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  شباب الجامعي من خالللالتنبؤ بجودة الحياة  إمكانيةإلى معرفة تهدف الدراسة الحالية     

  ( طالب 386)، وقد تكونت عينة الدراسة من بالنفس الثقةو  لديهم كفاءة نظام المناعة النفسي
(  19,887من الذكور بمتوسط عمري ) 157 مسشعين جامعة  –ة التربية يمن كل وطالبة

( وانحراف معياراي 19,640إناث بمتوسط عمري ) 229(، و 1,268وانحراف معياراي )
  :2005،أواله )إعداد نظام المناعة النفسيكفاءة مقياس واستخدمت الدراسة  ،( 1,387)

إعداد  ومقياس جودة الحياة ) (،داد الباحثثقة بالنفس )إعال ومقياس، (الباحث عدادإ و  ترجمة
جودة الحياة  بين  دالة إحصائياارتباطية موجبة وقد أظهرت النتائج وجود عالقة  حث(البا

أثير لمتغير النوع باإلضافة لعدم وجود ت، الثقة بالنفس و النفسي المناعة مظاكفاءة نوكال من 
علي أدوات  والدرجة الكلية  بعاداألوأدبي( في  علمي( والتخصص الدراسي )) ذكور وإناث

العينة في   أفراددرجات بمستوى جودة الحياة من خالل كما اتضح أنه يمكن التنبؤ الدراسة 
 .الثقة بالنفس و النفسي المناعةظام كفاءة ن

 .الشباب الجامعي ،دة الحياةجو ، الثقة بالنفس ،المناعة النفسي نظام الكلمات المفتاحية:
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 زعبد العزيحممود  زعبد العزي د.
 فسيفسية واإلرشاد النة النالصح مدرس

     سجامعة عني مش -ية الرتبيةلك

   :راسة الدمقدمة 
ظهرت العديد من  حياةفي جميع مناحي ال شهده العالمي الذيالمذهل التقدم  مع 

الضغوط والعوائق التي  من  الكثير ، رافق هذا التطور ت، ورغم كل اإليجابياالتغيرات السريعة
 النفسية. والصحة  يب الحياةطتحول دون تحقيق السعادة و 

الجوانب اإليجابية وقوى الشخصية مثل التفاؤل   على يجابيلنفس اإلاعلم ركز  هذال       
والتفهم اعة لشجوا والمسئوليةواالمل واالبداع والمثابرة لمرونة تعاطف واوالتدفق والحكمة وال

ة الحياة جود تحسين بهدفصائص اإليجابية في اإلنسان، تغيرات والخوغيرها من الم
ومحاولة الوصول بالفرد والمجتمع إلي ما يسمي   والسعادة الحياةالرضا عن دة زياو  ،نسانلإل
 (Seligman, M, 2000:5) .زدهار النفسيباال

، من أحدث  psychological immune systemالنفسي نظام المناعة ويعد مصطلح 
 بشكل عامبشكل خاص وفي مجال الصحة النفسية  اإليجابيالنفس اتجاه علم المفاهيم في 

والفيروسات  الميكروبات  يواجه ذيال الحيوي نفسي الموازي للنظام المناعي وهو النظام ال
 لمناعةنظام ا إلى ، حيث يشارويةالعض ي الجسد من الوقوع في االمراضيحمل والبكتيريا
ن النفسية ممراض بالحصانة الذاتية التي تحمي الفرد نفسيا من الوقوع في دائرة االالنفسي 

  ذو قدرة علي مجابهة الصعاب  قويًا متماسكاً  فرعية تجعل الفرديجيات وأنظمة خالل استرات
 .الية من الصحة النفسية وجودة الحياةبهدف تحقيق درجة ع لبيةالس واألفكار

تقديره لذاته، وادراكه  ءته و بقدراته وكفاان الفرد بأنه ايم self-confidence :الثقة بالنفس
، معتمدا علي نفسه، مستندا علي فكرته  عاليةنجز المهام بفيو  األهدافيستطيع ان يحقق بأنه 

ي،  الذات النرجسحب  الغرور ن نفسه وتختلف الثقة بالنفس بشكل كبير عنع اإليجابية
 .إنجازاتيحققه من الفرد ما يجعله فخور بنفسه وبما  تدعم بمكوناتهاالثقة بالنفس ف
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مدي رضا  إلىر دد األبعاد يشيمفهوم شامل متع quality of lifeالحياة  وتعد جودة
نفسية والمهنية واالجتماعية واالسرية واالقتصادية  جوانب حياته الجسمية وال مختلفالفرد عن 

 .د فر لالتي يعيش فيها ا فيةء المتغيرات البيئية والثقاضو في   والروحية
كفاءة نظام المناعة مركب من خالل  التنبؤ بجودة الحياة كمتغير إمكانيةإن دراسة 

وبشكل خاص نحن بحاجة للعديد من  ، بحاجة لمزيد من البحثبالنفس  والثقةالنفسي 
ي  ستو الم علىالدراسات  لندرة اً نظر  ظام المناعة النفسينة كفاء متغير التي تتناول الدراسات

 له. المفسرةات ي، والنظر ومكوناتهوابعاده  التي تناولت المفهوم ي والعربيالدول
 حتديد املشكلة: 

كثير من الشباب ة من الواقع الفعلي حيث الحظ الباحث ان الالدراسمشكلة جاءت 
المشكالت والعوائق والضغوط في مختلف مناحي الحياه ما العديد من  يواجهون  الجامعي

لي عجزهم عن حل  إ باإلضافة ، جوده الحياهبالبعد عن الشعور كل  جعلهم بعيدين
االضطرابات النفسية، وقد يتم  يف المشكالت بالشكل الصحيح مما يجعلهم عرضه للوقوع

، وعلي  ثقتهم بأنفسهمتقدون ليف وكذلك  النفسيةضعف مناعتهم ك بسهولة في حال ذل
 يشعرون بجودة حياة طيبة لنفسن يتمتعون بالثقة باالنقيض فالشباب الجامعي الذي 

  العالقة ن ومن هنا جاءت مشكله البحث الحالي ليس فقط بالكشف عبالمقارنة بقرنائهم 
التنبؤ  بإمكانيهبالنفس انما  والثقةو  النفسي المناعةنظام كفاءه  وكال من ةجوده الحيا ينب

مشكلة صياغة ن مكوي، بالنفس والثقةالنفسي  المناعةبجوده الحياه من خالل كفاءه نظام 
 :خالل التساؤالت االتيةمن البحث 
 النفسي؟ المناعةكفاءه نظام و   الحياةجوده ما وجه العالقة بين •
 ؟ولثقة بالنفس  الحياةجوده ما وجه العالقة بين •
باختالف النوع  لجامعيالشباب ا ىلد  كفاءة نظام المناعة النفسي تختلفهل •

 (؟ أدبي/علمي) الدراسي ص و التخصأ)ذكر/أنثى(، 
و  أباختالف النوع )ذكر/أنثى(،  لجامعيالشباب ا ى الثقة بالنفس لد تختلفهل •

 (؟أدبي/علمي)  الدراسي صالتخص
و  أباختالف النوع )ذكر/أنثى(،  لجامعيالشباب ا ى لد  جودة الحياة تختلف له•

 (؟أدبي/علمي)  الدراسي صالتخص
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 ؟ النفسي والثقة بالنفساعة  من خالل كفاءه نظام المن ةإمكانيه التنبؤ بجوده الحياما •
 أهداف البحث: 

 . بالنفسحياة والثقة جودة الو  يالنفس  المناعةنظام كفاءة الكشف عن العالقة بين •
 . غيرات الدراسةمت علىوالتخصص الدراسي للنوع تعزى  التيالفروق  معرفة•
قة  نظام المناعة النفسي والثالتنبؤ بجودة الحياة من خالل كفاءة  إمكانية التحقق من•

 .النفسب
 أهمية البحث: 
 األهمية النظرية: 

حياة ة الوجود (حديث نسبيامفهوم ك)نفسي لاالمناعة نظام كفاءة لطرح إطار نظري •
 .بالنفس والثقة

الفروق لدى عينة من طالب الجامعة في  ، و العالقة بين متغيرات الدراسة استكشاف•
 . الدراسيمتغيرات البحث من حيث النوع والتخصص 

 يقية:لتطباألهمية ا
  على ه وثباتهوالتحقق من صدق يالمناعة النفسنظام كفاءة لترجمة مقياس دولي •

 . البيئة المصرية
قد يتم   ق من صدق وثبات مقياس الثقة بالنفس ومقياس جودة الحياةتحقوالاعداد •

عالج االضطرابات  على د البرامج النفسية الحديثة التي تعمل ستفادة بها في اعدااال
 لجوانب النفسية اإليجابية. يةنموتف ونقاط الضع

 مصطلحات البحث:  
القدرة  إلىوتشير  ،psychological immune system :نظام المناعة النفسيفاءة ك

  (،الذي يحمي الجسم الحيوي نظام المناعة وظيفة مثل  )تماماً  النفسالتي تقوم بحماية  الذاتية
السلبية   األفكارقبول منع  ى لعمل وتعاومة الضغوط مق على جعل األفراد قادرين حيث ت
ته كفايقيمة الفرد و  علىوتأكد د شخصية قوية وتجعل من شخصية الفر  أكثر تماسكا وتجعلنا

 النفسية  رفاهتهو 
(Neville, L., & Roulin, N, 2016:283 ; Bredács, A. M,2016:120) . 
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يحصل عليها الفرد  لتي ( في البحث الحالي هو الدرجة اإجرائيا) نظام المناعة النفسيكفاءة و 
 .كما سيأتي تفصيله ياسمقة في الأنظمة المناعة النفسية الفرعيعلى  من خالل استجابته

" على أنها APA األمريكية النفس علم جمعيةتعرفها  self-confidence :فسبالن الثقة
الب  ة مطالفرد بأنه قادر علي تلبي واعتقاد، سديدوأنه يمتلك الحكم ال اإليمان بقدرات الفرد

 فسيالنئي في العالج ، وغالبا ما يكون تعزيز الثقة بالنفس هدف وسيط أو نهامهامه بنجاح
(VandenBos, G, 2015:935) . 

من خالل استجابته في البحث الحالي هو الدرجة التي يحصل عليها الفرد  ذاتوالثقة في ال 
 .كما سيأتي تفصيله سجة الكلية للمقيار االبعاد والدعلى 

  quality of life:ةلحياجودة ا

 يمكن التي الدرجةهي ة ة الحياأن جود لعلم النفس Cambridgeكامبريدج قاموس  يشير
  والكفاءة  ،وجدانيةوال الجسدية بالصحة  تتعلق والتي ،الحياةبجميع جوانب  بها تمتعلا  للشخص

  اتخاذ  ىعل دوقدرة الفر  ، مو والتطور الذاتينلل وفرصة ،االجتماعية والمشاركة ،االقتصادية
 .  ).Matsumoto, D,2009: 416- 417(بنفسه القرارات

صل عليها الفرد من خالل استجابته في البحث الحالي هي الدرجة التي يح ةاجودة الحيو  
 ى أبعاد المقياس كما سيأتي تفصيله. عل
 : إلطار النظـريا

 psychological immune system أوال: نظام المناعة النفسي
 Psychologicalالمناعة النفسية  مرة هذا المتغيرعلي  Oláh (2013 )اواله  أطلق

Immunityو، أImmunity - Psychoمناعة النفسي النظام رى ومرة أخpsychological 
immune system نظام المناعة النفسي( نظرًا النه ) ، وفضل الباحث استخدام مصطلح
مناعية فرعية ولكل نظام   ةظمأن نظام مركب من ثالثبسيط إنما هو بالفعل ليس متغير 

 ثرواألكدقة  األكثرفرعي مكوناته الخاصة وبالتالي كان مصطلح نظام المناعة النفسي 
 لهذا المتغير النفسي. انصافا

نظام المناعة   مفهوم فهم إلى نحتاج ، نظام المناعة النفسي  مصطلح مناقشة  قبلو        
 عمل طريق عن معينة عدوى  مقاومة على حيلا نالكائ قدرة هو المناعة معنى ،أوالً  الحيوي 
  الدفاع  آللية نةالمتواز  الحالة امتالك المناعة تعني آخر، بمعنى. محددة مضادة أجسام
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  فيه  مرغوب غير آخر  بيولوجي غزو أي أو واألمراض االلتهابات لمكافحة الكافية البيولوجي
  من  يحمي حي  كائن خلاد  ةمختلف بيولوجية بعمليات البيولوجي المناعي نظاملا ويقوم
 مثل فرعية، أنظمة إلى المناعي النظام تصنيف يمكن األنواع، من العديد في. اضاألمر 
  نفسه  من المناعي الجهاز ويطور التكيفي، المناعي النظام مقابل الفطري  المناعي امالنظ
 الكبيرة درةالق المناعي النظام رائع، ويمتلك بشكل يستخدمها تي لا االستراتيجيات الدفاعية ومن
  الممرضة  العوامل فيهاجم الضارة، واألجسام الجيدة والبكتيريا الجسم أنسجة نيب التمييز على
 ,Bhardwaj, A. K., & Agrawal) جيدة صحة االنسان على ويحافظ العدائية اكتريوالب

G,2015: 7) . 
الشدائد وتتألف   معيشير إلي القدرة علي التعامل فسي فهو بناء ن فسينظام المناعة النأما 

نفسية  القدرة على االحتفاظ أو استعادة الصحة الفي  وتتمثل: المرونة، وهي من خمسة أبعاد
الوعي بأفكار  ويتمثل في  :والتعقل، واالعتماد على الذات والعقل والتكيف واألمل المحنبعد 

المعرفية  دهجهو  الفردهو عملية يبذل فيها  :تراتيجيات المواجهةسا، و الفرد ومشاعره وبيئته
يوصف بأنه القدرة على إيجاد وسيلة   واألمل:، المواقف العصيبةرة إلدا والوجدانيةوالسلوكية 

وهي قدرة الفرد علي   :عتماد على الذاتاالو  ديز الذات على التقدم وتحقيق أهداف الفر لتحف
 (Choochom, O,2014 :84-85) .بمفردهة الضاغطمواقف الحياتية حل ال

 

 :سيلمناعة النفم اظائف نظاو 
بين الفرد  في التفاعليحسن ويقوي تلك العمليات  وقائيحماية هو نظام  نظام المناعة النفسي

( ضبط 1) وظائف نظام المناعة النفسيفيما يلي و التي تخدم الذات في المقام األول. و يئته وب
ع النجاح المحتمل توق( أنها تعزز 2) المحتملة،اك النتائج اإليجابية الجهاز اإلدراكي نحو إدر 

  ( 4) التنموية،تسهم للتغييرات اإليجابية في حالة الفرد والتأكيد على الفرص ( 3، ) لسلوكل
من اختيار استراتيجيات المواجهة التي تتناسب مع كل من خصائص الوضع وحالة الفرد  ضت

 & ,.Oláh, A., Nagy, H) .قلم الفردية وتعبئتهاالتأ مواردتضمن مراقبة ( 5) والتصرف 
Tóth, K. G,2010:103) 
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 : نظام المناعة النفسي الكفء ذوي خصائص 
  هي ي سفنظام المناعة النوظيفة  إلى أن  Vasudevan, M. (2003)أشار فاسوديفان       

 ،اليوميةغوط ضالمن لوقاية ، وا بةالصع والتجارب الحياتيةواجهة المحن الفرد على م تمكين
 :بما يلي ذوي نظام المناعة النفسي الكفءص ائخصص وتتلخ. يبةوإدارة المواقف العص

 المتضاربة. التعامل مع المشاعر القدرة على   -1
 صراع.  حلة على قدر ال -2
 ة.كيف مع بيئة متغير والت دا، واعتملمرونةا  -3
 قوة الشخصية.  -4
 أو ذنب أو قلق. القدرة على العيش دون خوف  -5
 تحمل المسؤولية تجاه أفعاله.  -6
 . األصحمقابل  صحيحالوبين  والشر،ين الخير للتمييز ب -7
 . جدانيةالو والجوانب الدوافع التصرف بناء على   وليس مجرد العواطف،ترشيد وتسخير  -8
 رة ثاقبة الذات. نظ قتحقي -9
 Pentacle model of Psycho-Immunityج الخماسي للمناعة النفسية موذالن

  أغراوال و  بهاردواجيث يري نفسي ح المناعة الفسير نظام هو النموذج األحدث حاليا لت      
معرفية الحماية الهي طبقة  يةة العقلالمناع  أو النفسيةأو المناعة  المناعة النفسينظام أن 

مثل  روساتوالفيوالخوف وانعدام األمن والدونية  الضغوطكافحة تي توفر القوة للفرد لملا
النفسية علي   وأغراوال للمناعة  بهاردواجوذج منيشتمل ، و ازن العقلياألفكار السلبية وإقامة التو 

الذكريات النفسية  الرفاهة و  ني الوجداالذات والتكيف والنضج  تقدير)وهي خمسة أبعاد 
 .((Bhardwaj & Agrawal, 2015:10 -12 للماضي ةياإليجاب
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 الباحث( )اعداد سيالخماج ذمو لن وفقا ل النفسية لمناعةاجوانب  : يوضح(1شكل )

 

 (2009 -التوازن  )نموذج للمناعة النفسية Gilbertنموذج جلبرت  
متغيرات  أي علىنظام المناعة النفسي هو نظام دفاعي إلى أن  Gilbertرت جلبحيث يشير 

 لإلنسان ويحميه من يجابيةاإل نظرةال يدعم اعة النفسيفنظام المن، سلبية تهدد سعادة اإلنسان
يعتمد نظام المناعة النفسي  ونجاح، والتعاسة، الحزن والغضب و  حباطاتع في االوقو ال

، الذي يجب أن نظام المناعة البيولوجي نجاح ميكانزيم مثل) ن بالدرجة األولى علي التواز 
وتدميرهم  والبكتيريات روساالفيالحاجة إلى التعرف على  توازنًا بين حاجتين متنافستين: يحقق

إذا كان الجهاز المناعي الجسدي  فاليا الجسم واحترامها. خ التعرف على والحاجة إلى 
ونصاب   االجسام الغريبة عن الجسمم ضد عن الجس ، فإنه يفشل في الدفاعمنخفض الفعالية

الخطأ  ريق إذا كان الجهاز المناعي الجسدي مفرط النشاط ، فإنه يدافع عن طو  ؛مراضاألب
  المناعة يتمثل نجاح نظام وبالمثل (، اعةأمراض المنويصاب االنسان بعن الجسم ضد نفسه 

نظام المناعة   يبالغ ال يجب أنال زن فإذا واجهنا خسارة او حزن النفسي في تحقيق التوا
، ويجب إال يكون مثالي والجميع ضده(انسان  ) حيث يبرر الخسارة ألنه  النفسي في الدفاع

نظام   لموقف( إن خطي اقادر علي تانه فاشل وغير  غير كافي ) فيري االنسانفاع الد
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يئة ويحقق له  الذي يحمي اإلنسان من المشاعر السيحقق توازنا البد المناعة النفسي الصحي 
   . (Gilbert, D,2009:177)السعادة والرضا

 

 لمناعة النفسيلنظام اواله نموذج أ
، رفيةعم) االبعادمتعدد  يمتكامل دينام كنظامسي النفالمناعة  نظام Olah أواله أسس

 يتوضيحهم فيما يل : يتمالفرعيةثالثة من النظم  من ن ويتكو  شخصية( سلوكية،، عيةداف
   اإلقدام( – الرصد) عي األولفر ال ينفسال المناعة نظام -1
 (MAS) Monitoring Approaching Subsystem    

ه تجااال الذاتي،النمو ، االتساقالتحكم،  ،جابياإلي التفكير) مكونات وهم 7 علىويحتوي 
ة يسدهل تقيديم البيئد ، حيدث  )األهددافتوجيده و  االجتمداعي،الرصدد  والتحدي،يير لتغنحو ا

ات تددددوفر المكوندددد إدارة البيئددددة، حيددددث  علددددىلقدددددرة بيددددة وايجااإلن ة مدددد علددددى سلسددددلة متصددددل
ا للدذات كع ا إيجابيدً كدفء وموجده نحدو الهددف  امدلالموجودة في هذا النظدام الفرعدي تعريفدً

والدددافع القددوي لتحقيددق  اإليجابيددة،ة الناجحددة أو السددلوكي النتددائج قددعتو ، و ومتزايددد باسددتمرار
 . ييرالتغارة دوقبول التحديات وإ تالذات وتحقيق الذا

  (التنفيذ – اإلبداع)الثاني الفرعي  النفسي المناعة نظام  -2
Creating-Executing Subsystem (CES)  

الفعاليددة ، شددكالتحددل المى علدد ، القدددرة مفهددوم اإلبددداع الددذاتي) مكونددات 5 علددىوي ويحتدد 
 نظددامويشددتمل هددذا ال (تمدداعيقدددرة اإلبددداع االج، الحشددد االجتمدداعي علددىقدددرة ال، الذاتيددة

المددوارد  بددإدارةشددرة تقددوم مكوناتدده المبا حيددث االجتماعيددة،القدددرة  علددى تؤكدددمكونددات  علددى
ئيدددة مدددن أجدددل الوصدددول إلدددى تدددوازن بدددين المتطلبدددات البي ليدددةالشخصدددية واالجتماعيدددة الداخ

 ظددامللنتتكددون المكونددات التنفيذيددة  ذلددك،إلددى  طويلددة األجددل. باإلضددافة اف الفرديددةواألهددد
وهدي أدوات مناسدبة وتوليدد أفكدار وإمكانيدات جديددة  بديلدة،حلدول  جدادإي مثدل قددرات على

 والتكيف.للتعامل مع الصعوبات االجتماعية 
 (التنظيم الذاتي) ثالثالالفرعي  النفسي ةناعالم نظام -3
 Self-Regulating Subsystem (SRS)  

 (ارةتثسد اال، ضدبط االنفعدالي بطالض ،الدافعضبط ، التزامن) مكونات اربعةويحتوي علي 
( التنفيدذ – اإلبدداع) قدام( ونظاماإل – الرصد)نظام  هذا النظام استقرار وظائف ويضمن
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يدددتم و  تتدددداخل مدددع اإلجدددراءات المخطدددط لهددداالعواطدددف التدددي ت و يم التدددوترامدددن خدددالل تنظددد 
تدزامن ، عدن طريدق ال (الرصدد)ويتم التحكم في  الدافع،خالل التحكم في  االقدام()ه توجي

كمددا يتضددح فددي  واالنفعدداالتط االسددتثارة التنفيددذ( مددن خددالل ضددب-ع بدددا الا)لحفدداظ علددى وا
 .الشكل اآلتي

(Olah, A,2013; Voitkane, S,2015: 22-23; Bredács, A. M,2016:120) 

 
 الباحث( )اعداد Oláh فسي ألوالهالمناع الن ذموج نظام  : يوضح(2شكل )

علي أهمية كفاءة نظام المناعة ه راستفي د، Oláh.et.al ,2010)) أواله وآخرون  وأكد
ي تزرع المناعة أن الثقافات التراسة إلي ، حيث توصلت الدعبر جميع الثقافات يالنفس

الثقافات التي تهتم  من العمر أكثربشكل كبير في إطالة متوسط  تسهمفي افرادها النفسية 
العالقة  ن لكشف عإلي ا هسة أوالهدفت دراوضيح ذلك لتو  ،لألفراد دياالم راالستثماب فقط

اتج نصيب الفرد من النومستوي  النفسية ةكفاءة المناعبين وكال من المتوقع ر متوسط العم
ي رفع مستو حية وكذلك تهتم بالجوانب الص فات التيباحثون أن الثقاالمحلي حيث افترض ال

المتوقع لنفسية وبالتالي تسهم في رفع متوسط العمر ءة المناعة اتؤثر علي كفامعيشة األفراد 
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فة واستخدمت دولة مختل 12شترك من م 3000قوامها قامت الدراسة علي عينة ، للفرد
فسية،  النعة االمن ةلقياس كفاء أوالهأعده الذي  فسينظام المناعة الن ةءس كفامقيا سة االدر 

لتحديد   2006لعام وكتاب الوقائع العالمية حصائية ي الدراسات اإلإلي االستناد إل اإلضافةب
لي وجود  الدراسة إوتوصلت  اإلجمالي المحلي  الناتج من الفرد ونصيب ر المتوقعالعمط وسمت
ذه وسط العمر وهوبين مت سيةلنفة المناعة ااءكفئيًا بين بة دالة إحصاوجم ارتباطيةالقة ع

 . مع نصيب الفرد من الناتج المحليمر بين متوسط العكثير من العالقة أقوي ب العالقة
 لنفسية والصالبة النفسية والمرونة عة المنا* الفرق بين ا

حائط صد او درع  ي أن الصالبة النفسية هي سمة تمثل الفرق بين الصالبة والمناعة يكمن ف
وتتم بطريقة  بعد وقوعها،جها ئاوتحييد نتوالضغوط  ت األزمات النفسيةواقي ضد تأثيرا

د قوع األزمات والضغوط وسقدرة العقل على تجنب و  فهيأما المناعة النفسية  ،يةواعشعورية 
وتتم بطريقة ال شعورية قبل أن تحدث، ها ارها لسلبية ونتائجمها، ومن ثم منع آثالطريق أما

أما المرونة   ،النفسيةن الصالبة يدا وشمواًل وأهمية مثر تعقلية أكمفي الالوعي، وهي ع
ة التصدي  ، فإذا كانت الصالبة هي قو االخر من الصالبة النفسيةجه الو فهي  النفسية

القابلية للتغير هي  مرونةت أمام الضغوط والظروف السيئة واألزمات، فإن الوالمواجهة والثبا
) عصام  .بيةلالس اهاتتأثير يئية والضغوط لتجنب والتكيف والعمل وفق متطلبات الظروف الب

 ( 838 -836 :2013زيدان، 
  Self- Confidenceالثقة بالنفس: ثانيا  

وأنه يمتلك الحكم   " اإليمان بقدرات الفرد على أنها APA األمريكية نفسلا  علم جمعيةتعرفها 
، وغالبا ما يكون تعزيز الثقة مهامه بنجاح الفرد بأنه قادر علي تلبية مطالب واعتقاد، سديدال

 . (VandenBos, G, 2015:935) فسالنئي في العالج يط أو نهانفس هدف وسبال
 

قناعة الفرد بأنه قادرا علي القيام وإنجاز   ة بالنفسبأن الثق (Leigh, G.,2008:2) ويشير
من أهم المكونات  فسوتعتبر الثقة بالن ،األهدافالكفاءة الشخصية لتحقيق ، و المهام بنجاح

 . ية الذاتية لإلنسانالفعالب
للسلوك في الحياة  المنظمةواحدة من الدوافع  بأنها لثقة بالنفسا  Kapoor بوركا يوضحو 

يمان عن الظروف، وابغض النظر  بسلطته واالعتماد على النفس ور الفرد، وهي شعاليومية
ات،  الثقة بالنفس وتقدير الذ رق بينهناك ف، و المناسبة للموقفالفرد بأنه يتصرف بالطريقة 
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ك دراتشير إلي الثقة بالنفس ، انما الذاته اإليجابيوتقييمه م الفرد ي احترايشير إلات فتقدير الذ
يء، فهي  تشعر بأنك قادر بأن تفعل أي شلك الثقة نه النجاح، حيث تجعالفرد بأنه بإمكا

جعل الفرد  تي تمعرفية والوجدانية الالجوانب ال كون من مزيج من تتذات و تجاه ال إيجابيموقف 
تماد على االخرين مهما كانت العقبات والحصول فعالية دون االعاف بحقيق األهدقادر علي ت
 (Kapoor, S,2012 :44-48)ذاتي ايجابيعلي تقييم 

بفعالية للجوانب دراك الفرد لقدرته علي التعامل ابأنها  (57 : 2018، عابدين )حسنويعرفها 
االتزان  و  خرين،ع االاعل ملتفوا، وتتمثل في االستقاللية واالجتماعية والجسمية االكاديمية

 االنفعالي، ومواجهة وحل المشكالت
ايمان الفرد بقدراته ومهاراته قة بالنفس بأنها ثال (Mazzo, A. et.al,2015:815)ويري 

، والتفكير اإليجابيتي ارة والوعي الذ ثابمتالك الفرد للحكمة والخبرة والم، واالتي تؤهله للنجاح
 األمور الحياتية.و   قفجميع الموا يشكل حاسم فوالتصرف ب مؤديًا للكفاءة الذاتية

ثقة  فال وبين حب الذات النرجسي، ة بالنفسبين الثقشارة إلى أن هناك فرق كبير وتجدر اإل
بية،  والسل اإليجابيةالسمات  إدراكالذات القائم علي  ممن احترابالنفس هي شكل عميق 

يح للكيفية التي تجعل من الفرد  الصحفهم هي ال ، إنماةبالعظمبارة أخري ليست االعتقاد وبع
 تجسد في عدة مقومات وهي:فالثقة بالنفس ت ،خص عظيمش

 واالعتقاد المتوازن بها. الذات* حب 
 العصيبة.*التعامل الحكيم مع األحداث 

 * المعرفة الواقعية لإلمكانات والقدرات.
 التسامح مع موجه االنتقادنتقاد و قبل اال*ت

،  محمد وآخرون  حمدي)وتحقيقها ته ووضع األهداف د وطموحابين الفر ق * كسر العوائ
2010: 251) . 

بأن   )Costalupes, B,10:2018(و  ) ,et.al.FShafaee,733:2018(منويتفق كال 
قوم علي  وت ،احدرجة اليقين التي يمتلكها األفراد حول قدرتهم علي النج ثقة بالنفس هيلا

ى  عل تنطوي  ،األهداففي تحقيق  وكفاءتهقيمته به اته واحساسللفرد تجاه ذ اإليجابياالتجاه 
 تجاح الحياة بشكل عام.  إيجابيتفكير 
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معتقددات الشدخص اإليجابيدة تشدمل الثقدة بدالنفس ف باالطمئندان الدذاتي الثقة بدالنفس لىإ يشارو 
 يوتنمد  ؛وقدرتده الشخصدية وقدواه رات الفدرد علدى مهدابنداًء  معدين حول القددرة علدى اتخداذ إجدراء

 لتفدداؤلفا (الفعاليددة الذاتيددة ،الددذاتلشددفقة بوا، الددذات وتقدددير، التفدداؤل)عددن طريددق  لنفسالثقددة بددا
ا ألمددل فددي أن كددل افيكددون لديدده ندده يتدديح للمددرء توقددع نتددائج إيجابيددة فددي مواقددف معينددة. أل، مهمدً
، نسددانيمتلكهددا االمهددارة  أيمهددارة مثددل ، اؤلتفدد ال، ويعدد انهائددهقددوم بدده سددوف ينجددع فددي ي شديء

 لإلنسددانيةالفددرد بأندده مهددم وذو قيمددة للندداس بمعرفددة  الددذات تقددديريسددمح و . وإتقاندده كددن تعلمددهيم
ا ما يرتبط تقدير الدذات المرتفدع بكيفيدة شدعور النداس تجداه مدواهبهم وقددراتهم لبً غاو  ،بشكل عام

ا  الشفقة بالذاتعد تو وبالتالي مستوى ثقتهم.   بإظهدار لإلنسدان محيسد ا إلدى حدد مدا حدديثمفهومدً
ة التدي قددموها لرخدرين دون الحكدم والشدعور بالدذنب عنددما يقصدرون فدي فدس الشدفقنفسهم نأل

مدن  الفعاليدة الذاتيدة وتعدد ح لهم باالعتراف بصحة إنسانهم الخاصيسم مما معين،أي موقف 
 على إكمال هدف أو مهمة محددةته اإليمان بقدر  لإلنسانالعناصر األساسية التي تتيح 

 (Kay, K., & Shipman, C,2014:28; Del Tufo, D.,2018:7) 

 مل للثقة بالنفسالمتكا Perkinsنموذج بيركينز * 
إلي   ووجدانية وتنقسمسلوكية معرفية و  املعو من المتكامل وفقا للنموذج  لنفسالثقة با تتكون 

تشير  ف ثقة النفس الداخلية  ما خارجية( أال نفسنين رئيسيين )ثقة النفس الداخلية وثقة المكو 
  عوامل)الفعاليةبثالث  بالثقة تتأثرك بأنه جدير در يالتي تجعل الفرد  ةالكامنجوانب ي الإل

 المبادرةوالتي تدعم الفرد علي  الخارجية ثقة النفسو  ،، والشفقة بالذات(الذات الذاتية، وتقدير
  تشمل ) النشاط واتخاذ اإلجراءات، والتواصلو  فيذها، والعمل علي تناألهدافوالسعي لتحقيق 

 . ، والحسم(ةواالستقالليل الغير اللفظي واصوالت -لفظي الفعال ال
)127:2018,Perkins, K. E.( 

ة الفرد  بقيم ي وشعور داخلايمان ذه الدراسة الثقة بالنفس على أنها ث في ه الباح ويعرف
كونه قادر علي  ، تقبل الفرد لذاتهو  يجابيةالسمات اال إدراكعلي  وتقوم الشخصية،وكفاءته 

لشخصية  ا نفسه ومهاراتهتمدا علي مع بفعالية، المهامألهداف و وتحقيق ا زاإلنجا
 ذكرهسيتم  – لجودة الحياة  عاملي  ستناد إلي نموذجا وفي هذه الدراسة تم، جتماعيةواال

خمسة عوامل وهم   ي إليشملت جودة الحياة لدي الشباب الجامعحيث  -بالتفصيل فيما يلي
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التفاعل  ، صورة الجسم اإليجابية، قة اللغويةطالال، لشخصيةااليمان بالقدرات ا ) تيبالتر  ى لع
 .(االستقاللية ،جتماعياال

  Quality Of Lifeةجودة الحيا: ثالثا  
 مجداالتمدن عددة موضدوع اهتمدام المتخصصدين  Quality of life الحيداة جدودة مفهدوم يعدد

ال يوجددد  ،ذلددكومددع  س(ياسددية وعلددم الددنفاالجتمدداع واالقتصدداد والعلددوم الس معلدد الطبيددة و  العلدوم)
وفددي  ،هدوالدذي قدد يكدون نتيجدة لتعقيد  المفهدوم،حدول معندى هددذا  توافدق فدي اآلراء فدي األدبيدات

حيدث يدؤدي االهتمدام  اإليجدابيمجال علم الدنفس ارتدبط مفهدوم جدودة الحيداة كثيدر بعلدم الدنفس 
جددودة بهم جميعهددا االزدهددار النفسددي تسدد ات الفعالددة والحيدداة المليئددة بوالخبددر  اإليجابيددةبالجوانددب 

 .(da Silva, W et.al,2018:18) دحياة الفر 
متعدد األبعاد يشير الي  مفهومبانها اة" "جودة الحيWHOُتعر ِّف منظمة الصحة العالمية 

جودة  ثقفي اجتماعي بيئي وال يمكن ببساطة مساوة سياق في الفردياة حتقييم شخصي عن 
الفرد لوضعه في الحياة في سياق  إدراكحياة الحياة مع الرضا عن الحياة حيث تعد جودة ال

، واهتماماته ومعاييره وتوقعاته الفرد بأهدافوعالقة ذلك  افيه التي يعيش نظم الثقافة والقيم
ص والحالة النفسية واسع النطاق يتأثر بطريقة معقدة بالصحة البدنية للشخ مفهوم فهو
  هارزة لبيئتالسمات البمعتقدات الشخصية والعالقات االجتماعية وعالقته بوال

(World Health Organization, 1998 :4) 
  على مدي حصول الفرد " على أنها 2015م اع APA األمريكية النفس علم  جمعيةتعرفها 

جسمية واالندماج في عالقات  الرفاهة ال ىوتشمل جودة الحياة عل رضاه عن حياته، 
وتحديد   ة الحقوق ية، وممارسفرص التطوير والتنمية الشخصواستغالل  ماعية جيدةاجت

 . (VandenBos, G, 2015:871) اسبالحياة المن أسلوب
 يمكن التي  الدرجة هي ة ة الحياأن جود لعلم النفس Cambridgeكامبريدج قاموس  يشيرو 

  والكفاءة ،وجدانيةوال ديةالجس بالصحة تتعلق والتي ،الحياةبجميع جوانب  بها التمتع للشخص
  اتخاذ  على وقدرة الفرد ،مو والتطور الذاتينلا وفرص ،ةاالجتماعي والمشاركة ،االقتصادية

 . (Matsumoto, D.,2009: 416- 417) بنفسه القرارات
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الحياة هي مفهوم يمكن أن يشمل الصحة النفسية  جودة  (Scott, T.,2019:58)وعرف 
ق الساب الحياةبين مرهونة بالتوازن مثالية حياة ال، وجدة الة للفردواالجتماعية والروحية والبدني

 للرفاهة النفسية وصوالً  ذكرها
القيام وإنجاز   علىدرا رد بأنه قاقناعة الف ة بالنفسبأن الثق (Leigh, G.,2008:2) ويشير

ات من أهم المكون وتعتبر الثقة بالنفس ،األهدافالكفاءة الشخصية لتحقيق ، و المهام بنجاح
 ية الذاتية لإلنسان. الفعالب

 WHOالعالمية ة لمنظمة الصح ةلياة الشامجودة الح مجاالت  •

  2017 يناير وتعديله وتمت مراجعته 1998عام  Whoقدمت منظمة الصحة العالمية 
جودة  الطرق التي يقيم يتضمن سته مجاالت تشمل ، لجودة الشاملة للحياة والصحةوذجا نم

 تتضح فيما يلي: فاهيتهوصحته ور حياته الشاملة 
 . (النوم والراحة، الطاقة والتعب، النزعاجم وااألل)من تضوي دنيالب :األولالمجال *
  ،التفكير والتعلم والذاكرة والتركيز، ابيةالمشاعر اإليج) ويتضمن النفسي: المجال الثاني*

 ( المشاعر السلبية، صورة الجسم والمظهر، تقدير الذات
تماد  عاال، ليوميةأنشطة الحياة ا، التنقلحرية ) ويتضمن االستقالل مستوى : المجال الثالث*

 ( القدرة على العمل، على األدوية أو العالجات
،  الدعم االجتماعي ،العالقات الشخصية) منتضوي العالقات االجتماعية: المجال الرابع*
 ية(عالقات الحميمال
  ، الموارد المالية، البيئة المنزلية، نالسالمة الجسدية واألم) ويتضمن البيئة :المجال الخامس*

، فرص الكتساب معلومات ومهارات جديدة، تماعية: التوفر والجودةجلصحية واالالرعاية ا 
التلوث / الضوضاء / المرور /   -البيئة المادية ، تسليةالمشاركة في وفرص الترفيه وال 

 ( النقل، -المناخ
 ( المعتقدات الشخصية  الدين، لروحية،ا )الجوانب ويتضمن الروحانيةالمجال السادس *

(World Health Organization, 2017 :10) 
مدي رضا   إليمفهوم شامل متعدد األبعاد يشير القول بأن مفهوم جودة الحياة  ومن هنا يمكن

نفسية والمهنية واالجتماعية واالسرية واالقتصادية  الفرد عن جميع جوانب حياته الجسمية وال
  الدراسة تم ، وفي هذه دفر لالتي يعيش فيها ا ء المتغيرات البيئية والثقافيةضو في  والروحية
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ودة  شملت جحيث  -بالتفصيل فيما يلي ذكرهسيتم  – لجودة الحياة عاملي  ستناد إلي نموذجا
، جودة جودة الحياة النفسية) تيبالتر  ىلعخمسة عوامل وهم ي إلي حياة لدي الشباب الجامعال

 .(ةعيمااة االجتودة الحي، جودة الحياة الجسمية وجالحياة االكاديمية الحياة االسرية، جودة
 : راسات وحبوث سابقة د

 اسات تناولت كفاءة نظام المناعة النفسير  دأوال
(، فعالية التدخل المناعي  Choochom.et.al ,2019وآخرون وظفت دراسة )كوكم 

والذي يستند إلي تنمية  The psychological immunity intervention (PI)النفسي 
التنمية الذاتية لدي عينة من كبار السن  هدف تحسين والتفاؤل باليقظة العقلية والفعالية الذاتية 

مشارك مجموعة   24مجموعة تجريبية ومشارك ك 24وقامت الدراسة علي عينة قوامها 
لسن في بانجكونثيان، بانكوك ، تايالند ضابطة جميع المشاركين من االندية الكبرى لكبار ا

دة ساعتين  الجلسة لم ع  واستمرتجلسات في فترة خمسة أسابي 10وتكون التدخل من 
ذاتية، وتوصلت واستخدمت الدراسة مقياس كفاءة نظام المناعة النفسي ، ومقياس التنمية ال

 ة لدي كبار السن. الدراسة إلي فعالية التدخل المناعي النفسي في تحسين التنمية الذاتي
لفروق بين  ، إلى الكشف عن ا Adrienn.et.al ,2019وهدفت دراسة )أدريان وآخرون ) 

الج بالموسيقي وفعالية التنويم اإليحائي في تنمية كفاءة المناعة النفسية لدى  الع فعالية
ات سرطان الثدي، حيث تلعب كفاءة المناعة النفسية دورا هاما في استراتيجيات مريض
ت المواجهة وبالتالي التكيف بنجاح مع سرطان الثدي. قامت الدراسة علي عينة قوامها ومهارا

يتلقون العالج بالموسيقي والعالج بالتنويم اإليحائي كعالج طان الثدي مريضة بسر  61
واستخدمت الدراسة قائمة كفاءة نظام المناعة النفسي   مساعد للعالج الكيميائي

Psychological Immune Competence Inventory (PICI حيث تم تطبيق ،  ,)
اإليحائي، وتوصلت   ي والتنويمج بالموسيقمؤات للتحقق من نجاح كال من العال 4المقياس 

اءة المناعة النفسية أكثر من الدراسة إلي فعالية أكثر للعالج بالتنويم االيحائي في تنمية كف
دت الدراسة علي أن القدرة المناعية  الفعالية التي أظهرتها مجموعة العالج بالموسيقى، وأك

عة ، بشكل مستقل ئي والمتابج الكيمياالنفسية لمرضى سرطان الثدي تزداد طوال فترة العال
يكون للتنويم  عن التدخالت سواء كان التنويم اإليحائي أو الموسيقى، ومع ذلك، قد
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أثناء عالج  المغنطيسي دور تسهيل إضافي في الحفاظ على المناعة النفسية وتطويرها
 السرطان. 

والكفاءة  عة النفسية( بالتحقق من وجود عالقة بين المنا2018وقام )سليمان الشاوي،  
ي  الذاتية المدركة لدى افراد العينة وكذلك التعرف علي الفروق وفقا للتخصص الدراسي ف 

لمناعة النفسية المناعة النفسية والكفاءة الذاتية، وإمكانية التنبؤ بالكفاءة الذاتية من خالل ا
مام محمد بجامعة اال طالبا من كلية العلوم االجتماعية 200وقامت الدراسة علي عينة قوامها 

اعداد  بن سعود اإلسالمية في مدينة الرياض، واستندت الدراسة إلي مقياس المناعة النفسية )
(،  2014( ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة )إعداد هند االسمري، 2013عصام زيدان 

ة علي  وتوصلت الدراسة إلي وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين دجات افاد العين
النفسية ودرجاتهم علي مقياس الكفاء الذاتية المدركة ، كما تبين عدم وجود  س المناعة مقيا

ة إحصائيا لمتغير التخصص الدراسي علي كال من المقياسيين في المناعة النفسية فروق دال 
اءة الذاتية، كما توصلت الدراسة إلي أنه يمكن التنبؤ بدرجات افاد العينة علي مقياس والكف

 كة من خالل درجاتهم علي مقياس المناعة النفسية.اتية المدر الكفاء الذ
ة النفسية  الكشف عن الفروق في مستوى المناع (2018وتناولت دراسة ) عبير دنقل، 

لدى طالب الجامعة، والتي تعزي إلى أساليب الدفاع التي يستخدمونها، والكشف عن القدرة  
النفسية التي يتمتع بها طالب  وى المناعة لتنبؤ بمستالتنبؤية للميكانيزمات الدفاعية في ا

ثر استخدامًا، وتكونت عينة البحث من الجامعة عينة الدراسة، والميكانيزمات الدفاعية األك
كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي الذين  طالبًا وطالبة من طالب الدراسات العليا ب 306

((،  PISIالمناعة النفسية  قائمة جهازوتم تطبيق عامًا،  27الي 22تراوحت اعمارهم ما بين 
معة ج عن تمتع طالب الجا(، وقد اسفرت النتائDSQ-60واستبيان ميكانيزمات الدفاع )

)عينة البحث( بمستوى أعلى من المتوسط في مستوى مناعتهم النفسية، وأنهم يستخدمون 
بط ألسلوب الضاستخدامًا ميكانيزمات دفاعية تنتمي إلى أساليب أكثر نضجًا فكانوا اكثر 

ات داللة المؤثر واألسلوب التكيفي وأقل استخدامًا ألسلوب تشويه الصورة، كما وجدت فروق ذ
اع المستخدمة،  إحصائية في مستوى المناعة النفسية  لدى عينة البحث تعزي إلى أساليب الدف

 في التنبؤ بالمناعة النفسية. %41وأن أساليب الدفاع تسهم بنسبة 
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رنامج إرشادي نفسى ديني في تنشيط المناعة النفسية  ( ب2018م، غناي )أمل ووظفت
يز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية، وقد تكونت والتعرف على أثر تنشيطها في تعز 

( طالبًا وطالبة من الذكور واإلناث بالصف األول الثانوي، 14)عينة الدراسة األساسية من 
( سنة، وانحراف  15.35مًا بمتوسط قدره )( عا16 - 15ما بين ) تراوحت أعمارهم الزمنية

(، وتم اختيارهم وفقًا لمحكين 2018 –2017(، وذلك للعام الدراسي )0.49معياري قدره )
فأعلى في شهادة إتمام المرحلة   %90األول: التحصيل الدراسي "أي الحاصلين على 
ذكاء "حيث اختيار ني محك: الية"، والثااإلعدادية، والفصل الدراسي األول بالمرحلة الثانو 

لثالث الصورة )أ(  فأعلى"، وبتطبيق اختبار كاتل للذكاء المقياس ا 120الحاصلين على 
ياسي المناعة  (، ومق2005إعداد/ فؤاد أبو حطب، وآمال صادق، ومصطفى عبدالعزيز ) 

على  نامج قائم ة، وكذا بر النفسية واألمن الفكري لدى الموهوبين بالمرحلة الثانوية إعداد/ الباحث
أسفرت نتائج اإلرشاد النفسي الديني لتنشيط المناعة النفسية وهو أيضًا من إعداد/ الباحثة، 

جموعة التجريبية الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات أفراد الم
لم توجد ي، في حين في المناعة النفسية في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعد

وق دالة بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في األمن الفكري في فر 
جود  اسين القبلي والبعدي. مما يؤكد فعالية البرنامج في تنشيط المناعة النفسية، وعدم و القي

 أثر لتنشيطها على األمن الفكري، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب
تين التجريبية والضابطة في القياس البعدي فى المناعة النفسية لصالح  اد المجموعدرجات أفر 

ة التجريبية، في حين لم توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموع 
 جموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في األمن الفكري.أفراد الم

دراسة الفروق في المناعة النفسية بين ، بBredács, A. M,2016وقام ) بريد كاس، )
ريب الميداني في المدارس المختلفة قامت  عينة كبيرة من الطالب المعلمون في فترة التد

معلمون في المدارس اإلعدادية والثانوية من  فرد من الطالب ال 534الدراسة على عينة من 
ياس كفاءة نظام المناعة  الدراسة مقواستخدمت  المدارس العامة والمدارس المهنية والفنية

لت  الدراسة إلى وجود فروق دالة  النفسي الذي أعده أواله لقياس كفاءة المناعة النفسية وتوص
ا لنوع المدرسة في اتجاه معلمون المدارس  إحصائيا في المناعة النفسية بين أفراد العينة وفق

لمدارس الفنية اقل بشكل  علمون في اللطالب المالثانوية العامة حيث كانت مستويات المناعة 
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ني المناسب لألجيال الجديدة  ملحوظ، وأوصت الدراسة بضرورة تجديد منهجية التدريب الميدا
تواجه افراد العينة بحيث يصبح  من )الطالب المعلمون( بشكل يناسب سرعة التغيرات التي 

دور الذي تلعبه  ون وذلك للالب المعلمالتدريب الميداني قائم علي تنمية المناعة النفسية للط
ن في التدريب الميداني،  المناعة النفسية وعواملها الفرعية وقيمها في حياة الطالب المشاركي

 في شخصية الطالب المعلم. وكذلك أثرها على أدائهم في المدرسة وفي تحسين نقاط القوة 
  ، Pahlavanneshan,S.et.al. M,2015ووظفت دراسة ) باهالفانشان وآخرون، )

لنفسي في خفض االتجاه نحو التشاؤم لدي عينة من مرضى عسر القراءة التمنيع ا
يث هدفت الدراسة إلي الكشف عن فعالية برنامج ارشادي نفسي قائم علي  )الديسليكسيا(، ح

في   psychological immunizationة يسمى برنامج ) التمنيع النفسي( المناعة النفسي
طالبة من مرضى عسر   30القراءة وقامت مرضى عسر  لتشاؤم لدي خفض االتجاه نحو ا

مجموعة   15ابعة والتاسعة )تم تقسيمهم إلي القراءة )الديسليكسيا( في عمر يتراوح بين الس
راسة مقياس االتجاه نحو التشاؤم وتم قياس مجموعة ضابطة( واستخدمت الد 15تجريبية و

جلسات  10ة النفسية علي علي المناعجي القائم قبلي وبعدي وتتبعي، واحتوي البرنامج العال
سة إلى وجود فروق دالة  دقيقة، وتوصلت الدرا 60بواقع جلستين في األسبوع وكل جلسة 

لي مقياس االتجاه نحو إحصائيا بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية ع
لبعدي مما ي القياس االتشاؤم ومتوسطات رتب درجات افراد المجموعة علي نفس المقياس ف

لي  يوضح نجاح البرنامج وأكدت الدراسة على أن برنامج التمنيع النفسي أثر بشكل ملحوظ ع
 معتقدات التشاؤم لدي الطالبات ذوي اضطراب عسر القراءة.

، الكشف عن العالقة بين المناعة النفسية Bóna, K,2014وتناولت دراسة ) بونا، )
اء لديهم، حيث أن مشاركة الرياضيين  وتحسن األدعن الحياة لدي الرياضيين وكال من الرضا  

جسدية ونفسية واجتماعية كبيرة حيث  رياضية في كثير من األحيان بضغوطفي األلعاب ال
مر لتحقيق النجاح في بيئة تنافسية عالية  مما يؤثر علي رضا  أنها تتطلب بذل جهد مست

باز في الفئة عبين الجمفرد من ال 67الالعب وأداءه وقامت الدراسة علي عينة قوامها 
م المناعة  سنة( بمستويات تنافسية مختلفة وتم استخدام قائمة نظا24-14العمرية ) 

مقياس الرضا عن الحياة،  (,، و PIC) Psychological Immune Inventoryالنفسي
وتوصلت الدراسة إلي فروق في ابعاد المناعة النفسية بين عينة الالعبين وعينة غير  
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ياضيين، كما توصلت الدراسة إلي األثر الكبير للمناعة النفسية علي  اتجاه الر  رياضيين في ال
ك في تحسن  إمكانية التنبؤ بالرضا من خالل المناعة ألفراد العينة وكذلالرضا الشخصي، و 

أداءهم، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمتغير المناعة النفسية في البرامج التأهيلية 
 ن وعلماء النفس الرياضي. ها المدربيلتي يستخدمالرياضية ا

على   األهداف يؤثر ، من أن توجيهVoitkane,S,2004وانطلقت دراسة ) فوتيكان، )
ناعة النفسي واالكتئاب لدى عينة من طالب  كال من الرضا عن الحياة وكفاءة نظام الم

وكفاءة  عن الحياة جامعة التفيا، وهدفت الكشف عن عالقة توجيه االهداف وعالقته بالرضا 
  182طالبة وطالبة)  253ام المناعة النفسي واالكتئاب وقامت الدراسة على عينة قوامها نظ

ا واستخدمت الدراسة من سبع كليات بجامعة التفي19.5ذكر(بمتوسط عمري  71انثى و
مقياس مقياس كفاءة نظام المناعة النفسي اعداد اواله ومقياس الرضا عن الحياة اعداد  

اب ومقياس التوجه لألهداف، وتوصلت الدراسة إلى إلي وجود  بيك لالكتئحث وقائمة البا
 ة إحصائيا بين درجات افارد العينة علي مقياس توجيه االهدافعالقة ارتباطية موجبة دال

ودرجاتهم علي مقياس الرضا عن الحياة كما توصلت الدراسة إلي وجود عالقة إيجابية بين 
النفسي ، وعالقة ارتباطية إيجابية بين الرضا  م المناعة أبعاد نظا التوجه باألهداف وجميع

ي ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين األكتئاب وكال من عن الحياة وكفاءة نظام المناعة النفس
األهداف وكفاءة نظام المناعة النفسي والرضا عن الحياة، وأوصت الدراسة بأن  توجيه 

ب أن تضمن برامج ترتكز علي الطالب يج جودة حياة الخدمات الجامعية المصممة لتحسين
 ي والرضا عن الحياة.اختيار األهداف الجيد وتنمية كفاءة نظام المناعة النفس

 الثقة بالنفس تناولت ثانيا دراسات
، إلي التحقق من العالقة بين الثقة بالنفس Ballane, G,2019سة )بالن، )هدفت درا

  10لطالب، وقامت علي عينة قوامها عينة من ا التعلم لدياألكاديمية واألداء األكاديمي و 
تخدمت الدراسة مقياس الثقة بالنفس مدرسة بوالية , نيوجيرسي واسمعلمون من  10طالب و

واختبار لقياس األداء األكاديمي  academic self-confidence scaleاألكاديمية 
العينة  رجات افرادائيا بين دوتوصلت الدراسة إلي وجود عالقة ارتباطية طردية دال إحص 

الدراسة   كاديمي، وأوصتعلي مقياس الثقة بالنفس األكاديمية ودرجاتهم علي األداء اال
ابية داخل المدارس عند تصميم ضرورة التركيز علي الثقة بالنفس للطالب وخلق مساحة إيج
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ي ديمية لتؤدبرامج التطوير المهني بحيث تقوم علي استراتيجيات تعزيز ثقة الطالب األكا
 ألداء األكاديمي وبالتالي إلي زيادة نجاح الطالب عند انتقالهم إلي الكلية لتحسين ا

، التدخل القائم علي التعقل  Costalupes, B,2018بس، )كوستالو ووظفت )
Mindfulness-based Intervention (MBI  لتنمية الثقة بالنفس واالستعداد للتنافس )

و  14بي بيسبول )تتراوح أعمارهم بين ارك من العمش 49امها وقامت الدراسة علي عينة قو 
 Confidence Inventoryم قائمة الثقة ن فريق وسط كاليفورنيا وتم استخداعاًما( م 17

يهم جلسات التأمل العقلي وبعد القياسات المتعددة قبل وبعد على المشاركين وتم تطبيق عل
ة بالنفس لدى تويات الثقبيرة في مسالتدخل أظهرت نتائج اختبار ت وجود تغيرات ك

 المشاركين مما يوضح نجاح التدخل وفعاليته.
، التحقق من إمكانية درجات الثقة  Mirijanian, D,2018ن، )وتناولت دراسة )ميريجانيا

لدى الطالب قبل االلتحاق بالمدرسة وما بعد التخرج منها علي التنبؤ بقدرة الطالب بالنفس 
ى السنة الثانية من الكلية بنجاح )وتسمي بظاهرة األولى إل م من السنة األكاديمية على التقد

االنتقال من عام الخر بنجاح دون ترك الكلية(، وتركز و االستبقاء: أي البقاء في الكلية 
سة علي أنه لدى العديد من طالب الكليات/ الجامعات في السنة األولى معدالت مشكلة الدرا

ي الكلية والحصول على وظيفة. على  ى البقاء فقدرتهم عل منخفضة للنجاح مما يؤثر على
تخدمها مؤسسات التعليم العالي لخفض  سالرغم من ممارسات شهادة الثانوية العامة التي ت

نهج الوصفي ومقياس الثقة بالنفس وتوصلت الدراسة إلى عدم  هذه الظاهرة وتم استخدام الم
اسة إي عدم وجود  توصلت الدر لنوع، كما وجود فرو ق في الثقة بالنفس تعزي إلي متغير ا

الثقة بالنفس وبين ظاهرة  عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات افراد العينة علي مقياس
اسة الثقة بمرفدها لم يكن كافي للتنبؤ بنجاح طالب اإلستبقاء، حيث أكدت الدراسة علي أن در 

تمام أكثر بدراسة الثقة  ضرورة االهالدراسة ب الفرقة األولى وانتقالهم للفرقة الثانية، لذلك اوصت
 ي الجامعات.فبالنفس والعوامل التي قد تنبئ بنجاح طالب الفرقة األولي  

تأثير الثقة بالنفس علي   ، بدراسة لتحديدDel Tufo, D,2018وقام )ديل توفو ، )
فرد،  من  182مستوي المبادرة لدي عينة من النساء العامالت، وقامت على عينة قوامها 

ي أن كثير من الباحثين يخلط ما بين الثقة بالنفس والفاعلية الذاتية فيتم  الدراسة ع وكشفت
طلحين،  م كمرادفات وهذا يكشف الحاجة عن الوصول الي تمييز واضح بين المصهاستخدام
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 modifying a Self- Confidenceواستخدمت الدراسة قائمة الثقة بالنفس المعدلة 
Inventory  ( 1995وشون ) جراو اعدها شر ، التيShrauger and Schohn  لطالب

 Entrepreneurial Intentionيادية الجامعات ، كما استخدم الدراسة مقياس النوايا الر 
Scale يتز ، التي وضعتها ديفيد دونDavid Dunaetz  وتم تطبيق األدوات من خالل ،

الة  ية موجبة دقة ارتباطوسائل التواصل االجتماعي، وتوصلت الدراسة إلى وجود عال
مقياس  لمعدل ودرجاتهم علي إحصائيا بين  درجات افراد العينة علي قائمة الثقة بالنفس ا

 النوايا الريادية 
التعرف على دور كل من نمط السلوك  ( إلي 2018وهدفت دراسة )أحمد العازمي، 

لكويت عة بدولة ا )أ/ب( و الثقة بالنفس فى ظهور أعراض القلق االجتماعي لدى طلبة الجام
عرفة األثر المشترك لكل من نمط السلوك و الجنس على القلق االجتماعي، وقامت علي ، وم

فرق الدراسية ،  من طلبة جامعة الكويت من عدة كليات، ومن مختلف ال 200نة قوامها يع
ة  من الطالبات اإلناث، وتراوح المدى العمرى للعينة الكلي 98و 102وقد بلغ الطالب الذكور 

، واستخدمت الدراسة كل  4.09وانحراف معياري  21.02وسط عمرى (عام بمت27-18بين )
و   93( وتعريب بدر األنصارى Leary,1983لي اعداد الراى )ع من : مقياس القلق التفا

(، و مقياس الثقة بالنفس 2000السلوك )أ( إعداد )أحمد محمد عبد الخالق ، ) مقياس نمط
ود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا اسة إلى وجتوصلت الدر ( و 2001اعداد فريح العنزي) 

جتماعي ودرجاتهم على مقياس نمط السلوك البين درجات افراد العينة علي مقياس القلق ا
توصلت الدراسة إلى أن الثقة بالنفس تسهم في التنبؤ بصورة عكسية الف والثقة بالنفس، كما 

ط السلوك في التنبؤ بالقلق ال يسهم نمي . بينما و دالة إحصائيا بدرجات القلق االجتماع
في القلق االجتماعي بين الذكور   االجتماعي، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

 عينة الذكور واإلناث من طلبة الجامعة، لصالح 
( التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 2018في حين تناولت دراسة )حسن عابدين، 

ختبار والثقة بالنفس والتوافق األكاديمي لدى طالب  ي وقلق االو األكاديملمتغيرات الطف
طالب وطالبة، وتضمنت األدوات أربعة  318ة قوامها وتقوم علي عينالمرحلة الثانوية 

االكاديمي وقلق االختبار والثقة بالنفس والتوافق األكاديمي من اعداد الباحث مقاييس: للطفو 
لى أن متغيرات البحث تمثل نموذجا بنائيا الدراسة إ مسار توصلتوباستخدام أسلوب تحديد ال
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لطفو االكاديمي كتغيير مستقل وقلق االختبار ايفسر العالقات السببية )التأثيرات( بين 
بالنفس والتوافق األكاديمي، كمتغيرين تابعيين، حيث كانت قيم مؤشرات كمتغير وسيط والثقة 

 حسن المطابقة في المدى المثالي.
، بتحديد اآلثار المترتبة Simonian, W, et.al ,2015ن، ))سيمونيا امت دراسةقو 

ب كلية أسابيع على مستوى الثقة بالنفس الكلينيكية لطال 3مدة على تجربة التدريب العملي ل
طالب، واتبعت  32( علي عينة قوامها UNCاألسنان بجامعة كارولينا الشمالية )طب 

-clinical selfة بالنفس الكلينيكية تبيان الثقاستخدمت اسالدراسة المنهج اإلمبريقي و 
confidence survey  صلت  التدريب الميداني للطالب وتو وتم تطبيق القياس قبل وبعد

في االبعاد والدرجة الكلية    0.05ائيا عند مستوى داللة الدراسة إلي وجود فروق دالة إحص
عام في الثقة بالنفس  كسب إيجابيلى تحقيق مالستبيان الثقة بالنفس الكلينيكية، مما يشير إ

 السريرية من تجربة التدريب العملي.
 الحياة دةجو  تناولت دراسات:  ثالثا  

الحياة وعالقتها  (، جودةAlves, P. C. et.al ,2019تناولت دراسة )الفيس وآخرون 
 باالحتراق النفسي لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس حيث أن أعضاء هيئة التدريس

لبحث وبرامج التوعية واألنشطة اإلدارية. مثل هذه المطالب قد تعرض  طالب مثل ايواجهون م
ريس لالحتراق. يؤثر االحتراق النفسي على الصحة البدنية والنفسية يئة التدأعضاء ه

ماعية ألعضاء هيئة التدريس، ولكن ال يزال من غير الواضح كيف يؤثر ذلك على واالجت
(  QoLم تأثير االحتراق النفسي على جودة الحياة )ة إلى تقييدفت الدراس جودة حياتهم. لذلك ه

من   366ها جاالت، وقامت الدراسة علي عينة قوامألعضاء هيئة التدريس من مختلف الم
دمت الدراسة مقياس الحتراق النفسي والنسخة مختصرة لمقياس أعضاء هيئة التدريس واستخ

، وتم استخدام اختبار)ت( WHOQOL-Bref -منظمة الصحة العالمية لجودة الحياة 
(، SEMدلة البنائية )( واالنحدار اللوجستي الثنائي ونمذجة المعاANOVAوتحليل التباين )

ن أكثر من ثلث أعضاء هيئة التدريس للمعالجة اإلحصائية للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أ 
لذكور  ى ان لدى ا %( يعانون من االحتراق النفسي كما توصلت إل 36.6؛  127)ن = 

 جتماعية،ت أعلى في جودة الحياة من االناث في الصحة البدنية  ونفسية والعالقات االدرجا
إلي عالقة سالبة  ولم تكن هناك فروق وفقا للنوع في االحتراق النفسي، كما توصلت الدراسة 
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اس دالة إحصائيا بين درجات افراد العينة علي مقياس جودة الحياة ودرجاتهم علي مقي
 ق النفسي.االحترا

، الي اكتساب فهم حول تجارب الطالب Sunden, S,2019وهدفت دراسة )صندن، )
الدراسة  الجامعة. وتركزت مشكلة  فيما يتعلق بجودة الحياة والنجاح األكاديمي فيالجامعيين 

في اإلجابة علي التساؤالن: كيف ينظر طالب الجامعة إلى جودة الحياة من حيث صلتها 
تجارب الحياة التي تم تحديدها على أنها تؤثر على إدراك  ي، وما هي ح األكاديمبالنجا

  11اة اإليجابية أو السلبية؟ وقامت الدراسة على عينة قوامها دة الحيالطالب الجامعي لجو 
ت أدوات جمع البيانات عبارة عن المقابالت شبه منظمة والمالحظة واالستبيان طالب وكان

شاركين حددوا أربعة محاور رئيسية توجه فهمهم إلي أن المت الدراسة عن جودة الحياة وتوصل
المعنى في الحياة له عالقة كبيرة بالنجاح األكاديمي  مي: )أ(لجودة الحياة والنجاح األكادي

( كيفية مواجهة الضغوط االكاديمية تؤثر على جودة الحياة والنجاح ، )ج(  وجودة الحياة، )ب
س مؤثرة على جود الحياة والنجاح األكاديمي يئة التدريي ألعضاء همهارات التفاعل االجتماع

ل اإلعالم االجتماعية ؛ ، حيث أكدت الدراسة علي  ا ووسائ، )د( نوعية استخدام التكنولوجي
قد تساعد أوتعيق النجاح األكاديمي وجودة الحياة واوصت الدراسة  أن تلك األربعة محاور 

لمحاور المذكورة يسهم بشكل كبير باألربعة الالهتمام  بضرورة اتخاذ إدارة الجامعة خطوت
 ايجابيا على جودة الحياة.  ما يؤثرفي تطوير الطالب وخبرته ونجاحه بالجامعة م

بدراسة مستوى التدين والروحانية   ،Kreitlow, A.,2015وقامت دراسة )كرايتلو، )
عية  وحانية ونو لتدين والر ونوعية الحياة كما هدفت إلى التحقق من وجود عالقة بين مستوى ا

مق ويمكن بشكل أعالحياة حيث يمثل االنتقال للكلية فترة جديدة علي االنسان يستكشف ذاته 
ذه التجربة. ، وقامت الدراسة  أن تؤثر تلك الفترة بشكل يحسن جودة الحياة أو يقللها  خالل ه

رفاهية  مقياس ال  طالًبا من طالب جامعة ميدويسترن، وتم استخدام  548علي عينة قوامها 
( ومقياس الرفاهية األنطولوجية SWBS) Spiritual Wellbeing Scaleوحية الر 

Ontological Wellbeing Scale (OWBS  ومقياس جودة الحياة وتوصلت الدراسة ، )
فرد العينة لديهم درجة معتدلة من الشعور بالرفاهة الروحية ودرجة عالية من جودة  إلى أن أ

قة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين جميع ئج وجود عالكشفت النتامن الحياة، كما 
 المتغيرات المقاسة. 
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جودة الحياة، والرضا   وعيش یبدراسة مستوى، ومد (،2012اروق، وقامت )سحر ف
الوظيفي لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، وكذلك التحقق مما إذا  

ي، كما تهدف الدراسة للتعرف على ما إذا  رضا الوظيفالحياة والكانت هناك عالقة بين جودة 
لدى أعضاء هيئة التدريس  ظيفي يختلف والرضا الو  ،كان كل من: مستوى جودة الحياة

إناث(، والدرجة العلمية )مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ(،   -ختالف كل من الجنس )ذكور با
من أعضاء هيئة  ( ۱۰۲من ) ة الدراسة كلية عملية(. وتكونت عين -والتخصص )كلية نظرية 

ره ري قدمعيا وانحراف( 44,21التدريس بجامعة عين شمس وقد بلغ متوسط أعمارهم )
مقياس جودة الحياة لمنظمة الصحة العالمية، ترجمة صفاء  ، وقد استخدمت الباحثة ( ۳,۱۷)

ن النتائج ع األعسر وتقنين الباحثة، ومقياس الرضا الوظيفي )إعداد الباحثة(. وقد أسفرت
أما الرضا  ةستوى جودة الحياة بأبعادها المختلفة فيما عدا بعد العالقات االجتماعيانخفاض م

وسط. كما أكدت النتائج وجود عالقة موجبة بين  جاء في حدود المستوى المت الوظيفي فقد
ي  جودة الحياة والرضا الوظيفي. وكشفت النتائج عن عدم وجود اختالف بين أفراد العينة ف

وفقا لمتغير الجنس والتخصص بينما وجدت فروق على متغير الدرجة دة الحياة مستوى جو 
الرضا الوظيفي، وفقا  تذة. كما كشفت عن وجود فروق في مستوى العلمية لصالح األسا

لمتغير الجنس الصالح الذكور، ومتغير الدرجة العلمية لصالح األساتذة، وعدم وجود فروق،  
 وفقا لمتغير التخصص.

(، إلى الكشف عن العالقة ما بين Gemegah, O. D,2010ميجا، ة )جيدراس وهدفت
ي تعد جامعة فريدة  لدى عينة من طالب جامعة باكنجهام، وه جودة الحياة والرضا عن الحياة

عاًما باعتبارها الجامعة الخاصة الوحيدة في بريطانيا. أتاح  34من نوعها منذ تأسيسها قبل 
جامعة أن تتصدر الجامعات في رضا الطالب  ب الللطال صيًصاتطوير خدمات مصممة خ

دة خمس سنوات متتالية منذ عام  عن الحياة على مستوى جامعات المملكة المتحدة لم
طالب وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين   100امت الدراسة على عينة قوامها ، ق2005

ي الجامعة  ة الجيدة فبين الخدم جودة الحياة والرضا عن الحياة، أي أن هناك صلة مباشرة
ة الجودة  ورضا الطالب ونوعية الحياة وُيالحظ أن الطالب الذين يتمتعون بحياة عالي

وًيا بجامعاتهم، هؤالء الطالب كما لوحظ لديهم رغبة قوية في مرتبطون ارتباًطا وجدانيًا ق
 خدمة الجامعة بعد التخرج عن طريق التبرعات الخيرية
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  ات السابقةتعقيب علي الدراس
كفاءة المناعة  والمالحظ في الدراسات السابقة أنها اهتمت بالتعرف على طبيعة العالقة بين 

وبعضها استخدم تدخل عالجي   .الثقة بالنفس وجودة الحياة ومتغيرات نفسية اخرى و  نفسيةال
(،  Choochom.et.al ,2019وآخرون  م)كوك قائم علي متغيرات الدراسة مثل دراسة

ا  حيث استخدمو  Pahlavanneshan,S.et.al. M,2015) ،ن وآخرو  نشانو)باهالفا
  وشملت الدارسات تية وخفض التشاؤم، التنمية الذافعاليته في  اوأثبتو  ينيع النفسمالتمصطلح 

.  سنة 21بمتوسط عمري (عام 27-18) بينجامعي  شباب ومن ضمنها فئةمختلفة عينات 
استخدمت المقياس عة النفسي فاءة المناومن المالحظ أن أغلب دراسات التي تناولت ك

 Psychological Immune Competence نظام المناعة النفسي ةكفاء لي ، الدو 
Inventory (PICI), اس ، كما أن اغلب الدراسات التي تناولت جودة الحياة استخدمت مقي

)  دراسةوأكدت مية منظمة الصحة العاللذي أعدته وا WHOQOF-100جودة الحياة 
ورضا   النفسي اعةبين كفاءة نظام المن إيجابيةوجود عالقة  Voitkane,S,2004) ،انفوتيك

بين كفاءة نظام المناعة النفسي وجودة   إيجابيةد عالقة بوجو  الفرد عن حياته مما يؤشر
 Silverstone and) ، سيلفرستون وساسالي)  من دراسةكما اتضح .ة الحيا

Salsali,2003 أي من  تتطرق  لم، و وجودة الحياة سثقة بالنفلابين  إيجابية وجود عالقة
لنفسي الل كفاءة نظام المناعة اإمكانية التنبؤ بجودة الحياة من خهذه الدراسات للتعرف إلى 

 له الدراسة الحالية. وهو ما ستتناو  ثقة بالنفسوال
 فروض الدراسة: 

قة يمكن  الدراسات الساب من  نتائج عددنظري، واستنادا  إلى اإلطار ال انطالقا من      
 لفروض التالية:اغة اصي

والدرجة   داألبعا علىنة موجبة دالة إحصائيا بين درجات افراد العي ارتباطيةالقة عتوجد -1
س لمقيا الكلية  والدرجة  األبعاد على ودرجاتهم  كفاءة نظام المناعة النفسي الكلية لمقياس

   .الحياة دةجو 
والدرجة   داألبعا على نة اد العيدرجات افر  موجبة دالة إحصائيا بين ارتباطيةالقة عتوجد  -2

 . جودة الحياةس كلية لمقيااألبعاد والدرجة ال علىودرجاتهم  بالنفس لمقياس الثقةالكلية 
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  راسيالد التخصص أو متغير  إناث(ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير النوع )ذكور /  -3
مقياس  على  الدراسة  راد عينةأفت في تباين درجاالتفاعل بين كل منهما أو  أدبي(/  )علمي

 . " (P.I.S) النفسيكفاءة نظام المناعة 
الدراسي   التخصص أو متغير  إناث(تغير النوع )ذكور / ال يوجد تأثير دال إحصائيا لم -4

مقياس  على  الدراسة  راد عينةأفت اين درجافي تبكل منهما  التفاعل بينأو  أدبي()علمي / 
 . " (S.C) الثقة بالنفس

الدراسي   أو متغير التخصص  إناث(صائيا لمتغير النوع )ذكور / ر دال إح وجد تأثيي ال -5
مقياس  على ت أفراد عينة الدراسة في تباين درجامنهما  بين كل التفاعل أو  أدبي()علمي / 

 .  " (Q.O.L) جودة الحياة
ل  مقياس جودة الحياة من خالالدرجة الكلية ل علىلعينة ت افراد االتنبؤ بدرجيمكن ا-6

 .نظام المناعة النفسي ومقياس الثقة بالنفساءة كال من مقياس كف على درجاتهم
 : إجراءات الدراسة 

 منهجية الدراسة:  أوال:
 أهداف الدراسة. لتساؤالت و اعتباره المنهج المالئم بيستخدم الباحث المنهج الوصفي  

 : لدراسةا عينة :ثانيا  
 -يلي: كما  نجزئين موضحي إلىستخدمة عينة المتنقسم ال

( طالب  337)لت شم ألدوات الدراسة: ةمتريو السيكالخصائص من لتحقق عينة ا-1
، )ن =  الذكور( من 145مقسمين إلى )ن =  ة عين شمسية التربية جامعكلن وطالبة م

ييس مقاال لبنودوضوح ومناسبة الصياغة اللغوية  علىوكذلك التعرف  .من اإلناث( 192
 .التطبيق واالستجابات أوقف مواال مبفهلق كلة تتعمش شكل دقيق علي أيوالوقوف ب

ة عين  ية التربية جامعكلن طالب وطالبة م( 386) : بلغتألساسيةينة الدراسة ا ع –2
  ، (1,268معياراي ) ( وانحراف19,887)بمتوسط عمري من الذكور  157 مقسمين شمس

 عهموكان توزي ،(1,387)ياراي عم ( وانحراف19,640)بمتوسط عمري  من اإلناث 229و
 :   اآلتيح الجدول  ضو ا يكم
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 ( 1جدول ) 
 .خصائص السيكومترية للعينةال

 ب عدد الطال  الشعبة  التخصص   

 ذكور

  علمي 

 12 كمياء عربي 3
 19 أساسي  Eعلوم  4
 13 رياضيات أساسي  3

 17 رياضيات عام  4
 61 المجموع 

  أدبي 

 34 جتماعية مواد ا  4
 40 إنجليزي أساسي  3

 9 فرنسي  4
 13 لغة عربية عام  2

 96 وع المجم

 
 اث إن

  

 
 علمي 
  

 4 كمياء  4
4E 7 فزياء 

 8 ي ات أساس رياضي  2
 23 رياضيات إنجليزي عام  4

 E 14بيولوجي  3
 56 المجموع 

 
 أدبي 

  

 47 تاريخ  4
 45 لغة عربية عام  2

 19 ة فلسف  4
 62 لغة انجليزية عام  4

 173 المجموع 
 386 كلي وع الالمجم

 : الدراسة   تخدمة فيوات المسداأل: ثالثا  
   (الباحثوتقنين  ترجمة :2005،أواله إعداد)(P.I.S) ينظام المناعة النفسكفاءة اس مقي -1
  حصانة ال لقياس استخدامه وتمOláh (1996 ,2005 ,2012 ) بواسطة المقياس تطوير تم

 تم فرعي مقياس 16 في ممثلة مفردة 80 من يتكون  التكيف، على الفرد وقدرة النفسية
  المناعة  نظام الرئيسية، النفسية وظائفها على  بناءً  عيةر ف نفسية أنظمة ثالث في دمجهم
 Monitoring- Approaching Subsystem( اإلقدام  – الرصد )  األول الفرعي النفسي
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(MAS)  النمو ساق،تاال التحكم، اإليجابي، التفكير) وهم فرعية مقاييس 7 علي ويحتوي  
  نظام ، )األهداف وتوجيه ،  عياالجتما الرصد  ، والتحدي التغيير نحو االتجاه ،  الذاتي

 Creating-Executing Subsystem( التنفيذ – اإلبداع) الثاني الفرعي النفسي المناعة
(CES ) المشكالت، حل على القدرة الذاتي، اإلبداع مفهوم) فرعية مقاييس 5 علي ويحتوي 

  المناعة  امظن ،(االجتماعي اإلبداع قدرة االجتماعي، الحشد على القدرة الذاتية، ةالفعالي
Self-Regulating Subsystem (SRS  )( الذاتي التنظيم)  الثالث الفرعي  النفسي

( اإلستثارة ضبط االنفعالي، الضبط ،  دافعلا ضبط التزامن،) فرعية مقاييس 4 علي ويحتوي 
  4 إلى  تماًما يصفني ال - 1) نقاط 4 من وفقا لمقياس ليكرتيتم االستجابة علي العبارات و 
  .( Bóna, K. ;2013 ,, A.Olah,282014:)(اامً تم يصفني -

 ة للمقياس:الخصائص السيكومتري
 العاملي التوكيدي الصدق -1

ن  عامل كام د، وقد تم افتراض وجو الدرجة الثانيةن م توكيديالباحث بعمل تحليل عاملي  قام
درجة  مثل نظام المناعة النفسي، ويتشبع عليه ثالث عوامل كامنة من الانية يجة الثمن الدر 

.  الذات التنظيمو ، التنفيذ –اإلبداع ، و اإلقدام –الرصد األولى تمثل مكونات هذا النظام، وهي 
ل ولى بعض المتغيرات المشاهدة التي تمثدرجة األوتتشبع على كل عامل من عوامل ال

نحدارية  ( األوزان اال2ويبين الجدول ) ( البنية العاملية المقترحة،3ويظهر الشكل ) مكوناته.
الكامن  تشبعات العوامل الكامنة من الدرجة األولى على العامل ة وغير المعيارية لالمعياري

ية  نحدار األوزان اال (3بين الجدول )ين يفي ح .ةوكذلك داللتها اإلحصائيمن الدرجة الثانية 
من الدرجة   على العوامل الكامنة المشاهدةتشبعات المكونات ة لير المعياريية وغمعيار ال

( قيم مؤشرات المطابقة 4يبين الجدول )و  وكذلك داللتها اإلحصائية.بها،  المرتبطة األولى
 ر. ( المدى المثالي لكل مؤش4ويوضح الشكل ) .وتفسيرها
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 النفسي  لمناعةنظام ا ياس ( البنية العاملية المقترحة لمق3)ل شك
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 (2)  ولجد
لكامنة اامل الكامنة من الدرجة األولى على العوامل األوزان االنحدارية المعيارية وغير المعيارية لتشبعات العو  

 وكذلك داللتها اإلحصائية نظام المناعة النفسيمن الدرجة الثانية في مقياس 
 األولى كامن من الدرجة←  رجة الثانيةدمن الكامن 

نحداري  الوزن اال
 المعياري 

وزن االنحداري  لا
 غير المعياري 

الخطأ  
 المعياري 

النسبة 
 الحرجة

 ةالدالل

    1 1,03 اإلقدام – ← الرصد نظام المناعة النفسيكفاءة 
 0,01 15,82 0,06 0,87 1,08 التنفيذ – ← اإلبداع نظام المناعة النفسيكفاءة 

 0,01 13,90 0,07 0,96 1,01 الذاتي ← التنظيم نظام المناعة النفسيكفاءة 
 

 ( 3جدول ) 
على العوامل الكامنة من الدرجة األولى  المكوناتتشبعات األوزان االنحدارية المعيارية وغير المعيارية ل

 ، وكذلك داللتها اإلحصائيةنظام المناعة النفسيالمرتبطة بها في مقياس 
 ردةمفال←  لالعام

الوزن االنحداري  
 المعياري 

ي  نحدارن االالوز
 المعياري غير 

أ  خطال
 المعياري 

النسبة 
 الحرجة

 الداللة

 - - - 1 0,69 اإليجابيكير التف ←(MAS) اإلقدام - الرصد
 0,01 14,04 0,06 0,86 0,78 التحكم ←(MAS) اإلقدام - الرصد

 0,01 17,34 0,06 1,01 0,88 االتساق ←(MAS) اإلقدام - الرصد

 0,01 11,54 0,06 0,67 0,70 ي ذاتو النملا ←(MAS) اإلقدام - الرصد

 0,01 10,21 0,06 0,59 0,61 ديوالتح التغيير ←(MAS) اإلقدام - الرصد

 0,01 13,61 0,06 0,83 0,75 الرصد االجتماعي ←(MAS) اإلقدام - الرصد

 0,01 17,14 0,03 0,46 0,49 التوجه باألهداف ←(MAS) اإلقدام - الرصد

 - - - 1 0,81 بداع الذاتي م اإلمفهو  ←(CES) التنفيذ - االبداع

 0,01 20,86 0,07 1,35 0,86 قدرة حل المشكالت  ←(CES) التنفيذ - االبداع

 0,01 16,50 0,07 1,12 0,71 الفعالية الذاتية ←(CES) التنفيذ - االبداع

 0,01 9,71 0,06 0,60 0,45 اعياالجتمالحشد  قدرة ←(CES) التنفيذ - االبداع

 0,01 17,42 0,06 1,11 0,75 ماعيالجتبداع ا قدرة اال ←(CES) يذالتنف - اعاالبد

 - - - 1 0,76  التزامن ←(SRS) التنظيم الذاتي

 0,01 18,83 0,05 0,89 0,91   ضبط الدافع ←(SRS) التنظيم الذاتي

 0,01 17,61 0,07 1,21 0,94  الضبط االنفعالي ←(SRS) التنظيم الذاتي

 0,01 6,49 0,05 0,33 0,35  االستثارةط ضب ←(SRS) التنظيم الذاتي
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 ( 4جدول ) 
 وتفسيرها. نظام المناعة النفسي مؤشرات جودة المطابقة للنموذج

 والتفسيرالقيمة  المطابقة جودةمؤشرات 
 81عند درجات حرية  165,435 2كا

 .ممتاز 2,042 حريتهاإلى درجات  2النسبة بين كا
Comparative fit index 

 ممتاز. 0,950 (CFI) قة المقارن طابالم مؤشر
Standardized Root Mean squared Residuals 

 .ممتاز 0,065 (SRMR) مربع البواقي المعياري  توسطذر مج
Root Mean square of approximation 

  (RMSEA) ذر متوسط مربع خطأ االقترابج
 .ممتاز 0,051

PClose صفري بأنر الفرض القيمة الداللة الخاصة باختبا 
RMSEA≤0.05 

 .ممتاز 0,419
 

 
 ( 4) شكل

  جاسكن وليم)نظام المناعة النفسي ةكفاء ى المثالي لمؤشرات جودة المطابقة للنموذج المقترح لبنية مقياسمداليوضح 
16)Gaskin, J., & Lim, J. (20) 
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مؤشرات  ما أكدتهذا وه التوكيدي،ملي تحليل العاقبول نموذج ال نتائج التحليليتضح من و  
على   المكوناتكما أن تشبعات جميع  المثالي.كانت في مداها  المطابقة، والتي جودة

تشبعت جميع  وكذلك ،الخاصة بها كانت دالة إحصائياً من الدرجة األولى لكامنة العوامل ا
دال  انية بشكل الدرجة الثمن  الدرجة األولى على العامل الكامنمنة من العوامل الكا

 .صائياً إح
 صدق االتساق الداخلييا: نثا

امل ارتباط دام معباستخ نظام المناعة النفسي ةفاءاس كلمقيي االتساق الداخل قياستم 
 تميي تنكل عبارة والبعد الذ على بين درجات افراد العينة معامل االرتباط حساب ل بيرسون 

 .اسالكلية للمقيرجة والدبعد  لكب معامل االرتباط بين ، ثم حسايهال
 (5جدول ) 

 األولالمناعة النفسي الفرعي ام لنظبين العبارات واألبعاد  معامالت االرتباطيوضح 
 (337)ن =  (MASاإلقدام )  -الرصد 

 ذاتي و النملا االتساق  التحكم  التفكير اإليجابي 

 رقم

 عبارة
 اط رتبالا  معامل

 رقم

 عبارة
 االرتباط   معامل

 رقم

 رةعبا
 رتباط الا  معامل

 رقم

 عبارة
 االرتباط   معامل

1 **0.834 1 **0.700 1 **0.592 1 **0.680 

2 **0.724 2 **0.654 2 **0.533 2 **0.781 

3 **0.873 3 **0.547 3 **0.73 3 **0.654 

4 **0.762 4 **0.61 4 **0.526 4 **0.546 

5 **0.751 5 **0.582 5 **0.786 5 **0.644 

 0.900**= للبعد  ر() 0.784**= للبعد  ر() 0.818** =للبعد  ر() 0.884**= عد للب ر()

  التوجه باألهداف  رصد االجتماعي لا ديوالتح التغيير

 رقم
 عبارة

 االرتباط   معامل
 رقم

 عبارة
 االرتباط   معامل

 رقم
 عبارة

 االرتباط   معامل

1 **0.597 1 **0.64 1 **0.964 

2 **0.694 2 **0.559 2 **0.856 

3 **0.788 3 **0.655 3 **0.733 

4 **0.908 4 **0.69 4 **0.983 

5 **0.741 5 **0.845 5 **0.886 

 0.708**= للبعد  ر() 0.880**= للبعد  ر() 0.871**= للبعد  ر()

 0.919 **  =الكلية مع الدرجة ( MASإلقدام )ا -د الرص  األوللنظام المناعة النفسي الفرعي   االرتباطمعامل  

  (   0.05) دال عند  (*)
  (   0.01)دال عند مستوي  (**)
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  (6جدول )

  لنظام المناعة النفسي الفرعي الثانيبين العبارات واألبعاد  تباطت االر معاماليوضح 
 (337ن = ) (CESالتنفيذ ) -االبداع 

 البعد الرابع البعد الرابع لثالثا بعدلا البعد الثاني البعد األول

 رقم
 عبارة

  معامل
 االرتباط 

 مقر
 عبارة

  املعم
 االرتباط 

 رقم
 عبارة

  معامل
 تباط راال

 رقم
 عبارة

  ملمعا
 االرتباط 

 رقم
 عبارة

  معامل
 االرتباط 

1 **0.965 1 **0.933 1 **0.624 1 **0.784 1 **0.871 

2 **0.613 2 **0.879 2 **0.564 2 **0.695 2 **0.687 

3 **0.969 3 **0.737 3 **0.585 3 **0.748 3 **0.615 

4 **0.716 4 **0.893 4 **0.72 4 **0.763 4 **0.682 

5 
**0.634 

5 
**0.723 

5 
**0.706 

5 
**0.732 

5 
**0.6 

 =للبعد  ر()
**0.803 

 =للبعد  ر()
**0.709 

 =للبعد  ر()
**0.914 

 = للبعد ر()
**0.937 

للبعد  ر()

=**0.763 

 0.854 ** =الكلية مع الدرجة   (CESنفيذ )الت  - االبداع الثانيلنظام المناعة النفسي الفرعي   االرتباطمعامل  

  (   0.05) دال عند  (*)
  (   0.01) مستوي  عند دال (**)

 (7جدول )

   الثالثلنظام المناعة النفسي الفرعي بين العبارات واألبعاد  معامالت االرتباطيوضح 
 (337)ن =   (SRSم الذاتي )نظيتلا

 ذاتي ال ونملا االتساق  التحكم  التفكير اإليجابي 

 رقم

 عبارة
 االرتباط   معامل

 رقم

 عبارة
 ط االرتبا  معامل

 رقم

 عبارة
 اط االرتب  لاممع

 رقم

 عبارة
 االرتباط   معامل

1 **0.88 1 **0.532 1 **0.708 1 **0.603 

2 **0.774 2 **0.915 2 **0.911 2 **0.605 

3 **0.635 3 **0.555 3 **0.533 3 **0.738 

4 **0.836 4 **0.935 4 **0.575 4 **0.944 

5 **0.82 5 **0.78 5 **0.919 5 **0.63 

 0.828**= للبعد  ر() 0.854**= للبعد  ر() 0.752**= للبعد  ر() 0.771**= للبعد  (ر)

 0.983 ** =الكلية مع الدرجة  ( SRSالذاتي )ظيم تنال الثالث لنظام المناعة النفسي الفرعي   االرتباطمعامل  

  (   0.05) دال عند  (*)
  (   0.01)دال عند مستوي  (**)

دالة  رتباطت االعامالقيم مجميع السابق أن  (7)( و6و ) ( 5ول )جداال يتضح من
 . مما يؤكد االتساق الداخلي لبنية ومفردات المقياس.(0,01)إحصائيا عند مستوى داللة 

 
 
 :لثا: ثبات المقياساث
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تعتمد ، حيث التجزئة النصفية كرونباخ، وطريقة –م طريقة ألفا ااستخدتم لحساب ثبات المقياس 
سمة واحدة فقط،   بنود االختبارقيس رط أن ت تشت ، و االختبار بنودونباخ على تباينات معادلة ألفا كر 

 . ولذلك قام الباحث بحساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد
ل ُبعد َبعد تقسيم فقراته في طريقة التجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكا أم

د عبارات  عدن إذا كان غير متساويي  –دد عبارات البعد زوجي ين متساويين إذا كان علقسمين )قسم
 اون بر  انالنصفية لسبيرممعادلة التصحيح للتجزئة البعد فردي( ثم إدخال معامل االرتباط في 

 (8جدول ) 

 (337)ن =  ة التجزئة النصفيةريقوط كرونباخ  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا يوضح  

 االبعاد
عدد  

 العبارات
الثبات بطريقة مل معا

 ألفا كرونباخ 
طريقة ثبات بل المعام

 التجزئة النصفية
 0.700 0.834 5 التفكير اإليجابي 

 0.654 0.724 5 التحكم 
 0.547 0.873 5 التساق ا

 0.610 0.762 5 النمو الذاتي 
 0.582 0.751 5 دياالتجاه نحو التغيير والتح

 0.818 0.884 5 الرصد االجتماعي 
 0.933 0.965 5 هداف التوجه باأل

 0.879 0.613 35 دام(اإلق –الرصد ) (MAS) نظام
 0.737 0.969 5 ذاتي بداع المفهوم اإل

 0.893 0.716 5 على حل المشكالت قدرة ال
 0.723 0.634 5 الفعالية الذاتية

 0.703 0.983 5 القدرة على الحشد االجتماعي
 0.980 0.838 5 قدرة اإلبداع االجتماعي

 0.826 0.843 25 التنفيذ( –اع اإلبد) (CES) امنظ
 0.869 0.863 5 التزامن 

 0.885 0.971 5 ضبط الدافع 
 0.626 0.958 5 الضبط االنفعالي 

 0.660 0.770 5 ارةاالستث ضبط
 0.700 0.834 20 ذاتي(التنظيم ال) (SRS) امنظ

 0.926 0.959 80 لمقياسللية ة الكالدرج

وكدذلك قديم معدامالت  ،مرتفعة لفاأأن جميع قيم معامالت  يتضح من الجدول السابقو 
 المقياس. مما يجعلنا نثق فى ثبات الثبات بطريقة التجزئة النصفية
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   (الباحث )إعداد فسالثقة بالنمقياس  -2
بعد إجراء الصدق  وذلك ابعاد  سة مخعبارة مقسمة إلي  47من  الثقة بالنفساس ن مقيكو يت

وفقًا لنموذج ليكارت حيث كانت تتدرج اإلجابة  (ما يليصيل فيبالتف تم ايضاحه )العاملي 
غير   درجات، 2أحيانًا=  درجات، 3= موافق  ،للمقاييس االختيارية وتدرج االستجابات من

-47الفئة )  ورة المقياس النهائية من يحصل علي درجة فيص فيو  دة= درجة واحق فاو م
( يكون فرد  109-79ة في الفئة )ومن يحصل علي درج الثقة بالنفس( يكون منخفض 78

الثقة  ( يكون مرتفع 141-110ومن يحصل علي درجة في الفئة ) الثقة بالنفسمتوسط 
 .بالنفس
الباحث بإعداده حول  الذي قام  ي النظر  طارمن اإل ةادتفاالس داد المقياس من خاللتم اع

تحديد  يفوذلك ، فسلنباللثقة والنظريات المفسرة األساسية ها بعادومكوناتها وا الثقة بالنفس
موعة متنوعة من المقاييس مج علي االطالع، وكذلك من خالل البنية الرئيسة للمقياس

 self-confidence الثقة بالنفسمقياس منها  و النفسالثقة ب تناولتالتي واألجنبية  ةعربيال
scale  إعداد ( أحمد ايرام Ahmad, I  ،2011) جي  ار ي الثقة بالنفس الداخلي والخومقياس

 ترجمة، 1999 شروجر  سيدني: إعداد) ومقياس   (Perkins, K  ،2018 بريكنز) إعداد 
ع المقياس في صورته  ضو ما سبق تم على  وتأسيساً  دهللا( ومقياس عادل عب وتعريب

والمضامين التي   المعانيقدر من  أكبرعبارة لتغطى  50من حينئذ المبدئية والذي تكون 
وعة  جمم حيث تدور معني ومضامين عبارات كل لفة.ا المختانبهبجو  الثقة بالنفسعن تعبر 

وكانت  للثقة بالنفسأحد مكونات أو عناصر المفهوم الكلي يمثل  فرعي  ر واحدحول محو 
بين  أن تكون بسيطة ومختصرة قدر اإلمكان وأن تكون متنوعة المقياس وروعيوانب ج

  337دئية التي تكونت من عينة المبثم قام الباحث بتطبيق المقياس على الالسالب والموجب 
 توالثباحقق من الصدق لتل طالب وطالبة

مقياس  اتصدق وثبالتحقق من  أجرى الباحث عمليات ة للمقياس:الخصائص السيكومتري
 بالطرق اآلتية:( 337على ) الثقة بالنفس
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 .Factorial Validity العامليالصدق 
 Principal Componentونات األساسية المكيقة احث هذا األسلوب وفقًا لطر استخدم الب  

وتم تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة الفاريماكس  Hotellingالتي وضعها هوتيلنج 
Varimax حك كايزروفقا لمKaiser Normalization  وطبقا لما جاء في نتائج التحليل ،

 :كاالتي وهي بالنفسقة الث مقياسعاد التي يتكون منها تم استخالص مجموعة من االب عامليلا
 (9جدول ) 

 مصفوفة العوامل الدالة إحصائيا وتبعاتها بعد تدوير المحاور 
 العبارات

 العوامل

1 2 3 4 5 

a19 0.701         

a39 0.583         

a6 0.582         

a16 0.574       0.375 

a29 0.573         

a44 0.567         

a50 0.566         

a24 0.537         

a34 0.534         

a49 0.514         

a4 0.495         

a9 0.449 0.418       

a14 0.422     0.305   

a36 0.381   0.373     

a17 0.362         

a46 0.346         

a28 0.341         

a12           

a42   0.715       

a27   0.540       

a7   0.537       

a37   0.515 0.419     

a32   0.509     0.407 

a8   0.447       

a2   0.389       

a22   0.386   0.350   

a47 0.311 0.355       

a5     0.619     

a35     0.594     

a13     0.545     
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 العبارات
 العوامل

1 2 3 4 5 

a30     0.536     

a15     0.428 0.301   

a10     0.407 0.382   

a45 0.398   0.399     

a25     0.397   0.305 

a20     0.387     

a1   0.332 0.335     

a11           

a3       0.605   

a43       0.516   

a23       0.468   

a48       0.461   

a38       0.454   

a18 0.334     0.372   

a33         0.620 

a31 0.364       0.515 

a41         0.477 

a26       0.384 0.406 

a21         0.466 

a40           

 2.479 2.948 3.240 3.405 5.061 الجذر الكامن

 %4.958 %5.895 %6.481 %6.811 % 10.123 نسبة التباين

 % 34.268 % 29.309 % 23.414 % 16.933 % 10.123 نسبة التباين التراكمية

 ( 0.300)تم استبعاد العبارات التي تشبعها أقل من *ملحوظة 
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من التباين الكلي وفيما يلي % 34.268  يفسرون  عوامل 5سابق وجود  لجدول التضح من اي

ه سيتم بعد تدوير المحاور تدوير متعامد يتضح من الجدول السابق أنتفسير هذه العوامل 
 0.300ألن تشبعاتهم أقل من  ( نظرا40، 12،  11(استبعاد العبارات رقم 

هذا  ى ذات تشبعات دالة عل بند 17ن وجود أسفرت عملية التحليل العاملي ع  عامل األول: ال
(،  0.341) نما بيتراوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل تالعامل حيث 

من حجم التباين الكلي   %10.123ويفسر هذا العامل  ،5.061( وبلغ جذره الكامن 0.701)
االيمان  بعامل تسمية هذه العامل هذا العامل يمكنلعبارات المعاني والمضامين  خالل ومن

 ت الشخصية ابالقدر
هذا  ذات تشبعات دالة على  نودب 9أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود  :الثانيعامل ال

(،  0.355) نما بيتراوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل تالعامل حيث 
الكلي   نيمن حجم التبا %6.811ويفسر هذا العامل  ، 3.405( وبلغ جذره الكامن 0.715)

الطالقة   بعاملتسمية هذه العامل  هذا العامل يمكنلعبارات ين المعاني والمضام خالل ومن

 اللغوية

ذات تشبعات دالة على   بنود 10أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود  : الثالثعامل ال 
(،  0.335) نما بيتراوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل تالعامل حيث هذا 

من حجم التباين الكلي   %6.481سر هذا العامل يفو  ، 3.240( وبلغ جذره الكامن 0.619)
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صورة  بعاملتسمية هذه العامل  هذا العامل يمكنلعبارات المعاني والمضامين  خالل ومن

 الجسم اإليجابية

هذا  ذات تشبعات دالة على  بنود 6أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود  :الرابععامل ال
(،  0.372) نما بيالبنود على هذا العامل ه تراوح معامالت تشبع هذتحيث  لماالع

من حجم التباين الكلي   %5.895ويفسر هذا العامل  ، 2.948( وبلغ جذره الكامن 0.605)
التفاعل   بعاملتسمية هذه العامل  هذا العامل يمكنلعبارات المعاني والمضامين  خالل  ومن

 االجتماعي 

ذات تشبعات دالة على   بنود 5ود وجعملية التحليل العاملي عن رت فسأ :مسخاالعامل ال
(،  0.406) نما بيتراوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل تالعامل حيث هذا 

من حجم التباين الكلي   %4.958ويفسر هذا العامل  ، 2.479( وبلغ جذره الكامن 0.620)
 لامبعتسمية هذه العامل  نامل يمكلعهذا اات لعبار المعاني والمضامين  خالل ومن

 االستقاللية
 صدق االتساق الداخلييا: ناث

امددل دام معباسدتخ فسدينظدام المناعددة الن ةلمقيداس كفداءي االتسداق الددداخل قيداستدم       
كل عبدارة والبعدد الدذي  علىبين درجات افراد العينة معامل االرتباط حساب ل ارتباط بيرسون 

 .الكلية للمقياسة والدرجبعد  لكتباط بين ل االر امب مع، ثم حساتمي اليهتن
  (10جدول )

  الفرعي الثاني لنظام المناعة النفسيبين العبارات واألبعاد  معامالت االرتباطيوضح 
 (337)ن =   (CESالتنفيذ ) -االبداع 

 اتلقدر باااليمان 
 الشخصية

 ة اللغوية  الطالق
صورة الجسم 

 اإليجابية
 ستقاللية الا التفاعل االجتماعي 

 رقم
 عبارة

  معامل
 رتباط اال

 رقم
 عبارة

  معامل
 االرتباط 

 رقم
 عبارة

  معامل
 تباط راال

 رقم
 عبارة

  معامل
 االرتباط 

 رقم
 عبارة

  معامل
 االرتباط 

a19 **0.633 a42 **0.717 a5 **0.892 a3 **0.616 a33 **0.526 

a39 **0.914 a27 **0.58 a35 **0.627 a43 **0.531 a31 **0.533 

a6 **0.937 a7 **0.522 a13 **0.703 a23 **0.777 a41 **0.617 

a16 **0.553 a37 **0.763 a30 **0.926 a48 **0.785 a26 **0.592 

a29 **0.771 a32 **0.546 a15 **0.7 a38 **0.928 a21 **0.546 

a44 **0.752 a8 **0.941 a10 **0.921 a18 **0.865   

a50 **0.83 a2 **0.729 a45 **0.559     

a24 **0.928 a22 **0.97 a25 **0.686     

a34 **0.73 a47 **0.595 a20 **0.558     

a49 **0.749   a1 **0.812     

a4 **0.87         



 

 

 

 

(457) 

 مود عبدالعزيز حم د. عبدالعزيز  

 

 2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد  

 اتلقدر باااليمان 
 الشخصية

 ة اللغوية  الطالق
صورة الجسم 

 اإليجابية
 ستقاللية الا التفاعل االجتماعي 

a9 **0.638         

a14 **0.646         

a36 **0.938         

a17 **0.894         

a46 **0.676         

a28 **0.827         

  =للبعد  ر()

**0.873 

  =للبعد  ر()

**0.982 

=  للبعد  ر()

**0.918 

  =للبعد  ر()

**0.773 

  =للبعد  ر()

**0.748 

  (   0.05) دال عند  (*)
  (   0.01)دال عند مستوي  (**)

قيم معامالت االرتباط دالة  جميع السابق أن  ول ) ( و ) ( و) (جداال يتضح من
 بنية ومفردات المقياس.اق الداخلي لست. مما يؤكد اال(0,01)ستوى داللة إحصائيا عند م

 :لمقياسثالثا: ثبات ا
، حيث  التجزئة النصفيةكرونباخ، وطريقة  –م طريقة ألفا ااستخد تم لحساب ثبات المقياس 

االختبار، وتشترط أن تقيس بنود االختبار سمة  بنودتعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات 
 لكل بعد على انفراد. عامل الثبات مب حدة فقط، ولذلك قام الباحث بحساوا

لتجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكل ُبعد َبعد تقسيم أما في طريقة ا
غير متساويين إذا كان   –ين متساويين إذا كان عدد عبارات البعد زوجي فقراته لقسمين )قسم

النصفية  زئة التصحيح للتج لةمعادم إدخال معامل االرتباط في عدد عبارات البعد فردي( ث
 .براون  لسبيرمان

 (11جدول )

 (337)ن =  وطريقة التجزئة النصفية كرونباخ  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا  يوضح 

عدد   االبعاد
 العبارات

معامل الثبات بطريقة 
 ألفا كرونباخ 

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 0.680 0.592 17 الشخصية ات  لقدر بايمان الا
 0.781 0.533 9 ة اللغوية  الطالق

 0.654 0.730 10 صورة الجسم اإليجابية
 0.546 0.526 6 التفاعل االجتماعي 

 0.644 0.786 5 االستقاللية 
 0.947 0.983 47  الثقة بالنفس الدرجة الكلية لمقياس
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الت اممعد وكدذلك قديم  ،مرتفعدة لفداأت يم معداماليتضح من الجدول السابق أن جميدع قد 
 مما يجعلنا نثق فى ثبات المقياس. ة التجزئة النصفيةالثبات بطريق

   (الباحث )إعداد جودة الحياةمقياس  -3
بعد إجراء الصدق  وذلك ابعاد  خمسةعبارة مقسمة إلي  47من  جودة الحياةيتكون مقياس 

ليكارت ج وذوفقًا لنمحيث كانت تتدرج اإلجابة  (بالتفصيل فيما يلي تم توضيحه)العاملي 
درجات ، غير   2درجات ، أحيانًا=  3موافق =  االختيارية وتدرج االستجابات منللمقاييس 

-49في صورة المقياس النهائية من يحصل علي درجة في الفئة ) و  = درجة واحدةق فاو م
( يكون فرد  114-82ومن يحصل علي درجة في الفئة ) جودة الحياة( يكون منخفض 81

  جودة( يكون مرتفع 147-115ي الفئة )يحصل علي درجة ف  منو  جودة الحياةمتوسط 
 .الحياة
الباحث بإعداده حول  الذي قام  النظري  طارمن اإل ةادتفاالسداد المقياس من خالل تم اع

حديد ت يفوذلك ، لجودة الحياةوالنظريات المفسرة األساسية ها بعادومكوناتها وا جودة الحياة
موعة متنوعة من المقاييس مج علي االطالعخالل ن م ، وكذلكالبنية الرئيسة للمقياس

 WHOQOF-100مقياس جودة الحياة  منهاو  جودة الحياة تناولتالتي واألجنبية  عربيةال
 The Sense of Quality of Lifeومقياس  (1995، منظمة الصحة العالميةإعداد )

Questionnaire (SQLQ  اعداد ستارس وفراكوياك(Straś- & Frąckowiak ،  
وضع ما سبق تم على  وتأسيساً  (2006اعداد منسي وكاظم جودة الحياة ) ( ومقياس 2007

  المعانيقدر من  أكبرعبارة لتغطى  50 منحينئذ  انتكالمقياس في صورته المبدئية والذي 
حيث تدور معني ومضامين  بجوانبها المختلفة. جودة الحياةعن ر والمضامين التي تعب

عناصر المفهوم الكلي  أحد مكونات أو ور واحد فرعي يمثل محل وعة حو جمم عبارات كل
مكان وأن تكون متنوعة بين السالب وروعي أن تكون بسيطة ومختصرة قدر اإل, لجودة الحياة

طالب   337بتطبيق المقياس على العينة المبدئية التي تكونت من  ثم قام الباحثوالموجب 
 حقق من الصدق والثباتلتل وطالبة

 قياس:ة للمكومتريسيالالخصائص 
( فرد من  337على ) جودة الحياةمقياس  صدق وثباتالتحقق من  أجرى الباحث عمليات

 بالطرق اآلتية: جودة الحياةينة وتم حساب معامالت الصدق والثبات لمقياس أفراد الع
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 .Factorial Validity العامليالصدق 
 Principal Componentساسية ألا احث هذا األسلوب وفقًا لطريقة المكوناتاستخدم الب  

يماكس وتم تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة الفار  Hotellingالتي وضعها هوتيلنج 
Varimax وفقا لمحك كايزرKaiser Normalizationقا لما جاء في نتائج التحليل  ، وطب

 :كاالتي هيو  جودة الحياةمقياس عاد التي يتكون منها تم استخالص مجموعة من االب العاملي
 ( 12ول )جد

 مصفوفة العوامل الدالة إحصائيا وتبعاتها بعد تدوير المحاور 

 العبارات
 العوامل

1 2 3 4 5 

b1 0.758         

b11 0.657         

b26 0.651         

b38 0.641       0.309 

b46 0.633 0.301       

b36 0.614         

b41 0.586     0.359   

b7 0.575 0.413 0.339     

b23 0.532   0.354     

b32 0.520 0.467   0.360   

b21 0.505     0.486   

b31 0.503     0.359   

b6 0.487     0.316   

b16 0.439         

b27   0.728       

b29   0.698       

b28   0.690       

b24   0.661 0.308     

b19   0.653       

b44   0.649 0.348     

b49   0.636       

b34   0.616       

b39   0.601       

b14   0.600 0.319   0.310 

b4   0.496       

b35     0.802     

b50     0.748     

b30     0.720     

b15     0.665     

b45     0.657 0.362   
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 العبارات
 العوامل

1 2 3 4 5 

b25     0.653 0.333   

b42 0.442   0.628     

b20     0.626     

b10   0.323 0.545     

b40     0.478 0.436   

b5     0.310     

b9           

b37       0.634   

b47       0.609   

b2     0.319 0.594   

b22 0.421   0.346 0.548   

b12   0.480   0.538   

b17 0.309     0.531   

b43         0.792 

b18 0.365       0.686 

b48         0.654 

b3     0.309   0.573 

b13     0.402 0.511 0.517 

b33     0.335 0.345 0.506 

b8         0.503 

 3.631 4.778 5.472 6.270 6.299 الجذر الكامن

 %7.263 %9.555 % 10.943 % 12.541 % 12.597 نسبة التباين

 % 52.899 % 45.637 % 36.081 % 25.138 % 12.597 اكميةرلتنسبة التباين ا

 ( 0.300)أقل من  تم استبعاد العبارات التي تشبعها*ملحوظة               
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من التباين الكلي وفيما يلي  %52.899  فسرون ي عوامل 5سابق وجود  لجدول التضح من اي

ه سيتم ول السابق أندلجبعد تدوير المحاور تدوير متعامد يتضح من اتفسير هذه العوامل 
 0.300أقل من  هاألن تشبع ( نظرا9(رقم  العبارةاستبعاد 

هذا  ذات تشبعات دالة على  بند 14ن وجود حليل العاملي ع أسفرت عملية التعامل األول: ال
(، 0.439) نما بيتراوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل تعامل حيث ال
من حجم التباين  %12.597العامل ويفسر هذا  ،6.299( وبلغ جذره الكامن 0.758)

 بعامل مية هذه العاملتس هذا العامل يمكنلعبارات المعاني والمضامين  خالل ومنالكلي 

 .جودة الحياة النفسية
هذا  ذات تشبعات دالة على  بند 11أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود : يلثاناعامل ال

(، 0.496) نما بيلى هذا العامل هذه البنود ع بعتراوح معامالت تشتالعامل حيث 
 نيحجم التبا من %12.541ويفسر هذا العامل  ،6.270( وبلغ جذره الكامن 0.728)

 بعاملتسمية هذه العامل  هذا العامل يمكنرات لعباالمعاني والمضامين  خالل ومنالكلي 

 .جودة الحياة األسرية

هذا  ذات تشبعات دالة على  بند 11ي عن وجود لامأسفرت عملية التحليل الع: الثالثعامل ال
(، 0.310) نبيما تراوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل تالعامل حيث 
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من حجم التباين  %10.943العامل  ويفسر هذا ،5.472( وبلغ جذره الكامن 0.802)
 بعاملامل عالتسمية هذه  هذا العامل يمكنلعبارات المعاني والمضامين  خالل ومنالكلي 

  دة الحياة األكاديميةجو

هذا  ت دالة على ذات تشبعا بنود 6أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود : الرابععامل ال
(، 0.531) نما بيلى هذا العامل ود عتراوح معامالت تشبع هذه البنتحيث  لماالع

اين الكلي  بلتمن حجم ا %9.555ويفسر هذا العامل  ،4.778( وبلغ جذره الكامن 0.634)
 جودة بعاملتسمية هذه العامل  هذا العامل يمكنلعبارات المعاني والمضامين  خالل نوم

  يةالحياة الجسم

ذات تشبعات دالة على   بنود 7 عملية التحليل العاملي عن وجودرت أسف: مسخاالعامل ال
(،  0.503) نما بيتراوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل تالعامل حيث هذا 

من حجم التباين الكلي   %7.263ويفسر هذا العامل  ،3.631وبلغ جذره الكامن ( 0.792)
جودة  بعاملتسمية هذه العامل  نامل يمكهذا العات لعبار مضامين المعاني وال خالل ومن

 الحياة االجتماعية
 

 صدق االتساق الداخلي يا: ناث
امدل ارتبداط دام معباسدتخ فسديلمناعة النا نظام ةلمقياس كفاءي االتساق الداخل قياستم       

تمدي بعدد الدذي تنكدل عبدارة وال علدىبدين درجدات افدراد العيندة معامدل االرتبداط حساب ل بيرسون 
 .مقياسوالدرجة الكلية لل بعد لكب معامل االرتباط بين ، ثم حسااليه

 (13جدول )
  نيالفرعي الثا يسنفلنظام المناعة البين العبارات واألبعاد  معامالت االرتباطيوضح 

 (337)ن =   (CESالتنفيذ ) -االبداع 
 ةجودة الحياة االجتماعي جودة الحياة الجسمية ة األكاديميةجودة الحيا جودة الحياة األسرية جودة الحياة النفسية

 رقم
 عبارة

  معامل
 االرتباط 

 مرق
 عبارة

  معامل
 االرتباط 

 رقم
 عبارة

  معامل
 تباط راال

 رقم
 عبارة

  معامل
 اط برتاال

 رقم
 عبارة

  معامل
 االرتباط 

b1 **0.946 b27 **0.774 b35 **0.521 b37 **0.968 b43 **0.738 

b11 **0.918 b29 **0.974 b50 **0.532 b47 **0.86 b18 **0.659 

b26 **0.734 b28 **0.932 b30 **0.861 b2 **0.744 b48 **0.925 

b38 **0.736 b24 **0.68 b15 **0.793 b22 **0.678 b3 **0.868 

b46 **0.897 b19 **0.926 b45 **0.734 b12 **0.911 b13 **0.698 

b36 **0.639 b44 **0.635 b25 **0.704 b17 **0.643 b33 **0.61 

b41 **0.631 b49 **0.764 b42 **0.81   b8 **0.536 

b7 **0.936 b34 **0.8 b20 **0.531     
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b23 **0.822 b39 **0.558 b10 **0.817     

b32 **0.648 b14 **0.859 b40 **0.729     

b21 **0.902 b4 **0.653 b5 **0.535     

b31 **0.678         

b6 **0.881         

b16 **0.982         

= للبعد  ر()
**0.942 

= للبعد  ر()
**0.935 

= للبعد  ر()
**0.849 

= للبعد  ر()
**0.862 

= للبعد  ر()
**0.825 

  (   0.05)عند  الد (*)
  (   0.01)دال عند مستوي  (**)

مالت االرتباط دالة  قيم معاجميع السابق أن  ول ) ( و ) ( و) (جداال يتضح من
 د االتساق الداخلي لبنية ومفردات المقياس.. مما يؤك(0,01)اللة إحصائيا عند مستوى د

 :لمقياسثالثا: ثبات ا
، حيث التجزئة النصفيةباخ، وطريقة كرون –ة ألفا قريم طااستخدتم حساب ثبات المقياس ل

ترط أن تقيس بنود االختبار سمة االختبار، وتش بنودتعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات 
 بحساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد. ط، ولذلك قام الباحث واحدة فق

عد َبعد تقسيم رتباط لكل بُ الا لتجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معاملأما في طريقة ا
إذا كان  غير متساويين  –ين متساويين إذا كان عدد عبارات البعد زوجي فقراته لقسمين )قسم

النصفية  معادلة التصحيح للتجزئة ل معامل االرتباط في عدد عبارات البعد فردي( ثم إدخا 
 براون  لسبيرمان

 (14 جدول ) 

 (337)ن =  قة التجزئة النصفيةوطري كرونباخ  – قيم معامالت الثبات بطريقة ألفايوضح 

 االبعاد
عدد 

 العبارات
معامل الثبات بطريقة 

 ألفا كرونباخ 
الثبات بطريقة معامل 

 التجزئة النصفية
 0.700 0.845 14 حياة النفسيةجودة ال

 0.942 0.665 11 األسرية جودة الحياة
 0.713 0.616 11 يةديمجودة الحياة األكا

 0.633 0.750 6 سميةالج اةالحي جودة
 0.528 0.745 7 جودة الحياة االجتماعية

 0.927 0.953 49 جودة الحياةالدرجة الكلية لمقياس 
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 وكدذلك قديم معدامالت ،مرتفعدة لفداأت يم معداماليتضح من الجدول السابق أن جميدع قد 
 مما يجعلنا نثق فى ثبات المقياس. الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 : ومناقشتها  وتفسريها  جائرض النتع
 نبي إحصائيا دالة بةموج ارتباطية عالقة توجدنتائج الفرض األول الذي ينص على أنه: 

 النفسي اعةالمن نظام كفاءة لمقياس الكلية والدرجة األبعاد على ةالعين افراد درجات
 .الحياة جودة لمقياس يةكلال والدرجة األبعاد على ودرجاتهم

 أفراد درجات بين بيرسون  ارتباط معامل استخدام تم الفرض، اذه صحة من وللتحقق    
 ،جودة الحياة مقياس على  ودرجاتهم النفسي المناعة نظام فاءةك مقياس على  الدراسة عينة

 .نالمقياسي  ىعل العينة أفراد درجات بين االرتباط معامالت قيم( 15)  لجدو  يوضحو 
 

 (15) جدول 
 على ودرجاتهم ( P.I.S)   نظام المناعة النفسي ةكفاء مقياس على ةالعين فرادأ درجات بين طاالرتبا معامالت

 ( 386=  ن)  (Q.O.L)  ةاالحيمقياس جودة 

ودة الحياة  ج األبعاد
 النفسية 

دة جو 
ة  الحيا

 األسرية

جودة 
الحياة  

 األكاديمية

 جودة
الحياة  
 الجسمية

ودة ج
  الحياة

 ةاالجتماعي

كلية لالدرجة ا
 لحياة ا  جودةل

 **0.781 **0.552 **0.696 **0.644 **0.639 **0.763 ي إليجابير افكالت

 **0.831 **0.636 **0.726 **0.730 **0.665 **0.768 التحكم 

 **0.805 **0.537 **0.698 **0.664 **0.725 **0.763 التساق ا

 **0.836 **0.649 **0.748 **0.758 **0.710 **0.712 الذاتي  النمو

 **0.810 **0.702 **0.703 **0.662 **0.691 **0.706 ديحوالتر االتجاه نحو التغيي

 **0.813 **0.595 **0.719 **0.683 **0.735 **0.722 الرصد االجتماعي 

 **0.755 **0.642 **0.645 **0.638 **0.619 **0.675 التوجه باألهداف 

 **0.976 **0.747 **0.856 **0.828 **0.827 **0.888 دام(اإلق –الرصد ) (MAS) نظام

 **0.813 **0.595 **0.699 **0.709 **0.647 **0.778 فهوم اإلبداع الذاتي م

 **0.800 **0.515 **0.683 **0.670 **0.727 **0.759 ت على حل المشكال قدرة ال

 **0.796 **0.567 **0.740 **0.683 **0.645 **0.747 الفعالية الذاتية

 **0.658 **0.562 **0.547 **0.557 **0.633 **0.523 القدرة على الحشد االجتماعي

 **0.854 **0.607 **0.753 **0.701 **0.706 **0.832 قدرة اإلبداع االجتماعي

 **0.952 **0.690 **0.832 **0.806 **0.817 **0.884 التنفيذ( –اع اإلبد) (CES) امنظ

 **0.864 **0.637 **0.774 **0.728 **0.717 **0.807 التزامن 



 

 

 

 

(465) 

 مود عبدالعزيز حم د. عبدالعزيز  

 

 2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد  

ودة الحياة  ج األبعاد
 النفسية

دة  جو 
ة الحيا

 األسرية

جودة  
الحياة 

 األكاديمية

  جودة
الحياة 
 الجسمية

ودة  ج
 الحياة

 ةاالجتماعي

كلية لالدرجة ا
 لحياة ا  جودةل

 **0.864 **0.619 **0.730 **0.730 **0.729 **0.827 فع ضبط الدا

 **0.844 **0.568 **0.733 **0.707 **0.757 **0.792 الضبط االنفعالي 

 **0.635 **0.542 **0.580 **0.566 **0.482 **0.557 االستثارة ضبط

 **0.966 **0.712 **0.850 **0.822 **0.809 **0.898 )التنظيم الذاتي( (SRS) امظن

 ية لمقياسة الكللدرجا
  النفسيالمناعة  ظامن كفاءة

(P.I.S ) 0.904** 0.833** 0.833** 0.861** 0.732** 0.982** 

   (    0.05دال عند ) (*)
   (   0.01)د مستوي دال عن  (**)
 : يلي ام (15)  الجدول من اتضح

 عينة فراد أ درجات ينب  (  0.01)جبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة مو عالقة ارتباطية  توجد •
  جودة الحياةمقياس الكلية ل رجةوالد األبعاد وكل (MAS)لنظام  التفكير اإليجابي دبع على الدراسة

 الدراسة عينة أفراد اتدرج بين 0.01ئيا عند مستوي داللة الة إحصاموجبة د القة ارتباطيةع توجد •
 .الحياة جودةاس مقي ل الكلية والدرجة األبعاد وكل (MAS)لنظام  تحكمال بعد على

 ادأفر  درجات بين (  0.01)داللة موجبة دالة إحصائيا عند مستوي  عالقة ارتباطية توجد  •
  .دة الحياةجو مقياس الكلية ل والدرجة األبعاد وكل (MAS)لنظام  االتساق بعد على الدراسة عينة

 عينة أفراد درجات نبي  (  0.01)داللة موجبة دالة إحصائيا عند مستوي عالقة ارتباطية  توجد •
 . دة الحياةجو مقياس  الكلية ل ةوالدرج األبعاد وكل (MAS) لنظام  النمو الذاتي بعد على الدراسة

 عينة أفراد درجات بين (  0.01)داللة ا عند مستوي ة إحصائي موجبة دالقة ارتباطية عال توجد •
مقياس  الكلية ل الدرجةو  بعاداأل كلو  (MAS) لنظام  االتجاه نحو التغيير والتحدي دبع على الدراسة

 .جودة الحياة
 عينة أفراد تدرجا بين (  0.01)داللة ا عند مستوي موجبة دالة إحصائي عالقة ارتباطية  توجد •

 .دة الحياةجو مقياس الكلية ل والدرجة  األبعاد وكل (MAS)لنظام   الرصد االجتماعي بعد على الدراسة
 عينة أفراد درجات بين (  0.01)داللة ستوي ا عند مائي حصموجبة دالة إ عالقة ارتباطية  توجد •

 .ياةجودة الحمقياس لكلية لا والدرجة األبعاد لوك (MAS)لنظام  دافباأله التوجه  بعد على الدراسة
 عينة أفراد درجات ينب  (  0.01)داللة ئيا عند مستوي موجبة دالة إحصاعالقة ارتباطية  دتوج •

 .جودة الحياةمقياس الكلية ل والدرجة األبعاد وكل (ASM) ككل ولاأل عيالنظام الفر  على الدراسة
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 عينة أفراد تدرجا بين (  0.01)ة داللائيا عند مستوي موجبة دالة إحصطية عالقة ارتبا توجد •
 .جودة الحياةمقياس الكلية ل رجةوالد األبعاد وكل (CES)لنظام  اتياالبداع الذ بعد على الدراسة

 عينة أفراد درجات بين (  0.01)داللة ة دالة إحصائيا عند مستوي موجب ة اطي تب عالقة ار  توجد •
 .جودة الحياةمقياس ل الكلية والدرجة ألبعادا وكل (CES)لنظام  تحل المشكال بعد على الدراسة

 عينة أفراد درجات بين (  0.01)لة دالموجبة دالة إحصائيا عند مستوي  عالقة ارتباطية توجد •
 .جودة الحياةمقياس الكلية ل والدرجة األبعاد وكل (CES)لنظام  تيةعالية الذاالف عدب  ىعل الدراسة

 عينة أفراد درجات بين (  0.01)داللة ئيا عند مستوي موجبة دالة إحصاطية عالقة ارتبا توجد •
 .اةحي جودة ال مقياس الكلية ل والدرجة  األبعاد وكل (CES)لنظام  االجتماعي الحشد  بعد لىع الدراسة

 عينة أفراد درجات بين (  0.01)داللة موجبة دالة إحصائيا عند مستوي عالقة ارتباطية  توجد •
 .حياةجودة ال مقياس الكلية ل والدرجة  اداألبع كلو  (CES)لنظام  جتماعي االاالبداع  بعد على الدراسة

 عينة أفراد جاتدر  بين (  0.01)داللة دالة إحصائيا عند مستوي موجبة عالقة ارتباطية  توجد •
 .لحياةجودة امقياس كلية لال والدرجة األبعاد وكل (CES) ككل الثانيالنظام الفرعي  على الدراسة

 عينة أفراد جاتدر  بين (  0.01)داللة ند مستوي حصائيا عموجبة دالة إ ارتباطية عالقة  توجد •
 . دة الحياةجو اس مقي ل الكلية والدرجة األبعاد وكل (SRS)لنظام  امنلتز ا بعد على الدراسة

 عينة رادأف درجات بين (  0.01)داللة موجبة دالة إحصائيا عند مستوي عالقة ارتباطية  توجد •
 .جودة الحياةس مقياالكلية ل والدرجة األبعاد وكل (SRS)م لنظا ضبط الدافع بعد ىعل الدراسة

 عينة أفراد جاتدر  ينب  (  0.01)داللة موجبة دالة إحصائيا عند مستوي ية عالقة ارتباط توجد •
 . جودة الحياة  مقياسالكلية ل درجةوال األبعاد وكل (SRS)لنظام  االنفعالضبط  بعد على الدراسة

 عينة أفراد درجات بين (  0.01)داللة ائيا عند مستوي دالة إحصموجبة عالقة ارتباطية  توجد •
 .جودة الحياةمقياس ية لالكل رجةلدوا األبعاد وكل (SRS)لنظام  االستثارةضبط  بعد على الدراسة

 ةعين  أفراد درجات بين (  0.01)داللة  موجبة دالة إحصائيا عند مستوي عالقة ارتباطية  توجد •
 .جودة الحياةمقياس الكلية ل رجةوالد األبعاد وكل (SRS) ث ككلثال لالفرعي االنظام  على الدراسة

 عينة أفراد درجات بين (  0.01)لة دال وي موجبة دالة إحصائيا عند مست  عالقة ارتباطية وجدت  •
الكلية  والدرجة داألبعا وكل (P.I.S) ظام المناعة النفسيكفاءة ن  لمقياس  الدرجة الكلية على الدراسة

 الحياةجودة اس مقي ل
 بين إحصائيا دالة  موجبة ارتباطية  عالقة توجدنص على أنه: الذي ي الثانينتائج الفرض 

 على ودرجاتهم الثقة بالنفس لمقياس الكلية الدرجةو  عادألبا على العينة افراد درجات
 .الحياة جودة مقياسل الكلية والدرجة األبعاد
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 أفراد درجات بين بيرسون  ارتباط معامل ماستخدا تم الفرض، هذا صحة من وللتحقق    
  جدول ويوضح ،جودة الحياة مقياس على ودرجاتهمس الثقة بالنف مقياس على الدراسة نةعي

 .المقياسين  ىعل العينة أفراد درجات بين االرتباط معامالت قيم( 16)
 (16) جدول 

 ةامقياس جودة الحي على ودرجاتهم (S.C)فسالثقة بالن مقياس على العينة أفراد درجات بين طاالرتبا امالتمع
 (Q.O.L) (386=  ن ) 

الحياة  جودة األبعاد
 النفسية 

جودة الحياة 
 األسرية

 اةجودة الحي
 ميةدياألكا

الحياة  جودة
 الجسمية

ودة الحياة ج 
 االجتماعية

كلية لالدرجة ا
 اة لحيا  جودةل

 **.8740 **.6800 **.7630 **.7810 **.7360 **.7640 الشخصية ات  لقدر باااليمان 

 **.8120 **.1460 **.7500 **.7160 **.6510 **.3370 ة اللغوية  الطالق

 **.8360 **.6010 **.7500 **.0730 **.3730 **.7400 صورة الجسم اإليجابية

 **796.0 **.6230 **.6970 **.7040 **.6630 **.7040 التفاعل االجتماعي 

 **.7020 **.5700 **.0590 **.1660 **.5950 **.5800 االستقاللية 

 **.9450 **.7240 **.8360 **.8430 **.7960 **830.0  الثقة بالنفس  ية لمقياسالدرجة الكل

  (   0.05) ل عند دا (*)
  (   0.01دال عند مستوي ) (**)

 :يلي ام (16)الجدول من اتضح
 درجات بين (  0.01)اللة ة إحصائيا عند مستوي دموجبة دالية عالقة ارتباط توجد •

 األبعاد وكلالثقة بالنفس لمقياس  شخصيةااليمان بالقدرات ال دبع ىعل الدراسة عينة أفراد
 .الحياةدة جو مقياس ل الكلية  والدرجة 

 درجات بين (  0.01)ة موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللعالقة ارتباطية  توجد •
 والدرجة األبعاد وكلالثقة بالنفس لمقياس اللغوية الطالقة  دبع على راسةالد عينة رادأف

 . ةالحياجودة مقياس الكلية ل
 درجات بين (  0.01)لة دالموجبة دالة إحصائيا عند مستوي عالقة ارتباطية  توجد •

 األبعاد وكلالثقة بالنفس لمقياس  صورة الجسم اإليجابية دبع على الدراسة عينة أفراد
 .الحياةة جودمقياس الكلية ل رجة والد

 درجات بين (  0.01)ا عند مستوي داللة موجبة دالة إحصائيعالقة ارتباطية  توجد •
 والدرجة األبعاد وكلالثقة بالنفس    ياسمقلماعي  جتاالالتفاعل   دبع على  الدراسة عينة أفراد

 . الحياةجودة مقياس الكلية ل
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 عينة أفراد  اتدرج بين (  0.01)ا عند مستوي داللة دالة إحصائي   موجبةعالقة ارتباطية  توجد •
جودة  مقياس الكلية ل والدرجة األبعاد وكللنفس الثقة بالمقياس  ستقاللية اال دبع على الدراسة

  .الحياة
 عينة أفراد اتدرج بين (  0.01)داللة موجبة دالة إحصائيا عند مستوي  ة ارتباطيةقعال وجدت  •

 .جودة الحياةمقياس الكلية ل الدرجةو  األبعاد وكل سالثقة بالنف  لمقياس يةالدرجة الكل على الدراسة
 

)ذكور ع ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير النو ي ينص على أنه: نتائج الفرض الثالث الذ
ما في تباين إناث( أو متغير التخصص الدراسي )علمي /أدبي( أو التفاعل بين كل منه /

 ( P.I.S)المناعة النفسي ام على مقياس كفاءة نظينة الدراسة درجات أفراد ع
والجداول اآلتية   (،2× 2ين الثنائي )تحليل التبا استخدامرض تم وللتحقق من صحة هذا الف  

 . توضح ذلك
 (17)جدول 

لية األبعاد والدرجة الك علىالمعيارية لدرجات أفراد العينة   واالنحرافاتلمتوسطات الحسابية ايوضح  
 إناث( / )ذكور لمتغير النوع قاوف ظام المناعة النفسيكفاءة ن قياس مل

 األبعددداد
 (229)ن =  إناث (157ن = ) ذكور

نحراف  اال الحسابي المتوسط
نحراف  الا المتوسط الحسابي المعياري 

 معياري ال
 3.2182 16.205 3.1098 16.439 التفكير اإليجابي 

 2.4450 15.838 2.3325 16.121 التحكم 
 2.5993 17.328 2.4228 17.688 االتساق 
 2.0892 15.515 2.0817 15.643 تي النمو الذا

 2.1100 16.114 2.1012 16.268 دياالتجاه نحو التغيير والتح
 2.4525 17.590 2.3137 17.924 الرصد االجتماعي 
 2.0030 13.266 2.0999 13.408 التوجه باألهداف 

   (MAS)نظام الكلية ل جةالدر 
 13.2778 111.856 12.3026 113.490 م( اإلقدا  –رصد ال)

 2.2918 16.956 2.1450 17.229 مفهوم اإلبداع الذاتي 
 2.9321 17.227 2.6734 17.701 على حل المشكالت القدرة 

 2.8919 17.799 2.7019 17.968 الذاتيةة الفعالي
 2.3871 16.367 2.4078 16.573 القدرة على الحشد االجتماعي

 2.6688 16.983 2.5381 17.459 جتماعياإلبداع اال قدرة
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 األبعددداد
 ( 229)ن =  إناث ( 157ن = ) ذكور

 المتوسط
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا
 معياري ال

   (CES)نظام الكلية ل الدرجة
 10.5811 85.332 9.7403 86.930 التنفيذ( –اع اإلبد)

 2.8853 15.428 2.7268 15.592 التزامن 
 2.1245 17.218 2.0019 17.478 دافع ضبط ال

 2.8602 17.729 2.5773 18.134 الضبط االنفعالي 
 1.9794 15.764 1.9936 15.643 ارةاالستثضبط 

)التنظيم   (SRS)نظام الكلية ل الدرجة
 8.1001 66.140 7.2635 66.847 الذاتي( 

 الدرجة الكلية لمقياس 
 267.268 28.7111 263.328 31.4838 ( P.I.S) النفسيالمناعة  ظامن كفاءة

 

 (18) جدول 
اس مقيلية لرجة الكالداألبعاد و  علىعينة جات أفراد الالمعيارية لدر  واالنحرافاتالحسابية المتوسطات يوضح  

 (أدبي /  علمي)  دراسيالتخصص اللمتغير  اقفو  كفاءة نظام المناعة النفسي

 األبعددداد   
 (269)ن =  ادبي ( 117)ن =  علمي

سط تو الم
 المعياري نحراف اال الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري 

 3.1653 16.227 3.1964 16.470 التفكير اإليجابي 
 2.4045 15.903 2.3987 16.068 التحكم 

 2.5324 17.454 2.5414 17.521 االتساق 
 2.0374 15.602 2.1957 15.487 تي االنمو الذ

 2.0656 16.156 2.2015 16.222 التحديو  االتجاه نحو التغيير
 2.3982 17.710 2.4128 17.761 الرصد االجتماعي 
 2.0082 13.253 2.1157 13.487 التوجه باألهداف 

الرصد )( MAS) نظامالكلية ل جةلدر ا
 12.7778 112.305 13.2151 113.017 اإلقدام(  –

 2.2205 17.045 2.2749 17.120 مفهوم اإلبداع الذاتي 
 2.8457 17.394 2.8242 17.479 المشكالت   حلدرة على لقا

 2.7692 17.896 2.9250 17.803 الفعالية الذاتية
 2.3854 16.409 2.4229 16.547 شد االجتماعيقدرة على الحال

 2.5879 17.175 2.7153 17.179 قدرة اإلبداع االجتماعي
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 األبعددداد   
 (269)ن =  ادبي ( 117)ن =  علمي

سط تو الم
 المعياري نحراف اال الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري 

   (CES)نظام الكلية ل الدرجة
 10.2503 85.918 10.3404 86.128 التنفيذ( –اإلبداع )

 2.8225 15.409 2.8146 15.692 التزامن 
 2.0691 17.290 2.1011 17.402 ضبط الدافع 

 2.7833 17.881 2.6915 17.923 نفعالي الضبط اال
 1.9223 15.751 2.1238 15.632 االستثارةضبط 

   (SRS)نظام ل الكلية الدرجة
 7.7838 66.331 7.7630 66.650 )التنظيم الذاتي( 

 ة الكلية لمقياس رجالد
 265.795 30.7959 264.554 30.2910 ( P.I.S) النفسيالمناعة  ظامن كفاءة

 

 (19ول ) جد
( MAS) الفرعي األول النفسيةم المناعة نظاد عينة الدراسة علي ائي لدرجات أفرالثنتحليل التباين اضح يو  

 الدراسيات النوع والتخصص لمتغير  اإلقدام(  –الرصد ) 
 مجموع المربعات تباينر المصد عادباأل 

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف" 

توي مس

 الداللة

 جابيالتفكير اإلي

 ير دالة  غ 0.464 4.700 1 4.700 النوع  

   غير دالة 0.368 3.723 1 3.723 صص التخ

 غير دالة   0.095 0.962 1 0.962 التفاعل

     10.119 382 3865.564 الخطأ  

       385 3875.140 كلي باين اللتا

 التحكم

 لة  غير دا 1.654 9.556 1 9.556 النوع  

 دالة   غير 0.253 1.463 1 1.463 التخصص 

 غير دالة   0.722 4.167 1 4.167 التفاعل

     5.776 382 2206.381 الخطأ  

       385 2219.161 ي التباين الكل

 االتساق

 ة  دال غير 2.887 18.489 1 18.489 النوع  

 غير دالة   0.012 0.074 1 0.074 التخصص 

 غير دالة   1.481 9.484 1 9.484 التفاعل

     6.405 382 2446.653 الخطأ  

       385 2468.241 لتباين الكلي ا
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 النمو الذاتي 

 غير دالة   0.808 3.527 1 3.527 النوع  

 غير دالة   0.299 1.307 1 1.307 التخصص 

 غير دالة   0.560 2.442 1 2.442 لتفاعلا

     4.364 382 1667.232 الخطأ  

       385 1672.749 التباين الكلي 

تجاه نحو التغيير اال
 حدي التو 

 غير دالة   0.946 4.207 1 4.207 النوع  

 ير دالة  غ 0.056 0.251 1 0.251 خصص الت

 غير دالة   0.944 4.200 1 4.200 التفاعل

     4.449 382 1699.474 طأ  لخ ا

       385 1706.021 التباين الكلي 

 جتماعيرصد اال لا

 0.05 4.203 23.964 1 23.964 النوع  

 ير دالة  غ 0.016 0.088 1 0.088 التخصص 

 0.05 5.023 28.640 1 28.640 التفاعل

     5.701 382 2177.856 الخطأ  

       385 2216.891 التباين الكلي 

 ألهدافه باالتوج

 غير دالة   0.272 1.137 1 1.137 النوع  

 غير دالة   0.900 3.767 1 3.767 التخصص 

 دالة  ير غ 0.014 0.057 1 0.057 التفاعل

     4.186 382 1598.881 الخطأ  

       385 1604.521 الكلي  التباين

الدرجة الكلية لنظام 
(MAS  الرصد( )–  

 اإلقدام(

 غير دالة   2.274 378.297 1 378.297 النوع  

 ة  غير دال 0.151 25.065 1 25.065 التخصص 

 غير دالة   1.408 234.254 1 234.254 التفاعل

     166.379 382 63556.808 الخطأ  

       385 64056.334 التباين الكلي 

  (   0.05)  دال عند (*)
  (   0.01دال عند مستوي ) (**)

أو التخصص الدراسي أو   النوع لمتغير دال أثر وجود م عد قلسابا  دوللج ا من تضحا
(  MAS) لنظام الكليةجة األبعاد والدر   اسةالدر  عينة ادأفر  درجات تباين فيبينهم  التفاعل

متغير ل ثر دال إحصائياجود أاتضح و  االجتماعيعد الرصد باستثناء ب (اإلقدام – الرصد )
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التي توضح   (18)و (17للجدول ) وبالرجوع( 0.05لة )دالى عند مستو  إناث(/ذكور) النوع
 الذكور درجات وسطاتمت أن نجدت اللمتغير  المعيارية نحرافاتواال الحسابية المتوسطات

 علي اإلناث درجات متوسطات بلغت بينما ( 17.924) بلغت جتماعياال الرصد  بعد يعل
 متوسطاتأن  جدكما ن ركو الذ تجاها في  الفروق  أن  إلي  يشير مما ( 17.590)عدالب نفس

 بلغت بينما (17.761) تبلغ االجتماعي الرصد بعد علي ذو التخصص العلمي درجات
 أن إلي يشير مما (17.710)عدالب فسن يعل  و التخصص األدبيذ درجات سطاتمتو 

 .دبيالتخصص األ ي الذكور ذو  جاهفي ات المتغيرينل بين تفاع لوفقا ل الفروق 
 (20جدول ) 

( CES)  ثانيالي الفرع م المناعة النفسيةنظاائي لدرجات أفراد عينة الدراسة علي الثنباين تالتحليل يوضح  
 لدراسياص النوع والتخص تلمتغيرا التنفيذ(  – اإلبداع) 

 مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد
ت  درجا

 الحرية

متوسط 

 المربعات

يمة ق

 "ف" 

مستوي 

 الداللة

 مفهوم اإلبداع الذاتي

 غير دالة   2.239 11.185 1 11.185 النوع  

 غير دالة   0.039 0.196 1 0.196 التخصص 

 غير دالة   1.421 7.097 1 7.097 لتفاعلا

     4.995 382 1908.136 الخطأ  

       385 1922.249 اين الكلي تبال

القدرة على حل  
 المشكالت 

 0.04 4.111 32.899 1 32.899 نوع  ال

 دالة   غير 0.014 0.109 1 0.109 التخصص 

 غير دالة   2.277 18.223 1 18.223 التفاعل

     8.002 382 3056.896 الخطأ  

       385 3096.010 باين الكلي الت

 فعالية الذاتيةال

 الة  غير د 0.601 4.790 1 4.790 نوع  ال

 غير دالة   0.127 1.010 1 1.010 التخصص 

 ة  لداغير  0.271 2.157 1 2.157 التفاعل

     7.964 382 3042.235 طأ  الخ 

       385 3048.262 التباين الكلي 

القدرة على الحشد  
 اعياالجتم

 ر دالة  غي 1.317 7.566 1 7.566 النوع  

 الة  غير د 0.224 1.286 1 1.286 ص التخص 

 غير دالة   1.497 8.596 1 8.596 التفاعل
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     5.744 382 2194.094 الخطأ  

       385 2207.565 ي الكل نايالتب

 قدرة اإلبداع االجتماعي

 0.01 6.374 43.205 1 43.205 النوع  

 غير دالة   0.011 0.077 1 0.077 التخصص 

 0.02 5.766 39.086 1 39.086 لتفاعلا

     6.778 382 2589.373 الخطأ  

       385 2650.021 اين الكلي التب

الدرجة الكلية لنظام 
(CES )(اع اإلبد–  

 التنفيذ(

 0.04 4.048 424.053 1 424.053 النوع  

 غير دالة   0.004 0.389 1 0.389 التخصص 

 0.09 2.952 309.241 1 309.241 التفاعل

     104.758 382 40017.532 الخطأ  

       385 40564.873 باين الكلي الت

  (   0.05دال عند )  (*)
  (   0.01دال عند مستوي ) (**)

الدراسي أو  أو التخصص  عالنو  رلمتغي دال أثر وجود م عد السابق الجدول من تضحا
  – اإلبداع( )(CES ظاملناألبعاد علي  اسة الدر  عينة أفراد اتدرج تباين في التفاعل بينهم 

 ثر دال إحصائيااتضح وجود أ الكليةوالدرجة  الجتماعيا اإلبداع قدرةستثناء بعد با (التنفيذ
ي  الت (18)و (17)للجدول  وبالرجوع( 0.05عند مستوى داللة ) إناث(/كورذ) النوع يرمتغل

 درجات متوسطات أن نجدت اللمتغير  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطاتتوضح 
 بينما (86.93، 17.459)  بلغتة الكلي والدرجة االجتماعي عاإلبدا  قدرة بعد علي الذكور

 مما (85.332، 16.983) والدرجة الكلية  عدالب نفس ليع اإلناث درجات متوسطات بلغت
 ذو التخصص العلمي  تدرجا متوسطاتكما نجد أن  الذكور تجاها في  الفروق  أن  إلي يشير

 بلغت بينما (86.128، 17.179) تبلغالكلية  والدرجة االجتماعي داعاإلب قدرة بعد يعل
  ، 17.175) بلغتة يالكل ةرجوالد البعد نفس علي ذو التخصص األدبي درجات متوسطات
  ي ر ذو الذكو  في اتجاه المتغيرين ل بينلتفاعل وفقا الفروق  أن  إلي يشير مما ( 85.918
 .العلمي التخصص
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 (21) جدول 
( SRS)  الثالثالفرعي  فسيةم المناعة الننظاراسة علي ين الثنائي لدرجات أفراد عينة الدتحليل التباوضح ي 

 الدراسيص صوالتخ وعات النلمتغير  ( الذاتي التنظيم) 

 مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعاد 
  درجات 

 الحرية 

ط  متوس

 المربعات 

قيمة  

 "ف"

  مستوي

 الداللة 

 تزامن ال

 دالة   غير 0.161 1.284 1 1.284 النوع 

 غير دالة   0.685 5.471 1 5.471 التخصص  

 غير دالة   0.000 0.000 1 0.000 التفاعل

     7.991 382 3052.484 الخطأ 

       385 3060.490 التباين الكلي

  ضبط الدافع

 غير دالة   1.813 7.835 1 7.835 ع النو 

 ة  دالغير  0.124 0.536 1 0.536 تخصص  ال

 غير دالة   0.608 2.630 1 2.630 التفاعل

     4.323 382 1651.226 خطأ ال

       385 1660.521 التباين الكلي

 الضبط االنفعالي 

 غير دالة   3.285 24.826 1 24.826 لنوع ا

 ر دالة  غي 0.000 0.000 1 0.000 التخصص  

 غير دالة   1.879 14.199 1 14.199 التفاعل

     7.558 382 2887.156 طأ الخ 

       385 2916.645 التباين الكلي

 ة االستثار ضبط 

 غير دالة   0.606 2.396 1 2.396 النوع 

 غير دالة   0.255 1.009 1 1.009 التخصص  

 الة  غير د 0.714 2.820 1 2.820 التفاعل

     3.952 382 1509.661  الخطأ

       385 1514.653 كليالتباين ال

ة لنظام  الدرجة الكلي
(SRSالتنظيم الذا( ) )تي 

 غير دالة   0.895 54.273 1 54.273 لنوع ا

 غير دالة   0.071 4.326 1 4.326 التخصص  

 غير دالة   0.229 13.891 1 13.891 لتفاعلا

     60.661 382 23172.549 الخطأ 

       385 23236.469 التباين الكلي

راسي أو  التخصص الد أو النوع لمتغير دال رأث وجود م عد ابقالس الجدول من تضحا
  لنظام  الكلية ة والدرج األبعادجميع علي  الدراسة  عينة أفراد درجات تباين فيالتفاعل بينهم 

(SRS( )الذاتي التنظيم) . 
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 (22دول )ج
يرات النوع  لمتغ   لنفسيعة امناال كفاءة نظامقياس لدراسة علي مثنائي لدرجات أفراد عينة ال التباين التحلييوضح  

 لدراسة وفئة الدراسةوالتخصص والعمر ولغة ا 

 اداألبع
مصدر 
 مجموع المربعات التباين

ات  درج

 الحرية

متوسط 

 اتبعالمر

ة قيم

 "ف" 

مستوي 

 الداللة

الدرجة الكلية لمقياس 
مناعة  ال كفاءة نظام

 (P.I.Sفسي )الن

 غير دالة   2.431 2247.657 1 2247.657 النوع  

 غير دالة   0.064 59.447 1 59.447 لتخصص ا

 غير دالة   1.450 1340.854 1 1340.854 لالتفاع

     924.673 382 353224.991 الخطأ  

ين باالت
       385 356041.111 لي الك 

لدراسي أو  التخصص ا أو النوع لمتغير دال أثر وجود معد  السابق الجدول من  تضحاو 
 نظام كفاءة اسلمقي الكلية الدرجةعلي  الدراسة ةعين أفراد درجات ينتبا فيتفاعل بينهم ال

 ( P.I.S) فسيالن المناعة

 
 (5شكل ) 

 ( P.I.S)  كفاءة نظام المناعة النفسيناث علي أبعاد واإللذكور ا متوسطات درجاتالفروق بين  يوضح 
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 (6شكل ) 
كفاءة نظام أبعاد علي ادبي( / علميص ) العينة  وفقا للتخصافراد درجات متوسطات الفروق بين  يوضح

 (P.I.S)  المناعة النفسي
 /ورع )ذكنو ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير الي ينص على أنه: الذ عالرابنتائج الفرض 

منهما في تباين  تفاعل بين كللث( أو متغير التخصص الدراسي )علمي /أدبي( أو اإنا
 النفس.ب ةالثقاسة على مقياس اد عينة الدر درجات أفر 

والجداول اآلتية    ،(2× 2ين الثنائي )ليل التباتح استخدامرض تم ق من صحة هذا الفوللتحق  
 توضح ذلك 

 (23)جدول 
 ر النوعلمتغي وفقا سالثقة بالنفمقياس لية لالكعاد والدرجة األب علىأفراد العينة المعيارية لدرجات  افاتواالنحر ة حسابيالالمتوسطات يوضح  

 اث(إن / )ذكور

 األبعددداد
 (229)ن =  إناث (157ن = ) رذكو 

 المعياري نحراف اال المتوسط الحسابي عياري المنحراف اال الحسابي توسطالم
 4.9556 40.939 3.3274 41.777 صية الشخ  اتلقدر باااليمان 

 2.7904 21.406 1.9741 21.885 ة اللغوية  الطالق
 3.3357 24.004 2.0929 24.694 اإليجابية صورة الجسم

 2.1959 13.948 2.1278 13.637 االجتماعي التفاعل 
 1.9242 11.227 1.5477 11.280 االستقاللية 

 12.3230 111.524 8.0269 113.274 فس الدرجة الكلية لمقياس الثقة بالن
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 (24) جدول 
  سالثقة بالنفقياس ملية ل لدرجة الك وا األبعاد علىالعينة درجات أفراد المعيارية ل  واالنحرافاتة الحسابيالمتوسطات  يوضح  

 (أدبي /  علمي) دراسيتخصص الاللمتغير   قافو 

 (269)ن =  ادبي (117)ن =  علمي األبعددداد   
 المعياري نحراف اال ط الحسابيالمتوس  المعياري اف نحر اال يحسابالالمتوسط 

 4.7441 40.963 3.3101 42.009 الشخصيةات لقدر ابااليمان 
 2.6969 21.494 1.9591 21.846  يةلغو ال الطالقة

 3.1700 24.227 2.2137 24.419 يجابيةاإل الجسم صورة
 2.2218 13.981 2.0107 13.453  االجتماعي التفاعل
 1.8546 11.204 1.5937 11.350 ستقالليةاال

 11.8637 111.870 7.8347 113.077 بالنفس الثقة لمقياس الكلية الدرجة
 

 (25جدول ) 
 الثقة بالنفسية لمقياس لاالبعاد والدرجة الكعلي  لثنائي لدرجات أفراد عينة الدراسةتحليل التباين اضح يو  

 الدراسيات النوع والتخصص لمتغير 

مجموع  نمصدر التباي عادبألا

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

مستوي 

 الداللة

القدرات االيمان ب
 صيةالشخ

 الة غير د 0.290 5.411 1 5.411 النوع 
 غير دالة  3.081 57.558 1 57.558 التخصص 

 0.01 6.506 121.544 1 121.544 التفاعل
     18.681 382 7135.966 الخطأ 

       385 7391.782 كليلالتباين ا

 الطالقة اللغوية 

 غير دالة  0.314 1.911 1 1.911 النوع 
 ر دالة غي 0.686 4.182 1 4.182 التخصص 

 0.01 8.182 49.842 1 49.842 علالتفا
     6.092 382 2327.106 الخطأ 

       385 2404.560 التباين الكلي

صورة الجسم 
 بيةجااإلي

 غير دالة  2.074 17.331 1 17.331 النوع 
 غير دالة  0.018 0.149 1 0.149 التخصص 

  غير دالة 3.292 27.509 1 27.509 التفاعل
     8.357 382 3192.296 الخطأ 

       385 3264.653 التباين الكلي
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 عل االجتماعي التفا

 غير دالة  1.718 8.021 1 8.021 النوع 
 0.05 4.291 20.027 1 20.027 ص خصالت
  غير دالة 0.803 3.747 1 3.747 لتفاعلا

     4.667 382 1782.903 الخطأ 
       385 1814.666 لتباين الكليا

 ستقالليةاال

 غير دالة  0.109 0.345 1 0.345 النوع 
 غير دالة  0.534 1.698 1 1.698 التخصص 

 دالة  غير 0.213 0.677 1 0.677 التفاعل
     3.182 382 1215.612 طأ خال

       385 1218.124 التباين الكلي

 الكلية الدرجة
 الثقة لمقياس

 بالنفس

 غير دالة  0.275 31.667 1 31.667 النوع 
 غير دالة  0.407 46.873 1 46.873 التخصص 

 0.05 5.186 597.437 1 597.437 تفاعلال
     115.200 382 44006.340 الخطأ 

       385 44959.547 تباين الكليلا
  (   0.05دال عند )  (*)

  (   0.01)دال عند مستوي  (**)
 تباين فيسي أو التخصص الدرا النوع لمتغير دال أثر وجود معد  قسابال الجدول من تضحا

تثناء بعد باس فسبالن الثقة لمقياس الكليةاألبعاد والدرجة  على  الدراسة ينةع أفراد درجات
  (أدبي/علمي)  الدراسيخصص التمتغير ل ثر دال إحصائياأ اتضح وجود  االجتماعيتفاعل ال
عند  للتفاعل بين المتغيرين ايئإحصا دالود أثر وج كما اتضح( 0.05لة )ند مستوى دالع

(  اللغوية الطالقةو  الشخصية بالقدرات االيمان) بعدين الفي ( 0.05)( و0.01توي )مس
 . يةلالكة والدرج

 المعيارية افاتواالنحر  الحسابية المتوسطاتالتي توضح  ( 24)و (23للجدول ) وبالرجوع
 االجتماعي تفاعلال بعد علي علميال ذو التخصص درجات اتمتوسط أن  نجدت للمتغيرا

 نفس علي  التخصص األدبي ذو درجات متوسطات بلغت نمابي (13.453) بلغت
 .بياألد ذوي التخصصجاه اتفي   أن إلي يشير مما ( 13.981)عدالب
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(  للغويةا الطالقةو  الشخصية قدراتلبا االيمان)البعدين في  الذكور درجات كما نجد أن
 سطاتمتو  بلغت بينما (113,274  ،21,885  ،41,777) بلغتب  رتيعلي الت  ليةرجة الكوالد

 الفروق  أن إلي يشير مما ( 111,524، 21,406، 40,939)رتيب الت علي اإلناث درجات
 تغبل لترتيبا علي ذو التخصص العلمي درجات متوسطاتا نجد أن كم الذكور تجاها في

 لتخصص األدبيو اذ درجات متوسطات غتبل بينما (113.077 ،21.846، 42.009)
وفقا   لفروق ا أن  إلي يشير مما (111.87، 21.494، 40.963)رتيب بلغت الت يعل

 .علميالص خصالت ي الذكور ذو  في اتجاه المتغيرينل بين لتفاعل

 
 (7ل ) شك

 نفسبعاد مقياس الثقة بالالي عمتوسطات درجات الذكور واإلناث الفروق بين  يوضح 
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 (8شكل )  
بعاد مقياس اعلي ادبي( /علميافراد العينة  وفقا للتخصص )متوسطات درجات  بينالفروق  يوضح 

 قة بالنفسالث 
غير النوع ال إحصائيا لمتير دأثال يوجد تي ينص على أنه: الذ الخامسنتائج الفرض 

كل منهما في لتفاعل بين ي /أدبي( أو امإناث( أو متغير التخصص الدراسي )عل /)ذكور
 .جودة الحياةقياس ة الدراسة على معينتباين درجات أفراد 

والجداول اآلتية    (،2× 2ين الثنائي )حليل التبات استخدامرض تم حة هذا الفوللتحقق من ص  
 توضح ذلك 

 (26)ل جدو 
 متغير النوعل اوفق جودة الحياةاس مقيلية لالك األبعاد والدرجة علىعينة لأفراد االمعيارية لدرجات  واالنحرافاتات الحسابية المتوسطيوضح  

 إناث( / ور)ذك

 األبعددداد
 (229)ن =  إناث (157ن = ) ذكور

 ري معياالنحراف اال المتوسط الحسابي المعياري نحراف اال الحسابي توسطالم
 7.1628 33.585 3.6906 34.032 النفسيةجودة الحياة 
 5.3788 26.611 3.2917 27.236 األسرية  جودة الحياة

 4.9454 25.721 2.8426 26.567 يةديمجودة الحياة األكا
 2.9726 14.358 1.8277 14.471 سمية الحياة الج جودة

 3.0199 13.314 2.3791 17.019 جودة الحياة االجتماعية
 19.7010 113.590 10.8227 119.325 جودة الحياةياس  لدرجة الكلية لمقا
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 (27) جدول 
مقياس ية للاألبعاد والدرجة الك علىالعينة  ية لدرجات أفراديار المع واالنحرافاتة الحسابيسطات المتو يوضح  

 (أدبي / علمي)  دراسيالتخصص اللمتغير  اقفو  جودة الحياة

 (269)ن =  ادبي (117=  )ن علمي األبعددداد   
 المعياري نحراف اال الحسابيالمتوسط  المعياري اف نحر الا المتوسط الحسابي

 6.0914 33.703 5.7932 33.915 ة النفسيةجودة الحيا

 4.7084 26.743 4.5187 27.145 جودة الحياة األسرية

 4.3056 26.100 4.0832 25.983 الحياة األكاديميةجودة 

 2.5693 14.413 2.5726 14.385 سميةالجة الحيا جودة

 3.3280 14.606 3.2580 15.316 جودة الحياة االجتماعية

 17.0749 115.565 16.4998 116.744 جودة الحياة مقياسل الكلية رجةالد
 

 (28جدول ) 
 الحياة ودةج لية لمقياساالبعاد والدرجة الكرجات أفراد عينة الدراسة علي تحليل التباين الثنائي لد يوضح 

 سيالدراوع والتخصص ات النلمتغير 

ع مجمو مصدر التباين ألبعادا

 المربعات

درجات 

 الحرية

توسط م

 تالمربعا

قيمة 

 "ف"

مستوي 

 لةلدالا

 النفسية ةالحيا جودة

 غير دالة  0.502 18.142 1 18.142 النوع 
 غير دالة  0.050 1.807 1 1.807  التخصص

 غير دالة  0.046 1.678 1 1.678 التفاعل
     36.176 382 13819.151 الخطأ 

       385 13841.016 التباين الكلي

 األسرية ياةالح جودة

 ة غير دال 1.699 36.801 1 36.801 النوع 
 غير دالة  0.385 8.330 1 8.330 التخصص 

 غير دالة  0.292 6.325 1 6.325 التفاعل
     21.657 382 8272.894 الخطأ 

       385 8322.995 لتباين الكليا

 الحياة جودة
 األكاديمية

 0.01 6.773 119.817 1 119.817 النوع 
 غير دالة  0.183 3.244 1 3.244 التخصص 

 0.04 4.167 73.718 1 73.718 فاعلالت
     17.690 382 6757.441 الخطأ 
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       385 6903.381 التباين الكلي

 الحياة جودة
 ةسميلجا

 غير دالة  0.487 3.224 1 3.224 النوع 
 غير دالة  0.013 0.089 1 0.089 التخصص 

 غير دالة  0.621 4.114 1 4.114 لتفاعلا
     6.627 382 2531.463 لخطأ ا

       385 2536.953 التباين الكلي

 حياةال جودة
 االجتماعية

 0.00 143.438 1111.329 1 1111.329 النوع 
 غير دالة  0.130 1.010 1 1.010 صص لتخا

 غير دالة  0.233 1.804 1 1.804 التفاعل
     7.748 382 2959.651 طأ الخ

       385 4240.666 ليالتباين الك

 الكلية الدرجة
 لحياةجودة ا لمقياس

 0.00 11.410 3181.428 1 3181.428 النوع 
 ة غير دال 0.035 9.835 1 9.835 التخصص 

 غير دالة  0.892 248.620 1 248.620 التفاعل
     278.829 382 106512.611 الخطأ 

       385 109829.668 لكليالتباين ا
  (   0.05ل عند ) دا (*)

  (   0.01دال عند مستوي ) (**)
 درجات تباين فيالتخصص الدراسي  لمتغير دال أثر وجود معد السابق الجدول  من تضحا

تضح وجود اثر  كما ا، جودة الحياة لمقياس الكليةعاد والدرجة األب على الدراسة  ينةع دراأف
جودة الحياة  )ن البعديفي ( 0.01ة ) عند مستوى دالل اث( ، انذكوروع )دال وفقا للن

ة الكلية للمقياس، كما اتضح وجود اثر للتفاعل  جالدر و  (االجتماعيةالحياة كاديمية، جودة اال
  عد جودة الحياة األكاديمية ب علي(  0.01عند مستوى داللة )  صص تخالنوع والبين 

الكلية  جة الدر و  (ماعيةجتاالية، جودة الحياة كاديماالياة جودة الح)البعدين  في ذكورال درجات
 متوسطات بلغت بينما (119.325 ،17.019 ،26.567) بلغتالترتيب  على للمقياس
  الفروق  أن إلي يشير مما ( 113.59، 13.314، 25.721)الترتيب  على اإلناث درجات

ة  جودبعد  علي علميذو التخصص ال درجات اتمتوسطكما نجد أن ، الذكور تجاها في
 األدبي ذو التخصص درجات متوسطات بلغت نمابي (25.983) لغتب ةكاديمياالالحياة 
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 هتجاا في المتغيرينل بين لتفاع وفقا ل الفروق  أن  إلي يشير مما (26.100)البعد نفس علي
 .األدبيالتخصص   ي الذكور ذو 

 
 (9شكل ) 

 جودة الحياةس بعاد مقياا جات الذكور واإلناث عليت در متوسطاالفروق بين  يوضح 

 
 (10)كل ش 

 جودة الحياةبعاد مقياس اعلي ي( ادب/ علمينة  وفقا للتخصص )افراد العيمتوسطات درجات وق بين الفر  يوضح 
 

الدرجة الكلية لمقياس جودة  بدرجات افراد العينة على بؤتنيمكن ال السادس:نتائج الفرض 
اس الثقة م المناعة النفسي ومقيس كفاءة نظال درجاتهم على كال من مقياالحياة من خال

 بالنفس.
 ،المتدرج دسلوب تحليل االنحدار المتعدالباحث أ دموللتحقق من صحة هذا الفرض استخ 

Multivariate regression  بطريقة(stepwise) بؤية لدرجات وذلك لحساب القيمة التن
التي تسهم في  بالنفس  قياس الثقةوأبعاد مة المناعة النفسية ابعاد مقياس كفاءد في األفرا

حليل العالقات بين متغير دد يستخدم لت، حيث أن تحليل االنحدار المتعاةجودة الحيلتنبؤ با
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  اللة دقيمة )ف(، وهي تشير إلى الر ؤشباالعتماد على م وذلك ،وعدة متغيرات مستقلةتابع 
هو   دحدار المتعدتحليل االن كذلك ألن، و متغيرات المستقلبمعلومية ال  التابع بؤ بالمتغيرالتن

وأبعاد   المناعة النفسية ةكفاءمقياس  دألبعا ثيرالتأ ن أولوياتبياثل للحصائي األموب اإلاألسل
  .بالنفس مقياس الثقة

 .عامل االنحدار المتعددمب ساح وتوضح الجداول األتية نتيجة
 (29جدول ) 

ثقة مقياس الأبعاد و  المناعة النفسينظام ة كفاء مقياس أبعادبين  المتعدد المتدرج االنحدارنتائج اختبار معامل  
 وجودة الحياةبالنفس 

المناعة نظام كفاءة من خالل   بجودة الحياةالتنبؤ  أنه يمكن( 29من الجدول )يتضح  •
 .تيعادلة التنبؤ تكون علي الشكل اآلوم بالنفس و الثقة النفسي

 ط + حد 0,560+  ز 0,560+ و 0,450+ ه 0,268+ د 0,358+ دج 0,560ب +  0.403 +أ  0.318= س
 جودة الحياة : عن (س) تعبر حيث

 اإلقدام(   –( )الرصد MASنظام ) عن: (أ)وتعبر 
 التنفيذ( –( )اإلبداع CESنظام ): عن (ب)وتعبر 
 ( )التنظيم الذاتي( SRS) امنظ: عن (دج)وتعبر 

القيمة  األبعاد
 Bالمقدرة

 الخطأ المعياري 
 B ل

الخطأ معامل 
 Beta المعياري 

 مقي
 )ت(اختبار

ى مستو 
 ةلدالال

 0.01 21.840   1.482 32.367- الجزء الثابت
 0.01 5.990 0.260 0.053 0.318 اإلقدام( –( )الرصد MAS) نظام

 0.01 7.760 0.231 0.052 0.403 التنفيذ( –اع ( )اإلبدCESنظام )
 0.01 8.060 0.255 0.070 0.560 ( )التنظيم الذاتي(SRSم )نظا

 0.01 5.909 0.100 0.061 0.358 صيةالشخات لقدر باااليمان 
 0.01 2.767 0.042 0.097 0.268 ة اللغوية القالط

 0.01 5.155 0.080 0.087 0.450 اإليجابية صورة الجسم
 0.01 4.744 0.068 0.111 0.525 االجتماعي التفاعل 

 0.01 2.723 0.025 0.084 0.229 االستقاللية
 0.302أ المعياري للنموذج =الخط       0.974( = ²رديد ) تحمعامل ال        0.987)ر(=  االرتباطمعامل 

 0.01دالة عند        0.000 ستوي الداللة =م       ( 385، 8) ية = درجة الحر     78.613)ف( =  اختبارقيمة 
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 الشخصية   بالقدرات االيمان :عن (د)وتعبر 
 اللغوية الطالقة :عن (ه)وتعبر 
 اإليجابية الجسم  صورة :عن (و)وتعبر 
 االجتماعي  التفاعل :عن (ز)وتعبر 
 االستقاللية :عن (دح)وتعبر 
 32.367-= بت معادلة التنبؤ وقيمته هنا ثا :عن (ط)وتعبر 
حيث  المتعددخطي نحدار النموذج اال داللة علىدول السابق لجنتائج ا وضحتأ •

  داللتها ( مما يؤكد علي 78.613=  )المحسوبةف  اراختبك قيمة ذل علىأكد 
 .(385، 8)وذلك بدرجات حرية  (  0.01) ى مستو اإلحصائية عند 

أبعاد  بين اً حصائيإ  دالة موجبة ارتباطية وجود عالقة  على النتائج  أكدتأيضا  •
حيث   ةوجودة الحيا س الثقة بالنفسعاد مقياوأب المناعة النفسينظام كفاءة  اسمقي

عند   ة دالقيمة  ي وه (0.987= ر)المتعدد  باطاالرتقيمة معامل  غتبل كانت
  (  0.01) ى مستو 

  على  التي تطرأالتغيرات  إلى  ترجعالحياة جودة  على كما أن التغيرات التي تطرأ  •
سبة  نوهي ( %97.4بنسبة ) لنفسي والثقة بالنفسا  من كفاءة جهاز المناعة كال

 . حديدالتكد ذلك قيمة معامل حيث أ –بير جدا ولها تأثير ك قوية
بدرجات ه يمكن التنبؤ أننستنتج  لسادساصحة الفرض  اختبارلسابق لنتائج من العرض ا

مقياس ن خالل درجاتهم على كال م افراد العينة على الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة من
 الثقة بالنفس ي ومقياسكفاءة نظام المناعة النفس

 مناقشة نتائج الدراسة: 
 توصلت الدراسة الى النتائج التالية:    
 درجات بين إحصائيا دالة موجبة ارتباطية عالقة أنه توجد ت نتيجة الفرض األول على أكد

 على ودرجاتهم النفسي المناعة نظام كفاءة لمقياس الكلية والدرجة األبعاد على العينة افراد
الفرعية  األنظمةأن مكونات  إلىولعل هذا يرجع . الحياة جودة سلمقيا الكلية والدرجة األبعاد

ذاتي جميعها والتحكم واالتساق والفاعلية واالبداع الذاتي والتنظيم ال اإليجابيالثة كالتفكير الث
  عل لو  الجوانب،ة في مختلف جودة الحياة شهور الفرد بسهم بشكل كبير في زيادت إيجابيةجوانب 
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التي أكدت علي وجود عالقة   Voitkane,S,2004) ،)فوتيكاندراسة هذا ما أوضحته 
وبين الرضا عن الحياة وجودة  نظام المناعة النفسي كفاءة صائيا بيندالة إح موجبة ارتباطية 

   الحياة لدي طالب جامعة التفيا
 درجات بين ائياإحص دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد أنه علىوكانت نتيجة الفرض الثاني 

 والدرجة األبعاد على ودرجاتهم الثقة بالنفس لمقياس الكلية والدرجة األبعاد على العينة افراد
الفرد بقدراته الشخصية ومهاراته  إلى ايمانولعل هذا يرجع  .الحياة جودة لمقياس الكلية

ية جميعها لالستقالوكذلك ارتفاع مستوي ا اإليجابيةاعل االجتماع وصوة الحسم مرتفعة في التفال
ضحته  عل هذا ما أو لو  ي جودة الحياة لدي الفرد رتفاع مستو ا تسهم بشكل كبير في ناصر ع

التي أكدت علي وجود   Silverstone and Salsali, 2003) ،وسالسالي )سيلفرستون دراسة 
لدى عينة من مرضى   بالنفس وجودة الحياة بين الثقة صائيا دالة إح موجبة عالقة ارتباطية 

   .سرطانال
  أو ( إناث/  ذكور) النوع لمتغير إحصائيا دال تأثير يوجد الفكانت الثالث الفرض أما نتيجة 

 أفراد درجات تباين في منهما كل بين التفاعل أو( أدبي/ علمي) الدراسي التخصص متغير
هذه  أوضحتحيث ( ". P.I.S) النفسي المناعة نظام كفاءة مقياس على الدراسة عينة

علي مقياس كفاءة نظام المناعة  الدراسيالتخصص نوع أو روق تعزي للوجود ف عدمالنتيجة 
ونظرا ألن  ، دبيالتخصص األ ي الذكور ذو  جاهفي ات باستثناء بعد الرصد االجتماعيالنفسي 

يب المعاملة الساالالدراسية حيث علي الذكور واإلناث والتخصصات  االجتماعية واحدةلتنشئة ا
عرض لها افراد العينة ذكورا واناثا نفس الظروف التي يتمتقاربة و ع المجتمالمنتشرة في  لديةالوا 

ولعل هذا   ،ظم األبعاد ال توجد فروق دالة إحصائياعلمي وأدبي مما جعل علي معوتخصص 
)Kovác & ،كوفاج وناجي) ودراسة   )S,Voitkane,2004 ،)فوتيكاندراسة ما أكدته 

6201,Nagy دالة إحصائيا وفقا للنوع  لي عدم وجود فروق توصلت كل من الدراستين إ  حيث
 .كفاءة نظام المناعة النفسيالكلية لمقياس االبعاد والدرجة  في

 متغير أو( إناث/  ذكور) النوع لمتغير إحصائيا دال تأثير يوجد النتيجة الفرض الرابع وكانت 
 عينة فرادأ درجات تباين في منهما كل بين تفاعللا أو( أدبي/ علمي) الدراسي التخصص

روق  عدم وجود فالنتيجة  هذهأوضحت حيث ( ". S.C) بالنفس الثقة  مقياس على الدراسة 
 بالقدرات االيمان) البعدين بالنفس الثقةعلي مقياس  الدراسيالتخصص نوع أو تعزي لل
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 ،ميريجانيان)دراسة  ولعل هذا ما أكدته  الكلية والدرجة( اللغوية والطالقة الشخصية
(Mirijanian, D,2018 

ن الذكور واإلناث يتعرضوا لنفس الظروف الضاغطة االسرية  فمن المالحظ داخل المجتمع أ
واالكاديمية واالجتماعية واالقتصادية بنفس القدر، وفرصة مواجهة هذه الظروف القاسية  

اسة وحيد كامل  در و  2008متكافئة لدى الجنسين، ويدعم النتيجة الحالية دراسة سعاد سليمان 
الحياة  بأحداثالشعور  وجود فروق بين الذكور واإلناث في ا الى عدمث توصلتحي 2005

 الضاغطة.  
  الدراسي  التخصص متغير أو( إناث/  ذكور) النوع لمتغير إحصائيا دال تأثير يوجد ال 
 مقياس على الدراسة عينة أفراد درجات تباين في منهما كل بين التفاعل أو( أدبي/ علمي)

 ( ".Q.O.L) الحياة جودة
ن  البعدي على الدراسة  ينةع أفراد درجات تباين فياناث( ، ذكور) النوعلمتغير  دال أثر وجود

ولعل  هذا  ، جودة الحياةالكلية ة جالدر و  (االجتماعيةالحياة كاديمية، جودة االجودة الحياة )
  ةأحداث الحياة الضاغط القة موجبة بين توجد ع أكدت أنه  تالدراساالعديد من يرجع إلي 

علي   واألكاديميةاالجتماعية في الجوانب   والضغوط ، ونظرا ألن األعباءجودة الحياةوبين 
ويوفقون بين الكلية والعمل  عمل خالل الدراسة حيث لوحظ أن العديد من الطالب ي أكثرالذكور 
دراسة  شارت اليه ذو مستوى اعلى وهذا ما اديهم ، نستخلص أن تكون جودة الحياة لبصعوبة

داث الحياة الضاغطة ذو عالقة  ان اح ( التي اشارت Kim, et.al , 2017 واخرون كيم )
من الدراسات التي أكدت وجود فروق في جودة الحياة مع جودة الحياة، وهناك العديد موجبة 
  (  ,2018et.al, Kobayasiكوبايسي)و (2011)احمد عبد الخالق  دراسة الذكور مثل  لصالح 

 ( Alves, P. C. et.al ,2019 وآخرون  الفيس)راسة دو 
  لمقياس الكلية الدرجة على العينة  افراد بدرجات التنبؤ نيمككانت ونتيجة الفرض األخير  

 ومقياس النفسي المناعة نظام كفاءة مقياس من  كال على درجاتهم خالل من الحياة جودة
وبالرجوع إلي   ابياإليجإلي اتجاه عليم النفس  اينتمو ونظرا ألن الثالث متغيرات ، بالنفس الثقة

الفرض األول والثاني تبين وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية جدا بين جودة الحياة وكال من 
 نظام المناعة النفسيكفاءة كال من ونظرا لتعدد ابعاد  والثقة بالنفس نظام المناعة النفسيكفاءة 
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النفسية واالسرية  يجعل من السهل التنبؤ بجودة الحياة بمختلف جوانبها  والثقة بالنفس
 . الكاديمية والجسمية واالجتماعيةاو 

كفاءة نظام المناعة ومما سبق يتضح جليًا االرتباط الوثيق بين جودة الحياة وبين كال من       
وكذلك قيم معامالت  االرتباطت الاملك الثقة بالنفس وهذا ما أظهرته قيم معالنفسي وكذ

كفاءة  كال من مما يجعل ،لة اإلحصائية الكبيرةذات الدالاالنحدار المتضحة في معادلة التنبؤ 
 لجودة الحياة لدى الشباب الجامعي.  أساسيةوالثقة بالنفس ركائز  المناعة النفسينظام 
 : صةاخلال

مناعة النفسي نظام ال ي من خالل ابعاد كفاءةيمكن التنبؤ بجودة الحياة لدي الشباب الجامع
( SRSنظام ) و التنفيذ( –( )اإلبداع CES) منظاو، اإلقدام –( )الرصد MASنظام )وهم )

الطالقة  ، االيمان بالقدرات الشخصيةبعاد الثقة بالنفس وهي )إلي ا باإلضافة( )التنظيم الذاتي(
 ،  اللغوية

 ، االستقالليةالتفاعل االجتماعي، صورة الجسم اإليجابية
 توصيات الدراسة: 

وعلى   نظام المناعة النفسياءة لتنمية كفتسعى  االهتمام بالبرامج االرشادية التي •
 األخص لدى الشباب.

النفسي( في تنمية الجوانب  المناعةالقائم على نظام  )العالج لنفسيا التمنيعتوظيف  •
 نفي االنسا اإليجابية

 جوانب جودة الحياة ومحاولة ربطها بالمتغيرات النفسية علىالتأكيد  •
 ة بالنفسأهمية عمل برامج ارشادية لتنمية الثق ىعلالتأكيد  •
حاجة  ال، فهو بذا المجالمناعة النفسي نظرا لقلة الدراسات به نظام في مجال دراسات  •

 .لمزيد من البحث
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Abstract: 

    The study aims to identify the predictability of psychological 

immune system competence and self-confidence to quality of life in 

university youth. The study sample consisted of (386) male and 

female students from the Faculty of Education - Ain Shams 

University, 157 males with an average age of (19,887) and a standard 

deviation (1,268) ), And 229 females with an average age of (19,640) 

and standard deviation (1,387), and the study used the psychological 

immune system scale (Olah, A. (2005, self-confidence scale (by 

researcher), and the quality of life confidence scale (by researcher), 

The results showed that: There is a statistically positive correlation 

between quality of life and both psychological immune system 

competence and self-confidence, in addition to the absence of an 

effect of the gender variable (male and female) and the academic 

specialization (scientific and literary) in the dimensions and the 

overall score on the study tools as it turned out that it is possible to 

predict the level of quality of life through the scores of the sample in 

the psychological immune system competence and self-confidence. 

Key words: psychological immune system competence, self-

confidence, quality of life, university youth 
 


