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 الوعي بالذات وعالقته بالمناعة النفسية لدى معلمي ذوي اإلعاقة
  بإدارة تعليم جازان

ر كر حسن ظافر حكمي ،1يادي يم إبرا هللا عبد    سعدي
  .المملكة العربية السعوديةجازان، جامعة ، كلية التربية، علم النفسقسم 

س1 الرئ للباحث ي و لك يد   com.ailhotm@korere_hadi: ال
:المستخلص  

اـ ذودف ــ معل لـدى النفــسية باملناعـة وعالقتــھ بالـذات الــو ـ ع التعــرف ـ إ ــا ا يلبحـث

بالـــــــذات، الــــــو خـــــــالل مــــــن النفـــــــسية باملناعــــــة بــــــؤ الت انيـــــــة وإم ان، جــــــا علـــــــيم ة بــــــإدا زعاقــــــة ر

من البحث عينة ونت وت تباطي، الوصفي املن الباحثان مـن) 284(رواستخدم ومعلمة معلم

ذو ــ ــيمعل ا الد الفــصل ــ ــسيطة عــشوائية قــة بطر ت ــ اخت ان جــا علــيم ة بــإدا رعاقــة ز ر

ـــ ا الد للعـــام رو واختبـــار1442/1443ل أســـئلتھ، عـــن جابـــة و البحـــث، ـــداف أ ولتحقيـــق ــــ،

النفـسية املناعـة مقيـاس الباحثـان طبـق ض، الفـر ة الباحثـان(وـ إعـداد الــو)مـن ومقيـاس ،

القـــــر(بالـــــذات إعـــــداد ،مـــــن غـــــو اختبـــــار)2011ة اســـــتخدام و ومعامـــــل) ت(، واحـــــدة، ملجموعـــــة

التاليـــة النتـــائج ـــ إ الباحثـــان توصـــل املتـــدرج، املتعـــدد نحـــدار وتحليـــل ، ســـو ب تبـــاط نا وجـــود  :ر

ان، جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل لدى بالذات والو النفسية املناعة من مرتفع زمستو ر ي ى

و عــــن النتــــائج أســــفرت النفــــسيةكمــــا املناعــــة ن بــــ إحــــصائيا ودالــــة موجبــــة تباطيــــة ا عالقــــة ًجــــود ر

بالذات الو خالل من النفسية باملناعة بؤ الت انية وإم بالذات،   .والو

املفتاحية لمات النفسية :ال بالذات،املناعة عاقة،الو ذو ان،يمعل جا عليم ة زإدا  .ر
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Self-Awareness and Its Correlation with Psychological Immunity 
among Teachers of Disabled Learners at Jazan Directorate of 

Education 
Hadi Dhafer Hassan Kariri 1, Saadi Abdullah Ibrahim Hakami 
Department of Psychology, College of Education, Jazan 
University, Saudi Arabia. 
1Corresponding author E-mail: hadi_korere@hotmail.com 
 

ABSTRACT: 
The present research aimed to identify self-awareness and its 
correlation with psychological immunity among teachers of people 
with disabilities in the Jazan Education Department and the possibility 
of predicting psychological immunity through self-awareness. The 
researchers used the relational descriptive approach, the research 
sample consisted of (284) teachers from teachers working with 
children with difficulties in the Jazan Education directorate, with 
random way in the first semester of the academic year 1442/1443 AH. 
To achieve the research aims, answer its questions, and test the 
validity of hypotheses, the researchers administered the Psychological 
Immunology Scale (prepared by the two researchers), and the Self-
Awareness Scale (prepared by Qara Gholy, 2011). Furthermore, the 
research made use of a single-group t-test, Pearson correlation 
coefficient, and multiple-graded regression analysis. Results indicated 
that there is: a high level of psychological immunity and self-
awareness among teachers of people with disabilities in the Jazan 
Department of Education, a positive and statistically significant 
correlation between psychological immunity and self-awareness, and 
possibility of predicting psychological immunity through self-
awareness. The results were discussed in the light of the need to design 
the counseling  intervention to strengthen the psychological immunity 
of teachers with disabilities, to develop their personal competence to 
face their academic problems.   
Keywords: Psychological Immunity, Self-awareness, Jazan Education. 



عي بالذات وعالقتھ بالمناعة النفسیة لدى معلمي ذوي الو
 اإلعاقة بإدارة تعلیم جازان

  ھادي ظافر حسن كریري/ د
 سعدي عبد هللا إبراھیم حكمي

 

 

4 

 :مقدمة

يل بتأ ا تمام ال وذلك عمال، وأنبل أس من عاقة ذو مجال العمل يعد
ألفراد وعالجية ة و تر خدمات تقديم الفئة ذه مع العمل تضمن و عاقة، ذو فئة عاية يو ر
ألنھ عاقة ذو معلم بإعداد تمام داد ا ة خ ونة ففي دمات، ا ذه مثل ييحتاجو زن

التغلبيت م ساعد ي ل الفئة تلك عليم ام دو لھ واصبح ن، عادي غ تالميذ مع رعامل
ً

طر م وإكسا عاقة نوع مع التكيف ع أيضا م ساعد ول جتماعية و النفسية ثار قع
ن خر مع للتعامل   . جيدة

تل ع كب حد إ عتمد نتھ م عاقة ذو معلم نجاح املقوماتيوإن ك
ذا ل لھ تؤ لديھ ات القد ذه بوجود وتقديره معرفتھ أن حيث ه، غ عن ه تم ال ات روالقد ر

اصة ا الفئات تلك مع التعامل ساعده و ، واليوسفي،(رالدو ز، العز   ).213: 2000عبد

ع الدالة املؤشرات ومن املعلم صية امة ال العوامل من بالذات الو عد ُو

املعلمج أداء الفرد. ودة ساعد بالذات الو أن إ اسات الد من العديد ش تجاه ذا رو
الواقعية، داف وضع أيضا ساعده و الضغوط ة ومواج داء ن وتحس الذات ة إدا ًع ر

نية وامل صية ال ياة ا ضغوطات ة مواج من مكنھ ساعد)Rasheed, 2015: 213(و كما ،
نقاطالو بيان حيث من الذات م وف لية املسؤ وتحمل املوقف ع السيطرة وبالذات

العقلية ة ال إطار ضمن ن خر مع عالقات إقامة يؤثر لھ ذا و الضعف ونقاط القوة
(Jack, &Miller, 2008, 35)  

اسة د رت أظ وقبو(Fung, 2011)روقد بالذات الو ن ب إيجابية عالقة لوجود
نا خر مع العالقات ونوعية   .لذات

أك ونوا ي بأن فراد تمكن ال العاطفية ات القد من بالذات الو و ت رو ن
عواطفھ ملعرفة الفرد ة قد أيضا ع و العمل، ان م ة نا عالقات م ولد رفعالية، ً

م م عواطف معرفھ ع م الذين فراد بأن اسات الد ذكرت حيث ا، روآثا فعاليةر أك
تؤثر كيف تصو مكن و م، واحتياجا م وعواطف م مزاج مو ف و و يدر م ف العمل ان رم ن ن

ام امل إنجاز نحو يجابية م مشاعر توجيھ ع ة القد م لد و ي مما ن خر ع م رأفعال  ن
(Okpara & Edwin, 2015: 53)  

الن فاملناعة بالذات الو متغ مية أ جانب القووإ املعز بمثابة عد يفسية ز
بتعامل يتعلق فيما الصعاب وتجاو التحديات ة مواج ع عاقة ذو معل ن ع زالذي ي

ة املعمر اسة د ت أشا وقد عاقة ذو الطلبة مع راملعلم ر إيجابية) 2018(ي عالقة ناك أن إ
تك النفسية املناعة أن حيث الوظيفي والرضا النفسية املناعة ن ةب ملواج القوة الفرد سب

م أداء ن تحس إ تؤدي التا و التوتر، ة مواج ع ة قد أك م وتجعل العمل رضغوط
العمل عن م ضا   . رو

للفرد سمح ال القوة بمثابة و ي، يجا النفس علم النفسية املناعة وترتبط
وترج النجاحات، ليحقق ات الع تجاو و التحديات ع يتغلب تفكزبأن صقل إ ا مي أ ع

النفسية املناعة أن كما ئة، الب واملؤثرات الضغوط مع التعامل حسن إ ھ وتوج الفرد،
بل التحديات، أمام صموده جة ود اتھ قد حو الفرد اعتقادات ع ة كب جة بد رتؤثر ر لر

ا يمر ال الصعبة ات ا من ستفادة ،(و   ). 28: 2013رعصفو
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اع مكن قوو تأث ا ول النفسية، ة ال بمخرجات ا قو ئا من النفسية املناعة يتبار ً

أكد حيث والتوافق، صية(Oláh, 1996: 38)داء ال عوامل أحد النفسية املناعة أن
ت وأث يدة، ا النفسية ة ال وتحقيق الضغوط ة مواج عن لة رايزة،(واملسؤ : 2020ا

لم) 125 أنھ استھ مرد ن تحس ع ذلك عكس ا فراد لدى النفسية املناعة ادت زا
  .النفسية

ال يلة الن ام وامل عاقة، ذو معلم بھ ل يو الذي العظيم الدو من يوانطالقا ر
ً

ناسب ت وكفاءات الت ومؤ بخصائص يتمتع الذي املعلم اختيار ة ضر ي تأ ا، تحقيق إ ورترمي
بقص ا ومتطلبا نة امل نةمع للم مرتاحا و ي أن املعلم ل يؤ الذي امل الرضا تحقيق ند

امھ م أداء أثناء ھ تواج ال ل واملشا العقبات ع التغلب ستطيع قد ذلك و ا، ل ومحبا
بو   .يال

املناعة من مناسب بمستو وتمتعھ بذاتھ، عاقة ذو معلم و فإن التا ىو ي
تفرضھ ا م مطلبا بات ًالنفسية اسةً الد ذه ي وتأ نة، الرا ياة ا ومتطلبات ف رظر و

ذو معل لدى النفسية واملناعة بالذات الو ن ب العالقة عن للكشف بحثية يكمحاولة
ان جا عليم ة بإدا زعاقة   .ر

البحث لة   :مش

باملعلومات م د وتز عاقة ذو فراد بناء إ س عاقة ذو مؤسسات وأن ي ي
ال ف فراد،رواملعا ؤالء ات وقد ات ا م نمية ب أيضا تم كما م، صي بناء م رس ر ً

ذه عليم عاتقھ ع يقع عاقة ذو مؤسسات عناصر أحد ه باعتبا عاقة ذو يومعلم ري
والتكيف ياة ا ش التعا ع م ساعد ال ات ا وامل ف باملعا م د وتز اصة ا رالفئات ر و

ا يح. مع و ف الطلبة،لذا مع سلوكھ ع م الف ذا لينعكس ونفسھ، ذاتھ معرفة إ تاج
ساعد و ف للطلبة، مناسبة عليمية ئة ب خلق الفاعلة املؤثرات من عد بالذات ُفالو

الضعف ونقاط القوة ونقاط ونزعاتھ وحاجاتھ تحقيقھ د ير وما اصة ا قيمھ م ف ع املعلم
بن ساعده مما الطلبةسلوكھ مع فاعلة عالقة سطامي،(اء وال ادي ال   ).611: 2015عبد

املناعة من عال بمستو يتمتع الذي فاملعلم ة، كب مية أ النفسية ٍوللمناعة ى
أشار حيث ا، ل يتعرض ال والعوائق واملشكالت ات الصعو ة مواج ستطيع قد النفسية

(Albert-Lőrincz et al., 2011 :107)املن أن منإ الفرد يح ي وقا از ج بمثابة النفسية اعة
لديھ التأقلم مستو من وترفع النفسية لإلصابة   .ىالتعرض

التالية سئلة عن جابة ا ا البحث لة مش تحديد يمكن سبق مما وانطالقا
ً

:  

ان؟ -1 جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل لدى النفسية املناعة مستو زما ر ي  ى

الو -2 مستو ان؟ىما جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل لدى زبالذات ر  ي

عليم -3 ة بإدا عاقة ذو معل لدى بالذات والو النفسية املناعة ن ب عالقة توجد رل ي
ان؟  زجا
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ة -4 بإدا عاقة ذو معل لدى بالذات الو خالل من النفسية باملناعة بؤ الت يمكن رل ي
ان؟ جا  زعليم

البحث داف   :أ

ع -1 انالتعرف جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل لدى النفسية املناعة زمستو ر ي  .ى

ان -2 جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل لدى بالذات الو مستو ع زالتعرف ر ي   ى

ان -3 جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل لدى بالذات والو النفسية املناعة ن ب زالعالقة ر  .ي

ا -4 باملناعة بؤ الت انية إم عن ذوالكشف معل لدى بالذات الو خالل من يلنفسية
ان جا عليم ة بإدا زعاقة   .ر

البحث مية   :أ

ة النظر   : مية

مما - خر م م ل تأث بمدى الو ادة و اسة الد ات بمتغ م الف تدعيم م زس ر
م كفاء فع و عاقة ذو ملعل النفسية ة ال مستو فع ن تم امل رساعد ي ى ر

نية وامل جتماعية و صية  .ال

عاقة - ذو معل و أال دفة املس الفئة مية أ من ا مي أ اسة الد ذه يستمد ر
ة بو وال التعليمية العملية محو م رباعتبا  .ر

النفسية - واملناعة بالذات الو عن واملعرفية ة النظر باملعلومات البحثية املكتبة   .إثراء

التطبيقية   :مية

ية - العر املكتبة إ عاقة ذو ملعل النفسية املناعة مقياس  .يإضافة

شادية - إ برامج وضع م س قد توصيات تقديم خالل من البحث نتائج من رستفادة
عاقة ذو معل لدى النفسية، املناعة شيط وت بالذات الو   .يلتنمية

البحث  ات   :مصط

بالذات  :Self-Awarenessالو

بأنھ بالذات الو عملياتھ: "ّعرف واعيا و و ذاتھ، الفرد ا ف شعر س ًحالة ن
يدو ملا ا ومنت وتصرفاتھ سلوكياتھ ه غ عن ا مم فردا بوصفھ جوده و املختلفة رالعقلية ًو ً

قة طر و جية ا ا تھ بي حولھ يدو ملا ا مدر و ي بحيث وانفعاالت، ار أف من رداخلھ ر
ً ن

املختلفةتف املواقف وانفعاالتھ مشاعره تحسس و ه ،". (ك والعكي   ).2014،79غو

بأنھ إجرائيا عرف ًو مقياس: ّ ع عاقة ذو معل ا عل يحصل ال لية ال جة يالد ر
بالذات   .الو
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النفسية   :Psycho-Immunityاملناعة

النفسية املناعة عملعرف امل مت ي وقا نظام ا أنبأ حيث الذات وقاية ع
الضغوط ة مواج ع ن قاد فراد تجعل وناتھ   .(Bredacs, 2016:120)رم

ا بأ الباحثان ا عرف لھ: و توفر ال صية ال د املوا استخدام ع الفرد ة رقد ر
الناتجة السلبية لآلثار وتصديھ ضھ ع ال السلبية واملواقف الضغوطات من وحماية حصانة

و ا ،ع نفعا والضبط ي، يجا التفك متمثلة د املوا ذه و ا، مع ي يجا رالتوافق
النفسية والصالبة والصمود جتماعية، و الذاتية   .والكفاءة

ا بأ إجرائيا عرف ًو مقياس: ّ ع عاقة ذو معل ا عل يحصل ال لية ال جة يالد ر
النفسية  .املناعة

بالذات   Self-awarenessالو

بالذات الو وم   :مف

بية وال النفس علماء من ين الكث تمام ا بالذات الو مفردات شغلت قد
ن الباحث ات توج تنوعت لذا ، الكث ء ال ة الفكر م ود ج وأخذت أيضأ، والفالسفة

عملية للبحث املة مت ة نظر أسس قد البعض أن وح ا، والو الذات عن التعب
من معقد ل ش إ عز ا أ حيث والسلوك، خر العمليات ببعض ا وعالق بالذات ىالو ُى

من مجموعة شط ل ش يحدد الفرد يجعل مما الذات، م تقو ع يحتو ي الذا باه ين
ا خز و ا ز ج و ذاتھ عن نصار،Morin, 1999(املعلومات د و لذا،)176-175: 2017ركما

غرابة ستدلال كسمة ا يرا من ناك ف ة، ج من ا ا واتجا ة ج من ا وم ملف ة الر ُتنوع ؤ
ظة أي عابرة كحالة ا يرا من ناك و صية، ال ة واج والذات الذات من جزء و و ا عل

نفعا اء الذ ونات م من س ئ و م ا يرا من ناك و للموقف، الفرد باه ران   .ن

فز،(وعرفھ وجر بالضبط) 24: 2013يبرادب املشاعر اك إد ع الفرد ة قد ربأنھ ر
ومن اص، و والتحديات املواقف ذه ل فعال دود قمة البقاء شمل و املواقف، رخالل

و ت قد ال املشاعر اس ع ا لتحمل استعداد يتطلب املرتفع بالذات الو فإن أخر ة نج ى
  .سل

مالحظةعرفHansonأن(Fung, 2011: 11)وذكر ع ة القد بأنھ بالذات رالو
ياتية ا املواقف وتفاعالتھ وأفعالھ العقلية وحالتھ ومشاعره ه ا ألف   .رالفرد

باودو ع) 154: 2012(نوذكر تھ وقد بمشاعره، الفرد و و بالذات الو رأن
وال ه، قصو مواضع و اتھ بقد ومعرفتھ أفضل، ات قرا التخاذ كموجھ ا راستخدام ر بأنھر رشعو

ء ل مع التعامل   .ستطيع

والعكي غو ش الفرد) 79: 2014(و ا ف شعر س حالة أنھ إ بالذات الو إ
سلوكياتھ ه غ عن ا مم فردا بوصفھ جوده و املختلفة العقلية عملياتھ واعيا و و ًذاتھ، ً

و ً ن
وانفعا ار أف من داخلھ يدو ملا ا ومنت حولھروتصرفاتھ يدو ملا ا مدر و ي بحيث رالت،

ً ن
املختلفة املواقف وانفعاالتھ مشاعره تحسس و ه تفك قة طر و جية ا ا تھ   . ربي
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وجنجو املرشدي نحو) 1198: 2017(نوعرفھ باه ن توجيھ ع الفرد ة قد أنھ رع
ول لسلوكھ مھ وف ه بصا واس ن، اآلخر و بھ اصة ا صفاتھ أو بھرسماتھ اصة ا دوافعھ

ن اآلخر   .و

عفيفي عرفھ لذاتھ،) 169: 2019(و ومراقبتھ ه ا وأف ملشاعره الفرد اك إد ربأنھ ر
م وف ات، القرا التخاذ أساسا املعرفة ذه واتخاذ لديھ، والقوة القصو جوانب رومعرفة ً ر

م مع إيجابية عالقات إقامة ع ساعد مما ن، خر ار وأف وانفعاالت   .مشاعر

وعبود طيب ا عرفا باه) 157: 2020(و ن ع الفرد ة قد بأنھ بالذات رالو
ادة م س ل ش املحيطة، جية ا ا والعوامل تھ ص اصة ا الداخلية وانب زل ر

واملحاولة يجابية وانب ا ز لتعز مستمر ل ش ا وتقييم ومشاعره ه ا وألف لذاتھ مھ رف
السل وانب ا يغي الذا التحكم وتحقيق بالنفس الثقة تنمية م س مما   .بية،

مما الباحثان تج ست بالذات الو فات عر لبعض عرض من تقدم ما ضوء و
ركزت فات التعر ذه أن حيث بالذات، الو وم ملف كة مش نقاط ناك أن سبق

ا   :مضمو

أو- وصف أو اك إد أو و حالة بالذات الو الفردرأن االت  .رتصو

لذاتھ- مھ وتقو ا إدا وحسن وانفعاالتھ مشاعره مراقبة ع الفرد ة رقد  .ر

اقعھ- و لسلوكھ ه بصا واس بھ، يحيط وما نفسھ بما الفرد وشعو  .رر

وانب- وا ئة الب نحو أو الداخلية وانب وا ذاتھ نحو ھ با وان الفرد شعو رترك
 .املحيطة

الذ- خصائص همعرفة غ عن ا يتم ال والسمات   .ات

ونقاط اناتھ، وإم اتھ وقد لذاتھ الفرد اك إد بأنھ بالذات الو الباحثان عرفھ رو ر
بھ تحيط ال ئة الب يدو ملا اكھ وإد تھ، ص والضعف رالقوة   .ر

بالذات للو املفسرة  :النماذج

تضع ال والنفسية العلمية النماذج من الكث واملبادئناك يم املفا من العديد
اء عددت وقد النفسية، باملنظومة املرتبطة النفسية ر الظوا عض تفسر ال رساس
ذا تناولت ال للنماذج عرضا ي يأ وفيما بالذات، الو وم مف طبيعة النظر ات ج ًو و

وم   :املف

كالند و دوفيل   )(Duval& Wiklund, 1972ونموذج

ذا ض نحويف أو الذات، من جانب نحو إما موجھ و ت الو حاالت أن نالنموذج
ي الذا م التقو خالل من املتنوعة ر الظوا م ف يكمن ما بي الفر وأن جية، ا ا ئة قالب ر

الذات نحو املوجھ باه ن عن تج ي   ).(Duval& Wiklund, 1972: 1الذي

الو حاالت ن ب النموذج م وامل(و ي الفرد)وضوالذا أن ع املوضو فالو ،
نفسھ ع ھ با ان يركز أن ستطيع ال لكنھ املباشرة، جية ا ا بالقو ه وشعو ربذاتھ ى ر
يتعلق فيما فقط بنفسھ الفرد و ع ي الذا الو أن نما ب ئة، الب موضوعا بوصفھ
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امل ذه وأن والفعل اك لإلد ا مصد وصفھ و بنفسھ تھ ربخ ور بالذات، الو ر جو شاعر
نحو أو الذات من جانب ع واحد وقت باه ن ترك يمكن ال أنھ ض يف التمي ذا ضوء
مجاالت س ال الغموض من نوع يولد قد ذلك وأن جية، ا ا ئة الب سمات من رسمة

خر ات   )(Duval& Wiklund, 1972: 2-3ىا

كال و دوفيل ضا الفردوواف يركز عندما ر تظ املعرفية طوات ا من سلسلة ند
يضعھ دف أو معيار مع الذات ن ب تلقائية نة مقا تم فس ذاتھ من محدد جانب إ ھ با ران
ذا ل الفرد اك وإد املثال، أو واملعيار الية ا الذات ن ب التطابق عدم إ نة املقا وتؤدي رالفرد، ر

وعدم سلبية مشاعر يولد خفضرالنقص و ا اء و الدافع و ي ر تظ ال ستجابات و راحة ن
السلبية   )(Duval& Wiklund, 1972: 3-4املشاعر

ي النحو ع النموذج توضيح مكن   :و

الذات ع ك الذات–ال ض–تقييم التعا عض اك رإد السلبية–ر محاوالت–املشاعر
تجنبھ أو ض التعا   .رفض

باس    (Buss, 1980)نموذج

ن محو من الذات إ ينظر إذ اصة، ا بالذات الشعو ة نظر باس نولد أ رو ر ر
ما ن،   :أساسي

،حيث                 العامة الذات مقابل اصة ا والذات املعرفية الذات مقابل سية ا الذات
املعرفية والذات الطفولة، مبكرا ر تظ ال سية ا الذات ن ب التمي مية أ إ باس ًأشار

إذال والعامة، اصة ا الذات ن ب التمي حاو وكذلك العمر، الطفل تقدم مع و لتت ن
يحدث مما أك مية أ يمثل ال للفرد يحدث فما ه، غ عن مستقلة ذات فرد ل ل أنھ يؤكد
صية ال التخمينات من أك الذات ع لالستدالل العلمية لفية ا ع ؤكد و ن، لآلخر

إ وتوصل ار، ف حداثو من ا أ ع الذات إ ش قائق ا من و املجموعة أن
ال ات التغ ن ب يم أن انھ إم و جسمھ بحدود تامة ومعرفة و ع و ي فالفرد سية، نا

فعال، غ منھ خر زء وا الفرد، من فعاال جزءا و ي بحيث جھ، وخا سم ا داخل و ت
ً ً

ن رن
أ الفرد ستطيع الذاتنا ع ستدالل أساس و و أنا س ول أنا ن ب يم -Buss, 1980: 2)ن

3).  

املعرفية               الذات أما سية، ا الذات ذه و املرآة خالل من الذات ع ستدالل مكن و
العامة، الذات مقابل اصة ا الذات أما ومتقدمة، ة متطو ذات ا أ ع باس ا إل ش رف

أ ع باس ا إل ش فرادف وأن بھ، تحيط ال ئة الب نحو حدة ك الفرد س أحاس ا
م ذوا إ باه ن يوجھ عندما وذلك ا، اك وإد ئة الب م ف الوقت من يقضو ما ا ركث ن ً

(Buss, 1980: 7).  

جوملان  )(Goleman, 1995نموذج

مس ا نفعا اء الذ عاد أ أحد و بالذات الو أن جوملان وىير ة: ة رإدا
بالذات والو العالقات، ة وإدا الذات، وحفز والتعاطف،   .(Goleman, 1998: 26)رالذات،
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ولكننا ا، حدو ن ح بمشاعرنا واعو أننا و لة للو يبدو قد أنھ جوملان ذكر نو
استعمل وقد ما، حدث تجاه مشاعرنا عليھ انت عما غافلو أننا ك ند عمق نا تفك نعند ر

مصطعلما النفس اك"ء د اء و رما الفرد" ر اك إد عن التعب أجل من لك مس مصط و رو
ومصط ه، ا املزاج"رألف اء و فضل" رما جوملان ولكن ملشاعره، الفرد اك إد عن ّللتعب ر

بالذات"مصط ذه" الو و الداخلية، نفعالية االتھ املستمر باه ن عن للتعب
من الة اا صاح ا يمر ال ات ا ومراقبة بمالحظة العقل يقوم ال التأم الو

نفعالية ة ا ذلك بحالتھ )80: 2011جوملان،( بما الفرد معرفة إ بالذات الو ش و
أن أي ثقة، ل ب ات قرا إ ليصل ا ستعمل و مشاعره عن ينفصل ال و ف واملزاجية، رنفعالية

عامل تنطو الداخلية، الة ل محايدة مالحظة و املزاج ذا تجاه نا ا أف و بمزاجنا يعرفة ر
من و فسي مزاجنا، معرفة من ن متمكن نكن لم وإذا املشاعر، ذه ل ستجيب م نمعرفة
من متمكنا ان لما بذاتھ، وعيا أك الفرد ان لما ف ن، خر مزاج معرفة علينا الصعب

ً ً

ح سالو حاس من املنخفضة ات ي،(باملستو   ). 115: 2007السمادو

حاجة فالفرد بالنفس، الثقة أساس و جوملان نموذج بالذات الو عت و
خاللھ من اتھ، لقرا أساسا املعرفة ذه من تخذ و لديھ، والضعف القوة أوجھ ملعرفة ردائمة ً

نفس ضبط و بانفعاالتھ الفرد يتحكم أن دي،(ھيمكن   ).103: 2015والبار

بالذات بالو ن سم امل فراد   : صفات

سعيد اك) 117: 2008(ذكرت إد ع م بقد سمو ي م بذوا الواعو فراد رأن ر ن ن
نفعالية م حيا النجاح إ م ل تؤ صية سمات م ولد ا ش معا أثناء النفسية م حال

من واثقة استقاللية صيات م و ؤل و جيدة ونفسية جسمية ة ب تمتعو و ا انا ىإم رن
ة إدا م عقالني م ساعد إذ ء ال املزاج حال من ج ر ا ة ا م و متل و ياة ل رإيجابية ور ن

م   .انفعاال

بالذات الو عاد   :أ

من ل اسة د و)2020محمود،(رواتفقت ،)، غا للو) 2016أبو عاد أ خمسة ع
و وتقييم: بالذات، ن، باآلخر والو السلوك، وتوجيھ ار، ف اك وإد املشاعر، عن رفصاح

  .الذات

املجد أبو التالية) 189-2016،188(وقامت بالذات للو عاد أ ناو ب ا اس لد   : ر

بالنفس - املواقف:الثقة مع التعامل ع تھ وقد لكفاءتھ الفرد اك إد ا قصد رو ر
لذات ه اعتبا مع النجاحراملختلفة يحقق الذي طمئنان و ط تفر أو إفراط دو  .نھ

ار - ف ا:مراقبة ومعرف النفسية حالتھ عن لة املسؤ ه ا ألف الفرد صد ا قصد وو ر ر
ا م يجابية ار ف وتمي ا ل قيقة ا سباب ومعرفة  .بدقة

املشاعر - س:مراقبة ا حدو وقت مشاعره ع الفرد عرف ا قصد او و
للمواقف واستجابتھ حياتھ بواقع املشاعر عالقة ومعرفة ا  .وتقلبا

الذات - معرفة:تقييم ع ة والقد ه ا وأف مشاعره ع حكم الفرد إصدار ا قصد رو ر
تھ ص والضعف القوة   .نوا
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مو و) 26: 2017(وذكرت عاد، أ ثالثة ع شتمل بالذات الو أن ا اس   :رد

من:املعرالبعد - ا يمر ال باألحداث املتعلقة نفعاالت و ار لألف الفرد معرفة و
ا بي فيما العالقات اك وإد ا سمي و ا ومراقب ا ل باه ن  .رخالل

نفعا - دقيق:البعد ل ش ا ع والتعب بانفعاالتھ الفرد بصار اس  .و

ي - السلو عن:البعد التعب عن الفرد ة قد سلوكياترو بناء خالل من بذاتھ الو
وتحديد ا وعواق أفعالھ صد و صية، ال ات القرا اتخاذ ع تھ قد رتتمثل ر ر

بثقة نفسھ عن والتعب لديھ والضعف القوة   .نقاط

ثانيا
ً

النفسية:    :Psycho-Immunityاملناعة

النفسية  املناعة وم   :مف

النفسية املناعة وم مف ر منPsychological immuneظ سعينات ال اية
وم، املف ذا ع أطلقت ال املسميات عددت وقد ديدة، ا لفية داية و ن العشر نالقر

ا واملناعة: م النفسية، املناعة استعداد انية وإم العقلية، واملناعة السلوكية، املناعة نظام
نفعا املناعة ونظام الوجدانية، واملناعة ونظامنفعالية، الوجدانية، املناعة ونظام لية،

النفسية ،(املناعة دان   ).818: 2013ز

مالؤه و ت جل النفسية املناعة وم مف إ أشار من أو ان زو (Gilbert et al., 1998)ل
أواله النفسيةOláhولكن املناعة اسة لد وأبحاثھ وده ج معظم كرس من رو ّ.  

العديد نجد بو ال دب استعراض املناعةيو وم مف تناولت ال فات التعر من
مر ا عرف فقد ة) 96: 2000(ّالنفسية، مواج ع الفرد ة قد بھ يقصد فر وم مف ا ربأ

غضب ومشاعر ار أف من ا ع تج ي ما ومقاومة واملصائب، ات الصعو وتحمل ب، والكر ومات ز
كما شاؤم، و زامية وا ز و أس و وانتقام وعداوة ط سمو ا النفسية املناعة تمد

سم ا املناعة زة أج شط ت إضافية   .بمناعة

ن فوتك من ل وجوم(Voitkane, 2004: 23)اتفق ،(Gombor, 2009: 71)أواله مع
ُ

(Oláh, 2004: 654)عاد ومتعددة املة مت وحدة ا أ حيث من النفسية املناعة ف عر
با املرتبطة صية ال د السلوكية(وانبرملوا الوجدانية، مع)املعرفية، التعامل للفرد سر ت ،

فرعية أنظمة ثالث ع النفسية، ة ال وتدعيم ا ومقاوم داء،(الضغوط مراقبة الثقة،
ي الذا التناسق) التنظيم دعم دف التكيفية ات القد لتنمية ا عض مع امل وتت تتفاعل روال

ومتطل الفرد مبادئ ن ب تھما بي   .بات

ن وآخر ت آل ا عرف من(Albert-Lőrincz et al., 2011 :104)وو مجموعة ا بأ
وع ، النف اك و الضغط تأث تحمل ع ة قد لديھ الفرد تجعل صية ال رالسمات

للفرد الفعال داء ع تؤثر ال قة بطر ذلك من سبة املك ات ا   .دمج

دانأما الذيىف) 817: 2013(ز النف ن التحص من نوع ا بأ النفسية املناعة
مات و حباطات و واملخاطر ديدات وال للضغوط املحتملة السلبية ات التأث من الفرد زيح
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التفك مثل صية ال امنة ال انات م و الذاتية د املوا باستخدام وذلك رالنفسية
وضبط املشكالت، وحل بداع و ي، والتحدييجا والصالبة، والصمود تزان، و النفس

ئة الب مع والتكيف نة واملر ، والتفاؤ والفاعلية، وواملثابرة،   . ل

ف الشر ا عرف مع) 25: 2015(و ك ش ، متغ تفاع ي وجدا ا اف نظام ا بأ
ع املحافظة خالل من الفرد، واتزان استقرار ع فاظ ا ة يو ا املناعة الةنظام ا

من عالية جة ود املتطرفة، حداث عن الناتجة السلبية املشاعر ديد من رالوجدانية
ياة ا تقلبات ة بمواج مع. ستقرار أحيانا يتداخل النفسية املناعة وم مف أن الباحثان ر ىو

النفس نة واملر النفسية الصالبة ا بي ومن ا ل كمرادفة ستخدم ما أو ات املصط وعض ية،ر
ات املصط ذه ن ب ة مم مالمح وجود إ ا أشار قد ن الباحث عض أن   .وإال

دان أشار واملناعة) 839-838: 2013(زفقد النفسية الصالبة ن ب الفر أن قإ
والضغوط مات لأل نا عالج أو ي إيجا فعل د النفسية الصالبة أن يكمن زالنفسية ر

ة شعو قة بطر وتتم التدابرالنفسية، افة اتخاذ ع النفسية املناعة أن ن ح واعيھ،
، الالو ة شعو ال قة بطر وتتم النفسية، والضغوط مات تحدث ال ح حتياطات رو ز
النفسية الصالبة اعتبار مكن و النفسية، الصالبة من مية وأ وشموال عقيدا أك عملية و

ً ً

املناعة ونات م أو عاد أ    إحدى

ا عت إذ النفسية، املناعة شيط ت عوامل م أ أحد فتعد النفسية نة املر وأما
ع ة بالقد نفسيا املرنو اص يمتاز حيث النفسية، املناعة مؤشرات من مؤشرا رالبعض ً ن ً

نة املر غياب أن ن ح ي، إيجا ل ش ا تخط ومحاولة الصعاب، أمام واملقاومة والصمود
ا ع النفسيةالنفسية املناعة فقدان أعراض أحد و و غالق و : 2018غنايم،(مود

396.(  

سمات من عت النفسية نة واملر النفسية والصالبة النفسية املناعة فإن ثم وومن
ا وجميع يجابية، النفسية ة وال ي يجا النفس علم ودعائم أسس تمثل ال صية ال

ة ومواج الفرد مقاومة عن دوع يلولة وا إيجابية ة بصو الضاغطة واملواقف نلألحداث ر
ا السل  .التأثر

النفسية للمناعة املفسرة   : النماذج

كيجان نظر ة وج من النفسية  (Kagan, 2006)املناعة

ستجابات لتبديل نظام عن ة عبا النفسية املناعة فإن التوجھ ذا رحسب
و ا استخدام ق طر عن ةنفعالية والضا املفيدة مو ن ب التمي ع ة والقد راس، رر

التخطيط انية وإم يال ا ع تحتو ال يم املفا اك إد ع ة والقد والذاكرة يواملحايدة ر ر
ذلك ساعده و منة أو طرة ا املحيطة ئة الب التواجد ع ة القد الفرد عطى مما راملسبق

وصياغة شكيل و ياة، ا مواصلة عملع النفسية املناعة أن كيجان ر و للعمل، ىخطط
ا وأ اليومية واملواقف حداث و والعالقات شطة لأل ي الوجدا املع يف وتص لفر زكفل
رج، وا الفخر، مثل إضافية وجدانية استجابات وإصدار أفعالھ، دود بتقييم للفرد رسمح

ادة بجانب نزعاج، و از، شم و ز، املراتروال مختلفة قة بطر التصرف ع والعزم
حماية ع ساعد مما للموقف دائما تقييمية استجابة الفرد لدى و ي ذلك و نالقادمة

ا عل واملحافظة النفس قاية   .(Kagan, 2006: 95)وو
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انيل با نظر ة وج من النفسية  (Barbanell, 2009)راملناعة

مبدأ ع أيھ انيل با راعتمد الالور أن خالل من ، الالو انزمات مي د وفر
ال خاصة السلبية املواقف عن تج ت ال املؤملة نفعاالت و املشاعر احتجاز ع ة قد ريمتلك

انزمات مي ع السلبية ات التأث من التخلص للفرد فيمكن املبكرة، الطفولة مرحلة ر تظ
لت املدركة، أو فة املعر غ السلبية،والالو وانب ا ع يجابية وانب ا فرض إ ؤدي

ع ساعده ذاتھ الوقت و املؤملة، ات بالذكر املرتبطة السلبية املشاعر من الفرد تقي ذلك و
املشاعر الفرد عمق ولو ات، ا من عاطفة–التعلم أال–ل املحتمل فمن ظة، ل ب

فيبدو لذا والبقاء، الصمود عنستطيع عيدا املشاعر حتجز و ينقي ن دف اتجاه يمتلك ًأنھ

ات والذكر ار ف و املقبولة غ بالنبضات وعيھ عن بعد و ينفي الفرد أن لو كما اك، رد
مؤقتا قل ع   .(Barbanell, 2009: 15-28)ًليمة

أواله نظر ة وج من النفسية املناعة
ُ

(Oláh,, 2010): 

أوال نظر ة وج املناعةوحسب نظام مع عملھ آليھ شابھ ي النفسية املناعة نظام فإن ه
و تت فرعية أنظمة عدة من و يت مركب نظام النفسية املناعة أن أواله ر و ة، يو نا ن ى

الذات ماية البعض ا عض مع تتفاعل الفرعية عاد و العوامل من مجموعة من ا ربدو
ذ و النفسية للضغوط السلبية ثار وتفعيلمن ديدات لل املعر م التقو ق طر عن لك

عت وال ئة الب ف ظر مع التكيف وتحقق الضغوط، تقاوم أن ا شأ من سلوكية واستجابات
والنمو امل والت الفاعلية ادة عن ال مسؤ و لي يمتد بل التكيف، ع مقتصرا مر زذا

ً
و ن ً

وسم صية ال مصادر ومزامنة جمع خالل من ، بالتعاملال املرتبطة ا ا وخ ا ا
الضغوط مع والفعال شط   .(Oláh,, 2010: 104)ال

النفسية املناعة   :أنواع

أنواع ثالثة إ النفسية املناعة   :تقسم

طبيعية -1 نفسية ،: مناعة النف نھ و وت طبيعتھ الفرد لدى املوجودة تلك و
والب اثة الو ن ب التفاعل من سبھ ك و معھ، نمو يتمتعرو ص ال ان لما ف ئة،

تحمل ع تھ وقد ب، والكر مات ضد مناعة أك ان لما ، ص نف ن و ربت وز
أك و ت الضغوطات ة ومواج  .نحباط،

طبيعيا -2 سبة مك نفسية ات:ًمناعة ا وامل ات ا من الفرد ا س يك ال تلك رو
وال مات ة مواج من ا يتعلم ال ف زواملعا عر عمل مما ا، ل عرض ال ات صعو

ات ا ساب واك مات تحمل ع الفرد ة قد وتنمية النفسية املناعة شيط زت  .ر

صناعيا -3 سبة مك نفسية الفرد:ًمناعة ا س يك ال سمية ا املناعة شبھ و
م ا مناع وتبقى ا خطو من د ل للمرض، بة املس رثومة با عمدا سم ا رحقن دةً

من للعديد الفرد ض عر ق طر عن تتم و فاعلة، سبة مك مناعة س و لة، طو
انفعاالتھ ع للسيطرة بھ تد عد والغضب والتوتر للقلق ة واملث الضاغطة راملواقف
ومشاعر بانفعاالت السلبية ار ف و واملشاعر نفعاالت بدال واس ه، ا وأف رومشاعره

ب ة ومب إيجابية ار اوأف م دال
ً

)،  ).97- 96: 2000مر
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النفسية املناعة ذو فراد   : يخصائص

غنايم ي) 398: 2018(ذكرت بما يتمتعو املرتفعة النفسية املناعة ذو فراد نأن   :ي

وإيجابية - منطقية ار أف وإنتاج املنطقي التفك ع ة القد م  . رلد

إبداع - قة بطر التحديات ة مواج ع ة القد م  .يةرلد

والتماسك - بالسيطرة  .حساس

الذات - تقدير من عال مستو م ٍلد  .ى

الغضب - ة إدا ع ة والقد ، الدي ام رل  .ر

بالذات - والثقة الذاتية ة  .راملباد

التكيفية - ات القد أو صية ال نة راملر  .و

دف - ال تحديد ع ة  . رالقد

العصابية - من  .رالتحر

الذ - عن والتعب للفشل، سالم س إيجابيةعدم بصو  . رات

محمود ا ذكر كما النفسية املناعة فقدان ر مظا تبدو آخر جانب ) 74: 2012(ومن
ي فيما   :  تتمثل

انت ولو ح ار ف ل ب لالقتناع يأ م الفرد يصبح بحيث لإليحاء، القابلية تفاع را
الذات والتحكم السيطرة وضعف العقالنية، أو منطقية غ أو يحة وضعفغ ،

حساس وقلة ن، خر مع التفاعل وضعف عزالية و لھ، سالم س و الفشل مقاومة
ع كم ا معاي خلل وحدوث شاؤم، وال ز ا إ وامليل ياة ا والسعادة نباملتعة

، نفعا الن جة د وضعف ، التغ ومقاومة الفكر مود وا غالق و شياء، و راملواقف ي
الدفاعيةو يل ا و  .رظ

عصفو إ) 17: 2013(روذكرت يؤدي أن يمكن النفسية للمناعة املعلم افتقار أن
للمعلم، والنف الفكر تزان تحقيق عو وقد ، نفعا و ي البد اف ست من يحالة ق

و بالطلبة، تمام ضعف ل ش ع ذلك ر فيظ نية امل واجباتھ أداء ع سلبيا ؤثر نقصًو
وعدم والطلبة، الزمالء مع السلبية والعالقات ياة، ا أحداث مع التكيف ة وصعو الدافعية،
م تف ة وصعو ، والنف ي البد اك باإل والشعو س، التد ديثة ا ات تجا ع رطالع ر

م بمشكال حساس و  .الطالب

و ت النفسية باملناعة سم ي الذي املعلم أن الباحثان ر عىو ة القد رلديھ ن
قة بطر عاقة ذو الطلبة مع والتعامل بھ، تحيط ال ئة الب ومع نفسھ مع ي يجا يالتفاعل
املناعة يفتقر الذي املعلم أن ن ح ة، املتغ ئة الب أحداث مع والتوافق نة باملر سم و وفعالة ّ

ا ف ظر مع بإيجابية التفاعل ع قادر غ و ي قد والنفسية أين يمتلك وال ضھ ع ال ياة
الضاغطة حداث ة ملواج نة   .ومر
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النفسية املناعة عاد   :أ

عاد تلك السابقة اسات والد دبيات تناولت وقد النفسية املناعة عاد أ رعددت
متعددة جوانب وشا،من ي دو من ل اسة د اتفقت ت)Dubey& Shahi, 2011(رحيث وأل ،

(Albert-Lőrincz et al., 2011)ونا و ،(Bo ́na, 2014)النفسية املناعة قائمة ع عتماد ع ،
ا أعد ع(Oláh, 2005)ال تحتو فرعية أنظمة ثالثة من و تت يوال من) 16(ن سمة

يل س ل معا تتفاعل الفرعية النظم ذه و للفرد النفسية املناعة لتحقيق امنة ال القوة ًمصادر

وا املر الثالثةنالتكيف الفرعية النظم ذه و للفرد، ي الذا   :لنمو

املراقبة -1 سر: قدام–نظام و ئة، الب نحو الفرد توجھ يحرك الذي و النظام ذا و
سلبية ئة ب أو ، مع وذات ا إدا يمكن إيجابية ئة ب ا أ ع ئة الب تقييم رعملية

التالية عاد النظام ذا شمل و ديد، لل ي (:ومصدر يجا رالشعو–التفك
بالسيطرة–بالتماسك الذات–رالشعو بنمو التغي–رالشعو نحو التوجھ
جتماعية–والتحدي دف–املراقبة ال نحو   ).التوجھ

التنفيذ -2 املواقف: نظام أوضاعھ غي ع الفرد ساعد ونات م عن ة عبا رو
املحي ئة الب الفرص وتوليد تھالضاغطة بي عديل ع الفرد ة قد تمثل و رطة

التالية عاد الفر النظام ذا شمل و جية، ا وا الذات: (رالداخلية وم مف
جتما–بداعية ات القد املشكالت- رخلق الذاتية–حل التعبئة–الكفاءة

  ).جتماعية

ي -3 الذا التنظيم ا: نظام شأ من ونات م عدة شمل نظام و الضبطو توف
يجة ن بعث ت وال ندفاعية و نفعاالت و املعرفية وانب ا من ل والتحكم
ق طر عن ن السابق ن النظام عمل يضمن و و ة سا وا حباط و الفشل من رلذلك
عاد النظام ذا شمل و للفرد، الداخلية نفعالية الة ا ع فاظ وا يت تث

امن–ندفاعاتالتحكم: (التالية نفعا–ال يج–التحكم ال ع  )السيطرة
(Bo ́na, 2014: 15). 

الية ا اسة الد النفسية املناعة عاد   : رأ

ي -1 يجا واملواقف: التفك شياء و مو إ ينظر الفرد يجعل عق توجھ رو
عليھ يقبل عمل ل ل صائبة نتائج وتوقع مفيدة، إيجابية عندبنظرة يتوقف وال ،

حياتھ ا م ستفيد و ا، يتخطا بل ات والع ،(العوائق  ).22: 2014رعصفو

نفعا -2 بحيث: الضبط املختلفة انفعاالتھ التحكم ع الفرد ة قد إ ش رو
و ت بحيث والضاغطة املختلفة املواقف مع التعامل نة مر لديھ و نت ون

ال دث ا مع متناسبة ميد،(ضاغطاستجابتھ ا وعبد ن والش : 2016محمد
466.( 

الذاتية -3 النجاح،: الكفاءة تحقيق اناتھ، وإم اتھ، لقد الفرد استعمال إ رش
والنمو دافھ أ إ للوصو مشكالتھ وحل ذاتھ، ة وإدا حياتھ، ن شؤ توجيھ لو ر و
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واملع القيمة من دا مز حياتھ ع يضفي مما ال ًوالتطو دا(ر : 2013ن،ز
861.( 

جتماعية -4 جتماعية: الكفاءة املواقف مع التعامل ع الفرد ة قد إ ش رو
م مشكال وحل ن خر ات قد تنمية واملشاركة ة ا بم راملختلفة ن(ر والش محمد

، ميد ا  ).467: 2016وعبد

النفسية -5 والصالبة للمشكالت: الصمود التصدي ع الفرد ة قد إ ش رو
ع فاظ وا اتھ، قرا لية مسؤ الفرد وتحمل مات و الضغوط أمام روالصمود وز

املبادئ ع والثبات دان،(القيم  ).860: 2013ز

سابقة اسات والد   :رالبحوث

و لاملحو ات: ر املتغ ببعض ا وعالق بالذات الو تناولت اسات ود   :ربحوث

غو القرة سة دا ع) 2011(ردفت التعرف يإ الذا الو ن ب العالقة طبيعة
ومقاومة جتماعية ة املواج متغ ام إس ومدى غراء، ومقاومة جتماعية ة يواملواج
الوصفي املن الباحث واستخدم امعة، ا طلبة لدى ي الذا للو الك التباين غراء

ي الذا الو مقياس تطبيق وتم الباحث(رتباطي، جتماعية،،)إعداد ة املواج ومقياس
ا قوام عينة ع غراء، مقاومة وأسفرت) 300(ومقياس امعة، ا طلبة من وطالبة طالب

عالقة جود و امعة، ا طلبة لدى ي الذا الو من مرتفع مستو وجود عن اسة الد ونتائج ى ر
غر ومقاومة جتماعية ة واملواج ي الذا الو ن ب موجبة تباطية ةرا املواج من وكال اء،

ي الذا الو ام س ما ل غراء ومقاومة   .جتماعية

ن وآخر ي كيا اسة د دفت وو لفحص(Kiani et al., 2016)ر ية م اسة د إجراء رإ
وتم ومي، ا السلك واملعلمات ن املعلم ن ب الوظيفي والرضا ي الذا الو ن ب العالقة

الرضا مقياس مناستخدام اسة الد عينة ونت وت ي، الذا الو بانة واس ) 350(رالوظيفي
والرضا ي الذا الو ن ب ودالة موجبھ عالقة وجود إ اسة الد نتائج وتوصلت ومعلمة، رمعلما ً

واملعلمات ن املعلم لدى   .الوظيفي

ز عز باإلقناع) 2015(وأجرت وعالقتھ ي الذا الو ع التعرف إ دفت اسة رد
مقياس وطبقت تباطي، الوصفي املن الباحثة واتبعت امعة، ا طلبة لدى رجتما

إعداد من ي الذا غو: (الو من) 2011القرة ونت ت عينة ع جتما قناع ومقياس
طلبة) 400( لدى ي الذا الو من مرتفع مستو وجود النتائج رت أظ وقد وطالبة، ىطالب

عال وجود امعة، جتماا قناع و ي الذا الو ن ب موجبة تباطية ا   .رقة

اسة د دفت والو) 2018السعدي،( رو النف ن التمك ن ب العالقة معرفة إ
املن الباحثة واستخدمت جتماعية، التنمية ة ا و ن جتماعي ن خصائي لدى ي رالذا ز

ن التمك مقياس تطبيق وتم تباطي، إعدادرالوصفي من ي الذا الو ومقياس غو: (النف
، من)2013والعبيدي ونت ت عينة ع نتائج) 85(، رت وأظ ن، جتماعي ن خصائي من

ن و اص ا ي الذا الو متوسطات ن ب إحصائيا دالة إيجابية عالقة وجود اسة ًالد ر
ي الذا للو لية ال جة والد العام ي الذا الو دالةرمتوسطات عالقة توجد ال أنھ ن ح ،

وجود أيضا النتائج ت أو وكما ، النف ن التمك ن و اص ا ي الذا الو ن ب ًإحصائيا ً
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للو لية ال جة الد ن و العام ي الذا الو متوسطات ن ب إحصائيا دالة إيجابية رعالقة ً

إ دالة عالقة وجود عدم وأيضا ، النف ن التمك ن و ي الوًالذا متوسطات ن ب ًحصائيا

النف ن التمك ن و ي   .الذا

عفيفي اسة د بالذات) 2019(روسعت والو سامح ال ن ب العالقة ع التعرف إ
بالذات الو ومقياس سامح ال مقياس الباحثة وطبقت امعة، ا طلبة الباحثة(لدى ) إعداد

ا قوام عينة ب) 250(ع ال لية ب وطالبة وجودًطالبا عن النتائج واسفرت حلوان، بجامعة ية
بالذات والو سامح ال ن ب إحصائيا دالة موجبة تباطية ا ًعالقة   .ر

بخيت اسة د دفت بالذات) 2020(رو والو كمة ا ن ب العالقة عن الكشف إ
الوصفي املن اتباع تم اسة الد داف أل وتحقيقا س، التد يئة أعضاء لدى ما ونا روم ر

ً

بالذات الو ومقياس كمة ا مقياس وتطبيق ، املقار نتباطي الباحث(ر عينة) إعداد ع
من ونت كمة) 150(ت ا ن ب إيجابية عالقة وجود عن اسة الد نتائج أسفرت وقد رعضوا، ً

كمة با بؤ الت م أس بالذات الو وأن اسة، الد عينة لدى ما عاد وأ بالذات   .روالو

ي الثا ات: راملحو املتغ ببعض ا وعالق النفسية املناعة تناولت اسات ود   ربحوث

ن وآخر لو ت أل اسة د ودفت ر العالقة(Albert-Lőrincz et al.,  2011)ر معرفة إ
املناعة نظام تأث وتحديد صية، لل العاطفي واملزاج النفسية املناعة نظام سمات ن ب

ص لل العاطفي املزاج ع إعدادالنفسية من النفسية املناعة مقياس استخدام وتم  :ية،
(PISI: Olah,1995, 2000,2004)بلغ ن ق املرا من عينة ،ع العاطفي املزاج لقياس بانة واس ،

ا عالقة) 599(قوام وجود إ اسة الد نتائج وتوصلت ة، الثانو س املدا من وطالبة رطالبا ر ً

تأث دو ن ب إحصائيا دالة تباطية را ً التفكر وأن صية، لل العاطفي واملزاج النفسية املناعة
والتحكم الفرد شطة أ ات ا تدفع ساعد ذلك ل الضبط ومشاعر والتفاؤ ي ليجا

  . العاطفي

عصفو اسة د روسعت املناعة ) 2013( ر شيط لت برنامج فاعلية ع التعرف إ
ي يجا التفك ات ا م تنمية شعبةرالنفسية املعلمات الطالبات لدى س التد قلق روخفض

الطالبات لدى النفسية املناعة شيط لت برنامج بإعداد الباحثة وقامت جتماع، و الفلسفة
و ، للقياس أدوات ثالث وإعداد التفك: املعلمات، ومقياس ، ي يجا التفك اختبار

عينة ونت وت ، س التد قلق ومقياس ، ي منريجا اسة بالفرقة ) 22( رالد معلمة طالبة
نامج ال تنفيذ عد و شمس، ن ع جامعة البنات لية ب جتماع و الفلسفة شعبة الثالثة

إ اسة الد نتائج وتوصلت حصائية، التحليالت وإجراء عديا، و قبليا القياس أدوات روتطبيق ً ً

ا ا م تنمية النفسية املناعة شيط ت برنامج قلقرفاعلية وخفض ي، يجا التفك ت
املعلمات الطالبات لدى س   .رالتد

التخاينة اسة د دفت لدى ) 2018( رو النفسية املناعة مستو ع التعرف ىإ
و ، النف ن والتمك النفسية املناعة ن ب عالقة وجود من والتحقق مؤتھ، جامعة الطلبة

ض النفسية باملناعة بؤ الت جة د الباحثراستقصاء واعتمد الطلبة، لدى النف ن التمك وء
ما ن مقياس ر بتطو وقام تباطي، الوصفي املن ومقياس: رع ، النفسية املناعة مقياس

ا عدد بلغ عينة ع ا وتطبيق ، النف ن اسة) 678(التمك الد نتائج وتوصلت وطالبة، رطالبا ً
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لد النفسية للمناعة متوسط مستو وجود لكالىإ عاد و لية، ال جة الد الطلبة رى
ن التمك عاد أ وأن ين، املتغ ن ب موجبة تباطية ا عالقة وجود إ توصلت كما ن، راملقياس

بـ بأ تت عام ل ش النفسية%) 19(النف املناعة   .من

وطھ ة املعمر اسة د النفسية) 2018(روتناولت املناعة ن ب العالقة عن الكشف
الو الوصفي،والرضا املن اسة الد واستخدمت اصة، ا بية ال معلمات عض لدى رظيفي

النفسية املناعة مقياس دان: إعداد(وطبق بلغ) 2013زعصام عينة ع الوظيفي والرضا
ا عالقة) 89(عدد وجود النتائج رت وأظ عمان، سلطنة اصة ا بية ال معلمات من معلمة

النفسية املناعة ن ب اسةإيجابية الد عينة لدى الوظيفي   .روالرضا

فت اسة د املناعة ) 2019( روسعت ملقياس العاملية ونات امل ع التعرف إ
النفسية املناعة مستو عن الكشف و ، امعة ا طالب من اسيا د ن املتفوق لدى ىالنفسية ً ر

الذاتي الكفاءة من ل و النفسية املناعة ن ب العالقة ع والتعرف م، ةلد والقد املدركة، رة
الذاتية الكفاءة من ل ام إس مدى عن والكشف دف، ال نحو والتوجھ املشكالت، حل ع
طالب لدى النفسية باملناعة بؤ الت دف ال نحو والتوجھ املشكالت حل ع ة والقد راملدركة

مق عة أ وطبقت ، املقار تباطي الوصفي املن الباحثة واستخدمت امعة، را سنر مقياس: اي
النفسية الباحثة( املناعة إعداد ع) من ة القد ومقياس املدركة، الذاتية الكفاءة ومقياس ر،

ا عدد عينة ع دف ال نحو التوجھ ومقياس املشكالت، من) 152(حل وطالبة طالبا
ً

من و تت النفسية املناعة أن ع النتائج وأسفرت امعة، ا طالب من اسيا د ن ناملتفوق ر
أساسية ونات م أو عاد أ والتوكيدية،( عشرة املبادأة ، نفعا الضبط ي، يجا التفك

دف، ال نحو التوجھ الذات، وفاعلية ة إدا والصالبة، الصمود املشكالت، وحل بداع رو
جتماعية لية واملسؤ والتدين، النفسية، نة واملر والتكيف املناعة)و من مرتفع مستو جود و ى، و

املناعةا ن ب إيجابية عالقة وجدت كما امعة، ا طالب من اسيا د ن املتفوق لدى ًلنفسية ر
دف، ال نحو والتوجھ املشكالت حل ع ة والقد املدركة الذاتية الكفاءة من ل و رالنفسية

الثالثة ات املتغ خالل من النفسية باملناعة بؤ الت انية   .وإم

ع اسة د دفت الك) 2019(ركما عواملإ ن ب تباطية العالقة عن رشف
ن القابل ة الفكر عاقة ذو طفال ات أم لدى النفسية واملناعة املدركة سر يالصمود ي

سر الصمود عوامل خالل من النفسية باملناعة بؤ الت انية إم تق وكذلك يللتعلم،
املقار تباطي الوصفي املن اسة الد واستخدمت راملدركة، املناعةر مقياس بتطبيق وقامت ن،

إعداد من PISI: Bo(النفسية ́na, 2014 (، سر الصمود عوامل ومقياس الباحثة، ب عر يو
ا عدد عينة نتائج) 405(ع ت وأشا للتعلم، ن القابل ة الفكر عاقة ذو طفال ات أم رمن ي

ا وعوامل النفسية املناعة ن ب موجب تباط ا وجود إ اسة رالد املدركة،ر سر يلصمود
طفال ات أم لدى املدركة سر الصمود عوامل خالل من النفسية باملناعة بؤ الت انية يوإم

م س سر الصمود عوامل متغ وأن ، للتعلم ن القابل ة الفكر عاقة يذو من% 50.4ي
النفسية املناعة الك   .التباين

صبح اسة د دبلومالت) 2020(روتناولت طلبة لدى النفسية املناعة مستو ع ىعرف
مقياس بتطبيق وقامت الوصفي، املن الباحثة واستخدمت ن، شر جامعة بو ال يل يالتأ

إعداد من النفسية ف،: (املناعة ا) 2015الشر عدد عينة وتوصلت) 217(ع وطالبة، ًطالبا
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يل التأ دبلوم طلبة معظم أن إ اسة الد املناعةرنتائج من متوسط بمستو يتمتعو بو ىال ن ي
  .النفسية

الثالث النفسية: راملحو واملناعة بالذات الو ن ب العالقة تناولت اسات د   ربحوث

العكي طلبة ) 2017( تناولت لدى النفسية املناعة ع التعرف إ دفت اسة رد
العالقة إيجاد و والعفو بالذات بالو ا وعالق امعة اسةا الد ات متغ ن ب رتباطية ر

النفسية، املناعة ملتغ الك التباين والعفو بالذات الو متغ ام إس ومدى يالثالثة، ّ

إعداد من النفسية املناعة مقياس تطبيق وتم تباطي، الوصفي املن ع الباحث : رواعتمد
)، بار إعداد) 2010عبدا من بالذات الو ،ال: (ومقياس غو العفو ) 2011قرة ومقياس

من ونت ت عينة اسة ) 420( ع الد نتائج رت وأظ غداد، جامعة طالب من وطالبة رطالبا ً

عالقة وجود اسة، الد أفراد لدى بالذات والو النفسية املناعة من مرتفع مستو روجود ى
والعفو، بالذات الو من ل و النفسية املناعة ن ب موجبة تباطية بالذاترا الو متغ يوأن

سبة ب مان س النفسية%) 28.4(والعفو املناعة من الك التباين   .من

ات متغ ن ب طت ال السابقة والبحوث اسات الد ع رالتعقيب   ر

دف ال حيث   :من

ات متغ مع البحث ات متغ ن ب العالقة السابقة والبحوث اسات الد عض رتناولت
عض تناولت كما ، اسةىأخر د كما بالذات الو مستو السابقة والبحوث اسات رالد ىر

غو ز)2011(القرة وعز كما) 2015(، النفسية املناعة مستو اسات الد عض ىوتناولت ر
فت اسة والتخاينة)2018(رد وصبح)2018(، العكي)2020(، اسة د ت شا و مع) 2017(ر،

ع التعرف ا ا البحث ات امعةمتغ ا طلبة لدى بالذات والو النفسية املناعة
الثالثة ات املتغ ن ب تباطية العالقة وإيجاد والعفو بالذات بالو ا   .روعالق

املستخدم املن حيث   :من

الوصفي املن استخدام السابقة اسات الد معظم مع الية ا اسة الد راتفقت   . ر

العينة حيث   :من

اسات الد حيثرتناولت ام ومتفاوتة املجتمع، من مختلفة عينات السابقة
عينة أصغر عصفو) 22(بلغت اسة د ركما عينة)2013(ر أك لغت و اسة) 678(، د ركما

وطھ)2018(التخاينة ة املعمر اسة د مع الية ا اسة الد واتفقت ر، ملعلمات) 2018(ر ا تناول
اسة للد كعينة اصة ا بية   .رال

دواتمن    :حيث

واملناعة بالذات الو لقياس مختلفة أدوات السابقة اسات الد راستخدمت
ز عز اسة د مع بالذات الو لقياس الية ا اسة الد ت شا و رالنفسية، اسة)2015(ر ود ر،

بالذات) 2017(العكي الو مقياس ،(باستخدام غو القرة اختلفت) 2011إعداد كما
الية ا اسة الباحثانرالد إعداد من أنھ حيث النفسية للمناعة   .مقياس
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النتائج حيث  :من

املناعة من مرتفع مستو وجود إ السابقة والبحوث اسات الد عض ت ىأشا ر ر
العكي اسة د كما فت)2017(رالنفسية اسة ود اسة)2018(ر، د نتائج واتفقت ر،

مستو) 2020صبح،(و) 2018التخاينة،( وجود تع اشا وكما النفسية، للمناعة رمتوسط ى
اسة د كما بالذات الو من مرتفع مستو وجود إ السابقة والبحوث اسات الد رعض ىر

غو ز)2011(القرة عز اسة ود العكي)2011(ر، اسة ود العكي) 2017(ر، اسة د ت أشا ركما ر
النفسية) 2017( املناعة ن ب موجبة تباطية ا عالقة وجود والعفو،رإ بالذات الو من ل و

سبة ب مان س والعفو بالذات الو متغ املناعة%) 28.4(يوأن من الك التباين من
الية ا اسة الد ض فر مع رالنفسية،  .و

البحث ض   :وفر

صياغة يمكن سابقة، اسات ود حوث و نظر إطار من عرضھ تم ما خالل رمن ي
ي ما ضوء ض   :والفر

مرتف -1 مستو انىيوجد جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل لدى النفسية املناعة من زع ر  .ي

ان -2 جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل لدى بالذات الو من مرتفع مستو زيوجد ر ي  .ى

لدى -3 بالذات والو النفسية املناعة ن ب إحصائيا دالة موجبة تباطية ا عالقة ًتوجد ر
ان جا عليم ة بإدا عاقة ذو زمعل ر  .ي

ةيم -4 بإدا عاقة ذو معل لدى بالذات الو خالل من النفسية باملناعة بؤ الت ركن ي
ان جا   .زعليم

جراءات و ية   :املن

البحث املن: من و ا ا للبحث املالئم املن فإن وأسئلتھ، البحث لة مش ع ًبناء

  .الوصفي

البحث ع: مجتمع ذو معل جميع من البحث مجتمع و يت للعامن ان جا عليم ة بإدا زاقة ر
ا التالية1442/1443رالد التخصصات شمل و السمعية،: (ـ، عاقة ة، الفكر عاقة

ركية ا عاقة ة، البصر العو(عاقة ات)قمتعدد صعو ت، ش و حركة فرط التوحد، ،
م)التعلم عدد والبالغ و) 257(بواقع) 446(،   .معلمة) 189(ًمعلما،

سيطة: البحثعينة ال العشوائية قة بالطر العينة اختيار   . تم

ستطالعية من:العينة ستطالعية العينة ونت ائية) 100(ت ال العينة من ومعلمة ًمعلما

لألدوات ية م و السي صائص ا ساب   ).الثبات–الصدق(للبحث،

ائية ال من: العينة ساسية العينة ونت ومع) 284(ت بواقعمعلم عاقة، ذو معل من يلمة
و) 146( العدد) 138(ًمعلما، ذا مثل و عاقة، ذو معل من مجتمع% 63.7يمعلمة من

ص   .البحث
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التخصص): 1(لجدو حسب ن واملعلم ن املعلم ع   زتو

 العدد التخصص

ة الفكر  162 عاقة
السمعية  55 عاقة
ة البصر  22 عاقة

 14 التوحد
باه ان ت ش و حركة  1 فرط

التعلم ات  13 صعو
أخر  17 ىإعاقات

 284 املجموع
البحث   :أدوات

بالذات الو ،: إعداد(مقياس غو   ).2011القرة

النفسية املناعة الباحثان(مقياس   )إعداد

أوال
ً

بالذات:    :الو

غو القرة الد)2011(إعداد لعينة املقياس مالءمة من التحقق ولغرض راسة،،
بحساب الباحثان قام فقد ا، ا وأو والبدائل املفردات، وصياغة وصالحية السعودية، ئة زوللب

معل لدى بالذات الو لقياس صالحيتھ من والتحقق للمقياس ية م و السي صائص ا
ي وفق ان جا عليم ة بإدا عاقة زذو ر   :ي

بالذات الو ملقياس ية م السيكو صائص   :ا

  :قالصد -1

املفردات -   :صدق

ع إليھ ت ت الذي البعد جة ود ة العبا جة د ن ب تباط معامل حساب ُتم ر ر ر ر
بالذات الو ة–مقياس العبا جة د حذف رعد العينة–ر ع املقياس تطبيق عد وذلك

ا أفراد عدد بلغ وال اسة،) 100(ستطالعية الد لعينة ص املجتمع نفس من رمعلما
د ذلكوا يو التا   . لو
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  ): 2(لجدو

بالذات الو ملقياس إليھ تمي ت الذي البعد جة ود ة العبا جة د ن ب تباط ُمعامالت ر ر ر   ر

اص ا بالذات بالذات الو  )البي–العام(الو

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

1 0,553** 9 0,513** 15 0.425** 22 0,522** 

2 0,472** 10 0,608** 16 0,632** 23 0,497** 

3 0,012 11 0,505** 17 0,480** 24 0,613** 

4 0,469** 12 0,613** 18 0,533** 25 0,450** 

5 0,455** 13 0,519** 19 0,459** 26 0,018 

6 0,422** 14 0,378** 20 0,425**   

7 0,473**   21 0,590**   

مستو**  **0,502 8 عند  0.01ىدال

الذي البعد جة ود ة العبا جة د ن ب تباط معامالت أن السابق دو ا من ُيت ر ر ر ر ل
مستو عند إحصائيا دالة بالذات الو ملقياس ة العبا جة د حذف عد إليھ ت ىت ر ما0.01ر

ة العبا ا) 3(رعدا عد ةُمن والعبا اص، ا بالذات العام؛) 26(رلو بالذات الو عد ُمن

ما املقياس، من ما حذف تم لذا إحصائيا؛ دالة غ ما اصة ا تباط معامالت ان رحيث
للمقياس املفردات صدق إ   .ش

لية ال جة الد ومع البعض ا عض عاد جة د ن ب تباط معامالت حساب تم ركما ر ر
ذلكللمق يو التا دو وا   .لياس،

  ): 3(لجدو

بالذات الو ملقياس لية ال جة والد البعد جة د ن ب تباط رمعامالت ر     ُر

اص ُالبعد ا بالذات بالذات الو  )البي–العام(الو

اص ا بالذات   ـــــ الو

بالذات  ـــــ **0,455 )البي–العام(الو

لية ال جة  **0,848 **0,858 رالد

معا، ا عض بالذات الو عاد أ ن ب تباط معامالت أن السابق دو ا من ريت ل
مستو عند إحصائيا دالة للمقياس لية ال جة والد البعد جة د ن ىو ر إ0.01ُر ش مما ؛

املقياس   .صدق
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  الثبات -2

نبا كر الفا معامل باستخدام سة املدر عاده وأ املقياس ثبات حساب وتم دوو وا لخ،
بالذات الو ملقياس الثبات معامالت يو   .التا

  ): 4(لجدو

نباخ كر الفا معامل باستخدام بالذات الو ملقياس الثبات   ومعامالت

للثبات ُالبعد ألفا  معامل

اص 1 ا بالذات  0,711 الو

بالذات 2  0,708 )البي–العام(الو

لية 3 ال جة  0,799 رالد

جةيت والد بالذات الو مقياس عاد أل الثبات معامالت أن السابق دو ا رمن ل
ب ت ال ع بلغت نباخ كر الفا معامل باستخدام لية قيم)0.799 -0.708 – 0.711(وال و ،

املقياس ثبات إ ش مما مرتفعة؛   .ثبات

صا غ ن مفردت حذف تم أنھ يت السابقة والصدق الثبات إجراءات وغمن دقة
املفردة و) 3(ثابتھ، البعد اص(لمن ا بالذات واملفردة)الو ي) 26(، الثا البعد من

العام( بالذات من))البي(الو ونة م للمقياس ائية ال ة الصو و ت ذلك و ر، مفردة،) 24(ن
التا عة   :زمو

و اصالو: لالبعد ا ع: بالذات حتو  ).13 – 1(مفردة13يو

ي الثا بالذات: البعد ع): البي-العام(الو حتو  ).24 –14(مفردة11يو

ا ا للبحث ساسية العينة ع للتطبيق ة صا ة الصو ذه   .رو

بالذات الو مقياس يح ت قة   :طر

ال جابة بدائل حسب املقياس ع ستجابة   :تاليةتتم

املفردات
 املوجبة

  ًدائما

جات) 5 (  رد

  ًغالبا

جات) 4(  رد

  ًأحيانا

جات) 3(  رد

ا   ًرناد

ن) 2( جت  رد

  ًأبدا

جة) 1( رد
 واحدة

املفردات
 السالبة

  ًدائما

جة) 1( رد
 واحدة

  ًغالبا

ن) 2( جت  رد

  ًأحيانا

جات) 3(  رد

ا   ًرناد

جات) 4(  رد

  ًأبدا

جات) 5(  رد

السالبة ،)24 – 19 – 18 – 17 – 14 – 12 – 11 – 10 – 8 – 3 – 1: (واملفردات
جة د أع إ جة د ى أد من للمقياس لية ال جة الد اوح روت ر املتوسط)130- 26(ر وأن ،

للمقياس جة) 78(الفر   .رد
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النفسية: ًثانيا املناعة   :مقياس

عاقة، ذو معل لدى النفسية املناعة مقياس بإعداد الباحثان عديقام وذلك
ا وم النفسية، املناعة السابقة س املقاي ع طالع و ة، النظر دبيات إ مقياس: الرجوع

(Olah et al, 2012)ومقياس دان،(، ومقياس)2013ز ف،(، ومقياس)2015الشر ي،(، املال
ومقياس)2019 ،)، ومقياس)2019فت وتحلي)2019العبيدي،(، ا، عاد أ ومعرفة ل،

املقياس بناء ا م لالستفادة ا   .محتوا

املقياس  :وصف

املناعة لقياس عاد أ ستة تحديد تم السابقة س املقاي عاد أ فحص خالل من
وصياغة كما) 42(النفسية، عد ل ل ية س ال مية مراعاة مع عاد، ع عة مو زمفردة

  :ي

و - ي: لالبعد يجا  ).8-1(مفردات،) 8(التفك

ي - الثا نفعا: البعد  ).14-9(مفردات،) 6(الضبط

الثالث - الذاتية: البعد  ).22-15(مفردات،) 8(الكفاءة

ع - الرا جتماعية: البعد  ).30 -23(مفردات) 8(الكفاءة

امس - ا النفسية: البعد والصالبة  ).36 -31(مفردات،) 6(الصمود

السادس - الدي: البعد ام   ).42-37(ردات،مف) 6(ل

النفسية املناعة ملقياس ية م السيكو صائص   :ا

  :الصدق -1

ي ما ع املقياس صدق حساب الباحثان   :اعتمد

ن  - أ املحكم   :صدق

ة وال النفس علم ن املتخصص من مجموعة ع ولية ة الصو عرض رتم
مفردات وضوح مدى حو م ا آ الستطالع ، م والتقو والقياس لالنفسية ومدىر املقياس،

ال للبعد املقياس مفردات انتماء ومدى أجلھ، من وضعت ما لقياس املقياس مفردات ُمالئمة

اعتماد وتم املقياس ر تطو تفيد ال حات املق ذكر أو التعديالت وإدخال إليھ، ت ت
سبة و%) 80(موافقة املفردات، صالحية ع للداللة اء ا اء ا من فو رفما ضوءق

السادس البعد حذف تم ن املحكم ا أبدا ال الدي(املالحظات ام عض)ل وحذف ،
دو وا املفردات، عض صياغة عديل و ذلك) 1(لاملفردات،   :يو
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  ):5(لجدو

التحكيم عد ا مفردا وعدد النفسية املناعة مقياس عاد   أ

 البعد
املفردات عدد
التحكيم  قبل

املفردات عدد
 ذوفةاملح

املفردات عدد
التحكيم  عد

مجموع
 املفردات

ي يجا  7 1 8 التفك

نفعا  6 - 6 الضبط

الذاتية  5 3 8 الكفاءة

جتماعية  6 2 8 الكفاءة

النفسية والصالبة  6 - 6 الصمود

الدي ام  - 6 6 ل

30 

البناء  - ب   :صدق

التح باستخدام للمقياس البناء صدق حساب تطبيقتم عد وذلك ، العام ليل
ا أفراد عدد بلغ استطالعية عينة ع ولية تھ صو يمثلو) 100(راملقياس ومعلمة نمعلما

ً

خالل من للمقياس العام الصدق حساب وتم اسة، الد لعينة ص املجتمع أفراد رنفس
ط باستخدام ستطالعية العينة أفراد جات لد تباطية راملصفوفة ،ر العام التحليل قة ر

معامالت ملصفوفة العام التحليل حساب ساسية ونات امل قة طر استخدام وتم
مكس الفا قة بطر للعوامل املتعامد ر التدو عد و رتباط، خمسةVarimaxر استخالص وتم ،

العو ع الدالة شبعات وال الواحد، من أك ا م ل ل امن ال ذر ا ان منعوامل أك امل
النفسية0.3 املناعة ملقياس املتعامد ر التدو عد املستخرجة العوامل يو التا دو وا   .ل،

  ): 6(لجدو

املتعامد ر التدو عد العام التحليل من الناتجة العوامل   مصفوفة

رقم العوامل العوامل
ة ي لو رالعبا ع الثالث الثا امس الرا  ا

رقم
ة ي لو رالعبا عالثالث الثا امسالرا ا

1 0,425     17   0,368  
2 0,356     18   0,363  
3 0,610     19    0,400 
4      20    0,355 
5 0,558     21    0,400 
6 0,737     22    0,704 
7 0,621     23    0,326 
8  0,685    24    0,352 
9  0,637    25     0,508 

10  0,701    26     0,413 
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رقم العوامل العوامل
ة ي لو رالعبا ع الثالث الثا امس الرا  ا

رقم
ة ي لو رالعبا عالثالث الثا امسالرا ا

11  0,594    27     0,406 
12  0,571    28     0,412 
13  0,558    29     0,516 
14   0,526   30     0,426 

15   0,648   
ذر ا
امن  ال

3.668 3,318 2,81 2,2641,778 

16   0,606   
سبة

التباين
% 

12.226 11.06 9.3657,5465.928 

ي ما السابق دو ا من   :ليت

خمسة عن النفسية املناعة ملقياس املتعامد ر التدو عد العام التحليل أسفر
ا ل امنة ال ذو ا انت تباين) 1,778 – 2,264 – 2,81 – 3,318 – 3,668(رعوامل سب ب

ع%) 5,928 -% 7,546 -% 9,365 -% 11,06 -% 12,226( ات العبا جميع شبعت روقد
ة العبا عدا فيما مس ا من)4(رالعوامل أقل ا شبع ان حيث من0.30؛ ا حذف تم لذا

الناتجة للعوامل عرض ي وفيما   :املقياس،

و بھ: لالعامل نفسھ) 6(شبع ع الفرد اعتماد عن ا مضامي تكشف ات رعبا
عما والرضا والتفاؤ حياتھ بالفاعلية والشعو دافھ، أ لتحقيق إر بإيجابية والنظر أنجزه،

بـ العامل ذا سمية يمكن ذا وع ا، يمر ال املواقف ي(جميع يجا   ).التفك

ي الثا بھ: العامل ه) 6(شبع وتفك الفرد ل تم عن ا مضامي تكشف ات رعبا
يمكن ذا وع لھ، املوجھ النقد وتقبل نة باملر والتح وأفعالھ أقوالھ ذاوجميع سمية

بـ نفعا(العامل   ).الضبط

الثالث بھ: العامل لتحقيق) 5(شبع الفرد س عن ا مضامي تكشف ات رعبا
فيما قتدار و بالفاعلية الشعو مع ا يواج ال للمشكالت بديلة حلو وضع مع دافھ، رأ ل

بـ العامل ذا سمية يمكن ذا وع أعمال، من بھ الذات(يقوم   ).يةالكفاءة

ع الرا بھ: العامل التأث) 6(شبع ع الفرد ة قد عن ا مضامي تكشف ات رعبا ر
ذا وع املختلفة، ار ف وتقبل بفاعلية، م مع والتواصل م ل املساعدة وتقديم ن، خر

بـ العامل ذا سمية جتماعية(يمكن   ).الكفاءة

امس ا بھ: العامل مضا) 6(شبع تكشف ات ةرعبا مواج ع الفرد ة قد عن ا رمي
لية املسؤ تحمل مع القرار، اتخاذ ع تھ وقد دافھ، أ إلنجاز املثابرة مع ھ تواج ال والصعاب ر

بـ العامل ذا سمية يمكن ذا وع أعمالھ، النفسية(جميع والصالبة   ).الصمود

  الثبات -2

معام باستخدام سة املدر عاده وأ املقياس ثبات حساب دووتم وا نباخ، كر الفا لل و
النفسية املناعة ملقياس الثبات معامالت يو   .التا
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  ):7(لجدو  

نباخ كر الفا معامل باستخدام النفسية املناعة ملقياس الثبات   ومعامالت

للثبات ُالبعد ألفا  معامل

ي 1 يجا  0.732 التفك

نفعا 2  0.744 الضبط

الذاتية 3  0.715 الكفاءة

جتماعية 4  0.751 الكفاءة

النفسية 5 والصالبة  0,768 الصمود

لية 6 ال جة  0,869 رالد

لية ال جة والد املقياس عاد أل الثبات معامالت أن السابق دو ا من ريت ل
ب ت ال ع بلغت نباخ كر الفا معامل  – 0,751 – 0,715 – 0,7440 – 0,732(وباستخدام

ث)0,869 – 0,768 قيم و املقياس، ثبات إ ش مما مرتفعة؛   .بات

ائية ال تھ صو   :راملقياس

ائية ال تھ صو املقياس قم(رأصبح ق من..) رم ونا ع) 29(ًم عة مو زمفردة
ي كما عاد أ  :خمسة

و - ي: لالبعد يجا  ).6-1(مفردات،) 6(التفك

ي - الثا نفعا: البعد  ).12-7(مفردات،) 6(الضبط

الثالث - الذاتية: البعد  ).17-13(مفردات،) 5(الكفاءة

ع - الرا جتماعية: البعد  ).23 -18(مفردات) 6(الكفاءة

امس - ا النفسية: البعد والصالبة   ).29 -24(مفردات،) 6(الصمود

النفسية املناعة مقياس يح ت قة   :طر

التالية جابة بدائل حسب املقياس ع ستجابة   :تتم

املفردات
 املوجبة

  ًدائما

جات) 5(  رد

  ًغالبا

جات) 4(  رد

  ًأحيانا

جات) 3(  رد

ا   ًرناد

ن) 2( جت  رد

  ًأبدا

جة) 1( رد
 واحدة

املفردات
 السالبة

  ًدائما

جة) 1( رد
 واحدة

  ًغالبا

ن) 2( جت  رد

  ًأحيانا

جات) 3(  رد

ا   ًرناد

جات) 4(  رد

  ًأبدا

جات) 5(  رد
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السالبة لية)17 – 16 – 11 – 10 – 7 – 6: (واملفردات ال جة الد اوح وت ر،
جة د أع إ جة د ى أد من رللمقياس للمقياس()ر الفر املتوسط وأن جة() ،   .رد

البحث املستخدمة حصائية   :ساليب

تية ساليب باستخدام إحصائيا البيانات تحليل تم البحث ض فر من   :وللتحقق

مس) ت(اختبار - ملعرفة واحدة عينةملجموعة لدى النفسية املناعة شار ان ىتو
اسة  .رالد

البحث - ات متغ ن ب العالقة ملعرفة سو ب تباط ا نمعامل  .ر

خالل - من النفسية باملناعة بؤ الت انية إم ملعرفة املتدرج املتعدد نحدار تحليل
بالذات   .الو

لل حصائية زم ا برنامج باستخدام إحصائيا البيانات ة معا تم علوموقد
اسبSPSSجتماعية ا بواسطة ،.  

البحث   :نتائج
و عاقة"لالفرض ذو معلمي لدى النفسية املناعة من مرتفع مستو ييوجد ى

ان جا عليم ة زبإدا   ."ر

اختبار استخدام تم الفرض ذا من نة) ت(للتحقق مقا وتم واحدة، رملجموعة
باملت بالبحث لعينة الفع ي سا ا يمثلاملتوسط والذي ا ف جة% 50وسط د رمن

ذلك يو التا دو وا للمقياس، لية ال جة والد لالبعد ر ُ.  

  )8(لجدو

لدى" ت"قيمة ا عاد وأ النفسية للمناعة ا ف واملتوسط الفع املتوسط ن ب الفر قملعرفة
اسة الد   )284= ن(رعينة

املتوسط ُالبعد
ا  ف

املتوسط
 الفع

نحراف
 ياملعيار

متوسط
ىمستو "ت"قيمة قالفر

 الداللة
ي يجا  0,01 55,068 8,440 2,582 26,440 18 التفك

نفعا  0,01 37,798 6,475 2,887 21.475 15 الضبط
الذاتية  0,01 37,353 4,436 2,001 17,436 13 الكفاءة

الكفاءة
 0,01 65,511 9,841 2,531 24,841 15 جتماعية

الصمود
والصالبة
 النفسية

15 26,654 2,492 11,654 78,801 0,01 

لية ال جة  0,01 89,909 41,848 7,843 116,848 75 رالد
ي ما السابق دو ا من   :ليت

قيمــــة مــــن" ت"أن ــــل ل ــــ ا ف واملتوســــط ــــ الفع املتوســــط ن بــــ ق الفــــر وملعرفــــة
ب ليــــــة ال جــــــة والد النفــــــسية املناعــــــة عــــــاد ــــــبرأ ت ال ــــــ ع  – 37,353 – 37,798 – 55,068(لغــــــت

مـــــستو) 89,9090 – 78,801 – 65,511 عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة قيمـــــة ـــــ ــــــ0.01ىو إ ـــــش ممـــــا ،
ــــ إ ــــش ممــــا ؛ ــــ ا ف واملتوســــط ــــ الفع املتوســــط ن بــــ احــــصائية داللــــة ذات ق فــــر ووجــــود

معل من اسة الد عينة لدى النفسية املناعة مستو تفاع را انىر جا عليم ة بإدا عاقة زذو ر   .ي
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ــ العكي اســة د يجــة ن مــع يجــة الن ــذه وتتفــق ، و الفــرض تحقــق ــذلك رو ،)2018(ل
اســـة ـــ(رود طلبـــة) 2018فت لـــدى النفـــسية املناعـــة مـــن مرتفـــع مـــستو وجـــود ـــ إ توصـــلت ـــ ىال

يجــــــ ن مــــــع يجــــــة الن ــــــذه واختلفــــــت العينــــــة، اخــــــتالف عتبــــــار ــــــ خــــــذ مــــــع امعــــــة اســــــةا د رة
اسة) 2018التخاينة،( د يجة للمناعـة) 2020صبح،(رون متوسـط مـستو وجـود ـ إ ت أشا ىال ر

سمات عاقة ذو معل تمتع إ يجة الن ذه الباحثان عز و امعة، ا طلبة لدى يالنفسية و
ـــ ال ليـــات و طـــط ا ـــسب أ بوضـــع م وتحـــص عاقـــة ذو فئـــة مـــع للتعامـــل م ل تـــؤ ات يوقـــد ر

ذوــ ــ معل تمتــع ذلــك ــ ا عــالوة م، ــا أف أو م ســلوك ــ ع تــؤثر ال ــ ح طــار ــل مــع يستخدم ٍئ ر
ال السلبية واملواقف الضغوطات من وحماية حصانة م ل توفر نة وم ة قو صية عاقة

أشـــار مـــا ـــ ا باإلضـــافة ــا، مع ي يجـــا والتوافـــق ـــا ع الناتجــة الـــسلبية ثـــار ـــة ومواج م ضــ ع
رإل مــــر مــــع يــــاة ا ومواصــــلة ــــدث ا يعاب اســــ عــــد املعلــــم أن ــــ ا ن وآخــــر ت ــــ جيل نمــــوذج ويــــھ

اسـتجابات رت ظ ال املتطرفة ستجابات من للتخلص مضادة واعية ال عمليات تبدأ الوقت
بواســطة ـدث ل املــستقبلية الـسلبية الثابتــة عـة ال ــل بتجا النفـسية املناعــة تقـوم حيــث أوليـة،

أو كيفيــــــةآليـــــات ـــــ املعلومـــــات بنـــــاء إعـــــادة و ـــــل والتجا ــــــل التحو ـــــ ع عمـــــل معرفيـــــة عمليـــــات
أن فيــھ شــك ال وممــا املتباينــة، م وحاجــا م صائــص مالئمــة قــة بطر عاقــة ذو مــع يالتعامــل

ـ م ـس خـاص ل ـش عاقـة ذو ـ ومعل عـام ل ـش ن املعلمـ ا يتلقا ال ية التد ات يالدو ر ر
ادة و م يل النفـسيةزتأ املناعـة مستو من د يز مما عاقة، ذو مع الفعال للتعامل م ىكفاء ي

م   .لد

ي الثا عاقة"الفرض ذو معلمي لدى بالذات الو من مرتفع مستو ييوجد ى
ان جا عليم ة زبإدا   ."ر

اختبار استخدام تم الفرض ذا من املتوسط) ت(للتحقق نة مقا وتم واحدة، رملجموعة
ال ي سا يمثلا والذي ا ف باملتوسط بالبحث لعينة جة% 50فع والد البعد جة د رمن ُر

ذلك يو التا دو وا للمقياس، لية   .لال

  )9(لجدو

لدى" ت"قيمة عاده وأ بالذات للو ا ف واملتوسط الفع املتوسط ن ب الفر قملعرفة
اسة الد   )284= ن(رعينة

 ُالبعد
املتوسط

ا  ف
املتوسط

 الفع
نحراف

 ياملعيار
متوسط

 قالفر
 "ت"قيمة

ىمستو
 الداللة

بالذات الو
اص  ا

33 51,687 5,162 18,686 61.005 0,01 

بالذات الو
–العام(

 )البي
28 42,313 5.005 14,313 48,188 0,01 

لية ال جة  0,01 64,127 33.000 8.672 94,000 61 رالد
دو ا من يليت ما   :السابق



عي بالذات وعالقتھ بالمناعة النفسیة لدى معلمي ذوي الو
 اإلعاقة بإدارة تعلیم جازان

  ھادي ظافر حسن كریري/ د
 سعدي عبد هللا إبراھیم حكمي

 

 

30 

قيمة الو" ت"أن عدي من ل ل ا ف واملتوسط الفع املتوسط ن ب ق الفر ُملعرفة و
ب ت ال ع بلغت لية ال جة والد دالة) 64.127 – 48.188 – 61.005(ربالذات قيم و

مستو عند املتوسط0.01ىإحصائيا ن ب احصائية داللة ذات ق فر وجود إ ش مما و،
منا اسة الد عينة لدى بالذات الو مستو تفاع ا إ ش مما ؛ ا ف واملتوسط رلفع ىر

ان جا عليم ة بإدا عاقة ذو زمعل ر   .ي

غو القرة اسة د يجة ن مع يجة الن ذه وتتفق ي، الثا الفرض تحقق ذلك اسة)2011(رو ود ر،
ز العكي)2015(عز اسة ود إ) 2018(ر، ت أشا بالذاترال الو من مرتفع مستو ىوجود

أن إ يجة الن ذه الباحثان عز و العينة، اختالف باالعتبار خذ مع امعة ا طلبة ولدى
وتأمالت ات خ من ا يتصل وما اصة ا م لذوا م اك بإد يتمتعو عاقة ذو رمعل ن ي

الك م ولد م، يحيط وملا العامة م لذوا م اك وإد القوةروتنظيم، نقاط ملعرفة ة والبص فاءة
ات الدو بأن شك وال ات، ا من والتعلم ي الذا التأمل ع ن قادر م ف م، لد روالضعف و

و ع م جعل املتنوعة ات ا ع ب والتد املعلمو ا يتلقا ال املتخصصة ية رالتد نر
توجيھ ع ن قاد م يجعل مما م، ذوا ر لتطو م ا بقد رتام إنجازر نحو يجابية م مشاعر

الطلبة مع التعامل و ن خر مع العالقات نفتاح و نة املر أيضا م ل يح ي ذا و ام، وامل ً

امل داء جودة من د يز مما بھ، يقومو الذي امل العمل ر جو عد ذا و عاقة، نذو ي
ذه مع العمل ومع بقيمة حساس و الفاعلية ادة  .الفئةزو

الثالــــث والــــو"الفــــرض النفــــسية املناعــــة ن بــــ إحــــصائيا دالــــة تباطيــــة ا عالقــــة رتوجــــد
ان جا عليم ة بإدا عاقة ذو معلمي لدى زبالذات ر   ."ي

املناعـــــة ن بــــ العالقـــــة ملعرفــــة ســــو ب تبـــــاط ا معامــــل اســـــتخدام تــــم الفــــرض ـــــذا مــــن نللتحقــــق ر
ـــــ معل مـــــن اســـــة الد عينـــــة لـــــدى بالـــــذات والـــــو ان،رالنفـــــسية جــــــا علـــــيم ة بـــــإدا عاقـــــة زذو ر ي

ذلك يو التا دو   .لوا

  ): 10(لجدو

اسة الد عينة لدى بالذات والو النفسية املناعة ن ب تباط رمعامالت   )284= ن(ر

املناعة
  النفسية

بالذات  الو

التفك
ي  يجا

الضبط
 نفعا

الكفاءة
 الذاتية

الكفاءة
 جتماعية

الصمود
البةوالص

 النفسية

جة رالد
لية ال

 للمناعة
بالذات الو

اص  ا
0,181** 0,457** 0,356** 0,298** 0,205** 0.480** 

بالذات الو
–العام(

 )البي
0,260** 0,328** 0,333** 0,185** 0,258** 0,433** 

لية ال جة رالد
بالذات  للو

0,258** 0,461** 0,404** 0,284** 0,271** 0,535** 

مستو** عند  0.01ىدال
ي ما السابق دو ا من   :ليت

ا عاد وأ النفسية املناعة ن ب تباط معامالت ي(رأن يجا الضبط- التفك
الذاتية-نفعا جتماعية-الكفاءة النفسية-الكفاءة والصالبة لية–الصمود ال جة ) رالد
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عاده وأ بالذات اص(والو لية–عامال–ا ال جة مستو) رالد عند إحصائيا ؛0.01ىدالة
ش عينةمما لدى بالذات والو النفسية املناعة ن ب إحصائيا دالة تباطية ا عالقة وجود رإ

اسة انرالد جا عليم ة بإدا عاقة ذو معل زمن ر   .ي

العكي يجة ن مع يجة الن ذه وتتفق ي، الثا الفرض يتحقق ذلك وال) 2018(و
طلبة لدى بالذات والو النفسية املناعة ن ب موجبة تباطية ا عالقة وجود إ ت رأشا ر

العينة اختالف عتبار خذ مع امعة،   .ا

عاقة، ذو ملعل صية ال ة واج الذات أن ا يجة الن ذه الباحثان عز يو و
ح ، ا ا العالم مع يتعامل الذي الوا زء ا ا املحيطةرو جتماعية بالعملية تم يث

بأحداث بؤ الت من ا تمك وال ، جتما و ال امل والت والتفك اك د ا م وم رم
بالص التح مية بأ ي ذا مؤشر عاقة ذو معل عطي ما و مستقبال، تحدث يقد

مسب عرف ونھ نفعاالت وضبط والصالبة النفسية وجوانبواملناعة تھ ان وإم اتھ قد رقا
ً

، التعلي للموقف مواتيھ مواقف أي الذات ع للسيطرة ا استغالل وكيفية وضعفھ، قوتھ
ومعرفتھ ن، خر وانفعاالت بذاتھ الو ع ة القد لديھ الذي الفرد أن ع يدلل ما ذا رو

السليم ات القرا إلنجاز املعرفة ذه واستعمال املزاجية وال ةربحالتھ النفسية باملناعة والتح
ي إيجا ا سل موقف أي تحو ا لبدو ّ   . ر

ع الرا معلمي"الفرض لدى بالذات الو خالل من النفسية باملناعة بؤ الت يمكن
ان جا عليم ة بإدا عاقة زذو ر   ."ي

انيـــة إم ملعرفـــة املتـــدرج املتعـــدد نحـــدار تحليــــل اســـتخدام تـــم الفـــرض ـــذا مـــن بــــؤللتحقـــق الت
ذلك يو التا دو وا اسة، الد عينة لدى بالذات الو خالل من النفسية لباملناعة   .ر

  )11(لجدو

الو خالل من النفسية باملناعة بؤ الت انية إم ملعرفة املتدرج املتعدد نحدار تحليل نتائج
اسة الد عينة لدى   ربالذات

املتغ ُالبعد
 املستقل

معامل
رتباط

ز يا
 "ر"

معامل ع مر
رتباط

ي ز  "2ر"ا

معامل
" 2ر"التفس

 النموذج
معامل "ف"قيمة

Bنحدار
طأ ا
  ياملعيار

قيمة
 "ت"

ثابت
 نحدار

التفك
ي  يجا

الو
بالذات
 العام

0,260 0,067 0.064 20,376** 0,134 0,030 0,260 4,514** 20,772 

الو
بالذات
 العام

0,366 0,134 0,129 0,217 0,033 0,388 6,587** 
الضبط

الو نفعا
بالذات
اص  ا

0,151 0,023 0,021 

41,191** 

0,087 0,034 0,151 5,565** 

6.572 

الكفاءة
 الذاتية

الو
بالذات
اص  ا

0,243 0,059 0,046 27,447** 0,100 0,024 0.257 4,202** 8,625 
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املتغ ُالبعد
 املستقل

معامل
رتباط

ز يا
 "ر"

معامل ع مر
رتباط

ي ز  "2ر"ا

معامل
" 2ر"التفس

 النموذج
معامل "ف"قيمة

Bنحدار
طأ ا
  ياملعيار

قيمة
 "ت"

ثابت
 نحدار

الو
بالذات
 العام

0,206 0,042 0,038 0,086 0,024 0,216 3,524** 

الكفاءة
 جتماعية

الو
بالذات
اص  ا

0,298 0,089 0,086 27,580** 0,146 0.028 0.298 5,252** 17,275 

الصمود
والصالبة
 النفسية

الو
بالذات
 العام

0,258 0,067 0,063 20,144** 0,129 0.029 0,258 4,488** 21,215 

الو
بالذات
اص  ا

جة **6,318 0,357 0,086 0,542 0,119 0,125 0,353 رالد
لية ال

للمناعة
 النفسية

الو
بالذات
 العام

0,274 0,075 0,069 

56,906** 

0,424 0,089 0,270 4,783** 

70,889 

ي ما السابق دو ا من   :ليت

قيمة- امل" ف"أن ا عاد وأ النفسية باملناعة بؤ الت انية إم خاللملعرفة من سة ودر
بالذات الو عاد اص(أ ب) العام–ا ت ال ع  - 27.447 - 41.191 - 20.376(بلغت

مستو) 56.906 - 20.144 - 27.580 عند إحصائيا دالة قيم انية0.01ىو إم إ ش مما ؛
بالذات الو عاد أ خالل من ا عاد وأ النفسية باملناعة بؤ  .الت

يج الن ذه العكيوتتفق اسة د يجة ن إليھ توصلت ما مع انية) 2018(رة إم من
طالب اسة الد عينة أن عتبار خذ مع بالذات، الو خالل من النفسية باملناعة بؤ رالت
الثقة املعلم لدى بالذات للو يجابية ثار إ يجة الن ذه الباحثان عز و امعة، وا

تحديد انية وإم عبالنفس، ة والقد ات القرا واتخاذ صية ال والضعف القوة رجوانب ر
دو ا ل و ي قد داف تحقيق د ا ذل و واملشاعر ار ف ومالحظة املشكالت رحل ن

عاقة ذو معل لدى النفسية باملناعة بؤ الت انية   .يإم

إليھ أشار ما ذا د(Bandura, 1977)و ع الفرد ان لما ،رأنھ الو من عالية جة
معينھ، سلوكيات القيام ع اتھ قد حو معتقداتھ عن ع وال لذاتھ فعاليتھ دادت ا رلما لز
مات امل إلنجاز مثابرتھ ومدى ا، ل وتحديھ واملعقدة، الصعبة املواقف ة مواج نتھ وومر

ا لف ،(امل غو الفرض)6: 2011القرة يجة ن ة يجة الن ذه وتؤكد توصلت، ال ي الثا
عاقة ذو معل لدى بالذات والو النفسية املناعة ن ب إيجابية عالقة وجود   .يإ

ي،- يجا التفك لبعد سبة سة ُبال املدر ات املتغ أك العام بالذات الو وعد ُ

لھ ة بؤ الت القيمة انت حيث ي؛ يجا بالتفك بؤ الت اما دالةو) 4.514(إس قيمة
مستو عند إ0.01ىإحصائيا ات املتغ لدخو املصاحب ي ا ال التفس معامل بلغ كما ل،

نحدار سبة0.064) النموذج2ر(معادلة ب م س العام بالذات الو أن معناه ذا و ،6.4 %
ي يجا بالتفك بؤ  .الت
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معاي و ي املعلم ان ا يجة الن تلك الباحثان نعز واملبادئو املعتقدات من
لتحكيم وذلك إليھ، ت ي الذي املجتمع قيم مجموع ومن ا، يؤمن ال خالقية
بالذات بالو ن ستع فعندما لذا ا، يقوم ال والسلوكيات ا ت ي ال ات تجا

امل ا ستغل و الفرد، لدى ن املخز و ي إنھ حيث ة، شعو ال ستعانة تلك و وت نر علمن
ي يجا انب ل ار ف تلك ة بلو وكيفية شياء نحو ي يجا التفك لديھ ين ل  .رش

نفعا- الضبط لبعد سبة بؤ،ُبال الت و املرتبة العام بالذات الو ي يأ
لھ ة بؤ الت القيمة انت حيث ؛ نفعا عند) 6.587(بالضبط إحصائيا دالة قيمة و

نحدار0.01ىتومس معادلة إ ات املتغ لدخو املصاحب ي ا ال التفس معامل بلغ كما ل،
سبة0.129) النموذج2ر( ب م س العام بالذات الو أن معناه ذا و بؤ% 12.9، الت

نفعا  .بالضبط

لھ ة بؤ الت القيمة بلغت حيث الثانية؛ املرتبة اص ا بالذات الو ي أ و
مستو) 5.565( عند إحصائيا دالة قيمة قيمة0.01ىو لغت و ذا0.021 )النموذج2ر(، و ،

سبة ب م س اص ا بالذات الو أن نفعا% 2.1معناه بالضبط بؤ   .الت

املعلم لدى والعام اص ا بالذات الو ادة أن ا يجة الن تلك الباحثان عز زو و
وك اناتھ وإم اتھ قد ورومعرفة ت بحيث انفعاالتھ لضبط لھ يؤ حولھ م من مع التعامل نيفية

ع تدلل مناسبة أفعال دود جود و والضاغطة، املختلفة املواقف مع التعامل نة مر رلديھ و و
إليھ أشار ما ذا و بالذات، دي،(الو أوجھ) 103: 2015والبار ملعرفة دائمة حاجة الفرد أن

تخذ و لديھ، والضعف يتحكمالقوة أن يمكن خاللھ من اتھ، لقرا أساسا املعرفة ذه رمن ً

نفسھ ضبط و بانفعاالتھ   . الفرد

الذاتية- الكفاءة لبعد سبة بؤ: ُبال الت و املرتبة اص ا بالذات الو ي يأ
لھ ة بؤ الت القيمة انت حيث الذاتية؛ عند) 4.202(بالكفاءة إحصائيا دالة قيمة و

نحدار0.01ىمستو معادلة إ ات املتغ لدخو املصاحب ي ا ال التفس معامل بلغ كما ل،
سبة0.046) النموذج2ر( ب م س اص ا بالذات الو أن معناه ذا و بؤ% 4.6، الت

الذاتية  .بالكفاءة

لھ- ة بؤ الت القيمة بلغت حيث الثانية؛ املرتبة العام بالذات الو ي أ ) 3.524(و
مستو عند إحصائيا دالة قيمة قيمة0.01ىو لغت و أن0.038 )النموذج2ر(، معناه ذا و ،

سبة ب م س العام بالذات الذاتية% 3.8الو بالكفاءة بؤ  .الت

ع م بقد سمو ي م بذوا الواعو فراد ان ا يجة الن تلك الباحثان عز رو ن ن و
معا أثناء النفسية م حال اك مرإد حيا النجاح إ م ل تؤ صية سمات م ولد ا ش

إذ ء ال املزاج حال من ج ر ا ة ا م و متل و ياة ل إيجابية ى ر م ولد ونفعالية رؤ ن
م انفعاال ة إدا م عقالني م الذاتية) 117: 2008سعيد،(رساعد بالكفاءة بأ يت ما و و

حلو ضع و م داف أ لتحقيق م ل تؤ العالقاتووال ناء و م تواج ال للمشكالت بديلة ل
ن خر مع يدة   .ا
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جتماعية،- الكفاءة لبعد سبة اماُبال اس ات املتغ أك اص ا بالذات الو عد
لھ ة بؤ الت القيمة انت حيث جتماعية؛ بالكفاءة بؤ إحصائيا) 5.252(الت دالة قيمة و

مستو بلغ0.01ىعند كما معادلة، إ ات املتغ لدخو املصاحب ي ا ال التفس لمعامل
سبة0.086) النموذج2ر(نحدار ب م س اص ا بالذات الو أن معناه ذا و ،8.6 %

جتماعية بالكفاءة بؤ   .الت

م، خدم والس ماعة ا مع التفاعل ع مؤشرا جتماعية الكفاءة عت و
ً

من املعلم س طفالو ات قد تنمية يجابية املشاركة إ جتماعية الكفاءة رخالل
وعيھ خالل من ذلك يتم وال بفاعلية، م مع والتواصل م ل املساعدة وتقديم عاقة يذو

بذاتھ   .ومعرفتھ

اسة د مع يجة الن ذه اتفقت ز،(روقد عالقة) 2015عز وجود ا ت أشا رال
ب موجبة تباطية اسةرا د مع واختلفت ، جتما قناع و بالذات الو ) 2015القواقزة،(رن

جتماعية والكفاءة ي الذا الو ن ب ودالة موجبھ عالقة وجود عدم ا ت أشا   .روال

النفسية، والصالبة الصمود لبعد سبة اتُبال املتغ أك العام بالذات الو عد
وال بالصمود بؤ الت اما لھاس ة بؤ الت القيمة انت حيث النفسية؛ و) 4.488(صالبة

مستو عند إحصائيا دالة لدخو0.01ىقيمة املصاحب ي ا ال التفس معامل بلغ كما ل،
نحدار معادلة إ ات م0.063) النموذج2ر(املتغ س اص ا بالذات الو أن معناه ذا و ،

سبة والصال% 6.3ب بالصمود بؤ النفسيةالت  .بة

أو ذاتھ نحو ھ با ان توجيھ ع الفرد ة قد ان ا يجة الن ذه الباحثان عز رو و
فعال صد و ات القرا واتخاذ جتماعية عالقاتھ وتنمية نفسھ يدو ما بمعرفة ا ج رخا رر ر

النفسية والصالبة الصمود لديھ عز ا عواق ع  .زوالتعرف

للمناع- لية ال جة للد سبة النفسية،ربال وة املرتبة اص ا بالذات الو ي يأ
لھ ة بؤ الت القيمة انت حيث النفسية؛ باملناعة بؤ إحصائيا) 6.318(الت دالة قيمة و

مستو معادلة0.01ىعند إ ات املتغ لدخو املصاحب ي ا ال التفس معامل بلغ كما ل،
مع0.119) النموذج2ر(نحدار ذا و سبة، ب م س اص ا بالذات الو أن % 11.9ناه

النفسية للمناعة لية ال جة بالد بؤ   .رالت

لھ- ة بؤ الت القيمة بلغت حيث الثانية؛ املرتبة العام بالذات الو ي أ ) 4.783(و
مستو عند إحصائيا دالة قيمة قيمة0.01ىو لغت و معناه0.069) النموذج2ر(، ذا و ،

الو سبةأن ب م س العام النفسية% 6.9بالذات للمناعة لية ال جة  .ربالد

وانب ا افة بمعرفة اص ا بالذات الو ان ا يجة الن تلك الباحثان وعز
توليده وا ل ش بأ تت املزاجية وحاالتھ وقيمھ ومعتقداتھ عاقة ذو بمعلم اصة يا

ي الن ذه اتفقت وقد النفسية، اسةملناعتھ د مع وجود) 2019فت(رجة ع أكدت وال
النفسية باملناعة بؤ الت انية وإم املدركة الذاتية والكفاءة النفسية املناعة ن ب إيجابية عالقة
واملعتقدات واملعاي بالقيم ملام و العام بالذات والو املدركة، الذاتية الكفاءة خالل من

باملناعة ذلك بأ يت املواقفجتماعية صية ال ده موا ستخدم انھ حيث رالنفسية
بإيجابية ا مع التعامل من تمكنھ وال   . الضاغطة
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نحــدار معادلــة تـدخل لــم ـ ال بالــذات الـو عــاد أل ـة بؤ الت القيمــة حـساب تــم كمـا
ذلك يو التا دو وا ا، ل لية ال جة والد النفسية املناعة عاد أل سبة بال لوذلك   .ر

  ):12(لوجد

النفسية باملناعة بؤ الت نحدار معادلة تدخل لم ال بالذات الو عاد أل ة بؤ الت   القيمة

لــذا               إحــصائيا؛ دالــة ــ غ ات ــ املتغ ــذه ل ــة بؤ الت القيمــة أن الــسابق ــدو ا مــن ليتــ
والـــصمود جتماعيـــة والكفــاءة ي يجـــا ــ التفك مـــن ــل ب بـــؤ الت ــ نحـــدار معادلــة تـــدخل لــم

الن   .فسيةوالصالبة

  :التوصيات

ي بما الباحثان يو الية، ا اسة الد ا إل توصلت ال النتائج خالل   :رمن

شيط - ت م س أن ا شأ من ال جية ا وا الداخلية واملصادر ات باملتغ رتمام
ي يجا التفك الذاتية، الكفاءة مثل عاقة ذو معل لدى النفسية  .ياملناعة

ع - خاللالعمل من وذلك النفسية، باملناعة بؤ الت امھ إلس بالذات الو تنمية
تحمل ع م مساعد م س بما عاقة ذو ملعل ية والتد شادية امج يال ر ر

نية امل والضغوط ات الصعو  .زوتجاو

حات   :املق

عاقة - ذو معل لدى بالذات الو مقياس  .يبناء

للتعر - اسات د صيةرإجراء ال ات املتغ عض و النفسية املناعة ن ب العالقة ع ف
عاقة ذو معل  .يلدى

معل - لدى النفسية املناعة لتنمية بالذات الو ع قائم شادي إ برنامج رفاعلية
عاقة  .يذو

أخر - عينات البحث ات متغ اسة ىد  .ر

  

  

املستقل البعد ي املتغ ز ا  "ت"قيمة ر
ىمستو

 الداللة

ي يجا اص التفك ا بالذات دال 0,074 1,236 الو  غ

جتماعية العام الكفاءة بالذات دال 0,057 0,965 الو  غ

والصالبة الصمود
 النفسية

اص ا بالذات دال 0,101 1,709 الو  غ



عي بالذات وعالقتھ بالمناعة النفسیة لدى معلمي ذوي الو
 اإلعاقة بإدارة تعلیم جازان

  ھادي ظافر حسن كریري/ د
 سعدي عبد هللا إبراھیم حكمي

 

 

36 

  :املراجع

ية العر   :املراجع

عادل علياء املجد، القرار). 2016. (أبو اتخاذ ات ا وم بالذات بالو وعالقتھ نفعا ربداع
امعة، ا طالب بية،لدى ال لية . 212 -172،)2(16مجلة

1002767/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

محمود عطاف ، غا النف). 2016. (أبو ن بالتمك ئات كمن جتما مان و بالذات الو
غزة محافظات واملمرضات ن املمرض النفس،. لدى وعلم بية ال - 57،)54 (رسالة

79 .766022/Record/org.oclc.idm.sdl.com.ahmandum.search://http  

أحمد منال دي، ار). 2015. (والبار ف صناعة وفن الذ ب. العصف للتد ية العر راملجموعة
شر   .وال

باتلر توم ، م).2012. (نباودو النفس50أ علم جم(ًكتابا م ر، جر ر). ُمكتبة جر . مكتبة
شر( ص   .)2007العمل

ح محمدبخيت، ن بجامعة). 2020. (س س التد يئة أعضاء لدى بالذات والو كمة را
الوادي نة: جنوب مقا ة ئو تن اسة رد النفسية،. ر اسات للد ة املصر ). 107 (30راملجلة

123-176 .1050707/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

ن ج فز، وجر س، تراف ، العاطفي). 2013. (يبرادب اء جم (2.0الذ م ر، جر مكتبة).  ُمكتبة
ر شر. (جر ص   ).2009العمل

خالد ق طلبة). 2018. (التخاينة، لدى النف ن بالتمك بؤ الت النفسية املناعة ردو
ضوء مؤتة الديموغرافيةجامعة ات املتغ جامعة [عض ة، شو م ماجست رسالة ر

املنظومة]. مؤتة دار معلومات  . قاعدة
 975244/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

دانيال اء). 2011. (جوملان، جم (العاطفيالذ ر). 4ط. ُم جر شر. (مكتبة ص العمل
1995.(  

ز العز عبد جعفر رايزة، لدى). 2020. (ا النفسية ة بال ا وعالق النفسية املناعة ىمستو
التطبيقية، البلقاء جامعة ن اضي الر اساتالطلبة ة،–رد بو ال ،)1 (47العلوم

118-127 .1054476/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

ض وعبود، حمد، ن سر طيب، املاجست). 2020. (ا طلبة لدى ي الذا الو ىمستو
بية ال دمشق–لية البعث،. جامعة جامعة  .186 -149،)17 (42مجلة

1064515/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

محمد عصام دان، ا،). 2013. (ز وقياس ا عاد وأ ا وم مف النفسية بية،املناعة ال لية مجلة
)51(،811-882 .

739865/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 3 (، الجزء )190: (العدد

 

 

37 

ف عا حاب رالسعدي، من). 2018. (ر عينة لدى ي الذا بالو وعالقتھ النف ن التمك
ن فلسط جتماعية التنمية ة ا و ن جتماعي ن رخصائي العلوممجلة. ز

والنفسية، ة بو . 456-425،)4 (19ال
948504/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

ج سعاد بالذات). 2008. (سعيد، والو التفك ولوجية ديث. سي ا الكتب   .عالم

يمالسماد إبرا السيد ي، ي). 2007. (و الوجدا اء تنميتھ: الذ تطبيقاتھ، الفكر. أسسھ،   .دار

د فر عالء ف، وفق). 2015. (الشر النفسية املناعة نظام تدعيم شادي إ برنامج رفعالية
امعات ا طالب لدى اب باالغ الشعو فض لذاتھ املحددة صية ال رخصائص

ية اة [الفلسطي دكتو حة رأطر ةو شو م ة]. رغ املنصو  .رجامعة

صفاء ن،). 2020. (صبح، شر جامعة بو ال يل التأ دبلوم طلبة لدى النفسية ياملناعة
ة، بو ال العلوم سلسلة البعث جامعة . 166-125،)13 (42مجلة

1064309/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.hsearc://http  

ة مش واليوسفي، أمل؛ ز، العز ملعلم). 2000. (عبد املعر لألسلوب كمن صية ال سمات
اصة ا بية النفس. ال وعلم بية ال البحث   .220 – 210،)1 (14،مجلة

جاسر غانم سطامي، وال عدنان، سامر ادي، ال يئةال). 2015. (عبد أعضاء لدى بالذات و
النوع ات متغ ضوء ظ أبو جامعة من س العل) أن/ ذكر(رالتد ل واملؤ

ة وا والنفسية،. والتخصص ة بو ال العلوم . 638-607،)2 (16مجلة
669776/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mahmandu.search://http  

بدر تقى ز، امعة). 2015. (يعز ا طلبة لدى جتما باإلقناع وعالقتھ ي الذا رسالة [.الو
غداد]. ماجست   .جامعة

ن حسن إيمان ، ي). 2013. (رعصفو يجا التفك ات ا م لتنمية النفسية املناعة شيط رت
ال لدى س التد قلق جتماعروخفض و الفلسفة شعبة املعلمات اسات.طالبات رد

النفس، وعلم بية ال ية . 63-11،)42(3عر
481282/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http 

ق فار أسماء سامح). 2019. (وعفيفي، طلبةال لدى النف من و بالذات بالو وعالقتھ
امعة، ونفسية،ا ة و تر اسات . 213-163،)105(1رد

1011327/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

ض با وادي جبار ، بالو). 2017. (العكي ا وعالق امعة ا طلبة لدى النفسية املناعة
والعفو النفس. بالذات وعلم بية ال ية عر اسات . 454-423،)81(،رد

856776/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

  



عي بالذات وعالقتھ بالمناعة النفسیة لدى معلمي ذوي الو
 اإلعاقة بإدارة تعلیم جازان

  ھادي ظافر حسن كریري/ د
 سعدي عبد هللا إبراھیم حكمي

 

 

38 

، عادلع ي لدى). 2019. (أما املدركة سر الصمود عوامل ا وعالق النفسية ياملناعة
للتعلم ن القابل العقلية عاقة ذو طفال ات اسات. يأم للد ة املصر راملجلة

. 104-51،)104 (29،النفسية
1011448/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://ttph 

محمد أمل وأثره). 2018. (غنايم، النفسية املناعة شيط لت دي نف شادي إ ربرنامج
ة الثانو باملرحلة ن و املو لدى الفكر من النف. يتحقيق شاد ،)55(،رمجلة

381-426 .967213/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

وادي جبار ، والعكي أحمد، حسن ، قناع). 2014. (غو و ي الذا الو ولوجية سي
ع. جتما والتو شر لل ي العر املجتمع   .زمكتبة

أحمد د نا ، نحوال). 2019. (فت والتوجھ املشكالت حل ع ة والقد املدركة الذاتية ركفاءة
اسيا د ن املتفوق لدى النفسية باملناعة ئات كمن دف ًال ملقياس: ر العاملية ونات امل

النفسية نفسية،. املناعة اسات . 618-549،)3 (29رد
1008417/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

أحمد حسن ، غو غراء). 2011. (القرة ومقاومة جتماعية ة باملواج وعالقتھ ي الذا الو
امعة ا طلبة ة[لدى شو م غ اة دكتو حة رأطر ر ة]. و نصر املس امعة   .ا

وع يوسف؛ ا ثر ن، والش يل؛ ن إيمان خضرمحمد، عزة ميد، ا النفسية). 2016. (يبد املناعة
لدى جتماعية بالكفاءة ا وعالق للتعلم ن القابل عقليا ن املعاق طفال ات أم لدى

م، واجتماعية،أبناء ة و تر اسات . 486-435،)3(22رد
825503/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search/:/http  

السيد ي الفرحا للطفل). 2012. (محمود، ي يجا النفس ديدة. علم ا تمعة ا   .دار

اب الو عبد إيمان واملستو). 2020. (محمود، صطنا اء الذ نظم عض تفاعل ىأثر
م عينة لدى ياة ا وجودة ي الذا الو ع ا ةرالد العمر املرحلة طالب 17-16ن

النفس. سنة وعلم بية ال ية عر اسات . 298-259،)119(،رد
1037667/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  

يم إبرا كمال ، النفسيةالسعادة). 2000. (مر ة ال سالم: وتنمية الفرد لية ومسؤ
النفس امعات.وعلم ل شر ال   .دار

محمد ، وجنجو ن، حس عماد زاملرشدي، ين). 2017. (ن املتم الطلبة لدى ي الذا الو
عدادية املرحلة ن العادي م ة. وأقرا بو ال للعلوم ساسية بية ال لية مجلة

سانية   .1210-1196،)35(،و

ن حس بة وطھ، هللا، عبد دى ة، الوظيفي). 2018. (املعمر بالرضا ا وعالق النفسية املناعة
عمان سلطنة اصة ا بية ال معلمات بية،. لدى ال العل البحث  17مجلة

)19(،613-640 .
1022663/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search://http  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 3 (، الجزء )190: (العدد

 

 

39 

اللطيف عبد فاطمة ، الو). 2017. (مو ن ب العالقة وسيط كمتغ نفعاالت ة رإدا
غزة محافظات امل السيدات لدى املتعلم ز وال ماجست. [ربالذات رسالة

ق جامعة ة، شو   ].رم

عصام لدى). 2017. (جمعةنصار، الذات ة وإدا بالذات الو تنمية تد برنامج رفعالية ر
عدادية باملرحلة املختلفة اسة الد مداخل ذو من ن راملتعلم بية،. ي ال لية مجلة

17 )5(،157-224 .
1004862/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.chsear://http 

جمةاملراجع م ية   :العر

Abul-Majd, A. A. (2016). Emotional creativity and its relationship to self-
awareness and decision-making skills among university students, 
Journal of the College of Education, 16(2), 172-212. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1002767 

Abu Ghaly, A. M. (2016). Self-awareness and social safety as predictors of 
psychological empowerment among male and female nurses in Gaza 
governorates. Education and Psychology Letter, (54), 57-79. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/766022 

Al-Baroudi, M. A. (2015). Brainstorming and the art of making ideas. Arab 
Group for Training and Publishing. 

Bowdon, T. B. (2012). The 50 Most Important Books on Psychology (Jarir 
Library, translated). Jarir Library. (Original Work Published in 
2007). 

Bakhit, H. M. (2020). Wisdom and self-awareness among faculty members at 
South Valley University: A comparative predictive study. The 
Egyptian Journal of Psychological Studies, 30 (107). 123-176. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1050707 

Bradbury, T., and Graves, J.. (2013). Emotional Intelligence 2.0 (Jarir 
Bookstore, translated). Jarir Library. (original work published in 
2009). 

Takhayna, Q. K. (2018). The role of psychological immunity in predicting 
psychological empowerment among Mutah University students in 
the light of some demographic variables. The System House 
Information Base. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/975244 

Goleman, D. (2011). Emotional intelligence (translated. 4th). Jarir Library. 
(original work published in 1995). 

Al-Harayza, J. A. (2020). The level of psychological immunity and its 
relationship to mental health among student athletes at Al-Balqa 
Applied University, Studies - Educational Sciences, 47(1), 118-127. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1054476 

Al-Khatib, Nasreen Hamad, and Abboud, Duha. (2020). The level of self-
awareness among master's students at the Faculty of Education - 
Damascus University. Al-Baath University Journal, 42 (17), 149-
186. http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1064515 



عي بالذات وعالقتھ بالمناعة النفسیة لدى معلمي ذوي الو
 اإلعاقة بإدارة تعلیم جازان

  ھادي ظافر حسن كریري/ د
 سعدي عبد هللا إبراھیم حكمي

 

 

40 

Zeidan, E. M. (2013). Psychological Immunity, Its Concept, Dimensions and 
Measurement, Journal of the College of Education, (51), 811-882. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/739865 

Al-Saadi, R. A. (2018). Psychological empowerment and its relationship to 
self-awareness among a sample of social workers in the Ministry of 
Social Development in Palestine. Journal of Educational and 
Psychological Sciences, 19(4), 425-456. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/948504 

Saeed, S. G. (2008). The psychology of thinking and self-awareness. The 
modern world of books. 

Al-Samadouni, E. I. (2007). Emotional intelligence: Its foundations, 
applications, and development. Dar Al-Fikr. 

Sharif, A. F. (2015). The effectiveness of a counseling program in 
strengthening the psychological immune system according to the 
characteristics of the self-identified personality to reduce the feeling 
of alienation among Palestinian university students, unpublished 
doctoral thesis. Mansoura University. 

Sobh, S. (2020). Psychological immunity among students of educational 
qualification diploma at Tishreen University, Al-Baath University 
Journal, Educational Sciences Series, 42 (13), 125-166. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1064309 

Abdelaziz, A.; And Al-Yousifi, M. (2000). Personality traits as a predictor of 
the cognitive style of the special education teacher. Journal of 
Research in Education and Psychology, 14(1), 210-220. 

Abdel Hadi, S. A., & Bastami, G. J. (2015). Self-awareness among faculty 
members from Abu Dhabi University in light of gender variables 
(male/female), educational qualification, specialization and 
experience. Journal of Educational and Psychological Sciences, 16 
(2), 607-638. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/669776 

Aziz, T. B. (2015). Self-awareness and its relationship to social persuasion 
among university students, master thesis. Baghdad University. 

Asfour, I. H. (2013). Activating psychological immunity to develop positive 
thinking skills and reduce teaching anxiety among female student 
teachers, Philosophy and Sociology Division. Arab Studies in 
Education and Psychology, 3(42), 11-63. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/481282 

Afifi, A. F. (2019). Tolerance and its relationship to self-awareness and 
psychological security among university students, educational and 
psychological studies, 1(105), 163-213. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1011327 

Al-Olaiky, G. W. B. (2017). Psychological immunity among university 
students and its relationship to self-awareness and forgiveness. Arab 
Studies in Education and Psychology, (81), 423-454. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/856776 

 
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 3 (، الجزء )190: (العدد

 

 

41 

Ali, A. A. (2019). Psychological immunity and its relationship to perceived 
family resilience factors among mothers of children with intellectual 
disabilities who are able to learn. The Egyptian Journal of 
Psychological Studies, 29 (104), 51-104. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1011448 

Ghanayem, A. M. (2018). A religious psychological counseling program to 
activate psychological immunity and its impact on achieving 
intellectual security for talented secondary school students. 
Psychological Counseling Journal, (55), 381-426. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/967213 

Ghouli, H. A., and Al-Olaiky, J. W. (2014). The psychology of self-
awareness and social persuasion. Arab Society Library for 
Publishing and Distribution. 

Fathy, N. A. (2019). Perceived self-efficacy, problem-solving ability, and 
goal-orientation as predictors of psychoimmunity in high achievers: 
The factorial components of the psychoimmunity scale. 
Psychological Studies, 29(3), 549-618. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1008417 

Karagoli, H. A. (2011). Self-awareness and its relationship to social 
confrontation and resistance to temptation among university 
students, unpublished doctoral thesis. Mustansiriya University. 

Muhammad, I. N.; Lachin, S. Y.; and Abdel, H., A. K. (2016). Psychological 
immunity among mothers of mentally handicapped children who are 
able to learn and its relationship to the social competence of their 
children, educational and social studies, 22 (3), 435-486. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/825503 

Mahmoud, E. F. (2012). Positive child psychology. The New Congregation 
House. 

Mahmoud, I. A. (2020). The impact of the interaction of some artificial 
intelligence systems and the academic level on self-awareness and 
quality of life among a sample of 16-17 year old students. Arab 
Studies in Education and Psychology, (119), 259-298. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1037667 

Morsi, K. I. (2000). Happiness and Mental Health Development: Individual 
Responsibility in Islam and Psychology. Universities Publishing 
House. 

Al-Murshidi, I. H., and Janjun, M. Z. (2017). Self-awareness of outstanding 
students and their ordinary peers in the preparatory stage. Journal of 
the College of Basic Education for Educational and Human Sciences, 
(35), 1196-1210. 

Mamariya, H. A., and Taha, H. H. (2018). Psychological immunity and its 
relationship to job satisfaction among special education teachers in 
the Sultanate of Oman. Journal of Scientific Research in Education, 
17 (19), 613-640. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1022663 

 



عي بالذات وعالقتھ بالمناعة النفسیة لدى معلمي ذوي الو
 اإلعاقة بإدارة تعلیم جازان

  ھادي ظافر حسن كریري/ د
 سعدي عبد هللا إبراھیم حكمي

 

 

42 

Musa, F. A. (2017). Emotion management as a mediating variable in the 
relationship between self-awareness and learned helplessness among 
widowed women in Gaza governorates, Master's thesis published, 
Al-Aqsa University. 

Nassar, E. G. (2017). The effectiveness of a training program in developing 
self-awareness and self-management among learners with different 
entrances to the study in the preparatory stage. Journal of the College 
of Education, 17 (5), 157-224. 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1004862 

ية جن   :املراجع

Albert-Lőrincz, E., Albert-Lőrincz, M., Kadar, A., Krizbai, T., & Marton, R. 
(2011). Relationship between the characteristics of the psychological 
immune system and the emotional tone of personality in adolescents. 
The New Education Review, 23(1), 103- 113. 

Barbanell, L. (2009). Breaking the Addiction to Please Goodbye Guilt. 
Published by Jason Aronson. 

Bóna, K. (2014). An exploration of the psychological immune system in 
Hungarian gymnasts [Master’s Thesis]. University of Jyväskylä. 

Bredacs. A. M. (2016). Psychological Immunity Research to the 
Improvement of the Professional Teacher Training’s National 
Methodological and Training Development. Practice and Theory in 
Systems of Education, 11(2), 118-141. https://doi-
org.sdl.idm.oclc.org/10.1515/ptse-2016-0014 

Buss, A. (1980). Self-consciousness and social anxiety. San Francisco, CA: 
Freeman. 

Dubey, A., & Shahi, D. (2011). Psychological immunity and coping 
strategies: A study on medical professionals. Indian Journal of 
Social Science Researches, 8(1-2), 36-47. 

Duval, S., & Wicklund, R. A. (1972). A theory of objective self-awareness. 
Academic press: New York. 

Fung, C. (2011). Exploring individual self-awareness as it relates to self-
acceptance and the quality of interpersonal relationships. (Master 
Thesis). Pepperdine University. 
https://digitalcommons.pepperdine.edu/etd/195 

Gilbert, D. T., Pinel, E. C., Wilson, T. D., Blumberg, S. J., & Wheatley, T. P. 
(1998). Immune neglect: a source of durability bias in affective 
forecasting. Journal of personality and social psychology,75 (3), 
617-638. 

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: 
Bantam Books. New York. 

Gombor, A. (2009). Burnout in hungarian and swedish emergency nurses: 
demographic variables, work-related factors, social support, 
personality, and life satisfaction as determinants of burnout [Ph.D. 
Dissertation]. University of Eötvös Lorand Hungary. 

 
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 3 (، الجزء )190: (العدد

 

 

43 

Jack, k &Miller, E. (2008). Exploring self-awareness in mental health 
practice. mental health practice, 12 (3), 31-35. https://www-
proquest-
com.sdl.idm.oclc.org/docview/217227186?accountid=142908 

Kagan, H. (2006). The psychological immune system: A new look at 
protection and survival. Author House. 

Kiani, s., Iftikhar, l., Ahmed, F. (2016). Relationship between self-
Awareness and job Satisfaction among Male and female Government 
Teachers. Journal of Applied Environmental and Biological Science, 
6 (25), 96-101. TEXTROAD Journals 

Oláh, A. (1996). Psychological immune system: An integrated structure of 
coping potential dimensions. Paper presented at the 9th conference 
of the European Health Psychology Society, Bergen, Norway. 

Oláh, A. (2004). Psychological immunity: A new concept in coping with 
stress. Applied Psychology in Hungary, (56), 149-189. 

Oláh, A., Nagy, H., & Tóth, K., (2010). Life expectancy and psychological 
immune competence in different cultures. ETC–Empirical Text and 
Culture Research, 4, 102-108. 

Rasheed, S. P. (2015). Self-Awareness as a Therapeutic Tool for 
Nurse/Client Relationship. International Journal of Caring 
Sciences, 8(1), 211 – 216. 

Voitkane, S. (2004). Goal directedness in relation to life satisfaction, 
psychological immune system and depression in first-semester 
university students in latvia. Baltic Journal of Psychology, 5(2),           
19-30. 

Okpara, A., & Agwu, P. E. (2015). Self awareness and organizational 
performance in the Nigerian banking sector. European Journal of 
Research and Reflection in Management Sciences, 3(1), 53- 70. 

 

  


