة االجتماعية: -4
ان المساندة االجتماعية تخفف من الضغوط ويمكن أن تكون ليا قيمة شفائية من 

مراض النفسية وتسيم في التوافق االيجابي والنمو الشخصي وتقي الفرد من األثر الناتج األ
 (.58: 2446عن األحداث الضاغطة أو تخفف من حدة ىذا األثر )دياب, 

 المثابرة: -5
وىي متابعة االتجاه والسير نحو تحقيق الغايات المرغوبة والتصميم لمتغمب عمى 

 (.229: 2419ر تحقيق تمك الغايات )العبادي, العقبات والمشكالت التي تعترض سي
 الدراسات التي تناولت المناعة النفسية

 (2424دراسة لعيبي ) -1
 "المناعة النفسية وعالقتيا بالتكيف األكاديمي لدى طمبة الجامعة"

ىدفت الدراسة التعرف عمى المناعة النفسية وعالقتيا بالتكيف األكاديمي لدى طمبة 
( طالب وطالبة من طمبة الجامعة , سحبوا 444ونت عينة الدراسة من )الجامعة العراقية, تك

بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية وفق الجنس وحجم الطمبة في الجامعة, وقد تبنت الباحثة 
( لقياس المناعة النفسية, وتبني مقياس التكيف األكاديمي 2414مقياس )جبار, 

االحصائية )معامل ارتباط بيرسون, االختبار  (, واستخدمت الوسائل2415لـ)عبدالرحمن, 
أن طمبة  -واعادة االختبار, ومعادلة الفاكرونباخ( وبعد استخراج النتائج توصمت الدراسة الى:

الجامعة يعانون من انخفاض حقيقي بمستوى المناعة النفسية وانخفاض مستوى التكيف 
ية والتكيف األكاديمي, وأن المناعة األكاديمي, ووجود ارتباط طردي حقيقي بين المناعة النفس

النفسية ترتبط بشكل أكثر مع نضج األىداف عند اإلناث أكثر مما عميو عند الذكور, 
 والمناعة النفسية ترتبط بالميارات أكثر عند الذكور منيا لإلناث.
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 (2418دراسة مالود ) -2
التربية لمعموم "المناعة النفسية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لدى طمبة كمية 

 االنسانية"
ىدفت الدراسة التعرف عمى المناعة النفسية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لدى طمبة 

( طالب وطالبة 124كمية التربية لمعموم االنسانية, جامعة البصرة, تكونت عينة البحث من )
استخدمت الباحثة من كمية التربية لمعموم االنسانية واستخدمت المنيج الوصفي االرتباطي, و 

(, T- testالوسائل االحصائية الستخراج النتائج, وىي النسبة المئوية, االختبار التائي )
معامل ارتباط بيرسون, ومعادلة بيرسون براون, ولتحقيق أىداف البحث قامت الباحثة بتبني 

الى  (, وتوصمت2413مقياس المناعة النفسية, والمساعدة االجتماعية من أعداد )األعجم, 
أن طمبة الجامعة يتمتعون بمناعة نفسية ومساندة اجتماعية, وىناك عالقة طردية قوية بين 
 المناعة النفسية والمساندة االجتماعية, فكمما قويت المساندة االجتماعية قويت المناعة النفسية.

 منهجية البحث
 اوال : مجتمع البحث

لصباحية لمعام الدراسي ويتضمن مجتمع البحث طمبة جامعة الموصل الدراسة ا
( طالبًا وطالبة, وبمغ مجموع مجتمع البحث لمصف 48244( المكون عددُه )2421, 2424)

 ( طالبًا وطالبة.14421( طالبًا وطالبة, أما لمصف الرابع فقد بمغ )13693االول )
 
 
 

 ثانيًا: عينة البحث:
ريقة معينة واجراء ويقصد بالعينة: مجموعة جزئية من مجتمع البحث يتم اختيارىا بط

الدراسة عمييا ومن ثم استخدام تمك النتائج وتعميميا عمى كامل مجتمع الدراسة األصمي 
 (.129: 2418)العباسي, 

وبعد تحديد المجتمع تم اختيار عينة )عشوائية طبقية( تبعًا لمتغيرات الجنس والمرحمة  
 والتخصص الدراسي كما مبين في الجدول ادناه.
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( افراد عينة البحث )التطبيق النهائي( موزعين حسب الجنس والمرحمة 1جدول )
 والتخصص 

 القسم الكمية التخصص
 المرحمة الرابعة المرحمة االولى

 المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور

 العمميات

 54 13 12 13 12  تمريض
 54 12 13 12 13 كيرباء ىندسة
 54 12 13 13 12 فيزياء العموم
اإلدارة 

 واالقتصاد
 54 13 12 12 13 إدارة أعمال

 االنسانيات

التربية 
لمعموم 

 االنسانية
 54 12 13 13 12 تاريخ

التربية 
 األساسية

 54 12 12 13 13 رياض أطفال

 54 13 12 12 13 ترجمة اآلداب
 54 13 13 12 12 حضارة اآلثار

 444 144 144 144 144 المجموع
 
 

 النفسيةمقياس المناعة 
لغرض قياس المناعة النفسية لدى طمبة عينة البحث, ومن ثم التحقق من اىداف 
البحث قام الباحثان ببناء مقياس المناعة النفسية بعد االطالع عمى عدة مقاييس تقيس المناعة 
النفسية, وجد الباحثان ان غالبيتيا ال تحقق اىداف البحث الحالي وعدم مالئمتيا لمتغيرات 

(, وبعد 2في الوضع الراىن فضاًل عن انيا ال تناسب عينة البحث كما في الجدول ) الحاصمة
استشارة عدد من الخبراء في ىذا المجال في إمكانية بناء أداة تحقق اىداف البحث الحالي, 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222ايلول 

 

)3221 ) 
 

حصل الباحثان عمى موافقة عدد من الخبراء في ىذا المجال وقد مرت عممية إعداد المقياس 
 تي:بعدة خطوات ىي كاآل

التخطيط لممقياس وجمع فقراتِو وصياغتيا إذ قام الباحثان بجمع فقرات خام  -1
 من عدة مصادر.

 االطالع عمى االدبيات السابقة والدراسات التي تناولت المناعة النفسية. - أ
 االستفادة من المقاييس التي تخص المناعة النفسية. - ب

 د مقياس المناعة النفسية ( الدراسات التي اطمعت عمييا الباحثة لغرض اعدا2جدول )

 عنوان المقياس ت
اسم صاحب 

 السنة المقياس
عدد 

 العينة الفقرات

المناعة  -1
 النفسية

 المرحمة المتوسطة فقرة 34 2419 احمد

المناعة  -2
 النفسية

 المرحمة االعدادية فقرة 54 2419 منوخ

المناعة  -3
 النفسية

المراىقين المعاقين  فقرة 46 2424 شعبان
 بصرياً 

المناعة  -4
 النفسية

 المرحمة المتوسطة فقرة 36 2424 النعيمي وآخرون

 
 
 

 وصف مقياس المناعة النفسية
( فقرة وتم عرضو 56قام الباحثان ببناء مقياس لممناعة النفسية وكانت عدد فقراتِو )

والذي ( في بناء مجاالت المقياس, 1976عمى الخبراء, واعتمد الباحثان عمى نظرية سيمي )
 عرف )سيمي( المناعة النفسية بانيا:

)المقاومة والصمود النفسي امام الضغوط النفسية واألزمات التي يتعرض ليا االفراد 
في حياتيم اليومية(, وبعد اطالع الباحثان عمى النظريات والدراسات التي تناولت موضوع 
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المرونة النفسية, الكفاءة الذاتية, المناعة النفسية اختار الباحثان المجاالت التالية )التفاؤل, 
( بدائل: )دائمًا, غالبًا, احيانًا, 5المساندة االجتماعية, المثابرة(, وكانت بدائل االجابة ىي )

 ( عمى التوالي. 1, 2, 5,3،4نادرًا, مطمقًا( وتعطى الدرجات )
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

 الصدق:  -1
ى ان الصدق والثبات من أىم الشروط الواجب يشير المختصون في القياس والتقويم ال

توفرىا في المقاييس النفسية, ولكي يعطي المقياس نتائج يمكن االعتماد عمييا في اصدار 
االحكام واتخاذ القرارات الصحيحة, البد من ان تتوفر فيو خصائص مثل الصدق والثبات, 

 (.11: 2445والموضوعية, وسيولة االستعمال )العجيمي, 
 الظاهري:الصدق  -أ 

ُيعد ىذا النوع من الصدق مناسبًا ومطموبًا في المراحل األولية لبناء المقاييس 
(, والصدق الظاىري من الوسائل الميمة في الحكم عمى صالحية 112: 2445)العجيمي, 

المقياس, وىو الدقة التي يقيس فييا المقياس الغرض الذي وضع من أجمو )الظاىر وآخرون, 
2442 :132.) 

قام الباحثان بعرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء في مجال العموم حيث 
 -التربوية والنفسية لغرض إبداء آرائيم نحو اآلتي:

 مدى صالحية الفقرات لقياس ما وضع ألجمِو. -أ 
 مدى صالحية انتماء الفقرات الى المجال الذي تنتمي اليو. -ب 
 مدى صالحية التعميمات وبدائل االستجابة. -ج 
نو مناسبًا من تعديالت )إعادة صياغة, دمج, حذف, إضافة اجراء ما يرو  -د 
 فقرات(.

%( 84وفي ضوء آراء الخبراء فقد تم االبقاء عمى الفقرات التي حصمت عمى نسبة )
 فأكثر وتم حذف )فقرتان( وكذلك تم تعديل بعض الفقرات لغويًا واسموبيا.

 الصدق الذاتي: -ب 
وع من الصدق يقوم عمى الدرجات ىو العالقة بين الصدق والثبات إذ ان ىذا الن

التجريبية بعد التخمص من اخطاء المقياس أو بمعنى آخر الدرجات الحقيقة, ويمكن تفسير 
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 ذلك بأن الدرجات الحقيقية أصبحت ىي المحك الذي ينسب إليو صدق االختبار
 (.244: 2448)عبدالرحمن, 

 الصدق البنائي: -ج 
الفرضي والذي يقصد بو قدرة المقياس  ويشير صدق البناء بصدق المفيوم أو التكوين

 عمى قياس السمة أو مدى قياس المقياس لمفيوم أو لسمة نفسية
 (.434: 2411)نوفل وابو عواد, 

 مقياس المناعة النفسية:
 :التحميل االحصائي لمفقرات

بعد تصحيح االداة وتحويل االستجابات الى الصيغة الرقمية ومن ثم حساب الدرجة 
من أفراد العينة, تم ترتيب درجات المقياس تنازليًا من أعمى درجة الى أقل  الكمية لكل فرد

%( من الدرجات العميا لممجموعة األولى والتي بمغت عدد 27درجة, ثم اعتمد الباحثان نسبة )
%( من الدرجات الدنيا لممجموعة الثانية والتي بمغت عدد افرادىا 27( ونسبة )54افرادىا )

 ( ايضًا.54)
طبيق االختبار التائي لعينتين مستقمتين ألختبار داللة الفروق بين المجموعتين وبعد ت

العميا والدنيا لكل فقرة من فقرات المقياس تبين ان القيمة التائية المحسوبة تراوحت بين 
( 4،314( بمغت )28،16( وان القيمة التائية المحسوبة لمفقرات )8،283( و)4،312)
( عند مستوى 1،98ىما أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة )( عمى التوالي وكال4،312و)

( ,وبالنظر ليذه النتيجة تم حذفيا من المقياس ليصبح عدد 146( ودرجة حرية )4،45داللة )
 (.52فقراتو بالصيغة النيائية )

 ( نتائج القوة التمييزية لفقرات مقياس المناعة النفسية3جدول )

 الفقرات
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

T 
 المحسوبة

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 3،431 1،455 2،962 1،256 3،315 -1
 دالة 3،111 1،461 2،827 1،234 3،185 -2
 دالة 3،973 4،948 3،474 1،249 3،544 -3
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 الفقرات
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

T 
 المحسوبة

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 4،559 4،972 3،134 1،276 3،648 -4
 دالة 2،545 1،429 3،134 1،221 3،447 -5
 دالة 3،555 1،243 2،963 1،433 3،374 -6
 دالة 3،594 1،166 3،444 1،397 3،463 -7
 دالة 3،817 1،174 2،947 1،248 3،374 -8
 دالة 7،455 1،168 2،648 1،459 3،481 -9

 دالة 5،698 1،369 2،889 1،442 3،574 -14
 دالة 3،353 1،344 2،926 1،464 3،333 -11
 دالة 3،953 1،223 2،556 1،449 3،444 -12
 دالة 4،933 1،297 2،426 1،494 3،419 -13
 دالة 5،444 1،265 2،389 1،473 2،981 -14
 دالة 4،496 1،426 2،926 1،476 3،444 -15
 غير دالة 4،314 1،139 3،148 1،214 3،185 -16
 دالة 3،492 1،411 3،544 1،228 3،963 -17
 دالة 3،576 1،565 2،759 1،244 3،259 -18
 دالة 3،356 1،489 2،944 1،113 3،315 -19
 دالة 3،576 1،449 2،574 1،444 3،493 -24
 دالة 4،424 1،384 2،481 1،373 3،437 -21
 دالة 3،489 1،268 2،574 1،243 2،963 -22
 دالة 3،833 1،318 2،667 1،285 3،167 -23
 دالة 4،445 1،264 2،874 1،135 3،352 -24
 دالة 3،388 1،188 3،456 4،983 3،426 -25
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 الفقرات
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

T 
 المحسوبة

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 3،444 1،251 3،419 1،419 3،447 -26
 دالة 5،162 1،174 3،493 1،192 3،744 -27
 غير دالة 4،312 1،191 3،426 1،177 3،463 -28
 دالة 5،811 1،223 3،111 4،989 3،759 -29
 دالة 3،397 1،379 2،944 1،339 3،447 -34
 دالة 4،752 1،494 3،419 1،238 3،574 -31
 دالة 6،172 4،885 2،544 1،188 3،148 -32
 دالة 8،283 4،983 2،744 1،149 3،574 -33
 دالة 2،744 1،146 2،944 1،349 3،278 -34
 دالة 3،461 1،496 2،685 1،248 3،493 -35
 دالة 3،124 1،139 3،244 1،114 3،556 -36
 دالة 4،444 4،925 2،889 1،349 3،389 -37
 دالة 3،791 1،181 2،963 1،158 3،447 -38
 دالة 5،289 4،979 2،796 1،446 3،333 -39
 دالة 3،612 4،979 3،148 1،161 3،537 -44
 دالة 4،468 1،188 2،796 1،291 3،352 -41
 دالة 5،394 1،488 2،796 1،433 3،374 -42
 دالة 4،817 1،419 2،796 4،998 3،389 -43
 دالة 5،521 1،449 2،574 1،192 3،296 -44
 دالة 4،624 1،191 2،574 1،127 3،111 -45
 دالة 6،592 1،342 2،544 1،113 3،315 -46
 دالة 5،288 1،489 2،944 1،477 3،519 -47



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222ايلول 

 

)3226 ) 
 

 الفقرات
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

T 
 المحسوبة

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 6،449 1،462 2،222 1،364 3،134 -48
 دالة 5،724 1،235 2،887 1،493 3،556 -49
 دالة 8،146 1،283 2،744 1،176 3،744 -54
 دالة 6،993 1،172 2،722 4،986 3،481 -51
 دالة 4،795 1،135 2،923 1،111 3،463 -52

 الثبات:  -2
ىو خمو درجات االختبارات من األخطاء غير المنتظمة التي تشوب القياس, أي مدى 

(, ويشير الثبات 131: 2444قياس االداة لممقدار الحقيقي لمسمة التي تيدف لقياسيا )عالم, 
الى قدرة الثقة الموجودة في نتائج اختباراتنا, فاليدف الرئيسي من اختبار االفراد ىو الوصول 

و قرارات تتعمق بيم ونطمئن الييا, لذا يجب ان تقوم ىذه االحكام بدورىا عمى الى احكام أ
 (, 215: 2414ادوات دقيقة في قياسيا وموثوق بيا )عمر وآخرون, 

 -ويتم حساب ثبات االختبار من خالل:
 طريقة إعادة االختبار: - أ

وتركز ىذه الطريقة عمى حساب الثبات من خالل تطبيق االختبار عمى عينة من 
المفحوصين وبعد مدة اسبوعين يعاد التطبيق مرة ثانية )في نفس الظروف(, إذ ان مدة 

 (421: 2411اسبوعين تعد مناسبة وكافية إلعادة تطبيق االختبار )نوفل وابو عواد, 
( طالب 144وجرى استخدام ىذه الطريقة بتطبيق المقياس عمى العينة البالغ عددىا )

أعيد تطبيقُو مرة ثانية عمى نفس العينة بتاريخ م, و 13/12/2424وطالبة بتاريخ 
( يوم أي ما يقارب حوالي اسبوعين, وتم 14م, أي بفاصل زمني قدره )27/12/2424

حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق االول ودرجات التطبيق الثاني وكان معامل 
 ٍل.( مما يؤكد ان المقياس يتمتع بمعامل ثبات عا4،848االرتباط )
 طريقة الفاكرونباخ: - ب
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من نتائج التطبيق األول لممقياس عمى عينة الثبات تم استخراج معامل الثبات بطريقة 
( مما يدل عمى ان المقياس يتصف بثبات عاٍل, وبيذا 4،941الفاكرونباخ, إذ بمغت قيمتو )

لبًا, احيانًا, ( فقرة ذو خمسة بدائل )دائمًا, غا52اصبح المقياس بصيغتو النيائية مكونًا من )
 (.156( درجة بوسط فرضي قدره )264-52نادرًا, مطمقًا( ودرجتو الكمية تتراوح بين )

 وصف مقياس المناعة النفسية بصورتو النيائية: -3
من  5وبعد أخذ رأي الخبراء تم حذف فقرتين من مجاالت المناعة النفسية؛)الفقرة رقم 

المثابرة (. ألن مقياس المناعة النفسية تكون  من مجال 4مجال المرونة النفسية , الفقرة رقم 
 -المساندة االجتماعية -الكفاءة الذاتية -المرونة النفسية -من خمسة مجاالت ىي )التفاؤل
 ( فقرة من مقياس المناعة النفسية بالصيغة النيائية.52المثابرة(, فأصبح عدد الفقرات )

 النتائج ومناقشتيا:
 -ل:النتائج المتعمقة باليدف االو 

 "التعرف عمى مستوى المناعة النفسية لدى طمبة جامعة الموصل " -1
وليتحقق ىذا اليدف تم معالجة البيانات التي حصل عمييا الباحثان من خالل تطبيق 

( عمى عينة البحث والبالغة  spssمقياس المناعة النفسية بواسطة الحقيبة االحصائية )
حسابي لعينة البحث مع المتوسط الفرضي والبالغ (طالبا وطالبة, عند مقارنة المتوسط ال444)
( تبين أن المتوسط الحسابي أكبر من المتوسط الفرضي وىذا يعني أن طمبة الجامعة 156)

يتمتعون بمستوى مناسب من المناعة النفسي. ولمتعرف عمى داللة الفرق بين المتوسطين 
 الحسابيين طبق الباحثان االختبار التائي لعينة واحدة.

 
 
 
 
 ( نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى المناعة النفسية لمعينة الكمية4جدول )

المتوسط  المتوسط العدد
 االفتراضي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
يوجد  1،964 3،851 53،48242 156 166،2244 444
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 فرق دال (399()4،45)
الباحثان ىذِه النتيجة التي أظيرت تفوق المتوسط المتحقق عمى المتوسط ويعزو 

( الى تمتع طمبة المرحمة الجامعية باختالف مراحميم الدراسية وتخصصاتيم 156الفرضي )
قامة  العممية بقدر مناسب من التفاؤل ونظرتيم نحو الحياة وسعييم الى حل المشكالت وا 

بالنجاح فضاًل عن تمتعيم بأساليب فعالة لمواجية الضغوط عالقات اجتماعية فيما بينيم تتسم 
النفسية, وىم لدييم كفاءة ذاتية باستعمال قدراتيم وتوظيفيا في تحقيق النجاح وتطور ىويتيم 
الشخصية واألكاديمية مما يزيد من ثقتيم بأنفسيم, ومن جية أخرى يرى الباحثان  ان أفراد 

عية والتوجو الى اآلخر وثقافة الحوار من أجل التخفيف من العينة يميمون الى المساندة االجتما
حدة الضغوط النفسية عمييم وتحقق ليم قدرًا من التوافق االجتماعي والشخصي مع الذات 
وصواًل الى المثابرة والسير نحو تحقيق الغايات المرغوبة والتفكير االيجابي في تحقيق أىدافيم 

 وتذليل الصعوبات التي تعترييم.
"التعرف عمى مستوى المناعة النفسية لدى طمبة جامعة الموصل وفقًا  -2

 لممتغيرات االتية ":
 الجنس )ذكور, إناث( -أ 
 المرحمة )أول, رابع( -ب 
 التخصص )عممي, انساني( -ج 

ولمتحقق من ىذا اليدف المركب استخرج الباحثان المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
عينة البحث تبعًا لممتغيرات )الجنس, المرحمة,  المعيارية في المناعة النفسية لدى أفراد

التخصص( ثم طبق االختبار التائي لعينتين مستقمتين متساويتين وأدرجت البيانات والنتائج في 
 الجدول ادناه.

 
 

( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في مستوى المناعة 5جدول )
 النفسية وفق متغيرات البحث

 العدد يرالمتغ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
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المتوسط  العدد يرالمتغ
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
 53،16375 163،3354 244 ذكور

1،487 

1،964 
(4،45) 
(398) 

ال يوجد 
 52،97594 169،1454 244 إناث فرق دال

 52،86748 167،1454 244 أول
4،348 

ال يوجد 
 53،41266 165،2954 244 رابع فرق دال

 48،18717 142،5844 244 عممي

9،939 

يوجد فرق 
دال 

لصالح 
 االنساني

 46،94935 189،8644 244 انساني

يتضح من الجدول أن القيم التائية المحسوبة عند متغيرات البحث )جنس, المرحمة( 
( 1،964الجدولية البالغة )( عمى التوالي ىم أقل من القيمة التائية 4،348  -1،487بمغت )

(, وىذا يعني أنو ال توجد فروق ذات داللة 398( ودرجة حرية )4،45عند مستوى داللة )
 احصائية بين المتوسطات الحسابية المتحققة لكل متغير.

( أكبر 9،939أما متغير التخصص )عممي, انساني( كانت القيمة التائية المحسوبة )
(, 398( ودرجة حرية )4،45( عند مستوى داللة )1،964لبالغة )من القيمة التائية الجدولية ا

 وىذا يعني أنو ىنالك فرق في التخصص ولصالح التخصص االنساني.
ويعزو الباحثان الى عدم وجود فروق دالة احصائيًا في المناعة النفسية وفق )الجنس, 

قدرتيم عمى التكيف المرحمة(, أن التغيرات الفسيولوجية بين الذكور واإلناث ال تؤثر في 
ومواجية المواقف الصعبة التي يمرون بيا في حياتيم االعتيادية, وكذلك عدم وجود فروق في 
المرحمة الدراسية, أي أن المناعة النفسية ال تتأثر بالفارق العمري في المراحل الدراسية, أما 

عزو الباحثان سبب وجود فروق دالة في التخصص )العممي, االنساني( ولصالح االنساني, ي
ىذه النتيجة الى أن التخصص االنساني ذو طبيعة تشاركية تحاورية تكيفية تدفع الفرد الى 
قدرتو عمى التكيف والتأقمم مع الواقع ويكون لدييم طاقة ايجابية يتمتعون بيا فتزيد من 

 مناعتيم النفسية وتقوييا.
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 االستنتاجات:
 فسية .تمتع الطمبة بمستوى مناسب من المناعة الن-1
ال توجد فروق في مستوى المناعة النفسية )الجنس, المرحمة( ولكن ىنالك فرق في -2

مستوى المناعة النفسية حسب متغير التخصص ) عممي, انساني ( ولصالح التخصص 
 االنساني.

 التوصيات :
توجيو اإلعالم التربوي ببث برامج تربوية تعزز المناعة النفسية لدى الطمبة وتقوي -1

 مناعتيم وزيادة الثقة النفسية لدييم .
اإليعاز الى قسمي العموم التربوية والنفسية وعمم االجتماع بمِد جسور التعاون -2

 والتواصل مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز المناعة النفسية.
 المقترحات :

 -استكمااًل لمبحث الحالي يقترح الباحثان اجراء الدراسات المستقبمية اآلتية:
 _المناعة النفسية لدى طمبة المرحمة الجامعية وعالقتيا بصحتيم النفسية.1
 _البحث في المناعة النفسية لألسر التي تعرضت لمعمميات  إالرىابية أو لمنزوح.2

 المصادر :
االنفعالي في تنمية التفاؤل  -(: فاعمية برنامج لإلرشاد العقالني2414ابو الديار, مسعد نجاح, ) -1

النفسية لدى عينة من أسر األطفال المعوقين سمعيًا, مجمة العموم االجتماعية, جامعة لخفض الضغوط 
 .91-58(, 3) 38تكريت, 

(: المرونة النفسية ماىيتيا ومحدداتيا وقيمتيا 2413أبو حالوة, محمد السعيد, عبد الجواد, ) -2
 الوقائية, اصدار شبكة العموم النفسية العربية.

: المناعة النفسية وعالقتيا بالدافع المعرفي لدى طمبة المرحمة  (2419أحمد, بارق الياس, ) -3
 المتوسطة لفاقدي األب في مدينة الموصل رسالة ماجستير, العراق.

(: المناعة النفسية لدى طالب الجامعة وعالقتيا بالذكاء االخالقي 2418الجزار, رانيا خميس, ) -4
 .7, الجزء 19جامعة عين الشمس, العدد واالداء االكاديمي, مجمة البحث العممي في اآلداب, 

(: أثر برنامج ارشادي في خفض القمق االجتماعي لمطمبة الجدد في 1997جمال, سموى محمود, ) -5
 المعاىد الفنية, رسالة ماجستير, كمية التربية إبن رشد, جامعة بغداد.
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دريب عمى (: فاعمية برنامج ارشادي جمعي في الت1998حداد, عفاف شكري, دحادحة, باسم, ) -6
(, 13حل المشكالت واالسترخاء العضمي في ضبط التوتر النفسي, مجمة البحوث التربوية, جامعة قطر, ع )

 السنة الرابعة.
(: الصالبة النفسية والرغبة في التحكم لدى طالب 2444حمادة , عبدالمطيف, لولوة, حسن, ) -7

 .229-235(, 2, مجمد )12الجامعة, مجمة الدراسات النفسية, العدد 
(: عالقة الضغوط النفسية باإلصابة بمرض السرطان, مجمة 2444الخواجة, جاسم محمد, ) -8

 , القاىرة.2, العدد 15دراسات نفسية, المجمد 
, ترجمة السيد الطواب وآخرون, 1(: الشخصية والدافعية واالنفعاالت, ط2444دافيدوف, لندال, ) -9

 الدار الدولية لالستثمارات الثقافية, مصر.
(: دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين األحداث الضاغطة 2446مروان عبداهلل, ) دياب, -14

 والصحة النفسية لممراىقين الفمسطينيين, رسالة ماجستير )غير منشورة(, الجامعة االسالمية, دولة فمسطين.
التربية, (: المناعة النفسية مفيوميا وأبعادىا وقياسيا, مجمة كمية 2413زيدان, عصام محمد, ) -11

 .882-811(, 51جامعة طنطا, جميورية مصر العربية, ع )
, دار صفاء 1(: المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة, ط2448السمطان, ابتسام فريد, ) -12

 لمنشر والتوزيع, عمان, األردن.
 (: الحصانة النفسية وعالقتيا بقمق المستقبل وجودة الحياة لدى2416سويعد, مرفت ياسر, ) -13

 الشباب في مراكز األبواء في قطاع غزة, )رسالة ماجستير(, الجامعة االسالمية, فمسطين.
(: فعالية برنامج ارشادي لتدعيم نظام المناعة النفسية ونخفض 2416الشريف, روال رمضان, ) -14

ية اضطرابات ما بعد الصدفة لدى مراىقي األسر المتضررة بالعدوان األخير عمى غزة, رسالة ماجستير, كم
 التربية, الجامعة االسالمية, غزة.

(: المناعة النفسية وعالقتيا باالكتئاب لدى عينة من المراىقين 2424شعبان نسمة لطفي, ) -15
 (.2(, العدد )35المعاقين بصريًا, مجمة البحث في التربية وعمم النفس, المجمد )

وعبدالرحمن القيسي, (: نظريات الشخصية, ترجمة حمد دلي الكربولي 1983شمتز, دارون, ) -16
 مطبعة جامعة بغداد.

 (: االنسان من ىو, منشورات دار الحكمة, بغداد.1987صالح, قاسم حسين, ) -17
, دار الثقافة لمنشر 1(: مبادئ القياس والتقويم في التربية, ط2442الظاىر, زكريا محمد وآخرون, ) -18

 والتوزيع, عمان, األردن.
سيكولوجية عادات العقل والسموكيات الذكية )التعود العقمي(, (: 2419العبادي, ضاري خميس, ) -19

 مكتب اليمامة لمطباعة والنشر.
(: أساليب البحث العممي والتحميل االحصائي في العموم 2418العباسي, عامر فاضل خميل, ) -24

 السموكية, دار نون لمطباعة والنشر والتوزيع.
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, ىبة النيل لمنشر والتوزيع, 5والتطبيق, ط (: القياس النفسي النظرية2448عبد الرحمن, سعد, ) -21
 الجيزة.

, اساسيات عمم المناعة, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية, 2445عبد الرحمن, غسان, ويالج,  -22
 جامعة حمب.

(: المناعة النفسية وعالقتيا بالكفاءة الشخصية وسمو 2414عبدالجبار, مواىب عبد الوىاب, ) -23
 غدة الدرقية, أطروحة دكتوراه, كمية التربية, الجامعة المستنصرية.الذات لدى المصابين بمرض ال

 (: القمق وادارة الضغوط النفسية, دار الفكر العربي, القاىرة.2441عثمان, فاروق السيد, ) -24
(: القياس والتقويم التربوي, مكتبة التربية لمطباعة والنشر, 2445العجيمي, صباح حسين حمزة, ) -25
 , صفاء, اليمن.3ط

(: القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتِو وتطبيقاتِو 2444, صالح الدين محمود, )عالم -26
 , منشورات دار الفكر العربي, القاىرة.1المعاصرة, ط

, دار المسيرة لمنشر والتوزيع 1(: القياس النفسي, ط2414عمر, محمود أحمد, وآخرون, ) -27
 والطباعة, عمان, األردن.

 (: عمم النفس العام, دار المعرفة الجامعية, مصر.2444العيسوي, عبدالرحمن, ) -28
(: قدرة الذات عمى المواجية وعالقتيا بالشعور باليأس والحاجة 2414غني, نادية تعبان حمد, ) -29

 لمتجاوز لدى المرشدين التربويين, أطروحة دكتوراه, الجامعة المستنصرية.
وة عمى حل المشكالت والتوجو نحو اليدف (: الكفاءة الذاتية المدركة والق2419فتحي, ناىد احمد, ) -34

كمنبئات بالمناعة النفسية لدى المتفوقين دراسيًا )المكونات العاممية لمقياس المناعة النفسية(, رسالة ماجستير, 
 جامعة المنيا.

(: الضغوط المدرسية عند طمبة المرحمة المتوسطة وعالقتيا بالعنف 2444القيسي, سيى شفيق, ) -31
 اجستير غير منشورة(, كمية التربية, ابن رشد, جامعة بغداد, العراق.األسري )رسالة م

 (: اتجاىات معاصرة في عمم النفس, مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة.2442كامل, عبدالوىاب, ) -32
(: المناعة النفسية وعالقتيا بالتكيف األكاديمي لدى طمبة الجامعة, 2424لعيبي, فاتن كاظم, ) -33

 .3, العدد 31, المجمد مركز البحوث النفسية
(: الخصائص السيكومترية لمقياس المناعة النفسية, مجمة بحوث 2419المالكي, خالد احمد, ) -34

 (, جامعة المنصورة.55التربية النوعية, عدد )
(: المناعة النفسية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لدى طمبة التربية 2418مالود, فاطمة ذياب, ) -35

 .27جمة الباحث, العدد لمعموم االنسانية, م
 (: مقياس الصالبة النفسية, مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة.2411مخيمر, عماد محمد, ) -36
مسؤولية الفرد في االسالم وعمم النفس,  -(: السعادة وتنمية الصحة النفسية2444مرسي, عمال, ) -37

 الجزء األول, دار النشر لمجامعات, القاىرة, مصر.
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(: المعجم الوسيط, 2444يات, أحمد عبد القادر, حامد, النجار, محمد, )مصطفى, ابراىيم والز  -38
 , تحقيق مجمع المغة العربية, جميورية مصر العربية, القاىرة.1ج

 , دار الكندي لمنشر, عمان.1(: الطب الرياضي الفسيولوجي, ط1999ممحم, عائد فاضل, )  -39
المرحمة االعدادية, كمية التربية لمعموم ( : المناعة النفسية لدى طالب 2419منوخ, صباح مرشود, ) -44

 (, العراق.273\493( )6( )26االنسانية, محمة جامعة تكريت, )
(: المناعة النفسية لدى الطمبة 2424النعيمي ميند, محمد, حمد, صاحب عبداهلل, شياب عبداهلل, ) -41

ول لمعموم التربوية والنفسية مقتولي األب وعالقتيا ببعض المتغيرات, بحث مستل, المؤتمر الدولي العممي األ
 (.44-24(, المجمد )34-29بكمية التربية في جامعة صالح الدين, أربيل, صفحة )

, دار المسيرة لمنشر 1(: عمم النفس التربوي, ط2411نوفل, محمد بكر, وفريـال محمد أبو عواد, ) -42
 والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.
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