
  

   
 كلية التربية 

      التربويةالمجلة 
     *** 

 

 وعالقتًا بالتفكري االخالقى لدى عيهة مو طالب هفسيةاملرونة ال

 اجلامعة

 

 
    عدادإ

 نعمات أحمد ق اسم /د

 المدرس بقسـ الصحة النفسية 
 جامعة سكىاج -كمية التربية 

  ـ8108

 م8102 أكتوبر ـ واخلنسوى  الرابع اجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 



 .المرونة النفسية وعالقتها بالتفكير االخالقى لدى عينة من طالب الجامعة
 

- 678 - 

 :باللغة العربية ملخص الدراسة

كعالقتيا  نفسيةرؼ عمى مستكل المركنة الالتع إلىىدفت الدراسة الحالية 
( طالب كطالبة مف كمية التربية بجامعة 048بالتفكير االخالقى  لدل عينة قكاميا  )

مجمكعات حسب بعض المتغيرات  إلىتـ تقسيميـ العربية السعكدية  المجمعة بالمممكة
سنكات الدراسة( كقد استخدمت  –التخصص االكاديمى  –الديمكجرافية ) الجنس 

الباحثة مقياس المركنة االيجابية مف إعدادىا كمقياس التفكير االخالقى لمراشديف  مف 
فى الفصؿ الدراسي الثاني  مف ، كتـ تطبيؽ الدراسة (8110)اعداد فكقية عبد الفتاح

ارتفاع مستكل المركنة  إلى، كقد أشارت نتائج الدراسة  ـ8108العاـ الجامعي 
قة  دالة احصائيا بيف المركنة النفسية لدل عينة الدراسة ككذلؾ كجكد عال النفسية

بيف متكسطات  لدل عينة البحث، كما ال يكجد فركؽ دالة احصائيا  خالقىكالتفكير اال
التخصص  –)الجنس  إلىتعزل  مركنة النفسيةت العينة  عمى مقياس الدرجا

سنكات الدراسة(،كما تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطات درجات  -االكاديمى
الجنس لصالح الطالبات ، كتكجد  إلىالعينة  عمى مقياس التفكير االخالقى تعزل 

اس التفكير االخالقى تعزل فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطات درجات العينة  عمى مقي
 التخصص االكاديمى لصالح التخصصات األدبية أك اإلنسانية. إلى
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Abstract: 
The present study aimed at identifying the level of  resilience 

and its relationship with moral thinking among a sample consisted of 

(148) male and female students from the Faculty of Education at the 

of Majmaa University in Saudi Arabia. The researcher divided them 

into groups according to some demographic variables (gender, 

academic specialization, years of study). The researcher has 

prepared and used the scale of resilience and the scale of moral 

thinking of adults prepared by Fawqiat Abdul Fattah (2001). The 

study was applied in the second semester of the academic year2018 

and the study revealed the following results: the existence of a high 

level of  resilience as well as statistically significant relationship 

between of  resilience and moral thinking in the research sample, no 

statistically significant differences between the average of the sample 

on of  resilience scale due to (gender - academic specialization - years 

of study), there are statistically significant differences between the 

averages scores of the sample on the scale of ethical thinking 

attributed to sex in favor of female students, , and there are 

statistically significant differences between the averages of the 

sample scores on the ethical thinking scale due to the academic 

specialization in favor of literary or human disciplines 
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  املكدمة:

يتميز العصر الحالي بالتطكر العممي السريع، الذم يحتـ عمى األفراد   
، كعمى الرغـ مف التطكرات كاالختراعات في امتالؾ مقكمات الحياة العممية كالعممية

جميع جكانب الحياة، كما نتج عف ذلؾ مف سيكلة االتصاالت كالمكاصالت بيف 
الشعكب كاختالط الثقافات، كتغير كثير مف القيـ كالمبادئ العالمية إال أف األخالؽ 

ائنات كانت كستبقى رمزنا لإلنسانية التي فضميا اهلل سبحانو كتعالى عمى جميع الك
األخرل ىذا مف جية، كمف جية أخرل تؤثر األخالؽ عمى المستكيات النفسية 
كاالجتماعية كالثقافية لمفرد كيتفؽ الباحثكف االجتماعيكف كالنفسيكف عمى أىمية 
منظكمة القيـ األخالقية كدكرىا في تقدـ األمـ كالمجتمعات كنشكء الحضارات 

اإلنساف كتحديد معالـ السمكؾ  باإلضافة إلى دكر األخالؽ في بناء شخصية
 اإلنساني.

 تؤثر المركنة النفسية كذلؾ  اإلنسافتؤثر فى بناء شخصية  األخالؽكما أف  
أحد أىـ مؤشرات الصحة النفسية اإليجابية، حيث كتمثؿ  فى بناء الشخصية السكية

المحف كالضراء كتجنب االنييار عند مجابية  القدرة عمى فى يختمؼ األفراد بشدة 
 .الضكائؽ، كال تعد جميع االستجابات نحك الضكائؽ مرضية كربما كآليات مقاكمة

بيد أف المركنة النفسية اإليجابية تعني قدرة الفرد عمى التعامؿ مع الضغكط 
كالمكاقؼ الصعبة، كمكاجية األزمات كالشدائد كالمحف بفاعمية، كالتصدم ليا، 

كما أف  .األزمة التي يمر بيا كقدرتو عمى استعادة الكضع النفسي السابؽ بعد
ىناؾ عددا مف المؤشرات التي يمكف االستدالؿ بيا عمى المركنة النفسية كمنيا قكة 
الفرد عمى االرتداد مف االنتكاسات، ككقؼ التدىكر كسرعة التعافي، كمعاكدة النمك 
كالتطكر، كالقدرة عمى حؿ المشكالت بشكؿ ماىر، كاالستمتاع بالتعميـ في الحياة 

 .Masten, A., & Reed, Mلجامعية، كقكة التكقعات اإليجابية لدل الفرد. )ا
2005.) 

كالمركنة النفسية اإليجابية تنشأ في كقت مبكر مف حياة الفرد، كتنمك كتزدىر خالؿ 
المستكل مف فرد آلخر، كيتحكـ فييا  مراحؿ نمكه المختمفة، كما أنيا تتفاكت في

النظاـ العصبي الجسدم كالذم يتحكـ في األفعاؿ  :مف الناحية الفسيكلكجية النفسية
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كالذم يتحكـ في  الالإرادمالنظاـ العصبي  (الجسدية كمصدره الثقة بالنفس،
المشاعر كمصدره تقدير الذات، النظاـ العصبي المركزم كيشمؿ الدماغ كىي مصدر 

، كىي تشتمؿ عمى مجمكعة مف األفكار حكؿ مفيكـ كالمفاىيميالتفكير المفظي 
 (86-84 :8115. )منظمة الصحة العالمية، (لذات كما يدركو الفردا

جكانب الميمة المتطمبة لمتكافؽ  فاف الكاذا كانت المركنة النفسية تمثؿ  أحد  
التفكير االخالقى يمثؿ الدرع األخر المكجو لمسمكؾ التكافقي ، فالتفكير االخالقى 

ف سكاء بالصكاب أك الخطأ  عمى يصؿ بيا الفرد  إلى حكـ معي التييتعمؽ بالطريقة 
كالقيمية كىك نمط التفكير الذل يتعمؽ بالتقييـ  االخالقى    األخالقيةالمكاقؼ 

، فمثال يتفؽ الكثيركف  أخالقيلألشياء  أك األحداث كىك يسبؽ كؿ سمكؾ أك فعؿ 
السرقة خطأ كىذه قيمة، كلكنيـ قد يختمفكف فى طريقة الكصكؿ الى ىذا  أفعمى 

كبعضيـ عمى  عف طريؽ االنصياع لمعايير المجتمع، إليوفبعضيـ  يصؿ الحكـ ، 
 اإلضرارعامة تنادل بعدـ   مبادئ، كبعضيـ عمى أساس أساس  طاعة القانكف

 (085 -084: 0990، النابمسيكممتمكاتيـ.) باآلخريف
ة كعالقتيا بمتغيرات نفسيت سابقة تناكلت دراسة المركنة الساكىناؾ درا 

أؿ الشكيؿ كدراسة  (8107دراسة السنارل) مثؿ  تقدير الذات  ة منياايجابية متعدد
تناكلت المركنة النفسية كعالقتيا  التي (8106عكيس) ،كدراسة   (8108)كنصر

تعتبر الدراسة العربية الكحيدة عمى حد عمـ الباحثة  كالتيبالتفكير االخالقى  
سكؼ تتناكؿ الباحثة تناكلت ىذيف المتغيريف كلكف عمى طالب جامعة حمكاف . ك 

 بالتفصيؿ فيما بعد ىذه الدراسات السابقة. 
ية نفسكتحاكؿ الباحثة فى البحث الحالي التعرؼ عمى العالقة بيف المركنة ال 
لتفكير االخالقى لدل شريحة ميمة مف شرائح المجتمع السعكدم كىـ كا بأبعادىا

بعض المتغيرات   مستقبؿ األمة أال كىـ طالب كطالبات الجامعات كالتعرؼ عمى
 ية كالتفكير االخالقى.ثر عمى مستكيات المركنة النفسؤ يمكف أف ت التيالديمجرافية 

 -مصكلة الدراسة:

العديد مف العقبات  -بشدة– ولشباب الجامعي مف الفئات التي تكاجا يعد
في مرحمة الدراسة الجامعية، كىي النفسية كالضغكط، خاصة  كالصعاب كالصدمات
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ب  ذلؾ فمدل طال ىالعمرية، باإلضافة إلتعد مف أصعب  المراحؿ مرحمة حرجة ك 
ب مف طال يرةكب مف التطمعات حيث تؤكد بعض الدراسات أف نسبة الكثيرالجامعة 

يعانكه مف الصراعات كاالحباطات الداخمية  مانظرا ل والجامعة ينحرؼ في سمككيات
 ب. كينقسـ طالعياكالتكيؼ م التكافؽلعدـ  بالقمؽ  كالخارجية كالتي يشعركف
السمكؾ  أساليبقسمُت مف حيث  الصادمة إذ لألحداثالجامعة في مكاجيتيـ 

التكافقية التي يكاجيكف بيا الصدمات النفسية قسـ يتخذ أساليب سمككية سكية 
سكية أخذ باألساليب الاليثقة بالنفس( كفريؽ آخر  -تركم -تعقؿ –كفاح  -)مثابرة

صفة مالزمة لمحياة كىى قكة  لنفسيةعتبر المركنة اكت الضغكط الحياتية في مكاجية
فعميا الطالب  إذا إالميزة  إلى، كال يمكف أف تتحكؿ  اإلنسافكامنة خمقيا اهلل فى 

 كيعترؼبمناظير مختمفة  األمكر إلىبالتجربة كالممارسة ،كيبدأ ذلؾ عندما ينظر 
ير فى مكاقفو كردكد بكجكد كجيات نظر مغايرة لكجيتو نظرة المتفردة كالكحيدة، فيغ
 إلىكالكاللة  صبر إلىأفعالو كعاداتو المكركثة عندىا يستطيع أف يحكؿ الغضب 

 .)المبادرة كالنشاط كتحمؿ المسئكلية الذاتية فى اتخاذ القرار إلىالفعالية كالعجز 
 (64، 8101، فحجاف

تمثؿ عددا كبيرا مف المجتمع  التيكمف خالؿ عمؿ الباحثة مع ىذه الشريحة 
تقدميا الباحثة الحظت أف  التيمف خالؿ المحاضرات كالدكرات التدريبية  لسعكدما

يعانى منيا طالب الجامعة ، ال  التيىناؾ بعض الضغكط النفسية كاالجتماعية 
لحؿ المشكمة، لذلؾ تحاكؿ  كالمنطقيالصحيح  باألسمكبيستطيعكف مكاجيتيا 
ب الجامعة لدل طال لنفسيةة اتبحث عف مستكيات المركن أفالباحثة فى ىذا البحث 

كعالقتيا بمتغير ميـ مف المتغيرات االيجابية ) التفكير  خاصة طالب كمية التربية
 ( االخالقى

فى ضكء مما سبؽ تثير الدراسة الحالية عددا مف األسئمة البحثية كتسعى 
 البحث: إجراءاتمف خالؿ  لإلجابة عنيا

 لدل عينة البحث؟ لنفسيةما مستكل المركنة ا -0
 لدل عينة البحث؟ االخالقى كالتفكير  المركنة النفسية عالقة بيفال ما  -8
متكسط درجات الطالب كمتكسط درجات الطالبات عمى بيف االختالؼ  ما  -3
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 .ةالنفسيمستكل المركنة 
بيف متكسطات درجات العينة تبعا لمتغيرات التخصص ما االختالؼ  -4

 . لنفسيةس المركنة اي كسنكات الدراسة فى الكمية  عمى مقياكاديم اال 
 -) الجنسبيف متكسطات درجات العينة تبعا لمتغيراتما االختالؼ -5

  عمى مقياس التفكير االخالقى.( الكاديمىالتخصص ا
 اهلدف مو البخح: 

ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى مستكل المركنة النفسية لدل عينة  
عض المتغيرات الديمكجرافية ب البحث كعالقتيا بالتفكير االخالقى، ككذلؾ التعرؼ

سنكات الدراسة( عمى مستكل المركنة النفسية ككذلؾ  -التخصص –الجنس مثؿ )
 التفكير االخالقى.

 أينية البخح:

يؤكد البحث الحالي عمى أىمية العناية بالجكانب الكقائية ككنو يتناكؿ شريحة  -0
تعزيز ميمة مف شرائح المجتمع أال كىـ طالب الجامعات كذلؾ مف خالؿ 

كالقدرة عمى  المركنة النفسية التي تحقؽ ليـ التكافؽ النفسي كالصحة النفسية
كالتي تتطمب حث الجيكد  مكاجية الضغكط األكاديمية كاألسرية فى حياتيـ،

كالتعاكف بيف جميع المؤسسات  التعميمية كالتربكية كاالجتماعية فى المجتمع 
 السعكدم.

الضكء عمى مفيـك المركنة  إلقاءاكؿ ية البحث الحالي في محتتمثؿ أىم  -8
ية كجكانبو المتعددة كمحاكلة تكضيح ىذا المفيـك الثرل كالذم لـ يتـ لنفسا

تداكلو عمى مستكل مكسع عمى حد عمـ الباحثة مما يعد إثراء لمعديد مف 
 الدراسات المستقبمية فى مجاؿ الصحة النفسية

نة النفسية يستفيد منو تتمثؿ أىمية البحث الحالي في اعداد مقياس لممرك  -3
الباحثيف  كالعامميف فى مجاؿ الصحة النفسية كالذم يمكف فى ضكئو تصميـ 
العديد مف البرامج اإلرشادية فى تحسيف المركنة النفسية فضال عف استخدامو 

 .فى أغراض التشخيص كالتدريب فى العالج
ت االيجابية محاكلة إلقاء الضكء عمى العالقة بيف متغيريف ميميف مف المتغيرا -4
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كالتفكير االخالقى(  المركنة النفسية )في مجاؿ عمـ النفس كالصحة النفسية
 لما ليما مف أىمية في مرحمة الشباب.

 فروض البخح:

 ة.لنفسيالمركنة ا مستكل مرتفع مف  تظير عينة البحث -0
عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية  بيف متكسط درجات  الطالب عمى  يكجد  -8

كمتكسط درجات الطالب عمى مقياس التفكير   ة النفسيةالمركنمقياس 
 االخالقى.

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطالب كمتكسط يكجد ال  -3
 .المركنة النفسيةدرجات الطالبات عمى مستكل 

ات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات العينة تبعا لمتغير  يكجد -4
المركنة  راسة فى الكمية  عمى مقياسكسنكات الد التخصص االكاديمى

 .النفسية
) فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات العينة تبعا لمتغيرات يكجد -5

 عمى مقياس التفكير االخالقى. كاديمى(التخصص اال  -الجنس
 مصطلخات البخح: 

مف أحداث الحياة المؤلمة  التعافيالقدرة عمى  االيجابية بأنياالمركنة  تعرؼ 
مكاجية الكيفية لإلحداث صعبة مع زيادة المعرفة بالكال

 ( (Keye,M,.&Pidgeon,A,.2013,2السمبية.
 التيالقدرة عمى التكيؼ بنجاح مع المحف  ىيالبحيرل  المركنة  كيعرؼ  

تقابمو كاالرتداد عف المشكالت كالتعامؿ بقكة كذكاء أكثر معيا.)  البحيرل ، 
8101،6 ) 
ممركنة االيجابية ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا أما التعريؼ االيجابي ل 

مى بنكد المقياس المعد ليذا البحث مف اعداد الطالب كالطالبة مف خالؿ اإلجابة ع
 .الباحثة.
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 التفكري االخالقى: 

التقكيـ  إلىيتكصؿ بو الفرد  الذم باألسمكبىك نمط مف أنماط التفكير يتعمؽ  
 ( 8114،54كت، مح) الك .ف أك أكثركالمفاضمة بيف قيمتي لألشياءاالخالقى 
أما التعريؼ االجرائى لمتفكير االخالقى ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب  

ف مف اعداد فكقيو عبد الفتاح كالطالبة عمى مقياس التفكير االخالقى لمراشدي
(8110) 

 اإلطار الهظري والدراسات السابكة:

 املرونة الهفسية 

ف مؤشرات الصحة النفسية كسمات الشخصية تعد المركنة االيجابية م 
االيجابية كتتضمف مجمكعة مف السمات كالخصائص التى تميز الشخص المرف 

 كمنيا  :
كح ، ر الجكانب الشخصية التى تتضمف تقدير الفرد لذاتو ك لمكاىبو كانجازاتو  -0

 .فى المستقبؿ كاألمؿالمرح كالفكاىة  
ساندة االجتماعية  كالتعاطؼ  مع الجكانب االجتماعية التى  تتمثؿ فى الم  -8

 االخريف عند احتداـ الضغكط عمييـ.
عدـ القدر ك ك   الجكانب الركحية التى تتعمؽ بالجكانب الدينية كاإليماف بالقضاء -3

الفزع عند حدكث المصائب كالمحف  كالصبر عمى االبتالء كمحاكلة مكاجيتيا 
يا كانت اجتماعية كحميا، كتحمؿ المسئكلية تجاه ىذه المصائب كالشدائد أ

 عمى اجتيازىا. دأسرية أكاديمية التى تساع
يجادالجكانب العقمية التى  تتمثؿ فى المبادرة كسرعة حؿ المشكالت   -4 حمكؿ  كا 

 (.إبداعيةبديمة غير تقميدية ) 
 (8106،318،  ) االشكؿ كىيبة كمحمد

ىذه الخصائص تعيف الفرد عمى مكاجية كحسف التصرؼ  مما سبؽ يتضح أف
تكيؼ مع الضغكط النفسية كالتيديدات كمكاجية المخاطر كالعكدة لألداء كال

 ((Reivichh,k&Gillhom,J,2010, 17الطبيعي قبؿ حدكثيا.)  الكظيفي
 ( أف المركنة النفسية ثالثة أنكاع8116مرسى )ر كيذك 
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ة مف الفطرة التي خمؽ بيا اإلنساف كيكتسبيا المركنة النفسية الطبيعية  النابع -0
 مف التفاعؿ بيف الكراثة  كالبيئة التى يعيش فييا.الفرد 

المركنة النفسية المكتسبة طبيعيا يكتسبيا الفرد مف التعمـ كالخبرات السابقة   -8
 الضاغطة. كاألحداثلديو عند مكاجية الصعكبات 

المركنة النفسية المكتسبة صناعيا يكتبيا الفرد مف خاللو تعريضو لمعديد مف   -3
لمقمؽ بعد تدريبو عمى السيطرة عمى انفعاالتو  مثيرةالضاغطة كال المكاقؼ

كمشاعره كاستبداؿ المشاعر السمبية بانفعاالت كمشاعر ايجابية عند مكاجية 
 المكاقؼ الضاغطة.

كىناؾ نماذج متعددة لتفسير  المركنة النفسية منيا نمكذج  
 (، نمكذج كافر لممركنة النفسية،نمكذج بكنانك8118ريتشادسكف)

الباحثة نمكذجا مف أكثر النماذج شيكعا فى الدراسات العربية كتتناكؿ  
 كاألجنبية 

( أف المركنة تتركز فى عمميات  المكاجية 8118يرل ريتشادسكف ) 
مف عكامؿ  نجاحيا تستمد كالتي االيجابية بيف الحدث الضاغط كالمكاجية االيجابية

المكقؼ الضاغط تقكـ لمفرد، فعند حدكث   النفسيالكقاية  المكجكدة ضمف البناء 
ظيارىابتكظيؼ عمميات الكقاية  عمميات المكاجية  عمميات   إلحداثكتفعيميا  كا 

بكقكع الضغكط  المكاجية االيجابية .كيبدأ نمكذج ريتشادسكف عف المركنة النفسية
الفرد ليذه اإلحداث سكاء  إدراؾيزداد تأثيرىا مف خالؿ  كالتيأك المحف أثناء الحياة 

ة أك خارجية متمثمة فى اجترار  الفرد لألفكار كالمشاعر السمبية أكانت داخمي
كبالتالي فإنيا تؤثر  عمى حالة التكازف النفسي التى يعيشيا، كاذا استطاع الفرد 
الخركج مف ىذه الظركؼ الضاغطة بنجاح فاف ذلؾ يساعد عمى دعـ التكازف 

 (.Richdson,G, 2002,311كتقكية المركنة االيجابية لدل الفرد.)  النفسي
 التييساعد أيضا عمى دعـ كتعزيز المركنة االيجابية العكامؿ الكقائية  كالذم

الشخصية ،كالميارات  كاإلمكاناتتتمثؿ فى النظرة االيجابية لمذات كالثقة فى القدرات 
االنفعاالت كالتحكـ فى الشديدة منيا،  إدارةكالقدرة عمى  االيجابيالخاصة بالتكاصؿ 

الالزمة لتنفيذىا ، كيمكف لكؿ  اإلجراءاتكضع خطط كاقعية  كاتخاذ كالقدرة عمى 
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 (.A.P.A,2003:2ينمى كيتعمـ كيمتمؾ تمؾ العكامؿ .) أففرد 
 التفكري االخالقى 

أال كىك  ىناؾ متغير ميـ فى ىذا البحث الحالى  كالمعنى بدراستو ف كما أ 
حيث  ثر بالمركنة االيجابيةكيتأيؤثر  التفكير االخالقى الذل يمثؿ متغيرا ايجابيا 

 .كالىما مف مؤشرات التكافؽ النفسي كالصحة النفسية لمفرد
 التيدكرا ميما فى الشخصية عف طريؽ القيـ كالمثؿ  التفكير االخالقىيمعب  

 االجتماعيالمعيار  ففي،  السكميحمميا الفرد  ككذلؾ الصحة النفسية كالسمكؾ 
، خاصة فى مراحؿ النمك المجتمعيات مع معايير أخالق السكميرتبط السمكؾ 

المختمفة التى يمر بيا الفرد  ، ما نعانيو اليـك مف مشكالت تتعمؽ بالفساد 
يرجع الى القصكر فى النمك  المجتمعكالتسيب كاالنحرافات السمككية فى   كاإلىماؿ
 (.34، 8111تكؽ ،ك عدس  )االخالقى

، فالقيمة  األخالقيةلقيمة كىناؾ خمط بيف مفيكميف كىما التفكير االخالقى كا
ما يعتقد الفرد أنو صكاب كما ىك خطأ ، أما التفكير   إلىىي تشير   األخالقية

حكـ معيف  يتعمؽ  إلىيصؿ بيا الفكر   التيكالطريقة  األسمكباالخالقى فيك 
 (681، 8111، لغامػدما بالصكاب كالخطأ .)

تفكيره كىذا األسمكب  كتجدر اإلشارة إلى أف لكؿ فرد أسمكبو الخاص بطريقة
بطبيعة الحاؿ يتأثر بعممية التنشئة االجتماعية لمفرد مف حيث نمط التنشئة كالبيئة 
االجتماعية المحيطة كالمستكل الثقافي لألسرة كغيرىا الكثير، األمر الذم يترتب 
عميو اختالؼ طريقة التفكير مف فرد إلى آخر تبعنا الختالؼ عممية التنشئة 

 كافعيا.االجتماعية كد
 ككلبرج نظرية  الخمقية كتطكرىا األحكاـكمف أبرز النظريات التى تناكلت  
التفكير األخالقي لدل الفرد يسير حيث أكضح أف  الخمقية ككيفية تطكرىا  لألحكاـ

بشكؿ تتابعي: أم أف االنتقاؿ مف مرحمة أخالقية إلى أخرل يحدث بشكؿ تتابعي 
ة السابقة كما يميز األفراد عف بعضيـ البعض فكؿ مرحمة أخالقية تبنى عمى المرحم

 (Kohlberg, 1976, 41.)ىك سرعة أك بطئ االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل 
كيمثؿ التفكير االخالقى أحد جكانب النمك االخالقى الذل يتضمف العدالة ك  
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فى الحقكؽ، كالرعاية  ىي نسبية  كاإلنصاؼ المساكاةالرعاية ، فالعدالة يقصد بيا 
احتياجات كرغبات الفرد فى مقابؿ احتياجات االخريف.) كيز عمى التر 

Gibbs,2003,453)) 
عالمية التفكير األخالقي كفقان لنظرية كمف خصائص  التفكير االخالقى  

ككلبرج فإف التتابع في نمك التفكير األخالقي ىك ثابت كمكحد في جميع الثقافات 
 زىرافرج في أف مبادئو عالمية كشاممة )كيمتاز التفكير األخالقي كفقان لنظرية ككلب

8115،413 .) 
تجمد التفكير األخالقي: أم أف التفكير األخالقي لدل بعض األفراد  ككذلؾ  

يقؼ عند مرحمة معينة حيث يشير ككلبرج إلى أف األطفاؿ الذيف لـ تتح ليـ فرصة 
ي المستكل النمك األخالقي لعدد مف السنيف يككنكف أكثر احتماالن ألف يتجمدكا ف

الذم كقفكا عنده، فالمراىؽ الذم في سف السادسة عشر مف عمره كال يزاؿ يفكر 
بمستكل المرحمة الثانية، كىك نسبيان ثابت بالمقارنة بطفؿ العشر سنكات الذم يفكر 
بمستكل نفس المرحمة، كعندما يجمد األفراد لعدة سنكات في مرحمة عمرية معينة 

حكؿ بينيـ كبيف فيـ مقدمات عالميـ االجتماعي الذم ال فأنيـ يبنكف حاجزان قكيان ي
 (. 8103،083،المقالدة،   ).يتفؽ كمستكل تفكيرىـ األخالقي 

 الدراسات السابكة: 

 ىناؾ دراسات تناكلت المركنة االيجابية كعالقتيا بمتغيرات نفسية كاجتماعية 
 مثؿ  المستخدمة فى تحسيف المركنة النفسية اإلرشاديةككذلؾ البرامج 

التي تناكلت المركنة النفسية كعالقتيا  بسمات  Chung, H.(2008)دراسة  -
الشخصية  لدل طالب جامعة أريزكنا، ككانت العينة مف طالب جامعة أريزكنا 

طالب كطالبة تراكحت  888بالكاليات األمريكية ،  ككانت العينة مككنة مف 
اسة الى  ارتباط ( سنة ، كأشارت نتائج الدر 81-07أعمارىـ  ما بيف ) 

المركنة االيجابية بمجمكعة مف المتغيرات مثؿ الحب كاالمتناف  كالتكاضع 
 كالبساطة كالتفكؽ كالحمد .

 كمنخفضي مرتفعيتناكلت الفركؽ بيف  التي( 8108)نصرك  الشكيؿأؿ دراسة  -
المركنة النفسية االيجابية فى بعض المتغيرات النفسية لدل عينة مف طالب 
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طالب كطالبو مف طالب كمية التربية ،  876العينة مككنة مف  الجامعة ككانت
فى  كاإلناثعدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف الذككر  إلىكأسفرت النتائج 
كاتخاذ القرار ، كىناؾ فركؽ  ة  المركنة النفسية كتقدير الذاتالمتغيرات الثالث

ذات ك ال المركنة  مف الطالب  فى متغير تقدير ال مرتفعيك  منخفضيبيف 
 .تكجد فركؽ فى اتخاذ القرار

جمعي لزيادة  إرشادم( التي  تناكلت فعالية برنامج 8108دراسة المالكي )  -
فعالية البرنامج فى  إلىالمركنة لدل طالبات جامعة أـ القرل، كالتي أشارت 

تحسيف المركنة النفسية لدل طالبات جامعة أـ القرل، ككذلؾ كجكد فركؽ بيف 
التخصص لصالح التخصص  إلىتعزل ستكل المركنة النفسية الطالبات فى م

 . األدبي
( التي تناكلت المركنة النفسية كعالقتيا بمعنى الحياة 8103دراسة  حممي ) -

طالب  851لدل عينة مف المتفكقيف ، ككانت عينة الدراسة مككنة مف 
طالبة مف طالب مدرسة المتفكقيف بمدينة  081طالب ،  031كطالبة منيـ 

( سنة ، كقد أشارات نتائج 08-04نيا  ، تراكحت أعمارىـ ما بيف )الم
الدراسة كجكد عالقة ارتباطيو مكجبة دالة إحصائيا  بيف المركنة النفسية 
كمعنى الحياة، ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيا فى متغير المركنة النفسية 

 تعزل إلى متغير الجنس لصالح الذككر.
تناكلت  المشكالت المرتبطة بمرحمة التقاعد  ( التي8105دراسة السميرل ) -

كعالقتيا بالمركنة النفسية  لدل عينة مف المتقاعديف فى محافظة غزة ، 
متقاعد مف اإلناث كالذككر ، ككشفت النتائج  851ككانت العينة مككنة مف 

أف أكثر المشكالت  شيكعا ىي المشكالت االقتصادية  ككزنيا النسبي 
سمبية بيف مشكالت المتقاعديف كالمركنة النفسية % كىناؾ عالقة 56ك33

تبعا لمتغير مكاف العمؿ ، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فى مقياس 
 المركنة النفسية تعزل إلى متغير الجنس.

قائـ عمى  تناكلت فعالية برنامج إرشادم التي( 8105داكد)الحكياف ك دراسة  -
ات االجتماعية لدل األطفاؿ  المعب فى تحسيف المركنة النفسية كالميار 
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رشادل فى إلى فعالية البرنامج اإل المساء إلييـ جسديا، كأشارت نتائج الدراسة 
 تحسيف الميارات االجتماعية كالمركنة النفسية.

كعالقتيا  الك الديةتناكلت أساليب المعاممة   التي( 8106) إماـدراسة  -
ككانت  (  إكمينيكيةككمترية بالمركنة االيجابية  لدل عينة مف المراىقيف ) سي

(  05-04طالب كطالبة تراكحت أعمارىـ ما بيف ) 311العينة مككنة مف 
بيف متكسط درجات دالة احصائيا  ارتباطيوكجكد عالقة  إلىالنتائج  كأشارت

أفراد كمتكسط درجات  الك الديةأفراد العينة عمى مقياس أساليب المعاممة 
ابية ، كأيضا ىناؾ اختالفات فى دينامية االيج المركنة مقياسعمى العينة 

 المركنة. منخفضيالمركنة عف المراىقيف  مرتفعيشخصية المراىقيف 
( التي تناكلت المركنة االيجابية كعالقتيا بقمؽ 8106) عمى كجابردراسة   -

االختبار كالتحصيؿ االكاديمى لدل عينة مف طالب قسـ التربية الخاصة.، 
طالبا مف المسجميف فى قسـ التربية الخاصة  54ككانت العينة مككنة مف 

( سنة ، كأشارت نتائج 87-81مسار إعاقة عقمية تراكحت أعمارىـ  ما بيف )
الدراسة كجكد عالقة ارتباطيو سالبة بيف المركنة االيجابية كقمؽ االختبار لدل 
عينة الدراسة ، ككجكد عالقة ايجابية بيف المركنة االيجابية  كالتحصيؿ 

، ككذلؾ ال تكجد فركؽ لكؿ مف المتغيرات الثالثة  المركنة االيجابية  الدراسي
 المستكيات  الدراسية. إلىكالتحصيؿ االكاديمى كقمؽ االختبار  تعزل 

تناكلت  عالقة المركنة النفسية  بالتفكير  التي( 8106دراسة عكيس) -
 755االخالقى لدل عينة مف طالب جامعة حمكاف، ككانت العينة مككنة مف 

طالب كطالبة  مف كميات جامعة حمكاف متباينيف فى التخصص كالمستكيات 
الدراسية كالنكع، كأشارت نتائج الدراسة كجكد عالقة ايجابية بيف المركنة 
النفسية كالتفكير االخالقى ، كال يكجد فركؽ دالو إحصائيا تعزل الى النكع 

 أبعادكليس  النفسية كالتخصص ك الخمفية الثقافية عمى الدرجة الكمية لممركنة
 كالتفكير االخالقى.   المركنة النفسية 

تناكلت المركنة النفسية عالقتيا بالعكامؿ  التي  Hula ,E.(2017)دراسة  -
مف طالب الجامعة  398ككانت العينة مككنة مف  الخمسة الكبرل لمشخصية
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  إحصائياكجكد عالقة دالة  إلىمف كميات مختمفة،  كأشارت  نتائج الدراسة 
 بيف العكامؿ الخمسة كالمركنة االيجابية.

تناكلت أنماط التكاصؿ األسرل   التي (8107) العصيمى ك عيسى دراسة  -
كعالقتيا بالمركنة النفسية لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة الطائؼ ، 

نكية  بمدينة طالبا مف طالب المدارس الثا 851مف مككنة  ككانت العينة 
كجكد عالقة مكجبة بيف المركنة النفسية  إلىالنتائج  الطائؼ ، كقد أشارت

 كأنماط التكاصؿ األسرل .
تناكلت المركنة النفسية كعالقتيا بالتكافؽ  التي( 8107دراسة العريبى ) -

، ككانت عينة الدراسة مككنة مف   األردفلدل الطمبة فى  كاالجتماعي النفسي
ارت نتائج الدراسة الى طالب  كطالبة مف طمبة المدارس الثانكية ، أش 338

 ارتباطيومستكل مرتفع مف المركنة النفسية لدل عينة البحث ، كيكجد عالقة 
لدل عينة البحث،  كاالجتماعي النفسيمكجبة بيف المركنة النفسية كالتكافؽ 

  إلىكجكد فركؽ دالة احصائيا فى مستكل المركنة النفسية تعزل عدـ ك 
مستكل المركنة النفسية تعزل الى  الجنس، كتكجد فركؽ دالة احصائيا فى

 .الثانكم األكؿالصؼ الدراسي لصالح الصؼ 
( التى تناكلت المركنة النفسية كعالقتيا باليقظة 8107) دراسة السنارل -

العقمية لدل طالب كمية التربية بجامعة جنكب الكادل ، كتككنت عينة الدراسة 
ربية بجامعة جنكب ( طالب كطالبو مف الفرقة الثالثة بكمية الت883مف )

الكادل ، كقد أشارت نتائج الدراسة الى مستكيات منخفضة عف المتكسط 
لممركنة النفسية ، ككجكد عالقة مكجبة دالة احصائيا بيف المركنة النفسية 

 كاليقظة العقمية لدل أفراد العينة.
تناكلت فعالية برنامج ارشادل لتنمية  التي( 8107دراسة عبد الحميد )  -

المعاقيف  فكريا ككانت العينة مككنة مف   األطفاؿالنفسية لدل أميات المركنة 
طبؽ عمى المجمكعة التجريبية   المعاقيف  فكريا األطفاؿأـ  مف  أميات  04

جمسة ، كأشارت النتائج كجكد فعالية  03البرنامج االرشادل لمدة   7كعددىـ 
 لمبرنامج فى تحسيف المركنة النفسية لدل األميات.
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  :ؾ دراسات تناكلت التفكير االخالقى  مثؿ كىنا 
التي تناكلت التفكير االخالقى كالتكجو  Terri, K.(2009)دراسة تيرل 

الديني كعالقتو بالذكاء ) دراسة حالة لمطمبة المكىكبيف رياضيا( ، كتككنت العينة 
( طالب مف الممتحقيف بمدرسة لممكىكبيف بفنمندا ، أشارت نتائج الدراسة 00مف )

ف ىناؾ عالقة ارتباطيو مكجبة  دالة إحصائيا بيف التفكير  االخالقى كنسبة الذكاء أ
لدل الطالب المكىكبيف رياضيا ، كال تكجد عالقة بيف التكجو الديني كالذكاء لدل 

 عينة الدراسة.
تناكلت التفكير االخالقى كعالقتو بالمسئكلية  التي( 8119كدراسة مشرؼ) 

الجامعة اإلسالمية بغزة، كتككنت عينة الدراسة مف  كبعض المتغيرات لدل طمبة
كجكد  إلى، كقد أشارات النتائج 830،369طالب كطالبة  مكزعة بالترتيب  611

عالقة ارتياطية مكجبة بيف التفكير االخالقى كالمسئكلية االجتماعية لدل عينة 
النكع  إلىالدراسة ، ككجكد  فركؽ دالة احصائيا فى مستكل التفكير االخالقى تعزل 

، كعدـ كجكد فركؽ دالة األدبياإلناث  كالتخصص لصالح التخصص لصالح 
احصائيا فى مستكل التفكير االخالقى تبعا لسنكات الدراسة كمستكل االقتصادم 

 لألسرة.
ر االخالقى كعالقتو بالتكافؽ فكيتناكلت الت التي( 8100الزامممى)دراسة ك 
مف المرشديف  068نت العينة مككنة مف لدل  المرشديف التربكييف ، ككا الميني

فى المدارس الحككمية  ،كقد أشارت نتائج الدراسة الى مستكل متكسط  التربكييف
 المينيبيف التكافؽ  ارتباطيوفى مقياس التفكير االخالقى ككذلؾ كجكد عالقة 

كالتفكير االخالقى، كعدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا فى مقياس التفكير االخالقى 
 الجنس كالتخصص. إلىتعزل 
تناكلت  التفكير االخالقى كعالقتو بمستكل  التي (8103المقالدة) كدراسة  

 511التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل طمبة جامعة اليرمكؾ  كتككنت  عينة الدراسة مف 
 طالب كطالبو مف جامعة اليرمكؾ ، كأشارت نتائج الدراسة أف مستكل التفكير 

الطمبة كىناؾ ارتباط ايجابي داؿ إحصائيا بيف  جاء بدرجة متكسطة لدلاالخالقى 
التفكير االخالقى كالتفاؤؿ كالتشاـؤ ، كيكجد فركؽ فى مستكل التفكير االخالقى 
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يعزل إلى الجنس لصالح اإلناث، كيكجد فركؽ فى مستكل التفكير االخالقى يعزل 
  إلى التخصص لصالح التخصصات األدبية.

اكلت التفكير االخالقى ك عالقتو بالمناخ ( التي تن8105) أبك نجيمةكدراسة 
األسرل  فى ضكء نظرية ككلبرج لدل طمبة جامعة األزىر بغزة ، ككانت العينة 

طالبو، كقد أشارت   310طالب ،  084طالب كطالبة ، منيـ  485مككنة مف  
نتائج الدراسة أنو تكجد عالقة محدكدة كضيقة بيف المناخ األسرل كالتفكير 

 االخالقى
( التي تناكلت  مستكل التفكير االخالقى 8107شاىيف)الريماكل ك راسة كد 

لدل الطمبة المكىكبيف كالغير المكىكبيف كعالقتو ببعض المتغيرات لدل عينة أردنية 
بمدرسة الممؾ عبد  الممتحقيفمف طالب مكىكب  005اسة مف ، كتككنت عينة الدر 

ت نتائج الدراسة انو ال يكجد فركؽ ر ىكبيف بمدينة الزرقاء ، كقد أشااهلل الثاني لممك 
 عمى متغير التفكير االخالقى.مبة المكىكبيف كالغير المكىكبيف دالة إحصائيا بيف الط

دراسة المركنة النفسية  يتضح مف سرد الدراسات السابقة أف ىناؾ تركيز عمى
 المتقاعديف( نظرا ألىمية –الشباب  -لدل الفئات المختمفة مف المجتمع ) االطفاؿ

عالقة  يمر بيا اإلنساف  ككذلؾ التركيز عمى التيىذا المتغير لكؿ مراحؿ الحياة 
(، 8103) حمميبمتغيرات ايجابية مثؿ دراسة كالتفكير االخالقى  نفسية لالمركنة ا
 ,Terriدراسة ، Chung,H.(2008)(، دراسة 8108) كنصر الشكيؿأؿ دراسة 

K.(2009) منحى الدراسات الحالية فى عمـ كىذا  ( ،8103)  ،كدراسة المقالدة
أظيرت تمؾ اإلمكانات  التيالذل ييتـ  بدراسة التجارب الشخصية   النفس االيجابي

كتحميمييا كمعرفة مصدرىا ، كبيذا نتطمع نحك التكظيؼ الكامؿ كالفعاؿ لإلمكانات 
البشرية بطريقة تعزز مف صحتيـ النفسية كتحقؽ  التكازف النفسي االيجابي 

تناكلت قمؽ االختبار.   التي( 8106) عمى كجابرماعدا دراسة   ياة،كجكدة الح
يكجد دراسة تناكلت  كمف خالؿ عرض الدراسات السابقة كجدت الباحثة أنو ال

 المركنة النفسية كعالقتيا بالتفكير االخالقى لدل طالب الجامعة غير دراسة كاحدة 
مى عينة مف طالب ( كلكف ع8106كيس )عكىى دراسة  عمى حد عمـ  الباحثة 
لدراسة العالقة بيف  اختارت الباحثة المجتمع السعكدم جامعة حمكاف ، فمذلؾ
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المتغيريف لدل شريحة ميمة مف المجتمع السعكدم كمستقبؿ األمة أال كىـ طالب 
 –جرافية ) التخصص ك ككذلؾ دراسة التأثيرات لبعض المتغيرات الديم،الجامعة 
 ؿ مف المتغيريف.سنكات الدراسة ( عمى ك –الجنس 

 فروض البخح:

 مستكل مرتفع مف  المركنة النفسية. تظير عينة البحث  -0
يكجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية  بيف متكسط درجات  الطالب   -8

عمى مقياس المركنة النفسية  كمتكسط درجات الطالب عمى مقياس 
 التفكير االخالقى.

درجات الطالب كمتكسط  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطال  -3
 درجات الطالبات عمى مستكل المركنة النفسية.

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات العينة تبعا  -4
لمتغيرات التخصص االكاديمى كسنكات الدراسة فى الكمية  عمى مقياس 

 المركنة النفسية.
ا يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات العينة تبع -5

 التخصص االكاديمى( عمى مقياس التفكير االخالقى. -لمتغيرات) الجنس
 :الدراسة  إجراءات  

 منيج البحث المستخدـ  فى الدراسة :
ىك المنيج الكصفي كيتمثؿ فى الحصكؿ عمى  ـالمنيج المستخد  

، يرات الدراسة كالعالقة بينيماالمعمكمات كالبيانات  عمى أرض الكاقع عف  متغ
النتائج كتحميميا   إلىتحميؿ كتفسير كمحاكلة الكصكؿ  إلىه بؿ يتعدا

 النظرم كالدراسات السابقة . ركتفسيرىا فى ضكء اإلطا
 :عينة الدراسة  

تككنت عينة الدراسة مف طالب كطالبات كمية التربية بالمجمعة  ، ككاف 
مف كمية التربية بجامعة المجمعة مكزعيف  طالبة ( طالب ك  048عددىـ )
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 –حسب المتغيرات الديمكجرافية ) الجنس  بالجداكؿك مكضح كما ى
( سنة، 83-08)أعمارىـ  ما بيف  تتراكح (الدراسيالمستكل  -التخصص
بالدراسة فى الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  تطبيؽ المقاييس الخاصةكقد تـ 
 ىػ.0439الجامعي 

 (1جدول )
 جتماعي(التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب الجنس) النوع اال 

 النسبة املئوية العدد اجلنس
 %3.43 76 الذكور
 %7.46 18 اإلناث
 %811 8.1 اإلمجايل

 

 
 

 (2جدول )

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب التخصص
 النسبة المئكية العدد التخصص
 %09.6 89 العممي
 %81.4 009 األدبي
 %011 048 اإلجمالي
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 (3جدول ) 
 لعينة الدراسة حسب املستوى الدراسيالتوزيع النسيب  

 

النسبة  العدد المستكل الدراسي
 المئكية

 %50.4 76 األكؿ
 %48.6 78 الثامف
 %011 048 اإلجمالي
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 أدوات الدراسة:

 عداد الباحجة:امكياس املرونة االجيابية أوال: 

 مربرات اعداد املكياس-أ

كالمقاييس الخاصة الدراسات السابقة ك  النظرمباالطالع عمى التراث    
مقياس المركنة النفسية (، 8113مقياس ككنر كديفيدسكف، مثؿ بالمركنة النفسية)

Oden,H.,a&Oddgeir,F,.&Stephanie,K,. (2011)  ، االشكؿ  دراسة ك
 عثمافلممركنة النفسية ، دراسة  ة( عف الخصائص العاممي8106) كىيبة كمحمد

 لمقياس المركنة النفسية ،خصائص السيككمترية عف ال ( 8101) (،8119)
لمقياس المركنة  األمريكية( عف البنية العاممية لمنسخة 8106كدراسة القممى )

كجدت ، (8106كدراسة عكيس)النفسية فى البيئة المصرية : دراسة سيككمترية،
بعد  لكؿ  الباحثة أف ىناؾ اختالؼ فى تصميـ أبعاد المقياس ككذلؾ العبارات المككنة

لممقاييس سابقة لخاصة ا األبعادفمذلؾ اجتيدت الباحثة فى كضع أبعاد مشتركة مع 
 ،ك الدينيالذل يتسـ بالتحفظ كااللتزاـ   السعكدمالذكر، ككذلؾ لتناسب المجتمع  

  الشخصيالعامؿ  كىـقد تمت صياغة عبارات المقياس عمى أساس أربعة عكامؿ 
  الجتماعياالعامؿ ، ك  العقميالعامؿ الديني كالعامؿ ك 

 وصف املكياس -ب

 سبعة، كؿ عامؿ يشمؿ عمى يتككف المقياس مف أربعة عكامؿ كما ذكر  
 بأربعةعبارة، تصحح  كؿ عبارة   88عبارات ، فيككف مجمكع عبارات المقياس 

 اختيارات ) مكافؽ بشدة ، مكافؽ، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة( 
 اخلصائص السيكومرتية  للنكياس -ج

 تـ التحقؽ مف صدؽ كثبات المقياس بالطرؽ التالية.     
و األكلية عمى مجمكعة : عرضت الباحثة المقياس فى صكرت صدؽ المحكميف -0

  )خمسة مف  أعضاء ىيئة تدريس( فى مجاؿ التربية كعمـ النفس األساتذةمف 
لمحكـ عمى مدل صالحية العبارات مف حيث انتماء كؿ عبارة الى البعد الذل 

مكانيةلو ،  تنتمي ضافةأك حذؼ أك تعديؿ بعض العبارات ،  إضافة كا  ال  كا 
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سبة ، ككانت نمالحظات أك تكجييات يركنيا ضركرية لصدؽ المقياس 
 %.81مرتفعة تزيد عف  االتفاؽ

لمتحقؽ مف صدؽ مقياس المركنة النفسية استخدمت الباحثة حؾ  صدؽ الم -8
بيف درجات أفراد العينة  صدؽ المحؾ، كذلؾ بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف

عمى مقياس المركنة النفسية طالب كطالبة   85كقكاميا  االستطالعية 
المستخدـ في الدراسة كدرجاتيـ عمى مقياس ككنر كديفدسكف كمحؾ خارجي 

( كىي دالة عند مستكل 1.587، كجاءت قيمة معامؿ االرتباط مساكية ) 
 ـ في الدراسة الحالية.  ( مما يدؿ ذلؾ عمى صدؽ المقياس المستخد1.10)

لمتحقؽ مف ثبات مقياس المركنة النفسية تـ حساب قيمة ثبات المقياس: -3
(، كما تـ  1.87معامؿ ألفا لكركنباخ، كقد جاءت ىذه القيمة مساكية ) 

التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ طريقة التجزئة النصفية لسبيرماف براكف 
تشير ىذه القيـ إلى معامؿ ثبات مرتفع (،ك 1.95كجاءت ىذه القيمة مساكية )

 .لممقياس 
 (.8110) عبد الفتاحإعداد مكياس التفكري األخالقي للراشديو :  ثانيا:

( إطارنا نظرينا يككف التركيز Kohlbergاتخذ ىذا المقياس مف نظرية ككلبرج )
اعد في القياس عمى االستجابة، كمعيار التفكير األخالقي يقكـ عمى فيـ األفراد لقك 

السمكؾ األخالقي حيث يعرض عمى الفرد مكقؼ يككف صاحبو في حيرة مف أمره 
كيطمب منو إصدار حكـ فيما يجب عمى صاحب المكقؼ اتخاذه انطالقان مف القكاعد 
األخالقية التي تمثميا، كيمكف تطبيؽ المقياس بشكؿ جماعي أك فردم، كما أف 

التطبيؽ كالتصحيح كالتصنيؼ  االستجابة تأخذ شكؿ اختيار مف متعدد أم سيكلة
كيتضمف المقياس خمسة مكاقؼ أخالقية  .في مراحؿ بحيث تتـ بطريقة مكضكعية

لمتفكير األخالقي، حيث يقدـ كؿ مكقؼ متبكع بعدد  Kohlbergاشتقت مف مقياس
مف األسئمة يمي كؿ سؤاؿ ست استجابات تمثؿ المراحؿ الست لمتفكير األخالقي عند 

الستجابات الست عمى العينة بطريقة عشكائية كيطمب منيـ ا ككلبرج، كيتـ عرض
 مع تفكيرىـ كأحكاميـ األخالقية ( أماـ االستجابة األكثر اتفاقان X) كضع عالمة 
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( فقرات، 9( فقرات، المكقؼ الثاني يتككف مف )5المكقؼ األكؿ يتككف مف )
ف، المكقؼ ( فقرات، المكقؼ الرابع يتككف مف فقرتي3المكقؼ الثالث يتككف مف )
  .الخامس يتككف مف فقرتيف

 العبارة )أ( تقابؿ المرحمة األكلى: الطاعة كالخكؼ مف العقاب كتقدر)درجة كاحده(.
 العبارة )ب( تقابؿ المرحمة الثانية: المنفعة النسبية كالمقايضة كتقدر)درجتيف(.

 .درجات( 3العبارة )ج( تقابؿ المرحمة الثالثة: االلتزاـ بالمسايرة كتقدر)
 درجات( 4العبارة )د( تقابؿ المرحمة الرابعة: المحافظة عمى القانكف كالنظاـ كتقدر)

 درجات( 5العبارة )ق( تقابؿ المرحمة الخامسة: مرحمة العقد االجتماعي كتقدر )
 درجات( 6العبارة )ك( تقابؿ المرحمة السادسة: المبادئ األخالقية العامة كتقدر )

 تصحيح المقياس
لتفكير األخالقي بصكرتو النيائية مف خمسة مكاقؼ أخالقية، تككف مقياس ا

( فقرات، 9( فقرات، المكقؼ الثاني كيتككف مف )5المكقؼ األكؿ كيتككف مف )
( فقرات، كالمكقؼ الرابع يتككف مف فقريتف، 3كالمكقؼ الثالث كيتككف مف )

ضع المكقؼ الخامس كيتككف مف فقرتيف، يتـ اإلجابة عمى فقرات المقياس بك 
المستجيب دائرة حكؿ رقـ اإلجابة التي يختارىا بيف ستة اختيارات )أ، ب، ج، د، 
ق، ك(، تـ تصحيح المقياس بكضع رقـ المرحمة التي يمثميا االختبار أماـ العبارة 
المنتقاة، العبارة )أ( تقابؿ المرحمة األكلى: الطاعة كالخكؼ مف العقاب كتقدر 

حمة الثانية: المنفعة النسبية كالمقايضة كتقدر )درجة(، العبارة )ب( تقابؿ المر 
( درجات، 3)درجتاف(، العبارة )ج( تقابؿ المرحمة الثالثة االلتزاـ بالمسايرة كتقدر )

( 4كالعبارة )د( تقابؿ المرحمة الرابعة: المحافظة عمى القانكف كالنظاـ كتقدر)
( 5جتماعي كتقدر )درجات، كالعبارة )ق( تقابؿ المرحمة الخامسة: مرحمة العقد اال

( 6درجات، كالعبارة )ك( تقابؿ المرحمة السادسة: المبادئ األخالقية العامة كتقدر)
درجات. كيتـ تقدير مرحمة التفكير األخالقي لمفرد مف خالؿ متكسطات مجمكع 
المراحؿ التي تمثميا االختيارات المنتقاة عمى كؿ سؤاؿ، كتتراكح الدرجات عمى 

الخكؼ كتجنبان ك كىي الحد األدنى لممرحمة األكلى"الطاعة  (80المقياس ما بيف )
( ، كىي الحد األعمى لممرحمة السادسة )مرحمة المبادئ 086لمعقاب"  إلى )
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 األخالقية العامة(. 
لممجتمع  مالئمتوكقد تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس كثبات المقياس كمدل  

 السعكدم بالطرؽ التالية
عمى  المعدة لمتطبيؽ المقياس فى صكرتو  : عرضت الباحثةفصدؽ المحكمي - أ

فى مجاؿ التربية كعمـ النفس )خمسة مف  أعضاء  األساتذةمجمكعة مف 
المكاقؼ الخمسة ككذلؾ االختيارات  ىيئة تدريس(  لمحكـ عمى مدل صالحية 

%، كىذا يعنى مناسبة 85، ككانت نسبة االتفاؽ أكثر مف لممجتمع السعكدم
 لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة. مقياس التفكير االخالقى 

كذلؾ مف خالؿ حساب قيـ معامالت ارتباط لمفقرة  لممقياس: الداخمياالتساؽ   - ب
بالمكقؼ الذم تنتمي إليو، كقيـ معامالت ارتباط الفقرة بالمقياس ككؿ، كما ىك 

 (.4مبيف في جدكؿ )
 (4جذول )

 ارتثاط انفقزج تانمقَاس ككمقَم معامالخ ارتثاط انفقزج تانموقف انذً تىتمٌ إنًَ و        

رقم 

 انفقزج

معامم 

االرتثاط 

مع 

 انموقف

معامم 

االرتثاط 

مع 

 انمقَاس

رقم 

 انفقزج

معامم 

االرتثاط 

مع 

 انموقف

معامم 

االرتثاط 

مع 

 انمقَاس

1 71410 71610 11 71417 71600 

1 714.6 71.00 11 71400 71.01 

1 71.11 71677 14 71411 71.61 

4 71400 716.4 1. 71467 71674 

. 714.7 71440 16 71.01 71.4. 

6 71..0 71607 10 71417 71670 

0 71440 71011 10 71.16 71..6 

0 71441 71061 10 71471 716.. 

0 71416 71.40 17 71.11 71614 

17 71.17 71..1 11 71..1 71610 

11 71.1. 71610 

قيـ معامالت ارتباط الفقرات مع ( أف 4يالحظ مف البيانات الكاردة في الجدكؿ )
(  كجميعيا دالة عند 1.573-1.413المكاقؼ التي تنتمي إلييا تراكحت ما بيف )
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(، كما تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف الفقرات كالمقياس ككؿ ما 1.10مستكل )
(، كىي كافية ألغراض 1.10( كجميعيا دالة عند مستكل )1.860-1.449بيف )

 كتدؿ عمى صدؽ المقياس. الدراسة الحالية

ثبات المقياس: لمتحقؽ مف ثبات مقياس التفكير األخالقي تـ حساب قيمة -ج
(، كما تـ  1.88معامؿ ألفا لكركنباخ، كقد جاءت ىذه القيمة مساكية ) 

التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ طريقة التجزئة النصفية لسبيرماف براكف 
كتشير ىذه القيـ إلى معامؿ ثبات مرتفع (، 1.90كجاءت ىذه القيمة مساكية )

 لممقياس.

 نتائج الدراسة :

 :األولالفرض  نتائج

 (نفسية ممركنة المستكل مرتفع ل تظير عينة البحث)وأنعمى  نصي 
-0لمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ  نحسب درجة القطع لممقياس كىى )   
افؽ الى مك  3.87 -8.58(، )  مكافؽ  8.50 -0.76(، ) غير مكافؽ 0.75
 (5(. كما ىك مكضح فى جدكؿ )مكافؽ بشدة 4-3.88(، )  حد ما

 (.جذول)

قَم انمتوسطاخ انحساتَح نألتعاد األرتعح نمقَاس انمزووح االٍجاتَح عهي عَىح انذراسح 

 140ن=

 انمستوى انمتوسط انحساتٌ األتعاد

 مزتفع 111 انثعذ انشخصٌ

 مزتفع .11 انثعذ انذٍىٌ

 مزتفع 111 انثعذ انعقهٌ

 مزتفع 111 انثعذ االجتماعٌ

 مزتفع 114 انمقَاس ككم

( أف مستكل المركنة االيجابية  بأبعاده األربعة) 5الجدكؿ) يتضح مف  
الشخصي ،العقمي ،االجتماعي ، الديني (  مرتفع حسب درجة القطع لممقياس ، 

ستكيات ( التي أشارت إلى م 8107دراسة العريبى )ائج نتالنتيجة  تدعميا  كىذه
 فعة لممراىقيف  لممركنة النفسية .مرت
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زيادة  إلىالتي أشارت  Kashdan,B&Kane,Q(2011)  كذلؾ دراسةك 
إحساس  الطالب الذل يتصؼ بالمركنة االيجابية كبالحياة كاليدؼ منيا أقدر عمى 
استخداـ االستراتيجيات الكقائية لكؿ ما يعترض الطالب فى حياتو مف مشكالت 

 كصعكبات
تمثؿ شريحة ميمة مف المجتمع  التيأف عينة الدراسة  يعنىا كىذ
يمتمككف القدرة عمى مكاجية كىـ  طالب كطالبات المرحمة الجامعة  السعكدم 

الضكائؽ كالضغكط النفسية كاالجتماعية  كاألسرية باستخداـ استراتيجيات المكاجية 
ىذه  إرجاعكف المشكالت، كيم البدائؿ اإلبداعية لحؿ  حؿ المشكالت كيمتمككفك 

تـ التطبيؽ عمييا كىـ طالب كطالبات  التيطبيعة المرحمة العمرية  إلى ةالنتيج
الجامعة الذيف يتمتعكف بخصائص كسمات تختمؼ عف مرحمة أخرل  كمنيا الميؿ 

كالتعاكف كمساعدة  االجتماعيتككيف عالقات اجتماعية تبنى عمى التفاعؿ  إلى
لديو إدراؾ العالقات القائمة بينو كبيف االخريف االخريف فى كقت الشدة، كما يزداد 

كتقبمو لمعادات كالتقاليد االجتماعية  كما يظيره مف استجابات انفعالية تعطى رؤية 
أضؼ عمى ذلؾ ،لممكضكعات كالمفاىيـ الثقافية السائدة فى المجتمع السعكدم 

مممكسة المجردة الغير  األشياءكمعالجة  كالمعرفي العقميالتطكر فى الجانب 
كتقكيميا  كمناقشتيا بدرجة مف الدقة كالكقكؼ عمى أسبابيا ، ككذلؾ الجانب 

فى المكاقؼ  هكتؤازر الذل يتعمؽ باعتقاده فى معتقدات دينية  تسانده  الديني
المستكل المرتفع مف المركنة مف شأنيا أف تعكس  األمكرالصعبة ، كؿ ىذه 

 .قمية كاالجتماعيةالنفسية بكؿ أبعادىا الدينية كالشخصية كالع
كما أف  الطالب الذيف يتسمكف بمستكيات مرتفعة مف المركنة النفسية  

يتعايشكف مع انفعاالت ايجابية مثؿ اليدكء كالسكينة مع القدرة عمى التمييز كاإلرادة 
الفعالة لكؿ مف االنفعاالت االيجابية كالسمبية  ،فضال عف القدرة عمى ضبط كتنظيـ 
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الية مما يخفض مف التأثيرات السمبية لمخبرات كاألحداث االستجابات االنفع
 (9، 8103حالكة، الضاغطة .)أبك 

 :الجانينتائج الفرض  

بيف متكسط   يكجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائيةكينص عمى أنو) 
ة كمتكسط درجات الطالب عمى مقياس نفسيالطالب عمى مقياس المركنة ال  درجات

حقؽ مف صحة الفرض  تـ استخداـ  معامؿ االرتباط بيرسكف التفكير االخالقى( لمت
لمتعرؼ عمى كجكد عالقة ارتباطيو بيف متكسط درجات الطالب عمى مقياس 
المركنة االيجابية كمتكسط درجات الطالب عمى مقياس التفكير االخالقى كما ىك 

 (6مكضح بالجدكؿ )

 (6جذول )

س انمزووح االٍجاتَح  تإتعادٌا األرتعح قَم معامم االرتثاط نثَزسون تَه درجاخ مقَا 

 ودرجاخ مقَاس انتفكَز االخالقي نهزاشذٍه

معامم االرتثاط تَه 

انمزووح اإلٍجاتَح 

 وانتفكَز األخالقٌ

 مستوى انذالنح انتفكَز األخالقٌ

 .717 *71100 انثعذ انشخصٌ

 .717 *71100 انثعذ انذٍىٌ

 .717 *71106 انثعذ انعقهٌ

 7171 **.7111 ٌانثعذ االجتماع

 7171 **71110 انمقَاس ككم

( كجكد عالقة إرتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف  6يتضح مف الجدكؿ )
الطالب عمى مقياس المركنة االيجابية بأبعادىا األربعة  كمتكسط درجات   درجات

دراسة عكيس يدعميا نتائج  ةىذه النتيجك  الطالب عمى مقياس التفكير االخالقى، 
( كىى الدراسة الكحيدة عمى حد عمـ الباحثة التي تناكلت العالقة بيف 8106)

كأكضحت أف ىذه النتيجة  ، ىذيف المتغيريف المركنة االيجابية كالتفكير االخالقى
ترجع إلى أف المركنة النفسية كالتفكير االخالقى متغيرات ايجابية  يمكف أف تكجد 

لصحة النفسية  التي يتمتع بيا الفرد فى الشخصية اإلنسانية  كىى تزيد مف قدر ا
 كمف الطبيعي أف ىناؾ رابطة بيف المغيرات االيجابية
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مف خالؿ تعريؼ المركنة  االيجابية  مكف تكضيح العالقة بيف المتغيريفكي
تمكف اإلنساف مف التكيؼ االيجابي مع  التيأنيا االستجابة االنفعالية كالعقمية 

ف ىذا التكيؼ بالتكسط أك األخذ بأيسر الحمكؿ ، مكاقؼ الحياة المختمفة سكاء أكا
ككذلؾ التعافي مف التأثيرات السمبية ليذه الشدائد أك النكبات أك األحداث الضاغطة 
كالقردة عمى تخطييا ، كيتضح مف ذلؾ أف المركنة االيجابية ليست استجابة 

المختمفة ،  مف االستجابة مع مكاقؼ الحياة اإلنسافعقمية تمكف  إنما طانفعالية فق
عرضو عند ت اإلنسافكاالستجابة العقمية تتمثؿ فى التفكير االخالقى الذل يمارسو 

 (.4-3، 8119، األحمدم الحياة المختمفة ) لمكاقؼ
 نتائج الفرض الجالح:  

عمى انو )ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  كينص 
 ة(.المركنة النفسيت الطالبات عمى مستكل الطالب كمتكسط درجا

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض  استخدمت الباحثة اختبار ت لمتعرؼ عمى الفركؽ 
 (7بيف الجنسيف كدالالتيا احصائيا كما ىك مكضح فى الجدكؿ )

 (0جذول )

نحساب  دالنح انفزوق تَه متوسطاخ درجاخ انطالب  عهي مقَاس انمزووح  "خ "اختثار 

 سة متغَز انجىس االٍجاتَح  تأتعادي  األرتعح ح

 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

ط درجات الطالبات عمى مستكل المركنة االيجابية، متكسط درجات الطالب كمتكس
(، كدراسة أؿ الشكيؿ كنصر 8105كىذه النتيجة تدعميا نتائج دراسة  السميرل )

(، كدراسة 8106)عمى كجابر( ، كدراسة 8106( ، كدراسة عكيس)8108)

مستو

ى 

انذالن

 ج

قَمح اختثار 

 "خ"

درجح 

انحزٍ

 ج

االوحزا

ف 

انمعَار

ً 

انمتوس

ط 

انحسات

ً 

 

ان

ع

دد  

انج

 وس

710

.4 
71104 146 

1110. 01160 
6

0 

انذك

 ور

17106 04176 
0

1 

اإلوا

 ث
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( التي أشارت إلى كجكد 8103كتختمؼ مع دراسة حممي )(.  8107العريبى )
 ئيا فى متغير المركنة النفسية تعزل إلى الجنس لصالح الذككر.فركؽ دالة احصا

متكسط درجات الطالب  كيمكف تفسير عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف
كجكد  إلىكمتكسط درجات الطالبات عمى مستكل المركنة االيجابية أنو يرجع 

 استعداد نفسي كبير عند كؿ مف الجنسيف عند التحاقيـ  بالجامعة خاصة كمية
التربية التى تقـك بإعدادىـ ليككنكا  معمميف كمعممات ذك خصائص لمشخصية  
القائدة فيما بعد ككذلؾ تحمييـ بدرجة عالية مف االنسيابية كعدـ الجمكد كالتصمب 

يتعرضكف  التيفى الفكر كاالنفعاالت عند مكاجية المكاقؼ الضاغطة المختمفة 
حكؿ  ةلقرار الصحيح كالخطكات الالزمليا، كالتكافؽ مع الكاقع بفاعمية كاتخاذ ا

حؿ األزمات كالمشكالت كالقدرة عمى االستبصار ككميا تتمثؿ فى خصائص 
 الشخص المرف.

ينص عمى أنو)يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كالذم نتائج الفرض الرابع:
متكسطات درجات العينة تبعا لمتغير التخصص العممي كسنكات الدراسة عمى 

 (يةنفسركنة المقياس الم
كلمتحقؽ مف صحة  ىذا الفرض استخدمت الباحثة  اختبار "ت"  لمتعرؼ    

تعزل الى متغير التخصص   التي عمى الفركؽ بيف متكسطات درجات العينة
 (9( ، )8االكاديمى كسنكات الدراسة كما ىك مكضح بالجدكؿ ) 

 (0جذول )

خ  انعَىح عهي مقَاس انمزووح ااختثار "خ " نحساب  دالنح انفزوق تَه متوسطاخ درج

 ح  تأتعادي  األرتعح حسة متغَز انتخصص االكادٍميانىفسَ

 

مستوى 

 انذالنح

قَمح اختثار 

 "خ"
 درجح انحزٍح

االوحزاف 

 انمعَارً

انمتوسط 

 انحساتٌ
نعذدا  انتخصص 

71101 71000 146 
 انعهمٌ 10 0.116 17161

 األدتٌ 110 01141 11110
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 (0جذول)

اخ  انعَىح عهي مقَاس انمزووح " نحساب  دالنح انفزوق تَه متوسطاخ درج اختثار "خ

 ح  تأتعاديانىفسَ

 األرتعح حسة متغَز  سىواخ انذراسح

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أنو  8،9يتضح مف الجدكليف  
سنكات الدراسة فى يف التخصص االكاديمى ك متكسطات درجات العينة تبعا لمتغير 

ما تكفره البيئة  إلىكيمكف تفسير ذلؾ ، يةنفسعمى مقياس المركنة ال  الكمية
الطالب لسكؽ العمؿ بغض النظر  إلعدادو نفسي الجامعية مف أساليب إرشاد كتكجي

 –الثامف( ككذلؾ تخصصاتيـ األكاديمية) عممي  -الدراسية ) األكؿ ـعف مستكياتي
تتيح لمطالب فرص التعبير عف ذكاتيـ كأرائيـ أفكارىـ كتساعدىـ عمى  التي( أدبي

عكس أثارىا تن كالتيإشباع احتياجاتيـ النفسية كالمعرفية كاالجتماعية كالدينية  ، 
، كذلؾ مشاركتيـ الفعالة  كتحمؿ المسئكلية بصكرة ايجابية  عمى الشخصية المرنة 

 األنشطةمع أعضاء ىيئة التدريس كالتفاعؿ االجتماعي الذل يحدث داخؿ فعاليات 
مقبكلة كايجابية  يحقؽ مستكيات  كبالتالي الالمنيجية األنشطةالمنيجية أك 
 ر عف سنكات الدراسة أك التخصص االكاديمى.ؿ الطمبة بغض النظكمتشابية لك

أشارت إلى كجكد  التي (8106مع دراسة عكيس ) ةالنتيجىذه  كتختمؼ  
عممي  –التخصص) أدبي  إلىفركؽ دالة احصائيا فى متغير المركنة النفسية تعزل 

فى بعض  الفرقة الرابعة( -كتعزل إلى المستكل الدراسي ) الفرقة األكلى ،فني( –
دالة  كجكد فركؽ  إلى أشارت التي( 8108)المالكيكدراسة النفسية  ةمركنأبعاد ال

أدبي( ككذلؾ  –التخصص) عممي  إلىاحصائيا  فى متغير المركنة النفسية تعزل 
 التيلمعينة  األصمي كالمجتمعاختالؼ العينة   إلىالمستكل الدراسي ، كذلؾ يرجع 

ستخدـ فى الدراسات السابقة اختالؼ المقياس الم كأيضاطبقت عمييا الدراسة ، 
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 كأبعاده.
 نتائج الفرض اخلامس: 

متكسطات درجات  بيف فركؽ ذات داللة إحصائية) يكجد  كينص عمى انو  
 عمى مقياس التفكير األخالقي(التخصص العممي  -) الجنسالعينة تبعا لمتغير

ؼ لمراشديف( كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت"  لمتعر 
 -متغير) الجنس إلىتعزل  التيعمى الفركؽ بيف متكسطات درجات العينة 

ا ىك مكضح التخصص  االكاديمى( عمى مقياس التفكير االخالقى لمراشديف كم
 (00( ، )01بالجداكؿ ) 

  (17جذول )
اختثار "خ " نحساب  دالنح انفزوق تَه متوسطاخ درجاخ انطالب  عهي مقَاس  انتفكَز 

 1رتعح حسة متغَز انجىساالخالقي  األ

 
 (11جذول )

َز انتخصص تَه متوسطاخ درجاخ انعَىح تثعا نمتغاختثار "خ " نحساب  دالنح انفزوق 
 انعهمٌ عهي مقَاس انتفكَز األخالقٌ

ف متكسط تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بي وأن 01،00الجدكؿ  يتضح مف 
درجات الطالب كمتكسط درجات الطالبات عمى مقياس التفكير األخالقي لصالح 
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اإلناث، ككذلؾ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات العينة تبعا 
 ،لمتغير التخصص العممي عمى مقياس التفكير األخالقي لصالح التخصص األدبي  

 إلى ةكيمكف تفسير النتيجكدراسة مشرؼ،  كتتفؽ ىذه النتيجة   مع دراسة المقالدة
الجنس لصالح  إلىتبايف استجابات العينة عمى مقياس التفكير االخالقى تعزل 

التزاـ الطالبة بالمعايير األخالقية  كاألخالؽ العامة  إلىكىذا يرجع  ت،الطالبا
سـ كالتقاليد  االجتماعية أكثر مف الطالب خاصة فى ىذا المجتمع السعكدم الذل يت

تقـك بأساليب التنشئة  التيبالكجية الدينية الكسطية المتزنة  فى األسر 
تساعد الطالبة عمى  التمسؾ  التيتبنى عمى أساس ديني كأخالقي  التياالجتماعية 

مستكل مرتفع  إلىترجع  التيتساعدىا فى األحكاـ األخالقية  التيبالقيـ األخالقية 
لكجكد فركؽ دالة احصائيا عمى مقياس التفكير مف التفكير االخالقى، ،أما بالنسبة 

،   اإلنسانيأك  األدبيالتخصص  االكاديمى لصالح التخصص  إلىاالخالقى تعزل 
كيمكف مع دراسة عكيس ،دراسة المقالدة كدراسة مشرؼ ، ةكتتفؽ ىذه النتيج

تفسير  ذلؾ عمى اعتبار أف التخصصات األدبية كاإلنسانية كما تحتكيو مف مقررات 
اسية تجعؿ الطالب فى تكاصؿ مستمر مع مكضكعات األخالؽ كاألدب كالتربية در 

بداء  كالنظـ االجتماعية كاليكية ، كتتيح حكؿ القضايا  الرأملو المناقشة كالحكار كا 
 يمتمكيا الطالب.  التياألخالقية  كاالجتماعية كسبؿ حميا بالطرؽ اإلبداعية 

ة المتمتعة بالمركنة النفسية  كفى نياية بحثنا الحالى يتضح أف الشخصي 
تتحمى بدرجة عالية مف االنسيابية كعدـ الجمكد كالتصمب فى الفكر كاالنفعاالت 
عند مكاجية المكاقؼ المختمفة الضاغط منيا كغير الضاغط  ، كالتكافؽ مع الكاقع  

كاالستقالؿ  كاآلخريفكالتسامح مع الذات  كالتركمبفاعمية كيتمثؿ ذلؾ فى الصبر 
مع المكاقؼ  طكات الالزمة كالتفاؤؿ كالمبادأة فى اتخاذ الخ األمؿكركح  يالنفس

بداعالمختمفة  لألزمات كالقدرة عمى االستبصار كالفيـ بجكانب المكقؼ ،  الحمكؿ كا 
كية كايجابية كالتمتع بالخمؽ الرفيع فيذه قدرة عمى تككيف عالقات اجتماعية قكال

ب كطالبات الجامعة   الذيف يمثمكف كميا سمات ايجابية يجب أف يتصؼ بيا طال
كقادتاىا كما أحكجنا ليا فى ىذا العصر الممىء بالضغكط  بجكانبو  األمةمستقبؿ 
 المتعددة.
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 كرتحات البخجية:امل 

لتنمية المركنة النفسية كالتفكير  اإلرشاديةاعداد دراسات تتناكؿ البرامج -0
 االخالقى.

 رات أخرل .دراسة المركنة النفسية كعالقتيا بمتغي -8
لمشخصية المرنة كدراسة البناء النفسي الديناميكي   ةدراسات إكمينيكي -3

 لمشخص المرف.
القياـ بإعداد دراسات تتناكؿ المتغيرات االيجابية  كفعاليتيا فى المكاقؼ  -4

 الحياتية.
 توصيات الدراسة: 

عد كالدينية كتسا األخالقيةتغرس القيـ  التياالىتماـ باألنشطة الالمنيجية    -0
 عمى ممارستيا داخؿ الجامعة.

االىتماـ بعقد دكرات تدريبية لمطالب مف الجنسيف حكؿ الجكانب االيجابية فى   -8
 الشخصية كخصائصيا ككيفية اكتسابيا

مقررات منيجية فى المراحؿ الدراسية المختمفة عف المتغيرات  إدخاؿ   -3
 كغيرىا. ؿ فى المركنة النفسية كالتفكير االخالقىثتتم التيااليجابية 

إرشادية كتكجييية لتنمية الكفايات الشخصية االيجابية  دكرات تدريبيةالقياـ ب  -4
 .لدل طالب الجامعة األخالقيةكالقيـ 
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 العربية: املراجع
( . المركنة النفسية ماىيتيا كمحدداتيا كقيمتيا 8103أبك حالكة ،محمد السعيد) -0

العمـك النفسية ، إصدارات شبكة العمكـ الكقائية. الكتاب االلكتركني        لشبكة    
 (.89النفسية  العربية،)

(. المناخ األسرل كما يدركو األبناء كعالقتو بالتفكير 8105أبك نجيمو ،سفياف  محمد )-8
 050 -93(، 0)85االخالقى فى ضكء نظرية ككلبرج لدل طمبة جامعة األزىر بغزة. 

 اض ، مؤسسة األمة لمنشر.(. المركنة النفسية. الري8119األحمدم، أنس ) -3
(.  الخصائص 8106األشكؿ ،عادؿ كىيبة،حساـ إسماعيؿ كمحمد،أميره محمد ) -4

السيككمترية لمقياس المركنة االيجابية لعينة مف المراىقيف .مجمة اإلرشاد النفسي ، 
 .338-315(، 45مصر ع) 

 (.  الفركؽ بيف8108أؿ الشكيؿ  ،سعيد بف أحمد كنصر، فتحي ميدم محمد )  -5
مرتفعي كمنخفضي المركنة النفسية فى بعض المتغيرات  النفسية لدل عينة مف طالب 

 (.03)3الجامعة. مجمة البحث العممي فى التربية ، مصر،  
(. أساليب المعاممة الك الدية كعالقتيا بالمركنة االيجابية 8106إماـ ، أميرة محمد ) -6

ة(. رسالة ماجستير غير لدل عينة مف المراىقيف ) دراسة سيككمترية إكمينيكي
 منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس .

(. المركنة لدل األطفاؿ كالشباب  المكىكبيف فى 8101البحيرل، عبد الرقيب أحمد ) -7
ضكء التقييـ المعرفي .المؤتمر السنكم الخامس عشر اإلرشاد األسرل كتمنية المجتمع 

 .06-0نحك أفاؽ  إرشادية رحبة . جامعة عيف شمس ، 
(. المركنة النفسية كعالقتيا بمعنى الحياة لدل عينة 8103حممي ،جمعو فاركؽ ) -8

،ص 50مف الطالب المتفكقيف دراسيا . مجمة كمية التربية ، جامعة طنطا، ع
 .058-087ص

(. فعالية برنامج إرشادم قائـ 8105لحكياف ،عال عبد الكريـ كداكد ،نسيمو عمى )ا -9
مستكل الميارات االجتماعية كالمركنة النفسية لدل  عمى العالج بالمعب فى تحسيف

 .480-415، 8األطفاؿ المساء إلييـ جسديا، دراسات العمكـ التربكية ، العدد 
(. مستكل التفكير االخالقى 8107الريماكل، سمير عبد الكريـ كشاىيف، عكني معيف ) -01

لدل عينة أردنية. مجمة  لدل الطمبة المكىكبيف كغير المكىكبيف كعالقتو ببعض المتغيرات
 . 484-417( 8)00الدراسات التربكية كالنفسية، سمطنة عماف 
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(.  التفكير االخالقى كعالقتو بالتكافؽ الميني لدل 8100لزامممى ،أيمف مصطفى )ا -00
 المرشديف التربكييف، رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية. الجامعة اإلسالمية

(. المشكالت المرتبطة بمرحمة التقاعد كعالقتيا بالمركنة 8105السميرل، نجاح ) -08
النفسية  لدل المتقاعديف بيف الفمسطنيف . مجمة البحكث التربكية كالنفسية ، العراؽ  

 .847-46،881،ع
(. المركنة النفسية كعالقتيا باليقظة العقمية  لدل طالب 8107السنارل ،ىالو خير ) -03 

 .335-887، 51ؤية.  مجمة اإلرشاد النفسي . مصر ، عدراسة تنب –كمية التربية 
 .6(: عمـ نفس النمك الطفكلة كالمراىقة. القاىرة عالـ الكتب،ط8115زىراف ،حامد ) -04
 

(. فاعمية برنامج ارشادل لتنمية تقدير الذات فى 8107عبد الحميد، ىبو جابر )05-0
الفكرية. مجمة اإلرشاد النفسي  تحسيف المركنة النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكل اإلعاقة

 .801-043، 50،مصر ، ع 
(. مقياس التفكير االخالقى لمراشديف ، كراسة التعميمات . 8110عبد الفتاح ،فكقيو ) -06

 القاىرة ، مصر :مكتبة االنجمك المصرية.
(: المركنة االيجابية كدكرىا فى التصدم لألحداث 8119عثماف، محمد سعد حامد )  -07

الضاغطة لدل الشباب  الجامعي. مجمة كمية التربية ، جامعة عيف شمس ،  الحياة 
33(3 ،)373- 415 . 

( .الخصائص السيككمترية لمقياس المركنة النفسية 8101عثماف، محمد سعد حامد ) -08
،  8، ج34لدل عينة مف   الشباب الجامعي ، مجمة كمية التربية ، عيف شمس ،ع

539-573. 
(. أساسيات عمـ النفس التربكم .دار 8111مف كتكؽ،محي الديف )عدس ،عبد الرح -09

 الفكر كالتكزيع ، عماف ، األردف.
(. المركنة النفسية كعالقتيا بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي 8107العريبى ،أسيا عياد ) -81

لدل الطمبة فى األردف، رسالة ماجستير  غير منشكرة . كمية العمـك التربكية كالنفسية ، 
 معة عماف العربية، األردف.جا
( . المركنة االيجابية كعالقتيا بقمؽ 8106عمى، سيد إبراىيـ كجابر،شريؼ عادؿ ) -80

االختبار كالتحصيؿ االكاديمى  لدل عينة مف طالب التربية الخاصة بجامعة الممؾ فيصؿ ، 
 .434- 410، 69دراسات عربية فى التربية كعمـ النفس ، السعكدية، ع 
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(. المركنة النفسية كعالقتيا بالتفكير االخالقى لدل  8106، مركة سعيد )عكيس -88
الطالب فى ضكء المتغيرات الديمجرافية المرتبطة بالنكع كالثقافة الفرعية كالتخصص 

 .470-393(، 3)86االكاديمى. دراسات نفسية،مصر ،
لتكاصؿ (.أنماط ا8107مغاكرل عبد الحميد كالعصيمى،عبد اهلل مسحؿ ) ،عيسى  -83

األسرل كعالقتيا بالمركنة النفسية لدل طالب المرحمة الثانكية  بمدينة الطائؼ. مجمة 
 .858-807، 49اإلرشاد النفسي ،مصر،ع

(.نمػك التفكيػر األخالقػي لػدل عينػة مػف الػذككر 8111الغامػدم ،حسػيف عبػد الفتػاح ) -84
تربيػة، جامعػة قطػر،  السعكدييف في سف المراىقة كالرشد. حكليػة كميػة ال

(06،)645_689. 
(. التكافؽ الميني كالمسئكلية االجتماعية كعالقتيا 8101فحجاف، سامي خميؿ ) -85

بالمركنة األنا لدل معممي التربية الخاصة ، رسالة ماجستير  غير منشكرة ، كمية التربية 
 ، الجامعة اإلسالمية بغزة.

ة العاممية لمنسخة األمريكية لمقياس المركنة (. البني8106القممي، محمد السيد ) -86
النفسية فى البيئة المصرية : دراسة  سيككمترية عمى عينة مف طالب الجامعة. المجمة 

 .883-848،  3الدكلية لمعمكـ التربكية كالنفسية ، ع
(. دراسة لبعض المتغيرات االنفعالية كاالجتماعية كعالقتيا 8114الكمحكت ،عماد ) -87

النضج الخمقي لدل المراىقيف فى محافظات غزة.رسالة ماجستير  غير منشكرة، بمستكل 
 جامعة األزىر .

(.فاعمية برنامج ارشادل جمعي قائـ عمى 8108المالكي، حناف عبد الرحيـ ) -88
استراتيجيات المركنة لدل طالبات جامعة أـ القرل ، دراسات عربية فى التربية كعمـ النفس 

 .067-037، ص ص 3، ج30، ع
( . السعادة كتنمية الصحة النفسية . القاىرة :دار النشر 8116مرسى ،كماؿ ) -89

 لمجامعات.
(.  التفكير االخالقى كعالقتو بالمسئكلية االجتماعية 8119مشرؼ، ميسكف عبد القادر ) -31

كبعض المتغيرات لدل طمبة الجامعة اإلسالمية .رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية 
 جامعة اإلسالمية بغزة.التربية ، ال

(. التفكير األخالقي كعالقتو بمستكل التفاؤؿ كالتشاـؤ لدل طمبة 8103المقالدة ،تامر ) -30
 جامعة اليرمكؾ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردف.
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(.تعزيز الصحة النفسية: المفاىيـ، كالبيانات المستجدة، 8115منظمة الصحة العالمية ) -38
 ارسةالمم

 ،جنيؼ، المكتب االقميمى لمشرؽ األكسط. 
(. الصدمة النفسية عمـ نفس الحركب كالككارث . بيركت 0990النابمسي، محمد أحمد )  -33

 : دار النيضة العربية.
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