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 الدراسة:ملخص 

هدف هذه الدراسة التعرف على مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف          

المنهج  ةالباحث استخدمت ،تعزى الختالف المؤهل العلمي وسنوات الخبرةالتي  الفروق في المناعة النفسية لديهم والكشف عن

ها صدق والتأكد من الباحثة أداة االستبانة وكانت من إعدادتم العمل على  ،ائية توحدأخص (13)الوصفي وتكونت عينة الدراسة من 

 :وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها ،حيث تم استخدم األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة ،وثباتها كأداة

الوزني  حيث بلغ المتوسط الحسابي ،بمنطقة الطائف لدى أخصيائيات التوحد بمسيتشيفى القوات المسيلحةتوجد مناعة نفسيية عالية 

وقد تراوحت المتوسييييطات الحسييييابية الموزونة  (.4.177لمجموع اسييييتجابات أفراد العينة على اسييييتبانة المناعة النفسييييية  ككل )

أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية كما  (.4.33)و  ،( 4.05السيتجابات عينة الدراسية في هذه االستبانة  بمختلف أبعاده بين )

للمناعة النفسيية تعزى الختالف المؤهل الدراسيي بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على أبعاد  (0.05)عند مسيتوى الداللة 

مما  ،( 0.05وهي قيم أكبر من مسييييتوى الداللة ) (،0.904 -0.697 )المناعة النفسييييية حيث بليت قيم مسييييتويات الداللة ل بعاد 

ايضيييييا  عدم وجود فروق ذات داللة إحصيييييائية عند مسيييييتوى الداللة  .يشيييييير إلى عدم وجود فروق تعزى لمتيير المؤهل العلمي

نوات وفي االسييتبانة ككل تعزى الختالف سيي ،بين متوسييطات إجابات أفراد عينة البحث في أبعاد اسييتبانة المناعة النفسييية (0.05)

مما يشييييييير إلى تقار   ،(0.05حيث جاءت قيم االحتمال المعنوية المصيييييياحبة للقيمة )ت( أكبر من مسييييييتوى المعنوية ) ،الخبرة

 .وال أثر الختالف سنوات الخبرة على وجهات نظرهم ،مستوى المناعة النفسية األخصائيات نحواستجابات 

 .ائفالط ،المملكة العربية السعودية ،مستشفى القوات المسلحة ،أخصائيات التوحد ،المناعة النفسية :الكلمات المفتاحية
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Abstract  

The aim of this study was to identify the level of psychological immunity among female autism 

specialists at the Armed Forces Hospital in Taif, and to reveal the differences in their psychological 

immunity due to the difference in academic qualifications and years of experience. The study 

sample consisted of (31) female autism specialists. 

The researcher used the questionnaire tool, which was prepared by it, and its validity and reliability 

were confirmed as a tool, where appropriate statistical methods were used for the nature of the 

study, and reached a number of results, the most important of which are: 

There is high psychological immunity among female autism specialists at the Armed Forces 

Hospital in the Taif region, where the weighted arithmetic mean of the total responses of the 

sample members to the questionnaire of psychological immunity as a whole was (4.177). The 

weighted arithmetic averages of the responses of the study sample in this questionnaire in its 

various dimensions ranged between (4.05) and (4.33). Also, there are no statistically significant 

differences at the significance level (0.05) for psychological immunity due to the difference in 

academic qualification between the average responses of the study sample on the dimensions of 

psychological immunity, as the values of the significance levels for the dimensions reached (0.697-

0.904), which are greater than the significance level (0.05). , which indicates that there are no 

differences due to the educational qualification variable. Also, there were no statistically 

significant differences at the significance level (0.05) between the averages of the answers of the 

research sample members in the dimensions of the psychological immunity questionnaire, and in 

the questionnaire as a whole due to the different years of experience, where the values of the moral 

probability associated with the value (t) were greater than the level of morality (0.05). , which 

indicates the convergence of female specialists' responses towards the level of psychological 

immunity, and the difference in years of experience has no effect on their views. 

Keywords: Psychological Immunology, Autism Specialists, Armed Forces Hospital, Kingdom 

of Saudi Arabia, Taif. 
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 :المقدمة. 1

 و خلق لإلنسان ،لقد خلق هللا الكون وما عليها لحكمة مقتدرة ،خلقنا هللا في هذا الكون فهيأ لنا األرض وما عليها لنعمرها     

فهذا الجسد معرض للداء لكن في نفس الوقت جعل هللا لكل  ،ووهبه الصحة والجسد في أحسن صورة ،نعما ال تعد وال تحصى

لبات بسبب الكثير من التقعلية فنجد أن هذا الجسد معرض للمرض العضوي وكذلك للمرض النفسي الذي يؤثر سلبا   ،داء دواء

ية واالجتماعية واالسرية مما يتطلب مواجهة الصدمات والضيوط والمواقف المؤلمة التي قد تمر بالفرد  في الحياة العلمية والعمل

 .ليعيش حياة سليمة خالية من أي مشاكل نفسية تؤثر على حياته ،خالل مسيرته

يشهد العديد من التييرات  على وتيرة واحدة وعلى نمط واحـد، وأن عـالم الـيـوم تمضيومن ناحية أخرى نجد أن حياة اإلنسان ال 

ست أثرت في جميع مجاالت الحياة وانعكجميع هذه التطورات واألحداث  ،السياسية ،القتصاديةا ،االجتماعية ،التكنولوجية ،العلمية

التي  ةوالضيوط الحياتي المشاكليتحملها الفرد وزيادة األمر الذي أدى إلى زيادة األعباء التي  ،بصورة إيجابية أو سلبيةآثارها 

 (۰۲۰۲)سليمان عبد الواحد،  .يواجهها

ظهـر علـم النفس اإليجابي بعد أن زادت االنفعاالت السلبية والضيوط الحياتية واألعباء على كاهل الفرد حتى كادت  هذانتيجة ل 

ي حياة ا حيث يركز على الجوانب اإليجابية فتفقده معنى الحياة والشعور بالسعادة والرضا عنها فجاء هذا العلم ليعيد للحياة بهجته

 (۰۲۰3)سليمان عبد الواحد،  .الفرد والتي من أهمها المناعة النفسية

ا ال يتجزأ ف مهن صعبة عاملين بوخاصة هؤالء الموظفين ال فرادفي رفع المناعة النفسية لدى جميع األالتدخل النفسي أصبح جزء 

مل كأطفال التوحد والتعايعانون من اضطرابات سلوكية ومشاكل نمائية  الذين االحتياجات الخاصة من ذويمع أطفال  املينكالع

وائق والضيوط مواجهة الع عملية فالبد منسرية والبيئتهم األ تؤثر علىضيوط  مما ينتج عنهابكافة مستوياتهم وعقلياتهم مع أسرهم 

ا على مناعتهم وصحتهم النفسية  .الحقيقي في جعل الحياة سليمة عاملهي ال فالمناعة النفسية ،التي قد تشكل خطر 

 ،الجميع من متباينةفهي ثقافة تختلف عن غيرها كذلك كل ومن مرحلة عمرية ألخرى لكن التعبير عنها يختلف من شخٍص ألخر 

ومنهم من يرى  ،النفسية هتلمناعن حياته األسرية مصدر أمنهم من يرى  ،كل فرد لتحقيقهيسعى  امهم افتظل المناعة النفسية مطلب

 يراها األمن ومنهم ايضا   ههي المناعة النفسية لديوالمستقبلية والنجاح في الحياة العملية والثقة بالنفس والتفاؤل تأكيد الذات 

  (9132 ،سليمان عبد الواحد) .هعن غير فلكل منهم رؤية تختلف ،الستقرار بحد ذاتهاو

 هذه بأن كذلويتضح من  ،المشكالت التي قد تواجههكن الموظف من التيلب على تم  توجه إيجابي حديث نسبيا   المناعة النفسية

 الدراسة تسعى الى معرفة مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف.

 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

واسعة االستخدام في حياتنا اليومية، تسهم بفاعلية في اتخاذ قرارات علمية تتعلق بفئات أصبحت اليوم إن االختبارات النفسية 

كثيرة من المجتمع، بصفة عامة يمكن النظر إلى االختبارات النفسية على أنهـا طـرق مقننة لتقييم األداء الحالي أو المستقبلي للفرد 

في لتطورات ا ساهمت لقد ،ن المعرفي والوجدانيللجانبيتشترك فيما بينها في قياسها  ومشكالت محددة لمهامعن طريق استجابته 

  ،معلوماتنا حول الكيفية التي يقوم بها األفراد في حل المشكالت المعرفية المختلفة إثراءميدان علم النفس في 
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كيفي أي علم الكمي وال بينعلـى التكامل بين الجانمـن االتجاهات الحديثة في تطوير االختبارات النفسية هو االتجاه الـذي يعمـل ف

 (۰۲٠٢النفس المعرفي والقياس النفسي معا )هشام جاد الر ، 

لمناعة النفسية أهمية كبيرة، فالفرد الذي يتمتع بمستوى عال من المناعة النفسية يستطيع مواجهة الصعوبات والمشكالت والعوائق ل

جهـاز حمايـة وقـائـي يقـوي أسبا  أو ميـول وتوجهات البعـد عـن االستهداف أو التعرض التي يتعرض لها ؛ فهي تعتبر بمثابـة 

 ,.Pap., Gonda., Lazary  & ،. ٠۱۱۱لإلصابة النفسية ويرفع من القدرة على التأقلم لدى الفرد )عبد الوها  كامل، 

Molnar., Tohfalusi (Albert-Lorincz., Albert., Kadar., Krizbai., & Marton.,: Bagdy., 2010 2012 ؛

9132 .،Masih & Verbeke  ،۰۲۰۲؛ وسليمان عبد الواحد.) 

 لطائف؛اأخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة مستوى المناعة النفسية لدى معرفة  الدراسة الحالية تتناول 

 ومـن هنـا تظهر مشكلة الدراسة الحالية والتي تتطلب اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 الطائف؟ما مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة  -3

ات المسلحة وذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القهل توجد فروق  -9

 العلمي؟بمدينة الطائف تعزى الختالف في المؤهل 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة  -1

 الخبرة؟بمدينة الطائف تعزى الختالف في سنوات 
 

  :فرضيات الدراسة. 1.1

 .يات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفلدى أخصائمن المناعة النفسية دال احصائيا  يوجد مستوى متوسط  -1

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة  -2

 .بمدينة الطائف تعزى الختالف في المؤهل العلمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة   -3

 الخبرة.بمدينة الطائف تعزى الختالف في سنوات 

 

 :أهداف الدراسة. 1.1

  :فيما يليتتلخص اهداف الدراسة الحالية 

 .التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفالتعرف على مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات  -

لكشف عن الفروق في المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف تعزى الختالف في ا -

 .المؤهل العلمي

لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف تعزى الختالف في الكشف عن الفروق في المناعة النفسية  -

 الخبرة.سنوات 
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 :أهمية الدراسة. 1.1

  :تتحدد أهمية الدراسة فيما يلي

 .أهمية الكشف عن مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف -

والذي  ،النفسية وحداثة دراسة هذا المتيير لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف متيير المناعةأهمية  -

 .يعتبر من الموضوعات الحديثة التي لم تتطرق لها أي دراسة

 .يخدم تحديد مستوى المناعة النفسية (من إعداد الباحثة)أهمية توافر مقياس ي ضاف الى المكتبة العربية  -

 

 :حدود الدراسة. 1.1

 .التعرف إلى مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف :الحدود الموضوعية -

 .ستتمثل في عينة من أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف :الحدود البشرية -

 .سيقتصر البحث الحالي في بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف :الحدود المكانية -

  .هـ3444 -هـ 3441 العاميتم إجراء البحث الحالي خالل  :الحدود الزمانية -

 

  مصطلحات الدراسة. 1.1

  :المناعة النفسية

ليم، حالعدوى )إبراهيم وعبد ال عكسومقاومته وفي المناعة النفسية لية وحسب المعجم الوسيط بأنها الحصانة عند الشيء  ترفع  

 .(5 ص، 9114

عاد الشخصية المعرفية والسلوكية واالنفعالية واالجتماعية ألبفي نظام موحد متكامل  :(Dah،9115) هأما اصطالحا فحسب اوال

و دات والتهديجهاد تحمل اإلقدرة الشخص و مقاومته وحصانته النفسية على  نميت  مرنة ومقاومة  كمصادرة التي تعمل بيئيو ال

ر يسيتمن اجل تحقيق التوافق و الصحة النفسية ) نفسيةكمضادات  هي تعملالتوتر والضيوط النفسية والجسدية التي تواجهه ف

 .(77 ص، 9191العمري، 

والمخاطر  والتهديداتة الفرد على حماية نفسه من التأثيرات السلبية المحتملة للضيوط رعرفها بأنها قدي   (9131) زيدانأما عصام  

والتخلص منها عن طريق التحصين النفسي باستخدام الموارد الذاتية واإلمكانات الكامنة في  واإلحباطات واألزمات النفسية

 ،الفعالية ،برةالمثا ،التحدي ،الصالبة ،الصمود ،االتزان ،ضبط النفس ،حل المشكالت ،اإلبداع ،يجابيالتفكير اإل :الشخصية مثل

 .البيئة والتكيف معالمرونة  ،التفاؤل

الية قادرون ذو المناعة النفسية الع فاألفرادكما عرفت بأنها بنية نفسية تعمل على وقاية النفس من المشاكل والضيوطات النفسية 

  ،على تبني أفكار إيجابية من اجل مواجهة الصعوبات وحل المشكالت دون أي عائق نفسي
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ا أساسي ا في مساعدة األفراد على التكيف وظيفي ا كما تؤدي المناعة النفسية   Oraphin) وسط التحديات والصعوبات.دور 

Choochom1, Umaporn Sucaromana2, Jennifer Chavanovanich3, and Peter Tellegen4,2019)  

ف جهاز المناعة النفسي بأنه نظام تحفيزي وسلوكي متكامل يوفر المناعة النفسية ضد اإلجهاد ويعزز الصحة النفسية  وي عرَّ

 ,Krisztina Bóna)  .وكيفية التعامل مع الصعوبات فهو بمثابة االجسام المضادة النفسية التي تحمي االفراد من أي ضرر

2014) 

ناعي النفسي فالجهاز الم ،بمعنى آخر هناك فرق بين المناعة النفسية والجسدية ،البيولوجيةفالمناعة النفسية تختلف عن المناعة 

يقاوم التجار  السلبية التي تؤثر وتعرقل سير حياة بشكل طبيعي وتدخله في دوامة القلق والتوتر إلى أن يصل الى االصابة 

العضوية ويقاوم المواد الضارة واليريبة على الجسم  بينما الجهاز المناعي الجسدي يحمي الجسم من االمراض ،باالكتئا 

 ((Anubhuti Dubey* and Darshana Shahi**, 2011 .كالبكتيريا والسموم

من سية تحمي الفرد من التأثيرات السلبية واألزمات النفأن المناعة النفسية ب ،ما جاءت بهوتتفق الباحثة مع التعريفات السابقة في

 .ئةوالتكيف مع البي واإلبداع والثقة بالنفس وضبط النفس والقدرة على حل المشكالت ومواجهتها خالل التفكير اإليجابي

 اإلطار النظري:. 1

  :مكونات المناعة النفسية

والتكيف واألمل واالعتماد على الذات والثقة بالنفس وضبط  والمرونة واليقظةالمناعة النفسية لها مكونات عديدة منها التفاؤل 

 .النفس وكذلك القدرة على حل المشكالت

راض وانخفاض األع ،كما أشارت بعض الدراسات إلى أن اليقظة لها تأثير ايجابي في رفع المناعة النفسية مثل زيادة الرفاهية

 Oraphin Choochom1, Umaporn Sucaromana2, Jennifer) وتحسين التنظيم السلوكي. ،النفسية

Chavanovanich3, and Peter Tellegen4,2019) 

 : النفسية المناعةأبعاد 

عدا  ب  عشر  نىأثوتنظيم الذات، وتشمل تلك األبعاد  ،والمواجهة التكيفية ،االحتواءهي: النفسية وللمناعة ثالث أبعاد رئيسية  هناك

، والتحويل المضاد، والقناع كسمة، والحد من التنافر، وتبرير الدوافع، والنزعة الذاتية، واالستيعا التحكم الوجداني،  :فرعيا  هي

 .(9135 ،عالء ،فريد)وتأكيد الذات، وااليجابية، والتزامن، وقوة اإلرادة، والسيطرة على االنفعاالت 

 ،ياسرالديني. ) زاموااللتالثقة بالنفس، والتفاؤل وحل المشكالت،  تتمحور حولمرفت ياسر  ذكرتهاالتي  بينما أبعاد المناعة النفسية

 .(9132 ،مرفت
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  :أعراض فقدان المناعة النفسية

 ،عزلةلا ،الحياةبفقدان اإلحساس بالسرور والمتعة  :تشملالمناعة النفسية فقدان الى أن أعراض  ( Bona،91344314أشار بونا ) 

كير قدرة على التف أصحا  المناعة النفسية فهم أكثرت ميز  خصائص كما أن هناك ،للفشل خضوعوال ،والجمود الفكري ركودال

 حقيق األهدافعلى تكيز التر ،فالتكية على القدر ،المرونة النفسية ،الثقة بالذات ،يإبداع شكلوحلها ب تالكمواجهة المش ،المنطقي

 .(9132 ،أمل ،محمد)

 :تصنيف المناعة النفسية

 :تصنيفات للمناعة النفسية بحسب تصنيف العلماء النفسيين وهي كالتاليهناك ثالثة 

الطبيعية التي ينمو عليها االنسان ضد االزمات والقلق الناتجة من التفاعل الطبيعي وهي المناعة  :المناعة النفسية الطبيعية -3

 .والبيئة لضبط النفس ضد المشكالت بين الوراثة

من خالل المهارات والخبرات والمعارف واالطالع  لإلنسان المكتسبة المناعةهي  :طبيعيا  المناعة النفسية المكتسبة  -9

 .لديه ضد االزمات للتمتع بصحه نفسيه جيده المناعةوالتطوير المستمر والعمل بها لتنشيط 

ن الل المختصيهي المناعة المكتسبة بعد الوقوع في مشكلٍه ما ومواجهتها من خ :المناعة النفسية المكتسبة صناعيا   -1

  (9111 ،مرسي) .بصوره مباشره
 

  :النفسية للمناعة المفسرةالنظريات  أبرزمن 

 ثرات التيلمواقف والمؤفا ،ساننن الجهاز النفسي يسعى الى تحقيق التوازن لدى اإلأيد والتي يرى فيها فر التحليلية النظرية

 . معين ليتخلص من هذا الشعور تدفعه الى القيام بنشاط جسمي او عقلي والخارجية الداخليةيتعرض لها الفرد 

االتزان لدية  يتحققلمن النمو والنشاط  مستمرةفهو في حاله  ،ضلفن يكون األبأن االنسان دائما يسعى أترى  اإلنسانية فالنظرية  

 .االنفعالي

 

 :الدراسات السابقة. 1

لق اإلنسان  في كبد وصراع وجهاد جسدي  زن خ  ونفسي قد تؤثر هذه الصراعات على المشاعر والعواطف فيتقلب بين الح 

ولكن هناك من يتأثر لدية جهاز المناعة النفسي سواء  من موقف م حبط أو من تجربة سلبية قوية أدت  ،والفرح وهذا أمر طبيعي

ية وتعزيز بجودة عالية من الرفاهية النفس فالدعم النفسي مهم وضروري ليتمتع الفرد ،به الى القلق والتوتر العصبي بشكل يومي

  .الصحة النفسية

ايلي عرض وفي م ،التي تناولت الموضوع السابقةالعربية واألجنبية  ،النظرية والميدانيةالبحث واالطالع على الدراسات لقد تم 

  :لعدد منها
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 :الدراسات العربية. 1.1

الحكومية، والتعرف علي مستوي  الكسريةبالتعرف علي مستوي الصحة التنظيمية للجامعات  (9199 ،إسماعيل)هدفت دراسة 

 ،الوظيفي واالحتراقالوظيفي، وتحديد نوع وقوة العالقة بين الصحة التنظيمية  االحتراقالتعرف علي مستوي  النفسيةالمناعة 

 االحتراقوتحديد نوع وقوة العالقة بين المناعة النفسية وتحديد نوع وقوة العالقة بين الصحة التنظيمية والمناعة النفسية، و

ي أعضاء هيئة الوظيفي لد واالحتراقالوظيفي، والتعرف علـي الـدور الوسيط للمناعة النفسية في العالقة بين الصحة التنظيميـة 

ام عينة لبيانات األولية باستخدلجمع ا االستقصاءعلي قائمة  االعتمادالتدريس بالجامعات المصرية الحكومية، ولتحقيق ذلك تم 

 انخفاضومستوي الصحة التنظيمية  ارتفاععضو هيئة تدريس من الجامعات المصرية الحكومية، وقد أظهرت النتائج  ۹۷۱قوامها 

كسي وذات ع ارتباطالوظيفي في الجامعات المصرية الحكومية، ووجود عالقة  االحتراقمستوي  وارتفاعمستوي المناعة النفسية 

ية عكسي وذات داللة إحصائية بين المناعة النفس ارتباطعالقة  الوظيفي ووجود واالحتراقلة إحصائية بين الصحة التنظيمية دال

المناعة  ولعبت ،طـردي وذات داللة إحصائية بين الصحة التنظيمية والمناعة النفسية ارتباطالوظيفي، ووجود عالقة  واالحتراق

ات الوظيفي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من التوصي واالحتراقالنفسية دور الوساطة الجزئية في العالقة بين الصحة التنظيمية 

 الوظيفي من خالل الصحة التنظيمية والمناعة النفسية االحتراقتتعلق بكيفية خفض مستوي 

اعلية برنامج تدريبي لتحسين الهناء الذاتي لمعلمات الروضة، وأثره على الكشف عن ف (9199 ،عال عبد الرحمن) دفت الدراسةه

( المجموعة 15معلمة من معلمات الروضـة بمحافظة القاهرة، مقسمين )( ۷۲المناعة النفسية لديهن، وتكونت عينة الدراسـة مـن )

 .ء الذاتي للمعلمات، مقياس المناعة النفسية( المجموعة الضابطة، وتم استخدام األدوات التالية: مقياس الهنا15التجريبية، )

توصلت الدراسة ألهم النتائج التالية: توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة بعد 

 تطبيق البرنامج في الهناء الذاتي لصالح المجموعة التجريبية. 

رجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج في الهناء توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي د

 الذاتي لصالح القياس البعدي.

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج في المناعة النفسية  

 لصالح المجموعة التجريبية.

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج في  

المناعة النفسية لصالح القياس البعدي. مما يدل على فاعلية البرنامج لتحسين الهناء الذاتي وأثره على المناعة النفسية للمعلمات 

 .بالروضة

إلسهام في تقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمعلمات الروضة بصفة دوريه لتنمية الهناء الذاتي توصي الدراسة با

توجيه وعي القائمين على برامج الطفولة بضرورة تضمين وحدات تعليمية عن الهناء الذاتي ل طفال  ،والمناعة النفسية لديهن

روضة من تحسين الهناء الذاتي للمعلمات بال ،وى المناعة النفسية للمعلمات بالروضةزيادة البرامج التدريبية لرفع مست ،بالروضة

اء دراسة الهن ،أجل المزيد من االستمرارية في تعزيز العالقات بين المعلمات واألطفال من خالل تحسين مهارات الهناء الذاتي

 ،ارشادي لزيادة المناعة النفسية لدى المعلمات بالروضةفاعلية برنامج  ،الذاتي وعالقته ببعض أنماط التفكير لمعلمات الروضة
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ة دراسة الهناء الذاتي وعالقته بسمات الشخصي ،برنامج مقترح لزيادة الهناء الذاتي ل طفال بالروضة وأثره على التفاؤل لديهن

 .أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالهناء الذاتي ألطفال الروضة ،للمعلمات بالروضة

 الحياة التي تتمتع بها طالبات قسم إلى التعرف على مستوى كل من المناعة النفسية ومهارات فعالية (9193 ،عيد)دراسة هدفت 

كونت عينة البحث ت ،فعالية الحياة لدى طالبات قسم تربية الطفلتربية الطفل ومن ثم تحديد العالقة بين المناعة النفسية ومهارات 

موزعين  (93 – 32) ما بينأعمارهم  وتراوحتالجديد  الواديطالبة قسم تربية الطفل بكلية التربية جامعة  (311)األساسية من 

ج البحث إلى أن وتوصلت نتائ ،واستخدمت الباحثة مقياسي المناعة النفسية ومهارات فعالية الحياة ،على الفرقتين الثانية والثالثة

رت النتائج وأظه ،على مقياسي المناعة النفسية ومهارات فعالية الحياةاستجابتهن  الطالبات لديهن مستوى أعلى من المتوسط في

 .أن الطالبات التي ترتفع لديهن المناعة النفسية ترتفع لديهن أيضا  مهارات فعالية الحياة

وهي دراسة نظرية  ،إلى الكشف عن فلسفة المناعة النفسية في مواجهة الضيوط المهنية (9193 ،كريمة محيوز)هدفت دراسة 

قوة المناعة النفسية.  يحمي من اآلثار السلبية  ،وقد أسفرت عن أهم النتائج ،وتحليلية ألهم البحوث والدراسات حول الموضوع

 الحاجة إلى اتباع أساليب شخصية معينة للتحكم في اإلجهاد المهني بالتوازي مع األساليب التنظيمية. -للضيوط المهنية 

ضرورة التدريب على تقوية المناعة النفسية سواء بأساليب شخصية يكررها الفرد أو عن طريق أخصائي نفسي توصي الدراسة ب

يوضح الخطوات المناسبة لجعل الفرد ذو مناعة نفسية متكيفة ومرنة ومتيلبة على مختلف الضيوط ألنها شيء مصاحب لإلنسان 

 .لحه من أجل تحقيق أهدافه وأهداف منظمتهال يمكنه تفاديها بل عليه السيطرة عليها وتحويلها لصا

إلى التعرف على الوعي بالذات وعالقته بالمناعة النفسية لدى معلمي ذوي اإلعاقـة  (9193 ،كريري وحكمي)هدفت دراسة 

الرتباطي، ا بـإدارة تعليم جازان، وإمكانية التنبؤ بالمناعـة النفسية مـن خـالل الـوعي بالذات، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي

( معلم ومعلمة من معلمي ذوي اإلعاقة بإدارة تعليم جازان اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة في 924وتكونت عينة البحث من )

هـ، ولتحقيق أهداف البحث، واإلجابة عن أسئلته، واختبار صحة الفروض، 3441/3449الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(، وباستخدام 9133النفسية )من إعداد الباحثان(، ومقياس الوعي بالذات )مـن إعـداد القـرة غـولي.  طبق الباحثان مقياس المناعة

اختبار )ت( لمجموعـة واحدة، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل االنحدار المتعدد المتدرج، توصل الباحثان إلى النتائج التالية: 

لذات لدى معلمي ذوي اإلعاقة بإدارة تعليم جازان، كما أسفرت النتائج عن وجـود مستوى مرتفع من المناعة النفسية والوعي با

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين المناعة النفسية والوعي بالذات، وإمكانية التنبؤ بالمناعة النفسية من خالل الوعي 

 .بالذات

إلى الكشف عن القدرة التنبئية للتمكين النفسي للمناعة النفسية لدى الممارسين الصحيين في ظل  (9193 ،ابن دايل)هدفت دراسة 

( بمستشفيات مدينة الرياض، والتعرف إلى الفروق في التمكين النفسي والمناعة النفسية وفقا 32-جائحة تفشي فيروس )كوفيد

( من الذكور، 317( من الممارسين الصحيين بواقع )912لمتييري الجنس وسنوات الخبرة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( ومقياس 9131(، واستخدمت الباحثة مقياس التمكين النفسي لمكر )52إلى  94( من اإلناث، تراوحت لسارهم ما بين )319و)

النفسي  ة الكلية للتمكين(، وأظهرت النتائج أنه يمكن التنبؤ بمستوى المناعة النفسية من خالل الدرج9132المناعة النفسية للمالكي )

 وأبعاده الفرعية المتمثلة في: )أهمية العمل، الجدارة(، 
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( في متوسطات درجات التمكين النفسي وأبعاده 1.13وأظهرت النتائج أيضا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 حيين باختالف سنوات الخبرة وذلك لصالح الممارسينالفرعية المتمثلة في: )أهمية العمل، الجدارة، التأثير( لدى الممارسين الص

( بين الذكور 1.13الصحيين ممن خبرتهم خمس سنوات فأكثر، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الح الذكور، (، وذلك لصواإلناث في متوسطات درجات التمكين النفسي وأبعاده الفرعية المتمثلة في: )أهمية العمل، الجدارة، التأثير

( في متوسطات درجات المناعة النفسية وأبعاده 1.13وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الفرعية المتمثلة في: )التفكير اإليجابي، اإلبداع وحل المشكالت، االتزان االنفعالي، الثقة بالنفس، التحدي والمثابرة( لدى 

لصحيين باختالف سنوات الخبرة، وذلك لصالح ممن خبرتهم خمس سنوات فأكثر، وأخيرا كشفت النتائج أن هناك الممارسين ا

( بين الذكور واإلناث في متوسطات درجات المناعة النفسية وابعاده الفرعية المتمثلة 1.13فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ت، االتزان االنفعالي، التحدي والمثابرة، المرونة النفسية والتكيف، التفاؤل(، وذلك في: )التفكير اإليجابي، اإلبداع وحل المشكال

 .لصالح الذكور

إلى معرفة العالقة بين المناعة النفسية ودافعية اإلنجاز لدى طال  جامعة اإلمام محمد بن سعود  (9191 ،السهلي)هدفت دراسة 

( طالبا من طال  الجامعة. تم استخدام مقياس ۰۰٢تكونت عينة البحث من )اإلسالمية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي. وقد 

. وقد اشارت ۰۲٠۰، ومقياس الدافعية لإلنجاز من إعداد أحمد ۰۲٠۹وتقنين زيدان  Olah، 9111المناعة النفسية من إعداد اواله 

العلوم  -ير التخصص )العلوم اإلنسانيةنتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المناعة النفسية تعزى إلى متي

الطبيعية( لدى طال  الجامعة لصالح طال  تخصص العلوم اإلنسانية. كذلك وجود فروق ذات دالله إحصائية في الدافعية لإلنجاز 

أيضا  .العلوم الطبيعية( لدى طال  الجامعة لصالح طال  تخصص العلوم اإلنسانية-تعزى إلى متيير التخصص )العلوم اإلنسانية

لسابع( ا -أوضح البحث عن عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في المناعة النفسية تعزى إلى متيير المستوى الدراسي )األول

 -لدى طال  الجامعة. وبين البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز تعزى إلى المستوى الدراسي )األول

الح طال  المستوى السابع، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية السابع( لدى طال  الجامعة لص

 .بين درجات الطال  على مقياس المناعة النفسية ومقياس الدافعية لإلنجاز

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن العالقة بين المناعة النفسية والرضا الوظيفي لدى  (9132 ،المعمرية و طه)هدفت دراسة 

معلمة من معلمات التربية الخاصة ( ۹۱بعض التربية الخاصة، واستخدم في الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

ر بن الخطا  للمكفوفين(، واستخدمت الدراسة مقياسي بسلطنة عمان )مدرسة األمل للصم، ومدرسة التربية الفكرية، ومعهد عم

المناعة النفسية والرضا الوظيفي. وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين المناعة النفسية والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة، 

متييرات بية الخاصة تعزى لكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في متوسطات المناعة النفسية والرضا الوظيفي لدى معلمات التر

 .نوع إعاقة الطال ، وسنوات الخبرة

  :الدراسات األجنبية. 1.1

ا من األطباء يشعرون بالتوتر واإلرهاق.  ب (Anoputi Dubey and Darshana Shahit , 2011) دراسةهدفت  ا متزايد  أن عدد 

تم التخطيط لهذا التحقيق لمعرفة دور الجهاز المناعي النفسي في استخدام استراتيجية المواجهة في تخفيف التوتر واإلرهاق لدى 
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 ،تطبيق مقياس اإلجهاد المتصور(.  تم MBBS 311ماجستير / دكتوراه و  311طبيب ) 911المهنيين الطبيين.  تكونت العينة من 

 . COPE-BREFو  ،وجرد المناعة النفسية ،وجرد كوبنهاغن لإلرهاق

ام لكن نظ ،أظهرت النتائج أن الممارسين العامين لديهم مستوى عاٍل بشكل ملحوظ من اإلجهاد المتصور واإلرهاق المرتبط به 

واستخدام استراتيجيات التأقلم.  كان الممارسون العامون يستخدمون  المناعة النفسي لديهم يؤثر على اإلرهاق الناتج عن اإلجهاد

م الذاتي فإن المناعة النفسية للتنظي ،ومع ذلك ،استراتيجيات تأقلم أكثر نشاط ا من ناحية وغير قادرة على التكيف من ناحية أخرى

هناك جهاز مناعي نفسي  ،ل جهاز المناعة الجسديتوازن بين عالقة التأقلم مع اإلجهاد واإلرهاق.  تشير هذه النتائج إلى أنه مث

 .في الجسم يمكن تطويره وتعزيزه للتيلب على اإلجهاد

استخدام  منبجدولة برامج التدخل لتقليل كما توصي األطباء  ،لمعنويبمواجهة المشكالت والبحث عن الدعم اتوصي هذه الدراسة 

الممارسين الذين يواجهون مشاكل على المساعدة قد يتضمن برامج التدخل المبكر حصول األطباء  ،كاستراتيجية للتكيفالمواد 

 .قبل ان تتداخل المشاكل مع رعاية المرضى وتؤدي الى أخطاء طبية ،في الوقت المناسب

  :التعقيب على الدراسات السابقة

جنبية التي أوجدت لنا العديد من االحصائيات والنقاط الي خضع موضوع المناعة النفسية الى العديد من الدراسات العربية واأل

من حيث  (9199)عال عبدالرحمن ة الحالية مع دراسة حيث تشابهه الدراس ،الدراسة هذهفي  الباحثة بعض النماذج منها قدمت

أداة  عنها في واختلفتفي المادة  (9193)مع كريمة محيوز  وتشابهه ،في العينةفي منهج الدراسة وها عن واختلفتأداة الدراسة 

 Anoputi Dubey and مع تشابههكما  ،تتطرق للجانب التطبيقيلم  تحليلهنظرية الدراسة والعينة حيث كانت الدراسة 

Darshana Shahit  (9133) من حيث  (9199)كما اختلفت مع دراسة إسماعيل  ،لحدود المكانية للعينةفي أداة الدراسة وا

ل ايواختلفت دراسة ابن د ،من حيث أداة الدراسة ونتائج العينة (9193)مع دراسة عيد وكريري وحكمي  وتشابهه ،النتيجة

من حيث المنهج واألداة  (9191)دراسة السهلي  تشابههو  ،من حيث أداة الدراسة تشابههمن حيث سنوات الخبرة كما  (9193)

نتائج سنوات  ومن حيث المنهج واألداة  (9132)دراسة المعمرية وطه  تشابههايضا   ،واختلفت في نتائج متيير المستوى العلمي

 .الخبرة

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

في حدود علم  –تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات ذات الصلة التي سبق عرضها بأنها تعتبر الدراسة األولى 

 .ى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفالتي تقيس مستو –الباحثة 

حصول والاحثة من الدراسات السابقة من خالل التنوع في مجال اطالعها على هذه الدراسات من الناحية النظرية استفادت البحيث 

 .قياسهاموتخدم الباحثة في إعداد التي تخدم موضوع الدراسة  أبعاد المناعة النفسية واختيارالدراسة  وكيفية إعداد ،على المراجع

ى المناعة النفسية مستو والتي ستقيس ،تركز الدراسة الحالية على أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفكما 

كتبة وإثراء المبعينة الدراسة  اهتمت لعدم وجود دراساتمن قبل الباحثة  إعدادهمن خالل مقياس المناعة النفسية التي تم لديهم 

  .جديد للمناعة النفسيةالعربية بمقياس 
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 :الدراسة . منهجية1

 :منهج الدراسة. 1.1

الذي يتضمن وصف ظاهرة محددة وذلك من خالل جمع المعلومات عنها وتصنيفها  التحليلي؛اتبعت الباحثة المنهج الوصفي 

  .وتحليلها

 :مجتمع الدراسة. 1.1

 .مجتمع الدراسة جميع أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائفسيتمثل 

 :عينة الدراسة. 1.1

ق حيث اختارت الباحثة عينة بحثها وف ،أخصائية التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف (13)تكونت عينة الدراسة من 

  .وذلك لدراسة مجتمع تم تحديده للحصول على نتائج دقيقة (اليرضية)طريقة العينة اليير عشوائية 

 :أدوات الدراسة. 1.1

 (.من إعداد الباحثة) :مقياس المناعة النفسية

 :خطوات إلعداد المقياس الباحثة عدةاتبعت 

 .اسبناء المقي بهدف االستفادة منها فيالنفسية  للمناعةاالطالع على الدراسات السابقة واألطر النظرية قامت الباحثة ب -3

، سليمان ، سنان محمد و مجاهد (9131)عصام محمد  ،زيدان كل منمناعة النفسية في دراسة للاالطالع على بعض المقاييس  -9

 .(9132مسحل ، رابعة عبدالناصر محمد ) ،(9191جبريني ، فلسطين إبراهيم مصطفى ) ،(9132شيماء احمد )

 هي:واالستفادة من المقاييس في التعرف على المؤشرات واالبعاد الرئيسية التي تم االعتماد عليها في تصميم المقياس  -1

 .التفكير اإليجابي :البعد األول -

 .الثقة النفس :البعد الثاني -

 .ضبط النفس :البعد الثالث -

 .القدرة على حل المشكالت :البعد الرابع -

 .سيةوالتي ترتبط بالمناعة النف مجموعة من الفقرات التي يمكن ان يقيسها كل بعد من ابعاد المقياس ياغةصبقامت الباحثة  -4

 :وصياغة الفقرات على النحو التالي بكتابةقامت الباحثة  -5

 .تحتمل أكثر من معنى بعيدة عن اليموض والتعقيد وال ،ان تكون الصياغة واضحة ودقيقة -

  .لكل ب عد في المقياس مالئمة الفقرات ان تكون -

 .النفسية ومرتبطة بالمناعةشاملة  أن تكون الفقرات -
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 .أن تكون الفقرات مصاغة باللية العربية صياغة صحيحة -

 .أن تكون الفقرات قصيرة وغير مملة -

المستخدمة، وكذلك التأكد من شمول تم عرض االستبانة األولية على مجموعة من أهل االختصاص للتأكد من مالئمة المفردات  -

 والتأكد من سالمة العبارات وعدم تكرارها ووضوحها. ،عبارات وفقرات المقياس وتيطيته لجميع نقاط الدراسة

 :كتالي توزيعها جاء ،فقرة (11)وتكون المقياس في صورته النهائية من 

 ابعاد مقياس المناعة النفسية وعدد فقراتها

 الفقراتعدد  األبعاد م

 2 التفكير اإليجابي :البعد األول 3

 2 الثقة النفس :البعد الثاني 9

 2 ضبط بالنفس :البعد الثالث 1

 2 القدرة على حل المشكالت :البعد الرابع 4

 11 عدد الفقرات الكلي 

 

  :إجرائياً على النحو التالي أبعادهكما تم تعريف 

يقيس الشعور والتفاؤل نحو المستقبل وتوقع األفضل دائما  واالستمرار في تحقيق النجاح نحو وهو  :التفكير اإليجابي :البعد األول

 .األهداف المنشودة

في مواجهة الصعوبات وتحمل المسؤوليات وهو يقيس مشاعر الرضا والثقة بالقدرات والمهارات  :الثقة بالنفس :البعد الثاني

 .الحياةواالعتماد على النفس في التحكم بمجريات 

وهو يقيس التصرفات الحكيمة في المواقف الصعبة واالتزان االنفعالي في مواجهة اإلحباط والسيطرة  :ضبط النفس :البعد الثالث

 .على النفس أثناء المشكلة

 واستخدامالقدرة على مواجهة وحل المشكالت من خالل الطرق الممكنة وهو يقيس  :القدرة على حل المشكالت :البعد الرابع

 .السابقة الخبرات

  :صدق وثبات المقياس. 1.1

  :حساب ثبات االستبيان. 1.1.1
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ة للتأكد من ثبات األداة على عينة الدراس (معادلة ألفا كرونباخ)استخدمت الباحثة  (االستبانة)لقياس مدى ثبات أداة الدراسة 

 الدراسة. يوضح معامالت ثبات أداة (3)الجدول رقم  ،أخصائية توحد (13)المكونة من 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة (1)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلجمالي فقرات االستبيان  (1، 259)أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع حيث بلغ  (3)يتضح من الجدول رقم 

وهذا يدل على أن االستبيان  ،كحد أعلى 1، 214وبين  ،كحد أدنى 1، 211فيما تراوح ثبات المحاور مابين  ،الرابعة والعشرون

كحد  1471عتماد علية في التطبيق الميداني للدراسة بحسب مقياس نانلي والذي اعتمد يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن اال

 .أدنى للثبات

 :صدق األداة. 1.1.1

وتقوم  (Internal Consistency)اعتمدت الباحثة للتحقق من صييدق األداة بصييورتها األولية على صييدق االتسيياق الداخلي      

على حسييييييا  معياميل االرتبياط بين كيل عبيارة من عبيارات المقيياس، والمقيياس ككيل، وفيميا يلي الخطوات التي اتبعتهيا الباحثة 

 للتحقق من صدق االستبانة طبق ا لالتساق الداخلي.

 صدق البناء التكوين الفرضي ألداة الدراسة: .أ

 Pearsonراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون )وتم حسا  معامالت صدق البناء التكوين الفرضي ألداة الد

correlation) تنتمي  ر التيحيث تم حسا  صدق االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات االستبيان والدرجة الكلية للمحو

ن خالل م (بيرسونوكذلك حسا  صدق البناء لمحاور االستبانة مع الدرجة الكلية، ويتم حسا  )معامل ارتباط  إلية هذه العبارة،

 المعادلة:

 

 المحاور

 

 عدد العبارات
 

 ثبات المحور

 

 المحور األول

 

2 

 

212، 

 

 

 المحور الثاني

 

2 

 

211، 

 

 

 المحور الثالث

 

 

2 

 

293، 

 

 

 المحور الرابع

 

 

2 

 

214، 

 

 

 لالستبيانالثبات العام 

 

 

94 

 

259، 
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                                                                                r= 

 

 معامل ارتباط بيرسون كالتالي: (cohen,L and Holiday,M.;1982)ويفسر كوهين 

ا )أعلى من 1.7-1.122(، ارتباط قوي )1.41-1.22(، ارتباط متوسط )1.91-1.12ارتباط ضعيف ) (، ارتباط قوي جد 

1.21.) 

  :صدق االتساق الداخلي

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبيان بحسا  معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات المحاور 

 (9)حيث أن الجدول  ،SPSSوذلك باستخدام البرنامج االحصائي  ،للمحور الذي تنتمي الية الفقرة األربعة والدرجة الكلية

يوضح معامالت  (1)و الجدول  ،يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة  (4)و الجدول  ،وراالرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمح

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور  (5)و الجدول  ،من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور

 .الرابع والدرجة الكلية للمحور

 ولمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للمحور األ (:1)جدول رقم 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات المحور

3 881** ، 0000 

9 401** ، 0000 

1 811** ، 0000 

4 811** ، 0000 

5 811** ، 0000 

2 811** ، 0000 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور األول دالة 

وعلية  ،14214فيما كان الحد األعلى  ،14225لمعامالت االرتباط  األدنىحيث كان الحد  1411إحصائيا  عند مستوى معنوية 

 .داخليا  مع المحور الذي تنتمي له مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور األول فإن جميع فقرات المحور األول متسقة
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 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للمحور الثاني (:1)جدول رقم 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات المحور

3 810** ، 0000 

9 040** ، 0000 

1 811** ، 0000 

4 044** ، 0000 

5 110** ، 0000 

2 081** ، 0000 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور الثاني دالة 

وعلية  ،14241فيما كان الحد األعلى  ،14237لمعامالت االرتباط  األدنىحيث كان الحد  1411إحصائيا  عند مستوى معنوية 

 .سقة داخليا  مع المحور الذي تنتمي له مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثانيفإن جميع فقرات المحور الثاني مت

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للمحور الثالث (:1)جدول رقم 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات المحور

3 801** ، 0000 

9 001** ، 0000 

1 840** ، 0000 

4 811 ،** 0000 

5 014** ، 0000 

2 014** ، 0000 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور الثالث دالة 

وعلية  ،14221فيما كان الحد األعلى  ،14752الحد األدنى لمعامالت االرتباط حيث كان  1411إحصائيا  عند مستوى معنوية 

فإن جميع فقرات المحور الثالث متسقة داخليا  مع المحور الذي تنتمي له مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور 

 .الثالث
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 ابعمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للمحور الر (:1)جدول رقم 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط فقرات المحور

3 804** ، 0000 

9 880** ، 0000 

1 011** ، 0000 

4 881** ، 0000 

5 801** ، 0000 

2 814** ، 0000 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

بيرسون بين فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور الرابع دالة من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط 

وعلية  ،14222فيما كان الحد األعلى  ،14743حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط  1411إحصائيا  عند مستوى معنوية 

التساق الداخلي لفقرات المحور فإن جميع فقرات المحور الرابع متسقة داخليا  مع المحور الذي تنتمي له مما يثبت صدق ا

 .الرابع

 صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان. .1

وذلك بحسا   (، لمحاور االستبيان )واقع التحول الرقمي(Pearson correlationوتم اسيتخراج معامل ارتباط بيرسون )       

 .الكلية لالستبيان محور والدرجةاالرتباط بين كل 

 (10ارتباط محاور االستبيان مع الدرجة الكلية لالستبيان )ن=: معامالت (1)جدول 

 

 

 

 

 1.13إحصائيا عند مستوى الداللة  ** دال

أن أبعاد االسيييتبيان تتمتع بدرجة مناسيييبة من االتسييياق الداخلي حيث كانت معامالت االرتباط لدى عينة  (2)يتضيييح من الجدول 

(، ومحور 1.241(، ولمحور ضييييبط النفس بلغ )1.224) بالنفس بلغ( لمحور التفكير اإليجابي، ومحور الثقة 1.299الدراسيييية )

(، مما يعني وجود درجة مناسبة من االتساق الداخلي لمحاور االستبيان 1.222معامل االرتباط ) المشيكالت كانالقدرة على حل 

 .مع الدرجة الكلية وهذا يعكس درجة عالية من الصدق ألبعاد االستبانة

 معامالت االرتباط المحور م

 0.822 المحور األول )التفكير اإليجابي( 3

 0.894 المحور الثاني )الثقة بالنفس( 9

 0.843 المحور الثالث )ضبط النفس( 1

 0.868 المحور الرابع )القدرة على حل المشكالت( 4
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عة وصدق بدرجة مرتف (االستبيان)داخلي في الجداول السابقة، يتضح لنا ثبات أداة الدراسة من خالل نتائج الثبات واالتساق ال

 .اتساقها الداخلي

 كيفية االستجابة ألداة الدراسة:

للحكم على درجة مقياس ليكرت الخماسي، قامت الباحثة بحسا  الوزن النسبي لبدائل االستجابة على فقرات المقياس على    

 النحو التالي:

 طول الفئة= المدى/ عدد الفئات. -

 المدى= الفرق بين أكبر وأصير درجة / عدد بدائل االستجابة على الفقرة.  -

 .1.21= 5( / 3-5المدى = ) -

 ( ضعيفة جدا .3.2إلى أقل من  3) التي متوسطها بين الفقرات 3.2=  1.2+  3  -

 ضعيفة.( 9.2إلى أقل من  3.2) الفقرات التي متوسطها بين 9.2=  1.2+  3.2 -

 متوسطة. (1.4إلى أقل من  9.2)الفقرات التي متوسطها بين  1.4=  1.2+ 9.2 -

 كبيرة. (4.9إلى أقل من  1.4)الفقرات التي متوسطها بين  4.9=  1.4+1.2 -

 كبيرة جدا .  (5إلى  4.9)الفقرات التي متوسطها بين  5=  1.2+  4.9 -

 (.7) وبالتالي يكون الحكم على درجة االستبانة وفق المتوسطات الحسابية كما في جدول            

 الحكم على مقياس ليكرت الخماسي وفق المتوسطات الحسابية (:0)جدول  

 الدرجة  المتوسط

 كبيرة جدا   5إلى  449من 

 كبيرة 449إلى أقل من  144من 

 متوسطة 144إلى أقل من  942من 

 ضعيفة 942إلى أقل من  342من 

 ضعيفة جدا   342إلى أقل من  3من 

 

 إجراءات تطبيق أدوات الدِّراَسة: . 1.1

 تضّمنت الّدراسة الحالية مجموعة من الخطوات نعرضها فيما يلي:

 مراجعة الّدراسات السابقة واألدبيات المتعلقة بموضوع الّدراسة الحالية. .3

 إعداد أداة الدراسة. .9

 على الموافقات الالزمة لتطبيق أدوات الدراسةالحصول  .1

 .حصر مجتمع الدراسة من خالل الرجوع إلى أدارة الشؤون األكاديمية في مستشفى القوات المسلحة بمنطقة الطائف .4
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 .استخراج دالالت الصدق والثبات للمقياس بعرضه على المحكمين .5

 وتجهيزها للتحليل االحصائي. ،يعهاومتابعة االستبانة وتجم ،تطبيق األداة على عينة الدراسة   .2

 (.SPSSجمع البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج المعالجات اإلحصائية ) .7

 تحليل نتائج االختبارات وتفسيرها ومناقشتها. .2

 تقديم التوصيات والمقترحات. .2

 

 األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة:. 0.1

طبيعة الدراسييية واألهداف التي سيييتسيييعى إلى تحقيقها، تّم تحليل البيانات باسيييتخدام برنامج الحزمة اإلحصيييائية للعلوم بناء  على 

 (، واستخراج النتائج وفق ا ل ساليب اإلحصائية التالية:SPSSاالجتماعية )

 لي.، لحسا  صدق االتساق الداخ(Person Product-moment correlation)معامل ارتباط بيرسون  .3

 لحسا  الثبات. ومعامل الثبات الحقيقي. (Cronbach Alpha) معامل ألفا كرونباخ .9

 استخدام التكرارات والنسب المئوية، لوصف عينة الدراسة. .1

 لتحديد اعتدالية توزيع الطبيعي. "One-Sample Kolmogorov Smirnov Test"سميرنوف –اختبار كالمجروف  .4

 ( من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.Descriptive statisticمقياس االحصاء الوصفي ) .5

 .(ANOVA)استخدام اختبار تحليل التباين  .2

 :حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحاور األداة

 أبعاد الدراسة باالعتماد المقياس لتقدير المعيارية لفقرات أداة الدراسة، ليصبح تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

ومتوسط،  )منخفض، في تحديد ثالثة مستويات عن كل فقرة، واعتمدت المعادلة التالية على مقياس ليكرت الخماسي لبدائل اإلجابة

 :كاآلتي) ومرتفع

  المستويات /عدد (الحد األدنى للبديل –األعلى للبديل  الفئة= )الحد طول

= (5-1) /3 = 4/3 = 1.33 

  :يكون وبذلك

 (2.33 – 1) المنخفض؛ إذا بلغ الوسط الحسابي من المستوى -1

 (3.66 – 2.34) المتوسط؛ إذا بلغ الوسط الحسابي من المستوى -2

 (5 – 3.67) المرتفع؛ إذا بلغ الوسط الحسابي من المستوى -3
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ل بعد الطائف بحسب ك وتعرض الباحثة في ما يلي مستوى المناعة لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة

 من أبعادها.

 أوالً: محور التفكير اإليجابي

لكل عبارة من عبارات المحور األول: "التفكير  الموافقة،المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ودرجة  (2)ويوضح الجدول 

 ".يجابياإل

 "التفكير اإليجابي "  المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة لكل من المحور األول (8)جدول 

 

المتوسطات الحسابية لفقرات محور الدراسة األول، وهو المحور الخاص بالتفكير  أن) 2 (من خالل نتائج جدول رقم يتضح

وتراوحت قيم المتوسط  ،0.570 وانحراف معياري ،4.33 كلي اإليجابي قد جاءت في المستوى المرتفع بمتوسط حسابي

مقياس ليكرت الخماسي، إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة نصها " اتوقع بأن مستقبلي  على 4.45 إلى 4.09 الحسابي ما بين

فيما جاءت الفقرة نصها " لدي القناعة بأن معظم األشياء  ،0.722وانحراف معياري  ، 4.45سيكون مشرقا " بمتوسط حسابي 

 ،0.789ف معياري وانحرا ،4.09حولي إيجابية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

  الفقرات

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 اتوقع بأن مستقبلي سيكون مشرقاً 

 

 17 12 1 1 0 تكرار

نسبة  0,722 4.45

 مئوية
0% 3.2% 3.2% 38.7% 54.8% 

 اشعر بالتفاؤل نحو نجاحي في المستقبل

 

 15 14 2 0 0 تكرار

نسبة  0.620 4.41

 مئوية
0% 0% 6.5% 45.2% 48.2% 

اهدافي لدي شعور ايجابي نحو تحقيق 

 المنشودة

 

 15 13 3 0 0 تكرار

نسبة  0.667 4.38

 مئوية
0% 0% 9.7% 41.9% 48.4% 

 اتوقع النجاح في اعمالي الحالية

 

 13 15 3 0 0 تكرار

نسبة  0.652 4.32

 مئوية
0% 0% 9.7% 48.4% 41.9% 

لدي القناعة بأن معظم األشياء حولي 

 إيجابية

 

 10 15 5 1 1 تكرار

نسبة  0.789 4.09

 مئوية
0% 3.2% 16.1% 48.4% 32.3% 

 تفكيري بمستقبلي يعطيني شعوراً إيجابياً 

 14 14 3 0 1 تكرار

نسبة  0.660 4.35

 مئوية
0% 0% 9.7% 45.2% 45.2% 

 0.570 4.33 المتوسط واالنحراف المعياري للبعد 
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ين والتفاؤل الموجود عند المشارك ،اإليجابي مدى الشعورمرتفع للياية الستجابة المشاركين التي تعكس  وهذا يشير إلى مستوى 

 .وتحقيق أهدافهم المستقبلية ،وتطلعهم للنجاح في أعمالهم المقبلة ،في هذه الدراسة

 محور الدراسة الثاني )الثقة بالنفس(

: "الثقة الثانيلكل عبارة من عبارات المحور  الموافقة،المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ودرجة  (2)ويوضح الجدول 

 بالنفس".

 " الثقة بالنفس " المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة لكل من المحور الثاني: 4الجدول رقم 

 

المتوسطات الحسابية لفقرات محور الدراسة الثاني، وهو المحور الخاص بالثقة  أن) 2 (رقممن خالل نتائج جدول  يتضح

وتراوحت قيم المتوسط الحسابي  ،0.605 وانحراف معياري ،4.24 كلي بالنفس قد جاءت في المستوى المرتفع بمتوسط حسابي

مقياس ليكرت الخماسي، إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة نصها " أستطيع االعتماد على نفسي  على 4.41 إلى 3.83 ما بين

فيما جاءت الفقرة نصها " أمتلك القدرة الكافية  ،0.620، وانحراف معياري 4.41في األشياء التي أفعلها " بمتوسط حسابي 

 ،1.06 وانحراف معياري  ،3.83للتحكم بمجريات حياتي " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

  الفقرات

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

اشعر بالرضا عن نفسي فيما أنجزته في 

 الحياة

 

 13 16 0  2  0 تكرار

نسبة  0.782 4.29

 مئوية

 0%  6.2% 
0% 51.6% 41.9% 

اثق بقدراتي ومهاراتي في مواجهة 

 الصعوبات

 

 14 12 4  1  0 تكرار

نسبة  0.815 4.25

 مئوية

 0%  3.2% 
12.9% 38.7% 45.2% 

 لدي القدرة على تحمل المسؤوليات

 

 16 10 5  0  0 تكرار

نسبة  0.754 4.35

 مئوية

 0%  0% 
16.1% 32.3% 51.6% 

 اثق بقراراتي وافعالي

 

 12 17 2  0  0 تكرار

نسبة  0.599 4.32

 مئوية

 0%  0% 
6.5% 54.8% 38.7% 

أستطيع االعتماد على نفسي في األشياء 

 التي أفعلها

 

 15 14 2 0  0 تكرار

نسبة  0.620 4.41

 مئوية

 0% 
0% 6.5% 45.2% 48.4% 

الكافية للتحكم بمجريات أمتلك القدرة 

 حياتي

 10 11 5 5  0 تكرار

نسبة  1.06 3.83

 مئوية

 0% 
16.1% 16.1% 35.5% 32.3% 

 0.605 4.24 المتوسط واالنحراف المعياري للبعد 
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في  والثقة بالنفس عند المشاركين ،بالرضا مدى الشعورمرتفع للياية الستجابة المشاركين التي تعكس  وهذا يشير إلى مستوى 

 واالعتماد على النفس. ،ومواجهة الصعا  ،على تحمل المسؤوليات الدراسة، وقدرتهمهذه 

 (ضبط النفس)محور الدراسة الثالث 

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة، لكل عبارة من عبارات المحور األول: "ضبط  (31)ويوضح الجدول 

 النفس".

 "" ضبط النفس  الثالمتوسط الحسابي ودرجة الموافقة لكل من المحور الث: 10الجدول رقم 

 

الحسابية لفقرات محور الدراسة الثالث، وهو المحور الخاص بضبط المتوسطات  أن (31 (من خالل نتائج جدول رقم يتضح

وتراوحت قيم المتوسط الحسابي  ،0.695 وانحراف معياري ،4.05 كلي النفس قد جاءت في المستوى المرتفع بمتوسط حسابي

ك وهادئ في المواقف مقياس ليكرت الخماسي، إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة نصها " متماس على 4.09 إلى 4.00 ما بين

فيما جاءت الفقرة نصها " لدي القدرة على مواجهة مواقف اإلحباط  ،0.907وانحراف معياري  ،4.09الحرجة " بمتوسط حسابي 

  ،0.894وانحراف معياري  ، 4.00بدون تهور " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  

  الفقرات

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

اتصرف بحكمة وعقالنية في مختلف 

 المواقف

 

 12 10 6  3  0 تكرار

نسبة  1.00 4.00

 مئوية

 0%  9.7% 
19.4% 32.3% 38.7% 

 متماسك وهادئ في المواقف الحرجة

 

 11 15 2 3  0 تكرار

نسبة  0.907 4.09

 مئوية

 0% 
9.7% 6.5% 48.4% 35.5% 

 اشعر باالتزان االنفعالي

 

 9 16 6  0  0 تكرار

نسبة  0.700 4.09

 مئوية

 0%  0% 
19.4% 51.6% 29.0% 

 أحاول أال أندفع في المواقف الضاغطة

 

 10 15 4 2  0 تكرار

نسبة  0.853 4.06

 مئوية

 0% 
6.5% 12.9% 48.4% 32.3% 

أحاول السيطرة على غضبي أثناء 

 المشكلة

 

 10 14 6 1 0 تكرار

نسبة  0.813 4.06

 مئوية
0% 3.2% 19.4% 45.2% 32.3% 

 لدي القدرة على مواجهة مواقف اإلحباط

 بدون تهور

 10 13 6 2 0 تكرار

نسبة  0.894 4.00

 مئوية
0% 6.5% 19.4% 41.9% 32.3% 

 0.695 4.05 المتوسط واالنحراف المعياري للبعد 
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ن في واالتزان النفسي عند المشاركي ،بالحكمة مدى الشعورمرتفع للياية الستجابة المشاركين التي تعكس  وهذا يشير إلى مستوى

 وعدم االندفاع. ،اليضب اعروالسيطرة على مش ،وقدرتهم على التصرف بعقالنية في المواقف المحرجة ،هذه الدراسة

 (:القدرة على حل المشكالت)محور الدراسة الرابع 

لكل عبارة من عبارات المحور األول: "القدرة  الموافقة،المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ودرجة  (33)ويوضح الجدول 

 على حل المشكالت".

 "" القدرة على حل المشكالت المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة لكل من المحور الرابع : 11الجدول رقم 

 

وهو المحور الخاص بالقدرة على  ،المتوسطات الحسابية لفقرات محور الدراسة الرابع أن (33 (من خالل نتائج جدول رقم يتضح

وتراوحت قيم المتوسط  ،0.733 وانحراف معياري ،4.06 كلي حل المشكالت قد جاءت في المستوى المرتفع بمتوسط حسابي

إذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة نصها " استخدم خبرتي السابقة  ،مقياس ليكرت الخماسي على 4.35 إلى 3.80 بينالحسابي ما 

 ،0.797وانحراف معياري  ، 4.35في حل المشكالت التي تواجهني " بمتوسط حسابي 

  الفقرات

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

اسعى الى حل المشكالت التي تواجهني 

 بكل الطرق الممكنة

 

 13 15  1  2 0 تكرار

نسبة  0.815 4.25

 مئوية

0%  6.5%  3.2% 48.4% 41.9% 

لدي القدرة على حل المشكالت التي 

 تواجهني

 

 7 18 4 2  0 تكرار

نسبة  0.795 3.96

 مئوية

 0% 6.5% 12.9% 58.1% 22.6% 

 أُبادر في حل أي مشكلة تواجهني فوراً 

 

 9 13 4  4  1 تكرار

نسبة  1.10 3.80

 مئوية

 3.2%  12.9% 12.9% 41.9% 29.0% 

 يثق بي زمالئي في حل مشاكلهم

 

 10 14 4 3  0 تكرار

نسبة  0.930 4.00

 مئوية

 0% 9.7% 12.9% 45.2% 32.3% 

اعتمد على نفسي في حل المشكالت التي 

 تواجهني

 

 9 16 4  2  0 تكرار

نسبة  0.836 4.03

 مئوية

 0%  6.5% 12.9% 51.6% 29.0% 

استخدم خبرتي السابقة في حل 

 المشكالت التي تواجهني

 15 14 0  2 0 تكرار

نسبة  0.797 4.35

 مئوية

0%  6.5% 0% 45.2% 48.4% 

 0.733 4.06 المتوسط واالنحراف المعياري للبعد 
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وانحراف معياري  ،3.80بمتوسط حسابي فيما جاءت الفقرة نصها " أبادر في حل أي مشكلة تواجهني فورا  " في المرتبة األخيرة 

مرتفع للياية الستجابة المشاركين التي تعكس مدى قدرة المشاركين في الدراسة على حل المشاكل  وهذا يشير إلى مستوى ،1.10

 .التي تواجههم بكل الطرق الممكنة

والثقة بالنفس،  ،التفكير اإليجابيوهي ) ابعاد 4أداة الدراسة، والبالغ عددها  محاورإلى أن جميع  وتعزو الباحثة هذه النتيجة

 جاءت مرتفعة للياية، وذات داللة إيجابية كالتالي:القدرة على حل المشكالت(  ،ضبط النفس

وهو ما يعكس مدى الشعور اإليجابي، والتفاؤل  ،4.33جاء المتوسط الحسابي التجميعي لمحور التفكير اإليجابي بقيمة  -1

 الموجود عند المشاركين في هذه الدراسة، وتطلعهم للنجاح في أعمالهم المقبلة، وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

مدى الشعور بالرضا، والثقة بالنفس  وهو ما يعكس ،4.24جاء المتوسط الحسابي التجميعي لمحور الثقة بالنفس بقيمة  -1

 اركين في هذه الدراسة، وقدرتهم على تحمل المسؤوليات، ومواجهة الصعا ، واالعتماد على النفس.عند المش

وهو ما يعكس مدى الشعور بالحكمة، واالتزان  ، 4.05جاء المتوسط الحسابي التجميعي لمحور ضبط النفس بقيمة  -1

لمواقف المحرجة، والسيطرة على النفسي عند المشاركين في هذه الدراسة، وقدرتهم على التصرف بعقالنية في ا

 مشاعر اليضب، وعدم االندفاع.

مدى قدرة المشاركين  وهو ما يعكس ،4.06جاء المتوسط الحسابي التجميعي لمحور القدرة على حل المشكالت بقيمة  -1

 .في االستبيان على حل المشاكل التي تواجههم بكل الطرق الممكنة

 

مستوى المناعة النفسية لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة  اجابة السؤال األول: والذي ينص على: ما

 الطائف؟ 

تمت االجابة عن هذا السؤال بحسا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على استبانة المناعة     

 (39)النفسية ويوضح ذلك الجدول 

 بمنطقة الطائف لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة مستوى المناعة النفسية (11)جدول 

 البعد
المتوسط 

 الحسابي
 الترتيب الدرجة االنحراف المعياري

 1 كبيرة جدا   0.570 4.33 التفكير اإليجابي

 9 كبيرة جدا   0.605 4.24 الثقة بالنفس

 4 كبيرة جدا   0.695 4.05 ضبط النفس 

 1 كبيرة جدا   0.733 4.06 القدرة على حل المشكالت

 - كبيرة جداً  0.558 4.177 مستوى المناعة النفسية
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يرة كانت كببمنطقة الطائف  لدى أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة مستوى المناعة النفسية (:39)يتضح من الجدول  

وهو يقع  (،4.177حيث بلغ المتوسط الحسابي الوزني لمجموع استجابات أفراد العينة على استبانة المناعة النفسية  ككل ) ،جدا

وقد تراوحت المتوسطات الحسابية الموزونة الستجابات عينة الدراسة في هذه االستبانة   (.بشدة موافق)في مجال استجابة 

 4.33بمتوسط حسابي ) ،وجاء في مقدمة أبعاد المناعة النفسية  بعد التفكير اإليجابي .(4.33)و  ،( 4.05بمختلف أبعاده بين )

وأخيرا  بعد  ،(4.06)ثم بعد القدرة على حل المشكالت، بمتوسط حسابي  (،4.24)بمتوسط حسابي  ،يليه بعد الثقة بالنفس (،

 .وكانت درجة التحقق كبيرة جدا  في كل بعد من األبعاد المذكورة ،( 4.05ضبط النفس بمتوسط حسابي )
 

وتعزوا الباحثة هذه النتيجة الى أن جميع أخصائيات التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف يتمتعن بدرجة مرتفعة من 

كما أن نظرتهم  ،تحت ضيط العمل المناعة النفسية لما لديهم من القدرة على مواجهة الضيوط وحل المشكالت والتكيف معها

ر كما أن ل سرة دور كبي ،إيجابية نحو تحقيق األهداف المنشودة وهذا يدل على قوة مناعتهم النفسية في مجابهة معوقات الحياة

في تعزيز المناعة النفسية وجميعهن يعيشون مع أسر ذو فكر ثقافي واعي وهذا ينعكس على قدراتهم وتمتعهن برفاهية نفسية 

ايضا  هناك توافق ممتاز في بيئة العمل بين األخصائيات مع بعضهن لبعض واحترامهن لبعضهن واحترام حق العمل  ،جيدة

 لمساواةاالخاص والعام كما أن اإلدارة التي تشهدها المستشفى المتمثلة في قسم التوحد تتمتع بمرونة عالية وانسجام وفرض مبدأ 

  .مما يجعلهم بمناعة نفسية مرتفعةاعطاهم حب العطاء والعمل بالشكل المطلو   مع جميع العاملين تحت اإلدارة مما

 

ائيات أخص النفسية لدىاجابة السؤال الثاني: والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة 

 المؤهل العلمي؟  الختالفالتوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف تعزى 

ولإلجابة على هذا السؤال كان البد من اختبار اعتدالية التوزيع الطبيعي بين أفراد عينة الدراسة، للتأكد من التوزيع 

ا لمتيير المؤهل  العلمي االعتدالي بين فئات عينة الدراسة تبع 

(، لمعرفة إن One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف –وقد استخدمت الباحثة اختبار )كولمجروف 

كانت البيانات التي تم الحصول عليها من المبحوثين تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وذلك لتحديد االختبارات المناسبة لكل حالة 

لة الاختبارات ال معلمية(، حيث تستخدم االختبارات المعلمية عندما يكون التوزيع طبيعي ا، ويكون مستوى الد –)اختبارات معلمية 

(، 1.15(، بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية عندما يكون التوزيع غير طبيعي ويكون مستوى الداللة أقل من )1.15أكبر من )

 وكانت نتائج االختبار كما يتضح منن الجدول التالي:

 (One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف –نتائج اختبار )كولمجروف  (31جدول رقم )

 عتدالية التوزيع ألفراد عينة الدراسة لفحص ا

 مستوى الداللة قيمة االختبار المتغير

 المؤهل 

 200 .0 260. دبلوم

 200 .0 150. بكالوريوس

 200 .0 163. ماجستير
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وهي أكبر من  200 .1النفسية لكل من المؤهل العلمي على استبانة المناعة  (sigويتبين من الجدول أن القيمة االحتمالية )

األنوفا في االجراءات  اختبارمما يشير إلى استخدام  –مما يعني أن البيانات تتوزع توزيعا اعتداليا  (0.05)مستوى الداللة 

 االحصائية.

   :الفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

 وفقا لمتيير المؤهل العلمي (AVOVAاألحادي )نتائج اختبار التباين  ( يبين34)جدول 

المتوسييييط  المؤهل العلمي ابعاد المناعة النفسية 

 الحسابي

االنييحراف 

 المعياري

اليييقيييييييمييية  قيمة ف

 االحتمالية 

الييييييدالليييييية 

 االحصائية

 التفكير اإليجابي

 غير دالة  700. 362. 012. 4.00 دبلوم

 626. 4.35 بكالوريوس      

 565. 4.36 ماجستير

 غير دالة  724. 326. 117. 3.91 دبلوم الثقة بالنفس

 507. 4.24 بكالوريوس      

 713. 4.29 ماجستير

 غير دالة  904. 101. 117. 3.91 دبلوم ضبط النفس

 782. 4.11 بكالوريوس      

 685. 4.02 ماجستير

القدرة على حل 

 المشكالت

 غير دالة  697. 366. 012. 4.00 دبلوم

 536. 4.20 بكالوريوس      

 905. 3.96 ماجستير

 غير دالة 813. 208. 058. 3.95 دبلوم القيمة الكلية

    508. 4.23 بكالوريوس       

    638. 4.16 ماجستير 

             

 الختالف للمناعة النفسية تعزى (0.05)أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  (34)ويتضح من الجدول 

د حيث بليت قيم مستويات الداللة ل بعا (المناعة النفسية)المؤهل الدراسي بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على أبعاد 

 .، مما يشير إلى عدم وجود فروق تعزى لمتيير المؤهل العلمي( 0.05وهي قيم أكبر من مستوى الداللة ) (،0.904 -0.697)
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لتي الهم نفس الحوافز  تقدمكما  ،المساواة بين المؤهالت في منح مهام العمل والقوانين واألنظمةالنتيجة إلى  هذه وتعزو الباحثة

 .تجعلهم متقاربين من حيث متيير المؤهل العلمي

 

والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المناعة النفسية لدى أخصائيات  :الثالثاجابة السؤال 

 الخبرة؟التوحد بمستشفى القوات المسلحة بمدينة الطائف تعزى الختالف في سنوات 

زيع للتأكد من التو ولإلجابة على هذا السؤال كان البد من اختبار اعتدالية التوزيع الطبيعي بين أفراد عينة الدراسة،

ا لمتيير سنوات الخبرة  االعتدالي بين فئات عينة الدراسة تبع 

(، لمعرفة إن One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف –وقد استخدمت الباحثة اختبار )كولمجروف 

ة لكل حالة االختبارات المناسب كانت البيانات التي تم الحصول عليها من المبحوثين تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وذلك لتحديد

اختبارات ال معلمية(، حيث تستخدم االختبارات المعلمية عندما يكون التوزيع طبيعي ا، ويكون مستوى الداللة  –)اختبارات معلمية 

(، 1.15)(، بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية عندما يكون التوزيع غير طبيعي ويكون مستوى الداللة أقل من 1.15أكبر من )

 وكانت نتائج االختبار كما يتضح منن الجدول التالي:

 ( One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف –نتائج اختبار )كولمجروف  (11جدول رقم )

 لفحص اعتدالية التوزيع ألفراد عينة الدراسة

 مستوى الداللة قيمة االختبار المتغير 

 سنوات الخبرة

 سنوات            5أقل من 
.204 0. 200 

 067 .0 168. سنوات فأكثر     5

 

وهي  (0.067 – 200 .0)لكل من سنوات الخبرة على استبانة المناعة النفسية  (sigويتبين من الجدول أن القيمة االحتمالية )

في االجراءات  T-test))مما يشير إلى استخدام  –مما يعني أن البيانات تتوزع توزيعا اعتداليا  (0.05)أكبر من مستوى الداللة 

 االحصائية.

 : وفيما يلي توضيح النتائج ،للكشف عن الفروق وفقاً لمتغير سنوات الخبرة T-test)فقد تم استخدام اختبار ت )

 دراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرةعينة ال نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات (11)جدول 

أبعاد المناعة 

 النفسية
 المتوسط مستويات المتغير

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت 

درجة 

 الحرية

قيمة 

احتمال 

 المعنوية

 التفكير اإليجابي
 733. 4.63 سنوات 5أقل من 

1.463 29 
0.154 

 515. 4.26 سنوات فأكثر 5 غير دالة
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 الثقة بالنفس
 499. 4.47 سنوات 5أقل من 

1.014 29 
0.319 

 624. 4.19 سنوات فأكثر 5 غير دالة

 ضبط النفس
 1.331 680. 4.38 سنوات 5أقل من 

29 
0.149 

 688. 3.97 سنوات فأكثر 5 غير دالة

القدرة على حل 

 المشكالت

 490. 4.38 سنوات 5أقل من 
1.194 29 

0.242 

 769. 3.99 سنوات فأكثر 5 غير دالة

 سنوات 5أقل من  القيمة الكلية
4.47 .466 

1.468 29 
0.153 

 غير دالة

    563. 4.10 سنوات فأكثر 5 

 

( بين متوسطات إجابات   =1.15إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (32)تبين نتائج الجدول 

جاءت قيم  حيث ،وفي االسيييتبانة ككل تعزى الختالف سييينوات الخبرة ،أفراد عينة البحث في أبعاد اسيييتبانة المناعة النفسيييية

مما يشييير إلى تقار  اسييتجابات األخصييائيات   ،(0.05االحتمال المعنوية المصيياحبة للقيمة )ت( أكبر من مسييتوى المعنوية )

 .وال أثر الختالف سنوات الخبرة على وجهات نظرهم ،المناعة النفسيةنحو مستوى 

 كما أنهم يخضييييييعون لنفس اللوائح ،أن معظم أفراد العينة ال يتمتعون بسيييييينوات خبرة عالية جدا  وتعزو البياحثية هذه النتيجة الى 

 .الخبرةلذلك لم تظهر فروق في متيير سنوات التنظيمية ويقومون بنفس األعمال المطلوبة منهم 

   :التوصيات

 :اآلتيباإليجابية التي أوضحت مستوى عالي من المناعة النفسية إال أن الباحثة توصي بناء على ما أسفرت علية نتائج الدراسة 

 لتعزيزالمناعة النفسييييييية الحفاظ على وأهمية  لمواجهة خطر االنتكاسيييييية العميل على تطوير مهيارات الوعي بالذات -

  .مدى الحياةصحة نفسية ال

 .استمرار التفاعل الجيد دون إحباطومختلفة لضمان  في بيئة العمل متفاوتةتوفير حوافز  -

 .الخبرة مما يزيد من العطاء والتنوع المؤهالت وسنواتالتعديل على اللوائح التنظيمية والقوانين بحسب  -

 

 المراجع:

 :العربية المراجعأوالً: 

االسهام النسبي للتمكين النفسي في التنبؤ بالمناعة النفسية لدى الممارسين  ،9193إبراهيم، ابن دايل افنان بنت فهد بن  -

المستجد بمستشفيات الرياض، بحوث ومقاالت، مجلة االرشاد النفسي  32الصحيين في ظل جائحة تفشي فيروس كوفيد

 .27عدد 
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كومية وعالقتها بادائهم الوظيفي ( ضيوط العمل لدى مديري المدارس الثانوية الح9137ابو غزالة ، رمزي فوزي محمد ) -

 من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق االوسط.

، الطفل المناعة النفسية وعالقتها بمهارة فعالية الحياة لدى طالبات قسم التربية، بحوث ومقاالت، 9193أسماء محمد عيد  -

 ية التربية جامعة الوادي الجديد.كل 1ج 42مجلة الطفولة والتربية ع

، المناعة النفسية وعالقتها بالدافع لإلنجاز لدى طال  جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، 9191سعود، السهلي راشد  -

 .1ع 93بحوث ومقاالت، مجلة العلوم التربوية والنفسية مج 

، المناعة النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى 9132ل، ، هبة حسين اسماعيحميد، طهالمعمرية، هدى بنت عبد هللا بن  -

جامعة عين الشمس  37ج 32معلمات التربية الخاصة بسلطنة عمان، بحوث ومقاالت، مجلة البحث العلمي في التربية ع

 كلية البنات لآلدا  والعلوم والتربية.

 .(. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية4ط( المعجم الوسيط )9114. )وآخرونالحليم  ومنتصر عبدأنيس إبراهيم،  -

لدى  ن االنفعاليازر وسيط بين الضيوط النفسية واالت( المناعة النفسية كمتيي9191فلسطين إبراهيم مصطفى ) ،جبريني -

 جامعة القدس المفتوحة. ،الة ماجستيررس الفلسطينية،العامالت في األجهزة األمنية 

شدين في المجتمع الجزائري مذكرة مكملة لنيل شهادة مقياس المناعة النفسية لدى الرا ( بناء9191رحمة تيسير العمري ) -

 .الماستر تخصص علم النفس العيادي أم البواقي، قسم العلوم االجتماعية، الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي

عة و عالقتها بالذكاء االخالقي و ( المناعة النفسية لدى طال  الجام9132سليمان ، سنان محمد و مجاهد ، شيماء احمد ) -

 .32االداء االكاديمي ، مجلة البحث العلمي بالتربية ، العد 

، أساليب التفكير وأنماط معالجة المعلومات المرتبطة بنصفي المخ لدى مرتفعي (۰۲٠۱) .سليمان عبد الواحد يوسف -

يكولوجية في إطار التفاعل بين المخ وجهاز ومنخفضي المناعة النفسية من المسنين مرضى باركينسون "دراسة نيوروس

. بين الواقع واألفاق"، والذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية .المناعة". المؤتمر الدولي األول: "مشكالت المسنين

 . ۰٢۲ – ۰٠۱نوفمبر،  ٠۹ – ٠7واالجتماعية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، خالل الفترة من 

دور المناعة النفسية في التنبؤ بجودة الحياة لذوي صعوبات التعلم االجتماعية (. ۰۲۰۲) .الواحد يوسفسليمان عبد  -

واالنفعالية بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية + ضوء نظرية عربية جديدة، مجلة بحوث + التربية النوعية، كلية التربية 

بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي السابع: "التعليم النوعي  ، عدد خاص521 – 513، 3، 17النوعية، جامعة القاهرة، 

 .فبراير 32 – 32وتحسين جودة الحياة"، والذي نظمته كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، خالل الفترة من 

عاملية المناعة النفسية "وفق تصور عبد الوها  كامل": دراسة  (.9193) .هدى ملوح الفضلي يوسف؛سليمان عبد الواحد  -

 .(ASEPدراسات عربية في التربية وعلم النفس ) .عبر ثقافية

 .229-233(، 53(. المناعة النفسية مفهومها وأبعادها وقياسها. مجلة كلية التربية )ع9131عصام محمد زيدان. ) -
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وأثره على المناعة ، فاعلية برنامج تدريبي لتحسين الهناء الذاتي لمعلمات الروضة 9199عال عبد الرحمان علي محمد،  -

 جامعة القاهرة كلية الدراسات العليا للتربية. 3ج 42النفسية لديهن، بحوث ومقاالت، مجلة الطفولة والتربية ع

، المناعة النفسية كمتيير وسيط في العالقة بين الصحة التنظيمية واالحتراق الوظيفي 9199عمار فتحي موسى اسماعيل،  -

 .3ات المصرية الحكومية، دراسة تطبيقية، المجلة العلمية للبحوث التجارية عألعضاء هيئة التدريس بالجامع

(، فاعلية برنامج إرشادي في تدعيم نظام المناعة النفسية وفق خصائص الشخصية المحددة لذاته لخفض 9135فريد، عالء ) -

 ورة.رة، كلية التربية، جامعة المنصالشعور باإلغترا  النفسي لدى طال  الجامعات الفلسطينية، رسالة دكتوراه غير منشو

، الوعي بالذات وعالقته بالمناعة النفسية لدى معلمي 9193كريري، هادي بن ظفر حسن، حكمي، سعدي عبد هللا ابراهيم  -

 جامعة االزهر كلية التربية. 1ج 321ذوي االعاقة بإدارة تعليم جازان، بحوث ومقاالت، مجلة التربية ع

برنامج إرشادي نفسي ديني لتنشيط المناعة النفسية وأثره في تحقيق األمن الفكري لدى الموهوبين (، 9132محمد، أمل ) -

 بالمرحلة الثانوية، مجلة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس.

ة مؤسس .ت الفلسفيةمجلة الحكمة للدراسا .فلسفة المناعة النفسية في مواجهة الضيوط المهنية (.9193) .كريمة ،محيوز -

 9ع .كنوز الحكمة للنشر والتوزيع

دار النشر  :القاهرة .السعادة وتنمية الصحة النفسية مسؤولية الفرد في اإلسالم وعلم النفس (.9111) .كمال ،مرسي -

 .للجامعات

الضيوط المهنية لدى العاملين ( المناعة النفسية و عالقتها بكل من الكفاءة المهنية و 9132مسحل ، رابعة عبدالناصر محمد ) -

 .99بالجهاز االداري بالدولة ، مجلة قطاع الدراسات اإلنسانية ، العدد 

(. التحليل المعرفي لبنود اختبارات االستدالل المجرد باستخدام نموذج راش. المجلة المصرية ۰۲٠٢هشام فتحى جاد الر  ) -

 .۰٢ت النفسية للدراسات النفسية، تصدرها: الجمعية المصرية للدراسا

(، الحصانة النفسية وعالقتها بقلق المستقبل وجودة الحياة لدى الشبا  في مراكز اإلبراء في قطاع 9132مرفت ) ،ياسر -

 .غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بيزة، فلسطين

  :المراجع األجنبيةثانياً: 

- Anubhuti Dubey* and Darshana Shahi**, 2011, Psychological Immunity and Coping 

Strategies: A Study on Medical Professionals,Indian Journal of Social Science Researche Vol. 
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- Mark Schaller, 2016, The Behavioral Immune System, pre-publication manuscript version of a 

published book chapter, University of British Columbia  
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2022, Psychological immune competency predicts burnout syndrome among the high-risk 

healthcare staff: A cross-sectional study, International Emergency Nursing 

- Tanveer Kaur, 2020, The Predictive Role of Resilience in Psychological Immunity: A 

Theoretical Review, Amity University 

-ADRIENN, VARGAY, EMESE JÓZSA, ALEXANDRA PÁJER, ÉVA BÁNYAI, 2019, The 

characteristics and changes of psychological immune competence of breast cancer patients 
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 مقياس المناعة النفسية 

 ،،،الموظفة عزيزتي

 السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته   

 لطائف.ابمستشفى القوات المسلحة بمدينة  لدى أخصائيات التوحد مستوى المناعة النفسية االستبانة لدراسةأضع بين ايديك هذه 

تركيز هذه الدراسة المساعدة على تثمينها وتبلييها ألهدافها بالتفضل باإلجابة على أسئلة  أرجوا من سيادتكم باعتباركم موضوع

 .علما  بأن إجاباتكم ستبقى سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ،هذا االستبيان بكل صراحة ودقة وموضوعية

سن   .تعاونكمشاكرة لكم ح 
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 روان منصور الريشي 
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 سنوات الخبرة .1

 سنوات فأكثر 31اكثر من           سنوات 31إلى  -سنوات  5سنوات           من  5أقل من      

 محاور الدراسة: :ثانيا

  .رأيكعند إشارة درجة الموافقة التي تراها مناسبة والتي تعبر عن √( )وضع عالمة عن فقرات االستبانة يرجى  لإلجابة

 المناعة النفسية :المحور االول

 التفكير االيجابي :االولالبعد 

موافق  العبارات ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      اتوقع بأن مستقبلي سيكون مشرقا   3

      اشعر بالتفاؤل نحو نجاحي في المستقبل 9

      لدي الشعور ايجابي نحو تحقيق اهدافي المنشودة 1

      اتوقع النجاح في اعمالي الحالية 4

      لدي القناعة بان معظم االشياء حولي ايجابية 5

      تفكيري بمستقبلي يعطيني شعورا  إيجابيا   2

 

  الثقة بالنفس :الثانيبعد ال

موافق  العبارات ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      انجزته في الحياة فيمااشعر بالرضا عن نفسي  3

      مواجهة الصعوبات ومهاراتي فياثق بقدراتي  9

      لدي القدرة في تحمل المسؤوليات 1

       وافعالي اثق بقراراتي  4

      االعتماد على نفسي في األشياء التي أفعلها أستطيع 5

      أمتلك القدرة الكافية للتحكم بمجريات حياتي 2
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 ضبط النفس :الثالث بعدال

موافق  العبارات ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      مختلف المواقف بحكمة وعقالنية فياتصرف  3

      المواقف الحرجة  وهادئ فيمتماسك  9

      اشعر باالتزان االنفعالي  1

      احاول ان ال اندفع في المواقف الضاغطة 4

      احاول السيطرة على غضبي أثناء المشكلة 5

      تهور االحباط بدونلدي القدرة على مواجهة مواقف  2

 

 القدرة على حل المشكالت :الرابعبعد ال

موافق  العبارات ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      المشكالت التي تواجهني بكل الطرق الممكنة الى حلاسعى  3

      لدي القدرة على حل المشكالت التي تواجهني 9

      أبادر في حل أي مشكلة تواجهني فورا   1

      يثق بي زمالئي في حل مشاكلهم  4

      أعتمد على نفسي في حل المشكالت التي تواجهني 5

      استخدم خبرتي السابقة في حل المشكالت التي تواجهني 2
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