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 اإلهداء

 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

 كل باحث عن المعلومة..

 وكل راغب فً العلم..

 للرقً بتعالٌم اإلسالم ونشر فضائله..وإلى كل من ٌسعى 

 ..بالخٌر وإلى من ٌطمح فً رقً وطنه وأمته

 .. أهدي هذا العمل.. إلى طالب العلم 
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 شكر وتقدٌر

 

الحمد والشكر هلل تعالى أوالً وأخٌراً على ما أعان وٌسر ووفق فً هذا 

 العمل وفً غٌره..

 

 وبعد رحلة مع العلم والمعرفة فً هذا العمل.. 

أتقددددم بالشدددكر الكلٌدددل لكدددل مدددن قددددم لدددً العدددون والمسددداعد  إلنكدددال هدددذا 

 العمل..

 ولكل من أعاننً فٌه وفً إتمامه بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر..  

والشدددكر للددددكتور المشدددرت عبدددد ال تددداك الخواكدددة الدددذي كدددان لدددً موك ددداً 

 , وأخذ بٌدي إلتمام هذا البحث. وم ٌداً, وناصحاً ومعٌناً 
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 ملخص الرسالة

 الصالبة النفسية وعالقتيا بالقيم األخالقية لدى طمبة معاىد العموم اإلسالمية بسمطنة عمان

 : حمود بن عامر العامري إعداد

 إشراف: الدكتور عبد الفتاح الخواجة

ىدددددددت الدراسدددددة إلدددددص إيجددددداد عالقدددددة الصدددددالبة النفسدددددية بدددددالقيم األخالقيدددددة لددددددى طدددددالب معيددددددي 

( طالبددددددًا  واسددددددتخدم 230عينددددددة الدراسددددددة مددددددن   تتكوندددددد والعمددددددوم اإلسددددددالمية بمسددددددقط وعبددددددري  

 القدددددددديم األخالقيددددددددة ( دقددددددددرة  ومقيدددددددداس43والمكددددددددون مددددددددن   مقيدددددددداس الصددددددددالبة النفسددددددددية الباحددددددددث

التحقدددددا مدددددن الصددددددا والوبدددددات لكددددد  مقيددددداس ومال متيمددددددا ( دقدددددرة  وقدددددد تدددددم 53والمكدددددون مدددددن  

 ألغراض الدراسة.

نتدددددددااس الدراسدددددددة أن درجدددددددة الصدددددددالبة النفسدددددددية لددددددددى أددددددددراد العيندددددددة عاليدددددددة  وقدددددددد بمددددددد  أظيدددددددرت 
( وىدددددق درجدددددة عاليدددددة  كمدددددا 4.01المتوسدددددط الحسدددددابق العدددددام لمقيددددداس الصدددددالبة النفسدددددية ككددددد   

دى أدددددراد العينددددة عاليددددة  وقددددد بمدددد  المتوسددددط توصددددمت الدراسددددة إلددددص أن درجددددة القدددديم األخالقيددددة لدددد
( وىدددددق درجدددددة عاليدددددة  وأشدددددارت نتدددددااس 4.23الحسدددددابق العدددددام لمقيددددداس القددددديم األخالقيدددددة ككددددد   

 الصددددددالبةبددددددين ( α≤0.01عنددددددد مسددددددتوى الد لددددددة   عالقددددددة دالددددددة إحصدددددداايا وجددددددودالدراسددددددة إلددددددص 
 سددددمطنة دددددق وعبددددري بمسددددقط اإلسددددالمية العمددددوم معيدددددي طددددالب لدددددى والقدددديم األخالقيددددة النفسددددية
وجددددددود دددددددروا ذات د لددددددة إحصددددددااية عنددددددد مسددددددتوى الد لددددددة   وأظيددددددرت نتددددددااس الدراسددددددة عمددددددان

 α≤0.05) معيددددددي طدددددالب بدددددين النفسدددددية الصدددددالبة درجدددددة حدددددو  ددددددق تقدددددديرات عيندددددة الدراسدددددة 
الصدددددف ددددددق الُبعدددددد تعدددددزى إلدددددص مت يدددددر  عمدددددان سدددددمطنة ددددددق وعبدددددري بمسدددددقط اإلسدددددالمية العمدددددوم
وجدددددود ددددددروا ذات د لدددددة إحصدددددااية ( والمقيددددداس ككددددد   وأظيدددددرت نتدددددااس الدراسدددددة ا لتدددددزاماألو  

 النفسدددددية الصدددددالبة درجدددددة حدددددو  ددددددق تقدددددديرات عيندددددة الدراسدددددة (α≤0.05عندددددد مسدددددتوى الد لدددددة  
تعددددزى إلددددص مت يددددر  عمددددان سددددمطنة دددددق وعبددددري بمسددددقط اإلسددددالمية العمددددوم معيدددددي طددددالب بددددين

 كك . ( والمقياسا لتزامالمعّد  دق الُبعد األو  

   الكممات المفتاحية: الصالبة النفسية  القيم األخالقية  طمبة معاىد العموم اإلسالمية.
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 مقدمةأواًل: 

رب ممق  بما يددع لمقما وا كتااب والتوتر؛ من حروب و أمراض وموت قريب طدق عالم مض
وتذبذب دق ا قتصاد المؤور عمص وضع المادي لمفرد واألسرة وغيرىا من األحداث  دق خضم 

بيذا الوضع د ن اإلنسان محتاج ألن يكون ذا صالبة نفسية تعينو عمص تحم  ىذه ىذا العالم 
لحا ت التق تددع لالضطراب وا كتااب والقما بسالمة  وتساعده لعبور ا الحوادث  وتساعده

لموصو  إلص حالة من ا طمانان والراحة النفسية يستطيع معيا ح  وتجاوز ما يقع لو من 
 مشكالت  ويبقص معيا محادظا ع  مستوى عا  من القيم األخالقية.

ن من أىم ما يعين الشخص عمص الحفاظ عمص ورا وتأويرا؛ تداخ  معيا تأصالبتو النفسية  وت وا 
القيم األخالقية  ديق تعين الشخص عمص السيطرة عمص أدكاره وسموكو  والتعام  مع حوادث 

دراك أكبر  وتساعده عمص السيطرة عمص ردود أدعالو تجاه الحدث بجعميا الزمن بوعق أك ور وا 
يجابية.  أكور اتزانا وا 

 تأوير الصالبة النفسية دق القيم األخالقية وكيفا الموضوع لمعردة مدى ذوارتأى الطالب دراسة ى
حياة الفرد دور كبير دق ليا األخالقية  خاصة وأن القيم  أور بالقيم األخالقية إيجابا أم سمباتت

 باآلخرين. وعالقتو

و  شك أن من أىم عوام  ترسيخ القيم األخالقية وتعزيزىا لدى األشخاص التربية الدينية؛ التق 
تنمق جوانب الخير دق نفسو  ق  شخصيتو و القيم األخالقية  دتصنسان الكوير من يتعمم دييا اإل

وتعزز السموكيات اإليجابية لديو؛ وىذا من الميام واألدوار التق تقوم بيا وعمييا المعاىد 
 اإلسالمية دق سمطنة عمان.
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 مشكمة الدراسةثانيًا: 

نفسددددية كويددددرة بسددددبب األحدددددوا  مددددن ضدددد وطات  -   سدددديما دددددق ىددددذا الزمدددددان –يعددددانق اإلنسددددان 
دمددددن حددددروب إلددددص تددددرد دددددق الوضددددع ا قتصددددادي إلددددص مددددوت عزيددددز أو الحياتيددددة التددددق تحدددديط بددددو  

مددددرض قريددددب و غيرىددددا المشددددكالت التددددق قددددد تصدددديب اإلنسددددان بددددالتوتر والقمددددا وا كتادددداب وربمددددا 
مود توصددددمو إلددددص ا نتحددددار  دددددق ظددددد  ىددددذا الوضددددع ددددد ن مددددن الصدددددفات التددددق تعددددين عمددددص الصددددد
أن أمدددددددام ىدددددددذه المن صدددددددات والمحبطدددددددات؛ الصدددددددالبة النفسدددددددية؛ التدددددددق تسددددددداعد الشدددددددخص عمدددددددص 
يجابيددددددة أمددددددام  ىددددددذه يكددددددون تفكيددددددره عقالنيددددددا ومنضددددددبطا؛ وبالتددددددالق تكددددددون ردود أدعالددددددو موزونددددددة وا 

 المشكالت.

إن مددددن داددددات المجتمددددع التددددق تحتدددداج إلددددص تعزيددددز الصددددالبة النفسددددية لدددددييا لمددددا قددددد يعترييددددا مددددن 
 تمدددددك مدددددن بدددددين  و الداعيدددددة ل حبددددداط واألمدددددراض النفسدددددية ىدددددق دادددددة طدددددالب المددددددارسالمشدددددكالت 

  وطبيعددددة ة التعمدددديم والبددددرامس التددددق تتمقاىدددداقددددالفاددددات الطالبيددددة التددددق لدددددييا خصوصدددديتيا دددددق طري
دددددددددق سددددددددمطنة ؛ معاىددددددددد العمددددددددوم اإلسددددددددالمية ا تجاىددددددددات الفكريددددددددة واألخالقيددددددددة والدينيددددددددة لدددددددددييا 

رس حددددالتيم مددددن حيددددث الصددددالبة النفسددددية وعالقتيددددا بددددالقيم أن تددددد مددددن الميددددملددددذلك كددددان  عمددددان؛
؛ لددددددذا ددددددد ن الباحددددددث يحدددددداو  المسدددددداىمة ببحوددددددو دددددددق ىددددددذا الجانددددددب  والخددددددروج بنتددددددااس األخالقيددددددة

 تدعم الوصو  إلص األىداف المتوقعة من البحث.

 :مشكمة الدراسة بالتساؤ  الرايس التالق ويمكننا تمخيص

مسقط بالعموم اإلسالمية  معيديخالقية لدى طالب ما عالقة الصالبة النفسية بالقيم األ
 ؟وعبري

 -ذا السؤا  األسامة التالية:ويتفرع من ى

 ؟مسقط وعبريبمعيدي العموم اإلسالمية جة الصالبة النفسية لدى طالب ما در   -1
 مسقط وعبري؟بمعيدي العموم اإلسالمية ما درجة القيم األخالقية لدى طالب  -2
 طالب لدى األخالقية والقيم النفسية الصالبة بين احصاايا دالة عالقة ىناك ى   -3

 دق سمطنة عمان؟ وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي
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 معيدي طالب بين النفسية الصالبة درجة دق إحصااية د لة ذات دروا توجد ى  -4
 ؟(12  11  10 الصف مت ير إلص تعزى وعبري بمسقط اإلسالمية العموم

 معيدي طالب بين النفسية الصالبة درجة دق إحصااية د لة ذات دروا توجد ى  -5
 المعّد   مرتفع  متوسط  منخفض(؟ مت ير إلص تعزى وعبري بمسقط اإلسالمية العموم

 
 أىمية الدراسةثالثًا: 

تكمن أىمية الدراسة دق الحاجة الماسة إلص تعزيز القيم األخالقية والصالبة النفسية لدى 
عداد المناىس بما اإلنسان عموما والطمبة  خصوصا  وذلك يستدعق وضع الخطط والبرامس وا 

ويكسب اإلنسان الميارات واألساليب التق تنمق لديو ىذا  من شأنو أن يعزز ىذه القيم 
ويتوقع الباحث من خال  ىذه الدراسة أن يكون قياسو لدرجة الصالبة النفسية والقيم  الجانب 

  ويسي  موضوععالقة بينيما مما يساعد دق ىذا الاألخالقية لدى الطالب وم بيان نوع ال
كما يمكن أن يسيم البحث دق ا ستفادة منو وا ستعانة بو دق الميمة لذوي ا ختصاص  

 ىذا الجانب لدى طمبة آخرين من غير طالب المعيد.

 -ويمكن تقسيم أىمية البحث إلص قسمين:

 األىمية النظرية: -
كبرى دق حياة الناس   سيما الشباب ذات أىمية تعتبر الصالبة النفسية   -1

ق صالبة نفسية دق تستدع نظرا لما يتعرضون لو من ض وطات حياتية
 مواجيتيا.

يم البحث دق بيان مستوى القيم األخالقية ونوع عالقتيا بالصالبة سيس  -2
 .لدى داة البحث النفسية

سيساعد البحث دق تسميط الضو  عمص داة من المجتمع ليا خصوصيتيا   -3
 بيعة تعميميا وتوجياتيا الفكرية واألخالقية.دق ط
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 األىمية التطبيقية: -
وير األساليب التربوية التق تط مساعدة المختصين عمص يسيم البحث دق  -1

 القيم األخالقية والصالبة النفسية. تعزز
وضع الخطط والبرامس والمقررات يتوقع الباحث أن تساىم نتااس البحث دق   -2

 القيم األخالقية والصالبة النفسية.التعميمية بما يعزز 
يكشف البحث عالقة الصالبة النفسية بالقيم األخالقية لدى الفاة المبحووة   -3

مما قد يعينيم عمص النظر دق األساليب والسموكيات التق تعينيم عمص تنمية 
 ىاتين الصفتين لدييم.

 أىداف الدراسةرابع: 

 ذه الدراسة إلص:تيدف ى

معاىد العموم اإلسالمية دق سمطنة لدى طالب درجة الصالبة النفسية  عمصالتعرف   -1
 .عمان

معاىد العموم اإلسالمية دق سمطنة درجة القيم األخالقية لدى طالب  التعرف عمص  -2
 .عمان

معاىد نوع العالقة بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية لدى طالب  التعرف عمص  -3
 .العموم اإلسالمية دق سمطنة عمان

 بين النفسية الصالبة درجة دق إحصااية د لة ذات دروا التعرف عمص إمكانية وجود -4
 (12  11  10 الصف مت ير إلص تعزى وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب

 من عدمو.
 بين النفسية الصالبة درجة دق إحصااية د لة ذات دروا التعرف عمص إمكانية وجود -5

المعّد   مرتفع   مت ير إلص تعزى وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب
 متوسط  منخفض( من عدمو.
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 محددات الدراسةخامسًا: 

 الحدود المكانية -1

 محادظتق مسقط والظاىرةعمص  سيتم تطبيا ىذه الدراسة

 الحدود البشرية -2

معيدي العموم اإلسالمية من  (12و 11و 10 ستقتصر ىذه الدراسة عمص طالب صفوف 
 بمحادظتق مسقط والظاىرة

 الحدود الزمانية -3

 2016-2015سيتم تطبيا موضوع الدراسة دق الفص  الدراسق الوانق من العام الدراسق 

 الحدود الموضوعية -4

القيم األخالقية لدى طالب الصفوف النفسية وعالقتيا ب الصالبة دراسة أورسيحاو  الباحث 
القيم معردة طبيعة العالقة بين الصالبة النفسية و  الوالوة لدى طالب المعيد لمحاولة الوصو  إلص

 األخالقية لدى طالب المعيد  مستعينا دق ذلك باألدوات والمقاييس المناسبة لطبيعة الدراسة.

 مصطمحات الدراسةسادسًا: 
 الصالبة النفسية -

 :عردتيا كوبازا بأنيا

الفرد بكفا تو  وقدرتو عمص مجموعة من السمات التق تتمو  دق اعتقاد أو اتجاه عام لدى      "
مكاناتو النفسية الذاتية( والبياية المتاحة كادة  كق يدرك األحداث الحياتية  است ال  مصادره وا 
الصعبة إدراكا غير محرف أو مشوه  ويفسرىا بواقعية وموضوعية ومنطقية  ويتعايش معيا عمص 

أورد دق: صالح  "  والتحدي(نحو إيجابق  وأنيا تتضمن والوة أبعاد ىق  ا لتزام  والتحكم
 (.48ص 2013 والمصدر
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بأنيا: "خصمة عامة دق شخصية الفرد  التق تعم  عمص تكوينيا وتنميتيا  Funkويعرديا دنك 
 (.14ص 2015لمخبرات البياية التق تحيط بالفرد منذ ص ره" أورد دق: داتح 

وقدرتو عمص استخدام ك  ويعرديا دخان والحجار بأنيا: "اعتقاد عام لدى الفرد دق داعميتو 
اث الحياة المصادر النفسية والبياية المتاحة  كق يدرك ويفسر ويواجو بفاعمية أحد

 (.373 ص2006 الضاغطة" دخان والحجار

دراكو بذلك  مما يؤىمو لممبادرة والدادعية ويعرديا المناحق : "بأنيا دعالية الفرد الشخصية والبياية وا 
المواقف الحياتية السمبية بانتقا  حمو  مناسبة ليا  لت ييرىا إيجابيًا دق التعام  والتحكم دق 

 (.155ص 2015لصالح توادقو النفسق وا جتماعق" المناحق 

يرى الباحث أن التعريفات قد تحدوت دق تعريف الصالبة النفسية عن اعتقاد الفرد دق قدرتو 
ياية دق إدراك وتفسير ومواجية وكفا تو دق استخدام ما يمكن استخدامو من مصادر نفسية وب

 ض وطات وصعوبات الحياة والتعام  معيا بشك  إيجابق.

 القيم األخالقية -

معايير ومحددات سموكية منبوقة من مصدري "بأنيا  اإلسالمية القيم األخالقية لحسنقيعرف ا
بنق  الشريعة اإلسالمية تنظم عالقة المسمم مع ربو  ومع نفسو  ومع غيره من بنق جنسو وغير

جنسو  عن قناعة واختيار  دق أي مجا  من مجا ت الحياة  تنظيمًا دريدًا خيرًا  يحقا ال اية 
العظمص من الوجود اإلنسانق دق ىذا الكون عمص أكم  وجو  دون تعارض أو 

 .(143ص 2007 الحسنق "اضطراب

 المرغوبة لمسموكيات التفضيمية المعايير من النسا ذلك" وقصد الصاا  بالقيم الخمقية دق دراستو
كسابيا نقميا لمتربية يمكن والتق وعردا شرعا  والتفاع  ا جتماعية التنشاة طريا عن وتنميتيا وا 
 وغير مباشرة وحركية لفظية ممارسات قناعة وعن عنيا يتجسد والتق التعميمية المواقف دق

 .(15ص 2006" الصاا  الحسن الخما دييا يبرز ممارسات بأنيا وصفيا يمكن مباشرة
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 تنشاتو ممارسات خال  ويتموميا الفرد يتشربيا معيارية نفسية تنظيمات" ويعرديا مراد بأنيا
 نشاطو خال  من التنظيمات ىذه تظير بحيث ديو  يعيش الذي الوسط دق اجتماعياً  وتطبيعو
 (.57ص 2004مرتجص أورد دق: " والسموكق والوجدانق المفظق

ال  تحدوت عن أن القيم األخالقية يمكن اكتسابيا وتنميتيا من خويالحظ الباحث أن التعريفات 
من منبوقة ع  دق المواقف التعميمية  وأن القيم األخالقية اإلسالمية التفاالتنشاة ا جتماعية و 

الشريعة اإلسالمية؛ وىذه ممحوظة ميمة دق التعريف كون مجتمع الدراسة مجتمعًا مسممًا ينظم 
 مية.حياتو ودا شريعتو اإلسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
  

 ال صل الثانً

 ةقاإلطار النظري والدراسات الساب

  

 :اإلطار النظري -
 أوالً: الصالبة الن سٌة

 ثانٌاً: القٌم األخالقٌة

 :  الدراسات السابقة -
 أوالً: دراسات تحدثت عن الصالبة الن سٌة

 ثانٌاً: دراسات تحدثت عن القٌم األخالقٌة

 السابقة: الدراسات مناقشة -
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 اإلطار النظري -
 Hardinessأواًل: الصالبة النفسية  

تحدث الباحث عن تعريف الصالبة النفسية وقد نق  عدة تعريفات مختمفة ليا وخمص 
قد تحدوت دق تعريف الصالبة النفسية عن اعتقاد الفرد دق قدرتو إلص أن ىذه التعريفات 

نفسية وبياية دق إدراك وتفسير وكفا تو دق استخدام ما يمكن استخدامو من مصادر 
  ومواجية ض وطات وصعوبات الحياة والتعام  معيا بشك  إيجابق.

 أىمية الصالبة النفسية -

إلص أن ذوي الصالبة المرتفعة أكور مقدرة  (Made & Kobaza)توص  ك  من مادي وكوبازا 
لالستفادة من األساليب التق يستطيعون بيا مواجية األحداث الضاغطة  وتحميميا ووضع ما 

 (.2010عودة أورد دق: يناسبيا من حمو  

كما توصمت كوبازا وآخرون دق دراستيا إلص أن مكونات الصالبة النفسية تعم  عمص التخفيف 
لضاغطة عمص صحة الفرد جسميا ونفسيا  وقد أجرت الدراسة عمص عينة من من أور األحداث ا

( عاما ولمدة خمس سنوات  أما دراسة وايب ومكاليوم  65-23الذكور تراوحت أعمارىم بين  
( ذكرا  وكانت تيدف إلص 26( أنوص و 60والتق تم تطبيقيا عمص عينة من الطمبة والطالبات  

الصالبة النفسية والمرض؛ دقد خمصت إلص قدرة ذوي الصالبة عمص دراسة العالقة المتبادلة بين 
ا حتفاظ بالسموكيات الراقية وسموكيات الصحة اإليجابية عند تعرضيم لض وط الحياة الشاقة 

رض مقارنة بضعيفق الصالبة  كما أظيرت الدراسة أن لمصالبة النفسية تأوير مباشر عمص الم
أن طرا تفكير ذوي الصالبة المرتفعة أكور إيجابية من ذوي   كما أظيرت دراسة ألريد وسميث

 (.2014الدامر  أورد دق: الصالبة المنخفضة 

يذىب باحوون إلص أنو لو قام ذوي الصالبة النفسية المرتفعة بتقدير أن الض وط تمو  ليم    
ختيار ض طا بالفع  د ن سماتيم الشخصية ستعم  كواا من تأوير ىذه الض وط وذلك بتسيي  ا

 (.2013زرواا أورد دق: أساليب المواجية التوادقية أو بكف السموك غير التوادقق 

 ( وتحت عنوان "الصالبة والتكيف" :27ص 2012جا  دق دراسة  أبو حسين  
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 ذاتية كفا ة ىمعند البةص األكور دالناس التكيفية؛ مص القدراتع النفسيةبة الصال تؤور"     
عمص  اليومية الحياة ض وطات الصمب يدرك الشخص أن ناحية من إدراكيةقدرات  ولدييم أكور 

 .أكور تكيفية استجابات ولدييم ض طاً  أنيا أق 

 نيمارسو يم د  أورىا عمص األعراض دق ض وطمل م ايرة آوار صالبة لدييم األكور األدراد نأ كما
 ضاغطة غير ياأنمص ع الص يرة الضاغطة األحداث إلص نوينظرو  بأق  تكرارية نولك الض وط

 ". وا جتماعيةقمية الع يملصحت لدييم إدراك أدض  نويكو 

 

 أبعاد الصالبة النفسية -

إليو كوبازا وىق ا لتزام والتحكم  ت( لمصالبة النفسية بحسب ما توصمتىناك والوة أبعاد  مكونا
لوقع األحداث وىق تعم  عمص الحفاظ عمص الصحة الجسمية والنفسية لمفرد بتخفيفيا   والتحدي

 (.2015)انشٓز٘,الضاغطة عميو

ذه المكونات متصمة بشك  غير مباشر و  يمكن دصميا كما توصمت كوبازا وآخرون إلص أن ى 
لصعوبات وتحويميا عن بعضيا  وىق مرتبطة بارتفاع قدرة الشخص عمص مواجية الض وطات وا

 (.2015انشٓز٘,أٔرد فٙ: )إلص درص لمنمو

 ػٍ يكَٕبد انصالثخ انُفضٛخ:ُْٔب رفصٛم نهحذٚث 

 االلتزام -1

وىو أكور مكونات الصالبة النفسية ارتباطا بالدور الوقااق لمصالبة  ويبين غيابو إلص ا رتباط 
تو بالكشف عن اإلصابة ببعض ا ضطرابات النفسية كالقما وا كتااب  كم يشير ىينك إلص أىمي

 (.2008راضق أورد دق: كالمحاماة والتمريض وطب األسنان  المين الشاقةلمن يمارسون 

 تعريف االلتزام -

 وىناك مجموعة تعريفات لاللتزام منيا:
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وأىدادًا محددة تجاه نشاطات  قيماً  وتبني بضرورة الفرد اعتقاد( بأنو "Wiebeدقد عردو وايب  
الحياة المختمفة  وضرورة تحم  المساولية تجاه ىذه القيم والمبادئ واألىداف  كما يشير إلص 
اتجاه الفرد نحو التعام  مع األحداث الشاقة برؤيتيا كأحداث ىاددة وذات معنص وجديرة بالتفاع  

 (.17ص 2012معيا" أورد دق: أبو حسين 

و اتجاه الفرد نحو ذاتو وأىدادو وقيمو دق الحياة  وتحديد اتجاىاتو اإليجابية مع وتعردو كوبازا "بأن
 (.21ص 2014إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين" أورد دق: الدامر 

 ذلك يتضح أن يفع   ويمكن وديما ذاتو وقيمة وأىمية حقيقة دق الفرد اعتقاد ويعردو عومان أنو "
 ىددا لحياتو أن واعتقاده والقيم المبادئ لبعض الفرد و   دق تكمن التق الحياة قيمة خال  من

 (.14ص 2012 أورد دق: سيد أجمو" من يعيش ومعنص

 أنواع االلتزام -

 نجد مجموعة أنواع لاللتزام  دحسب كوبازا د نو يوجد خمسة أنواع لاللتزام ىق:

ا لتزام تجاه الذات النفس(: وذلك من خال  تبنق الفرد لمجموعة من المبادئ والقيم  -1"     
 اإليجابية ومعردتو لذاتو وتحديده ألىدادو الخاصة دق الحياة عمص نحو يميزه عن غيره.

ا لتزام تجاه العم : وذلك من خال  ا عتقاد بقيمة العم  وأىميتو  وا عتقاد بضرورة   -2
نجازه بكفا ة وتحم  مسؤوليات العم  وا لتزام بنظمو.ا ندما  ج دق محيط العم  وا 

ا لتزام تجاه العالقات الشخصية: وىق القدرة عمص إقامة عالقات شخصية ناجحة مع   -3
اآلخرين  واإلحساس بالمتعة والبيجة أونا  التفاع  مع األصدقا   وتقديم يد العون 

 والمساعدة ليم وقت الحاجة.
م تجاه األسرة: وذلك من خال  الشعور بالمسؤولية تجاه األسرة  وا ىتمام بيا ا لتزا  -4

 والمبادرة دق عم  األشيا  التق تعود بالفاادة عمييا.
ا لتزام تجاه المجتمع: وذلك من خال  المشاركة دق األنشطة التق تخدم المجتمع    -5

رد دق: أو وا ىتمام بما يدور ديو من قضايا وأحداث والسعق لحميا." 
 (.26-25ص 2015الشيري 
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أخرى من ا لتزام وىق ا لتزام الدينق وا لتزام األخالقق وا لتزام ا جتماعق  اً أنواع ويذكر سيد
 (.2012وا لتزام القانونق سيد 

 ونذكر نبذة عنيا:

 االلتزام الديني -

 بممارسة سموكو عمص ذلك وظيور اإليمان الصحيح بعقيدة المسمم التزاموقد عردو الصنيع بأنو "
 (.25ص 2012" أورد دق: العبدلق عنو ما نيص إتيان عن وا نتيا  بو اهلل أمر ما

 االلتزام األخالقي -

"ويتجمص دق تحمق الفرد بصفات خمقية تتناسب وواقع الحياة ا جتماعية التق يحياىا دق مجتمع 
 (.26ص 2008إسالمق كالصدا واألمانة والودا  بالعيد والرحمة والتسامح" راضق 

 االلتزام االجتماعي -

"ويتمو  دق شعور الفرد بالمسؤولية تجاه مجتمعو ومشاركتو دق األنشطة ا جتماعية مع أبنا  
 (.26صمجتمعو بسعادة ورضا" المرجع السابا 

 االلتزام القانوني -

 وتقب  العامة واألحكام القواعد من لمجوعة ا نصياع بضرورة األدراد اعتقادبأنو "  ويعردو عبداهلل
 أسس من تمومو لما مخالفتيا أو عنيا الخروج حالة دق المختصة السمطة بواسطة جبًرا تنفيذىا
 (.25ص 2012 أورد دق: العبدلق المجتمع" داخ  العامة لمسموكيات منظمة

 التحكم -2

ليا أمور اعتقاد الفرد بأن ظروف الحياة ومواقفيا المت يرة التق يتعرض عردو كوبازا وبوستق بأنو "
 (.27ص 2015متوقعة الحدوث ويمكن التنبؤ بيا والسيطرة عميو" أورد دق: الشيري 

 أحددداث  ويتحمدد  مددن يمقدداه ديمددا ب مكانددو أن يكددون لددو تحكددم الفددرد اعتقددادويعردددو مخيمددر "أنددو 
 البدداا   بين القرارات  وا ختيار اتخاذ عمص القدرة  ويتضمن يحدث لو عما الشخصية المسؤولية
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الضداغطة  والقددرة عمدص المواجيدة الفعالدة وبدذ  الجيدد مدع دادعيدة كبيدرة  األحدداث وتقددير وتفسدير
 (. 23ص 2014ل نجاز والتحدي" أورد دق: الدامر 

ويعرددددو محمدددد الطحدددان بأندددو "اعتقددداد الفدددرد ددددق قدرتدددو عمدددص السددديطرة والدددتحكم ددددق أحدددداث الحيددداة 
 (.46ص 2015ديا أم  " أورد دق: كاىينة المت يرة المويرة لممشقة سوا  أكان ذلك معر 

 :يعرضيا كاآلتيوبحسب رفاعي فإن ىناك خمس صور رئيسية لمتحكم 

 Cognitive Control: المعردق مالتحك -1

وىدددو أىدددم صدددور الدددتحكم المقممدددة لمودددار السدددمبية لممشدددقة  ويخدددتص بالقددددرة عمدددص اسدددتخدام الجاندددب 
 الضاغطة.الفكري والعقمق دق التحكم دق المواقف 

 Informative Controlالتحكم المعموماتق:  -2

وىددو يخددتص بالقدددرة عمددص اسددتخدام الفددرد لممعمومددات المتاحددة عددن الحدددث والبحددث عددن معمومددات 
 موضحة لو؛ لمتييؤ لو والسيطرة عميو.

 Decision making Controlالتحكم باتخاذ القرار:  -3

 نو.  مع الموقف  تخاذ القرار بشأيختص بطريقة التعام

 Behavioural Controlالتحكم السموكق:  -4

 ويقصد بو القدرة عمص التحكم دق أور الحدث الضاغط عن طريا القيام ببعض السموكيات.

 Ritrospective Controlالتحكم ا سترجاعق:  -5

ويقصد بو ما يعتقده الفرد عن الموقف واتجاىاتو السابقة حولو مما يمكنو أن يكون نظرة وانطباعا 
أبو أورد دق:لو معنص ويمكن السيطرة ؛ وذلك ما يساعد عمص تخفيف أور الض وط.  عنو وأن
 (.2012حسين 

ومن ىنا يتضح أنو مما يساعد عمص التحكم دق الموقف والخروج بأدض  النتااس وأق  الض وط 
عمص الفرد ىو العم  عمص التحكم دق الجوانب الجسمية والنفسية والمعردية بشك  سميم يؤدي إلص 
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يجابية تقم  من أوره لمخروج منو أو التعايش معو  دراك وا  التعام  مع الموقف الضاغط بوعق وا 
 بأق  الض وط.

 التحدي -3

 أمر ىو   الحياة أحداث دق المتجدد الت يير بأن الفرد اعتقادبأنو " (Kobasa  تعردو كوبازا
 وسالمتو بنفسو ووقتو ألمنو تيديًدا كونو من أكور    رتقااو منو  بد حتمق طبيعق ب 

 (29ص 2012". أورد دق: العبدلق النفسية

ويعردو مخيمر بأنو "اعتقاد الشخص أن ما يطرأ من ت يير عمص جوانب حياتو  ىو أمر موير 
وضروري لمنمو وأكور من كونو تيديدًا مما يساعده عمص المبادأة واستكشاف البياة ومعردة 

تساعد الفرد عمص مواجية الض وط بفعالية" أورد دق: المصادر النفسية وا جتماعية التق 
 (.30ص 2008راضق 

 مكونات التحدي -

 عدة مكونات لمتحدي منيا: درست كوبازا

وتخص بنية الفرد المعردية التق تساعده عمص ا ستمرار دق مواجية  :المعردية المرونة -1"     
 نقيض من الجمود المعردق.أحداث الحياة حتص دق البياة األكور تحديًا  وىق عمص طرف 

القدرة عمص التحم : وذلك من خال  قدرة الفرد عمص الموابرة وبذ  الجيد والكفاح حتص إنيا   -2
 المشكالت التق تعترض طريقو.

المجازدة والم امرة: وىق اإلقدام عمص مواجية المشكالت دون تيور  مع مي  الفرد لمحاولة  -3
 اكتشاف ما يدور حولو من أحداث.

ا ىتمام بالتجارب: وذلك من خال  النظر إلص األحداث كتجارب مويرة لالىتمام مع  -4
أورد دق: اإلحساس بالمتعة عند حميا  ومن وم ا نتقا  لح  مشاك   أحداث( أخرى" 

 (.31ص 2015الشيري 
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 خصائص ذوي الصالبة النفسية -

 ىما قسمان:

 خصائص ذوي الصالبة المرتفعة -1

 اآلتية:يتميزون بالخصااص  نفسيةالصالبة الب المتمتعين د نبحسب دراسة كوبازا 

 القدرة عمص الصمود والمقاومة. -1"     

 لدييم انجاز أدض . -2
 ذوي وجية داخمية لمضبط. -3
 أكور اقتدارًا ويميمون لمقيادة والسيطرة. -4
 (.41ص 2008أكور مبادأة ونشاطًا وذوي دادعية أدض " راضق  -5

 :بأنيم النفسية بالصالبة يمتازون الذين األدراد أن المطيف وعبد حمادة ويصنف"     
 .بال ربة شعورىم من بد  أداؤه عمييم الذي بالعم  ممتزمون األدراد ىؤ   -1
 .القوة بفقدان شعورىم من بد  األحداث دق التحكم عمق القدرة لدييم أن ويشعرون -2
 .بالتيديد يشعروا أن من بد  عادي تحد أنو عمص الت ير إلص ينظرون -3
 لممارسة الفرصة الضاغطة الحياة ألحداث وتقويميم إدراكيم دق األدراد ىؤ   يجد -4

 (.67ص 2010عودة أورد دق: ." القرار اتخاذ

 خصائص ذوي الصالبة المنخفضة -2

 :كما يمق ذوي الصالبة النفسية المنخفضةتذكر سنا  أبو حسين مجموعة من صفات 

 .والمرض المشقة تحم  و  الصبر صمع القدرة معد -1"     

 .المسؤوليةم  تح صمع القدرة معد -2

 استمرار الشكوى وعرضة لألمراض  كالصداع وقرحة المعدة. -3

 قمة المرونة دق اتخاذ القرارات. -4
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 دقدان التوازن وضعف األم  دق الحياة. -5

 اليروب من مواجية األحداث الضاغطة. -6

 عزلة  وا نزوا .سرعة ال ضب والحزن الشديد ويميمون إلص ال -7

 عدم وجود قيم لدييم و  مبادئ معينة. -8

 التجنب  والبحث عن المساندة والعون. -9

 (. 17-16ص 2012عدم القدرة عمص التحكم الذاتق." أبوحسين  -10

 

 نظريات المفسرة لمصالبة النفسيةالبعض  -
 يمسي ليانز (GAS)العام  التكيف متالزمة نظريةأواًل: 

  وسدماىا متالزمدة التكيدف العدام Hans Selyeقددم ىدذه النظريدة العدالم الفسديولوجق ىدانز سديمق 
General Adaptation Syndrome   وىددق سمسددمة اسددتجابات دسدديولوجية يقابدد  الجسددم مددن

خالليددا الضدد وطات ليتكيددف معيددا  وحدددد ليددا وددالث مراحدد  لمدددداع ضددد الضدد وطات  ويددرى أنيددا   
   وىذه المراح  الوالث ىق: (GAS)تمو  متالزمة التكيف العام  –المراح  الوالث  -

وىدق اسدتجابة أوليدة يقدوم دييدا الجسدم  :Alarm Reactionالتنبيةو  أو اإلنةذار مرحمةة -1
 باستدعا  ك  قواه لمواجية الخطر.

باستمرار الموقف الضاغط تأتق ىذه المرحمدة  :Resistance Stage المقاومة مرحمة -2
بعد المرحمة األولص  دتختفق الت يرات األولص وتظير ت يرات جديدة تد  عمص التكيف مدع 

 الموقف.
 وىدق تمدق المرحمدة الوانيدة  بحيدث: Exhaustion Stageاإلعياء( ( االستنزاف مرحمة -3

أورد دددق: ب عمددص الضدد وطات. لددت دتددرة التيديددد   يسددتطيع الفددرد المقاومددة والت مدداإذا ط
 (.2015الشيري 

 Cognitive Appraisal Theory نظرية التقييم المعرفيثانيًا: 
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تشير إلص دور األحداث الضاغطة عمص تقييم األدراد ألحداث   وىق بحسب  زاروس ودموكمان
الحياة  دقد ينظر شخص ما لحدث عمص أنو حدث ضاغط  بينما يرى آخر الحدث نفسو عمص أنو 

 غير ضاغط وذلك راجع إلص التقييم المعردق لذلك الحدث.

 وتتمو  ىذه النظرية دق والوة جوانب ىق:

 البيئة( وتقسم إلى: الضاغطة )عالقة الفرد مع األحداث -1
 أحداث ضاغطة خارجية: من البياة الخارجية    دخ  لمفرد دييا. - أ
 أحداث ضاغطة داخمية: من داخ  الشخص.  - ب

 
  عممية التقييم، وىي قسمان: -2
 (Primary Appraisal )التقييم األولي  - أ

وىو التقييم المبداق الناتس عن عممية التقييم المعردق األولية  ويؤدي إلص إصدار حكم عن      
 الموقف وطبيعتو؛ وبالتالق تكون طبيعة ردة الفع  الشعوري تجاىو سمبا أو إيجابا.

 (Secondary Appraisal)التقييم الثانوي    - ب

يساعده لمتعام  مع الموقف الضاغط  وىو يبدأ بعد التقييم األولق  ويبحث ديو الفرد عما 
 ويتضمن تكاليف المواجية ويحدد طرقيا المتودرة لديو ودق البياة حولو.

 
 الوىاجهح ةأسالي  -3

 يستخدم دييا الفرد ما تتودر لديو من أساليب لمواجية الض وطات  وىق قسمان: 

 حلالوشك ًلع هركزج هىاجهح - أ

يجابية.وىق التعام  المباشر مع المشكمة أو الموقف   الضاغط بفاعمية وا 

 هىاجهح هركزج علً االنفعال  - ب
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وىق التعام  مع ا نفعا ت الناتجة عن المشكمة باستخدام أساليب مختمفة كالتجنب   وتقدير 
دق حا  كون ح  الحدث الضاغط غير الموقف أنو غير ميدد  ويزداد استخدام ىذا األسموب 

 (.2015الشيري أورد دق:  .متاح أو غير عممق

 كوبازا والدراسات المنبثقة عنيا نظرية ثالثًا:

  اعتمدت عمص وىق نظرية راادة دق مجا  الوقاية من اإلصابة با ضرابات  النفسية  والجسمية
 أسس نظرية آلرا  عمما  مو  درانك  وماسمو وروجرز(.

يتحدد روس  الذي يتحدث عن والوة عوام  اومن أىم ما اعتمدت عميو ىذه النظرية نموذج  ز 
من خالليا طبيعة إدراك الفرد لمموقف الضاغط  وما ىو الشعور الذي ينتس عن ىذا الموقف 

 ىق: ةوبالتالق ردة الفع  تجاىو  وىذه العوام  الوالو

 البنية الداخمية لمفرد. -1
 األسموب اإلدراكق المعردق. -2
 الشعور بالتيديد واإلحباط. -3

ن المحامين ورجا  األعما  وشاغمق المناصب وقد قامت كوبازا بتطبيا نظريتيا عمص مجموعة م
 لمتوسطة والعميا  وخمصت إلص مجموعة نتااس منيا:اإلدارية ا

 الكشف عن الصالبة النفسية بأبعادىا ا لتزام  والتحكم  والتحدي(. -1
أن األدراد األكور صالبة أق  إصابة با ضرابات مقارنة بمن ىم أق  صالبة  وقد يرجع   -2

 عا  لمت ير الصالبة ديما يتعما بالض وطات.ذلك إلص الدور الف
وتفترض كوبازا دق نظريتيا ادتراضا أساسيا مفاده أنو من الضروري والحتمق أن يتعرض 

 الفرد لألحداث الحياتية الشاقة؛ حتص يرتقق وينضس انفعاليًا واجتماعيًا.
األحداث أما األق  صالبة ديجدون أنفسيم وبياتيم بدون معنص  وضعفا  دق مواجية 

المت يرة  وىم سمبيون دق التعام  مع البياة  وتؤور الظروف الشاقة سمبًا عمص 
 (.2008راضق أورد دق: صحتيم. 
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 وعالقتيا ببعض المفاىيم  Hardinessالنفسية الصالبة  -

 توجد مجموعة من المفاىيم والمت يرات التق ترتبط بالصالبة النفسية  نذكر منيا:

 األنا قوة -1

الدراسات د ن قوة األنا ترتبط وتتداخ  مع الصالبة النفسية  دبقدر ما تكون قوة بحسب بعض 
األنا مرتفعة د ن ذلك يعنق قدرة الشخص عمص مواجية الض وط  والتعام  معيا بشك  أكور 
يجابية  وتجعمو يتعام  مع الض وطات بوعق أكبر لموصو  إلص نتااس أدض   اتزانا وصمودا وا 

 (.2015ة وىو ما يؤدي إلص الصحة النفسية الشيري سعادنجاح والالوصو  لألىداف والو 

 الفاعمية الذاتية -2

اعتقاد الفرد دق كفايتو واقتداره  وتمكنو وقيمتو الذاتية  مما يعطيو شعورًا يعرديا باندورا بأنيا "
بالوقة بالنفس  والقدرة عمص الت مب عمص مشكالتو  والتحكم دق أمور حياتو  وتصبح الفاعمية 
الذاتية دق نفس الوقت مؤشرًا لقدرة الفرد عمص مواجية األحداث الضاغطة بكفاية واقتدار ووقة 
وتمكن  والوظيفة األساسية لمفاعمية الذاتية ىق تمكين الفرد من التحكم والتنبؤ بأحداث 

 (.44-43ص 2008راضق أورد دق: حياتو" 

متقب  ومستحسن من قب  اآلخرين   وىق شعور يتكون من الطفولة المبكرة  ب دراك الطف  أنو 
 .(2008 راضق سميا الوالدين  وىما ليما دور دق تنمية الفاعمية الدادعية لديو  وتشجيعو عمييا

 الذاتمفيوم تقدير   -3

 نحو ) موجبة مأ سالبة ( ةمالشام الفرد اتىاتجا وبأن (Rosenberg) روزنبرج وعرد"     
نفسو  ويعنق بو الحكم الشخصق لمفرد عن قيمتو الذاتية والتق يتم التعبير عنيا من خال  
اتجاىات الفرد نفسو  والتقدير لمذات يعنق أن الفرد يعتبر نفسو ذا قيمة وأىمية  بينما يعنق تقدير 

أبو أورد دق:  الذات المنخفض عدم رضا الفرد عن نفسو أو ردضيا واحتقارىا"
 (.30ص 2012حسن 
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 القيم األخالقيةثانيًا: 

 كانددت وقددد األخددالا  عمددم أسددس مددن أو  Socratesاليونددانق   سددقراط يعتبددر"     
 لعمدم األولدص المبندة وضدع ددق سدقراط إلدص يعدود الفضد  ولكدن سدقراط موجدودة قبد  األخدالا
 وابتددة حقددااا بوجددود يعتقدددون   كددانوا الددذين زمانددو الفالسددفة دددق وحددارب األخددالا 
 يدراه مدا ىدو والباطد  حقدًا  يدراه مدا ىدو شدق  والحدا كد  مقيداس ىدو اإلنسدان أن ويعتبدرون
 اإلنسدانية لم ايدة بالسدعادة ندادى ولكدن سدقراط .سدواه آخدر رأي إلدص النظدر دون بداطاًل 
 ودم .ا عتددا  إلدص اإلنسدان اليدوى وتدرد وندوازع الشديوة دواددع عمدص بالسديطرة تتحقدا التدق
 التوادددا دددق التددق تتمودد  العددد  دضدديمة ىددق العميددا الفضدديمة وجعدد  Platoأدالطددون  جددا 

 تبعدو ودم .األخدرى عمدص إحدداىما تب دق ددال العقد   طريدا عدن الدنفس قدوى بدين وا نسدجام
 الكددرم قمنددا ددد ن رذيمتدين  بددين الوسددط تمودد  الفضدديمة اعتبددر الددذي Aristotaleأرسدطو 

 وسددددط وىددددق دضدددديمة والشددددجاعة رذيمددددة  وكالىمددددا والتقتيددددر اإلسددددراف بددددين الوسددددط دضدددديمة  ديددددو
               (.18ص 2009 أورد دق: مشرف رذيمة" وكالىما الجبن والتيور بين
 

 النمو الخمقي -

هناك من مكموعة من النظرٌات والعلماء تحدثوا عن األخالق والنمو األخالقً, ٌذكر الباحث 

 بعضاً من ذلك:

 بياجيو نظرية -

   المصددادر أحددد الخمقددق الحكددم مجددا  دددق الراادددة بدراسددتو ( Piajet) بياجيددو جددان يعتبددر"     
 لددى الخمقدق الحكدم المشديور كتابدو ددق شدرح حيدث الخمقدق الحكدم ودراسدة لفيدم واألساسية اليامة

 ومدن األطفدا  عندد الخمقدق النمدو ددق نظريتدو ,   Moral Judgment of the Child األطفدا 
 النمو أن أي العقمق النمو دق بنظريتو تماًما مرتبطة الخمقق الحكم دق بياجيو نظرية أن المعروف
 أورد دددق: "الطفدد  بيددا يمددر التددق العقميددة بالمراحدد  بعيددد حددد إلددص متددأور لمطفدد  الخمقددق

           (.18-17ص 2012الوحيدي 

 المنشأ ومرحمة خارجية األخالا يمر النمو األخالقق لألطفا  عند بياجيو بمرحمتين ىما؛ مرحمة
 (.2009 مشرف المنشأ داخمية األخالا
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 المنشأ خارجية األخالا مرحمة -1

 من خصااصيا:

 يوضح الريماوي خصااصيا كاآلتق: 

 زاويدة مدن   السدموك ىدذا نتدااس زاويدة مدن المرحمدة ىدذه ددق الطفد  أحكدام تكدون - "     
 دنجدان كسدر مدن أسدوأ ىدو قصدد بددون كوبداً  عشدر اوندق كسدر إذا دمدوالً  صداحبو  قصدد
 .عمد عن واحد

 بيدا ا لتدزام وأن تت يدر   وابتدة األخالقيدة القواعدد أن يعتقدد المرحمدة ىدذه ددق الطفد  أن  -
  .مطمقاً  يكون وأن  بد

 األخالقدق القدانون يخدالف مدن وأن المطمقدة  بالعدالدة يعتقدد المرحمدة ىدذه ددق الطفد  أن  -
   (.69ص 2009 أورد دق: مشرف ."دوراً  وأن يعاقب  بد

 المنشأ داخمية األخالا مرحمة -2    

 عشدرة  الوانيدة أو عشدرة الحاديدة سدن حدوالق ددق الظيدور ددق المرحمدة ىدذه تبددأ"     
 عمدددص حكمدددو إصددددار عندددد اعتبددداره ددددق وقصدددده الفدددرد نيدددة ىدددذه المرحمدددة ددددق الطفددد  ويضدددع
 مدن ذنبداً  أكودر قصدد عدن واحدداً  كوبداً  كسدر إذا ويصدبح الطفد  خطادو  أو مدا دعد  صدحة
 المسداواة دكدرة الطفد  لددى تنمدو وكدذلك .قصددد دون أكدواب والودة يكسدر الدذي الطفد 
 داخمدو مدن تنبدع الطفد  األخالقيدة معدايير أن تعندق المنشدأ داخميدة داألخالقيدات .والعدالدة

 أورد ددددق: كدددان" مصددددر أي مدددن خدددارجق ددددرض ودون ذاتدددق  اقتنددداع عدددن
 (.69ص 2009مشرف 

 نظرية كولبرج -

 النمو نظريات أىم من واحدة (Lawrence Kohlberg   كولبرج لورنس نظرية "تعتبر     

 إصدار عمص القدرة امتالك أنو عمص الُخمقق الُحكم  (Kohlberg   كولبرج ُيعّرف إذ الُخمقق 
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بطريقة  والتصرف الفرد عند داخمية مبادئ إلص والمستندة أخالقية تعد التق واألحكام القرارات
 (.93ص 2012 أورد دق: التاج والصمادي األحكام" ىذه مع تتوادا

 أو خمقيدددة  معضدددالت ليدددم قُددددمت أن بعدددد وذلدددك  لألددددراد الُخمقدددق الُحكدددم بتقيددديم كدددولبرج قدددام"     
 عمص ينب ق حيث ؟ ولماذا يفعمو  أن عميو ينب ق الذي ما األدراد بسؤا  يقوم وم  ادتراضية مواقف
 مدن تفصديمية سمسدمة كدولبرج اقترح استد  تيم  إلص واستناداً . وتبريرىا صعبة قرارات اتخاذ األدراد
 إلدص السدت ومراحمدو الُخمقدق النمدو قسَّدم و. وخداط  صحيح ىو بما المتعمقة الُخمقق الُحكم مراح 
 (.94ص 2012 أورد دق: التاج والصمادي "مستويات والوة

 

 (pre-conventional morality) والقدانون الُعدرف قبد  مدا مسدتوى :األو  المسدتوى"     
 :ويتضمن
  (punishment- obedience orientation)  والطاعة العقاب نحو التوجو: األولص المرحمة
 (  instrumental relativist  )الشخصية المنفعة (والتباد  التفرد  :الوانية المرحمة

orientation) 

 :ويتضمن (conventional morality)  والقانون الُعرف مستوى : الوانق المستوى

 (good      الطيبة والبنت الطيب الولد اتجاه أو الشخصية العالقات توادا  ة:الوالو المرحمة
boy –nice girl orientation.) 

  . (low and order orientation)النظام أو القانون نحو التوجو الرابعة:  المرحمة

  (post-conventional morality)  والقانون الُعرف بعد ما مستوى  :الوالث المستوى

  :ويتضمن

 ((post –conventional morality اإلنسان وحقوا ا جتماعق  العقد :الخامسة المرحمة

 universal ethical(    والضمير األخالقق المبدأ العامة المبادئ : السادسة المرحمة
principle orientation 94ص 2012والصمادي ( أورد دق: التاج.) 
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 جميجان نظر وجية -

 جاندب بدراسدة اىتمدوا الدذين المعاصدرين التحميميدين العممدا  أىدم مدن جميجدان تعتبدر"     
 الدذي  Different voice مختمدف صدوت المشديور كتابيدا نشدرت حيدث األخالقدق النمدو
 لدراسدة كأسداس لمعدالدة ينظدر الدذي كدولبرج قدمدو مدا عدن مختمفدة نظدر وجيدة عدن يعبدر

 أكودر بداآلخرين ا ىتمدام عمدص تعتمدد اإلنداث أخالقيدة أن جيمجدان ىتدر  حدين ددق األخدالا
 عدن تعبدر  )  بداآلخرين ا ىتمدام  (السدمة ىدذه أن ىوتدر  العدالدة عمدص اعتمادىدا مدن

   (.34-33ص 2012" أورد دق: الوحيدي لدييم األخالقق النمو دق نقص

 األخالقي  النمو في وىافجيرست بك نظرية -

 ادترض بك وىادجيرست وجود خمس أنماط من النمو األخالقق  أشارت إلييا قناوي؛ وىق:

 الطفولة دق األخالقق الحياد (1
 المبكرة الطفولة دق الوسيمية (2
 المتأخرة الطفولة دق المسايرة -أ  (3

 المتأخرة الطفولة دق الالعقالنق الضمير -ب( 3
               (.71-70ص 2009دق: مشرف  أورد المراىقة دق العقالنية ال يرية (4

 

 مراحل المراىقة -

 سنة(   تقاب  المرحمة اإلعدادية(.14-13-12(المراىقة المبكرة    1"

 سنة(   تقاب  المرحمة الوانوية(.17-16-15(المراىقة المتوسطة  2

 أورد دق: "( تقاب  المرحمة الجامعية(21-20-19-18(المراىقة المتأخرة   3
 (.11ص 2010تنيره 
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 خصائص المرحمة الثانوية -

يذكر الفيفق مجموعة من الخصااص تتميز بيا ىذه المرحمة كما أشار إلييا  زىران( و الحقي ( 
   تتمخص دق نقاط  نذكر منيا:والجبوري( و البحيري( و العبيدي

 ١ٔ سن ببموغو   والعقمق الجسمانق نموه اكتما  من المرحمة ىذه دق الطالب يقترب.  "     
 سنة

 وتصويب رأيو إبدا  يستطيع بحيث   اإلدراكية والسرعة والميكانيكية   المفظية القدرة لديو تنمو. 
 . لديو ا بتكاري واإلبداع   التعميمق المستقب  دق والتفكير   األخطا 

 جديد بك  ويأتق   الجديدة لألشيا  اإليجابية والنظرة   األدكار دق التنوع الطالب لدى تظير. 
  . مراىقتو استقرار حالة دق مفيد

  . التعميمية اتجاىاتو وادا ي الذي العم  أو المستقبمية لممينة المناسب التخصص . اختيار

 والتفكير المجرد التفكير وينمو   المرحمة ىذه خال  وتطور نمو دق المعنوي التذكر . يبقص
 وترتيبيا المعمومات جمع يستطيع وبذلك   معاردو وتزدىر الطالب مدارك وتتسع   ا بتكاري
   . حسية عممية وبتجارب   معينة بحقااا والخروج

   معمومات من يقرأ ما نقد وعمص   مضص وقت أي من أكور العممق التحصي  عمص . القدرة
 . العممية  ورغباتو ميولو بحسب وقرا اتو  اطالعاتو وتكون

 ا ستمتاع عمص ويركز   الوقادية والبياة والجنس والذكا  الزمنق بعمره متأوراً  الطالب . يكون
      . مضص أي وقت من أكور والمشاىدة

 والتسامح   اإلنسانية المعامالت من الكوير تعمم قد يكون واألخالقية النفسية الناحية . ومن
 وتحم  والطموح   والمرونة   والو     والتعاون   والعدالة   الصدا من العامة واألخالقيات
   (.45ص 2012 أورد دق: الفيفق ."مع النمو  عمقاً  المفاىيم ىذه وتزداد   المساولية

 كما أشار إلييا  زىران( و الحقي ( و العبيديكما جا  أيضًا من الخصااص التق ذكرىا الفيفق 
 ؛ النقاط التالية:-متمخصة دق نقاط  -والجبوري( و البحيري(
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 ذلك وعمص   بيا يؤمن التق النظم من أو   عميا قيم الدين من المرحمة ىذه دق يكتسب".      
ما   واألخروية والدنيوية والفكرية النفسية سعادتو إما عمييا وتتوقف   ودوادعو اتجاىاتو تكون  وا 
  . شقاؤه 

 قدرة من لديو وبما   اإلسالمق بالعالم تربطو اجتماعية لرابطة اإلسالمق بدينو المراىا يعتز. 
   (.46ص 2012 أورد دق: الفيفق ."عنو  والدداع معتقده لخدمة ومعنوية بشرية

 

 أىمية القيم األخالقية -

لمقيم األخالقية أىمية كبرى دق حياة الفرد والمجتمعات والشعوب  دباألخالا تبنص األمم وتعمر 
انتياك لحقوا األوطان وتستقيم الحياة؛ دال تكون ىناك دوضص و  خراب و  ظمم و  جور و  

يسعد الفرد حين يجد نفسو مستقر النفس بالتعام  و  تعد عمص أمالكيم  وباألخالا  اآلخرين
 الحسن مع اآلخرين  والسعق دق المجتمع بأخالا داضمة ترتقق بو وبمجتمعو ووطنو واإلنسانية.

وتنميتيا ذلك عنيت األوطان والشعوب باألخالا واىتمت بطرا ووساا  غرسيا دق األدراد ل
لدييم  واتخذت ا جرا ات وُعممت البحوث وُقدمت الدراسات لما من شأنو أن يرتقق بأخالا 

 من السموكيات السياة. -عمص األق -الناس  وينمق السموكيات الحسنة  ويكادح ويم ق أو يقم 

 ويمكن ذكر بعض النقاط دق أىمية القيم األخالقية كما يمق:

اد الجراام وا نحرادات  ديق تبنق إنسانا صالحا خيرا أدض  وسيمة لمقضا  عمص ازدي -1
لنفسو وأمتو والبشرية  وجي  الصحابة دق عيد النبق صمص اهلل عميو وسمم شاىد عمص 

 ذلك.
تسمو باإلنسان دوا الماديات والمستوى الحيوانق إلص المستوى اإلنسانق الرديع  وتعتبر   -2

ع ببعضو  و  تتحقا السعادة إ  القيم األخالقية عامال ميما دق ترابط المجتم
 (.2007 الحسنق بيا

 ويرى الباحث أن ألىمية القيم األخالقية نقاطًا أخرى  منيا:
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ذاتية لنفسو وسموكياتو  دال يحتاج لمراقبة من جية تنمق لدى اإلنسان المراقبة ال  -1
بما   ب  يبادر لذلك من تمقا  نفسو ما أو إلزامو بالقوانين ليفع  السموك السميم

 يممكو من قيم أخالقية.
تنمق لديو التحفيز الذاتق لفع  الخير  ديو   ينتظر التحفيز المادي أو المعنوي   -2

 لفع  الخير.
تجع  من المجتمع مجتمعًا متعاونًا ومتآلفًا  يسعص ديو الفرد لمصمحة الجماعة    -3

 وتسعص ديو الجماعة لمصمحة الفرد.
مما يعين عمص التطور  ذاوتكون آمنة  وىبالقيم األخالقية تستقر المجتمعات   -4

 وا بتكار واإلبداع والرخا  ا قتصادي والتقدم الحضاري.
تعين القيم األخالقية عمص تسيي  العممية التربوية والرقق بيا واإلبداع دييا  حيث   -5

أن تحمق الداخمين دق العممية التربوية من إدارة ومعممين وطمبة وغيرىم يجع  من 
 ي جوا معينا عمص سير العممية التربوية بشك  ميسر وسمس  وناجح.الجو التربو 

 

 خصائص القيم األخالقية -

تتميز القيم األخالقية اإلسالمية بمجموعة خصااص تجعميا صالحة لك  زمان ومكان  ومتناسقة 
ومتناسبة مع طبيعة اإلنسان وعالقاتو ب يره من المخموقات؛ بما يكف  ل نسان وما حولو حياة 

 مة ىاناة سعيدة  ومن ىذه الخصااص:كري

 إليية المصدر -1

دالقيم األخالقية اإلسالمية ىق من عند اهلل تعالص  سوا  ما جا  منيا دق كتاب اهلل ج  وعال  أو 
 الذي يتمقص الوحق من عند اهلل سبحانو وتعالص. ما جا  دق سنة النبق صمص اهلل عميو وسمم

الصفة العظيمة يمكن تقرير مجموعة من المزايا ( أنو من خال  ىذه 2006ويرى  الحمدان 
 ليا  منيا: الميمة

 الوبات -
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 الحرص عمص المنفعة -
 ا ستعانة باهلل عز وج  -
 عدم العجز -
 اإليمان بالقضا  والقدر -

 
 الوضوح -2

وذلك ألن المصدر األو  لمقيم األخالقية وىو القرآن الكريم وصف بأنو كتاب مبين ونور      
 (.2010السقاف  حو  ولذك دالقيم األخالقية واضحةسبب وضو وىدى وتبيان..  وذلك ب

 

 التطبيق واجبة عممية اإلسالمية مقيةالخ   القيم -3

 المومص الحمو  تقدم عممية أخالا انيأ اإلسالمية الشريعة من المستمدة الخمقية القيم تتميز"     
 بين تحو  التق المشكالت بعالج تقوم انيأل وذلك   والروح والجسد العق  إلشباع والشاممة
 نفع من دييا لنا اهلل أراده ما نحو عمص دييا التقصير وأن   واآلخرة الدنيا دق وسعادتو اإلنسان
 (.57ص 2008المالكق  "واآلخرة الدنيا لخسران يؤدي تعالص ألوامره وىجر وخير

 موافقة لمفطرة -4

دالقيم األخالقية اإلسالمية متوادقة مع دطرة اإلنسان  واهلل تعالص ىو العميم بما يناسب الناس 
ويناسب حياتيم من القيم األخالقية  لذلك جا  اإلسالم باألخالا الفاضمة التق يمي  إلييا 

لموادقتو ما بداخ  اإلنسان من نفور اإلنسان بفطرتو  ونفر من األخالا السياة 
 (.2009سق العي منيا

 الواقعية -5

"إن موادقة القيم لمفطرة يمكن أن يتمو  دق أنيا واقعية  ليست خيالية وليس دييا تكميف 
ل نسان بما   يستطيع  ب  واقعية تمبق حاجات اإلنسان  ولكن أيضا   تسير معو ودا 



29 
  

شيوات   انضباط ليا؛ ب  تعطيو ما يحتاج إليو وتربيو عمص ما ىو األدض  لو دق 
 (.58ص 2010السقاف حاضره ودق مستقبمو" 

ن كانت بعض  و"واقعية القيم تعنق وجودىا وتطبيقيا دق حياة الفرد والمجتمع  وا 
الصعاب تواجييا  وعمص المعمم دق المرحمة الوانوية أن يبذ  جيودًا دق ىذا الجانب لكق 

بو بما   يذل  العقاب والصعاب التق تحو  بين نظرية القيم وتطبيقيا دق حياة طال
يتعارض مع منيس خالقنا  لكق يستطيع الطالب من مواجية أخطار ىذا العصر 

 (.44ص 2010 قشالن وجراامو المتالحقة دق عصر أصبح ديو العالم قرية ص يرة.."

 الجمع بين الثبات والمرونة -6

دق معرض حديوو عن خصااص الفقو اإلسالمق عن  (22-21ص 2001 التيواجنق يتحدث 
 الخاصية ديقو :ذه ى

"ونعنق بالوبات قيام التشريع عمص أصو     يمكن بحا  من األحوا  أن تقب  التبدي       
والت يير داألحكام المتعمقة بأصو  ا عتقاد كوجوب اإليمان باهلل الواحد ورسمو وكتبو والمالاكة 

قية اإلنسانية من عد  والجنة والنار  وما يتعما بك  ذلك من مساا  كمية  وموميا القيم األخال
ومساواة وبر بالوالدين ومعاممة حسنة.. .وتمحا بيا أحكام العبادات من حيث الجممة كوجوب 
الصالة والزكاة.. .وبعض قضايا المجتمع كتعيين المحارم وأنصبة المواريث ووجوب النفقة عمص 

ق إباحة البيع وتحريم الزوج  وأحكام العدة والطالا... ودق مجا  المعامالت    يختمف اونان د
الربا وأك  أموا  الناس بالباط .. .ودق التشريع الدستوري أجمع المسممون عمص وجوب إقامة 
قامة الحكم عمص الشورى وا لتزام بالعيود والمواويا... دك  ىذه القضايا  الحاكم بالبيعة الحرة  وا 

تة   تت ير بت ير الزمان والمكان وأمواليا مما ورد دييا نص قطعق الوبوت والد لة ىق قضايا واب
دحراميا حرام دق الماضق والحاضر والمستقب  وكذا جاازىا ومباحيا  إنيا مسممات شرعية   
تق  قوة  من وجية نظر إسالمية  عن المسممات العقمية من قبي  الجز  أص ر من الك ... وىذه 

أي مبرر من المبررات كتطور المسممات الشرعية   تقب  أبدا أن يحتا  عمييا دت ير تحت 
المدنية واألنظمة ا جتماعية وا قتصادية  وغمبة الحضارة ال ربية ودرضيا لواقع جديد مباين 

 لتمك األصو  الوابتة دق الشرع.
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وأما صفة المرونة التق تقاب  ميزة الوبات إنما تعنق قابمية الشرع  ستيعاب القضايا المستجدة 
مناسب  وىق تعنق أيضا امتالك أسباب الدوام وا ستمرارية دق واعطا ىا الحكم الشرعق ال

مواجية الظروف ومتطمبات الحياة الداامة التطور. و بد من التأكيد أن المرونة   تعنق أبدا 
قرار ك  وادد ميما كان  بدعوى سعة التشريع  تطويع الشرع لمواقع عن طريا تبرير األخطا  وا 

اات عمص اهلل ورسولو؛ ولكن المرونة التق نعنييا إنما ىق القدرة وسنة التطور. إن مو  ىذا ِادت
عطاؤه الحكم المناسب من إباحة أو حظر ونحوىما من األحكام التكميفية  عن  عمص ديم الواقع وا 
طريا ا جتياد الصادر عن أىمو  القاام عمص ديم النصوص والوقوف عمص مقاصدىا المعتبرة 

شك  قواعد ومبادئ عامة تدخ  تحتيا أعداد   حصر ليا  التق ىق روح النص المَصاغة دق
 من قضايا الناس ومشاغميم".

وعميو يمكننا القو  أن القيم األخالقية اإلسالمية المستمدة من تعاليم الشرع الحنيف ىق متصفة  
 بالوبات والمرونة.

 

 القيم األخالقيةمصادر  -

دق ما تستقيو من أخالا وتتعممو من قيم لك  أمة ضوابطيا دق األخالا  كما لك  أمة مصادرىا 
نا اإلسالمق د ن لنا نلتسير بو دق تنظيم حياتيا ويتعام  بيا أدرادىا ديما بينيا  وبحكم دي

 ونفخر ونفاخر بيا ونعتمد عمييا دق أخذ قيمنا األخالقية  وىق: مصادرنا التق نعتز بيا و

 يمر القرآن  الك -1

العميم بال شك د ن أعظم مصدر لمقيم األخالقية ىو القرآن الكريم  ديو من عند اهلل تعالص 
الحكيم  الذي يعمم ما يصمح اإلنسان ويجع  الحياة تمشق عمص استقامة ونظام يسعد البشر 

 ويرتقق بيم لحياة سعيدة وناجحة ومطمانة.

عمص َنِبيَِّنا صمص اهلل عميو وسمم ِلمتََّحدِّي  ويعرف الشيخ الخميمق القرآن بأنو "الكتاُب اْلُمْنَز ُ 
" الخميمق واإلْعَجاِز اْلَمْنُقوُ  عنو ِبالتَّوَ   (.85ص 2013اُتِر الَقْطِعقِّ
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وقد استخدم القرآن الكريم أساليب مختمفة دق عرض ما يريد من تعاليم وأوامر ونواٍه وأخالا؛ 
 ومن تمك األساليب:

 الترغيب -1
 الترىيب -2
 القصة -3
 القدوة -4
 السابقةذكر مصير األمم  -5
 التمثيل والتشبيو -6

"ومقاييس األخالا دق القرآن  ودق سنة الرسو  عميو أدض  الصالة والسالم ليست نابتة      
نما ىق نازلة من السما   دال ُتستخرج من بياات الناس  دالبياات كويرًا ما تتموث  من التراب  وا 

وأدكار الناس كويرا ما تتأور بطبع البياة وما يدور وتتعفن  وقد تستحسن بياة ما تستقبحو أخرى  
ذا كان اإلسالم قد أبقص بعض العادات التق كان عمييا أى  الجاىمية د ن ذلك   يعود  دييا  وا 
نما يعود إلص استحسان الحسن بقطع النظر عّمن يتمبس بو من الناس   إلص استحسان الجاىمية وا 

عمص الطيارة  ديو يدعو إلص طيارة الضمير وطيارة ومدار األخالا وا جتماع دق اإلسالم 
الفكر  وطيارة الوجدان  وطيارة المسان  وطيارة واقع الحياة  ومن ىنا نرى اآليات القرآنية 
واألحاديث النبوية تحرص عمص طيارة المسمم دق نفسو وطيارة صمتو باآلخرين  وقد أحاط 

 (.101ص 1984ث إلييا" الخميمق سرب أي تمو اإلسالم األسرة المسممة بسياج يمنع ت

 السنة النبوية -2

بأنيا "ما وبَت عِن النَِّبقِّ صمص اهلل عميو وسمم مْن قوٍ  أو دعٍ  أو تقريٍر أو صفٍة ُخُمقيٍة  توعرد
 (.27ص 2009 المعولق أو َخْمقيٍة"

 اإلجماع -3

دق عصر عمص وعرف بأنو "اتفاا المجتيدين من أمة محمد صمص اهلل عميو وسمم بعد وداة نبييم 
 (.417ص 2015حكم" السيابق 
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 القياس -4

 وعرف بأنو "حم  مجيو  الحكم عمص معموم الحكم بجامع بينيما

 (.203ص 2015" آ  وانق 

 

 القيم األخالقيةعوامل)وسائط( اكتساب  -

لمقيم األخالقية مجموعة من العوام  والوسااط التق يكتسب منيا الشخص قيمو األخالقية 
تمك العوام  والوسااط دق مستوى إكساب وتنمية القيم األخالقية  كم تختمف دق   وتختمف وينمييا

 داعميتيا وأىميتيا بالنسبة لممرحمة العمرية.

 ومن تمك الوسااط:

 األسرة -1

أو  محضن لمفرد ينشأ ديو ويكتسب منو األخالا  ويتعمم ديو القيم  وتعرس ديو المبادئ  إن
 والسموكيات ىق األسرة.

ذلك األخطر دق تعميم وتكوين القيم والسموك  دعن المعق  األو  لألخالا ىق ك ديق مع كونيا
طريا الممارسة اليومية لمسموك الحسن التق يتمقاىا المتعمم من والديو  وترجمتيما لمقيم إلص 

 (.2004سموك ممارس؛ يتعمم ويت ذى المتعممين بتمك القيم القرنق 

 المسجد -2

اإلسالم  ولو دور ميم ورايسق دق تربية النش  وتعميميم الفضاا  ويعد أقدم مؤسسة عممية دق 
 (.2012واألخالا الفيفق 

( أنو "تتجمص الميمة التربوية دق بيوت اهلل تعالص دق 329-330ص 2003ويرى  الجيضمق 
 مظاىر متعددة  وأىميا:
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ص دق التربية الروحية: دالمسجد مكان الصالة وا عتكاف  تتراص صفوف عباد اهلل تعال -1
      صالة الجماعة متآلفة متآخية  دتصفوا من أكدارىا  ويزكو إيمانيا  يقو  سبحانو:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  چ 

 سورة  چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 (.18التوبة: اآلية 

دييا حمقات العمم  التربية العقمية: دالمسجد دق وقتنا ىذا ىو مؤسسة تعميمية ميمة تعقد  -2
والمواعظ الحسنة  ويتدارس ديو المسممون كتاب اهلل  ويتمقص ديو الطمبة دروسًا عممية 
بجانب أمور دينيم  من العقيدة والفقو والم ة  دتسّد  الخم  الناتس عن التعميم الرسمق  

تفسيره  كما يحفظون ددد من خال  المراكز التق تعقد ديو ددد كتاب اهلل تعالص  ويتعممون 
 ويتمقون دروسًا متنوعة دق الخما والفكر وغيرىما.

التربية السموكية: ولو لم يكن سوى التقا  المسممين ومعردة أحوا  بعضيم بما يوّطد  -3
أواصر الود واأللفة والمحبة  دتحسن بذلك أخالقيم  وتسمو سموكياتيم  أضف إلص ذلك 

ياتيم  ديرون معاممة الكبار ألقرانيم ما تتمقاه األجيا  الناشاة عن الكبار من تجارب ح
ديتشبيون بيم  وينشأ الفرد اجتماعيًا دموًا محبًا لمخير  عدا أنَّ الناشاة تتمقص ديو التربية 

 السموكية عمص أيدي المعممين والمرشدين".
 
 أخالقيةنماذج  -

المقاب  إلص تجندب يتمتع المجتمع المسمم بأخالا داضمة يدعوه إلييا دينو الحنيف  كما يدعوه دق 
التددق يدرى الباحدث أن الطالدب يمكددن أن  أخدالا أخدرى سدياة  وىندا عددرض لمجموعدة مدن األخدالا

 -:وكيف يتجنب الوقوع دق األخالا السياة يقع دييا ديحتاج أن يعرف الصواب دييا

 الحسد -1

ِد انتقاِلَيا إلدص الحاسدد أو ُمَجد"وىو َتَمنِّق َزَواِ  نعمة الَ ْيِر  سوا  كان ىذا التمنِّق مصُحوًبا ِبَتَمنِّق  رَّ
 (.168 ص2013 زواِلَيا" الخميمق
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 صمص اهلل عميو وسمم تتحدث عن الحسد منيا:وىناك أحاديث عن النبق 

المَّددِو َصددمَّص المَّددُو َعَمْيددِو : قَدداَ  َرُسددوُ  قَددا َ   َأَنددِس ْبددِن َماِلددكٍ   َعددنْ  َجدداِبرٍ  َعددنْ  َأُبددو ُعَبْيددَدةَ  ( -
  َتَباَغُضدوا   َو  َتَحاَسدُدوا   َو  تَدَداَبُروا   َوُكوُندوا ِعَبداَد المَّدِو ِإْخَواًندا   َو  َيِحد   : "َوَسمَّمَ 

 (.2011رواه الربيع بن حبيب الورجالنق ") ِلُمْسِمٍم َأْن َيْيُجَر َأَخاُه َدْوَا َوالثٍ 
 وُ  المَِّو َصمَّص المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ : َقاَ  َرسُ َقا َ   اْبِن َمْسُعودٍ  : َبَمَ ِنق َعنِ َقا َ   َأُبو ُعَبْيَدةَ ( -

ِإيَّاُكْم َواْلَحَسَد   َوالظَّنَّ   َواْلَبْ َق   َدِ نَُّو   َحدظَّ ِددق اإِلْسدالِم ِلَمدْن َدَعدَ  َذِلدَك   َو  َحدظَّ "
 السابا(.الربيع بن حبيب المرجع رواه " ِدق اإِلْسالِم ِلَمْن ِديِو ِإْحَدى َىِذِه اْلِخَصا ِ 

ؤذي صدداحبو  ويجعمددو يتددألم مددن ىددذا المددرض  ولددو دكددر لوجددد أنددو   وىددو مددرض نفسددق يدد
يؤذي إ  نفسو  وأنو   يستطيع منع ما أراده اهلل تعالص من خير لمخدرين  دميدرح الحاسدد 
نفسدددو وليدددرض بمدددا قسدددمو اهلل لعبددداده بحكمتدددو وعدلدددو  ولييدددتم اإلنسدددان بتربيدددة نفسدددو تربيدددة 

 (.2008من مو  ىذه األمراض الجيضمق روحية لتتطير 

 التنابز باأللقاب -2

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ 

حت    جتحب  خب   مب  ىب  يب  جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

  .ٔٔالحجرات: ع چخت  مت  ىت  يت  جث  مث   

وكويرًا ما يقوم بعض الطمبة بد طالا ألقداب سدياة التنابز باأللقاب خما سق  ينتشر دق المدارس  
مذمومددة عمددص زمالايددم أو معممددييم أو إداريددق المدرسددة  وىددذا مددا يتنددادص مددع تعدداليم الدددين الحنيددف 

 وتوجيياتو السامية لألخالا الفاضمة.

 (.2011د نو يحرم عمص اإلنسان أن ينادي غيره بمقب   يرضص أن ينادى بو بيوض 

ندابز باأللقدداب وضدع األلقداب أوَّ  مددرَّة  دمدن أعظدم الظ مدم أن تضددع لقبدًا قبيحدَا ل يددرك "وأشدد  مدن التَّ 
 (.117 ص20ديمتصا بو ويدعوه بو النَّاس  وتتحمَّ  وزر ذلك كمِّو" المرجع السابا ج

 (.2007ويعد التنابز باأللقاب كبيرة من كباار الذنوب الخميمق 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=31544
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=31544
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2063
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2063
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=31544
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=31544
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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 الكذب -3

الطمبددة لسددتر الحقيقددة؛ كالكددذب عمددص المعمددم عندددما   يقددوم وىددو خمددا مددذموم قددد يمجددأ إليددو بعددض 
أو دعدد  أمددر مشددين أو دوضددص داخدد  الفصدد  ديكددذب ب نكدداره لفعدد  ذلددك األمددر أو نسددبتو  مبوجبدداتي

دعدا إلدص ضدده وىدو  ذمدو و التحدذير مندو  كمدابل يره من زمالاو  وىذا خما عالجو الدين الحنيدف 
 .الصدا وحث عميو

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ       نكون مع الصدادقين حيدث قدا : داهلل تعالص أمرنا أن

ٺ  چ (  وتوعددد سددبحانو وتعددالص الكددذابين بقولددو جدد  وعددال: ١ٔٔالتوبددة:   چڃ  چ  

( أي الكدددددذابون  والكدددددذب مدددددن شددددديم الفجدددددار ولددددديس مدددددن شددددديم ٓٔالدددددذاريات: ع چٺ  ٺ  

 (.2005األبرار الخميمق 

 الغيبة -4

ُو ؟ قَدداُلوا : المَّدد ": " َأتَدْدُروَن َمددا اْلِ يَبدةُ قَددا َ  َأّن َرُسددوَ  المَّددِو َصدمَّص المَّددُو َعَمْيدِو َوَسددمََّم  ؛ َأبِددق ُىَرْيدَرةَ  َعدنْ  
ِإْن  " :  ِقيَ  : َأَدَرَأْيَت ِإْن َكاَن ِدق َأِخق َما َأُقوُ  ؟ َقا َ  "ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َيْكَرهُ ": َقا َ َوَرُسوُلُو َأْعَمُم   
ْن َلْم َيُكْن ِديوِ    َكاَن ِديِو َما َتُقو ُ   (.2008(رواه مسمم النيسابوري  "َدَقْد َبَيتَّوُ    َدَقِد اْغَتْبَتُو   َواِ 

 (.2015دمن األدب بين اإلنسان وبين الناس أن يكف لسانو عن ال يبة المحروقق  

ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  واهلل تعددالص يقددو  دددق كتابددو الكددريم محددذرًا مددن ال يبددة:

 (.ٕٔالحجرات:   چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

لحم الميت  ودق ىذا التشبيو شدة التشنيع عمص ودق ىذه اآلية يضرب اهلل تعالص مواًل لم يبة بأك  
 (.2011ال يبة بيوض 

وال يبددة مددن األخددالا السددياة المنتشددرة بددين الندداس  والتددق لددم تسددمم منيددا مؤسسددات العمددم كالمدددارس 
والمعاىد وغيرىا  وبنشر التعاليم اإلسالمية الناىية عن مود  ىدذه األخدالا يمكدن مقاومدة انتشدارىا 

 لناس عمومًا.بين طالب العمم وا

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 السخرية -5

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ 

حت    جتحب  خب   مب  ىب  يب  جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

 (.ٔٔالحجرات:   چخت  مت  ىت  يت  جث  مث   

ددرا ددق أن دق ىذه اآلية نيق من اهلل تعدالص مدن أن يسدخر قدوم مدن قدوم أو نسدا  مدن نسدا   و  
 (.2007 الخميمق يكون المسخوُر منو مسممًا أو غيَر مسممٍ 

دال يح  ألحد أن يسخر مدن غيدره  دقدد يكدون المسدخور مندو خيدرا مدن السداخر  والعبدرة بتقدوى اهلل 
 (.2005تعالص   باألموا  واألحساب واألنساب والمناصب والمراتب الصوادق 

 الغضب -6

المّددُو َعْنددُو: َأنَّ رُجدداًل قدداَ  ِلمنَّبِددقِّ صددمص اهلل عميددو وسددمم: َأْوِصددِنق  قدداَ : "  َعددْن َأبِددق ُىَريددَرَة َرِضددَق (
 (.2007رواه البخاري البخاري  )َتْ َضْب". َدَردََّد مرارًا  قاَ : "  َتْ َضْب".

َرَعِة   ِإنََّما: " ا َ قودق حديث آخر عن النبق صمص اهلل عميو وسمم  الشَِّديُد الَّدِذي  َلْيَس الشَِّديُد ِبالص 
 (.2011رواه الربيع بن حبيب الورجالنق  "َيْمِمُك َنْفَسُو ِعْنَد اْلَ َضبِ 

"أكوُر الناِس قوًة ددق اإلسدالِم أعظُميُدم ُخُمقًدا  دقدوَُّة الُخمُدِا عالمدٌة عمدص قدوِة اإليمداِن  وحصدوِ       
يكيُد ليُدم  ولكدنَّ الشدديَد َمدن يصدبُر عمدص ومرِة اإلسالِم  وليَس الشديُد الذي يصَرُع الناَس ويؤِذييم و 

ْن َقَطُعدوا وُيعِطدييم  ْن أسداُؤوا  ويصدُميم وا  األذى  ويكظُم ال يَظ  ويعفو عدِن النداِس وُيْحِسدُن إلديِيم وا 

ْن َمَنُعدددددددددددوا  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱ  چ وا 

  ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 (.86-85ص 2016." العودق ]ٖٗٔ   ٖٖٔآ  عمران: [  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
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 ( مجموعة من اآلداب لعالج حالة ال ضب  وىق إجماً :2013ويذكر  الكندي   

 مدادعة ال ضب بما يزيمو ويكسر حدتو. -1
 اجتناب ال ضب إ  هلل. -2
 التحمم واجتناب أسباب ال ضب. -3
 ا لتجا  إلص اهلل با ستعاذة بو. -4
 لزوم الصمت. -5
 اليياة.ت يير  -6
 الوضو . -7
 استحضار ما أعد اهلل لمن كظم غضبو. -8

 
   الدراسات السابقة -

 راسات تحدثت عن الصالبة النفسيةدأواًل: 

( "الصالبة النفسية وعالقتيا بالتوادا الدراسق لدى تالميذ المرحمة الوانوية 2015 كاىينة دراسة 
 البويرة" -بومرداس  –و يات  تيزي وزو  03)يتيمق أحد الوالدين دراسة ميدانية بوالث  

( تمميذة يتيم  األب أو األم( من التعميم الوانوي  تم توزيعيم 85(  تمميذا و 61التق تكونت من  
وانوية دق الو يات الوالث  وقد استخدمت المنيس الوصفق التحميمق دق دراستيا  كما  14عمص 

 استخدمت مقياسين ىما:

 (.2002ة من إعداد كوبازا وتعريب صالح عماد مخيمر  مقياس الصالبة النفسي -1
 (. 1964مقياس التوادا الدراسق لينري بوري من تعدي  وتكييف الزيادي  -2

 خمصت الدراسة إلص النتااس التالية:

أن العالقة بين الصالبة النفسية والتوادا الدراسق عالقة إيجابية طردية لدى تالميذ  -1
 الوانوية يتيمق أحد الوالدين.

 عدم وجود دروا دق مت ير الصالبة النفسية بين الذكور واإلناث. -2
   توجد دروا دق مت ير التوادا الدراسق بين الذكور واإلناث.  -3



38 
  

( "الصالبة النفسية وعالقتيا بجودة الحياة لدى طمبة كمية التربية جامعة 2015دراسة  الشيري 
ن كمية التربية جامعة اإلمام  وقد ( طالبًا وطالبة م302الدمام" تكونت عينت الدراسة من  

 استخدم دييا المنيس الوصفق ا رتباطق المقارن  وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتااس:

 مستوى مرتفع من الصالبة النفسية لدى العينة الكمية. -1
 وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصاايًا بين الصالبة النفسية وجودة الحياة. -2
 لصالح اإلناث. صاايًا دق الصالبة النفسية تبعا لمت ير الجنسوجود دروا دالة إح -3
 عدم وجود دروا ذات د لة إحصااية بين السنة التحضيرية والتخصصات األخرى. -4

 

 بأساليب عالقتيا و النفسية الصالبة( والتق ىق بعنوان "2014كما أشارت دراسة  أسما  
" بسكرة– الشمالية بالعالية ميدانية دراسة المتوسط الطور معممات لدى النفسية الض وط مواجية

إلص وجود عالقة ارتباطية بين أساليب مواجية الض وط من جية وأبعاد ا لتزام والتحكم 
والتحدي( التق ىق أبعاد الصالبة النفسية من جية أخرى  وىذا يعنق تحقا درضيات الدراسة 

وأساليب مواجية الض وط لدى  مما يؤكد وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الصالبة النفسية
 المعممات المطبا عمييا الدراسة.

معممة من مرحمة التعميم المتوسط  تم توزيعيا إلص  30وقد أجريت الدراسة عمص عينة قواميا 
مجموعتين حسب الحالة ا جتماعية متزوجة  عازبة(  ومجموعتين أخريين حسب األقدمية أق  

 سنوات(. 6سنوات  أكبر من  6من 

 

 لدى النفسية الض وط مواجية بأساليب وعالقتيا النفسية الصالبة( "2012تشير دراسة  العبدلق 
والتق أجريت  المكرمة" مكة بمدينة والعاديين دراسيا المتفوقين المرحمة الوانوية طالب من عينة
طالب من التعميم الوانوي إلص اختالف مستوى الصالبة النفسية بين الطالب المتفوقين  200عمص 

والعاديين  حيث أظيرت الدراسة أن الصالبة النفسية ىق أعمص لدى الطالب المتفوقين مقارنة 
 بالعاديين.
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ة النفسية وأبعادىا وبين كما أشارت الدراسة إلص وجود عالقة ارتباطية ذات د لة بين الصالب
ال البية من أساليب مواجية الض وط  وىذه العالقة موجودة لدى قسمق الطالب المطبقة عمييم 

 الدراسة.

 وتظير الدراسة تفوا المتفوقين دق الدرجة الكمية لمصالبة ودرجات أبعادىا مقارنة بالعاديين.

ض وط النفسية بين قسمق الدراسة  كما تبين الدراسة وجود دروا حقيقة دق أساليب مواجية ال
 باستونا  بعض األساليب التق أشار إلييا الباحث دق دراستو.

 

 طالب من عينة لدى وا كتااب ا جتماعية والمساندة النفسية الصالبة( "2012أما دراسة  سيد 
" والتق أجريت عمص جدة بمحادظة السيو  من المتضررين وغير المتضررين الوانوية المرحمة

( منيم من المتضررين من 201   جدة بمحادظة الوانوية المدارس طالب( طالبا من 412 
 ( من غير المتضررين؛ دقد خمصت إلص نتااس منيا:211السيو   و 

 أن مستوى الصالبة النفسية كان متوسطا لدى المتضررين وغير المتضررين.  -1
و المساندة ا جتماعية  وأن بعد ا لتزام من  وجود عالقة طردية بين الصالبة النفسية -2

 أبعاد الصالبة النفسية ىو أكور األبعاد تأويرا دق المساندة ا جتماعية.
قام الباحث بقياس متوسط درجات أبعاد الصالبة النفسية   ا لتزام  التحكم  التحدي(  -3

متضررين ليخرج وقياس الدرجة الكمية لمقياس الصالبة النفسية لدى المتضررين وغير ال
 بنتيجة أن الصالبة النفسية ىق أكور لدى غير المتضررين منيا عند المتضررين.

 وقد استخدم دق دراستو ىذه المنيس الوصفق ا رتباطق المقارن.

( عن أن التدخين يعد  الميدد األكبر Abu Talib 2014و Abdollahiوتحدوت دراسة  
الرايسية لموداة حو  العالم؛ ولذلك د نو من الضروري لمصحة العامة  ويبقص أحد األسباب 

 تنمية معردتنا حو  السموكيات بين المراىقين تجاه تدخين السجاار.

ىددت الدراسة إلص بحث العالقة بين الصالبة النفسية وتقييم ميارات ح  المشكالت 
 والسموكيات تجاه تدخين السجاار بين المراىقين.
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 دق المرحمة الوانوية من طيران قاموا ب كما  ا ستبيانات الذاتية.طالبًا  550شممت الدراسة 

قدرت نماذج المعادلة الييكمية أن المراىقين الذين يتمتعون بقدرات عالية من الصالبة النفسية 
ووقة دعالة لح  المشكالت والرقابة الداخمية الشخصية وينتيجون أساليب المواجية أو 

 تخاذ موقف سمبق تجاه تدخين السجاار.المواكبة كانوا أكور مياًل  

وتعزز النتااس التق توص  إلييا البحث قيمة ميارات ح  المشكالت والصالبة النفسية 
 كعوام  وقاية ضد التدخين.

( دقد ىددت إلص تحديد العالقة بين Bozorgi  2016و  (Darvishzadehأما دراسة
و الحكم األخالقق لمطالبات اإلناث لعام المرونة والصالبة النفسية والذكا  الروحق وبين نم

2014. 

دق األىواز ب يران لمعام  2طالبة دق المرحمة الوانوية من المقاطعة 200شممت الدراسة 
 .15-2014الدراسق 

وقد أظير تحمي  البيانات أن ىناك عالقة إيجابية وبارزة بين الصالبة النفسية والذكا  
 الروحق وبين نمو الحكم األخالقق.

( والتق تدرس العالقة بين Merati  2013و Khaledianو Hasanvandدراسة  ناك وى
 الصالبة النفسية وأنماط التعما وتأوير ذلك عمص إبداع الطالب دق جامعة بايامق نور.

       وقد شم  مجتمع الدراسة ك  طمبة جامعة لورستان بايامق نور دق العام الدراسق
 2011-2012.) 

 طالبًا تم اختيارىم بطريقة عشوااية. 380لبحث من حيث تكونت عينة ا

 أظيرت النتااس وجود عالقة بين التعما اآلمن ومجموع الصالبة مع اإلبداع.

كما أظيرت النتااس وجود عالقة سمبية بين التعما غير اآلمن   تجنب ا تصا  مع اآلخرين(  و 
 اإلبداع.
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الميارات ا جتماعية مو  طمب حاجات كما تشير الدراسة إلص أنو دق حا  حدوث خم  دق 
ا ستقرار د ن ذلك سوف يعرض الشخص لبعض الصعوبات عمص المدى الطوي  مو  الردض 

 من قب  األقران والفش  دق المدرسة.

بدراسة العالقة بين  دقد قامت (khaledian  2013و Meratiو Hasanvandدراسة   أما
 الصالبة النفسية و تقدير الذات واإلبداع.

-91الجامعيين بجامعة كانجادار لمعام الدراسق   PNUوقد شم  مجتمع الدراسة كادة طالب 
 شخصًا. 380(  وقد أجريت عمص عينة مكونة من 92

و أظيرت الدراسة وجود عالقة بين الصالبة النفسية واإلبداع مع تقدير الذات؛ حيث أشارت 
ية د ن الشخص قد يواجو بعض الدراسة إلص أنو عند وجود نقص دق الميارات ا جتماع

المشكالت دق المدى البعيد  مو  الردض من قب  الزمال  و الفش  دق المدرسة و مشكالت دق 
 التكيف.

 

 راسات تحدثت عن القيم األخالقيةدثانيًا: 

( "دور معممق المرحمة الوانوية دق 2010أما ديما يتعما بالقيم األخالقية د ن دراسة  قشالن 
( طالبا  دقد 624اإلسالمية لدى طالبيم دق محادظات غزة" التق تكونت عينتيا من  تعزيز القيم 

 خرجت بعدة نتااس منيا:

 وجود دور لممعممين ترسيخ القيم اإلسالمية لدى الطالب. -1
ومن أىم تمك القيم؛ ب  حصمت عمص المرتبة األولص دق ىذا البحث؛ القيم الخمقية  وقد   -2

لتق يبذليا المعممون دق تعزيز ىذه القيم  وأشار أيضا عزى الباحث ذلك إلص الجيود ا
إلص أن وجود ىذه القيم لدى الطمبة من الص ر نتيجة التعميم المستمر والمتالحا من قب  

 الجميع؛ ساعد المعممين عمص تعزيزىا لدييم.
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عدم وجود دروقات ذات د لة إحصااية حو  دور المعمم الوانوي دق تعزيز القيم الخمقية   -3
ى الطمبة المبحووين يعزى لمت ير المستوى التعميمق وكذلك لمت ير التخصص الدراسق لد

  عموم إنسانية  عممق(.

استخدم الباحث دق دراستو ىذه المنيس الوصفق التحميمق  كما استخدم الباحث استبانة من 
 إعداده لتحقيا أىداف الدراسة.

قيم اإليمانية لدى طمبة المرحمة الوانوية ( "دور المعمم دق تعزيز ال2009وىناك دراسة  برىوم 
( من طمبة 400بمديريتق خانيونس وغرب غزة من وجية نظر الطمبة" والتق أجريت عمص  

 وطالبات الصف الوانق عشر النظاميين دق المديريتين  واستخدم دييا المنيس الوصفق التحميمق 
 كما استخدم استبانة من إعداده لتحقيا أىداف الدراسة.

 ن من نتااس ىذه  الدراسة:وكا

 يقوم المعمم وبنسبة جيدة بتعزيز القيم اإليمانية لدى طمبة الوانوية. -1
تشير الدراسة إلص وجود دروا دق متوسطات درجات الطمبة حو  دور العمم دق  -2

تعزيز القيم اإليمانية يعزى لعام  الجنس  وكانت الفروقات لصالح اإلناث  ما عدا 
 دمم تكن دالة إحصاايا. اإليمان بالرس  الكرام

ويشير الباحث دق ىذا الصدد إلص العناية التق تمقاىا اإلناث دق المجتمع  
 الفمسطينق وبالذات ال زي دق جانب التربية والتنشاة اإلسالمية.

يذكر الباحث مجموعة من الطرا التق تساعد دق جع  المعمم أكور داعمية دق  -3
 ق إجما :تعزيز القيم اإليمانية لدى الطمبة  وى

تحدث الباحث عن مجموعة من النقاط التق تزيد من معردة المعمم لمقيم اإليمانية لديو    -
 وعمص أور ىذه القيم عمص اإلنسان.

وجود مناىس دراسية تتوادا مع العقيدة اإلسالمية  وقد ذكر الباحث مجموعة من النقاط  -
 تساعد عمص ذلك

المجتمع من خال  مجموعة نقاط تحدث أن يكون لممؤسسات التربوية دور داع  دق  -
 عنيا الباحث.
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( "تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحمة المتوسطة من وجية نظر 2009أما دراسة  العيسق 
معممق التربية اإلسالمية بمحادظة القنفذه" والتق استخدم دييا المنيس الوصفق  كما استخدم 

 استبانة من تصميمو   دقد توصمت إلص أن:

دق المرتبة األخيرة من  "الشورى"أىم القيم األخالقية لمطالب  بينما جا ت  "بر الوالدين"  -
 حيث األىمية.

وجا  أسموب "الحرص عمص تأدية الصالة جماعة مع التالميذ دق مصمص المدرسة "  -
أدض  األساليب المناسبة لتنمية القيم األخالقية  بينما جا  دق األخير "مشاركة التالميذ 

 قييم المعممين".دق ت
أشارت الدراسة إلص أن األدعا  السموكية التق يكتسب منيا الطالب القيم األخالقية قد  -

جا  الفع  السموكق "يظير التمميذ ا حترام والتقدير والطاعة لوالديو عند الحديث عنيم 
يد  عمص قيمة "بر الوالدين" دق  -كما يذكر صاحب البحث –ويونق عمييم" والذي 

ة األولص  بينما جا  دق المرتبة األخيرة "يعرض التمميذ أموره وأعمالو عمص المرتب
يد  عمص  -كما يذكر صاحب البحث –المختص لمعردة صوابيا قب  القيام بيا" والذي 

 قيمة "الشورى".
 كشفت الدراسة أنو   توجد دروا ذات د لة إحصااية دق معد ت استجابة أدراد عينة  -

حاور ا ستبيان تعزى إلص مت يرات الدراسة  المؤى  العممق ونوعو  الدراسة عمص جميع م
 التخصص  سنوات الخبرة  وعدد الدورات التدريبية((.

 

 نظر وجية من األخالقية لمقيم الوانوية المرحمة طمبة مدى ممارسة( "2004أما دراسة  مرتجص  
 " توصمت إلص مجموعة نتااس:غزة دق محادظة معممييم

طمبة المرحمة الوانوية لمقيم األخالقية التق قام الباحث بدراستيا تراوحت أن ممارسة  -1
%(  ما عدى قيمتين خمقيتين كانت 34,82%(   34,60نسبتيا الماوية ما بين  
 نسبتيما أق  من ذلك.
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 طمبة ممارسة مدى ( دق05,0مستوى  عند إحصااية د لة ذات دروا توجد  -2
 .الطالبات( لصالح الجنس لمت ير تعزي األخالقية لمقيم الوانوية المرحمة

 طمبة ممارسة مدى ( دق05,0مستوى   عند إحصااية د لة ذات دروا توجد     -2
 أدبق((./ عممق التخصص لمت ير تعزي األخالقية لمقيم الوانوية المرحمة

الطمبة  لحث الوانوية المرحمة معممق لدى شيوعاً  التربوية األساليب أكور  من  -3
 الترغيب - بالقدوة الترتيب  التربية عمص األخالقية القيم ممارسة عمص وتشجيعيم
 .–))العممية الممارسة – والنصح الموعظة – والترىيب

وقد أجريت الدراسة عمص عينة من المعممين والمعممات العاممين دق مجتمع الدراسة بم  عددىم 
 استخدم دييا الباحث استبانة من إعداده.(  واستخدم ديو المنيس الوصفق التحميمق  كما 290 

معممدددددددددًا  12طالبدددددددددًا و 80( والتدددددددددق شدددددددددممت عمدددددددددص Komba 2015و  Kiraأشدددددددددارت دراسدددددددددة  
مدددددارس وانويددددة إلدددددص وجددددود تحددددديات ددددددق تدددددريس القدددديم األخالقيدددددة دددددق المدددددارس  ومدددددن  4مددددن 

أسددددددباب ذلددددددك عددددددددم وجددددددود قددددددددوة  ونقددددددص دددددددق المدددددددوارد البشددددددرية والماديدددددددة المناسددددددبة  وكدددددددذلك 
الضددددعف الموجددددود دددددق المندددداىس الدراسددددية  كمددددا تطرقددددت الدراسددددة الددددص ضددددرورة تكدددداتف الجميددددع 
بمددددددا دددددددق ذلددددددك المعمددددددم و أوليددددددا  األمددددددور و المجتمددددددع لجعدددددد  عمميددددددة تدددددددريس األخددددددالا عمميددددددة 
دعالدددددددة. و عمدددددددص ضدددددددو  النتدددددددااس التدددددددق خمصدددددددت الييدددددددا الدراسدددددددة أوصدددددددت بضدددددددرورة أن يكدددددددون 

ص بموابددددة القدددددوة لدددددى الطددددالب لضددددمان النشددددأة المجتمددددع وأوليددددا  األمددددور عمددددص وجددددو الخصددددو 
 القويمة من الناحية األخالقية.

 

( إلص أن التعميم ىو أكور العوام  أىمية دق تدريب Siddiqui  2014و Lodhiتذىب دراسة  
القيم األخالقية و الممارسات ا جتماعية لمطمبة  أجريت ىذه الدراسة عمص طمبة المرحمة الوانوية 

مؤسسات  5دردًا من  200تشق  وقد طبقت الدراسة عمص عينة عشوااية تتكون من الدارسين بكرا
 خاصة.

وأظيرت النتااس أن غالبية المستجيبين كانوا إيجابيين دق الجز  األكبر من بنود مقياس اليوية 
 األخالقية.
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 كما أشارت نتااس الدراسة إلص أن أطفا  المدارس مدركين وواعين لمصالحيم.

الدراسة أن سموك القمي  من الطمبة أظير عدم األكتراث تجاه المعممين وأدراد األسرة وقد أظيرت 
 وأن قراراتيم الحرة متأورة بشك  كبير بعوام  البياة الخارجية  و ظير موقف عدم األكتراث لدى 
أغمب الطالب  وشارك قمي  منيم دق أنشطة غير أخالقية  كما أن غالبية الطمبة يتبعون قواعد 

 ة بيم  وأن حوالق نصف الطالب لم يتعمموا عن األخالا دق المدراس.خاص

وقد خمصت الدراسة إلص أىمية التربية األخالقية لجميع المدارس لتطوير الممارسات األخالقية 
لص أن مناىس الدراسة دق وزارة التربية يجب أن تشرك المعممين دق وضع دص   لدى الطالب  وا 

 مفص  دق أخالا الطالب.

( إلص أن أخطر المشكالت التق تواجو المراىقين ىق استخدام Saritha  2015ر دراسة  تشي
المخدرات والكحو   وحم  المراىقات  وا نتحار وا غتصاب والسرقة  وأن معظم المراىقين 

 يشاركون دق واحدة أو غيرىا من األنشطة غير األخالقية.

القدرات اإلدراكية المعردية( لدى الطف  ؛ مما جع  وأن التعميم الحديث  قد ركز بشك  أكبر عمص 
منو إنسانا أكور ميكانيكية بدً  من أن يكون إنسانًا متصفًا بالصفات الطيبة وحاماًل لجممة من 

 الصفات الطيبة دق عقمو وقمبو.

وقد قامت ىذه الدراسة بدراسة الحكم األخالقق لطالب ما قب  المراىقة  والتق أجريت عمص عينة 
 طالبًا من ىذه الفاة. 80 من

 وقد أظيرت النتااس أن قدرة "الحكم األخالقق" كان متوسطًا لدى طالب ما قب  المراىقة.
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 السابقة الدراسات مناقشة -

بعد ا طالع عمص جممة من الدراسات السابقة التق تحدوت عن الصالبة النفسية والقيم األخالقية 
 :كما يمق يمكن الخروج بمجموعة من النقاط

تنوعدددددددددت عيندددددددددات الدراسدددددددددة ددددددددددق الدراسدددددددددات السدددددددددابقة  حيدددددددددث كاندددددددددت العيندددددددددة مدددددددددن               -1
(  ددددددددددق حدددددددددين كاندددددددددت              2014المعممدددددددددات ددددددددددق بعدددددددددض الدراسدددددددددات كدراسدددددددددة  أسدددددددددما  

 Meratiو Hasanvand العيندددددددددة مدددددددددن الطمبدددددددددة الجدددددددددامعيين ددددددددددق بعضددددددددديا كدراسدددددددددة 
لبحدددددددث مدددددددن دادددددددة طدددددددالب مدددددددا             وددددددددق بعضددددددديا كاندددددددت عيندددددددة ا(khaledian  2013و

  أمددددددددا أكوددددددددر الدراسددددددددات ددددددددد ن             (Saritha  2015 قبدددددددد  المراىقددددددددة كمددددددددا دددددددددق دراسددددددددة 
  (2015 كاىيندددةعيندددة البحدددث دييدددا كاندددت مدددن دادددة طدددالب الوانويدددة كمدددا ددددق دراسدددات  

 (  وAbu Talib 2014و Abdollahi(  و 2012(  و سددديد 2012و العبددددلق 
Darvishzadeh) وBozorgi  20162010 قشالن (  و). 

بدددالوقوف عمدددص مجموعدددة مدددن الدراسدددات السدددابقة د ندددو يظيدددر وجدددود تبددداين ددددق مت يدددرات    -2
الدراسة دييا؛ دفق الدراسات التدق تحددوت عدن الصدالبة النفسدية دد ن بعضديا درس عالقدة 

  ودرس الدددبعض عالقدددة (2015 كاىيندددةالصدددالبة النفسدددية بدددالتوادا الدراسدددق كمدددا عندددد  
(  كمددا 2012كمدا عندد  العبددلق  النفسدية الضد وط مواجيدة بأسداليبصدالبة النفسدية ال

(  2012كما عندد  سديد  وا كتااب ا جتماعية والمساندة النفسية الصالبةدرس بعضيا  
عدن العالقدة بدين الصدالبة النفسدية وتقيديم ميدارات حد  المشدكالت دق حين بحدث الدبعض 

 Abuو Abdollahi والسددموكيات تجدداه تدددخين السددجاار بددين المددراىقين كمددا دددق دراسددة 
Talib 2014 )إلص تحديد العالقة بين المروندة والصدالبة النفسدية والدذكا   وىدف بعضيا

  (Darvishzadehمدا ددق دراسدة ك الروحق وبين نمو الحكم األخالقدق لمطالبدات اإلنداث
  أما الدراسات التق تحدوت عن القيم األخالقية د نيدا أيضدًا تبايندت (Bozorgi  2016و

؛ دقد قامت بعض الدراسات ببحث دور معممق المرحمة الوانوية دق مت يرات الدراسة لدييا
عضديا (  كمدا  درس ب2010تعزيز القيم اإلسالمية لددى طالبيدم كمدا ددق دراسدة  قشدالن 

دور المعمدددددم ددددددق تعزيدددددز القددددديم اإليمانيدددددة لددددددى طمبدددددة المرحمدددددة الوانويدددددة كمدددددا ددددددق دراسدددددة 
(  دق حين قدام بعضديا بدراسدة تنميدة القديم األخالقيدة لددى طدالب المرحمدة 2009 برىوم 
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(  وقددام 2009المتوسددطة مددن وجيددة نظددر معممددق التربيددة اإلسددالمية كمددا عنددد  العيسددق 
 نظدر وجيدة مدن األخالقيدة لمقديم الوانويدة المرحمدة طمبدة مددى ممارسدةبعضديا بدراسدة 

(  ويتضدددح ممدددا سدددبا أندددو   توجدددد دراسدددة مدددن 2004كمدددا ددددق دراسدددة  مرتجدددص  معممدددييم
الدراسات السابقة قامت ببحث العالقة بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية كما عند ىذه 

 الدراسة.
تددددق اسدددتخدمتيا ىددددذه الدراسددددات  كمددددا يظيدددر مددددن الدراسددددات السدددابقة اخددددتالف األدوات ال  -3

 اختمفت دق منيس الدراسة المستخدم لتحقيا أىداف الدراسة. 
اسددتفادت الدراسددة الحاليددة دددق تحديددد أدوات الدراسددة المسددتخدمة لتحقيددا أىددداف الدراسددة   -4

( ددددق مقيددداس الصدددالبة 2015( و الشددديري 2014حيدددث اسدددتفادت مدددن دراسدددتق  أسدددما  
 ( دق مقياس القيم األخالقية.2004سة  مرتجص النفسية  واستفادة من درا

إعدداد   مقياس الصالبة النفسديةتشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات دق استخدام  -5
 (.كوبازا وتقنين عماد مخيمر

 تشابيت الدراسة الحالية مع أكور الدراسات السابقة دق الفاة العمرية لعينة البحث. -6

 

 ن الدراسات السابقة:ما تميزت بو الدراسة الحالية ع

 أنيا درست العالقة بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية. -1
( مدن طدالب المعاىدد 12و11و10أنيا طبقت الدراسدة عمدص عيندة مدن طدالب الصدفوف   -2

 اإلسالمية بسمطنة عمان.
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 ال صل الثالث

 الدراسة وإكراءات ا ٌةمن ك

  

 من ج الدراسةأوالً: 

 مكتمع الدراسةثانٌاً: 

 عٌنة الدراسةثالثاً: 

 أدوات الدراسةرابعاً: 

  إكراءات تطبٌق الدراسةخامساً: 

 المعالكة اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسةسادساً: 
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

يتحددددددث ىدددددذا الفصددددد  عدددددن المنيجيدددددة واإلجدددددرا ات التدددددق اتبعيدددددا الباحدددددث ددددددق بحودددددو  ومدددددا ىدددددق 
واألسدددددداليب اإلحصددددددااية التددددددق اسددددددتخدميا  وكيفيددددددة تطبيددددددا ذلددددددك عمددددددص مجتمددددددع وعينددددددة األدوات 
 الدراسة.

 أوالً: منهج الدراسة

تعتمدددددددد الدراسدددددددة عمدددددددص المدددددددنيس الوصدددددددفق ا رتبددددددداطق؛ وذلدددددددك لمناسدددددددبة ىدددددددذا المدددددددنيس ل دددددددرض 
الدراسددددددة وطبيعتيددددددا  والتددددددق تيدددددددف إليجدددددداد العالقددددددة بددددددين الصددددددالبة النفسددددددية والقدددددديم األخالقيددددددة 

 طالب مجتمع الدراسة.لدى 

 ثانياً: مجتمع الدراسة

يتكدددددددون مجتمدددددددع الدراسدددددددة مدددددددن طدددددددالب معيددددددددي العمدددددددوم اإلسدددددددالمية بمسدددددددقط وعبدددددددري والبدددددددال  
  مقسدددددددمين عمدددددددص والودددددددة 2015/2016  لمعدددددددام الدراسدددددددق مدددددددن الدددددددذكور ( طالبددددددداً 284  عدددددددددىم

  صفوف ىق: العاشر  الحادي عشر  الوانق عشر(  كما ىو مبين دق الجدو  التالق:

 (1 جدو 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المعيد والصفوف

 الصف
 

 المجتمع
 المجموع الوانق عشر  الحادي عشر  العاشر 

 164 47 58 59 معيد مسقط
 120 25 36 59 معيد عبري
 284 72 94 118 المجموع
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 ثالثاً: عينة الدراسة

ا سددددتبانة عمددددص مجتمددددع الدراسدددددة تددددم اختيددددار عينددددة الدراسددددة بطريقدددددة قصدددددية؛ حيددددث تددددم توزيدددددع 
بمعيددددددي مسدددددقط وعبدددددري وودددددم تدددددم جمعيدددددا وددددددرز الصدددددالح منيدددددا ألغدددددراض الدراسدددددة؛ وندددددتس عدددددن 

 (.2ذلك عينة الدراسة كما دق الجدو  

 (2جدو  
 المعيد والصف يتوزيع عينة الدراسة حسب مت ير 

  

 الصف
 ددددددددددديددددددددددعددددددددددالم

 المجموع
 معيد العموم اإلسالمية بعبري اإلسالمية بمسقطمعيد العموم 

 109 53 56 العاشر

 79 32 47 الحادي عشر

 42 24 18 الوانق عشر

 230 109 121 المجموع

 

(  وىدو مدا 3تقريبدًا  كمدا يوضدحو جددو   %81وبأخذ نسبة العينة من مجتمع الدراسة يتبدين أنيدا 

 منو.يبين أن عينة البحث تمو  المجتمع التق أخذت 
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 (3 جدو 

 توزيع المجتمع والعينة ونسبة العينة إلص المجتمع

 

 النسبة العينة المجتمع 
 %73.78 121 164 معيد مسقط
 %90.83 109 120 معيد عبري
 80.986 230 284 المجموع

 

 رابعاً: أدوات الدراسة

 استخدم الباحث دق دراستو مقياسين ىما:

 مقياس الصالبة النفسية. -1
 القيم األخالقية.مقياس  -2

 
 مقياس الصالبة النفسية -1

( عبددارة موزعددة 47أعدتددو كوبددازا وقننددو عمدداد مخيمددر عمددص البياددة المصددرية  وتكددون المقيدداس مددن 
عمدددص أبعددداد والودددة ىق: ا لتدددزام  الدددتحكم  التحددددي(  وقدددد توزعدددت العبدددارات عمدددص األبعددداد كمدددا ىدددو 

 (.2014( أسما   4موضح دق جدو  

 (4جدو  

 توزيع عبارات مقياس الصالبة النفسية عمص األبعاد

 رقددددددددددم الدددددددعددددددددبددددددددارات البعد
 46-43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-4-1 ا لتزام
 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-41-44 التحكم
 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39-42-45-47 التحدي
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تددرجت إجابددة المقيدداس عمددص والودة مسددتويات ىق: تنطبددا داامددًا  تنطبدا أحيانددًا    تنطبددا أبدددًا(  
 وتوزعت درجات التصحيح عمص النحو التالق:

 درجات 3 تنطبا داامًا( : -
  تنطبا أحيانًا(: درجتان -
    تنطبا أبدًا(: درجة واحدة  -

 
 

 ( عبارة  وىق:15مع مراعاة العبارات المعكوسة والتق بم  عددىا  

( تصدحح بعكدس ىددذا 47-46-42-38-37-36-35-32-28-25-23-21-16-11-8 
 ا تجاه  بحيث يكون التصحيح كما يمق: 

 درجة واحدة  تنطبا داامًا( : -
  تنطبا أحيانًا(: درجتان -
 درجات 3   تنطبا أبدًا(: -

 (.من مجموع العبارات المرجع السابا %31وقد شكمت ىذه العبارات ما نسبتو 

درجدة  حيدث يشدير ارتفداع الدرجدة إلدص زيدادة  141-47" وبذلك يتراوح المجموع الكمق لألداة بين 
 (.93 ص2015 الشيري  إدراك المستجيب لصالبتو النفسية"

 ت الدرجة الكلية للصالبة النفسيةمستويا -

 (.2014 أسما   ( توزيع مستويات الدرجة الكمية لمصالبة النفسية5يوضح جدو  
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 (5جدو  

 مستويات الدرجة الكمية لمصالبة النفسية

 مستوى صالبة المفحوص الدرجة
 منخفض 78-47
 متوسط 109-79
 مرتفع 141-110

 

 مقياسالصدق وثبات  -

 الصدا: -1

قددام مخيمددر بحسدداب الصدددا عددن طريددا الصدددا الظدداىري؛ وذلددك بعددرض عبددارات المقيدداس 
عددن ذك تعدددي  صددياغة بعددض عمددص والوددة محكمددين مددن المختصددين دددق عمددم الددنفس  ونددتس 

طالبدًا مدن كميدة التربيدة   80  كما تم حساب الصدا التالزمق عمص عيندة مكوندة مدن العبارات
 (.2015جامعة الزقازيا الشيري 

 الوبات: -2

قددددددام مخيمددددددر بحسدددددداب الوبددددددات بطددددددريقتين ىمددددددا: ا تسدددددداا الددددددداخمق و ومعامدددددد  ألفددددددا كرونبدددددداخ 
 Coronbach) 2015 الشيري.) 

 مقياس الصالبة النفسية في الدراسة الحاليةصدق وثبات  -

 الصدق الظاهري -

 بمد  عدددىم المختصدين قام الباحث بعرض مقياس الصالبة النفسية عمدص مجموعدة مدن المحكمدين
( محكمدددين  مدددن جامعدددة ندددزوى  وكميدددة العمدددوم التطبيقيدددة بالرسدددتاا  وجامعدددة صدددحار  وقدددد قدددام 6 

بندا  المقيداس مدن حيدث الحدذف أو التعددي  ددق عبدارات الباحث با ستفادة من آرا  المحكمين دق 
المقيددداس  وقدددد ندددتس عدددن ذلدددك حدددذف وتعددددي  بعدددض العبدددارات  كمدددا قدددام الباحدددث بتعددددي  بعدددض 

 .(6العبارات من سمبية إلص إيجابية  ويوضح ذلك الجدو  
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 (6جدو               

 عبارات من مقياس الصالبة النفسية قب  وبعد التعدي               

 

 

 

 

 العبارة بعد التعدي  العبارة قب  التعدي  رقم العبارة
 أعم  عمص تفادي المشكالت قب  وقوعيا. المشكالت لحميا و  أنتظر حدوويا أقتحم 6
معظم أوقدات حيداتق تضديع ددق أنشدطة    7

 معنص ليا
  أضددددديع أوقدددددات حيددددداتق ددددددق أنشدددددطة   

 معنص ليا.
 الحياة عم  وكفاح وليست درصًا. الحياة درص وليست عم  وكفاح 11
 أعتمد عمص الحظ دق نجاحق.     يوجد دق الواقع شق  اسمو الحظ 20
أشددعر بددالخوف والتيديددد لمددا قددد يطددرأ عمددص  21

 حياتق من ظروف وأحداث
  أشددددعر بددددالخوف والتيديددددد لمددددا قددددد يطددددرأ 

 عمص حياتق من ظروف وأحداث.
أعتقد أن الصددة والحظ يمعبدان دورًا ىامدًا  23

 دق حياتق
أعتقد أن الجد وا جتياد يمعبدان دورًا ىامدًا 

 دق حياتق.
 أسعص ألن أكون اجتماعيًا. أعتقد أن " البعد عن الناس غنيمة " 25
أعتقدددد أن تدددأويري ضدددعيف عمدددص األحدددداث  32

 التق تقع لق
أعتقد أن تدأويري قدوي عمدص األحدداث التدق 

 تقع لق.
أعتقد أن حياة األددراد تتدأور بقدوى خارجيدة  35

   سيطرة ليم عمييا
كددنيم أعتقددد أن حيدداة األدددراد تتددأور بقددوى يم

 السيطرة عمييا.
الحياة الوابتة والساكنة ىدق الحيداة الممتعدة  36

 بالنسبة لق
الحياة المويرة المتحركة ىق الحياة الممتعة 

 بالنسبة لق.
 الحياة بك  ما دييا تستحا أن نحياىا. الحياة بك  ما دييا   تستحا أن نحياىا 37
أتوجس من ت ييدرات الحيداة دكد  ت ييدر قدد  42

 عمص تيديد لق ولحياتقينطوي 
أشددددددعر بالحمدددددداس واإلوددددددارة عنددددددد ت يددددددرات 

 الحياة.
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 صدق البناء -

  األو : مقياس الصالبة النفسدية  والودانق: مقيداس القديم لممقياسين ستخراج د  ت صدا البنا  

األخالقيددة  اسدددتخرج الباحددث معدددامالت الوبددات ألبعددداد المقياسددين  ومعدددامالت ارتبدداط الفقدددرات مدددع 

  حيدث تددم طالبدا (48تكوندت مددن  اسدتطالعية مدن خددارج عيندة الدراسدة المقياسدين ككد  ددق عينددة 

ىنددا  ا رتبدداطن معامدد  إكدد  دقددرة مددن الفقددرات  إذ  ارتبدداطتحميدد  دقددرات ا سددتبانة وحسدداب معامدد  

 ذياط بددين كد  دقدرة وبددين المقيداس الدديمود  د لدة لمصدددا بالنسدبة لكد  دقددرة ددق صددورة معامد  ارتبد

 تنتمق إليو  والجداو  التالية توضح ذلك.

 معامالت االرتباط بين كل فقرة والمقياس ككل -

 (7الجدو   

 والضعيفة لمفقرات ةمعامالت ا رتباط السالب

 معام  ا رتباط مع المقياس كك  رقم الفقرة قب  الحذف
 دددد0.002 دددد  5
34 0.027 
38 0.06 
44 0.094 

 

( كان  44,38,34( كان معام  ا رتباط ليا سالبًا  أما الفقرات  5( إلص أن الفقرة  7يشير جدو  
تددد  عمددص أنيددا غيددر دالددة إحصدداايًا  لددذلك قددام معددامالت ا رتبدداط ليددا ضددعيفًا جدددًا  ولددذلك د نيددا 

( يمخددص العبددارات ذات ا رتبدداط 8الباحددث بحددذف ىددذه العبددارات األربددع مددن المقيدداس  والجدددو  
 الدا  دق مقياس الصالبة النفسية.
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 (8 الجدو 
 كك بين الفقرات والمقياس معامالت ا رتباط 

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع المقياس ككل

 معامل االرتباط الفقرةرقم 
 مع المقياس ككل

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع المقياس ككل

1 .427** 16 0.244* 30 .440** 
2 .368** 17 .442** 31 .575** 
3 .484** 18 0.124* 32 .472** 
4 .333** 19 .433** 33 .588** 
5 .366** 20 .413** 34 .434** 
6 .372** 21 .449** 35 .479** 
7 .387** 22 .515** 36 .478** 
8 .400** 23 .499** 37 .408** 
9 .314** 24 .485** 38 .371** 
10 .441** 25 .515** 39 .382** 
11 .508** 26 .428** 40 .527** 
12 .462** 27 .508** 41 .560** 
13 .438** 28 .152* 42 .483** 
14 .276** 29 .276** 43 .444** 
15 .532**     

 (.0.05* دالة إحصاايا عند مستوى الد لة   
 (.0.01** دالة إحصاايا عند مستوى الد لة   

قددددد تراوحددددت مددددا بددددين المقيدددداس ككدددد  مددددع معددددامالت ارتبدددداط الفقددددرات ( أن 8يوضددددح الجدددددو     

(  وتجدددددر اإلشددددارة أن جميددددع معددددامالت ا رتبدددداط دالددددة احصدددداايا وذات درجددددات 588.-0.124 

 مقبولة.
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 معامالت االرتباط بين األبعاد والمقياس ككل  -

 (9 الجدو 
 معامالت ا رتباط بين ك  ُبعد والمقياس كك 

 المقياس ككل معامالت االرتباط
  

 **821. الُبعد األو : ا لتزام
 **870. الُبعد الوانق: التحكم
 **894. الُبعد الوالث: التحدي

 

    ا رتبددددددداط بدددددددين كددددددد  ُبعدددددددد والمقيددددددداس ككددددددد   إذ تراوحدددددددت بدددددددين( معدددددددامالت 9يوضدددددددح الجددددددددو  

بدين كد  ُبعدد والمقيداس  (  وتجدر اإلشارة إلص أن جميع معدامالت ا رتبداط**894. -**821. 

 ودالة احصاايا. ذات قيم عالية كك 

 ثبات مقياس الصالبة النفسية -

 معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ -

 (10 الجدو 
 ألفا كرونباخ لألبعاد والمقياس كك معامالت الوبات 

 ألفا كرونباخ األبعاد
Cronbach's Alpha 

 0.824 الُبعد األو : ا لتزام
 0.742 الُبعد الوانق: التحكم
 0.703 الُبعد الوالث: التحدي

 827. المقياس ككل
 

ىددق  النفسدية( أن معامد  الوبددات ددق كدد  بعدد مدن أبعدداد مقيداس الصددالبة 10يالحدظ مدن الجدددو   

قيم ذات درجة عالية من الوبات دق العموم ا نسانية  ومؤشدرا عمدص مددى ا تسداا الدداخمق ألبعداد 

 المقياس  وعميو اعتبرت جميع أبعاد المقياس وابتو وصالحة ألغراض الدراسة.

 مقياس الصالبة النفسيةالشكل النهائي ل -
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( عبدارة  43أصدبح يتكدون مدن   البنا س بعد الصدا الظاىري وصدا يتضح مما سبا أن المقيا

 (.11وقد توزعت تمك العبارات عمص أبعاد والوة كما يبينو الجدو  

 

 

 

 (11جدو  

 توزيع عبارات مقياس الصالبة النفسية بعد التحقا من صدا المقياس وأبعاده

 رقددددددددددم الدددددددعددددددددبددددددددارات البعد
 43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-4-1 ا لتزام
 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-41 التحكم
 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39-42 التحدي

 

وقددددد توزعددددت درجددددات اإلجابددددة دددددق ىددددذا المقيدددداس عمددددص خمددددس درجددددات بدددددً  مددددن وددددالث درجددددات 
بنتدددددااس أكودددددر  ليكدددددون لددددددى المسدددددتجيب قددددددر أكبدددددر مدددددن الخيدددددارات  وليسددددداعد لدددددذلك ددددددق الخدددددروج

 ( طريقة توزيع الدرجات عمص اإلجابات.12دقة عند تحمي  المقياس  ويوضح جدو  

 (12جدو   

 توزيع اإلجابات ودرجات ك  إجابة دق مقياس الصالبة النفسية

 درجة اإلجابة اإلجابة
  5 تنطبا دااماً 
 4 تنطبا كويراً 
 3 تنطبا قميالً 
 2 تنطبا نادراً 
 1   تنطبا أبداً 
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قددد روعددق دددق تصددحيحيما عكددس (  و 28 16وجدددت دددق ىددذا المقيدداس عبارتددان معكوسددتان ىمددا 

 (.13يوضحو جدو   الدرجات  بحيث يكون التصحيح كما 

 

 

 (13جدو   

 توزيع اإلجابات ودرجات ك  إجابة دق مقياس الصالبة النفسية لمعبارات المعكوسة

 درجة اإلجابة اإلجابة
  1 تنطبا دااماً 

 2 كويراً تنطبا 
 3 تنطبا قميالً 
 4 تنطبا نادراً 
 5   تنطبا أبداً 

 

 معيار الحكم في توضيح النتائج -

متبدع و معيدار   وىد (14تم ا عتماد دق المقياس لتوضديح النتدااس عمدص المعيدار كمدا ددق الجددو  

 (.2008التدرج الخماسق كما دق دراسة  المعمري   دق الدراسات ذات مقياس
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 (14جدو  

 معيار الحكم دق توضيح النتااس

 درجة الموادقة المدى

 ضعيفة 2.5أق  من 

 متوسطة 3.5حتص أق  من  2.5من 

 عالية دأكور 3.5من 

 

 

 

 

 مقياس القيم األخالقية  -2

( دقرة تم توزيعيدا عمدص والودة مجدا ت 53(  وقد تكونت ا ستبانة من  2004من إعداد مرتجص  
 (.2004( مرتجص 15كم يوضح ذلك جدو  

 (15جدو  

 توزيع دقرات مقياس القيم األخالقية بحسب مجا تو

 عدد الفقرات المجا 
 18 عالقة الطالب بالمعممين
 19 عالقة الطالب بزمالاو

 16 عالقة الطالب باإلدارة المدرسية والموظفين اإلداريين دق المدرسة
 53 الجموع

 

 مقياسالصدق وثبات  -
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 الصدا: -1

عمدص  ا سدتبانة؛ وذلدك بعدرض صددا المحكمدينبحساب الصدا عن طريا  (2012 مرتجص قام 
ضددادة دقددرات جديدددة  ونددتس عددن ذك تعدددي  بعددض االمحكمددين  مجموعددة مددن    كمددا تددم لفقددرات وا 

ددردًا مدن خدارج  60تكوندت مدن عينة  التحقا من صدا ا تساا الداخمق لالستبانة بتطبيقيا عمص
التحقا من الصدا البنااق لممجا ت  وقد أظيرت النتدااس تمتدع ا سدتبانة عينة الدراسة  كما قام ب

 (.2012بدرجة عالية من الوبات وا تساا الداخمق مرتجص 

 الوبات:  -2

( باسدددتخدام طدددريقتين لدددذلك ىمدددا: طريقدددة التجزادددة النصدددفية 2012لحسددداب الوبدددات قدددام  مرتجدددص 
ا سددددددددددتبانة بدرجددددددددددة عاليددددددددددة مددددددددددن وطريقددددددددددة ألفددددددددددا كرونبدددددددددداخ  وقددددددددددد أظيددددددددددرت النتددددددددددااس تمتددددددددددع 

 (.2012الوبات مرتجص 

 

 مقياس القيم األخالقية في الدراسة الحاليةصدق وثبات  -

 الصدق الظاهري -

بمددددد   المختصددددين عمددددص مجموعدددددة مددددن المحكمدددددين القددددديم األخالقيددددةقددددام الباحددددث بعدددددرض مقيدددداس 
وجامعدددددددة ( محكمدددددددين  مدددددددن جامعدددددددة ندددددددزوى  وكميدددددددة العمدددددددوم التطبيقيدددددددة بالرسدددددددتاا  6  عدددددددددىم

صددددددحار  وقددددددد قددددددام الباحددددددث با سددددددتفادة مددددددن آرا  المحكمددددددين دددددددق بنددددددا  المقيدددددداس مددددددن حيددددددث 
التعددددددي  ددددددق عبدددددارات المقيددددداس  وقدددددد ندددددتس عدددددن ذلدددددك تعددددددي  بعدددددض  العبدددددارات  وعندددددوانين مدددددن 

 .(18( و 17 و (16عناوين مجا ت المقياس  ويوضح ذلك كمو الجداو   
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 (16جدو  

 يم األخالقية قب  وبعد التعدي عنوانا مجالين من مقياس الق

 عنوان المجا  بعد التعدي  عنوان المجا  قب  التعدي 
 أوً : دق مجا  عالقة الطالب بالمعمم: أوً : دق مجا  عالقة الطالب بالمعممين:

والودددددددًا: ددددددددق مجدددددددا  عالقدددددددة الطالدددددددب بددددددداإلدارة 
 المدرسية والموظفين واإلداريين بالمدرسة:

عالقدددة الطالدددب بددد دارة المعيدددد والودددًا: ددددق مجدددا  
 والموظفين واإلداريين بالمعيد:

 

 (17جدو          

 عبارة من المجا  األو  دق مجا  عالقة الطالب بالمعمم( قب  وبعد التعدي           

 العبارة بعد التعدي  العبارة قب  التعدي  رقم العبارة
 األلفاظ غير الالاقة دق حا المعممين.أتجنب  أتجنب األلفاظ النابية دق حا المعممين 6
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 (18جدو  

يد والموظفين واإلداريين بالمعيد( دق مجا  عالقة الطالب ب دارة المع  عبارات من المجا  الوالث
 قب  وبعد التعدي 

رقم 
 العبارة

 العبارة بعد التعدي  العبارة قب  التعدي 

 ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المعيد. ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المدرسة 1
 أتقب  النقد من مدير المعيد بصدر رحب. أتقب  النقد من مدير المدرسة بصدر رحب 2
أطدددددرا البددددداب مسدددددتأذنًا قبددددد  الددددددخو  إلدددددص مددددددير  3

 المدرسة
أطددددرا البدددداب مسددددتأذنًا قبدددد  الدددددخو  إلددددص مدددددير 

 المعيد.
 أراعق أدب الحديث مع مدير المعيد.  أراعق أدب الحديث مع مدير المدرسة  4
أتعددددداون مدددددع إدارة المدرسدددددة ددددددق النشددددداطات التدددددق  5

 تقوم بيا اإلدارة المدرسية
أتعددددداون مدددددع إدارة المعيدددددد ددددددق النشددددداطات التدددددق 

 تقوم بيا إدارة المعيد.
 أحادظ عمص مرادا المعيد وممتمكاتو. أحادظ عمص مرادا المدرسة وممتمكاتيا 6
 أحرص عمص نظادة معيدي. مدرستق أحرص عمص نظادة 7
 أتجنب تجريح اإلداريين دق المعيد. أتجنب تجريح اإلداريين دق المدرسة 10
 أحترم اإلداريين دق المعيد وأقدر جيودىم. أحترم اإلداريين دق المدرسة وأقدر جيودىم 11
أتواضددددددددددع دددددددددددق تعدددددددددداممق مددددددددددع اإلداريددددددددددين دددددددددددق  12

 المدرسة
اإلداريدددددددددين ددددددددددق أتواضدددددددددع ددددددددددق تعددددددددداممق مدددددددددع 

 المعيد.
أتجندددددب األلفددددداظ النابيدددددة ددددددق حدددددا اإلداريدددددين ددددددق  16

 المدرسة
أتجنددددددددددب األلفدددددددددداظ غيددددددددددر الالاقددددددددددة دددددددددددق حددددددددددا 

 اإلداريين دق المعيد.
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 صدق البناء -

ىندا  ا رتبداطن معامد  إكد  دقدرة مدن الفقدرات  إذ  ارتبداطوحساب معامد   المقياستم تحمي  دقرات 

 ذياط بددين كد  دقدرة وبددين المقيداس الدديمود  د لدة لمصدددا بالنسدبة لكد  دقددرة ددق صددورة معامد  ارتبد

 تنتمق إليو  والجداو  التالية توضح ذلك.

 معامالت االرتباط بين كل فقرة والمقياس ككل -

 (19 الجدو 
 كك معامالت ا رتباط بين الفقرات والمقياس 

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 المقياس ككلمع 

 
 معامل االرتباط رقم الفقرة 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة مع المقياس ككل
 مع المقياس ككل

1 .590**  19 .218** 37  .586** 
2 .532**  20 .445** 38  .629** 
3 .586**  21 .351** 39  .639** 
4 .418**  22 .428** 40  .357** 
5 .434**  23 .376** 41  .515** 
6 .579**  24 .385** 42  .595** 
7 .459**  25 .454** 43  .503** 
8 .570**  26 .464** 44  .454** 
9 .457**  27 .410** 45  .585** 
10 .557**  28 .528** 46  .674** 
11 .406**  29 .319** 47  .637** 
12 .326**  30 .468** 48  .689** 
13 .488**  31 .368** 49  .654** 
14 .495**  32 .625** 50  .675** 
15 .649**  33 .406** 51  .660** 
16 .634**  34 .306** 52  .663** 
17 .551**  35 .301** 53  .697** 
18 .591**  36 .419**    

 (.0.05* دالة إحصاايا عند مستوى الد لة  
 (.0.01** دالة إحصاايا عند مستوى الد لة   
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    ( أن معددددامالت ارتبدددداط الفقددددرات مددددع المقيدددداس ككدددد  قددددد تراوحددددت مددددا بددددين19الجدددددو   يوضددددح 

(  وتجددددددر اإلشدددددارة أن جميدددددع معدددددامالت ا رتبددددداط دالدددددة احصددددداايا وذات درجدددددات 697.-218. 

 مقبولة.

 معامالت االرتباط بين األبعاد والمقياس ككل  -

 (20 الجدو 
 معامالت ا رتباط بين ك  ُبعد والمقياس كك 

 المقياس ككل معامالت االرتباط
 **900. الُبعد األو : عالقة الطالب بالمعمم
 **796. الُبعد الوانق: عالقة الطالب بزمالاو

 **879. الُبعد الوالث: عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفين
 

   ( معددددددامالت ا رتبدددددداط بددددددين كدددددد  ُبعددددددد والمقيدددددداس ككدددددد   إذ تراوحددددددت بددددددين20يوضددددددح الجدددددددو  

بدين كد  ُبعدد والمقيداس  (  وتجدر اإلشارة إلص أن جميع معامالت ا رتبداط**900. -**796. 

 كك  ذات قيم عالية ودالة احصاايا.

 القيم األخالقيةثبات مقياس  -

 معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ -

 (21 الجدو
 معامالت الوبات ألفا كرونباخ لألبعاد والمقياس كك 

 ألفا كرونباخ األبعاد
Cronbach's Alpha 

 0.626 الُبعد األو : عالقة الطالب بالمعمم
 0.806 الُبعد الوانق: عالقة الطالب بزمالاو

 0.759 الُبعد الوالث: عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفين
 807. المقياس ككل

 



66 
  

ىدق قديم  األخالقيدةالقديم ( أن معام  الوبات دق ك  بعد من أبعاد مقيداس 21يالحظ من الجدو   

ذات درجددة جيددددة مددن الوبدددات ددددق العمددوم ا نسدددانية  ومؤشددرا عمدددص مددددى ا تسدداا الدددداخمق ألبعددداد 

 المقياس  وعميو اعتبرت جميع أبعاد المقياس وابتو وصالحة ألغراض الدراسة.

 

 مقياس القيم األخالقيةالشكل النهائي ل -

العبدددددارات عمدددددص أبعددددداد والودددددة كمدددددا يبيندددددو ( عبدددددارة  وقدددددد توزعدددددت تمدددددك 53  يتكدددددون المقيددددداس مدددددن

 (.22الجدو  

 

 (22جدو  

 توزيع دقرات المقياس بحسب المجا ت

 عدد الفقرات المجا 
 18 عالقة الطالب بالمعمم
 19 عالقة الطالب بزمالاو

 16 عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفين واإلداريين بالمعيد
 53 الجموع

 

( 23دددددق ىدددددذا المقيددددداس عمدددددص خمددددس درجدددددات  ويوضدددددح جددددددو   وقددددد توزعدددددت درجدددددات اإلجابدددددة
 طريقة توزيع الدرجات عمص اإلجابات.
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 (23جدو   

 توزيع اإلجابات ودرجات ك  إجابة دق مقياس القيم األخالقية

 درجة اإلجابة اإلجابة
  5 بدرجة كبيرة جداً 

 4 كبيرة
 3 متوسطة
 2 ضعيفة
 1 نادرة

 

 

 

 مقياس القيم األخالقية توزيع فئات ودرجاتمعيار  -

دددق  داددات وتوزيددع درجددات مقيدداس القدديم األخالقيددة ودددا المعيددار الموضددح تحديددد تددم ا عتمدداد دددق

متبددددع دددددق الدراسددددات ذات مقيدددداس التدددددرج الخماسددددق كمددددا دددددق دراسددددة و معيددددار وىدددد  (24الجدددددو  

 (.2008 المعمري  

 (24جدو  

 معيار الحكم دق توضيح النتااس

 الموادقةدرجة  المدى

 ضعيفة 2.5أق  من 

 متوسطة 3.5حتص أق  من  2.5من 

 عالية دأكور 3.5من 
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 خامساً: إجراءات تطبيق الدراسة

قددددددام الباحددددددث بالتواصدددددد  مددددددع اإلداريددددددين بمعيدددددددي العمددددددوم اإلسددددددالمية بمسددددددقط وعبددددددري  -
 لالستاذان دق تطبيا الدراسة عمص طمبة المعيد.

المنتسددددبين لممعيدددددين وعدددددد الطمبددددة دددددق كدددد  صددددف قددددام الباحددددث بحصددددر عدددددد الطمبددددة  -
 دييما.

 قام الباحث بمعردة طبيعة توزيع معد  الدرجات لصفوف المعيدين. -
( طالبددددًا مددددن معيددددد العمددددوم 48قددددام الباحددددث بتوزيددددع ا سددددتبانة عمددددص عينددددة مكونددددة مددددن   -

 اإلسالمية بعبري لحساب الصدا والوبات.
عمدددددوم اإلسدددددالمية بمسدددددقط وعبدددددري مدددددع قدددددام الباحدددددث بتوزيدددددع ا سدددددتبانة عمدددددص معيددددددي ال -

 ا ستعانة ببعض اإلداريين دق ذلك.
قددددددام الباحددددددث باسددددددتخدام األسدددددداليب اإلحصددددددااية المناسددددددبة دددددددق ىددددددذا المجددددددا  لمحصددددددو   -

 عمص النتااس المتعمقة بالدراسة.

 الدراسة سادساً: المعالجة اإلحصائية المستخدمة في

  جابة عمص أسامة الدراسة كما يمق:( لspssاستخدم الباحث برنامس الحزم اإلحصااية  

(  سدددددددددتخراج Pearsonمعامددددددددد  الوبدددددددددات ألفاكرونبددددددددداخ ومعامددددددددد  ا رتبددددددددداط بيرسدددددددددون   -1
 صدا ووبات أداة الدراسة.

 المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية ل جابة عمص السؤا  األو  والوانق. -2
 ( ل جابة عمص السؤا  الوالث.Pearsonمعام  ارتباط بيرسون   -3
 ( ل جابة عمص السؤا  الرابع والخامس.ANOVAتحمي  التباين اآلحادي   -4
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 الرابع ال صل

  الدراسة نتائج

 أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 ثانٌا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً

 ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 رابعا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 خامسا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
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 الفصل الرابع

  الدراسةنتائج 

 لددددددى األخالقيدددددة بدددددالقيم وعالقتيددددا النفسدددددية الصدددددالبة معردددددة درجدددددة إلدددددصه الدراسدددددة ىدددددذ تىدددددد   

 اوديمددددددا يمددددددق عرضدددددد  عمددددددان سددددددمطنة ددددددق وعبددددددري بمسددددددقط اإلسددددددالمية العمددددددوم معيدددددددي طدددددالب

 .امرتبة حسب تسمس  أسامتي الدراسةلنتااس 

 ئج المتعمقة بالسؤال األول، ونصوأوال: النتا

 ؟"وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب لدى النفسية الصالبة درجة ما " 

ول جابددددددة عددددددن ىددددددذا السددددددؤا  تددددددم اسددددددتخراج المتوسددددددطات الحسددددددابية وا نحرادددددددات المعياريددددددة    

 العمدددددددددوم معيدددددددددي طددددددددالب لددددددددددى النفسددددددددية الصددددددددالبة درجددددددددةلتقددددددددديرات عينددددددددة الدراسددددددددة حدددددددددو  

  الصدددددددالبة النفسدددددددية ككددددددد  مقيددددددداس حسدددددددب عمدددددددان سدددددددمطنة ددددددددقوعبدددددددري  بمسدددددددقط اإلسدددددددالمية

 ( يوضح ذلك.25والجدو  رقم 

 (25 الجدو 
  النفسية الصالبة مقياس أبعادعمص عينة الالمتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية لتقديرات 

 ةمرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابي

المتوسط   المجاالت الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.42 4.01  ا لتزامالُبعد األو :  1 1
 0.46 4.00  الُبعد الوانق: التحكم 2 2
 0.49 4.00  الُبعد الوالث: التحدي 3 3

 0.39 4.01  مقياس الصالبة النفسية ككل  
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( المتوسددددددددددطات الحسددددددددددابية وا نحرادددددددددددات المعياريددددددددددة لتقددددددددددديرات عينددددددددددة 25يبددددددددددين الجدددددددددددو      

 بمسدددددددقط اإلسدددددددالمية العمدددددددوم معيددددددددي طدددددددالب لددددددددى النفسدددددددية الصدددددددالبة درجدددددددةحدددددددو  الدراسدددددددة 

  حيددددددث جددددددا  دددددددق ككددددد  النفسددددددية الصددددددالبة مقيددددداس أبعدددددداد حسددددددب عمدددددان سددددددمطنة دددددددق وعبدددددري

وانحدددددددددراف  (4.01 متوسدددددددددط حسدددددددددابق بمددددددددد بدددددددددأعمص   ا لتدددددددددزام: األو  الُبعددددددددددالمرتبدددددددددة األولدددددددددص 

 حسدددددددددابق متوسدددددددددطب  الدددددددددتحكم: الودددددددددانق الُبعدددددددددد الوانيدددددددددةددددددددددق المرتبدددددددددة  تددددددددداله(  0.42معيددددددددداري  

 الُبعددددددددد األخيددددددددرةو  الوالوددددددددة المرتبددددددددة دددددددددق جددددددددا  ديمددددددددا  (0.46  معيدددددددداري وانحددددددددراف( 4.00 بمدددددددد 

وبمددددد  المتوسدددددط   (0.49  معيددددداري وانحدددددراف( 4.00 بمددددد  حسدددددابق متوسدددددطب  التحددددددي: الوالدددددث

 تقدددددددددير( بدرجدددددددة 0.39(  بدددددددانحراف معيدددددددداري عدددددددام  4.01ككددددددد    لممقيدددددددداسالحسدددددددابق العدددددددام 

 .عالية
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 فقرات كل ب عد درجة -

  االلتزام: األول الب عد: 1

 (26 الجدو 

مرتبة تنازليا حسب   ا لتزام: األو  البُعد لفقرات المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية
 المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات الرقم ةبالرت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 عالية 0.77 4.62  أعتقد أن لحياتق ىددًا ومعنًص أعيش من أجمو. 10 1
 عالية 0.75 4.47  أعتز بقيمق ومباداق ميما ت يرت الظروف. 34 2
 عالية 0.76 4.44  معينة ألتزم بيا وأحادظ عمييا.لدي قيم ومبادئ  13 3
 عالية 0.89 4.30  قيمة الحياة تكمن دق و   الفرد لبعض المبادئ والقيم. 4 4
 عالية 0.83 4.29  أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند مواجيتيم ألي مشكمة. 22 5
 عالية 0.81 4.29  أبادر بعم  أي شق  أعتقد أنو يخدم أسرتق ومجتمعق. 31 6
 عالية 0.93 4.16  أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين وأبادر بمساعدتيم. 40 7
 عالية 1.02 4.13  أسعص ألن أكون اجتماعيًا. 25 8
 عالية 1.07 4.10  الحياة بك  ما دييا تستحا أن نحياىا. 37 9
 عالية 0.67 4.05  ميما كانت العقبات د ننق أستطيع تحقيا أىدادق. 1 10
  أتردد دق المشاركة دق أي نشاط يخدم المجتمع الذي أعيش  19 11

 ديو.
 عالية 1.04 3.96 

 عالية 1.17 3.61  أىتم بقضايا الوطن وأشارك دييا كمما أمكن. 43 12
 متوسطة 1.44 3.47    يوجد لدي من األىداف ما يدعو لمتمسك بيا أو الدداع عنيا. 16 13
 متوسطة 1.06 3.37  حياتق دق أنشطة   معنص ليا.  أضيع أوقات  7 14
 متوسطة 1.26 2.97  اىتمامق بنفسق   يترك لق درصة لمتفكير دق أي شق  آخر. 28 15

 عالية 0.42 4.01  المستوى العام
  

 الُبعدددددددلفقددددددرات  العددددددام المعيدددددداري وا نحددددددراف ( المتوسددددددط الحسددددددابق العددددددام26يبددددددين الجدددددددو     

(  0.42( بددددددددانحراف معيدددددددداري عددددددددام 4.01  لمُبعددددددددد العددددددددام المتوسددددددددط إذ بمدددددددد   ا لتددددددددزام: األو 

 لحيددددداتق أن أعتقدددددد" ( والتدددددق تدددددنص عمددددص10. حيددددث جدددددا ت الفقدددددرة رقددددم  عاليدددددة تقدددددديروبدرجددددة 
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(  4.62" ددددددق المرتبدددددة األولدددددص بدددددأعمص متوسدددددط حسدددددابق بمددددد   أجمدددددو مدددددن أعددددديش ومعندددددصً  ىددددددداً 

" درصدددددداً  وليسددددددت وكفدددددداح عمدددددد  الحيدددددداة( ونصدددددديا" 34تمتيددددددا دددددددق المرتبددددددة الوانيددددددة الفقددددددرة رقددددددم  

 قدددددددديم لددددددددي( "13(  تمتيدددددددا دددددددددق المرتبدددددددة الوالوددددددددة الفقدددددددرة رقددددددددم  4.47بمتوسدددددددط حسدددددددابق بمدددددددد   

(  بينمدددددددا جدددددددا ت 4.44" بمتوسدددددددط حسدددددددابق بمددددددد   عمييدددددددا وأحدددددددادظ بيدددددددا ألتدددددددزم معيندددددددة ومبدددددددادئ

" آخدددددر شدددددق  أي ددددددق لمتفكيدددددر درصدددددة لددددق يتدددددرك   بنفسدددددق اىتمدددددامق( ونصددددديا" 28الفقددددرة رقدددددم 

 (.2.97دق المرتبة األخيرة بمتوسط حسابق بم   
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 التحكم: الثاني الب عد: 2

 (27 الجدو 

مرتبة تنازليا حسب   التحكم: الوانق البُعد لفقرات المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية
 المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

الت ير ىو سنة الحياة والميم ىو القدرة عمص مواجيتو  38 1
 بنجاح.

 عالية 0.77 4.45

 عالية 0.83 4.34 الحياة عم  وكفاح وليست درصًا. 11 2
 عالية 0.90 4.33 أعتقد أن الجد وا جتياد يمعبان دورًا ىامًا دق حياتق. 23 3
دددد دراسة... إلخ( يعتمد عمص نجاحق دق أموري  عم   8 4

 مجيودي وليس عمص الحظ والصددة.
 عالية 0.80 4.32

 عالية 0.78 4.06 أتخذ قراراتق بنفسق و  ُتممص عمق من مصدر خارجق. 2 5
 عالية 1.07 4.04 أعتقد أن الفش  يعود إلص أسباب تكمن دق الشخص نفسو. 14 6
 عالية 0.91 3.99 التق تقع لق.أعتقد أن تأويري قوي عمص األحداث  32 7
 عالية 1.09 3.92   أعتمد عمص الحظ دق نجاحق. 20 8
 عالية 0.90 3.92 أستطيع التحكم دق مجرى أمور حياتق. 26 9
 عالية 1.06 3.86 أعتقد أن حياة األدراد تتأور بقوى يمكنيم السيطرة عمييا. 35 10
 عالية 1.05 3.84 يجري حولق من أحداث.أعتقد أن لق تأويرًا قويًا عمص ما  41 11
 عالية 1.02 3.78 أعتقد أن ك  ما يحدث لق غالبًا ىو نتيجة تخطيطق. 17 12
 عالية 1.12 3.64 أشعر بالحماس لمواجية المشكالت حتص قب  أن تحدث. 5 13
 عالية 1.27 3.57 أعتقد أن سو  الحظ يعود إلص سو  التخطيط. 29 14

 عالية 0.46 4.00 المستوى العام
 

 الُبعدددددددلفقددددددرات  العددددددام المعيدددددداري وا نحددددددراف ( المتوسددددددط الحسددددددابق العددددددام27يبددددددين الجدددددددو      

(  0.46( بددددددددانحراف معيددددددداري عددددددددام 4.00  لمُبعدددددددد العددددددددام المتوسدددددددط   إذ بمدددددددد الدددددددتحكم: الودددددددانق

 سدددددنة ىدددددو الت يدددددر" ( والتدددددق تدددددنص عمدددددص38. حيدددددث جدددددا ت الفقدددددرة رقدددددم  عاليدددددة تقدددددديروبدرجدددددة 

" دددددق المرتبددددة األولددددص بددددأعمص متوسددددط حسددددابق بنجدددداح مواجيتددددو عمددددص القدددددرة ىددددو والميددددم الحيدددداة

 وكفددددددداح عمددددددد  الحيددددددداة( ونصددددددديا" 11(  تمتيدددددددا ددددددددق المرتبدددددددة الوانيدددددددة الفقدددددددرة رقدددددددم  4.45بمددددددد   
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 (23(  تمتيدددددا ددددددق المرتبدددددة الوالودددددة الفقدددددرة رقدددددم  4.34" بمتوسدددددط حسدددددابق بمددددد   درصددددداً  وليسدددددت

" بمتوسددددددط حسددددددابق بمدددددد  حيدددددداتق دددددددق ىامدددددداً  دوراً  يمعبددددددان تيددددددادوا ج الجددددددد أن أعتقددددددد"  ونصدددددديا

 سدددددددو  إلدددددددص يعدددددددود الحدددددددظ سدددددددو  أن أعتقدددددددد( ونصددددددديا" 29(  بينمدددددددا جدددددددا ت الفقدددددددرة رقدددددددم 4.33 

 (.3.57" دق المرتبة األخيرة بمتوسط حسابق بم   التخطيط
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 التحدي: الثالث الب عد: 3

 (28 الجدو 

مرتبة تنازليا حسب   التحدي: الوالث البُعد لفقرات المعياريةالمتوسطات الحسابية وا نحرادات 
 المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التقدير

 عالية 0.96 4.32 لدي حب الم امرة والرغبة دق استكشاف ما يحيط بق. 30 1
 عالية 0.89 4.30 أعردو.لدي حب استطالع ورغبة دق معردة ما    9 2
 عالية 0.96 4.26 الحياة المويرة المتحركة ىق الحياة الممتعة بالنسبة لق. 36 3
أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممق وقدرتق  27 4

 عمص الموابرة.
 عالية 0.89 4.23

وارتيا تكمن دق قدرة الفرد عمص  3 5 أعتقد أن متعة الحياة وا 
 تحدياتيا.مواجية 

 عالية 0.88 4.21

لدي قدرة عمص الموابرة حتص أنتيق من ح  أي مشكمة  15 6
 تواجينق.

 عالية 0.83 4.15

 عالية 1.01 4.03 أشعر بالحماس واإلوارة عند ت يرات الحياة. 42 7
 عالية 1.06 3.92 عندما أح  مشكمة أجد متعة دق التحرك لح  مشكمة أخرى. 24 8
مواجية المشكالت ألننق أوا دق قدرتق عمص أبادر دق  33 9

 حميا.
 عالية 0.99 3.91

 عالية 1.00 3.89 أعم  عمص تفادي المشكالت قب  وقوعيا. 6 10
أعتقد أن الحياة المويرة ىق التق تنطوي عمص مشكالت  12 11

 أستطيع أن أواجييا.
 عالية 1.04 3.82

ىق حياة مممة  أعتقد أن الحياة التق   تنطوي عمص ت يير 39 12
 وروتينية.

 عالية 1.31 3.78

  أشعر بالخوف والتيديد لما قد يطرأ عمص حياتق من  21 13
 ظروف وأحداث.

 عالية 1.07 3.74

 متوسطة 1.24 3.45 المشكالت تستنفر قواي وقدراتق عمص التحدي. 18 14
 عالية 0.49 4.00 المستوى العام  

 

 الُبعدددددددلفقددددددرات  العددددددام المعيدددددداري وا نحددددددراف الحسددددددابق العددددددام( المتوسددددددط 28يبددددددين الجدددددددو      

(  0.49( بدددددددانحراف معيددددددداري عدددددددام 4.00  لمُبعدددددددد العدددددددام المتوسدددددددط   إذ بمددددددد التحددددددددي: الوالدددددددث
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 الم ددددامرة حددددب لدددددي" ( والتددددق تددددنص عمددددص30. حيددددث جددددا ت الفقددددرة رقددددم  عاليددددة تقددددديروبدرجددددة 

بددددددأعمص متوسددددددط حسددددددابق بمدددددد  " دددددددق المرتبددددددة األولددددددص بددددددق يحدددددديط مددددددا استكشدددددداف دددددددق والرغبددددددة

 دددددق ورغبددددة اسددددتطالع حددددب لدددددي( ونصدددديا" 9(  تمتيددددا دددددق المرتبددددة الوانيددددة الفقددددرة رقددددم  4.67 

(  تمتيدددددا ددددددق المرتبدددددة الوالودددددة الفقدددددرة رقددددددم 4.64" بمتوسدددددط حسدددددابق بمددددد   أعرددددددو   مدددددا معرددددددة

بمدددددد  " بمتوسددددددط حسددددددابق لددددددق بالنسددددددبة الممتعددددددة الحيدددددداة ىددددددق المتحركددددددة المويددددددرة الحيدددددداة( " 36 

 عمددددددص وقدددددددراتق قددددددواي تسددددددتنفر المشددددددكالت( ونصدددددديا" 18(  بينمددددددا جددددددا ت الفقددددددرة رقددددددم 4.26 

 (.3.45" دق المرتبة األخيرة بمتوسط حسابق بم   التحدي

 ، ونصوالثاني: النتائج المتعمقة بالسؤال ثانيا

 ؟"وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب لدى القيم األخالقية درجة ما " 

ول جابددددددة عددددددن ىددددددذا السددددددؤا  تددددددم اسددددددتخراج المتوسددددددطات الحسددددددابية وا نحرادددددددات المعياريددددددة    

 اإلسدددددالمية العمدددددوم معيدددددي طدددددالب لددددددى األخالقيددددة القددددديم درجدددددةلتقددددديرات عيندددددة الدراسدددددة حددددو  

( 29  والجدددددو  رقددددم ككدددد  األخالقيددددة القدددديم مقيدددداس حسددددب عمددددان سددددمطنة دددددقوعبددددري  بمسددددقط

 يوضح ذلك.

 (29 الجدو 
 القيم األخالقية  مقياس أبعادعمص عينة الالمتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية لتقديرات 

 ةمرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابي

المتوسط   المجاالت الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.47 4.27  الوانق: عالقة الطالب بزمالاو الُبعد 2 1
 0.74 4.23  عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفينالوالث:  الُبعد 3 2
 0.58 4.18  األو : عالقة الطالب بالمعمم الُبعد 1 3

 0.51 4.23  مقياس القيم األخالقية ككل  
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( المتوسددددددددددطات الحسددددددددددابية وا نحرادددددددددددات المعياريددددددددددة لتقددددددددددديرات عينددددددددددة 29يبددددددددددين الجدددددددددددو      

 وعبددددري بمسددددقط اإلسددددالمية العمددددوم معيدددددي طددددالب لدددددى األخالقيددددة القدددديم درجددددةحددددو  الدراسددددة 

  حيددددددث جدددددا  دددددددق المرتبددددددة األولددددددص ككدددددد  األخالقيدددددة القدددددديم مقيدددددداس حسدددددب عمددددددان سددددددمطنة ددددددق

وانحددددددددراف  (4.27 بددددددددأعمص متوسددددددددط حسددددددددابق بمدددددددد   بزمالاددددددددو الطالددددددددب عالقددددددددة: الوددددددددانق الُبعددددددددد

 المعيدددددددد بددددددد دارة الطالددددددب عالقدددددددة: الوالددددددث الُبعدددددددد الوانيددددددةدددددددق المرتبدددددددة  تددددددداله(  0.47معيدددددداري  

 دددددددددق جددددددددا  ديمددددددددا  (0.74  معيدددددددداري وانحددددددددراف( 4.23 بمدددددددد  حسددددددددابق متوسددددددددطب  والمددددددددوظفين

 حسدددددددددددابق متوسدددددددددددطب  بدددددددددددالمعمم الطالدددددددددددب عالقدددددددددددة: األو  الُبعدددددددددددد األخيدددددددددددرةو  الوالودددددددددددة المرتبدددددددددددة

ككدددددددد   لممقيدددددددداسوبمدددددددد  المتوسددددددددط الحسددددددددابق العددددددددام   (0.58  معيدددددددداري وانحددددددددراف( 4.18 بمدددددددد 

 .عالية تقدير( بدرجة 0.51 (  بانحراف معياري عام 4.23 
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 فقرات كل ب عد درجة -

 بالمعمم الطالب عالقة: األول الب عد: 1

 (30 الجدو 

مرتبة   بالمعمم الطالب عالقة: األو  البُعد لفقرات المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية
 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 عالية 0.75 4.50  أراعق أدب الحديث مع معممق. 13 1

 عالية 0.83 4.48  أظير ا بتسامة عند لقا  معممق. 4 2

 عالية 0.92 4.44  أطرا الباب مستأذنًا قب  الدخو  إلص الفص  12 3

 عالية 0.92 4.43  أتواضع دق تعاممق مع معممق و  أتعالص عميو. 18 4

أرد إلص المعمم قممو الذي تركو عمص الطاولة أونا   5 5
 تصحيح الكراسات.

 
 

 عالية 1.00 4.42

 عالية 1.02 4.38  أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا المعممين. 6 6

رشاده. 16 7  عالية 0.90 4.27  أطيع معممق وأستجيب لنصحو وا 

 عالية 0.84 4.26  لممعمم.أدق بالعيد الذي أعطيو  7 8

 عالية 1.00 4.25  أعتذر لمعممق إذا أسأت إليو. 2 9

 عالية 0.92 4.23  ألتزم الصدا دق حديوق مع معممق. 1 10

 عالية 1.06 4.18  أشكر معممق عمص جيوده. 3 11

أقيم معممق بشك  موضوعق بعيدًا عن األىوا   9 12
 والعواطف.

 عالية 1.00 4.10 

 عالية 0.98 4.07  أص ق إلص معممق أونا  الحصة و  أشوش عمص حديوو. 14 13

 عالية 1.04 4.05  أتقب  النقد من معممق بصدر رحب. 10 14

أضبط نفسق و  أوور عند الحصو  عمص درجات  11 15
 متدنية.

 عالية 1.18 3.87 

 عالية 1.13 3.81  أذكر محاسن المعممين أونا  غيابيم. 8 16

 عالية 1.20 3.80  أتسامح مع معممق إذا أسا  إلق بقصد أو بدون قصد. 15 17

 عالية 1.25 3.79  أشارك معممق دق أدراحو ودق أحزانو. 17 18

 عالية 0.58 4.18  المستوى العام  
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 المجدددددا لفقدددددرات  العدددددام المعيددددداري وا نحدددددراف ( المتوسدددددط الحسدددددابق العدددددام30يبدددددين الجددددددو     

( بدددددددانحراف معيددددددداري 4.18  مُبعددددددددل العدددددددام المتوسدددددددط   إذ بمددددددد بدددددددالمعمم الطالدددددددب عالقدددددددة: األو 

" ( والتددددددق تددددددنص عمددددددص13. حيددددددث جددددددا ت الفقددددددرة رقددددددم  عاليددددددة تقدددددددير(  وبدرجددددددة 0.58عددددددام 

(  4.50" دددددق المرتبددددة األولددددص بددددأعمص متوسددددط حسددددابق بمدددد   معممددددق مددددع الحددددديث أدب أراعددددق

" معممدددددددق لقدددددددا  عندددددددد ا بتسدددددددامة أظيدددددددر( ونصددددددديا" 4تمتيدددددددا ددددددددق المرتبدددددددة الوانيدددددددة الفقدددددددرة رقدددددددم  

 البددددداب أطدددددرا( " 12(  تمتيدددددا ددددددق المرتبدددددة الوالودددددة الفقدددددرة رقدددددم  4.48بمتوسدددددط حسدددددابق بمددددد   

(  بينمددددددا جددددددا ت الفقددددددرة 4.44" بمتوسددددددط حسددددددابق بمدددددد   الفصدددددد  إلددددددص الدددددددخو  قبدددددد  مسددددددتأذناً 

األخيدددددرة بمتوسددددددط " دددددددق المرتبدددددة أحزاندددددو وددددددق أدراحددددددو ددددددق معممدددددق أشددددددارك( ونصددددديا" 17رقدددددم 

 (.3.79حسابق بم   
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 بزمالئو الطالب عالقة: الثاني الب عد: 2

 (31 الجدو 

مرتبة   بزمالاو الطالب عالقة: الوانق البُعد لفقرات المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية
 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 عالية 0.74 4.58  أحفظ أسرار زمالاق و  أدشييا. 35 1
 عالية 0.78 4.46  أتجنب حسد زمالاق وأحب الخير ليم. 34 2
 عالية 0.90 4.44  أحادظ عمص ممتمكات زميمق كأنيا لق. 22 3
 عالية 0.69 4.43  أقف بجانب زمالاق المستضعفين عند الحاجة. 29 4
 عالية 0.77 4.39  أتواضع دق معاممة زمالاق و  أتعالص عمييم. 31 5
 عالية 0.98 4.37  أساعد زميمق المعاا وأقدم العون لو. 23 6
 عالية 0.81 4.37  أتجنب إيذا  الزمال  ما أمكن. 26 7
 عالية 0.85 4.32  أساعد المحتاجين من الزمال . 30 8
 عالية 0.90 4.29  شؤون زمالاق الخاصة.أتجنب التدخ  دق  27 9
 عالية 0.97 4.27  أحرص عمص مصاحبة الزمال  األخيار. 28 10
 عالية 0.98 4.27  أقدم نصيحة لزمالاق إذا ما شعرت بالحاجة لذلك. 36 11
 عالية 0.87 4.23  أحترم مشاعر زمالاق حتص لو اختمفوا معق دق الرأي. 24 12
 عالية 0.94 4.22  اإلصالح بين المتخاصمين من زمالاق.أسعص دق  33 13
 عالية 0.98 4.19  أتجنب اليمز والممز دق حا زمالاق. 32 14
 عالية 0.89 4.16  أعفو عن زميمق إذا ما أخطأ دق حقق. 21 15
 عالية 0.94 4.15  أستخدم ألفاظا ميذبة دق مخاطبة زمالاق. 37 16
 عالية 0.84 4.08  من المواقف.أؤور زمالاق دق كوير  19 17
 عالية 0.95 4.03  أصدر الحكم عمص زمالاق بتأٍن ورويَّة بعيدًا  عن األىوا . 25 18
 عالية 1.03 3.92  أتجنب السخرية من زمالاق. 20 19
 عالية 0.47 4.27  المجال الثاني: عالقة الطالب بزمالئو  

 

 المجدددددا لفقدددددرات  العدددددام المعيددددداري وا نحدددددراف العدددددام( المتوسدددددط الحسدددددابق 31يبدددددين الجددددددو      

( بددددددانحراف معيدددددداري 4.27  مُبعدددددددل العددددددام المتوسددددددط   إذ بمدددددد بزمالاددددددو الطالددددددب عالقددددددة: الوددددددانق

     ( والتدددددددق تدددددددنص عمدددددددص35. حيدددددددث جدددددددا ت الفقدددددددرة رقدددددددم  عاليدددددددة تقددددددددير(  وبدرجدددددددة 0.47عدددددددام 
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متوسددددددددط حسددددددددابق بمدددددددد  " دددددددددق المرتبددددددددة األولددددددددص بددددددددأعمص أدشددددددددييا و  زمالاددددددددق أسددددددددرار أحفددددددددظ" 

 وأحدددددب زمالادددددق حسدددددد أتجندددددب( ونصددددديا" 34(  تمتيدددددا ددددددق المرتبدددددة الوانيدددددة الفقدددددرة رقدددددم  4.58 

( " 22(  تمتيددددددا دددددددق المرتبددددددة الوالوددددددة الفقددددددرة رقددددددم  4.46" بمتوسددددددط حسددددددابق بمدددددد   ليددددددم الخيددددددر

(  بينمدددددددا جدددددددا ت 4.44" بمتوسدددددددط حسدددددددابق بمددددددد   لدددددددق كأنيدددددددا زميمدددددددق ممتمكدددددددات عمدددددددص أحدددددددادظ

" ددددددددق المرتبدددددددة األخيدددددددرة بمتوسدددددددط زمالادددددددق مدددددددن السدددددددخرية أتجندددددددب( ونصددددددديا" 20الفقدددددددرة رقدددددددم 

 (.3.92حسابق بم   
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 والموظفين المعيد بإدارة الطالب عالقة :الثالث المجال: 3

 (32 الجدو 

 المعيد ب دارة الطالب عالقة: الوالث مبُعدل لفقرات المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية  والموظفين

المتوسط   الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 عالية 0.74 4.67  أطرا الباب مستأذنًا قب  الدخو  إلص مدير المعيد. 40 1
 عالية 0.73 4.64  أراعق أدب الحديث مع مدير المعيد. 41 2
 عالية 0.71 4.57  معيدي.أحرص عمص نظادة  44 3
 عالية 0.84 4.51  أحادظ عمص مرادا المعيد وممتمكاتو. 43 4
 عالية 0.96 4.42  ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المعيد. 38 5
 عالية 1.06 4.30  أراعق أدب الحديث مع اإلداريين. 51 6
 عالية 1.07 4.28  أتجنب ال ش دق ا متحانات. 45 7
 عالية 1.08 4.21  النقد من مدير المعيد بصدر رحب.أتقب   39 8
 عالية 1.15 4.19  أتواضع دق تعاممق مع اإلداريين دق المعيد. 49 9
 عالية 1.15 4.19  أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا اإلداريين دق المعيد. 53 10
 عالية 1.12 4.08  أحترم القوانين وأتقيد بالموااح. 46 11
 عالية 1.25 4.07  أتجنب تجريح اإلداريين دق المعيد. 47 12
 عالية 1.20 4.03  أحترم اإلداريين دق المعيد وأقدر جيودىم. 48 13
 عالية 1.28 3.89  أتجنب اليمز والممز دق حا اإلداريين. 50 14
 عالية 1.33 3.86  أعتذر ل داريين إذا أسأت إلييم. 52 15
المعيد دق النشاطات التق تقوم بيا إدارة أتعاون مع إدارة  42 16

 المعيد.
 

 
 عالية 1.28 3.80

 عالية 0.74 4.23  المستوى العام  
 

 الُبعدددددددلفقددددددرات  العددددددام المعيدددددداري وا نحددددددراف ( المتوسددددددط الحسددددددابق العددددددام32يبددددددين الجدددددددو      

( 4.23  لمُبعددددددد العددددددام المتوسددددددط   إذ بمدددددد والمددددددوظفين المعيددددددد بدددددد دارة الطالددددددب عالقددددددة: الوالددددددث

( والتددددق 40. حيددددث جددددا ت الفقددددرة رقددددم  عاليددددة تقدددددير(  وبدرجددددة 0.74بددددانحراف معيدددداري عددددام 

" دددددددق المرتبددددددة األولددددددص المعيددددددد مدددددددير إلددددددص الدددددددخو  قبدددددد  مسددددددتأذناً  البدددددداب أطددددددرا" تددددددنص عمددددددص
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( ونصددددديا" 41(  تمتيدددددا ددددددق المرتبدددددة الوانيدددددة الفقدددددرة رقدددددم  4.67بدددددأعمص متوسدددددط حسدددددابق بمددددد   

(  تمتيدددددا ددددددق المرتبدددددة 4.64" بمتوسدددددط حسدددددابق بمددددد   المعيدددددد مددددددير مدددددع الحدددددديث أدب أراعدددددق

(  4.57" بمتوسددددددط حسددددددابق بمدددددد   معيدددددددي نظادددددددة عمددددددص أحددددددرص( " 44الوالوددددددة الفقددددددرة رقددددددم  

 تقدددددوم التدددددق النشددددداطات ددددددق المعيدددددد إدارة مدددددع أتعددددداون( ونصددددديا" 42بينمدددددا جدددددا ت الفقدددددرة رقدددددم 

 (.3.80حسابق بم   " دق المرتبة األخيرة بمتوسط المعيد إدارة بيا

 ، ونصوالثالث: النتائج المتعمقة بالسؤال ثالثا

 معيدي طالب لدى األخالقية والقيم النفسية الصالبة بين احصائيا دالة عالقة ىناك ىل" 

 "؟في سمطنة عمان وعبري بمسقط اإلسالمية العموم

لمعرددددددددة ( Pearsonتدددددددم اسددددددتخراج معامدددددد  ارتبدددددداط بيرسددددددون   ل جابددددددة عددددددن ىددددددذا السددددددؤا    

 معيدددددي طددددالب لدددددى األخالقيددددة القيمبدددد وعالقتيددددا النفسددددية الصددددالبة درجددددة بددددين العالقددددة طبيعددددة

 يوضح ذلك. ( 33 والجدو   عمان سمطنة دق وعبري بمسقط اإلسالمية العموم
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 (33 جدو ال
 طالب لدى األخالقية والقيم النفسية الصالبةبين لمعالقة (  Pearsonمعام  ارتباط بيرسون 

 عمان سمطنة دق وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي

عالقة الطالب  عالقة االرتباط  األبعاد
 بالمعمم

عالقة الطالب 
 بزمالئو

عالقة الطالب بإدارة 
 المعيد والموظفين

مقياس القيم 
 األخالقية ككل

 **r) .449** .574** .365** .525معام  بيرسون    االلتزام
 0.000 0.000 0.000 0.000 الد لة ا حصااية

 **r) .443** .493** .379** .503معام  بيرسون    التحكم
 0.000 0.000 0.000 0.000 الد لة ا حصااية

 **r) .425** .468** .350** .475معام  بيرسون    يالتحد
 0.000 0.000 0.000 0.000 الد لة ا حصااية  

 مقياس الصالبة
 النفسية ككل

 
 

 **r) .508** .591** .422** .579بيرسون   معام 
 0.000 0.000 0.000 0.000 الد لة ا حصااية

 (1...  من أق  الد لة مستوى عند احصاايا دالة**  
 

( α≤0.01عنددددددد مسددددددتوى الد لددددددة   عالقددددددة دالدددددة إحصدددددداايا وجددددددود (33يبدددددين الجدددددددو  رقددددددم     

 بمسدددددددقط اإلسدددددددالمية العمدددددددوم معيددددددددي طدددددددالب لددددددددى والقددددددديم األخالقيدددددددة النفسدددددددية الصدددددددالبةبدددددددين 

بددددين جميددددع الخطددددق  معامدددد  ا رتبدددداطقدددديم وتجدددددر اإلشددددارة إلددددص أن  ؛عمددددان سددددمطنة دددددق وعبددددري

 طدددددددالب لددددددددى النفسدددددددية ة؛ وىدددددددذا يعندددددددق أن الصدددددددالبةوموجبددددددد ةتامددددددد ةطرديدددددددأبعددددددداد المقياسدددددددين 

إذ بم دددددددت ليدددددددا تدددددددأوير بدددددددالقيم األخالقيدددددددة لددددددددييم   وعبدددددددري بمسدددددددقط اإلسدددددددالمية العمدددددددوم معيددددددددي

بدددددددددين المقياسدددددددددين ككددددددددد   (  وبمددددددددد  معامددددددددد  ا رتبددددددددداط بيرسدددددددددون0.000الد لدددددددددة اإلحصدددددددددااية  

 .579**0=r ) التوعيددددددة قددددددوي ضددددددرورة يو  األو  والوددددددانقدعم نتيجددددددة السددددددؤا  يدددددد وىددددددذا التددددددأوير

  .بأىمية الصالبة النفسية وعالقتيا بالقيم األخالقية

( بددددددين أبعدددددداد المقياسددددددين  دقددددددد Pearson بيرسددددددون ا رتبدددددداطدددددددق حددددددين تتددددددراوح معددددددامالت     

مددددددع    مددددددن مقيدددددداس الصدددددالبة النفسدددددديةا لتدددددزام: األو  الُبعدددددددتراوحدددددت معددددددامالت ا رتبددددداط بددددددين 

(  وبمددددددددد  تدددددددددأوير الُبعدددددددددد مدددددددددع **574.( و **365.بدددددددددين  األخالقيدددددددددة القددددددددديمأبعددددددددداد مقيددددددددداس 
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تراوحددددددددت معددددددددامالت  (  وىددددددددو أكوددددددددر األبعدددددددداد ارتباطددددددددا  دددددددددق حددددددددين**525.ككدددددددد   المقيدددددددداس

 القددددديممدددددع أبعددددداد مقيددددداس    مدددددن مقيددددداس الصدددددالبة النفسددددديةالدددددتحكم: الودددددانق الُبعددددددا رتبددددداط بدددددين 

 (  وبمدددددددددددددددددد  تددددددددددددددددددأوير الُبعددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددع المقيدددددددددددددددددداس**493.( و **379.بددددددددددددددددددين  األخالقيددددددددددددددددددة

  مددددددددن التحدددددددددي: الوالددددددددث الُبعدددددددددتراوحددددددددت معددددددددامالت ا رتبدددددددداط بددددددددين  (  بينمددددددددا**503.ككدددددددد  

(  **468.( و **350.بدددددين  األخالقيدددددة القددددديممدددددع أبعددددداد مقيددددداس  مقيددددداس الصدددددالبة النفسدددددية

(  وىدددددو أقددددد  األبعددددداد ارتباطدددددا بمقيددددداس القددددديم **475.ككددددد   وبمددددد  تدددددأوير الُبعدددددد مدددددع المقيددددداس

 األخالقية.

 ، ونصوالرابع: النتائج المتعمقة بالسؤال رابعا

 العمةوم معيةدي طةالب بةين النفسةية الصةالبة درجةة فةي إحصةائية داللةة ذات فةروق توجد ىل" 

 "؟(12، 11، 11)الصف متغير إلى تعزى وعبري بمسقط اإلسالمية

 الحسدددددددددابية المتوسدددددددددطات  سدددددددددتخراج البياندددددددددات تحميددددددددد  تدددددددددم السدددددددددؤا  ىدددددددددذا عدددددددددن ل جابدددددددددة   

 باسددددددددتخدام المتوسددددددددطات ىددددددددذه ومقارنددددددددة  لمقيدددددددداس الصددددددددالبة النفسددددددددية المعياريددددددددة وا نحرادددددددددات

  10 الصددددددف مت يددددددر إلددددددص تعددددددزى التددددددق الفددددددروا د لددددددة مددددددن لمتحقددددددا األحددددددادي التبدددددداين تحميدددددد 

 ( يوضح ذلك.34  والجدو  رقم (12  11
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 (34 الجدو 
 بين النفسية الصالبة درجة حو  الصفألور مت ير  المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية

 عمان سمطنة دق وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب

   الصف
الب عد األول: 

 االلتزام
الب عد الثاني: 

 التحكم
الب عد الثالث: 

 التحدي
مقياس الصالبة 

 النفسية ككل
 3.97 3.96 4.00 3.96 ابقسالمتوسط الح  العاشر

 0.39 0.49 0.48 0.39 ا نحراف المعياري
 3.96 3.98 3.93 3.97 ابقسالمتوسط الح  الحادي عشر

 0.40 0.48 0.44 0.45 ا نحراف المعياري
 4.16 4.11 4.13 4.22 ابقسالمتوسط الح  عشرالوانق 

 0.36 0.48 0.42 0.36 ا نحراف المعياري
 4.00 4.00 4.00 4.01 ابقسالمتوسط الح  الكمق

 0.39 0.49 0.46 0.42 ا نحراف المعياري
 

دددددددق المتوسددددددطات الحسددددددابية وا نحرادددددددات المعياريددددددة  ظاىريددددددا( تبيانددددددا 34يبددددددين الجدددددددو  رقددددددم   

 اإلسددددالمية العمددددوم معيدددددي طددددالب بددددين النفسددددية الصددددالبة درجددددة حددددو لتقددددديرات عينددددة الدراسددددة 

 .(12  11  10 الصف لمت ير تعزى عمان سمطنة دق وعبري بمسقط

 التبدددداين تحميدددد  ولمتأكددددد مددددن د لددددة الفددددروا اإلحصددددااية بددددين المتوسددددطات الحسددددابية  تددددم اسددددتخدام

 ( يوضح ذلك.35  والجدو  ( ANOVA األحادي
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 (35 الجدو 
 طالب بين النفسية الصالبة درجة حو  الصف( ألور مت ير  ANOVAتحمي  التباين األحادي  

 عمان سمطنة دق وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي

 المصدر األبعاد
 مجموع

 المربعات
درجات 
 الحرية

 متوسط
فقيمة  المربعات  

الداللة 
 اإلحصائية

 ا لتزامالُبعد األو : 
 

 0.001 6.735 1.122 2 2.244 بين المجموعات
   0.167 227 37.818 داخ  المجموعات

    229 40.062 الكمق
 0.070 2.692 0.561 2 1.122 بين المجموعات الُبعد الوانق: التحكم

   0.208 227 47.305 داخ  المجموعات
    229 48.427 الكمق

 0.240 1.436 0.338 2 0.676 بين المجموعات الُبعد الوالث: التحدي
   0.235 227 53.443 داخ  المجموعات

    229 54.119 الكمق 
مقياس الصالبة النفسية 

 كك 
 0.018 4.116 0.612 2 1.224 بين المجموعات
   0.149 227 33.759 داخ  المجموعات

    229 34.983 الكمق
      

وجدددددود ددددددروا ذات د لدددددة إحصدددددااية عندددددد مسدددددتوى الد لدددددة ( 35يالحدددددظ مدددددن الجددددددو  رقدددددم     

 α≤0.05) معيددددددي طدددددالب بدددددين النفسدددددية الصدددددالبة درجدددددة حدددددو  ددددددق تقدددددديرات عيندددددة الدراسدددددة 

الصدددددف ددددددق الُبعدددددد تعدددددزى إلدددددص مت يدددددر  عمدددددان سدددددمطنة ددددددق وعبدددددري بمسدددددقط اإلسدددددالمية العمدددددوم

(  وبد لدددددددددددددة إحصددددددددددددددااية 6.735 فإذ بم دددددددددددددت قيمدددددددددددددة   األو  ا لتدددددددددددددزام( والمقيددددددددددددداس ككددددددددددددد 

 إحصدددددددااية وبد لدددددددة  (4.116 ف قيمدددددددة بم دددددددت  بينمدددددددا ا لتدددددددزام: األو  الُبعددددددددددددددددق  (0.001 

 المقياس كك . دق( 0.018 
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وجدددددود ددددددروا ذات د لدددددة إحصدددددااية عندددددد مسدددددتوى الد لدددددة  عددددددميالحدددددظ مدددددن الجددددددو  ديمدددددا    

 α≤0.05) وبد لدددددددة إحصدددددددااية 2.692 فإذ بم دددددددت قيمدددددددة الُبعددددددددين الودددددددانق والوالدددددددث   ددددددددق  )

 وبد لددددددددددة  (1.436 ف قيمددددددددددة بم دددددددددت  ددددددددددق حددددددددددين الددددددددددتحكم: الودددددددددانق الُبعدددددددددددددددددددددق  (0.070 

 .التحدي: الوالث الُبعد دق( 0.240  إحصااية

تددددددم   ككدددددد  والمقيدددددداس األو  الُبعدددددددولبيددددددان الفددددددروا الزوجيددددددة بددددددين المتوسددددددطات الحسددددددابية دددددددق 

 (.36كما ىو مبين دق الجدو  ( Scheffe  بطريقةاستخدام المقارنات البعدية 

 (36 الجدو 

 بين النفسية الصالبة درجة حو  الصف مت ير ألور (Scheffe  بطريقة البعدية المقارنات
 عمان سمطنة دق وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب

فرق  الصف األبعاد
 المتوسطات

الداللة 
 اتجاه الفروق االحصائية

األو : الُبعد 
 ا لتزام
 

 ____ 0.993 0.00694 العاشر الحادي عشر
 الوانق عشر 0.003 *25846. الوانق عشر العاشر

 الوانق عشر 0.006 *25152. الوانق عشر الحادي عشر
مقياس 
الصالبة 
 النفسية كك 

 ____ 0.975 0.01278 العاشر الحادي عشر
 الوانق عشر 0.035 *18289. الوانق عشر العاشر

 الوانق عشر 0.031 *19567. الوانق عشر الحادي عشر
 (α≤0.05)* دالة عند مستوى الداللة 

وجددددددددود دددددددددروا ذات د لددددددددة إحصددددددددااية عنددددددددد مسددددددددتوى الد لددددددددة ( 36يتبددددددددين مددددددددن الجدددددددددو      

 α≤0.05) أددددددراد العيندددددة ددددددق الصدددددف الودددددانق عشدددددر وأددددددراد العيندددددة ددددددق الصدددددفين العاشدددددر  بدددددين

ددددددق الُبعدددددد  عشدددددر الودددددانق الصدددددف ددددددق العيندددددة أددددددرادوجدددددا ت الفدددددروا لصدددددالح والحدددددادي عشدددددر  

 األو  والمقياس كك .

 



91 
  

 ، ونصوالخامس: النتائج المتعمقة بالسؤال خامسا

 العمةوم معيةدي طةالب بةين النفسةية الصةالبة درجةة فةي إحصةائية داللةة ذات فةروق توجد ىل" 

 "؟مرتفع، متوسط، منخفض(المعّدل)  متغير إلى تعزى وعبري بمسقط اإلسالمية

 تم اعتماد التوزيع التالق لمستويات المعّد :

 (37 الجدو        

 توزيع مستويات المعد        

 مستوى المعد           
 منخفض متوسط مرتفع الصف  

 العاشر والوانق عشر
 650 ٌأق  من  799إلص   650من  دأعمص  800من  (1000 العالمة الكمية: 

 عشرالحادي 
 715أق  من  879إلص   715من  دأعمص  880من  (1100 العالمة الكمية: 

 

 الحسدددددددددابية المتوسدددددددددطات  سدددددددددتخراج البياندددددددددات تحميددددددددد  تدددددددددم السدددددددددؤا  ىدددددددددذا عدددددددددن ل جابدددددددددة   

 باسددددددددتخدام المتوسددددددددطات ىددددددددذه ومقارنددددددددة  لمقيدددددددداس الصددددددددالبة النفسددددددددية المعياريددددددددة وا نحرادددددددددات

 مرتفدددددع  المعدددددد  مت يددددر إلدددددص تعدددددزى التددددق الفدددددروا د لددددة مدددددن لمتحقدددددا األحددددادي التبددددداين تحميدددد 

 ( يوضح ذلك.38  والجدو  رقم (منخفض متوسط 
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 (38 الجدو 
 بين النفسية الصالبة درجة حو  المعّد ألور مت ير  المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية

 عمان سمطنة دق وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب

 المعّدل
 

الب عد األول: 
 االلتزام

الب عد الثاني: 
 التحكم

الب عد الثالث: 
 التحدي

مقياس ال
 ككل

 دأعمص (  800مرتفع  من 
 

 4.05 4.04 4.04 4.07 المتوسط الحسابق
 0.36 0.45 0.40 0.42 ا نحراف المعياري

 ( 799إلص   650متوسط  من 
 

 3.97 3.96 3.97 3.99 المتوسط الحسابق
 0.43 0.53 0.53 0.41 المعياريا نحراف 

 3.71 3.71 3.69 3.70 المتوسط الحسابق (650منخفض  ٌأق  من  
 0.36 0.49 0.38 0.37 ا نحراف المعياري

 4.00 3.99 4.00 4.02 المتوسط الحسابق الكمق
 0.39 0.49 0.46 0.42 ا نحراف المعياري

 

دددددددق المتوسددددددطات الحسددددددابية وا نحرادددددددات المعياريددددددة  متقاربددددددا( تبيانددددددا 38يبددددددين الجدددددددو  رقددددددم   

 اإلسددددالمية العمددددوم معيدددددي طددددالب بددددين النفسددددية الصددددالبة درجددددة حددددو لتقددددديرات عينددددة الدراسددددة 

 .(منخفض متوسط  مرتفع  المعد  لمت ير تعزى عمان سمطنة دق وعبري بمسقط

 التبدددداين تحميدددد  اسددددتخدامولمتأكددددد مددددن د لددددة الفددددروا اإلحصددددااية بددددين المتوسددددطات الحسددددابية  تددددم 

 ( يوضح ذلك.39  والجدو  ( ANOVA األحادي
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 (39 الجدو 
 طالب بين النفسية الصالبة درجة حو  المعّد ( ألور مت ير  ANOVAتحمي  التباين األحادي  

 عمان سمطنة دق وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي

 المصدر األبعاد
 مجموع

 المربعات
درجات 
 الحرية

 متوسط
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 ا لتزامالُبعد األو : 
 

 0.020 3.996 0.685 2 1.369 بين المجموعات
   0.171 218 37.342 داخ  المجموعات

    220 38.711 الكمق
 0.056 2.926 0.616 2 1.232 بين المجموعات الُبعد الوانق: التحكم

   0.211 218 45.917 داخ  المجموعات
    220 47.15 الكمق

 0.083 2.522 0.597 2 1.195 بين المجموعات الُبعد الوالث: التحدي
   0.237 218 51.641 داخ  المجموعات

    220 52.836 الكمق 
مقياس الصالبة النفسية 

 كك 
 0.018 4.080 0.617 2 1.235 بين المجموعات
   0.151 218 32.985 داخ  المجموعات

    220 34.22 الكمق
      

وجدددددود ددددددروا ذات د لدددددة إحصدددددااية عندددددد مسدددددتوى الد لدددددة ( 39يالحدددددظ مدددددن الجددددددو  رقدددددم     

 α≤0.05) معيددددددي طدددددالب بدددددين النفسدددددية الصدددددالبة درجدددددة حدددددو  ددددددق تقدددددديرات عيندددددة الدراسدددددة 

المعدددددّد  ددددددق الُبعدددددد تعدددددزى إلدددددص مت يدددددر  عمدددددان سدددددمطنة ددددددق وعبدددددري بمسدددددقط اإلسدددددالمية العمدددددوم

ددددددددددق  (0.020(  وبد لدددددددددة إحصدددددددددااية  3.996 فإذ بم دددددددددت قيمدددددددددة   والمقيددددددددداس ككددددددددد األو  

 ددددددددق( 0.018  إحصدددددددااية وبد لدددددددة  (4.080 ف قيمدددددددة بم دددددددت  بينمدددددددا ا لتدددددددزام: األو  الُبعدددددددد

 المقياس كك .
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وجدددددود ددددددروا ذات د لدددددة إحصدددددااية عندددددد مسدددددتوى الد لدددددة  عددددددميالحدددددظ مدددددن الجددددددو  ديمدددددا    

 α≤0.05) وبد لدددددددة إحصدددددددااية 2.926 فإذ بم دددددددت قيمدددددددة الُبعددددددددين الودددددددانق والوالدددددددث   ددددددددق  )

 وبد لددددددددددة  (2.522 ف قيمددددددددددة بم دددددددددت  ددددددددددق حددددددددددين الددددددددددتحكم: الودددددددددانق الُبعدددددددددددددددددددددق  (0.056 

 .التحدي: الوالث الُبعد دق( 0.018  إحصااية

تددددددم   ككدددددد  والمقيدددددداس األو  الُبعدددددددولبيددددددان الفددددددروا الزوجيددددددة بددددددين المتوسددددددطات الحسددددددابية دددددددق 

 (.40كما ىو مبين دق الجدو  ( Scheffe  بطريقةاستخدام المقارنات البعدية 

 (40 الجدو 

 بين النفسية الصالبة درجة حو  المعّد  مت ير ألور (Scheffe  بطريقة البعدية المقارنات
 عمان سمطنة دق وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب

الداللة  فرق المتوسطات المعّدل األبعاد
 اتجاه الفروق االحصائية

 الُبعد األو : ا لتزام
 

 ____ 0.379 0.08028 متوسط مرتفع
 مرتفع 0.030 *36395. منخفض مرتفع
 ____ 0.123 0.28367 منخفض متوسط

مقياس الصالبة 
 النفسية كك 

 ____ 0.367 0.0767 متوسط مرتفع
 مرتفع 0.028 *34520. منخفض مرتفع
 ____ 0.119 0.2685 منخفض متوسط

 (α≤0.05)* دالة عند مستوى الداللة 

وجددددددددود دددددددددروا ذات د لددددددددة إحصددددددددااية عنددددددددد مسددددددددتوى الد لددددددددة ( 40يتبددددددددين مددددددددن الجدددددددددو      

 α≤0.05) ذوي ( وأددددددددراد العيندددددددة ددددددددأعمص 800 نأددددددددراد العيندددددددة ذوي معدددددددد ت مرتفعدددددددة م بدددددددين

 معددددددددد ت ذوي العينددددددددة أدددددددددرادوجددددددددا ت الفددددددددروا لصددددددددالح (  650نمدددددددد ٌأق منخفضددددددددة  معددددددددد ت

 دق الُبعد والمقياس كك . مرتفعة
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 الخامسال صل 

 مناقشة النتائج والتوصٌات

 مناقشة النتائجأوال: 

 توصٌاتثانٌا: ال
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات

أسدددددددامة ينددددددداقش الباحدددددددث ددددددددق ىدددددددذا الفصددددددد  النتدددددددااس التدددددددق تدددددددم التوصددددددد  إلييدددددددا ل جابدددددددة عمدددددددص 
 الدراسة  وما ىق التوصيات  والمقترحات التق يمكن الخروج بيا من ىذه الدراسة.

 مناقشة النتائجأوال: 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشة -

 ؟"وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب لدى النفسية الصالبة درجة ما "

( والتدددددق أجريدددددت عمدددددص عيندددددة مدددددن 2012م دددددايرة لدراسة سددددديد  نتيجدددددة ىدددددذه الدراسدددددةوقدددددد جدددددا ت 
طدددددالب المرحمدددددة الوانويدددددة المتضدددددررين وغيدددددر المتضدددددررين مدددددن السددددديو  بمحادظدددددة جددددددة  والتدددددق 

 أظيرت أن مستوى الصالبة النفسية كان متوسطًا لدييم.

ويددددرى الباحددددث أن سددددبب درجددددة التقدددددير العاليددددة لمصددددالبة النفسددددية لدددددى طددددالب معيدددددي العمددددوم 
سددددالمية بمسددددقط وعبددددري يمكددددن أن يعددددزى إلددددص طبيعددددة المندددداىس المقددددررة ونظددددام الدراسددددة دددددق اإل

ىدددددذه المعاىدددددد؛ والتدددددق تتسدددددم بالعنايدددددة بالجاندددددب األخالقدددددق والروحدددددق وتنميدددددة الميدددددارات المختمفدددددة 
لدددددى الطددددالب  كمددددا يمكددددن أن يعددددزى إلددددص اسددددتقال  الطمبددددة عددددن ذوييددددم دددددق ىددددذه العاىددددد ممددددا 

الدددددددنفس والتعدددددددود عمدددددددص اتخددددددداذ القدددددددرارات ومواجيدددددددة المشدددددددكالت يمكدددددددنيم مدددددددن ا عتمددددددداد عمدددددددص 
 والصعوبات بشك  أكور استقاللية  وذلك ما يعزز جوانب الصالبة النفسية لدييم.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة  -

 ؟"وعبري بمسقط اإلسالمية العموم معيدي طالب لدى القيم األخالقية درجة ما "

( والتددددددق تظيددددددر الدرجددددددة العاليددددددة 2004مددددددع دراسددددددة  مرتجددددددص  الدراسددددددةنتيجددددددة ىددددددذه وتتشددددددابو  

لممارسددددددة طمبددددددة المرحمددددددة الوانويددددددة لمقدددددديم األخالقيددددددة مددددددن وجيددددددة نظددددددر معممددددددييم دددددددق محادظددددددة 

 غزة.
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ويدددددرى الباحدددددث أن ىدددددذا التشدددددابو قدددددد يعدددددزى إلدددددص تشدددددابو المرحمدددددة العمريدددددة التدددددق طبقدددددت عمييدددددا 

لدددددددص طبيعدددددددة المجتمعددددددين الدددددددذين تنتمددددددد ق إلييمدددددددا عينتددددددا الدراسدددددددة والدددددددذين يتسدددددددمان الدراسددددددتان  وا 

 بالمحادظة عمص القيم األخالقية المستمدة من التعاليم اإلسالمية.

ويدددددرى الباحدددددث أن سدددددبب درجدددددة التقددددددير العاليدددددة لمقددددديم األخالقيدددددة لددددددى طدددددالب معيددددددي العمدددددوم 
اإلسددددالمية بمسددددقط وعبددددري يمكددددن أن يعددددزى إلددددص طبيعددددة المندددداىس المقددددررة ونظددددام الدراسددددة دددددق 

ذه المعاىدددددد وكدددددذلك المحاضددددرات والفعاليدددددات التدددددق تقددددام ديدددددو؛ والتدددددق تتسددددم بالعنايدددددة بالجاندددددب ىدددد
األخالقددددددق وتزكيددددددة الددددددنفس وحويددددددا عمددددددص القدددددديم واألخددددددالا اإلسددددددالمية الرديعددددددة  كمددددددا يمكددددددن أن 
يكددددددون مددددددن األسددددددباب ديمددددددا يظيددددددر لمباحددددددث؛ طبيعددددددة المنتسددددددبين ليددددددذه المعاىددددددد والتددددددق تتسددددددم 

دين  والتحمددددددق بدددددداألخالا اإلسددددددالمية  والرغبددددددة دددددددق دراسددددددة العمددددددوم عمومددددددًا با سددددددتقامة دددددددق الدددددد
الشدددددددددرعية الداعيدددددددددة لمكدددددددددارم األخدددددددددالا  وا ىتمدددددددددام بدددددددددأن يكوندددددددددوا صدددددددددالحين ومصدددددددددمحين ددددددددددق 

 المجتمع.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة  -

 العموم معيدي طالب لدى األخالقية والقيم النفسية الصالبة بين احصاايا دالة عالقة ىناك ى " 
 دق سمطنة عمان؟" وعبري بمسقط اإلسالمية

طبيعيددددة ومتوقعددددة نتيجددددة ارتفدددداع درجتددددق الصددددالبة النفسددددية  نتيجددددة الدراسددددةويظيددددر لمباحددددث أن 
والقدددديم األخالقيدددددة لدددددى الطدددددالب لألسددددباب التدددددق تددددم ذكرىدددددا عنددددد الحدددددديث عددددن مناقشدددددة النتدددددااس 
المتعمقدددددددددة بالسدددددددددؤالين األو  والودددددددددانق؛ دددددددددد ن ارتفددددددددداع دجدددددددددة الصدددددددددالبة النفسدددددددددية لددددددددددى طدددددددددالب 

كية الجيدددددددة لدددددددى ىددددددؤ   المعيدددددددين مددددددن شددددددأنو أن يقددددددوي شخصدددددديتيم ويعددددددزز الجوانددددددب السددددددمو 
الطدددددالب  ويجعددددد  ردات الفعددددد  تجددددداه األحدددددداث والمواقدددددف الحياتيدددددة لددددددييم أكودددددر اتزاندددددًا ووعيدددددًا؛ 
وذلدددددك بدددددددوره يدددددؤور دددددددق الجاندددددب األخالقددددددق لددددددييم لمددددددا يحققدددددو مددددددن الدددددوعق وا ستبصددددددار دددددددق 

 اختيار الخما الحسن المناسب تجاه  األحداث والمواقف الحياتية المختمفة.
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعمناقشة  -

 العمدددوم معيدددي طدددالب بددين النفسددية الصدددالبة درجددة ددددق إحصددااية د لددة ذات ددددروا توجددد ىدد " 

 ؟"(12  11  10 الصف مت ير إلص تعزى وعبري بمسقط اإلسالمية

أن ذلددددددك يمكددددددن أن يعددددددزى إلددددددص وجددددددود طمبددددددة  مددددددن خددددددال  نتيجددددددة ىددددددذا السددددددؤا  ويددددددرى الباحددددددث

( لفتدددددرة أطدددددو  ددددددق المعيدددددد؛ ممدددددا يمكدددددنيم مدددددن ا سدددددتفادة بشدددددك  أكبدددددر ممدددددا يقدمدددددو 12الصدددددف 

المعيددددد مددددن مندددداىس ونظددددام دراسددددق وأنشددددطة ودعاليددددات تعددددزز ىددددذا الجانددددب  وكددددذلك طددددو  دتددددرة 

د الددددددوعق ا سددددددتقال  الددددددذاتق دددددددق الحيدددددداة بعيدددددددًا عددددددن األىدددددد  واألقددددددارب ممددددددا يسدددددداعد دددددددق ازديددددددا

بالحيدددددددداة ومتطمباتيددددددددا والتعامدددددددد  مددددددددع أحددددددددداويا بددددددددوعق أكبددددددددر  واتخدددددددداذ القددددددددرار والتعامدددددددد  مددددددددع 

مسددددتجدات الحيدددداة بشدددددك  أكوددددر وعيددددًا وىدددددو مددددا يعددددزز ويقدددددوي جانددددب بعددددد ا لتدددددزام لدددددييم  كمدددددا 

يمكدددددن أن يعدددددزى ذلدددددك لفدددددارا السدددددن الدددددذي مدددددن شدددددأنو أن يكسدددددب اإلنسدددددان الخبدددددرة ددددددق الحيددددداة 

 تيا وأحداويا.ودق التعام  مع معطيا

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسمناقشة  -

 العمددوم معيدددي طددالب بددين النفسددية الصددالبة درجددة دددق إحصددااية د لددة ذات دددروا توجددد ىدد "   

 المعّد   مرتفع  متوسط  منخفض(؟" مت ير إلص تعزى وعبري بمسقط اإلسالمية

( التدددق أجراىدددا عمدددص طدددالب المرحمدددة 2012جزايدددًا مدددع دراسدددة العبدلق  نتيجدددة ىدددذا السدددؤا وتتفدددا 

ددق الدرجدة الكميدة لمصدالبة ودرجدات أبعادىدا الوانوية؛ والتق تظير نتااجيا تفوا المتفوقين دراسديًا 

 مقارنة بالعاديين.

ويرى الباحث أن ىذه النتيجة يمكن أن تعزى إلص مسدتوى اإلدراك والدوعق األعمدص الدذي يتميدز بدو 

 ذوو المعد ت المرتفعة  والذي بدوره يقوي وينمق جانب بعد ا لتزام لدييم.
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 توصياتثانيا: ال

 دددق المندداىس والبددرامس الدراسددية  الفاضددمة والتعدداليم اإلسددالمية األخددالا العنايددة بتضددمين   -

 .تعزيز الصالبة النفسية لدى الطمبة دق لما ليا من أور

دق التعميم إلص مؤسسدات التعمديم المختمفدة لمدا ليدا مدن نق  تجربة معاىد العموم اإلسالمية  -

 أور إيجابق دق الجانب األخالقق وردع مستوى الصالبة النفسية لدى الطالب.

   وتدددريس ىددذه الميددارات بمددا ينمددقلدددى الطمبددة الصددالبة النفسددية بتعزيددز ميددارات العنايددة -

 الجانب األخالقق وردع المستوى الدراسق لدييم.

األخددالا اإلسددالمية دددق المجتمددع بمختمددف الوسدداا  المرايددة والمسددموعة تكويددف نشددر قدديم  -

  والمقرو ة.

تكويدددف نشدددر ميدددارات تعزيدددز الصدددالبة النفسددددية ددددق المجتمدددع بمختمدددف الوسددداا  المرايددددة  -

  والمسموعة والمقرو ة.
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 المصادر والمراجع -

 العربية المصادر والمراجع -

 .القرآن الكريم -

ولَتبصي(. 2015 آ  وانق  سميم.  - (  منشورات موقع بصيرة 1ط/   ر  الع ق وِل بِعمِم األ ص 
 اإللكترونق.

الصالبة النفسية واألمل وعالقتيما باألعراض السيكوسوماتية (. 2012.  سنا  أبو حسين  -
 غزة. -  رسالة ماجستير  جامعة األزىردمرة منازلين في محافظة شمال غزةلدى األميات الم

 النفسية الضغوط مواجية بأساليب وعالقتيا النفسية الصالبة(. 2014.  زىانق  أسما   -
 جامعة  ماجستير رسالة  بسكرة– الشمالية بالعالية ميدانية دراسة المتوسط الطور معممات لدى
 .الشعبية الجزاارية الديمقراطية الجميورية  بسكرة  -خيضر محمد

تحقيا: وتخريس أحمد زىوة وأحمد   الب َخاِريَصِحيح  (. 2007.  البخاري  أبو عبداهلل محمد -
 دار الكتاب العربق. :بيروت عناية 

 الثانوية المرحمة طمبة لدى اإليمانية القيم تعزيز في المعمم دور(. 2009.  أحمد  برىوم  -
 – اإلسالمية الجامعة  ماجستير رسالة  الطمبة نظر وجية من غزة وغرب خانيونس بمديريتي

 .غزة

تحرير: عيسص بن محمد    الجز  العشرون ،في ِرَحاِب الق رانِ (. 2011بيوض  إبراىيم.   -
 جمعية التراث. :القرارة ددددد غردايةالشيخ بالحاج  

كم في الفروق(. 2012التاج  ىيام والصمادي  جمي .   - مقي الح   المعوقين األفراد بين الخ 
 / التربوية لألبحاث الدوليةالمجمة , الوالدية التنشئة باتجاىاتوعالقتيا  األردن في والعاديين
 .32العدد  المتحدة العربية اإلمارات جامعة
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أنماط السموك السمبي الشائعة لدى طمبة المرحمة الثانوية وعالجيا (. 2010تنيره  كما .   -
 غزة. –  رسالة ماجستير  الجامعة اإلسالمية في ضوء معايير التربية اإلسالمية

  الفقو والتشريع مدخاًل وتاريخاً  (3أشعة من الفقو اإلسالمي)(. 2001.  مينص التيواجنق  -
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية. :مسقط

لخميمي ِمن معالِم الِفكر التَّرَبوي عند الشيخ أحمد بن حمد ا(. 2003.  الجيضمق  زايد -
 .و   مسقطالجز  األ  المفتي العام لسمطنة عمان

الجز    تربوي عند الشيخ أحمد بن الخميميمن معالم الفكر ال(. 2008الجيضمق  زايد.   -
 .(  مسقط1ط/ الوانق  

نشطة تنمية القيم األخالقية في المرحمة الثانوية من خالل األ (. 2007.  الحسنق  عوض -
لمممكة العربية   ا  رسالة ماجستير  جامعة أم القرى بمكة المكرمةغير الصفية )دراسة ميدانية(

 .السعودية

مدى تحقق القيم األخالقية في منيج التربية اإلسالمية لدى (. 2006.  الحمدان  عبدالعزيز -
    رسالة ماجستير  جامعة أم درمان اإلسالميةمرحمة االبتدائية في دولة الكويتخريجي ال

 .الجميورية السودانية

(  روي: 1ط/ الجز  األو    يلأنوار من َبَيان الّتنز َجواِىر  التفسير (. 1984.  أحمد الخميمق  -
 مكتبة ا ستقامة.

  إعداد: ديد بن عمق بن ىاش  الجز  األو   وحي المنابر(. 2005.  أحمد الخميمق  -
 مكتبة الجي  الواعد. :(  مسقط1ط/   السعدي

مكتبة  (  مسقط:1ط/ الجز  الوانق    المرأة  َتسأل َوالمفتي ي جيب(. 2007  .أحمد الخميمق  -
 الجي  الواعد. 

  اإلعداد والمراجعة: ديد بن عمق بن الجز  الوانق  وحي المنابر(. 2007  أحمد. الخميمق   -
 قسم البحوث والدراسات بمكتب اإلدتا . (  سمطنة عمان:1ط/   ىاش  السعدي
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أعد األسامة: محمد بن سالم   ة  الم رَاد في نظِم ااِلعِتَقادَشرح َغايَ (. 2013أحمد.   الخميمق  -
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية  مكتب اإلدتا . :(  سمطنة عمان1ط/  الخروصق 

ات الصالبة النفسية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لدى المصاب(. 2014.  الدامر  نوره -
  المممكة رسالة ماجستير  جامعة نايف العربية لمعموم األمنية  بسرطان الثدي في مدينة الرياض

 .العربية السعودية

الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة اإلسالمية (. 2006.  والحجار  بشير نبي دخان   -
مجمة الجامعة اإلسالمية  سمسمة الدراسات اإلنسانية(  المجمد ، ييمدوعالقتيا بالصالبة النفسية ل

  .398-369عشر  العدد الوانق  ص الرابع 

األقصى وعالقتيا  الصالبة النفسية لدى أميات شيداء انتفاضة(. 2008.  راضق  زينب -
  .غزة – اإلسالمية الجامعة  رسالة ماجستير  ببعض المتغيرات

  لدى المراىق المصاب بداء السكري مستويات الصالبة النفسية(. 2013زرواا  نوا .   -
 .بسكرة -خيضر محمد جامعةرسالة ماجستير  

القيم األخالقية المتضمنة في مقررات العموم الشرعية لممرحمة (. 2010.  السقاف  يوسف -
  المممكة   رسالة ماجستير  جامعة أم القرىنين في المممكة العربية السعوديةالمتوسطة ب

 .العربية السعودية

ولكتَاب (. 2015.  السيابق  خمفان - ول األص  دراسة وتحقيا: د. سميم بن سالم بن سعيد   فص 
 وزارة التراث والوقادة.  :(  مسقط3ط/  آ  وانق 

 من عينة لدى واالكتئاب االجتماعية والمساندة النفسية الصالبة(. 2012 . الحسين  سيد  -
 رسالة  جدة بمحافظة السيول من المتضررين وغير المتضررين الثانوية المرحمة طالب

 .  المممكة العربية السعوديةالقرى أم جامعة  ماجستير

ية التربية الصالبة النفسية وعالقتيا بجودة الحياة لدى طمبة كم(. 2015.  الشيري  عبداهلل -
 .  المممكة العربية السعودية  رسالة ماجستير  جامعة الممك ديص جامعة الدمام



112 
  

 المرحمة طالب لدى الخمقية القيم تنمية في المعمم دور(. 2006.  عبدالرحمن  الصاا   -
 .سعود الممك جامعة  ماجستير رسالة  الرياض مدينة عمى ميدانية دراسة الثانوية

الصالبة النفسية وعالقتيا بالتوافق النفسي (. 2013صالح  عايدة والمصدر  عبدالعظيم.   -
  مجمة جامعة القدس المفتوحة ةواالجتماعي لدى طمبة جامعتي األقصى واألزىر بمحافظة غز 

 (.1لألبحاث والدراسات  العدد التاسع والعشرون  

(  1ط/  إعداد: ديد بن عمق بن ىاش  السعدي   زَاد  الَخِطيب(. 2005.  الصوادق  حمود -
 مكتبة الجي  الواعد. :مسقط

 النفسية الضغوط مواجية بأساليب وعالقتيا النفسية الصالبة(. 2012.  خالد  العبدلق  -
 رسالة  المكرمة مكة بمدينة والعاديين دراسيا المتفوقين الثانوية المرحمة طالب من عينة لدى

 .القرى أم جامعة  ماجستير

ب التكيف مع الضغوط والمساندة الخبرة الصادمة وعالقتيا بأسالي(. 2010.  عودة  محمد -
  رسالة ماجستير  بقطاع غزةطفال المناطق الحدودية جتماعية والصالبة النفسية لدى أاإل

 .غزة – اإلسالمية الجامعة

 مكتبة خزاان اآلوار.: (  بركا 1ط/   َحِدْيث  الَفْجرِ (. 2016.  العودق  إسماعي  -

 وجية من المتوسطة المرحمة طالب لدى األخالقية القيم تنمية(. 2009.  عمق  العيسق  -
  المممكة القرى أم جامعة  ماجستير رسالة  القنفذه بمحافظة اإلسالمية التربية معممي نظر

 .العربية السعودية

الصالبة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي دراسة ميدانية (. 2015داتح  سعيدة.   -
  رسالة ماجستير  جامعة لدى المصابات بسرطان الثدي ةةة مستشفى الحكيم سعدان ةةة بسكرة

 محمد خيضر ددد  بسكرة.

القيم اإلسالمية المتضمنة في مقرر المغة اإلنجميزية بالصف الثالث (. 2012.  زيدالفيفق   -
 .  المممكة العربية السعودية  رسالة ماجستير  جامعة أم القرىثانوي بالمممكة العربية السعوديةال
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المقررة في أدب القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية (. 2004.  القرنق  حسن -
 .   المممكة العربية السعودية  رسالة ماجستير  جامعة أم القرىالثانويةالمرحمة 

 لدى اإلسالمية القيم تعزيز في الثانوية المرحمة معممي دور(. 2010.  عبدالكريم  قشالن  -
 .غزة -األزىر جامعة  ماجستير رسالة  غزة محافظات في طالبيم

 المرحمة تالميذ لدى الدراسي بالتوافق وعالقتيا النفسية الصالبة(. 2015.  بوراس  كاىينة  -
 – بومرداس – وزو تيزي) واليات (13) بثالث ميدانية دراسة الوالدين أحد يتيمي الثانوية
 .وزو تيزي معمري مولود جامعة  ماجستير رسالة  (البويرة

 .(1ط/   آَداٌب إسالميَّةٌ (. 2013.  الكندي  ماجد -

دور منيج الحديث والثقافة اإلسالمية في تعزيز القيم الخمقية (. 2008.  المالكق  مسفر -
مكة  -  رسالة ماجستير  جامعة أم القرىصف األول الثانوي بمحافظة الطائفلدى طالب ال

 .  المممكة العربية السعوديةالمكرمة

تحقيا: الحاج سميمان بن   الموازم والوسائلالدالئل عمى (. 2015.  المحروقق  درويش -
: (  السيب4ط/  إبراىيم بابزيز الوارجالنق  مراجعة: سمطان بن عبداهلل بن سمطان الشييمق  

 مكتبة الضامري لمنشر والتوزيع.

 وجية من األخالقية لمقيم الثانوية المرحمة طمبة ممارسة مدى(. 2004.  عاىد  مرتجص  -
 .غزة -األزىر جامعة   ماجستير رسالة  غزة محافظة في معممييم نظر

وبعض  االجتماعية بالمسئولية وعالقتو األخالقي التفكير(. 2009مشرف  ميسون.   -
 غزة. –رسالة ماجستير  الجامعة اإلسالمية ، بغزة اإلسالمية الجامعة طمبة لدى المتغيرات

مصادر التعّمم في دراسة تقييمية لمخدمات التي تقدميا مراكز  . 2118عمري, ناٌت, عمال -
, رسالة ماكستٌر, جامعة السمطان قابوس في سمطنة عمان كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس

 كامعة الٌرموك.

 .(2ط/   المعتمد  في ِفقِو الَصاَلة(. 2009.  المعولق  المعتصم -
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المكتئبين فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى (. 2015المناحق  عبداهلل.   -
 .   الرياض48  مجمة رسالة التربية وعمم النفس  العدد في ضوء نظرية العالج المعرفي السموكي

اعتنص بو   حيح مسمم المسمَّى الجامع الصحيحص(. 2008.  النيسابوري  أبو الحسين مسمم -
 المكتبة العصرية. بيروت: وراجعو: ىيوم خميفة الطعيمق 

 المراىقين من عينة لدى األنا ىوية بأبعاد وعالقتو الخمقي الحكم(. 2012الوحيدي  لبنص.   -
 غزة. –  رسالة ماجستير  جامعة األزىر غزة محافظات في والمكفوفين المبصرين

حيِح ِمن َحدي(. 2011.  الورجالنق  أبو يعقوب يوسف - ِث الرَّسوِل ِكتاب  التَّْرتْيِب في الصَّ
(  3ط/  صححو وعما عميو: الشيخ نور الدين عبداهلل بن حميد السالمق   صمى اهلل عميو وسمم

 مكتبة مسقط.  :ددد القاىرة مسقط

 المصادر والمراجع األجنبية -

- Abdollahi, Abbas & Abu Talib, Mansor. (2014). "Hardiness and 
Problem-Solving Skills as Preventive Factors against Smoking 
among Adolescents", Asian Social Sciance; Vol. 10. No. 8; 2014, 
ISSN 1911-2017   E-ISSN 1911-2025, Published by Canadian 
Center of Science and Education.  

- Darvishzadeh, Kobra & Bozorgi, Zahra Dasht. (2016). "The 
Relationship between Resilience, Psychological Hardiness, 
Spiritual Intelligence, and Development of the Moral Judgement of 
the Female Students", Asian Social Sciance; Vol. 12. No. 3; 
2016, ISSN 1911-2017   E-ISSN 1911-2025, Published by 
Canadian Center of Science and Education.     

- Hasanvand, Banafshe & Khaledian, Mohamad & Merati, Ali Reza. 
(2013). "The relationship between psychological hardiness and 
attachment styles with the university student’s creativity", 
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European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(3):656-660, 
Pelagia Research Library. 
 

- Hasanvand, Banafshe & Merati, Ali Reza & khaledian, Mohamad. 
(2013). " To Study the Relationship between Psychological 
Hardiness and Creativity with Student’s Self-esteem", 
International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 
2 (6), 594-597, 2013.  

 

  

- Kira, Ernest, S. & Komba, Sotco, C.(2015). " Integrating  Moral 
and  Ethical Values In the General Studies Syllabus  at  Advanced 
Level Secondary School in Tanzania: Challenges and 
Opportunities", Academic Research Publishing Group, Research 
Journal of Education. 

- Lodhi, Memoona Saeed & Siddiqui, Jawaid Ahmed. (2014). " 
Attitude of Students towards Ethical and Moral Values in Karachi, 
Pakistan", IOSR Journal of Research & Method in Education 
(IOSR-JRME) e-ISSN: 2320–7388,p-ISSN: 2320–737X                   
Volume 4, Issue 2 Ver. IV (Mar-Apr. 2014), PP 07-11. 
- Saritha, M Suvarna.(2015). " A STUDY ON THE MORAL 
JUDGMENT OF PRE-ADOLESCENT STUDENTS", Samvad 
Volume IX. 
 

    



116 
  

 

                                                                    

   

 

 

 

 المالحا

 

 
 

 

 

 

 



117 
  

 

 

 

 

  1ملحق ع

 رسالة طلب تحكٌم
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 صهطُخ ػًبٌ 

 جبيؼخ َزٖٔ

 كهٛخ انؼهٕو ٔاٜداة

 قضى انززثٛخ ٔانذراصبد اإلَضبَٛخ

 

 ذكزٕر:..................................................................................     انًحززوانفبضم ان

 

 رحٛخ طٛجخ .. ٔثؼذ:

 

 انًٕضٕع: يقبٚٛش نهذراصخ

 طيالب هعهيدٌ ليدي صالتح النفسييح وعالقتهيا تيالقين األخالقييحال "ٚقٕو انجبحث ثذراصخ ثؼُٕاٌ: 

اإلرشةبد يٍ أجم َٛم درجةخ انًبجضةزٛز فةٙ انززثٛةخ رخصةص  وعثرٌ"العلىم اإلسالهيح توسقط 

 . ٔٚزشزف انجبحث ثبخزٛبركى يحكًب نٓذِ انًقبٚٛش.ٔانزٕجّٛ

 ((12,  11,  .1)يهحٕظخ: طالة انًؼبْذ اإلصاليٛخ ٚشًهٌٕ انصفٕف )

 ٔثؼذ االطالع ػهٗ يجًٕػخ يٍ انًقبٚٛش ْٔٙ:

 يقٛبس انصالثخ انُفضٛخ -1

 األخالقٛخيقٛبس انقٛى  -2

 

َٔظزا نًب رزًزؼٌٕ ثّ يٍ خجزح ٔاطالع فٙ انًجبل انززثٕ٘ يب َأيهّ يُكى يٍ انزؼبٌٔ فٙ يجبل 

انجحث انؼهًٙ, َزجٕ يُكى انزكزو ثقزاءح انًقبٚٛش انًؼزٔضخ ثٍٛ أٚذٚكى ٔإثذاء يالحظبركى يٍ 

 حٛث:

 األخالقٛخ.يذٖ يالئًخ انفقزاد فٙ يقٛبس انصالثخ انُفضٛخ ٔيقٛبس انقٛى  -

 يذٖ اَزًبء انؼجبراد نهًجبل انذ٘ أدرجذ أصفهّ. -

 درجخ يُبصجخ فقزاد االصزجبَخ نهًزحهخ انؼًزٚخ انزٙ أػذد نّ. -

 دقخ ٔٔضٕح انصٛبغخ انهغٕٚخ. -

 أٚخ يقززحبد أٔ رؼذٚالد رزَٔٓب يُبصجخ. -
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 ٔرفضهٕا ثقجٕل فبئق االحززاو ٔانزقذٚز,,,

 

 ٚزجٗ انزكزو ثزؼجئخ انجٛبَبد انزبنٛخ:

 

 اصى انًحكى.................................................. انذرجخ انؼهًٛخ.......................

 انزخصص..................................................  يكبٌ انؼًم...........................

 ..  انزٕقٛغ.................................انقضى......................................................

 

                                                         

 انجبحث: حًٕد ثٍ ػبيز ثٍ خبٚف انؼبيز٘                                                       

 َزٖٔ ــ كهٛخ انؼهٕو ٔاٜداةجبيؼخ                                                        

 اإلرشبد ٔانزٕجّٛرخصص:                                                        

 33232239ْبرف:                                                        
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  2ملحق ع

 

 قائمة األساتذ  والدكاتر  المحكمٌن       

 مكان العم  التخصص اسم المحكم
 كمية العموم التطبيقية بالرستاا مناىس وطرا التدريس ير د.أحمد بن حميد الباد

 كمية العموم التطبيقية بالرستاا إدارة تربوية الينااقد.حارث بن ناصر بن سعيد 
 كمية العموم التطبيقية بالرستاا عمم نفس التربوي د.حمود بن عبداهلل بن سالم الشكري

 جامعة نزوى قياس وتقويم نقاديد.محمد أحمد 
 جامعة نزوى إرشاد نفسق لشيخ حموداأ.د.محمد 

 جامعة صحار عمم نفس تربوي د.محمد طالب الكيومق
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  3ملحق ع

 مقٌاس الصالبة الن سٌة فً صورته األولٌة
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 تنطبق أبداال  تنطبق أحيانا تنطبق دائما الةةةةةةةةعةةةةةةةةبةةةةةةةةارة م

1 
ميما كانت العقبات د ننق أستطيع تحقيا 

 أىدادق

   

2 
أتخذ قراراتق بنفسق و  ُتممص عمق من مصدر 

 خارجق

   

3 
وارتيا تكمن دق قدرة  أعتقد أن متعة الحياة وا 

 الفرد عمص مواجية تحدياتيا

   

4 
قيمة الحياة تكمن دق و   الفرد لبعض المبادئ 

 والقيم

   

5 
أضع خططق المستقبمية غالبا ما أكون عندما 

 متأكدًا من قدرتق عمص تنفيذىا

   

    أقتحم المشكالت لحميا و  أنتظر حدوويا 6

7 
معظم أوقات حياتق تضيع دق أنشطة   معنص 

 ليا

   

8 
نجاحق دق أموري  عم  دددد دراسة... إلخ( يعتمد 

 عمص مجيودي وليس عمص الحظ والصددة

   

9 
استطالع ورغبة دق معردة ما   لدي حب 

 أعردو

   

    أعتقد أن لحياتق ىددًا ومعنص أعيش من أجمو 11

    الحياة درص وليست عم  وكفاح 11

12 
أعتقد أن الحياة المويرة ىق التق تنطوي عمص 

 مشكالت أستطيع أن أواجييا

   

    لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بيا وأحادظ عمييا 13

14 
أن الفش  يعود إلص أسباب تكمن دق أعتقد 

 الشخص نفسو

   

15 
لدي قدرة عمص الموابرة حتص أنتيق من ح  أي 

 مشكمة تواجينق

   

16 
  يوجد لدي من األىداف ما يدعو لمتمسك بيا 

 أو الدداع عنيا
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17 
أعتقد أن ك  ما يحدث لق غالبًا ىو نتيجة 

 تخطيطق

   

    وقدراتق عمص التحديالمشكالت تستنفر قواي  18

19 
  أتردد دق المشاركة دق أي نشاط يخدم 

 المجتمع الذي أعيش ديو

   

      يوجد دق الواقع شق  اسمو الحظ 21

21 
أشعر بالخوف والتيديد لما قد يطرأ عمص حياتق 

 من ظروف وأحداث

   

22 
أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند مواجيتيم 

 ألي مشكمة

   

23 
أعتقد أن الصددة والحظ يمعبان دورًا ىامًا دق 

 حياتق

   

24 
عندما أح  مشكمة أجد متعة دق التحرك لح  

 مشكمة أخرى

   

    أعتقد أن " البعد عن الناس غنيمة " 25

    أستطيع التحكم دق مجرى أمور حياتق 26

27 
أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممق 

 وقدرتق عمص الموابرة 

   

28 
اىتمامق بنفسق   يترك لق درصة لمتفكير دق 

 أي شق  آخر

   

    أعتقد أن سو  الحظ يعود إلص سو  التخطيط 29

31 
لدي حب الم امرة والرغبة دق استكشاف ما 

 يحيط بق

   

31 
يخدم أسرتق  أبادر بعم  أي شق  أعتقد أنو

 ومجتمعق

   

32 
أعتقد أن تأويري ضعيف عمص األحداث التق تقع 

 لق

   

33 
أبادر دق مواجية المشكالت ألننق أوا دق 

 قدرتق عمص حميا
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34 
أىتم كويرًا بما يجري من حولق من قضايا 

 وأحداث

   

35 
أعتقد أن حياة األدراد تتأور بقوى خارجية   

 سيطرة ليم عمييا

   

36 
الحياة الوابتة والساكنة ىق الحياة الممتعة 

 بالنسبة لق

   

    الحياة بك  ما دييا   تستحا أن نحياىا 37

38 
أؤمن بالمو  الشعبق " قيراط حظ و  ددان 

 شطارة "

   

39 
أعتقد أن الحياة التق   تنطوي عمص ت يير ىق 

 حياة مممة وروتينية

   

41 
اآلخرين وأبادر أشعر بالمساولية تجاه 

 بمساعدتيم

   

41 
أعتقد أن لق تأويرًا قويًا عمص ما يجري حولق من 

 أحداث

   

42 
أتوجس من ت ييرات الحياة دك  ت يير قد ينطوي 

 عمص تيديد لق ولحياتق

   

    أىتم بقضايا الوطن وأشارك دييا كمما أمكن 43

44 
أخطط ألمور حياتق و  أتركيا تحت رحمة 

 والحظ والظروف الخارجيةالصددة 

   

45 
الت ير ىو سنة الحياة والميم ىو القدرة عمص 

 مواجيتو بنجاح

   

    أغير قيمق ومباداق إذا دعت الظروف لذلك 46

47 
أشعر بالخوف من مواجية المشكالت حتص قب  

 أن تحدث
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  4ملحق ع

 مقٌاس الصالبة الن سٌة فً صورته الن ائٌة
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تنطبق  الةةةةةةةةعةةةةةةةةبةةةةةةةةارة م
 دائماً 

تنطبق 
 كثيراً 

تنطبق 
 قميالً 

تنطبق 
 نادراً 

ال تنطبق 
 أبداً 

1 
ميما كانت العقبات د ننق أستطيع تحقيا 

 أىدادق.

     

2 
أتخذ قراراتق بنفسق و  ُتممص عمق من 

 مصدر خارجق.

     

3 
وارتيا تكمن دق  أعتقد أن متعة الحياة وا 

 الفرد عمص مواجية تحدياتيا.قدرة 

     

4 
قيمة الحياة تكمن دق و   الفرد لبعض 

 المبادئ والقيم.

     

5 
أشعر بالحماس لمواجية المشكالت حتص 

 قب  أن تحدث.

     

      أعم  عمص تفادي المشكالت قب  وقوعيا. 6

7 
  أضيع أوقات حياتق دق أنشطة   معنص 

 ليا.

     

8 

أموري  عم  دددد دراسة... إلخ( نجاحق دق 
يعتمد عمص مجيودي وليس عمص الحظ 

 والصددة.

     

9 
لدي حب استطالع ورغبة دق معردة ما   

 أعردو.

     

11 
أعتقد أن لحياتق ىددًا ومعنًص أعيش من 

 أجمو.

     

      الحياة عم  وكفاح وليست درصًا. 11

12 
تنطوي أعتقد أن الحياة المويرة ىق التق 
 عمص مشكالت أستطيع أن أواجييا.

     

13 
لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بيا وأحادظ 

 عمييا.

     

14 
أعتقد أن الفش  يعود إلص أسباب تكمن دق 

 الشخص نفسو.
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15 
لدي قدرة عمص الموابرة حتص أنتيق من ح  

 أي مشكمة تواجينق.

     

16 
  يوجد لدي من األىداف ما يدعو 

 لمتمسك بيا أو الدداع عنيا.

     

17 
أعتقد أن ك  ما يحدث لق غالبًا ىو نتيجة 

 تخطيطق.

     

18 
المشكالت تستنفر قواي وقدراتق عمص 

 التحدي.

     

19 
  أتردد دق المشاركة دق أي نشاط يخدم 

 المجتمع الذي أعيش ديو.

     

        أعتمد عمص الحظ دق نجاحق. 21

21 
بالخوف والتيديد لما قد يطرأ عمص   أشعر 

 حياتق من ظروف وأحداث.

     

22 
أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند 

 مواجيتيم ألي مشكمة.

     

23 
أعتقد أن الجد وا جتياد يمعبان دورًا ىامًا 

 دق حياتق.

     

24 
عندما أح  مشكمة أجد متعة دق التحرك 

 لح  مشكمة أخرى.

     

      أكون اجتماعيًا.أسعص ألن  25

      أستطيع التحكم دق مجرى أمور حياتق. 26

27 
أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة 

 تحممق وقدرتق عمص الموابرة. 

     

28 
اىتمامق بنفسق   يترك لق درصة لمتفكير 

 دق أي شق  آخر.

     

29 
أعتقد أن سو  الحظ يعود إلص سو  

 التخطيط.

     

31 
حب الم امرة والرغبة دق استكشاف  لدي

 ما يحيط بق.
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31 
أبادر بعم  أي شق  أعتقد أنو يخدم 

 أسرتق ومجتمعق.

     

32 
أعتقد أن تأويري قوي عمص األحداث التق 

 تقع لق.

     

33 
أبادر دق مواجية المشكالت ألننق أوا دق 

 قدرتق عمص حميا.

     

34 
 أعتز بقيمق ومباداق ميما ت يرت

 الظروف.

     

35 
أعتقد أن حياة األدراد تتأور بقوى يمكنيم 

 السيطرة عمييا.

     

36 
الحياة المويرة المتحركة ىق الحياة الممتعة 

 بالنسبة لق.

     

      الحياة بك  ما دييا تستحا أن نحياىا. 37

38 
الت ير ىو سنة الحياة والميم ىو القدرة 

 عمص مواجيتو بنجاح.

     

39 
أعتقد أن الحياة التق   تنطوي عمص ت يير 

 ىق حياة مممة وروتينية.

     

41 
أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين وأبادر 

 بمساعدتيم.

     

41 
أعتقد أن لق تأويرًا قويًا عمص ما يجري 

 حولق من أحداث.

     

      أشعر بالحماس واإلوارة عند ت يرات الحياة. 42

43 
الوطن وأشارك دييا كمما أىتم بقضايا 

 أمكن.
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  5ملحق ع

 مقٌاس القٌم األخالقٌة فً صورته األولٌة
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 أوالً: في مجال عالقة الطالب بالمعلمين:

   

بدرجة  الفقرات م
 ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 
 نادرة
 

      ألتزم الصدا دق حديوق مع معممق 1

      أعتذر لمعممق إذا أسأت إليو 2

      أشكر معممق عمص جيوده 3

      أظير ا بتسامة عند لقا  معممق 4

5 
أرد إلص المعمم قممو الذي تركو عمص الطاولة 

 أونا  تصحيح الكراسات

     

      أتجنب األلفاظ النابية دق حا المعممين 6

      أدق بالعيد الذي أعطيو لممعمم 7

      أذكر محاسن المعممين أونا  غيابيم 8

9 
بعيدًا عن األىوا  أقيم معممق بشك  موضوعق 

 والعواطف

     

      أتقب  النقد من معممق بصدر رحب 11

11 
أضبط نفسق و  أوور عند الحصو  عمص 

 درجات متدنية

     

      أطرا الباب مستأذنًا قب  الدخو  إلص الفص  12

      أراعق أدب الحديث مع معممق 13

14 
أص ق إلص معممق أونا  الحصة و  أشوش 

 حديووعمص 

     

15 
أتسامح مع معممق إذا أسا  إلق بقصد أو 

 بدون قصد

     

رشاده 16       أطيع معممق وأستجيب لنصحو وا 

      أشارك معممق دق أدراحو ودق أحزانو 17

      أتواضع دق تعاممق مع معممق و  أتعالص عميو 18
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 :زمالئهمجال عالقة الطالب ب: في ثانياً 

بدرجة  الفقرات م
 ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 
 نادرة
 

      أؤور زمالاق دق كوير من المواقف 1

      أتجنب السخرية من زمالاق 2

      أعفو عن زميمق إذا ما أخطأ دق حقق 3

      أحادظ عمص ممتمكات زميمق كأنيا لق 4

      وأقدم العون لوأساعد زميمق المعاا  5

6 
أحترم مشاعر زمالاق حتص لو اختمفوا معق دق 

 الرأي

     

7 
أصدر الحكم عمص زمالاق بتأٍن ورويَّة بعيدًا  

 عن األىوا 

     

      أتجنب إيذا  الزمال  ما أمكن 8

      أتجنب التدخ  دق شؤون زمالاق الخاصة 9

      أحرص عمص مصاحبة الزمال  األخيار 11

      أقف بجانب زمالاق المستضعفين عند الحاجة 11

      أساعد المحتاجين من الزمال  12

      أتواضع دق معاممة زمالاق و  أتعالص عمييم 13

      أتجنب اليمز والممز دق حا زمالاق 14

15 
أسعص دق اإلصالح بين المتخاصمين من 

 زمالاق

     

      الخير ليمأتجنب حسد زمالاق وأحب  16

      أحفظ أسرار زمالاق و  أدشييا 17

18 
أقدم نصيحة لزمالاق إذا ما شعرت بالحاجة 

 لذلك

     

      أستخدم ألفاظا ميذبة دق مخاطبة زمالاق 19
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 :باإلدارة المدرسية والموظفين واإلداريين بالمدرسة: في مجال عالقة الطالب ثالثاً 

 

 

 

بدرجة  الفقرات م
 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً كبيرة 

 
 نادرة
 

      ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المدرسة 1

      أتقب  النقد من مدير المدرسة بصدر رحب 2

3 
أطرا الباب مستأذنًا قب  الدخو  إلص مدير 

 المدرسة

     

      أراعق أدب الحديث مع مدير المدرسة  4

5 
النشاطات التق أتعاون مع إدارة المدرسة دق 

 تقوم بيا اإلدارة المدرسية

     

      أحادظ عمص مرادا المدرسة وممتمكاتيا 6

      أحرص عمص نظادة مدرستق 7

      أتجنب ال ش دق ا متحانات 8

      أحترم القوانين وأتقيد بالموااح 9

      أتجنب تجريح اإلداريين دق المدرسة 11

      المدرسة وأقدر جيودىمأحترم اإلداريين دق  11

      أتواضع دق تعاممق مع اإلداريين دق المدرسة 12

      أتجنب اليمز والممز دق حا اإلداريين 13

      أراعق أدب الحديث مع اإلداريين 14

      أعتذر ل داريين إذا أسأت إلييم 15

16 
أتجنب األلفاظ النابية دق حا اإلداريين دق 

 المدرسة
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  6ملحق ع

 مقٌاس القٌم األخالقٌة فً صورته الن ائٌة
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 :مأوالً: في مجال عالقة الطالب بالمعل

   

بدرجة  الفقرات م
 ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 
 نادرة
 

      .ألتزم الصدا دق حديوق مع معممق 1

      .أعتذر لمعممق إذا أسأت إليو 2

      .أشكر معممق عمص جيوده 3

      .معممقأظير ا بتسامة عند لقا   4

5 
أرد إلص المعمم قممو الذي تركو عمص الطاولة 

 .أونا  تصحيح الكراسات

     

      أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا المعممين. 6

      أدق بالعيد الذي أعطيو لممعمم. 7

      أذكر محاسن المعممين أونا  غيابيم. 8

9 
األىوا  أقيم معممق بشك  موضوعق بعيدًا عن 

 والعواطف.

     

      أتقب  النقد من معممق بصدر رحب. 11

11 
أضبط نفسق و  أوور عند الحصو  عمص 

 درجات متدنية.

     

      أطرا الباب مستأذنًا قب  الدخو  إلص الفص  12

      أراعق أدب الحديث مع معممق. 13

14 
أص ق إلص معممق أونا  الحصة و  أشوش 

 عمص حديوو.

     

15 
أتسامح مع معممق إذا أسا  إلق بقصد أو بدون 

 قصد.

     

رشاده. 16       أطيع معممق وأستجيب لنصحو وا 

      أشارك معممق دق أدراحو ودق أحزانو. 17

      أتواضع دق تعاممق مع معممق و  أتعالص عميو. 18
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 :زمالئهعالقة الطالب ب : في مجالثانياً 

بدرجة  الفقرات م
 ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 
 نادرة
 

      أؤور زمالاق دق كوير من المواقف. 1

      أتجنب السخرية من زمالاق. 2

      أعفو عن زميمق إذا ما أخطأ دق حقق. 3

      أحادظ عمص ممتمكات زميمق كأنيا لق. 4

      وأقدم العون لو.أساعد زميمق المعاا  5

6 
أحترم مشاعر زمالاق حتص لو اختمفوا معق دق 

 الرأي.

     

7 
أصدر الحكم عمص زمالاق بتأٍن ورويَّة بعيدًا  

 عن األىوا .

     

      أتجنب إيذا  الزمال  ما أمكن. 8

      أتجنب التدخ  دق شؤون زمالاق الخاصة. 9

      األخيار.أحرص عمص مصاحبة الزمال   11

      أقف بجانب زمالاق المستضعفين عند الحاجة. 11

      أساعد المحتاجين من الزمال . 12

      أتواضع دق معاممة زمالاق و  أتعالص عمييم. 13

      أتجنب اليمز والممز دق حا زمالاق. 14

15 
أسعص دق اإلصالح بين المتخاصمين من 

 زمالاق.

     

      حسد زمالاق وأحب الخير ليم.أتجنب  16

      أحفظ أسرار زمالاق و  أدشييا. 17

18 
أقدم نصيحة لزمالاق إذا ما شعرت بالحاجة 

 لذلك.

     

      أستخدم ألفاظا ميذبة دق مخاطبة زمالاق. 19
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 :بإدارة المعهد والموظفين واإلداريين بالمعهد: في مجال عالقة الطالب ثالثاً 

 

 

 

بدرجة  الفقرات م
 ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 
 نادرة
 

      ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المعيد. 1

      أتقب  النقد من مدير المعيد بصدر رحب. 2

3 
أطرا الباب مستأذنًا قب  الدخو  إلص مدير 

 المعيد.

     

      أراعق أدب الحديث مع مدير المعيد.  4

5 
المعيد دق النشاطات التق تقوم أتعاون مع إدارة 
 بيا إدارة المعيد.

     

      أحادظ عمص مرادا المعيد وممتمكاتو. 6

      أحرص عمص نظادة معيدي. 7

      أتجنب ال ش دق ا متحانات. 8

      أحترم القوانين وأتقيد بالموااح. 9

      أتجنب تجريح اإلداريين دق المعيد. 11

      اإلداريين دق المعيد وأقدر جيودىم.أحترم  11

      أتواضع دق تعاممق مع اإلداريين دق المعيد. 12

      أتجنب اليمز والممز دق حا اإلداريين. 13

      أراعق أدب الحديث مع اإلداريين. 14

      أعتذر ل داريين إذا أسأت إلييم. 15

16 
اإلداريين أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا 

 دق المعيد.
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  7ملحقع

 بٌانات االستبانة

 

  -البٌانات المطلوبة:

 ع   عاشر      ع   حادي عشر     ع   ثانً عشرالصت:   

 

  

 المع د:    ع   مع د العلوم اإلسالمٌة بمسقط.

 ع   مع د العلوم اإلسالمٌة بعبري.            

 

 :المعدل 

 -عشر:للص ٌن العاشر والثانً 

 .فأعلى    800ع   مرت ع       ع من 

  .  799إلى   650ع   متوسط      ع من 

  .  650 ع   منخ ض     ع أٌقل من 

 

 -للصت الحادي عشر:

 فأعلى  .  880ع   مرت ع       ع من 

  .  879إلى   715ع   متوسط      ع من 

  .  715ع   منخ ض     ع أقل من 
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  8ملحقع

 االستبانة تعلٌمات

 

 لييدي صييالتح النفسيييح وعالقتهييا تييالقين األخالقيييحال " ٌقددوم الباحددث بدراسددة بعنددوان:

من أكل نٌدل دركدة الماكسدتٌر فدً  طالب هعهدٌ العلىم اإلسالهيح توسقط وعثرٌ"

 التربٌة تخصص اإلرشاد والتوكٌه, وٌتشرت الباحث باختٌاركم ل ذه المقاٌٌس.

 

 أخٙ انطبنت..

مكموعة من ال قرات التً تمثل خصائص وص ات قد تنطبق علٌك نضع بٌن ٌدٌك 

 وبشكل مت اوت, وقد ال تنطبق علٌك.

ذه ال قرات بدقة وموضوعٌة, واإلكابة علٌ ا بصراحة وصدق ٌركو الباحث قراء  ه

  تحت واحد  من البدائل الموكود  أمام كل فقر  والذي ٌعبر عن  /بوضع إشار  ع 

 واقع حالك.

التنبٌه أنه ال توكد إكابة صحٌحة أو إكابة غٌر صحٌحة, وأن اإلكابة وٌود الباحث 

األفضل هً اإلكابة الصادقة, آمال عدم ترك أي فقر  دون إكابة, علما أن هذه 

 لذكر االسم. اإلكابات ستستخدم ألغراض البحث العلمً, وال داعٍ 

 

 حثالبا                                                         
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Abstract 

 The study aimed to find the relation between psychological hardiness 

and moral values among Islamic Sciences Institutions' students in 

Muscat and Ibri .The study sample included (284) students, for which the 

 researcher used a psychological hardiness scale composed of (43) items 

and a moral values scale composed of(53) items.  The validity and 

reliability of both scales were verified to fit the study purposes.  

The study concluded that the levels of both psychological hardiness and 

moral values of the sample were high, with average scores of (4.01) and 

(4.23) respectively. The results showed a statistically significant 

relationship between the psychological hardiness and morale values at 

the significance level (α≤0.01) among Islamic Sciences Institutions' 

students in Muscat and Ibri in Oman. Statistically significant differences 

were observed at the significance level (α≤0.05)  in the sample 

estimations on the level of psychological hardiness among Islamic 

Sciences Institutions' students in Muscat and Ibri  attributed to the 

(class) variable in the first dimension (commitment) and the scale as a 

whole. The results also showed Statistically significant differences at the 

significance level (α≤0.05) in the sample estimations on the level of 

psychological hardiness among Islamic Sciences Institutions' students in 

Muscat and Ibri attributed to the (academic average) variable in the first 

dimension (commitment) and the scale as a whole. 

Keywords: psychological hardiness, moral values, Islamic Sciences 

Institutions' Students 


