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الممخص :
قد رمى البحث الحالي إلى التعرف على مستوى المناعة النفسية للعينة والتعرف على داللة الفررو مرا بريل طلبرة
الجامع ررة العان ررديل واقر ررانيا دي ررر العان ررديل م ررل الن ررزوح م رري المناع ررة النفس ررية وم ررل أجر ر تح ير ر ى رردف البح ررث الح ررالي
قامالباحثال بإعداد أداة ال ياس وقد تح

الباحثال مرل جميرا الائرانص السرايتو متريرة لرؤلداة وقرد طب رت علرى عينرة

مؤلفة مل ( )933طالباً وأسفرت النتانج عل تمتا امرراد العينرة بمسروى جيرد مرل المناعرة النفسرية مرا وجرود مررو ذات
داللة احئانية بيل العانديل وديرر العانرديل مرل النرزوح ولئرال ديرر العانرديل مرل النرزوح وقرد أوئرى الباحثرال بجملرة
مل الوئايا والم ترحات .
Abstract:
The current research aimed to identify the psychological level of the sample and identify
the differences between the returning students and their non-returning partners in
psychological immunity. In order to achieve the current research goal, the researchers
prepared the measuring instrument. The researchers investigated all the characteristics of
the instrument. A sample of (300) students. The results showed that the sample members
enjoyed a good level of psychological immunity, with significant differences between
returnees and non-returnees, and for non-returnees from displacement. The researchers
recommended a set of commandments and suggestions.
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مشكمة البحث :

تعرضت شريحة الطلبة مل جامعة االنبار إلى العديد مل أنواع الضغوط والمشتبلت التتيفية التري مرل شرهنيا أل

تزيررد ال ل ر االجتمرراعي لرردييا وتضررعف المناعررة النفسررية ممررا يررؤثر سررلباً مرري سررلوتيا وطري ررة تعررامليا مررا ا ا رريل مرري
المواقف االجتماعية الماتلفة وحتى بعد العودة إلى الديار مما زالت أثار النزوح مستمر إلى ا ل .

مضعف المناعة النفسية يولد اط اًر تبي اًر على ئحة الطالب واتزانو تما تيدد تيانو لما ينشه عنيا مرل أثرار سرلبية

تضعف ال درة على التتيف وضعف مستوى األداء والعجز عل ممارسة مياا الحياة اليومية وانافاض الدامعيرة للد ارسرة

والشعور باإلنياك النفسي (أبو مئطفى وآارول  , 833> ,ص. )9;3

وقد يئ األمرر إلرى أتثرر مرل ذلرك واالضرطراب والمشرات النفسرية ومنيرا ال لر  ,وضرعف االترزال االنفعرالي  ,إذ
انررو مرري أقئررى حاالتررو قررد يررؤدي إلررى االنتحررار ل ولررذلك مررالفرد الررذي يتعرررض للمواقررف واألحررداث الئررادمة وال يسررتطيا
مواجيتيا بطري ة سليمة مي الوقت المناسب قد تنيار م اومتو وتضعف مناعتو النفسرية شريناَ مشريناً  ,ذواذا اسرتمر الحرا
على ما ىو عليو مإنو قرد يشرعر بف ردال األمرل وال لر تجراه حياترو وتضرطرب شائريتو ووقرد ينتيري برو األمرر إلرى عردا

الردبة مي الحياة (. )Maier & et. al, 2000, P:104

ويشررعر أواله( )Olah, 2002إلررى أل تعرررض الفرررد إلررى الشررداند والمحررل بئررورة مسررتمرة يررؤدي بررو ترردريجياً إلررى

استنزاف طاقتو وضعف قدرتو على المواجية والم اومة والئمود النفسي أماا المشرات التري تواجيرو مري حياترو ميئرب

شائاً منيتاً ال يستطيا تدبير أموره ,وديرره قرادر علرى مواجيرة أبسرط المواقرف الحياتيرة ,ويترول ديرر متوامر وتفتيرره

سلبياً (. )Olah, 2002,P:21

ولو أثر سلبي تذلك على نشاط وحيويرة الفررد مضربلً عرل ترهثيره علرى الئرحة الجسرمية والنفسرية وىرذا مرا توئرلت إليرو

د ارسررة سررتول وبررومبيرج ( , )Stone & Bovbjerg,1994حيررث أشررارت إلررى أل األم رراد ضررعيفي المناعررة النفسررية

يتونر ررول أق ر ر حيوير ررة ونشر رراطاً وتر ررذلك أتثر ررر تعرض ر راً لؤلم ر رراض واالض ر رطرابات النفسر ررية والجسر ررمية (

&

Stone

.)Bovbjerg,1994, P:49

وقررد تحسررا الباحثررال بوجررود المشررتلة مررل ارربل تواجرردىما مرري نفررس المتررال وقررد عاشررا الظررروف مرري النررزوح وبعررد

العودة مل النزوح حيث مي العودة التثير وجد الدور ميدمرة والتري لرا تيردا م ردت تر محتوياتيرا واألىرا مرل ذلرك م ردت
التثير مل األعزاء واألقارب ابل تلك األزمة التي عئفت بالببلد بئورة عامة واالنبار بئورة اائة .
أىمية البحث : The Importance Of Research

زاد االىتماا بدراسة المتغيرات االيجابية التي بيل األمراد والمجتمعرات  ,حيرث تعرد المناعرة النفسرية مرل التوجيرات

الحديثرة مرري علرا الررنفس اإليجرابي  ,مالشائررية ال ويررة ىري الترري تتميرز بررال وة والم اومررة النفسرية والترري تترول قررادرة علررى
التتيررف والتوامر مررا المواقررف واألحررداث الئررادمة ومررا الضررغوط الدااليررة والاارجيررة الترري تواجييررا  ,وىرري الترري تتررول
قادرة على أل تعطي معنى ميا للحياة التي يعيشيا اإلنسال  ,وتذلك تساعده علرى التعامر بشرت إيجرابي مرا الابررات

الجديدة الني يئادميا والئدمات النفسية التي يتعرض ليا (. )Erman, 2014, P:96
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ميي مل الائانص النفسية الميمة للفرد  ,تي يواجو المواقف واألحداث الئادمة والضرادطة المتعردد والمتتاليرة

بنجرراح  ,ول ررد زاد االىتمرراا والترتيررز مرري السررنوات األايررة علررى المتغيررات الداعمررة ل رردرة الفرررد علررى الئررمود والمواجيررة
الفاعلة أو عوام الم اومة  ,أي المتغيرات النفسية أو البينية المرتبطرة باسرتمرار السربلمة النفسرية مري مواجيرة الظرروف
ال اىرة التي مل شانيا دعا قدرة الفرد على مواجية المشتبلت واألزمات علييا (مايمر  ,7??= ,ص ;=. )8

وقرد ااتلفرت وجيرات النظرر حرو تحديرد مفيروا محردد( للمناعرة النفسرية)  ,منجرد ال أواله ()Olah, 1998, P:38

يرررى أل ىنرراك ترتيررب م ررتبط بالئررحة النفسررية والضررغوط البينيررة ىررو نظرراا المناعررة النفسررية ,والررذي اعتب رره عررامبلً مررل

عوام الشائية ليعتس ُبعد الشائية المرتبط بالضغط واإلنياك النفسي .
ويشير ( )Olahإلى أل ىناك عوامر عديردة متداالرة ومتشرابتة تتفاعر ميمرا بينيرا لغررض ت ويرة المناعرة النفسرية
لرردى اإلنسررال ومنيررا معرميررة  ,وسررلوتية  ,وانفعاليررة  ,وبينيررة  ,ومجتمعيررة  ,حيررث تسرراعد تلررك العوام ر علررى تعزيررز قرروة
الفرد ومناعتو وحئانتو النفسية (. )Olah, 1995, P: 221
وممررا أشررار إليررو أيض راً علررى أل تتشررت مررا الفرررد منررذ الئررغر وبالتحديررد مرري م ارحر الطفولررة  ,مؤتررداً علررى اىميررة

األسررة والتربيررة والتنشررنة االجتماعيررة والمدرسررة مرري تنميتيررا وتتريسرريا ومررل الممتررل تشررتيليا وتنميتيررا وتطويرىررا مرري متررة

المراى ررة مررل عمررر اإلنسررال  ,منوى راً إلررى أل وجررود المناعررة مرري مرحلررة الطفولررة يررنعتس بشررت إيجررابي علررى شائررية

الطف مي ىذه المرحلة ومي مراح نموه المست بلية  ,بحيث ي وده ذلك إلى بناء شائية سوية ( Mirnics & et. al,
. )2013, P:379

تررذلك أتررد ( )Olahعلررى إعطرراء الجوانررب النفسررية اإليجابيررة حي ر اًز أتبررر مررل االىتمرراا مرري الحيرراة اليوميررة ل ألل

ئررحة اإلنسررال ال يمتررل أل تتتم ر برردول الئررحة النفسررية  ,ماألشررااص الررذيل يفت رررول إلررى الئررحة النفسررية والرردعا
النفسي ىا ضحايا للمرض وللفش وللجريمة مي المجتمعات التي يعيشرول مييرا ل لرذا ال برد مرل تظرامر الجيرود مري تر

الجيررات المعنيررة ومررل ت ر المتائئرريل مرري العم ر الجرراد علررى ال ر ث امررة مجتمعيررة تررؤمل بهىميررة ال ومررة والم اومررة
والمناعة النفسية والئحة النفسية ودورىا الياا مي حياة األمراد (. )Olah, et. al, 2010, P: 102
مري حريل أشرار ( )Barbanell, 2009, P:17إلرى أنرو أسروة بنظراا المناعرة الحيويرة الرذي يعمر دول توجيرو مرل

الفرد لمياجمة األجسراا الغريبرة  ,ماإلنسرال يمتلرك نظراا منراعي نفسري يعمر علرى حمايتنرا مرل االعترداءات النفسرية مرل
البينة عبر التتيف ما الضغط الوجداني .

أمررا ( )Dubey & Shahi, 2011,P:36قررد أشررار أل الفرررد يمتلررك نظرراا منرراعي نفسرري يعتبررر وعرراء المئررادر

النفسية الحامية مل ا ثار السلبية بسبب ال ل والتروتر العئربي والضرغط التري يمرر بيرا الفررد يوميراً  ,وذلرك علرى وتيررة
عم نظاا المناعة الحيوية.

وتبرز بنية المناعة النفسية مي الظروف التي تتحدى الفرد الستنياض مئادره الشائرية بغررض التعامر مرا ىرذه
المواقف الضادطة التي تعي تح ي أىدامرو وال سريما حريل تتضرمل ىرذه المواقرف المنامسرة التري تتطلرب جيرود مسرتمرة

لتح ي الغاية (.)Mckay, Niven, Lavallee, & White, 2008, P:145
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وقرد اتفر ( )Gomber, 2009مرا ( )Olah, 2004,P:654مري تحديرد نظراا المناعرة النفسرية مرل حيرث أنرو

وحدة متتاملرة لمروارد الشائرية (المعرميرة  ,الوجدانيرة والسرلوتية) والتري ت ردا للفررد مناعرة يسرتطيا مرل ابلليرا التعامر
مررا الضررغوط وم اومتيررا وترردعيا الئررحة النفسررية  ,عبررر ثرربلث أنظمررة مرعيررة (الث ررة – مراقبررة األداء – التنظرريا الررذاتي)
والتي تتفاع ما بعضيا لتنمية ال درات التتيفية بيدف دعا التناس ما بيل مبادئ الفرد ومتطلبات بينتو .
مرري حرريل أشررارت نجرراتي ( )2016أل المناعررة النفسررية تتضررمل عنائررر مرتبطررة بمواجيررة الضررغوط وال رردرة علررى

التتيررف والوقايررة مررل التحررديات  ,إل الائررانص الشائررية والميررارات الترري يمتلتيررا الفرررد ىرري عنائررر تراتميررة تشررت
البناء النفسي لو والتي تتفاع بمجمليا ما الابرات الماتلفة الت يواجييا (نجاتي ,837< ,ص. )7;3

مي حيل أشرارت (سرلمال وجراني  )2015 ,إلرى دور الحيراة الزوجيرة للفررد مليرا الردور الفعرا مري مواجيرة الظرروف
ال اسية ميي تزيد مل مناعة الفرد النفسية (سلماني وجاني  ,837; ,ص . )7?3
ويرى الباحثال أنو ال يمتل الترتيرز علرى جانرب معريل مري تحديرد المناعرة النفسرية  ,ميري ترتيرب يتراد يترول مع رد

تتفاعر ميرو تر مرل ائررانص الفررد الشائررية والبينرة المحيطررة ونروع الضررغط الرذي أحرراط برو وتيفيررة المعالجرة إضررامة
إلررى الجانررب الروحرري وأنيررا تشررت منررذ اللحظررة األولررى ل روالدة الفرررد مررل ارربل مررا ي رردا لررو مررل متطلبررات الرردعا لررو مررل

األمرراد المغترربيل  ,وتررذلك أعطررى الباحثررال أىميررة لم ارح ر العمررر تامررة وائررب

االىتمرراا بموضرروع المناعررة النفسررية

مل ئلب العملية النفسية والتربوية مي آل واحد متليما يتم ا ار .
وتبرز أىمية البحث الحالي مل ابل :
 -1األىمية النظرية :

ال موضوع المناعة النفسية مل المواضيا االمؤثرة التري أشرارت الرى اىتمراا العديرد مرل الد ارسرات وترذلك ظيورىرا
حديثاً على الجانب العلمي على حد علا الباحثال .
 -2األىمية التطبيقية :

آ -تومير أداة ل ياس المناعة النفسية.

ب -اثراء معلومات المرشديل التربوييل مي تيسر العملية اإلرشادية مي الجامعات المحلية.
أىداف البحث – : Aims Of Research

يرمي البحث الحالي إلى تح ي ما يهتي -7 :قياس مستوى المناعة النفسية

لدى الطلبة العاندول مل النزوح

ودير العاندول .
 -8التعرف على داللة الفرو ما بيل العانديل واقرانيا دير العانديل مل النزوح مي المناعة النفسية.
تحديد المصطمحات :

بعد إطبلع الباحثال على التعريفات الاائة بالمناعة النفسية سوف يتا استعراضاً ليا وىي :

م د عرميا :
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 )7مرسييي  : )2000بهنررو مفيرروا مرضرري ي ئررد بررو قرردرة الفرررد علررى مواجيررة األزمررات  ,وتحم ر الئررعوبات
والمئررانب  ,وم اومررة مررا ينررتج عنيررا مررل أمتررار ومشرراعر الغضررب والسرراط والعررداوة واالنت رراا واليررهس والعجررز

واالنيزامية والتشاؤا .
 : ) Olah,2005( )8ى ر رري نظر ر رراا موحر ر ررد متتامر ر ر لؤلبعر ر رراد الشائر ر ررية  ,المعرمي ر ررة  ,والسر ر ررلوتية واالنفعاليرر ررة
واالجتماعيررة والبينيررة  ,والترري تعم ر تمئررادر مرنررة وم اومررة تنمرري قرردرة الشرراص وم اومتررو وحئررانتو النفسررية
علررى تحم ر اإلجيرراد والتيديرردات والترروتر والضررغوط النفسررية والجسررمية الترري تواجيررو  ,ميرري تعم ر تمضررادات

نفسية مل أج تح ي التوام والئحة النفسية (. )Olah, 2005, P: 31

 )9المييويمي  : )2010قابليررة اإلنسررال علررى حمايررة نفسررو مررل اإلئررابة برراألمراض  ,وىرري تتفرراوت مررل شرراص
ار ( .اللويمي  , 8373 ,ص. ( :

 : )Windle & et. al,2011( ):وىرري عمليررة ديناميررة يسررتادا الفرررد ابلليررا ميررارات تتيررف إيجابيررة علررى
الررردا مررل األحررداث الئررادمة الترري ياتبرىررا  ,وىرري تعبررر عرل قرردرة الفرررد علررى التوامر مررا الضررغط مررل ارربل

اسرتاداا مئررادره الشائررية والبينيررة لغرررض العرودة لحالررة التروازل أثنرراء مواجيررة المحرل ( Windle & et.

. )al,2011, P:43
التعريف النظري :

قد اعتمد الباحثال تعريف ( )Olahتتعريف نظري تونيا اعتمدوا نفس اإلطار النظري مي إعداد الم ياس .

التعريف اإلجرائي :

ىي الدرجة التي حئ علييا المستجيب مل ابل ت ديا الم ياس المستعم مي ىذا البحث .

اإلطار النظري والدراسات السابقة :
أئررب ترتيررز الد ارسررات النفسررية علررى متررامل ال رروة مرري نفسررية اإلنسررال  ,تالمناعررة النفسررية ,والسررعادة والطمهنينررة ,

واألم  ,واالست رار النفسي وال ناعة  ...إلررخ  ,بيدف التغلب على ضعف المتغيرات األاررى التري ترؤدي باإلنسرال إلرى
اضررطرابات بالئررحة النفسررية  ,حيررث تعررد المناعرة النفسررية تيررا اًر حررديثاً نوعراً مررا مرري علررا الررنفس  ,حيررث حظيررت باىتمرراا
تبير اربل السرنوات األايررة مرل قبر علمراء الرنفس  ,وتعرد الد ارسرة العلميرة لن راط ال روة والفضران اإلنسرانية التري تمترل

األم رراد والمجتمعررات مررل االزدىررار  ,ميرري تيرردف إلررى تنشرريط الفاعليررة والتفايررة والئررحة النفس رية لئلنسررال  ,برردالً مررل

الترتيز على االضرطرابات وعبلجيرا  ,وتيرتا ببنراء ال روة وال ردرة والم اومرة النفسرية والئرحة النفسرية مري اإلنسرال وئروالً
إلى المزيد مل تح ي الذات(.سليمال  , 8373 ,ص=. )7
أنواع المناعة النفسية :

قد تا ت سيا المناعة النفسية تالتالي :
 .7المناعيية النفسييية الطبيعييية  :وىرري نرروع مررل أن رواع المناعررة الترري تتررول موجررودة عنررد الفرررد مرري طبيعررة تتوينررو
النفسرري الررذي ينمررو معررو مررل ارربل التفاع ر برريل الو ارثررة والبينررة ,مالشرراص ئرراحب التتررويل النفسرري الئررحي
180

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018

يتمتررا بمناعررة نفسررية طبيعيررة عاليررة ضررد األزمررات والتررروب وعنررده قرردرة عاليررة علررى تحم ر اإلحبرراط ومواجيررة

الئعاب وضبط لنفس .

 .8المناعيية النفسييية المكتسييبة طبيعي ياً  :و الترري يتتسرربيا الفرررد مررل الررتعلا والاب ررات والميررارات والمعررارف الترري
يتعلميا مل مواجية األزمات  ,إذ تعد ىذه الابرات تطعيمات نفسية تنشط جياز المناعة وت ويرو  ,وىرذا يجعر

تعرض الفرد للمئاعب مفيداً مي تنمية قدرتو على التحم مي األزمات واتتسابو الابرات التي تنشرط المناعرة
النفسية عنده ( مرسي , 8333 ,ص<?) .

 .9المناعيية النفسييية المكتسييبة صييناعياً  :أنيررا تشرربو المناعررة الجسررمية التررب نتتسرربيا مررل ح ررل الجسررا عمررداً –
بالجرثومة المسببة للمرض  ,يتتسبيا الفرد مل ابل تعرضرو عمرداً لمواقرف مثيررة للتروتر والغضرب مرا تدريبرو
علررى السرريطرة علررى انفعاالتررو وأمترراره ومشرراعره وتعويررده علررى طرررد وسرراوس ال ل ر والجررزع والغضررب وأبررداليا

بهمتار ومشاعر مفرحة مي ىرذه المواقرف  ,ومرا أل المناعرة النفسرية بهشرتاليا الثبلثرة تعتمرد علرى مرا لردينا مرل
أمتررار ومشرراعر ترردا تحررت ارادتنررا مإننررا نسررتطيا تنشرريطيا وتنميتيررا مررل ارربل تعرردي طري تنررا مرري التفتيررر
وتحسيل سلوتياتنا (حمادة ولؤلؤة  ,8333 ,ص.)887

ويرى الباحثال أل المناعة النفسية يعم على الجدار الوقاني مل المؤثرات الاارجية وحمايرة الفررد  ,متلمرا ترال ذلرك

الجدار ئلباً تلما استطاع الفرد أل يعيش بسبلمة مي مجتمعو .
مظاىر المناعة النفسية :

 .7يستطيا الفرد تحرر الروح مل الغضب وتحرر إرادة االنسال مل الروابط التي طالما ربطتيا بارادة االاريل
 .8يستطيا الفرد الثبات اماا المطاما والشيوات وديرىا . ...
 .9يستطيا الفرد مواجية الفرد المواقف الئعبة والمايفة.
 .:تجع المناعة النفسية الفرد ىادئ النفس مطمنل ال لب راضياً .

; .ييتا الفرد قدرة االنسال على تحم ما ال يتحملو ديره (ال اضي ,7??:,ص . )<=-<:
أعراض فقدان المناعة النفسية :

ىناك العديد مل األعراض وميما يهتي نستعرض منيا :

 .7يتئف بالضعف بضعف السيطرة الذاتية والتحتا مي الذات .
 .8يتئف بضعف م اومة الفش واالستسبلا لو .
 .9يتئف بضعف درجة النضج االنفعالي .

 .:يتئف باالنغبل والجمود الفتري وم اومة التغيير .
; .يتئف باالنعزالية وضعف التفاع ما ا اريل .

< .قلة اإلحساس بالمتعة والفرح والسرور مي الحياة والمي إلى الحزل والتشاؤا (تام . )987-983 ,8338 ,
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صفات األفراد ذوي المناعة النفسية المرتفعة :

 .7ينظر الفرد إلى التغيير على أنو تحدٍ اعتيادي بدالً مل أل يشعرىا بالتيديد .

 .8يجد الفرد مي إدراتو وت ويمو للمواقف الئعبة والضادطة الفرئة لممارسة اتااذ ال رار .
 .9يلتزا بهداء الواجبات التي يتلفول بيا بدالً مل شعورىا بالغربة .

 .:يشعر أل لديو ال درة على التحتا مي األحداث بدالً مرل شرعورىا بف ردال ال روة والم اومرة النفسرية (حمرادة ولؤلرؤة
 , 8333 ,ص =. )89>-89

صفات األفراد ذوي المناعة النفسية المنخفضة :
 .7يجدول أنو ال معنى لحياتيا .

 .8ال يستطيعول أل يتفاعلول ما بيناتيا بإيجابية .

 .9يجدول أنفسيا دير قادريل على تح ي اليدف .
 .:ليس لدييا اعت اد بضرورة التحدي واالرت اء .
; .سلبيول مي تفاعليا ما بيناتيا .

< .عاجزول عل تحم األثر السلبي للمواقف واألحداث الضادطة وال اىرة للذات .
= .يحبول ثبات األحداث الحياتية .

النظرية المفسرة لممناعة النفسية نظرية أواله) :

ل ررد نشررهت نظريررة ( )Olahللمناعررة النفسررية مررل ارربل االسررتناد إلررى مجموعررة مررل األبعرراد المعرميررة  ,والسررلوتية ,

واالنفعالية  ,واالجتماعية  ,والدامعية  ,والشائية  ,والبينية والنفسية ,حيث أل ىذه األبعراد ترزود الفررد بالمناعرة النفسرية
ضررد الترروتر وتعررزز النمررو النفسرري والجسررمي  ,وتررذلك تررؤدي وظيفررة الم اومررة والحئررانة (. )Olah, 2005, P:31
والغرض مل دمج ىذه األبعراد مرل اجر جعليرا منظومرة نفسرية إيجابيرة شراملة ومتتاملرة ومتفاعلرة ومترابطرة  ,حيرث أل
شائرية الفرررد تشررتليا جوانرب وأبعرراد تثيررة وم عردة ومتشررابتة ومررل الئرعب أل تحمرري أو ت رري أو تئرمد أو تررداما عررل

نفسيا ضد التيديدات الداالية او الاارجية تالتعرض للشداند والمئانب والمحل  ,وترذلك األحرداث والمواقرف الئرادمة
والضرادطة بتامرة أنواعيرا والتري تسرتنزف الطاقرة وال روة والم اومرة النفسرية ( , )Olah, 2004, P:223لرذلك يترول مرل

الئررعب أل نعتمررد علررى ُبعررد أو ُبعررديل مررل أبعرراد الشائررية ذواىمررا برراقي األبعرراد  ,وىررذا التتام ر أو الت ررابط برريل ىررذه
الجوانب واألبعاد يدعى بنظاا أو منظومة (المناعة النفسية) (.)Olah & et. al, 2006,:566
ولذلك ميري التري تجعر الفررد قراد اًر علرى تحمر آثرار العوامر والتروتر ودمرج الابررة المتتسربة مري تنميرة الم اومرة

النفسية مل أج تتويل حئانة وقانية وعبلجية تحمري الفررد عنردما يتعررض للضرغوط الدااليرة والاارجيرة التري تواجيرو

وتعي تح ي األىداف المطلوبة (. )Olah, 2006, P:371
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وأش ررار ( )Olahعلررى أل المناعررة النفسررية للفرررد ضرررورية مثليررا مثر المناعررة الجسرردية ,مؤتررداً علررى أل المناعررة

الجسردية تسرراىا مرري الحمايرة مررل األمرراض الماتلفرة  ,بينمررا تسرراىا المناعررة النفسرية مرري قرردرة اإلنسرال مرري الحفرراظ علررى
توازنو النفسي واالنفعالي وتجعلو أتثر قدرة على مواجية األزمرات والئردمات الماتلفرة ,وترذلك تسراعده مري العرودة إلرى
حالتو الطبيعية بعد تعرضو للمشات الماتلفة التي يمتل أل يواجييا مي حياتو ()Olah & et. al, 2010, P:102

وأل التثيررر مررل األم رراض واالضررطرابات النفسررية تررؤدي إلررى أم رراض عضرروية  ,وأل التثيررر مررل األم رراض العضرروية

يمتل أل يتول سببيا عاند إلى مشات .

ويشررير أيض راً إلررى أل السرريطرة علررى الررنفس والتماسررك مررل االعتبررارات الميمررة الترري تسرراعد الفرررد علررى التحسرريل

وم اومة التوتر والمواقف المحبطة التي تواجيو (. )Olah,2004, P:323

وأش ررار أيضراً علرى أل المناعررة النفسرية تتشرت عنرد اإلنسررال منرذ اللحظرات األولرى  ,أي مرري متررة الطفولرة وتنمررو

وتترسرخ وتتطرور شريناً مشريناً داار اإلنسرال  ,وتتعرزز مرل ارربل الردعا الرذي يرهتي مرل البينرة سرواء ترال دعرا مررادي أو
معنروي أو أسرري أو مجتمعرري ( )Olah,1995, P:222وباإلمترال أل تتشررت مري م ارحر تاليرة مرل العمررر ل ألنيرا قرروة
تامنة داا النفس البشرية (. )Olah, 1996, P:24

-:

وقد أشارت نظرية ( )Olahعلى أل المناعة النفسية تتتول مل ثبلثة مجاالت رنيسية و( )16متوناً مرعيراً  ,وىري
 المجيال األول  :محرور االعت راد  :يشررير ذلرك المجرا إلرى مسررتوى ث رة الفررد ببينترو وقدرتررو علرى الترهثير مييررا ,
ويتهلف مل :

 .7التفتيررر اإليجررابي  :وىررو مي ر الفرررد إلررى ت ب ر األمتررار والمعررارف الجديرردة الترري تبسررط ت ر مررا ىررو مع ررد ,
بحيث يتوقا الفرد نتانج إيجابية تؤدي إلى النجاح مي ما يريده  ,أو ما يفتر بو مي المست ب .

 .8اإلحساس بالسيطرة  :وىو قدرة الفرد على ضبط سلوتو وانفعاالتو والتهثير مي البينة المحيطة بو .

 .9اإلحسرراس بالتماسررك  :وىررو شررعور الفرررد بانررو يعرريش شائررية متماسررتة وقويررة وذات تررهثير وأىميررة وقيمررة
مي المجتما الذي يعيش ميو .
 .:اإلحسرراس بررالنمو الررذاتي  :يعنرري شررعور الفرررد ذواحساسررو بررال ذاتررو تنمررو وتتطررور يومراً بعررد يرروا( Olah,
. )2005, P:32

 المجالي الثاني  :المحور التنفيذي والابل والرقرابي  :وىرو قابليرة الفررد وقدرترو للعمر بئرورة مرؤثرة مري بينترو
التي يعيش مييا  ,ويتهلف ىذا المجا مل عدة متونات مرعية ىي -:

 .7التوجررو نحررو التحرردي والتغييررر  :ىررو ردبررة الفرررد للتغيررر مرري ظرومررو الراىنررة نحررو األمض ر واسررتثمار ذلررك
النمو الشائي ومواجية الحوادث والمواقف وال درة على تحم الضغوط واالنفتاح على التغيير .

 .8الرقابررة االجتماعيررة  :ىرري قرردرة الفرررد علررى مراقبررة أو اتتشرراف أدوار النرراس مرري المجتمررا او المتررال ال رذي
يتونول ميو (. )Dubey & Shahi, 2011, P:37
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 .9توجو الفرد نحو اليدف  :ىو قدرة الفرد على تحديد وتح ي ما يئبو إليو مل اىداف بشت دقي .

 .:المفيرروا الررذاتي المبرردع  :ىررو شررعور الفرررد بررهل لديررو ال رردرة الذاتيررة علررى العطرراء واإلبررداع وت يرريا المزيررد
(. )Hullam & et. al, 2006, P:616
; .قرردرة الفرررد علررى المشررتبلت  :وىرري اسررتاداا الفرررد مييررا معلوماتررو السرراب ة وميارتررو المتتسرربة للتغلررب علررى
موقف دير عادي يواجيو .

< .التررهثير الررذاتي (الفعاليررة الذاتيررة)  :تعنرري اعت رراد الفرررد وث تررو مرري قد ارتررو الترري تتررول بمثابررة الررداما ال رروي
إلنجاز ميامو بئورة معالة مما يح

لو الرضا والتوام النفسي .

= .التحشيد االجتماعي  :ىي قدرة الفرد على طلب المساعدة أو المعونة مل الناس ا اريل بدول تردد .
> .قرردرة الالر االجتمرراعي  :ىرري السررلوك الررذي ي رروا بررو الفرررد بئررورة طوعيررة لغرررض مسرراعدة شرراص آاررر
بداما المحبة والعطف وت ديا المساعدة لآلاريل(. )Olah, 2005, P:33
 المجال الثالث  :محور تنظيا الذات  :يعنري قابليرة الفررد للتغيرر وللتتيرف مرا مرا ىرو مطلروب مري أمرر مرا  .و
يتهلف ىذا المحور مل عدة متونات مرعية ىي -:

 .7التزامل أو التماشي  :قابليرة الفررد للتماشري ومواتبرة تغييررات البينرة ومرا األحرداث الحاليرة والراىنرة بطري رة
مرنة ومفتوحة .
 .8السيطرة على االندماع  :قدرة الفرد مي السيطرة على اندماعاتو ومشاعره بالطري ة التي يراىا مناسبة .

 .9السرريطرة العاطفيررة  :تعنرري ال رردرة مرري السرريطرة علررى الررنفس وتحم ر اإلحبرراط ذوادارة الحيرراة االنفعاليررة مرري
حاالت الشداند والضغوط وال ل وتهجي إشباع الردبات وضبط العواطف والمشاعر .
 .:س رريطرة الف رررد عل ررى الغض ررب  :ق رردرة الف رررد م رري الس رريطرة وال ررتحتا بنفس ررو م رري المواق ررف االنفعالي ررة المتهزم ررة
والئعبة (. )Olah, 2005, P:34
ومن خالل ما تقدم يرى الباحثان أن ىناك جممة من األمور التي يحسب عمى الفيرد واتباعييا مين اجيل تقويية
الجياز المناعي النفسي وىي -:

 -7إعطاء أىمية اائة إلى الوازع الديني .

 -8يج ررب عل ررى الف رررد اتب رراع الع ررادات الئ ررحية الجي رردة م رري الغ ررذاء والن رروا وأداء التم رراريل الرياض ررية ت ررول الجي رراز
المناعي النفسي بحاجة إلى االىتماا تي يحامظ على قوتو مي المواجية للضغوط .
 -9يجب على الفرد عند تعرضو إلى أي مئدر قل أل ي ل مرل أىميرة ذلرك ال لر ل ألل ذلرك يعطري أىميرة مري
المحامظة على سبلمة الجياز المناعي النفسي .
 -:يجب على الفرد بعد تعرضو إلى أي ئدمة أل يهاذ قسطاً مل الراحة وبعدىا يحاو تيفية التئدي ليا .
 -5الدراسات السابقة -:
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الدراسات االعراقية والعربية
 -7دراسة سممان وجاني :)2115قد رمت ىذه الدراسة إلى التعرف على التوجو الديني (الجوىري –
الظاىري ) و المناعة النفسية لدى وعبلقة بينيما لدى طلبة الجامعة وقد أسفرت النتانج عل تمتا
العينة بمستوى عالي مل التوجو الديني والمناعة النفسية ووجود عبلقة قوية بينيما (.سلمال وجاني

)7<:, 837;,

 -8دراسة العمار ونجاتي  :)2112قد رمت ىذه الدارسة إلى التعرف إلى المناعة النفسية
بالت ب الوالدي لدى عينة مل طلبة جامعة دمش

وعبلقتيا

وقد اسفرت النتانج عل وجود مرو دالة لئال

المتفوقات بهسلوب التاطيط مي حيل وجد أل (االستبلا وال بو واإلنتار وعدا المباالة وئرف االنتباه)

لئال دير المتفوقات (.السليمال . )2:2011,
 الدراسات األجنبية : -7دراسةستاك وباريال وتوربا :)2112قد رمت دراسة ,إلى معرمة دور المناعة النفسية بالتغلب على
ئعوبات التعلا مي التحئي االتاديمي لدى طلبة الجامعة واسفرت النتانج االدور الفعا للمناعة مي

بمثابرة والجد وارتفاع التحئي بوجدىا .

منيجية البحث واجراءاتو :قد استعمل الباحثان في البحث الحالي المنيج الوصفي .
أوالً  -:مجتمع البحث :

يتتول المجتما األئلي البحث الحالي بطلبة جامعة االنبار مل عدد مل التليات اضامة الى الطلبة الذيل ي طنول

االقساا الداالية وىا دير العاندول مل النزوح وبلغ المجتما ( ( =3::طالب وطالبة .
ثانياً  -:عينة البحث األساسية :

بعد أل تا تحديد مجتما البحث تا ااتيار عينتال بواقا ( )933طالب وطالبة تمث عينة البناء وعينة التطبي .

ثالثاً -:أداة البحث :

اتبا الباحثال بإعداد أداة البحث ما يهتي :
 -مقياس المناعة النفسية :

 -7التاطيط للم اييس وذلك بتحديد التعريف النظري ومل ثا تحديد المجاالت التي تعطييا م راتو عند تحديد االطار
النظري وتا تحديد ثبلثة

المجاالت تا ذتره وتعريفيا ما االطار النظري .

 -8ئيادة م رات لت مجا  :بعد أل تا تحديد تعريف المناعة النفسيةومراجعة الم اييس واألدبيات الساب ة ئيغت
(;;)م رة وقد روعي مي ئيادة الف رات ال تتول واضحة ومبلنمة  ,وأل تتول قابلة لتفسير واحد .
 -9صالحية الفقرات  :مل أج التعرف بمدى ئبلحية الف رات (الئد الظاىري) تا عرضيا بئورتيا االولية (;;)

على مجموعة مل المتائئيل لتحديد مدى ئبلحية الف رات  ,ومي ضوء أراء المتائئيل  ,اب يت على
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الف رات التي حئلت على نسبة اتفا ( )%>3مهتثر وبناء على ذلك تا حذف ( ):م رات وائب عدد الف رات

(. );7

 -:إعداد تعميمات المقياس  :تعد تعليمات الم ياس بمنزلة دليبلً للمستجيب لحظة استجابتو لف رات الم ياس ل لذا

روعي عند إعدادىا أل تتول سيلة ومفيومة  ,وأتد مييا ضرورة ااتيار المستجيب لبدي االستجابة المناسبة أزاء

ت م رة تُ ُّ
عد مل الموقف الذي يمر بو و تئحي الم ياس  ,تا اعتماد م ياس التدرج الاماسي أزاء ت ُ م رة  ,إذا
أعطيت ت ُ م رة درجة تتراوح ما بيل ( );-7درجات تعطى الدرجة(;)  ,إذا أشر المستجيب على البدي (تنطب
على دانماً) و( ):للبدي (دالباً ما ينطب على) ,و( )9للبدي (احياناً)  ,و( )8للبدي (ناد اًر)  ,و( )7للبدي (ال
ينطب ) وتعتس مي حالة السلبية .

; -التحميل اإلحصائي لمفقرات  :قد طب

م ياس المناعة النفسية على عينة التحلي اإلحئاني البالغة ()933

طالب وطالبة واعتمدت ىذه العينة مي تحلي الف رات واليدف مل ىذا اإلجراء ىو اإلب اء على الف رات الجيدة مي
الم ياس وقد استعم الباحثال أسلوب المجموعتيل المتطرمتيل بوئفيا إجراء للتحلي وتما يلي  :المجموعتال

المتطرمتيل:

مل اج إجراء التحلي بيذا األسلوب ابتا الباحثال الاطوات ا تية :

تحديد الدرجة التلية لت استمارة( )8ترتيب االستمارة مل اعلى درجة إلى أدنى درجة .
تعييل (= )% 8مل االستمارات الحائلة على الدرجات العليا والدرجات الدنيا تمثبلل مجموعتيل بهتبر حجا وأقئى
تمايز وألج استاراج ال وة التميزية استعم الباحثال االاتبار التاني لعينتيل مست لتيل لداللة الفرو بيل المجموعة
الع ليا والمجموعة الدنيا  ,حيث تانت جميا ال يا التانية المحسوبة أتبر مل ال يا التانية الجدولية وتبيل ال جميا
الف رات دالة إحئانياً عند مستوى داللة (. )0,05
مؤشرات صدق المقياس :

 -7الصدق  :يعد الئد

الم ياس مل الائانص األساسية مي بناء الم اييس والم ياس الذي يثبت ئدقو ,ىو

الم ياس الئال ل ياس السمة التي وضا مل اجليا .
وقد تح

مي الم ياس الحالي نوعال مل الئد  ,ىما :

آ -صدق المحتوى  -:ل د تح
المشار إلييا .

ب -الصدق الظاىري  -:وقد تح

ىذا النوع مل الئد  ,وم اإلجراءات التي تمت اإلشارة إلييا مي اطوات البناء
ىذا النوع مل الئد مي ىذا الم ياس عندما عرضت م راتو على مجموعة مل

الابراء والمتائئيل مي علا النفس للحتا على ئبلحيتيا مي قياس الاائية المراد قياسيا .

ج -صدق البناء  -:وي ئد بو مدى قدرة االاتبار والم ياس على تشف السمة لظاىرة سلوتية معينة ,وييتا ىذا

بناء نظرياً محدداً ,أو ئفة معينة  ,وقد
النوع مل الئد بطبيعة الظاىرة التي ي يسيا الم ياس  ,أي  :مدى تضمينو ً
تح ىذا النوع مل الئد مي الم ياس الحالي تا تي:
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عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية :

معام ارتباط بيرسول الستاراج

عد معام ارتباط درجة الف رة بالدرجة التلية مؤش اًر لئد البناء  ,ول داستعم
ُي ُ
العبلقة االرتباطية بيل درجة ت م رة مل م رات الم ياس والدرجة التلية ,وقد تانت معامبلت االرتباط جميعيا دالة

داللة معنوية لدى م ارنتيا بال يمة الجدولية عند مستوى الداللة (.)0,05
 -8الثبات  :تح

إعادة االاتبار  ,حيث قاا الباحثال باستعما طري ة ذواعادة

الثبات مي ىذا الم ياس عل طري

االاتبار  ,وذلك بعد تطبي الم ياس على عينة تتونت مل ( )60طالب وطالبة ااتبروا بطري ة عشوانية  ,ثا أعيد
تطبي

االاتبار بعد مرور اسبوعيل على التطبي

الستاراج معام الثبات الذي بلغ( )0,87وبذلك تح

الثبات

للم ياس بطري ة إعادة االاتبار .
طري ة االتسا الداالي ألفاترونباخ  :وإليجاد ثبات الم ياس بمعادلة الفاترونباخ م د تا حسابو مل ( )60ورقة

إجابة عل التطبي األو للم ياس على أمراد عينة الثبات  ,إذ بلغ معام الثبات( )0,81وىو معام ثبات جيد .
الوسان اإلحئانية :ل د استعملة الوسان اإلحئانية ا تية :

 -7معام ارتباط بيرسول الستاراج تمييز الف رات وثباتيا .
 -8المتوسط الحسابي

 -9اإلنحراف المعياري
 -:االاتبار التاني لعينتيل مست لتيل .
نتائج البحث :اليدف األول  :قياس مستوى المناعة النفسية لدى الطمبة العائدون من النزوح وغير العائدول

تح ي اً لذلك وللم ارنة ما بيل متوسط درجات أمراد العينة على م رات الم ياس  ,والمتوسط النظري للم ياس  ,م د
استعم الباحثال االاتبار التاني لعينة واحدة على عينة الطلبة البالغة ( )933طالب ًا وطالبة  .جدول رقم )1

نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات الطمبة العائدون من النزوح وغير والعائدون عمى مقياس المناعة
النفسية
حجم العينة
300

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط

الوسط

188,55

17,4

القيمة التائية

مستوى

الفرضي

المحسوبية

الجدولية

الداللة

153

12,90

1,96

دالة

أظيرت نتيجة االاتبار التاني وجود مر ذات داللة إحئانية عند مستوى ( )0,05بيل متوسط العينة والمتوسط
النظري ولئال المتوسط العينة  ,إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ( )188,55درجة وىو اتبر مل المتوسط
النظري البالغ (, )153مما يشير إلى تمتا أمراد العينة بمستوى جيد مل المناعة النفسية وذلك ياتد عدا تهثرىا
ب ساوة النزوح وأثاره بت جوانبو ويشير ( )Olahإلى أل ىناك عوام عديدة متداالة ومتشابتة تتفاع ميما بينيا
لغرض ت وية المناعة النفسية لدى اإلنسال ومنيا معرمية  ,وسلوتية  ,وانفعالية  ,وبينية  ,ومجتمعية  ,حيث تساعد
تلك العوام على تعزيز قوة الفرد ومناعتو وحئانتو النفسية ()Olah, 1995, P: 221اي بمعنى اذا تعرض اي
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عام للاطر تتضامر العوام االارى مي توميرىا الحماية النفسية للفرد .قد جاءت تلك الدراسة متف ة ما دراسة
سلمال وجاني )2115
اليدف الثاني :

م د أظيرت النتانج أل متوسط درجات الطلبة العانديل مل النزوح على الم ياس بلغ ( )36.55بانحراف

معياري ( )4.849ومتوسط دير العانديل ( )46.244بانحراف معياري قدره  )9988ولدى تطبي

ااتبار( ) T- testلعينتيل مست لتيل تبيل أل ال يمة المحسوبة ( )2.873وال يمة الجدولية ( )0.004م د
ظيرت مروقا دالة لئال دير العانديل مي المناعة النفسية  ,ويمتل تفسير تلك النتيجة بحسب ما اشار

) )Olah,1995على أل المناعة النفسية تتشت عند اإلنسال منذ اللحظات األولى  ,أي مي مترة الطفولة
وتنمو وتترسخ وتتطور شيناً مشيناً داا اإلنسال  ,وتتعزز مل ابل الدعا الذي يهتي مل البينة سواء تال
دعا مادي أو معنوي أوأسري أو مجتمعي ( )Olah,1995, P:222وباإلمتال أل تتشت مي مراح تالية

مل العمر جدول )2
نتائج االختبار التائي لداللة الفروق في المناعة النفسية
المتغير

العدد

الوسططططططططط ط
الحسابي

االنحطططرا
المعياري

00.

55900

.99.8

0.983

9988

الطلبة العائدون
الطلبطططططططططططة يطططططططططططر
00.
العائدون

القيمة التائية
المحسوبة
399.5

الجدولية
0985

مسططططططططتو
الداللة عند
().9.0
دالطططططططططططططططططة
احصائيا

االستنتاجات :

 -7اظيرت النتانج تمتا امراد العينة بمستوى جيد مل المناعة النفسية بالردا مل ت الظروف التي عئفت

بيا ميا مازالوا ي اموا

- 2وجودمرو لئال

دير العانديل مي مي المناعة النفسسية وذلك بالردا مل عدا است رارىا ولتل

يمتلتول ثروة نفسية عالية متنتيا مل االستمرار مي الحياة.
التوصيات :

مي ضوء النتانج التي توئلت الدراسة الييا اوئى الباحثال :

 -7العم على إقامة دورات توعية تعم على تدريب الطلبة على دور المناعة النفسيسة وائوئ ًا بالوقت
الحالي.

 -8العم على اقامت دورات مستمره لتدريب على تيفة مواجية االزمات النفسية.

 -9العم على تفعي دور المؤسسات

دير الحتومية لت ديا الدعا النفسي واالقتئادي للنازحيل -: .التعاول

ما و ازرة العم والشؤول لتومير الرواتب لبعض الطلبة النازحيل المتعففيل.
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; -العم على تفعي دور االرشاد الجماعي والفردي داا الحرا الجامعي .
< -تفعي دور الدعا النفسي داا مايمات النازحيل .
المقترحات :

 -7إجراء دراسات مماثلة وعبلقتيا بعدد المتغيرات .

 -8إجراء دراسة م ارنة ما بيل الطلبة المتزجيل ودير المتزوجيل بدرجة المناعة النفسية
 -9إجراء دراسة م ارنة بيل طلبة الريف والحضر -:اجراء دراسات داا مايمات النازحيل -;.اجراء دراسة
عل دور المناعة النفسية مي تح ي اليناء الشائي للفرد  -<.اجراء دراسة عل تاثير المناعة النفسية على

االنتماء الوطني لدى طلبة الجامعة .
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