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ب

اإلهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى:
كل باحث عن المعلومة..
وكل راغب فً العلم..
وإلى كل من ٌسعى للرقً بتعالٌم اإلسالم ونشر فضائله..
وإلى من ٌطمح فً رقً وطنه وأمته بالخٌر..
إلى طالب العلم  ..أهدي هذا العمل..

ج

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 دددا ً
وم ٌداً ,وناصحا ً ومعٌنا ً ,وأخذ بٌدي إلتمام هذا البحث.

د

ملخص الرسالة
الصالبة النفسية وعالقتيا بالقيم األخالقية لدى طمبة معاىد العموم اإلسالمية بسمطنة عمان
إعداد  :حمود بن عامر العامري
إشراف :الدكتور عبد الفتاح الخواجة
ى د ددددت الد ارس د ددة إل د ددص إيج د دداد عالق د ددة الص د ددالبة النفس د ددية ب د ددالقيم األخالقي د ددة ل د دددى ط د ددالب معي د دددي
العمد د ددوم اإلسد د ددالمية بمسد د ددقط وعبد د ددري و تكون د د دت عيند د ددة الد ارسد د ددة مد د ددن  )230طالب د د داً واسد د ددتخدم
الباح د د ددث مقي د د دداس الص د د ددالبة النفس د د ددية والمك د د ددون م د د ددن  )43دقد د د درة ومقي د د دداس الق د د دديم األخالقيدد د ددة
والمك د ددون م د ددن  )53دقد د درة وق د ددد ت د ددم التحق د ددا م د ددن الص د دددا والوب د ددات لكد د د مقي د دداس ومال متيم د ددا
ألغراض الدراسة.
أظيد د ددرت نت د د ددااس الد ارسد د ددة أن درج د د ددة الصد د ددالبة النفس د د ددية لد د دددى أد د د دراد العيند د ددة عالي د د ددة وقد د ددد بمد د د د
المتوسد ددط الحسد ددابق الع د ددام لمقيد دداس الصد ددالبة النفس د ددية كك د د

 )4.01وىد ددق درج د ددة عاليد ددة كم د ددا

توصد ددمت الد ارسد ددة إلد ددص أن درجد ددة القد دديم األخالقيد ددة ل د ددى أد د دراد العيند ددة عاليد ددة وقد ددد بم د د المتوسد ددط
 )4.23وى د ددق درج د ددة عالي د ددة وأش د ددارت نت د ددااس

الحس د ددابق الع د ددام لمقي د دداس الق د دديم األخالقي د ددة ككد د د

الد ارس د ددة إل د ددص وج د ددود عالق د ددة دال د ددة إحص د دداايا عن د ددد مس د ددتوى الد ل د ددة  )α≤0.01ب د ددين الص د ددالبة
النفسد ددية والقد دديم األخالقيد ددة لد دددى طد ددالب معيد دددي العمد ددوم اإلسد ددالمية بمسد ددقط وعبد ددري دد ددق سد ددمطنة
عمد د ددان وأظيد د ددرت نتد د ددااس الد ارسد د ددة وجد د ددود دد د ددروا ذات د لد د ددة إحصد د ددااية عند د ددد مسد د ددتوى الد لد د ددة
 )α≤0.05دد ددق تق د ددديرات عيند ددة الد ارس د ددة حد ددو درج د ددة الصد ددالبة النفس د ددية بد ددين ط د ددالب معي د دددي
البع د ددد
العم د ددوم اإلس د ددالمية بمس د ددقط وعب د ددري د د ددق س د ددمطنة عم د ددان تع د ددزى إل د ددص مت ي د ددر الص د ددف د د ددق ُ
األو ا لتد د دزام) والمقي د دداس ككد د د

وأظي د ددرت نت د ددااس الد ارس د ددة وج د ددود د د ددروا ذات د ل د ددة إحص د ددااية

عند ددد مس د ددتوى الد ل د ددة  )α≤0.05دد ددق تق د ددديرات عين د ددة الد ارس د ددة حد ددو درج د ددة الص د ددالبة النفس د ددية
بد ددين طد ددالب معيد دددي العمد ددوم اإلسد ددالمية بمسد ددقط وعبد ددري دد ددق سد ددمطنة عمد ددان تعد ددزى إلد ددص مت يد ددر
البعد األو ا لتزام) والمقياس كك .
ّ
المعد دق ُ
الكممات المفتاحية :الصالبة النفسية القيم األخالقية طمبة معاىد العموم اإلسالمية.
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1

أوالً :مقدمة
دق عالم مضطرب ممق بما يددع لمقما وا كتااب والتوتر؛ من حروب و أمراض وموت قريب
وتذبذب دق ا قتصاد المؤور عمص وضع المادي لمفرد واألسرة وغيرىا من األحداث دق خضم
ىذا العالم بيذا الوضع د ن اإلنسان محتاج ألن يكون ذا صالبة نفسية تعينو عمص تحم ىذه
الحوادث وتساعده لعبور الحا ت التق تددع لالضطراب وا كتااب والقما بسالمة 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.
وان من أىم ما يعين الشخص عمص الحفاظ عمص صالبتو النفسية وتتداخ معيا تأو ار وتأويرا؛
القيم األخالقية ديق تعين الشخص عمص السيطرة عمص أدكاره وسموكو والتعام مع حوادث
الزمن بوعق أكور وادراك أكبر وتساعده عمص السيطرة عمص ردود أدعالو تجاه الحدث بجعميا
أكور اتزانا وايجابية.
وارتأى الطالب دراسة ىذا الموضوع لمعردة مدى تأوير الصالبة النفسية دق القيم األخالقية وكيف
تتأور بالقيم األخالقية إيجابا أم سمبا خاصة وأن القيم األخالقية ليا دور كبير دق حياة الفرد
وعالقتو باآلخرين.
و شك أن من أىم عوام ترسيخ القيم األخالقية وتعزيزىا لدى األشخاص التربية الدينية؛ التق
يتعمم دييا اإلنسان الكوير من القيم األخالقية دتصق شخصيتو وتنمق جوانب الخير دق نفسو
وتعزز السموكيات اإليجابية لديو؛ وىذا من الميام واألدوار التق تقوم بيا وعمييا المعاىد
اإلسالمية دق سمطنة عمان.
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ثانياً :مشكمة الدراسة
يعد ددانق اإلنسد ددان –

سد دديما دد ددق ىد ددذا الزمد ددان  -مد ددن ض د د وطات نفسد ددية كوي د درة بسد ددبب األح د دوا

الحياتي ددة الت ددق تح دديط ب ددو دم ددن ح ددروب إل ددص ت ددرد د ددق الوض ددع ا قتص ددادي إل ددص م ددوت عزي ددز أو
مد ددرض قريدددب و غيرىد ددا المشد ددكالت التد ددق قدددد تصددديب اإلنسد ددان ب ددالتوتر والقمد ددا وا كتاد دداب وربمد ددا
توصد ددمو إلد ددص ا نتحد ددار دد ددق ظ د د ىد ددذا الوضد ددع د د د ن مد ددن الصد ددفات التد ددق تعد ددين عمد ددص الص د دمود
أم د د ددام ى د د ددذه المن ص د د ددات والمحبط د د ددات؛ الص د د ددالبة النفس د د ددية؛ الت د د ددق تس د د دداعد الش د د ددخص عم د د ددص أن
يك د ددون تفكيد د دره عقالني د ددا ومنض د ددبطا؛ وبالت د ددالق تك د ددون ردود أدعال د ددو موزون د ددة وايجابي د ددة أم د ددام ى د ددذه
المشكالت.
إن مد ددن داد ددات المجتمد ددع التد ددق تحتد دداج إلد ددص تعزيد ددز الصد ددالبة النفسد ددية لد دددييا لمد ددا قد ددد يعترييد ددا مد ددن
المشد ددكالت الداعيد ددة ل حبد دداط واألم د دراض النفسد ددية ىد ددق داد ددة طد ددالب المد دددارس ومد ددن بد ددين تمد ددك
الفاد ددات الطالبيد ددة التد ددق لد دددييا خصوصددديتيا دد ددق طريق د دة التعمد دديم والب د درامس التد ددق تتمقاىد ددا وطبيعد ددة
ا تجاى د د ددات الفكريدد د ددة واألخالقيدد د ددة والديني د د ددة لدد د دددييا ؛ معاى د د ددد العم د د ددوم اإلس د د ددالمية د د د ددق سد د د ددمطنة
عم ددان؛ ل ددذلك كد ددان م ددن الميدددم أن ت دددرس حدددالتيم م ددن حي ددث الص ددالبة النفس ددية وعالقتي ددا بد ددالقيم
األخالقي د ددة؛ ل د ددذا دد د د ن الباح د ددث يح د دداو المس د دداىمة ببحو د ددو د د ددق ى د ددذا الجان د ددب والخ د ددروج بنت د ددااس
تدعم الوصو إلص األىداف المتوقعة من البحث.
ويمكننا تمخيص مشكمة الدراسة بالتساؤ الرايس التالق:
ما عالقة الصالبة النفسية بالقيم األخالقية لدى طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط
وعبري؟
ويتفرع من ىذا السؤا األسامة التالية-:
 -1ما درجة الصالبة النفسية لدى طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري؟
 -2ما درجة القيم األخالقية لدى طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري؟
 -3ى ىناك عالقة دالة احصاايا بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية لدى طالب
معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان؟
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 -4ى توجد دروا ذات د لة إحصااية دق درجة الصالبة النفسية بين طالب معيدي
العموم اإلسالمية بمسقط وعبري تعزى إلص مت ير الصف )12 11 10؟
 -5ى توجد دروا ذات د لة إحصااية دق درجة الصالبة النفسية بين طالب معيدي
المعد
العموم اإلسالمية بمسقط وعبري تعزى إلص مت ير
ّ

مرتفع متوسط منخفض)؟

ثالثاً :أىمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة دق الحاجة الماسة إلص تعزيز القيم األخالقية والصالبة النفسية لدى
اإلنسان عموما والطمبة خصوصا وذلك يستدعق وضع الخطط والبرامس واعداد المناىس بما
من شأنو أن يعزز ىذه القيم ويكسب اإلنسان الميارات واألساليب التق تنمق لديو ىذا
الجانب ويتوقع الباحث من خال ىذه الدراسة أن يكون قياسو لدرجة الصالبة النفسية والقيم
األخالقية لدى الطالب وم بيان نوع العالقة بينيما مما يساعد دق ىذا الموضوع ويسي
الميمة لذوي ا ختصاص كما يمكن أن يسيم البحث دق ا ستفادة منو وا ستعانة بو دق
ىذا الجانب لدى طمبة آخرين من غير طالب المعيد.
ويمكن تقسيم أىمية البحث إلص قسمين-:
 األىمية النظرية: -1تعتبر الصالبة النفسية ذات أىمية كبرى دق حياة الناس

سيما الشباب

نظ ار لما يتعرضون لو من ض وطات حياتية تستدعق صالبة نفسية دق
مواجيتيا.
 -2سيسيم البحث دق بيان مستوى القيم األخالقية ونوع عالقتيا بالصالبة
النفسية لدى داة البحث.
 -3سيساعد البحث دق تسميط الضو عمص داة من المجتمع ليا خصوصيتيا
دق طبيعة تعميميا وتوجياتيا الفكرية واألخالقية.
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 األىمية التطبيقية: -1يسيم البحث دق مساعدة المختصين عمص تطوير األساليب التربوية التق
تعزز القيم األخالقية والصالبة النفسية.
 -2يتوقع الباحث أن تساىم نتااس البحث دق وضع الخطط والبرامس والمقررات
التعميمية بما يعزز القيم األخالقية والصالبة النفسية.
 -3يكشف البحث عالقة الصالبة النفسية بالقيم األخالقية لدى الفاة المبحووة
مما قد يعينيم عمص النظر دق األساليب والسموكيات التق تعينيم عمص تنمية
ىاتين الصفتين لدييم.
رابع :أىداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلص:
 -1التعرف عمص درجة الصالبة النفسية لدى طالب معاىد العموم اإلسالمية دق سمطنة
عمان.
 -2التعرف عمص درجة القيم األخالقية لدى طالب معاىد العموم اإلسالمية دق سمطنة
عمان.
 -3التعرف عمص نوع العالقة بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية لدى طالب معاىد
العموم اإلسالمية دق سمطنة عمان.
 -4التعرف عمص إمكانية وجود دروا ذات د لة إحصااية دق درجة الصالبة النفسية بين
طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري تعزى إلص مت ير الصف )12 11 10
من عدمو.
 -5التعرف عمص إمكانية وجود دروا ذات د لة إحصااية دق درجة الصالبة النفسية بين
المعد
طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري تعزى إلص مت ير
ّ
متوسط منخفض) من عدمو.
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مرتفع

خامساً :محددات الدراسة
 -1الحدود المكانية
سيتم تطبيا ىذه الدراسة عمص محادظتق مسقط والظاىرة
 -2الحدود البشرية
ستقتصر ىذه الدراسة عمص طالب صفوف  10و 11و )12من معيدي العموم اإلسالمية
بمحادظتق مسقط والظاىرة
 -3الحدود الزمانية
سيتم تطبيا موضوع الدراسة دق الفص الدراسق الوانق من العام الدراسق 2016-2015
 -4الحدود الموضوعية
سيحاو الباحث دراسة أور الصالبة النفسية وعالقتيا بالقيم األخالقية لدى طالب الصفوف
الوالوة لدى طالب المعيد لمحاولة الوصو إلص معردة طبيعة العالقة بين الصالبة النفسية والقيم
األخالقية لدى طالب المعيد مستعينا دق ذلك باألدوات والمقاييس المناسبة لطبيعة الدراسة.
سادساً :مصطمحات الدراسة
 الصالبة النفسيةعردتيا كوبا از بأنيا:
"مجموعة من السمات التق تتمو دق اعتقاد أو اتجاه عام لدى الفرد بكفا تو وقدرتو عمص
است ال مصادره وامكاناتو النفسية الذاتية) والبياية المتاحة كادة كق يدرك األحداث الحياتية
الصعبة إدراكا غير محرف أو مشوه ويفسرىا بواقعية وموضوعية ومنطقية ويتعايش معيا عمص
نحو إيجابق وأنيا تتضمن والوة أبعاد ىق ا لتزام والتحكم والتحدي)" أورد دق :صالح
والمصدر  2013ص.)48
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ويعرديا دنك  Funkبأنيا" :خصمة عامة دق شخصية الفرد التق تعم عمص تكوينيا وتنميتيا
لمخبرات البياية التق تحيط بالفرد منذ ص ره" أورد دق :داتح  2015ص.)14
ويعرديا دخان والحجار بأنيا" :اعتقاد عام لدى الفرد دق داعميتو وقدرتو عمص استخدام ك
المصادر النفسية والبياية المتاحة

كق يدرك ويفسر ويواجو بفاعمية أحداث الحياة

الضاغطة" دخان والحجار  2006ص.)373
ويعرديا المناحق" :بأنيا دعالية الفرد الشخصية والبياية وادراكو بذلك مما يؤىمو لممبادرة والدادعية
دق التعام

والتحكم دق المواقف الحياتية السمبية بانتقا حمو مناسبة ليا لت ييرىا إيجابياً

لصالح توادقو النفسق وا جتماعق" المناحق  2015ص.)155
يرى الباحث أن التعريفات قد تحدوت دق تعريف الصالبة النفسية عن اعتقاد الفرد دق قدرتو
وكفا تو دق استخدام ما يمكن استخدامو من مصادر نفسية وبياية دق إدراك وتفسير ومواجية
ض وطات وصعوبات الحياة والتعام معيا بشك إيجابق.
 القيم األخالقيةيعرف الحسنق القيم األخالقية اإلسالمية بأنيا "معايير ومحددات سموكية منبوقة من مصدري
الشريعة اإلسالمية تنظم عالقة المسمم مع ربو ومع نفسو ومع غيره من بنق جنسو وغير بنق
جنسو عن قناعة واختيار دق أي مجا من مجا ت الحياة تنظيماً دريداً خي اًر يحقا ال اية
العظمص من الوجود اإلنسانق دق ىذا الكون عمص أكم

وجو

دون تعارض أو

اضطراب" الحسنق  2007ص.)143
وقصد الصاا بالقيم الخمقية دق دراستو "ذلك النسا من المعايير التفضيمية لمسموكيات المرغوبة
شرعا وعردا والتق يمكن لمتربية نقميا واكسابيا وتنميتيا عن طريا التنشاة ا جتماعية والتفاع
دق المواقف التعميمية والتق يتجسد عنيا وعن قناعة ممارسات لفظية وحركية مباشرة وغير
مباشرة يمكن وصفيا بأنيا ممارسات يبرز دييا الخما الحسن" الصاا  2006ص.)15
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ويعرديا مراد بأنيا "تنظيمات نفسية معيارية يتشربيا الفرد ويتموميا خال

ممارسات تنشاتو

وتطبيعو اجتماعياً دق الوسط الذي يعيش ديو بحيث تظير ىذه التنظيمات من خال نشاطو
المفظق والوجدانق والسموكق" أورد دق :مرتجص  2004ص.)57
ويالحظ الباحث أن التعريفات تحدوت عن أن القيم األخالقية يمكن اكتسابيا وتنميتيا من خال
التنشاة ا جتماعية والتفاع دق المواقف التعميمية وأن القيم األخالقية اإلسالمية منبوقة من
الشريعة اإلسالمية؛ وىذه ممحوظة ميمة دق التعريف كون مجتمع الدراسة مجتمعاً مسمماً ينظم
حياتو ودا شريعتو اإلسالمية.
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ال صل الثانً
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 -اإلطار النظري:

أوالً :الصالبة الن سٌة
ثانٌاً :القٌم األخالقٌة
 -الدراسات السابقة:

أوالً :دراسات تحدثت عن الصالبة الن سٌة
ثانٌاً :دراسات تحدثت عن القٌم األخالقٌة
 -مناقشة الدراسات السابقة:
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 اإلطار النظريأوالً :الصالبة النفسية Hardiness
تحدث الباحث عن تعريف الصالبة النفسية وقد نق عدة تعريفات مختمفة ليا وخمص
إلص أن ىذه التعريفات قد تحدوت دق تعريف الصالبة النفسية عن اعتقاد الفرد دق قدرتو
وكفا تو دق استخدام ما يمكن استخدامو من مصادر نفسية وبياية دق إدراك وتفسير
ومواجية ض وطات وصعوبات الحياة والتعام معيا بشك إيجابق.
 أىمية الصالبة النفسيةتوص ك من مادي وكوبا از ) (Made & Kobazaإلص أن ذوي الصالبة المرتفعة أكور مقدرة
لالستفادة من األساليب التق يستطيعون بيا مواجية األحداث الضاغطة وتحميميا ووضع ما
يناسبيا من حمو أورد دق :عودة .)2010
كما توصمت كوبا از وآخرون دق دراستيا إلص أن مكونات الصالبة النفسية تعم عمص التخفيف
من أور األحداث الضاغطة عمص صحة الفرد جسميا ونفسيا وقد أجرت الدراسة عمص عينة من
الذكور تراوحت أعمارىم بين  )65-23عاما ولمدة خمس سنوات أما دراسة وايب ومكاليوم
والتق تم تطبيقيا عمص عينة من الطمبة والطالبات  )60أنوص و  )26ذك ار وكانت تيدف إلص
دراسة العالقة المتبادلة بين الصالبة النفسية والمرض؛ دقد خمصت إلص قدرة ذوي الصالبة عمص
ا حتفاظ بالسموكيات الراقية وسموكيات الصحة اإليجابية عند تعرضيم لض وط الحياة الشاقة
مقارنة بضعيفق الصالبة كما أظيرت الدراسة أن لمصالبة النفسية تأوير مباشر عمص المرض
كما أظيرت دراسة ألريد وسميث أن طرا تفكير ذوي الصالبة المرتفعة أكور إيجابية من ذوي
الصالبة المنخفضة أورد دق :الدامر .)2014
يذىب باحوون إلص أنو لو قام ذوي الصالبة النفسية المرتفعة بتقدير أن الض وط تمو ليم
ض طا بالفع د ن سماتيم الشخصية ستعم كواا من تأوير ىذه الض وط وذلك بتسيي اختيار
أساليب المواجية التوادقية أو بكف السموك غير التوادقق أورد دق :زرواا .)2013
جا دق دراسة أبو حسين  2012ص )27وتحت عنوان "الصالبة والتكيف" :
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"تؤور الصالبة النفسية عمص القدرات التكيفية؛ دالناس األكور صالبة عندىم كفا ة ذاتية
أكور ولدييم قدرات إدراكية من ناحية أن الشخص الصمب يدرك ض وطات الحياة اليومية عمص
أنيا أق ض طاً ولدييم استجابات تكيفية أكور.
كما أن األدراد األكور صالبة لدييم آوار م ايرة لمض وط دق أورىا عمص األعراض ديم يمارسون
الض وط ولكن بأق تك اررية وينظرون إلص األحداث الضاغطة الص يرة عمص أنيا غير ضاغطة
ويكون لدييم إدراك أدض لصحتيم العقمية وا جتماعية".

 أبعاد الصالبة النفسيةىناك والوة أبعاد مكونات) لمصالبة النفسية بحسب ما توصمت إليو كوبا از وىق ا لتزام والتحكم
والتحدي وىق تعم عمص الحفاظ عمص الصحة الجسمية والنفسية لمفرد بتخفيفيا لوقع األحداث

الضاغطة عميو(انشٓز٘.)2015,
كما توصمت كوبا از وآخرون إلص أن ىذه المكونات متصمة بشك غير مباشر و يمكن دصميا
عن بعضيا وىق مرتبطة بارتفاع قدرة الشخص عمص مواجية الض وطات والصعوبات وتحويميا

إلص درص لمنمو(أٔرد ف :ٙانشٓز٘.)2015,
ُْٔب رفصٛم نهحذٚث ػٍ يكَٕبد انصالثخ انُفضٛخ:
 -1االلتزام
وىو أكور مكونات الصالبة النفسية ارتباطا بالدور الوقااق لمصالبة ويبين غيابو إلص ا رتباط
بالكشف عن اإلصابة ببعض ا ضطرابات النفسية كالقما وا كتااب كم يشير ىينك إلص أىميتو
لمن يمارسون المين الشاقة كالمحاماة والتمريض وطب األسنان أورد دق :راضق .)2008
 تعريف االلتزاموىناك مجموعة تعريفات لاللتزام منيا:
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دقد عردو وايب  )Wiebeبأنو "اعتقاد الفرد بضرورة تبنيو قيماً وأىداداً محددة تجاه نشاطات
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
معيا" أورد دق :أبو حسين  2012ص.)17
وتعردو كوبا از "بأن و اتجاه الفرد نحو ذاتو وأىدادو وقيمو دق الحياة وتحديد اتجاىاتو اإليجابية مع
إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين" أورد دق :الدامر  2014ص.)21
ويعردو عومان أنو " اعتقاد الفرد دق حقيقة وأىمية وقيمة ذاتو وديما يفع
من خال قيمة الحياة التق تكمن دق و

ويمكن أن يتضح ذلك

الفرد لبعض المبادئ والقيم واعتقاده أن لحياتو ىددا

ومعنص يعيش من أجمو" أورد دق :سيد  2012ص.)14
 أنواع االلتزامنجد مجموعة أنواع لاللتزام دحسب كوبا از د نو يوجد خمسة أنواع لاللتزام ىق:
" -1ا لتزام تجاه الذات النفس) :وذلك من خال تبنق الفرد لمجموعة من المبادئ والقيم
اإليجابية ومعردتو لذاتو وتحديده ألىدادو الخاصة دق الحياة عمص نحو يميزه عن غيره.
 -2ا لتزام تجاه العم  :وذلك من خال ا عتقاد بقيمة العم وأىميتو وا عتقاد بضرورة
ا ندماج دق محيط العم وانجازه بكفا ة وتحم مسؤوليات العم وا لتزام بنظمو.
 -3ا لتزام تجاه العالقات الشخصية :وىق القدرة عمص إقامة عالقات شخصية ناجحة مع
اآلخرين واإلحساس بالمتعة والبيجة أونا التفاع

مع األصدقا

وتقديم يد العون

والمساعدة ليم وقت الحاجة.
 -4ا لت ازم تجاه األسرة :وذلك من خال الشعور بالمسؤولية تجاه األسرة وا ىتمام بيا
والمبادرة دق عم األشيا التق تعود بالفاادة عمييا.
 -5ا لتزام تجاه المجتمع :وذلك من خال المشاركة دق األنشطة التق تخدم المجتمع
وا ىتمام

بما

يدور

ديو

من

قضايا

الشيري  2015ص.)26-25
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وأحداث

والسعق

لحميا ".أورد

دق:

ويذكر سيد أنواعاً أخرى من ا لتزام وىق ا لتزام الدينق وا لتزام األخالقق وا لتزام ا جتماعق
وا لتزام القانونق سيد .)2012
ونذكر نبذة عنيا:
 االلتزام الدينيوقد عردو الصنيع بأنو "التزام المسمم بعقيدة اإليمان الصحيح وظيور ذلك عمص سموكو بممارسة
ما أمر اهلل بو وا نتيا عن إتيان ما نيص عنو" أورد دق :العبدلق  2012ص.)25
 االلتزام األخالقي"ويتجمص دق تحمق الفرد بصفات خمقية تتناسب وواقع الحياة ا جتماعية التق يحياىا دق مجتمع
إسالمق كالصدا واألمانة والودا بالعيد والرحمة والتسامح" راضق  2008ص.)26
 االلتزام االجتماعي"ويتمو دق شعور الفرد بالمسؤولية تجاه مجتمعو ومشاركتو دق األنشطة ا جتماعية مع أبنا
مجتمعو بسعادة ورضا" المرجع السابا ص.)26
 االلتزام القانونيويعردو عبداهلل بأنو "اعتقاد األدراد بضرورة ا نصياع لمجوعة من القواعد واألحكام العامة وتقب
جبر بواسطة السمطة المختصة دق حالة الخروج عنيا أو مخالفتيا لما تمومو من أسس
تنفيذىا ًا

منظمة لمسموكيات العامة داخ المجتمع" أورد دق :العبدلق  2012ص.)25
 -2التحكم

عردو كوبا از وبوستق بأنو "اعتقاد الفرد بأن ظروف الحياة ومواقفيا المت يرة التق يتعرض ليا أمور
متوقعة الحدوث ويمكن التنبؤ بيا والسيطرة عميو" أورد دق :الشيري  2015ص.)27
ويعردددو مخيمددر "أنددو اعتقدداد الفددرد ب مكانددو أن يكددون لددو تحكددم ديمددا يمقدداه مددن أحددداث ويتحم د
المسؤولية الشخصية عما يحدث لو ويتضمن القدرة عمص اتخاذ الق اررات وا ختيار بين البدداا
13

وتفسدير وتقددير األحدداث الضداغطة والقددرة عمدص المواجيدة الفعالدة وبدذ الجيدد مدع دادعيدة كبيدرة
ل نجاز والتحدي" أورد دق :الدامر  2014ص.)23
ويعردددو محم ددد الطحددان بأن ددو "اعتق دداد الفددرد د ددق قدرت ددو عمددص الس دديطرة وال ددتحكم دددق أح ددداث الحي دداة
المت يرة المويرة لممشقة سوا أكان ذلك معرديا أم " أورد دق :كاىينة  2015ص.)46
وبحسب رفاعي فإن ىناك خمس صور رئيسية لمتحكم يعرضيا كاآلتي:
 -1التحكم المعردقCognitive Control :
وىددو أىددم صددور الددتحكم المقممددة لموددار السددمبية لممشددقة ويخددتص بالقدددرة عمددص اسددتخدام الجانددب
الفكري والعقمق دق التحكم دق المواقف الضاغطة.
 -2التحكم المعموماتقInformative Control :
وىددو يخددتص بالقدددرة عمددص اسددتخدام الفددرد لممعمومددات المتاحددة عددن الحدددث والبحددث عددن معمومددات
موضحة لو؛ لمتييؤ لو والسيطرة عميو.
 -3التحكم باتخاذ القرارDecision making Control :
يختص بطريقة التعام مع الموقف تخاذ القرار بشأنو.
 -4التحكم السموكقBehavioural Control :
ويقصد بو القدرة عمص التحكم دق أور الحدث الضاغط عن طريا القيام ببعض السموكيات.
 -5التحكم ا سترجاعقRitrospective Control :
ويقصد بو ما يعتقده الفرد عن الموقف واتجاىاتو السابقة حولو مما يمكنو أن يكون نظرة وانطباعا
عنو وأن لو معنص ويمكن السيطرة ؛ وذلك ما يساعد عمص تخفيف أور الض وط .أورد دق:أبو
حسين .)2012
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
14

التعام مع الموقف الضاغط بوعق وادراك وايجابية تقم من أوره لمخروج منو أو التعايش معو
بأق الض وط.
 -3التحدي
تعردو كوبا از  )Kobasaبأنو "اعتقاد الفرد بأن الت يير المتجدد دق أحداث الحياة
طبيعق ب

حتمق

بد منو

رتقااو

ىو أمر

تيديدا ألمنو ووقتو بنفسو وسالمتو
أكور من كونو
ً

النفسية" .أورد دق :العبدلق  2012ص)29

ويعردو مخيمر بأنو "اعتقاد الشخص أن ما يط أر من ت يير عمص جوانب حياتو ىو أمر موير
وضروري لمنمو وأكور من كونو تيديداً مما يساعده عمص المبادأة واستكشاف البياة ومعردة
المصادر النفسية وا جتماعية التق تساعد الفرد عمص مواجية الض وط بفعالية" أورد دق:
راضق  2008ص.)30
 مكونات التحديدرست كوبا از عدة مكونات لمتحدي منيا:
" -1المرونة المعردية :وتخص بنية الفرد المعردية التق تساعده عمص ا ستمرار دق مواجية
أحداث الحياة حتص دق البياة األكور تحدياً وىق عمص طرف نقيض من الجمود المعردق.
 -2القدرة عمص التحم  :وذلك من خال قدرة الفرد عمص الموابرة وبذ الجيد والكفاح حتص إنيا
المشكالت التق تعترض طريقو.
 -3المجازدة والم امرة :وىق اإلقدام عمص مواجية المشكالت دون تيور مع مي الفرد لمحاولة
اكتشاف ما يدور حولو من أحداث.
 -4ا ىتمام بالتجارب :وذلك من خال

النظر إلص األحداث كتجارب مويرة لالىتمام مع

اإلحساس بالمتعة عند حميا ومن وم ا نتقا
الشيري  2015ص.)31
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لح

مشاك

أحداث) أخرى" أورد دق:

 خصائص ذوي الصالبة النفسيةىما قسمان:
 -1خصائص ذوي الصالبة المرتفعة
بحسب دراسة كوبا از د ن المتمتعين بالصالبة النفسية يتميزون بالخصااص اآلتية:
" -1القدرة عمص الصمود والمقاومة.
 -2لدييم انجاز أدض .
 -3ذوي وجية داخمية لمضبط.
 -4أكور اقتدا اًر ويميمون لمقيادة والسيطرة.
 -5أكور مبادأة ونشاطاً وذوي دادعية أدض " راضق  2008ص.)41
"ويصنف حمادة وعبد المطيف أن األدراد الذين يمتازون بالصالبة النفسية بأنيم:
 -1ىؤ

األدراد ممتزمون بالعم الذي عمييم أداؤه بد من شعورىم بال ربة.

 -2ويشعرون أن لدييم القدرة عمق التحكم دق األحداث بد من شعورىم بفقدان القوة.
 -3ينظرون إلص الت ير عمص أنو تحد عادي بد من أن يشعروا بالتيديد.
 -4يجد ىؤ

األدراد دق إدراكيم وتقويميم ألحداث الحياة الضاغطة الفرصة لممارسة

اتخاذ القرار ".أورد دق :عودة  2010ص.)67
 -2خصائص ذوي الصالبة المنخفضة
تذكر سنا أبو حسين مجموعة من صفات ذوي الصالبة النفسية المنخفضة كما يمق:
" -1عدم القدرة عمص الصبر و تحم المشقة والمرض.
 -2عدم القدرة عمص تحم المسؤولية.
 -3استمرار الشكوى وعرضة لألمراض كالصداع وقرحة المعدة.
 -4قمة المرونة دق اتخاذ الق اررات.
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 -5دقدان التوازن وضعف األم دق الحياة.
 -6اليروب من مواجية األحداث الضاغطة.
 -7سرعة ال ضب والحزن الشديد ويميمون إلص العزلة وا نزوا .
 -8عدم وجود قيم لدييم و مبادئ معينة.
 -9التجنب والبحث عن المساندة والعون.
 -10عدم القدرة عمص التحكم الذاتق ".أبوحسين  2012ص.)17-16

 بعض النظريات المفسرة لمصالبة النفسيةأوالً :نظرية متالزمة التكيف العام ) (GASليانز سيمي
قددم ىدذه النظريدة العدالم الفسديولوجق ىدانز سديمق  Hans Selyeوسدماىا متالزمدة التكيدف العدام
 General Adaptation Syndromeوىددق سمسددمة اسددتجابات دسدديولوجية يقابد الجسددم مددن
خالليددا الضد وطات ليتكيددف معيددا وحدددد ليددا وددالث م ارحد لمدددداع ضددد الضد وطات ويددرى أنيددا
 المراح الوالث – تمو متالزمة التكيف العام ) (GASوىذه المراح الوالث ىق: -1مرحمةة اإلنةذار أو التنبيةو  :Alarm Reactionوىدق اسدتجابة أوليدة يقدوم دييدا الجسدم
باستدعا ك قواه لمواجية الخطر.
 -2مرحمة المقاومة  :Resistance Stageباستمرار الموقف الضاغط تأتق ىذه المرحمدة
بعد المرحمة األولص دتختفق الت يرات األولص وتظير ت يرات جديدة تد عمص التكيف مدع
الموقف.
 -3مرحمة االستنزاف )اإلعياء)  :Exhaustion Stageوىدق تمدق المرحمدة الوانيدة بحيدث
إذا طالددت دت درة التيديددد

يسددتطيع الفددرد المقاومددة والت م دب عمددص الض د وطات .أورد دددق:

الشيري .)2015
ثانياً :نظرية التقييم المعرفي Cognitive Appraisal Theory
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وىق بحسب زاروس ودموكمان تشير إلص دور األحداث الضاغطة عمص تقييم األدراد ألحداث
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:
 -1األحداث الضاغطة (عالقة الفرد مع البيئة) وتقسم إلى:
أ -أحداث ضاغطة خارجية :من البياة الخارجية

دخ لمفرد دييا.

ب -أحداث ضاغطة داخمية :من داخ الشخص.
 -2عممية التقييم ،وىي قسمان:
أ -التقييم األولي )( Primary Appraisal
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.
ب -التقييم الثانوي )(Secondary Appraisal
وىو يبدأ بعد التقييم األولق ويبحث ديو الفرد عما يساعده لمتعام

مع الموقف الضاغط

ويتضمن تكاليف المواجية ويحدد طرقيا المتودرة لديو ودق البياة حولو.

 -3أسالية الوىاجهح
يستخدم دييا الفرد ما تتودر لديو من أساليب لمواجية الض وطات وىق قسمان:

أ -هىاجهح هركزج علً الوشكلح
وىق التعام المباشر مع المشكمة أو الموقف الضاغط بفاعمية وايجابية.

ب -هىاجهح هركزج علً االنفعال
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وىق التعام مع ا نفعا ت الناتجة عن المشكمة باستخدام أساليب مختمفة كالتجنب

وتقدير

الموقف أنو غير ميدد ويزداد استخدام ىذا األسموب دق حا كون ح الحدث الضاغط غير
متاح أو غير عممق .أورد دق :الشيري .)2015
ثالثاً :نظرية كوبا از والدراسات المنبثقة عنيا
وىق نظرية راادة دق مجا الوقاية من اإلصابة با ضرابات النفسية والجسمية اعتمدت عمص
أسس نظرية آل ار عمما مو درانك وماسمو وروجرز).
ومن أىم ما اعتمدت عميو ىذه النظرية نموذج ازروس الذي يتحدث عن والوة عوام يتحدد
من خالليا طبيعة إدراك الفرد لمموقف الضاغط وما ىو الشعور الذي ينتس عن ىذا الموقف
وبالتالق ردة الفع تجاىو وىذه العوام الوالوة ىق:
 -1البنية الداخمية لمفرد.
 -2األسموب اإلدراكق المعردق.
 -3الشعور بالتيديد واإلحباط.
وقد قامت كوبا از بتطبيا نظريتيا عمص مجموعة من المحامين ورجا األعما وشاغمق المناصب
اإلدارية المتوسطة والعميا وخمصت إلص مجموعة نتااس منيا:
 -1الكشف عن الصالبة النفسية بأبعادىا ا لتزام والتحكم والتحدي).
 -2أن األدراد األكور صالبة أق إصابة با ضرابات مقارنة بمن ىم أق صالبة وقد يرجع
ذلك إلص الدور الفعا لمت ير الصالبة ديما يتعما بالض وطات.
وتفترض كوبا از دق نظريتيا ادتراضا أساسيا مفاده أنو من الضروري والحتمق أن يتعرض
الفرد لألحداث الحياتية الشاقة؛ حتص يرتقق وينضس انفعالياً واجتماعياً.
أما األق صالبة ديجدون أنفسيم وبياتيم بدون معنص وضعفا دق مواجية األحداث
المت يرة وىم سمبيون دق التعام

مع البياة وتؤور الظروف الشاقة سمباً عمص

صحتيم .أورد دق :راضق .)2008
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 الصالبة النفسية  Hardinessوعالقتيا ببعض المفاىيمتوجد مجموعة من المفاىيم والمت يرات التق ترتبط بالصالبة النفسية نذكر منيا:
 -1قوة األنا
بحسب بعض الدراسات د ن قوة األنا ترتبط وتتداخ مع الصالبة النفسية دبقدر ما تكون قوة
األنا مرتفعة د ن ذلك يعنق قدرة الشخص عمص مواجية الض وط والتعام معيا بشك أكور
اتزانا وصمودا وايجابية وتجعمو يتعام مع الض وطات بوعق أكبر لموصو إلص نتااس أدض
والوصو لألىداف والنجاح والسعادة وىو ما يؤدي إلص الصحة النفسية الشيري .)2015
 -2الفاعمية الذاتية
يعرديا باندو ار بأنيا "اعتقاد الفرد دق كفايتو واقتداره وتمكنو وقيمتو الذاتية مما يعطيو شعو اًر
بالوقة بالنفس والقدرة عمص الت مب عمص مشكالتو والتحكم دق أمور حياتو وتصبح الفاعمية
الذاتية دق نفس الوقت مؤش اًر لقدرة الفرد عمص مواجية األحداث الضاغطة بكفاية واقتدار ووقة
وتمكن والوظيفة األساسية لمفاعمية الذاتية ىق تمكين الفرد من التحكم والتنبؤ بأحداث
حياتو" أورد دق :راضق  2008ص.)44-43
وىق شعور يتكون من الطفولة المبكرة ب دراك الطف أنو متقب ومستحسن من قب اآلخرين
سميا الوالدين وىما ليما دور دق تنمية الفاعمية الدادعية لديو وتشجيعو عمييا راضق .)2008
 -3مفيوم تقدير الذات
"عردو روزنبرج ) (Rosenbergبأنو اتجاىات الفرد الشاممة ) سالبة أم موجبة ( نحو
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
الذات المنخفض عدم رضا الفرد عن نفسو أو ردضيا واحتقارىا" أورد دق :أبو
حسن  2012ص.)30
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ثانياً :القيم األخالقية
"يعتبددر سددقراط اليونددانق  Socratesأو

مددن أسددس عمددم األخددالا

وقددد كانددت

األخدالا موجدودة قبد سدقراط ولكدن الفضد يعدود إلدص سدقراط ددق وضدع المبندة األولدص لعمدم

األخددالا

وحددارب الفالسددفة دددق زمانددو الددذين كددانوا

يعتقدددون بوجددود حقددااا وابتددة

ويعتبدرون أن اإلنسدان ىدو مقيداس كد شدق والحدا ىدو مدا يدراه حقداً والباطد ىدو مدا يدراه

بداطالً دون النظدر إلدص رأي آخدر سدواه .ولكدن سدقراط ندادى بالسدعادة لم ايدة اإلنسدانية

التدق تتحقدا بالسديطرة عمدص دواددع الشديوة وندوازع اليدوى وتدرد اإلنسدان إلدص ا عتددا  .ودم
جددا

أدالطددون  Platoوجع د الفضدديمة العميددا ىددق دضدديمة العددد التددق تتمو د

وا نسدجام بدين قدوى الدنفس عدن طريدا العقد

دددق التوادددا

ددال تب دق إحدداىما عمدص األخدرى .ودم تبعدو

أرسدطو  Aristotaleالددذي اعتبددر الفضدديمة تمود

الوسددط بددين رذيمتدين دد ن قمنددا الكددرم

دضد دديمة ديد ددو الوسد ددط بد ددين اإلس د دراف والتقتيد ددر وكالىمد ددا رذيمد ددة والشد ددجاعة دضد دديمة وىد ددق وسد ددط
بين الجبن والتيور وكالىما رذيمة" أورد دق :مشرف  2009ص.)18

 النمو الخمقيهناك من مكموعة من النظرٌات والعلماء تحدثوا عن األخالق والنمو األخالقًٌ ,ذكر الباحث
بعضا ً من ذلك:

 نظرية بياجيو"يعتبددر جددان بياجيددو )  (Piajetبد ارسددتو ال ارادددة دددق مجددا الحكددم الخمقددق أحددد المصددادر
اليامة واألساسية لفيدم ود ارسدة الحكدم الخمقدق حيدث شدرح ددق كتابدو المشديور الحكدم الخمقدق لددى
األطفدا  , Moral Judgment of the Childنظريتدو ددق النمدو الخمقدق عندد األطفدا ومدن
تماما بنظريتو دق النمو العقمق أي أن النمو
المعروف أن نظرية بياجيو دق الحكم الخمقق مرتبطة ً
الخمقددق لمطفد متددأور إلددص حددد بعيددد بالم ارحد العقميددة التددق يمددر بيددا الطفد " أورد دددق:
الوحيدي  2012ص.)18-17
يمر النمو األخالقق لألطفا عند بياجيو بمرحمتين ىما؛ مرحمة األخالا خارجية المنشأ ومرحمة
األخالا داخمية المنشأ مشرف .)2009
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 -1مرحمة األخالا خارجية المنشأ
من خصااصيا:
يوضح الريماوي خصااصيا كاآلتق:
"  -تكدون أحكدام الطفد ددق ىدذه المرحمدة مدن زاويدة نتدااس ىدذا السدموك

مدن زاويدة

قصدد صداحبو دمدوالً إذا كسدر اوندق عشدر كوبداً بددون قصدد ىدو أسدوأ مدن كسدر دنجدان
واحد عن عمد.
 -أن الطفد ددق ىدذه المرحمدة يعتقدد أن القواعدد األخالقيدة وابتدة

تت يدر وأن ا لتدزام بيدا

بد وأن يكون مطمقاً.
 أن الطفد ددق ىدذه المرحمدة يعتقدد بالعدالدة المطمقدة وأن مدن يخدالف القدانون األخالقدقبد وأن يعاقب دو اًر ".أورد دق :مشرف  2009ص.)69
 -2مرحمة األخالا داخمية المنشأ
"تبددأ ىدذه المرحمدة ددق الظيدور ددق حدوالق سدن الحاديدة عشدرة أو الوانيدة عشدرة
ويضددع

الطف د

دددق

ىددذه المرحمددة نيددة الفددرد وقصددده دددق اعتبدداره عنددد إصدددار حكمددو عمددص

صدحة دعد مدا أو خطادو ويصدبح الطفد
الطفد

إذا كسدر كوبداً واحدداً عدن قصدد أكودر ذنبداً مدن

الدذي يكسدر والودة أكدواب دون قصددد .وكدذلك تنمدو لددى الطفد

دكدرة المسداواة

والعدالدة .داألخالقيدات داخميدة المنشدأ تعندق أن معدايير الطفد األخالقيدة تنبدع مدن داخمدو
عددن

اقتن دداع

ذات ددق

ودون

د ددرض

خ ددارجق

م ددن

أي

مص دددر

ك ددان" أورد د ددق:

مشرف  2009ص.)69

 نظرية كولبرج"تعتبر نظرية لورنس كولبرج  )Lawrence Kohlbergواحدة من أىم نظريات النمو
الخمقق عمص أنو امتالك القدرة عمص إصدار
الحكم ُ
ُ
عرف كولبرج ُ )Kohlberg
الخمقق إذ ُي ّ
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الق اررات واألحكام التق تعد أخالقية والمستندة إلص مبادئ داخمية عند الفرد والتصرف بطريقة
تتوادا مع ىذه األحكام" أورد دق :التاج والصمادي  2012ص.)93
الخمقددق لألدد دراد وذل ددك بعددد أن قُدددمت ليددم معض ددالت خمقي ددة أو
الحك ددم ُ
"قددام ك ددولبرج بتقيدديم ُ
مواقف ادتراضية وم يقوم بسؤا األدراد ما الذي ينب ق عميو أن يفعمو ولماذا ؟ حيث ينب ق عمص

األدراد اتخاذ ق اررات صعبة وتبريرىا .واستناداً إلص استد

تيم اقترح كدولبرج سمسدمة تفصديمية مدن

الخمقدق ومراحمدو السدت إلدص
الخمقق المتعمقة بما ىو صحيح وخداط  .و قسَّدم النمدو ُ
الحكم ُ
مراح ُ
والوة مستويات" أورد دق :التاج والصمادي  2012ص.)94
العدرف والقدانون )(pre-conventional morality
"المسدتوى األو  :مسدتوى مدا قبد
ُ
ويتضمن:

المرحمة األولص :التوجو نحو العقاب والطاعة )(punishment- obedience orientation
المرحمة الوانية :التفرد والتباد )المنفعة الشخصية( ) instrumental relativist
)orientation
العرف والقانون ) (conventional moralityويتضمن:
المستوى الوانق :مستوى ُ
المرحمة الوالوة :توادا العالقات الشخصية أو اتجاه الولد الطيب والبنت الطيبة

)good

.)boy –nice girl orientation
المرحمة الرابعة :التوجو نحو القانون أو النظام ).(low and order orientation
العرف والقانون )(post-conventional morality
المستوى الوالث :مستوى ما بعد ُ
ويتضمن:
المرحمة الخامسة :العقد ا جتماعق وحقوا اإلنسان ))post –conventional morality
المرحمة السادسة :المبادئ العامة المبدأ األخالقق والضمير)

universal ethical

 )principle orientationأورد دق :التاج والصمادي  2012ص.)94
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 وجية نظر جميجان"تعتبدر جميجدان مدن أىدم العممدا التحميميدين المعاصدرين الدذين اىتمدوا بد ارسدة جاندب
النمدو األخالقدق حيدث نشدرت كتابيدا المشديور صدوت مختمدف  Different voiceالدذي
يعبدر عدن وجيدة نظدر مختمفدة عدن مدا قدمدو كدولبرج الدذي ينظدر لمعدالدة كأسداس لد ارسدة
األخدالا ددق حدين تدرى جيمجدان أن أخالقيدة اإلنداث تعتمدد عمدص ا ىتمدام بداآلخرين أكودر
مدن اعتمادىدا عمدص العدالدة وتدرى أن ىدذه السدمة ) ا ىتمدام بداآلخرين (

تعبدر عدن

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

 نظرية بك وىافجيرست في النمو األخالقيادترض بك وىادجيرست وجود خمس أنماط من النمو األخالقق أشارت إلييا قناوي؛ وىق:
 )1الحياد األخالقق دق الطفولة
 )2الوسيمية دق الطفولة المبكرة
 )3أ -المسايرة دق الطفولة المتأخرة
 )3ب -الضمير الالعقالنق دق الطفولة المتأخرة
 )4ال يرية العقالنية دق المراىقة أورد دق :مشرف  2009ص.)71-70

 مراحل المراىقة")1المراىقة المبكرة

14-13-12سنة) تقاب المرحمة اإلعدادية).

)2المراىقة المتوسطة 17-16-15سنة) تقاب المرحمة الوانوية).
)3المراىقة المتأخرة  )21-20-19-18تقاب المرحمة الجامعية)" أورد دق:
تنيره  2010ص.)11
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 خصائص المرحمة الثانويةيذكر الفيفق مجموعة من الخصااص تتميز بيا ىذه المرحمة كما أشار إلييا زىران) و الحقي )
و العبيدي والجبوري) و البحيري) تتمخص دق نقاط نذكر منيا:
"  .يقترب الطالب دق ىذه المرحمة من اكتما نموه الجسمانق والعقمق ببموغو سن ٔ١
سنة
 .تنمو لديو القدرة المفظية والميكانيكية والسرعة اإلدراكية بحيث يستطيع إبدا رأيو وتصويب
األخطا

والتفكير دق المستقب التعميمق واإلبداع ا بتكاري لديو .

 .تظير لدى الطالب التنوع دق األدكار والنظرة اإليجابية لألشيا الجديدة ويأتق بك جديد
مفيد دق حالة استقرار مراىقتو .
 .اختيار التخصص المناسب لممينة المستقبمية أو العم الذي ي وادا اتجاىاتو التعميمية .
 .يبقص التذكر المعنوي دق نمو وتطور خال ىذه المرحمة وينمو التفكير المجرد والتفكير
ا بتكاري وتتسع مدارك الطالب وتزدىر معاردو وبذلك يستطيع جمع المعمومات وترتيبيا
والخروج بحقااا معينة وبتجارب عممية حسية .
 .القدرة عمص التحصي العممق أكور من أي وقت مضص وعمص نقد ما يق أر من معمومات
وتكون اطالعاتو وق ار اتو بحسب ميولو ورغباتو العممية .
 .يكون الطالب متأو اًر بعمره الزمنق والذكا والجنس والبياة الوقادية ويركز عمص ا ستمتاع
والمشاىدة أكور من أي وقت مضص .
 .ومن الناحية النفسية واألخالقية يكون قد تعمم الكوير من المعامالت اإلنسانية والتسامح
واألخالقيات العامة من الصدا والعدالة والتعاون والو

والمرونة والطموح وتحم

المساولية وتزداد ىذه المفاىيم عمقاً مع النمو  ".أورد دق :الفيفق  2012ص.)45
كما جا أيضاً من الخصااص التق ذكرىا الفيفق كما أشار إلييا زىران) و الحقي ) و العبيدي
والجبوري) و البحيري) -متمخصة دق نقاط -؛ النقاط التالية:
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" .يكتسب دق ىذه المرحمة من الدين قيم عميا أو من النظم التق يؤمن بيا وعمص ذلك
تكون اتجاىاتو ودوادعو وتتوقف عمييا إما سعادتو النفسية والفكرية والدنيوية واألخروية واما
شقاؤه .
 .يعتز المراىا بدينو اإلسالمق لرابطة اجتماعية تربطو بالعالم اإلسالمق وبما لديو من قدرة
بشرية ومعنوية لخدمة معتقده والدداع عنو  ".أورد دق :الفيفق  2012ص.)46

 أىمية القيم األخالقيةلمقيم األخالقية أىمية كبرى دق حياة الفرد والمجتمعات والشعوب دباألخالا تبنص األمم وتعمر
األوطان وتستقيم الحياة؛ دال تكون ىناك دوضص و خراب و ظمم و جور و انتياك لحقوا
اآلخرين و تعد عمص أمالكيم وباألخالا يسعد الفرد حين يجد نفسو مستقر النفس بالتعام
الحسن مع اآلخرين والسعق دق المجتمع بأخالا داضمة ترتقق بو وبمجتمعو ووطنو واإلنسانية.
لذلك عنيت األوطان والشعوب باألخالا واىتمت بطرا ووساا غرسيا دق األدراد وتنميتيا
وعممت البحوث وقُدمت الدراسات لما من شأنو أن يرتقق بأخالا
لدييم واتخذت ا ج ار ات ُ
الناس وينمق السموكيات الحسنة ويكادح ويم ق أو يقم -عمص األق  -من السموكيات السياة.
ويمكن ذكر بعض النقاط دق أىمية القيم األخالقية كما يمق:
 -1أدض وسيمة لمقضا عمص ازدياد الجراام وا نحرادات ديق تبنق إنسانا صالحا خي ار
لنفسو وأمتو والبشرية وجي الصحابة دق عيد النبق صمص اهلل عميو وسمم شاىد عمص
ذلك.
 -2تسمو باإلنسان دوا الماديات والمستوى الحيوانق إلص المستوى اإلنسانق الرديع وتعتبر
القيم األخالقية عامال ميما دق ترابط المجتمع ببعضو و تتحقا السعادة إ
بيا الحسنق .)2007
ويرى الباحث أن ألىمية القيم األخالقية نقاطاً أخرى منيا:

26

 -1تنمق لدى اإلنسان المراقبة الذاتية لنفسو وسموكياتو دال يحتاج لمراقبة من جية
ما أو إلزامو بالقوانين ليفع السموك السميم ب يبادر لذلك من تمقا نفسو بما
يممكو من قيم أخالقية.
 -2تنمق لديو التحفيز الذاتق لفع الخير ديو

ينتظر التحفيز المادي أو المعنوي

لفع الخير.
 -3تجع من المجتمع مجتمعاً متعاوناً ومتآلفاً يسعص ديو الفرد لمصمحة الجماعة
وتسعص ديو الجماعة لمصمحة الفرد.
 -4بالقيم األخالقية تستقر المجتمعات وتكون آمنة وىذا مما يعين عمص التطور
وا بتكار واإلبداع والرخا ا قتصادي والتقدم الحضاري.
 -5تعين القيم األخالقية عمص تسيي العممية التربوية والرقق بيا واإلبداع دييا حيث
أن تحمق الداخمين دق العممية التربوية من إدارة ومعممين وطمبة وغيرىم يجع من
الجو التربوي جوا معينا عمص سير العممية التربوية بشك ميسر وسمس وناجح.

 خصائص القيم األخالقيةتتميز 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
كريمة ىاناة سعيدة ومن ىذه الخصااص:
 -1إليية المصدر
دالقيم األخالقية اإلسالمية ىق من عند اهلل تعالص سوا ما جا منيا دق كتاب اهلل ج وعال أو
ما جا دق سنة النبق صمص اهلل عميو وسمم الذي يتمقص الوحق من عند اهلل سبحانو وتعالص.
ويرى الحمدان  )2006أنو من خال ىذه الصفة العظيمة يمكن تقرير مجموعة من المزايا
الميمة ليا منيا:
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 الحرص عمص المنفعة ا ستعانة باهلل عز وج عدم العجز اإليمان بالقضا والقدر -2الوضوح
وذلك ألن المصدر األو لمقيم األخالقية وىو القرآن الكريم وصف بأنو كتاب مبين ونور
وىدى وتبيان ..وذلك بسبب وضوحو ولذك دالقيم األخالقية واضحة السقاف .)2010

 -3القيم الخمقية اإلسالمية عممية واجبة التطبيق
"تتميز القيم الخمقية المستمدة من الشريعة اإلسالمية أنيا أخالا عممية تقدم الحمو المومص
والشاممة إلشباع العق والجسد والروح
اإلنسان وسعادتو دق الدنيا واآلخرة

وذلك ألنيا تقوم بعالج المشكالت التق تحو بين

وأن التقصير دييا عمص نحو ما أراده اهلل لنا دييا من نفع

وخير وىجر ألوامره تعالص يؤدي لخسران الدنيا واآلخرة" المالكق  2008ص.)57
 -4موافقة لمفطرة
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
اإلنسان بفطرتو

ونفر من األخالا السياة لموادقتو ما بداخ

إلييا

اإلنسان من نفور

منيا العيسق .)2009
 -5الواقعية
"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
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تسير معو ودا

شيوات

انضباط ليا؛ ب تعطيو ما يحتاج إليو وتربيو عمص ما ىو األدض لو دق

حاضره ودق مستقبمو" السقاف  2010ص.)58
و"واقعية القيم تعنق وجودىا وتطبيقيا دق حياة الفرد والمجتمع وان كانت بعض
الصعاب تواجييا وعمص المعمم دق المرحمة الوانوية أن يبذ جيوداً دق ىذا الجانب لكق
يذل العقاب والصعاب التق تحو بين نظرية القيم وتطبيقيا دق حياة طالبو بما
يتعارض مع منيس خالقنا لكق يستطيع الطالب من مواجية أخطار ىذا العصر
وجراامو المتالحقة دق عصر أصبح ديو العالم قرية ص يرة "..قشالن  2010ص.)44
 -6الجمع بين الثبات والمرونة
يتحدث التيواجنق  2001ص )22-21دق معرض حديوو عن خصااص الفقو اإلسالمق عن
ىذه الخاصية ديقو :
يمكن بحا من األحوا أن تقب التبدي

"ونعنق بالوبات قيام التشريع عمص أصو

والت يير داألحكام المتعمقة بأصو ا عتقاد كوجوب اإليمان باهلل الواحد ورسمو وكتبو والمالاكة
والجنة والنار وما يتعما بك ذلك من مساا كمية وموميا القيم األخالقية اإلنسانية من عد
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
الزوج وأحكام العدة والطالا ...ودق مجا المعامالت

يختمف اونان دق إباحة البيع وتحريم

الربا وأك أموا الناس بالباط . ..ودق التشريع الدستوري أجمع المسممون عمص وجوب إقامة
الحاكم بالبيعة الحرة واقامة الحكم عمص الشورى وا لتزام بالعيود والمواويا ...دك ىذه القضايا
وأمواليا مما ورد دييا نص قطعق الوبوت والد لة ىق قضايا وابتة

تت ير بت ير الزمان والمكان

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
المسممات الشرعية

تقب أبدا أن يحتا عمييا دت ير تحت أي مبرر من المبررات كتطور

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
واعطا ىا الحكم الشرعق المناسب وىق تعنق أيضا امتالك أسباب الدوام وا ستم اررية دق
مواجية الظروف ومتطمبات الحياة الداامة التطور .و بد من التأكيد أن المرونة

تعنق أبدا

تطويع الشرع لمواقع عن طريا تبرير األخطا واقرار ك وادد ميما كان بدعوى سعة التشريع
وسنة التطور .إن مو ىذا ِادتاات عمص اهلل ورسولو؛ ولكن المرونة التق نعنييا إنما ىق القدرة
عمص ديم الواقع واعطاؤه الحكم المناسب من إباحة أو حظر ونحوىما من األحكام التكميفية عن
طريا ا جتياد الصادر عن أىمو القاام عمص ديم النصوص والوقوف عمص مقاصدىا المعتبرة
المصاغة دق شك قواعد ومبادئ عامة تدخ تحتيا أعداد
التق ىق روح النص
َ

حصر ليا

من قضايا الناس ومشاغميم".

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

 مصادر القيم األخالقيةلك أمة ضوابطيا دق األخالا كما لك أمة مصادرىا دق ما تستقيو من أخالا وتتعممو من قيم
لتسير بو دق تنظيم حياتيا ويتعام

بيا أدرادىا ديما بينيا وبحكم ديننا اإلسالمق د ن لنا

مصادرنا التق نعتز بيا و ونفخر ونفاخر بيا ونعتمد عمييا دق أخذ قيمنا األخالقية وىق:
 -1القرآن الكريم
بال شك د ن أعظم مصدر لمقيم األخالقية ىو القرآن الكريم ديو من عند اهلل تعالص العميم
الحكيم الذي يعمم ما يصمح اإلنسان ويجع الحياة تمشق عمص استقامة ونظام يسعد البشر
ويرتقق بيم لحياة سعيدة وناجحة ومطمانة.
"الكتاب اْل ُم ْن َزُ عمص َنبِي َِّنا صمص اهلل عميو وسمم لِمتَّ َح ِّدي
ويعرف الشيخ الخميمق القرآن بأنو
ُ
ط ِع ِّق" الخميمق  2013ص.)85
اإلع َج ِاز اْل َم ْنقُو ُ عنو بِالتََّواتُِر القَ ْ
و ْ
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وقد استخدم القرآن الكريم أساليب مختمفة دق عرض ما يريد من تعاليم وأوامر ونو ٍاه وأخالا؛
ومن تمك األساليب:
 -1الترغيب
 -2الترىيب
 -3القصة
 -4القدوة
 -5ذكر مصير األمم السابقة
 -6التمثيل والتشبيو
"ومقاييس األخالا دق القرآن ودق سنة الرسو عميو أدض الصالة والسالم ليست نابتة
من التراب وانما ىق نازلة من السما

دال تُستخرج من بياات الناس دالبياات كوي اًر ما تتموث

وتتعفن وقد تستحسن بياة ما تستقبحو أخرى وأدكار الناس كوي ار ما تتأور بطبع البياة وما يدور
دييا واذا كان اإلسالم قد أبقص بعض العادات التق كان عمييا أى الجاىمية د ن ذلك

يعود

عمن يتمبس بو من الناس
إلص استحسان الجاىمية وانما يعود إلص استحسان الحسن بقطع النظر ّ

ومدار األخالا وا جتماع دق اإلسالم عمص الطيارة ديو يدعو إلص طيارة الضمير وطيارة
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

اإلسالم األسرة المسممة بسياج يمنع تسرب أي تموث إلييا" الخميمق  1984ص.)101
 -2السنة النبوية
صفة ُخمُ ٍ
ٍ
من قو ٍ أو دع ٍ أو تقر ٍ
وبت ِ
عن َّ
قية
ير أو
وعردت بأنيا "ما َ
النبِ ِّق صمص اهلل عميو وسمم ْ
أو َخْم ٍ
قية" المعولق  2009ص.)27
 -3اإلجماع
وعرف بأنو "اتفاا المجتيدين من أمة محمد صمص اهلل عميو وسمم بعد وداة نبييم دق عصر عمص
حكم" السيابق  2015ص.)417
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 -4القياس
وعرف بأنو "حم مجيو الحكم عمص معموم الحكم بجامع بينيما
" آ وانق  2015ص.)203

 عوامل(وسائط) اكتساب القيم األخالقيةلمقيم األخالقية مجموعة من العوام

والوسااط التق يكتسب منيا الشخص قيمو األخالقية

وينمييا وتختمف تمك العوام والوسااط دق مستوى إكساب وتنمية القيم األخالقية كم تختمف دق
داعميتيا وأىميتيا بالنسبة لممرحمة العمرية.
ومن تمك الوسااط:
 -1األسرة
إن أو محضن لمفرد ينشأ ديو ويكتسب منو األخالا ويتعمم ديو القيم وتعرس ديو المبادئ
والسموكيات ىق األسرة.
ديق مع كونيا المعق األو لألخالا ىق كذلك األخطر دق تعميم وتكوين القيم والسموك دعن
طريا الممارسة اليومية لمسموك الحسن التق يتمقاىا المتعمم من والديو وترجمتيما لمقيم إلص
سموك ممارس؛ يتعمم ويت ذى المتعممين بتمك القيم القرنق .)2004
 -2المسجد
ويعد أقدم مؤسسة عممية دق اإلسالم ولو دور ميم ورايسق دق تربية النش وتعميميم الفضاا
واألخالا الفيفق .)2012
ويرى الجيضمق  2003ص )330-329أنو "تتجمص الميمة التربوية دق بيوت اهلل تعالص دق
مظاىر متعددة وأىميا:
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 -1التربية الروحية :دالمسجد مكان الصالة وا عتكاف تتراص صفوف عباد اهلل تعالص دق
صالة الجماعة متآلفة متآخية دتصفوا من أكدارىا ويزكو إيمانيا يقو سبحانو:

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ سورة
التوبة :اآلية .)18
 -2التربية العقمية :دالمسجد دق وقتنا ىذا ىو مؤسسة تعميمية ميمة تعقد دييا حمقات العمم
والمواعظ الحسنة ويتدارس ديو المسممون كتاب اهلل ويتمقص ديو الطمبة دروساً عممية
دتسد الخم الناتس عن التعميم الرسمق
بجانب أمور دينيم من العقيدة والفقو والم ة
ّ
كما يحفظون د د من خال المراكز التق تعقد ديو د د كتاب اهلل تعالص ويتعممون تفسيره
ويتمقون دروساً متنوعة دق الخما والفكر وغيرىما.
 -3التربية السموكية :ولو لم يكن سوى التقا المسممين ومعردة أحوا بعضيم بما يوطّد
أواصر الود واأللفة والمحبة دتحسن بذلك أخالقيم وتسمو سموكياتيم أضف إلص ذلك
ما تتمقاه األجيا الناشاة عن الكبار من تجارب حياتيم ديرون معاممة الكبار ألقرانيم
ديتشبيون بيم وينشأ الفرد اجتماعياً دمواً محباً لمخير عدا َّ
أن الناشاة تتمقص ديو التربية
السموكية عمص أيدي المعممين والمرشدين".
 نماذج أخالقيةيتمتع المجتمع المسمم بأخالا داضمة يدعوه إلييا دينو الحنيف كما يدعوه دق المقاب إلص تجندب
أخدالا أخدرى سدياة وىندا عددرض لمجموعدة مدن األخدالا التددق يدرى الباحدث أن الطالدب يمكددن أن
يقع دييا ديحتاج أن يعرف الصواب دييا وكيف يتجنب الوقوع دق األخالا السياة-:
 -1الحسد
"وىو تَ َمِّنق َزَوا ِ نعمة ال َ ْي ِر سوا كان ىذا ِّ
وبا بِتَ َمِّنق انتقالِيَا إلدص الحاسدد أو ُم َجد َّرِد
التمنق
مصح ً
ُ
زوالِيَا" الخميمق  2013ص.)168
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وىناك أحاديث عن النبق صمص اهلل عميو وسمم تتحدث عن الحسد منيا:
 )أَُبددو ُع َب ْيد َددةَ َعد ْدن َجددابِ ٍر َعد ْدن أ ََند ِدس ْبد ِدن
اس ُددوا َو
َو َسمَّ َم " :تََب َ
اغ ُ
ضدوا َو تَ َح َ
ا وَ ٍ
ِ ِ
الث"( رواه
َخاهُ دَ ْو َ
َن َي ْي ُج َر أ َ
ل ُم ْسمٍم أ ْ

َّ ِ
ٍِ
صددمَّص المَّددوُ َعمَ ْيد ِدو
َمالددك قَددا َ  :قَددا َ َر ُسددو ُ المددو َ
داد المَّ ِدو إِ ْخ َو ًاندا َو َي ِحد
وندوا ِع َب َ
تَ َدد َاب ُروا َو ُك ُ
الربيع بن حبيب الورجالنق .)2011
َّ ِ
صمَّص المَّوُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم
قَا َ  :قَا َ َر ُسو ُ المو َ
دك و حدظَّ
ِ
حدظَّ ِددق ِ ِ ِ
اإل ْسدالم ل َم ْدن دَ َعد َ َذل َ َ َ
َ

 )أَُبو ُع َب ْي َدةَ قَا َ َ :بمَ َنِق َع ِن ْاب ِن م ْس ُع ٍود
َ
َّ
"إِيَّا ُك ْم َواْل َح َس َد َوالظ َّن َواْل َب ْ َق دَِ َّنوُ
ِِ ِ
ِدق ِ ِ ِ ِ ِ
صا ِ " رواه الربيع بن حبيب المرجع السابا).
اإل ْسالم ل َم ْن ديو إِ ْح َدى َىذه اْلخ َ

وىددو مددرض نفسددق يدؤذي صدداحبو ويجعمددو يتددألم مددن ىددذا المددرض ولددو دكددر لوجددد أنددو
يؤذي إ نفسو وأنو

يستطيع منع ما أراده اهلل تعالص من خير لمخدرين دميدرح الحاسدد

نفسددو وليددرض بمددا قسددمو اهلل لعبدداده بحكمتددو وعدلددو ولييددتم اإلنسددان بتربيددة نفسددو تربيددة
روحية لتتطير من مو ىذه األمراض الجيضمق .)2008
 -2التنابز باأللقاب

ﭧﭨﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ عالحجرات. ٔٔ :
التنابز باأللقاب خما سق ينتشر دق المدارس وكوي اًر ما يقوم بعض الطمبة بد طالا ألقداب سدياة
مذمومددة عمددص زمالايددم أو معممددييم أو إداريددق المدرسددة وىددذا مددا يتنددادص مددع تعدداليم الدددين الحنيددف
وتوجيياتو السامية لألخالا الفاضمة.
د نو يحرم عمص اإلنسان أن ينادي غيره بمقب

يرضص أن ينادى بو بيوض .)2011

"وأشدد مدن التَّندابز باأللقدداب وضدع األلقداب َّأو مد َّدرة دمدن أعظدم الظمدم أن تضددع لقبداً قبيحداَ ل يددرك
ديمتصا بو ويدعوه بو َّ
وتتحم وزر ذلك كمِّو" المرجع السابا ج 20ص.)117
الناس
َّ
ويعد التنابز باأللقاب كبيرة من كباار الذنوب الخميمق .)2007
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 -3الكذب
وىددو خمددا مددذموم قددد يمجددأ إليددو بعددض الطمبددة لسددتر الحقيقددة؛ كالكددذب عمددص المعمددم عندددما

يقددوم

بوجبدداتيم أو دعد أمددر مشددين أو دوضددص داخد الفصد ديكددذب ب نكدداره لفعد ذلددك األمددر أو نسددبتو
ل يره من زمالاو وىذا خما عالجو الدين الحنيدف بذمدو و التحدذير مندو كمدا دعدا إلدص ضدده وىدو
الصدا وحث عميو.

داهلل تعالص أمرنا أن نكون مع الصدادقين حيدث قدا  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭼ التوبددة )ٔٔ١ :وتوعددد سددبحانو وتعددالص الكددذابين بقولددو جد وعددال :ﭽ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭼ عال د ددذاريات )ٔٓ :أي الك د ددذابون والك د ددذب م د ددن ش د دديم الفج د ددار ول د دديس م د ددن ش د دديم
األبرار الخميمق .)2005
 -4الغيبة
ِ
َّ
ِ َّ
ع ْدن أَبِددق ُىرْيدرةَ ؛ أَن رسددو َ المَّد ِدو َّ َّ
ون َمددا اْل َيبدةُ" ؟ قَددالُوا  :المدوُ
َ
صدمص المددوُ َعمَ ْيدو َو َسددم َم قَددا َ  " :أَتَ ْدد ُر َ
َ
ّ َُ
َ َ
ت إِن َكان ِدق أ ِ
ِ
َخق َما أَقُو ُ ؟ قَا َ ِ " :إ ْن
َخ َ
َعمَ ُم قَا َ ِ" :ذ ْك ُر َك أ َ
َوَر ُسولُوُ أ ْ
اك بِ َما َي ْك َرهُ" قي َ  :أَدَ َأرَْي َ ْ َ
اغتَْبتَو وِان لَم ي ُكن ِد ِ
ِ
َك ِ ِ
يو دَقَ ْد َبيَتَّوُ ")رواه مسمم النيسابوري .)2008
ان ديو َما تَقُو ُ دَقَد ْ ُ َ ْ ْ َ ْ
َ
دمن األدب بين اإلنسان وبين الناس أن يكف لسانو عن ال يبة المحروقق .)2015

واهلل تعددالص يقددو دددق كتابددو الكدريم محددذ اًر مددن ال يبددة :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ الحجرات.)ٕٔ :
ودق ىذه اآلية يضرب اهلل تعالص موالً لم يبة بأك لحم الميت ودق ىذا التشبيو شدة التشنيع عمص
ال يبة بيوض .)2011
وال يبددة مددن األخددالا السددياة المنتشدرة بددين الندداس والتددق لددم تسددمم منيددا مؤسسددات العمددم كالمدددارس
والمعاىد وغيرىا وبنشر التعاليم اإلسالمية الناىية عن مود ىدذه األخدالا يمكدن مقاومدة انتشدارىا
بين طالب العمم والناس عموماً.
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 -5السخرية

ﭧﭨﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ الحجرات.)ٔٔ :
دق ىذه اآلية نيق من اهلل تعدالص مدن أن يسدخر قدوم مدن قدوم أو نسدا مدن نسدا

و ددرا ددق أن

يكون المسخور منو مسمماً أو غير ٍ
مسمم الخميمق .)2007
َ
ُ
دال يح ألحد أن يسخر مدن غيدره دقدد يكدون المسدخور مندو خيد ار مدن السداخر والعبدرة بتقدوى اهلل
تعالص

باألموا واألحساب واألنساب والمناصب والمراتب الصوادق .)2005
 -6الغضب

دق صددمص اهلل عميددو وسددمم :أَو ِ
ِ
ِ
ضددق المّددوُ َع ْنددوُ :أ َّ
صددنِق قددا َ " :
رج دالً قددا َ لِ َّمنبِد ِّ
َن ُ
ْ
) َعد ْدن أَبددق ُى َريد َدرةَ َر َ
ب" (.رواه البخاري البخاري .)2007
ضْ
ضْ
ب" .دَ َرَّد َد م ار اًر قا َ  " :تَ ْ َ
تَ ْ َ
يد بِالصرَع ِة إَِّنما َّ
ودق حديث آخر عن النبق صمص اهلل عميو وسمم قا َ  " :لَ ْي َس َّ
يد الَّ ِدذي
الشِد ُ
الشِد ُ
َ
َ
ِ
ض ِب" رواه الربيع بن حبيب الورجالنق .)2011
َي ْممِ ُ
ك َن ْف َسوُ ع ْن َد اْل َ َ
الناس قوةً ددق اإلس ِ
دان وحصدو ِ
الخمُد ِ
ِ
ا عالمدةٌ عمدص قدوِة اإليم ِ
دالم
"أكور
أعظميُدم ُخمُقًدا دق َّدوةُ ُ
ُ
ُ
ِ
الناس ِ
دبر عمدص
وليس
اإلسالم
وم ِرة
يكيد ليُدم ولك َّدن الش َ
ويؤذييم و ُ
ُ
يصرعُ َ
َ
دديد َمدن يص ُ
الشديد الذي َ

داس وي ْح ِسدن إلدي ِيم وان أسداؤوا ويصدمُيم وان قَطَعدوا وي ِ
عطدييم
األذى
ْ
ْ ُ ُ
ويكظم ال يظَ ويعفو ع ِدن الن ِ ُ ُ
ُ
ُ

وا ْن َمَن ُع د د د د دوا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ] آ عمران ".[ٖٔٗ ٖٖٔ :العودق  2016ص.)86-85
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ويذكر الكندي  )2013مجموعة من اآلداب لعالج حالة ال ضب وىق إجما ً:
 -1مدادعة ال ضب بما يزيمو ويكسر حدتو.
 -2اجتناب ال ضب إ هلل.
 -3التحمم واجتناب أسباب ال ضب.
 -4ا لتجا إلص اهلل با ستعاذة بو.
 -5لزوم الصمت.
 -6ت يير اليياة.
 -7الوضو .
 -8استحضار ما أعد اهلل لمن كظم غضبو.
 الدراسات السابقةأوالً :دراسات تحدثت عن الصالبة النفسية
دراسة كاىينة " )2015الصالبة النفسية وعالقتيا بالتوادا الدراسق لدى تالميذ المرحمة الوانوية
يتيمق أحد الوالدين دراسة ميدانية بوالث  (03و يات تيزي وزو – بومرداس  -البويرة"
التق تكونت من  )61تمميذا و  )85تمميذة يتيم األب أو األم) من التعميم الوانوي تم توزيعيم
عمص  14وانوية دق الو يات الوالث وقد استخدمت المنيس الوصفق التحميمق دق دراستيا كما
استخدمت مقياسين ىما:
 -1مقياس الصالبة النفسية من إعداد كوبا از وتعريب صالح عماد مخيمر .)2002
 -2مقياس التوادا الدراسق لينري بوري من تعدي وتكييف الزيادي .)1964
خمصت الدراسة إلص النتااس التالية:
 -1أن العالقة بين الصالبة النفسية والتوادا الدراسق عالقة إيجابية طردية لدى تالميذ
الوانوية يتيمق أحد الوالدين.
 -2عدم وجود دروا دق مت ير الصالبة النفسية بين الذكور واإلناث.
-3

توجد دروا دق مت ير التوادا الدراسق بين الذكور واإلناث.
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دراسة الشيري " )2015الصالبة النفسية وعالقتيا بجودة الحياة لدى طمبة كمية التربية جامعة
الدمام" تكونت عينت الدراسة من  )302طالباً وطالبة من كمية التربية جامعة اإلمام وقد
استخدم دييا المنيس الوصفق ا رتباطق المقارن وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتااس:
 -1مستوى مرتفع من الصالبة النفسية لدى العينة الكمية.
 -2وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصااياً بين الصالبة النفسية وجودة الحياة.
 -3وجود دروا دالة إحصااياً دق الصالبة النفسية تبعا لمت ير الجنس لصالح اإلناث.
 -4عدم وجود دروا ذات د لة إحصااية بين السنة التحضيرية والتخصصات األخرى.

كما أشارت دراسة أسما  )2014والتق ىق بعنوان "الصالبة النفسية و عالقتيا بأساليب
مواجية الض وط النفسية لدى معممات الطور المتوسط دراسة ميدانية بالعالية الشمالية– بسكرة"
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
مما يؤكد وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الصالبة النفسية وأساليب مواجية الض وط لدى
المعممات المطبا عمييا الدراسة.
وقد أجريت الدراسة عمص عينة قواميا  30معممة من مرحمة التعميم المتوسط تم توزيعيا إلص
مجموعتين حسب الحالة ا جتماعية متزوجة عازبة) ومجموعتين أخريين حسب األقدمية أق
من  6سنوات أكبر من  6سنوات).

تشير دراسة العبدلق " )2012الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الض وط النفسية لدى
عينة من طالب المرحمة الوانوية المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينة مكة المكرمة" والتق أجريت
عمص  200طالب من التعميم الوانوي إلص اختالف مستوى الصالبة النفسية بين الطالب المتفوقين
والعاديين حيث أظيرت الدراسة أن الصالبة النفسية ىق أعمص لدى الطالب المتفوقين مقارنة
بالعاديين.
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كما أشارت الدراسة إلص وجود عالقة ارتباطية ذات د لة بين الصالبة النفسية وأبعادىا وبين
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.
كما تبين الدراسة وجود دروا حقيقة دق أساليب مواجية الض وط النفسية بين قسمق الدراسة
باستونا بعض األساليب التق أشار إلييا الباحث دق دراستو.

أما دراسة سيد " )2012الصالبة النفسية والمساندة ا جتماعية وا كتااب لدى عينة من طالب
المرحمة الوانوية المتضررين وغير المتضررين من السيو بمحادظة جدة" والتق أجريت عمص
 )412طالبا من طالب المدارس الوانوية بمحادظة جدة
السيو

 )201منيم من المتضررين من

و  )211من غير المتضررين؛ دقد خمصت إلص نتااس منيا:

 -1أن مستوى الصالبة النفسية كان متوسطا لدى المتضررين وغير المتضررين.
 -2وجود عالقة طردية بين الصالبة النفسية و المساندة ا جتماعية وأن بعد ا لتزام من
أبعاد الصالبة النفسية ىو أكور األبعاد تأوي ار دق المساندة ا جتماعية.
 -3قام الباحث بقياس متوسط درجات أبعاد الصالبة النفسية

ا لتزام التحكم التحدي)

وقياس الدرجة الكمية لمقياس الصالبة النفسية لدى المتضررين وغير المتضررين ليخرج
بنتيجة أن الصالبة النفسية ىق أكور لدى غير المتضررين منيا عند المتضررين.
وقد استخدم دق دراستو ىذه المنيس الوصفق ا رتباطق المقارن.
وتحدوت دراسة  Abdollahiو )2014 Abu Talibعن أن التدخين يعد الميدد األكبر
لمصحة العامة ويبقص أحد األسباب الرايسية لموداة حو العالم؛ ولذلك د نو من الضروري
تنمية معردتنا حو السموكيات بين المراىقين تجاه تدخين السجاار.
ىددت الدراسة إلص بحث العالقة بين الصالبة النفسية وتقييم ميارات ح
والسموكيات تجاه تدخين السجاار بين المراىقين.
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المشكالت

شممت الدراسة  550طالباً دق المرحمة الوانوية من طيران قاموا ب كما ا ستبيانات الذاتية.
قدرت نماذج المعادلة الييكمية أن المراىقين الذين يتمتعون بقدرات عالية من الصالبة النفسية
ووقة دعالة لح

المشكالت والرقابة الداخمية الشخصية وينتيجون أساليب المواجية أو

المواكبة كانوا أكور ميالً تخاذ موقف سمبق تجاه تدخين السجاار.
وتعزز النتااس التق توص

إلييا البحث قيمة ميارات ح

المشكالت والصالبة النفسية

كعوام وقاية ضد التدخين.
أما دراسة ) Darvishzadehو )2016 Bozorgiدقد ىددت إلص تحديد العالقة بين
المرونة والصالبة النفسية والذكا الروحق وبين نمو الحكم األخالقق لمطالبات اإلناث لعام
.2014
شممت الدراسة  200طالبة دق المرحمة الوانوية من المقاطعة 2دق األىواز ب يران لمعام
الدراسق .15-2014
وقد أظير تحمي

البيانات أن ىناك عالقة إيجابية وبارزة بين الصالبة النفسية والذكا

الروحق وبين نمو الحكم األخالقق.
وىناك دراسة  Hasanvandو Khaledianو )2013 Meratiوالتق تدرس العالقة بين
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
.)2012-2011
حيث تكونت عينة البحث من  380طالباً تم اختيارىم بطريقة عشوااية.
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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كما تشير الدراسة إلص أنو دق حا حدوث خم دق الميارات ا جتماعية مو طمب حاجات
ا ستقرار د ن ذلك سوف يعرض الشخص لبعض الصعوبات عمص المدى الطوي مو الردض
من قب األقران والفش دق المدرسة.
أما دراسة  Hasanvandو Meratiو )2013 khaledianدقد قامت بدراسة العالقة بين
الصالبة النفسية و تقدير الذات واإلبداع.
وقد شم مجتمع الدراسة كادة طالب  PNUالجامعيين بجامعة كانجادار لمعام الدراسق -91
 )92وقد أجريت عمص عينة مكونة من  380شخصاً.
و أظيرت الدراسة وجود عالقة بين الصالبة النفسية واإلبداع مع تقدير الذات؛ حيث أشارت
الدراسة إلص أنو عند وجود نقص دق الميارات ا جتماعية د ن الشخص قد يواجو بعض
المشكالت دق المدى البعيد مو الردض من قب الزمال و الفش دق المدرسة و مشكالت دق
التكيف.

ثانياً :دراسات تحدثت عن القيم األخالقية
أما ديما يتعما بالقيم األخالقية د ن دراسة قشالن " )2010دور معممق المرحمة الوانوية دق
تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالبيم دق محادظات غزة" التق تكونت عينتيا من  )624طالبا دقد
خرجت بعدة نتااس منيا:
 -1وجود دور لممعممين ترسيخ القيم اإلسالمية لدى الطالب.
 -2ومن أىم تمك القيم؛ ب حصمت عمص المرتبة األولص دق ىذا البحث؛ القيم الخمقية وقد
عزى الباحث ذلك إلص الجيود التق يبذليا المعممون دق تعزيز ىذه القيم وأشار أيضا
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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 -3عدم وجود دروقات ذات د لة إحصااية حو دور المعمم الوانوي دق تعزيز القيم الخمقية
لد ى الطمبة المبحووين يعزى لمت ير المستوى التعميمق وكذلك لمت ير التخصص الدراسق
عموم إنسانية عممق).
استخدم الباحث دق دراستو ىذه المنيس الوصفق التحميمق كما استخدم الباحث استبانة من
إعداده لتحقيا أىداف الدراسة.
وىناك دراسة برىوم " )2009دور المعمم دق تعزيز القيم اإليمانية لدى طمبة المرحمة الوانوية
بمديريتق خانيونس وغرب غزة من وجية نظر الطمبة" والتق أجريت عمص  )400من طمبة
وطالبات الصف الوانق عشر النظاميين دق المديريتين واستخدم دييا المنيس الوصفق التحميمق
كما استخدم استبانة من إعداده لتحقيا أىداف الدراسة.
وكان من نتااس ىذه الدراسة:
 -1يقوم المعمم وبنسبة جيدة بتعزيز القيم اإليمانية لدى طمبة الوانوية.
 -2تشير الدراسة إلص وجود دروا دق متوسطات درجات الطمبة حو دور العمم دق
تعزيز القيم اإليمانية يعزى لعام الجنس وكانت الفروقات لصالح اإلناث ما عدا
اإليمان بالرس الكرام دمم تكن دالة إحصاايا.
ويشير الباحث دق ىذا الصدد إلص العناية التق تمقاىا اإلناث دق المجتمع
الفمسطينق وبالذات ال زي دق جانب التربية والتنشاة اإلسالمية.
 -3يذكر الباحث مجموعة من الطرا التق تساعد دق جع المعمم أكور داعمية دق
تعزيز القيم اإليمانية لدى الطمبة وىق إجما :
 تحدث الباحث عن مجموعة من النقاط التق تزيد من معردة المعمم لمقيم اإليمانية لديووعمص أور ىذه القيم عمص اإلنسان.
 وجود مناىس دراسية تتوادا مع العقيدة اإلسالمية وقد ذكر الباحث مجموعة من النقاطتساعد عمص ذلك
 أن يكون لممؤسسات التربوية دور داع دق المجتمع من خال مجموعة نقاط تحدثعنيا الباحث.
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أما دراسة العيسق " )2009تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحمة المتوسطة من وجية نظر
معممق التربية اإلسالمية بمحادظة القنفذه" والتق استخدم دييا المنيس الوصفق كما استخدم
استبانة من تصميمو دقد توصمت إلص أن:
-

"بر الوالدين" أىم القيم األخالقية لمطالب بينما جا ت "الشورى" دق المرتبة األخيرة من
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
دق تقييم المعممين".
 أشارت الدراسة إلص أن األدعا السموكية التق يكتسب منيا الطالب القيم األخالقية قدجا الفع السموكق "يظير التمميذ ا حترام والتقدير والطاعة لوالديو عند الحديث عنيم
ويونق عمييم" والذي – كما يذكر صاحب البحث -يد عمص قيمة "بر الوالدين" دق
المرتبة األولص بينما جا دق المرتبة األخيرة "يعرض التمميذ أموره وأعمالو عمص
المختص لمعردة صوابيا قب القيام بيا" والذي – كما يذكر صاحب البحث -يد عمص
قيمة "الشورى".
-

كشفت الدراسة أنو

توجد دروا ذات د لة إحصااية دق معد ت استجابة أدراد عينة

الدراسة عمص جميع محاور ا ستبيان تعزى إلص مت يرات الدراسة المؤى العممق ونوعو
التخصص سنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية)).

أما دراسة مرتجص " )2004مدى ممارسة طمبة المرحمة الوانوية لمقيم األخالقية من وجية نظر
معممييم دق محادظة غزة" توصمت إلص مجموعة نتااس:
 -1أن ممارسة طمبة المرحمة الوانوية لمقيم األخالقية التق قام الباحث بدراستيا تراوحت
نسبتيا الماوية ما بين )%60,34
نسبتيما أق من ذلك.
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 )%82,34ما عدى قيمتين خمقيتين كانت

 -2توجد دروا ذات د لة إحصااية عند مستوى  )0,05دق مدى ممارسة طمبة
المرحمة الوانوية لمقيم األخالقية تعزي لمت ير الجنس لصالح الطالبات).
-2

توجد دروا ذات د لة إحصااية عند مستوى  )0,05دق مدى ممارسة طمبة
المرحمة الوانوية لمقيم األخالقية تعزي لمت ير التخصص عممق/أدبق)).

 -3من أكور األساليب التربوية شيوعاً لدى معممق المرحمة الوانوية لحث الطمبة
وتشجيعيم عمص ممارسة القيم األخالقية عمص الترتيب التربية بالقدوة  -الترغيب
والترىيب – الموعظة والنصح – الممارسة العممية–((.
وقد أجريت الدراسة عمص عينة من المعممين والمعممات العاممين دق مجتمع الدراسة بم عددىم
 )290واستخدم ديو المنيس الوصفق التحميمق كما استخدم دييا الباحث استبانة من إعداده.
أش د د د ددارت د ارس د د د ددة  Kiraو )2015 Kombaوالت د د د ددق ش د د د ددممت عم د د د ددص  80طالبد د د د داً و 12معممد د د د داً
مد ددن  4مد دددارس وانويد ددة إلد ددص وجد ددود تحد ددديات دد ددق تد دددريس القد دديم األخالقيد ددة دد ددق المد دددارس ومد ددن
أسد د ددباب ذلد د ددك عد د دددم وجد د ددود قد د دددوة ونقد د ددص دد د ددق الم د د دوارد البش د د درية والماديد د ددة المناسد د ددبة وكد د ددذلك
الضد ددعف الموجد ددود دد ددق المند دداىس الد ارسد ددية كمد ددا تطرقد ددت الد ارسد ددة الد ددص ضد ددرورة تكد دداتف الجميد ددع
بم د ددا د د ددق ذل د ددك المعم د ددم و أولي د ددا األم د ددور و المجتم د ددع لجعد د د عممي د ددة ت د دددريس األخ د ددالا عممي د ددة
دعال د د ددة .و عم د د ددص ض د د ددو النت د د ددااس الت د د ددق خمص د د ددت اليي د د ددا الد ارس د د ددة أوص د د ددت بض د د ددرورة أن يك د د ددون
المجتمد ددع وأوليد ددا األمد ددور عمد ددص وجد ددو الخصد ددوص بموابد ددة القد دددوة لد دددى الطد ددالب لضد ددمان النشد ددأة
القويمة من الناحية األخالقية.

تذىب دراسة  Lodhiو )2014 Siddiquiإلص أن التعميم ىو أكور العوام أىمية دق تدريب
القيم األخالقية و الممارسات ا جتماعية لمطمبة أجريت ىذه الدراسة عمص طمبة المرحمة الوانوية
الدارسين بك ارتشق وقد طبقت الدراسة عمص عينة عشوااية تتكون من  200درداً من  5مؤسسات
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.
وقد أظيرت الدراسة أن سموك القمي من الطمبة أظير عدم األكتراث تجاه المعممين وأدراد األسرة
وأن ق ارراتيم 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
خاصة بيم وأن حوالق نصف الطالب لم يتعمموا عن األخالا دق المدراس.
وقد خمصت الدراسة إلص أىمية التربية األخالقية لجميع المدارس لتطوير الممارسات األخالقية
لدى الطالب والص أن مناىس الدراسة دق و ازرة التربية يجب أن تشرك المعممين دق وضع دص
مفص دق أخالا الطالب.
تشير دراسة  )2015 Sarithaإلص أن أخطر المشكالت التق تواجو المراىقين ىق استخدام
المخدرات والكحو

وحم المراىقات وا نتحار وا غتصاب والسرقة وأن معظم المراىقين

يشاركون دق واحدة أو غيرىا من األنشطة غير األخالقية.
وأن التعميم الحديث قد ركز بشك أكبر عمص القدرات اإلدراكية المعردية) لدى الطف ؛ مما جع
منو إنسانا أكور ميكانيكية بد ً من أن يكون إنساناً متصفاً بالصفات الطيبة وحامالً لجممة من
الصفات الطيبة دق عقمو وقمبو.
وقد قامت ىذه الدراسة بدراسة الحكم األخالقق لطالب ما قب المراىقة والتق أجريت عمص عينة
من  80طالباً من ىذه الفاة.
وقد أظيرت النتااس أن قدرة "الحكم األخالقق" كان متوسطاً لدى طالب ما قب المراىقة.
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 مناقشة الدراسات السابقةبعد ا طالع عمص جممة من الدراسات السابقة التق تحدوت عن الصالبة النفسية والقيم األخالقية
يمكن الخروج بمجموعة من النقاط كما يمق:
-1

تنوعد د د ددت عيند د د ددات الد ارسد د د ددة دد د د ددق الد ارسد د د ددات السد د د ددابقة حيد د د ددث كاند د د ددت العيند د د ددة مد د د ددن
المعمم د د د ددات د د د د ددق بع د د د ددض الد ارس د د د ددات كد ارس د د د ددة أس د د د ددما  )2014د د د د ددق ح د د د ددين كان د د د ددت
العين د د د ددة م د د د ددن الطمب د د د ددة الج د د د ددامعيين د د د د ددق بعض د د د دديا كد ارس د د د ددة  HasanvandوMerati
و )2013 khaledianودد د ددق بعضد د دديا كاند د ددت عيند د ددة البح د د ددث مد د ددن داد د ددة طد د ددالب م د د ددا
قب د د د د المراىقد د د ددة كمد د د ددا دد د د ددق د ارسد د د ددة  )2015 Sarithaأمد د د ددا أكود د د ددر الد ارسد د د ددات د د د د د ن
عين ددة البح ددث ديي ددا كان ددت م ددن دا ددة ط ددالب الوانوي ددة كم ددا د ددق د ارس ددات كاىين ددة )2015
و العب دددلق  )2012و س دديد  )2012و  AbdollahiوTalib

 )2014 Abuو

) Darvishzadehو )2016 Bozorgiو قشالن .)2010
 -2بددالوقوف عمددص مجموعددة مددن الد ارسددات السددابقة د نددو يظيددر وجددود تبدداين دددق مت ي درات
الدراسة دييا؛ دفق الدراسات التدق تحددوت عدن الصدالبة النفسدية دد ن بعضديا درس عالقدة
الص ددالبة النفس ددية ب ددالتوادا الد ارس ددق كم ددا عن ددد كاىين ددة  )2015ودرس ال ددبعض عالق ددة
الصدالبة النفسدية بأسداليب مواجيدة الضد وط النفسدية كمدا عندد العبددلق  )2012كمددا
درس بعضيا الصالبة النفسية والمساندة ا جتماعية وا كتااب كما عندد سديد )2012
دق حين بحدث الدبعض عدن العالقدة بدين الصدالبة النفسدية وتقيديم ميدارات حد المشدكالت
والسددموكيات تجدداه تدددخين السددجاار بددين المدراىقين كمددا دددق د ارسددة  Abdollahiو Abu
 )2014 Talibوىدف بعضيا إلص تحديد العالقة بين المروندة والصدالبة النفسدية والدذكا
الروحق وبين نمو الحكم األخالقدق لمطالبدات اإلنداث كمدا ددق د ارسدة )Darvishzadeh
و )2016 Bozorgiأما الدراسات التق تحدوت عن القيم األخالقية د نيدا أيضداً تبايندت
مت يرات الدراسة لدييا؛ دقد قامت بعض الدراسات ببحث دور معممق المرحمة الوانوية دق
تعزيز القيم اإلسالمية لددى طالبيدم كمدا ددق د ارسدة قشدالن  )2010كمدا درس بعضديا
دور المعمد ددم دد ددق تعزيد ددز القد دديم اإليمانيد ددة لد دددى طمبد ددة المرحمد ددة الوانويد ددة كمد ددا دد ددق د ارسد ددة
برىوم  )2009دق حين قدام بعضديا بد ارسدة تنميدة القديم األخالقيدة لددى طدالب المرحمدة
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المتوسددطة مددن وجيددة نظددر معممددق التربيددة اإلسددالمية كمددا عنددد العيسددق  )2009وقددام
بعضديا بد ارسدة مددى ممارسدة طمبدة المرحمدة الوانويدة لمقديم األخالقيدة مدن وجيدة نظدر
معممددييم كمددا دددق د ارسددة مرتجددص  )2004ويتضددح ممددا سددبا أنددو

توجددد د ارسددة مددن

الدراسات السابقة قامت ببحث العالقة بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية كما عند ىذه
الدراسة.
 -3يظي ددر م ددن الد ارس ددات الس ددابقة اخ ددتالف األدوات الت ددق اس ددتخدمتيا ى ددذه الد ارس ددات كم ددا
اختمفت دق منيس الدراسة المستخدم لتحقيا أىداف الدراسة.
 -4اسددتفادت الد ارسددة الحاليددة دددق تحديددد أدوات الد ارسددة المسددتخدمة لتحقيددا أىددداف الد ارسددة
حي ددث اس ددتفادت م ددن د ارس ددتق أس ددما  )2014و الش دديري  )2015د ددق مقي دداس الص ددالبة
النفسية واستفادة من د ارسة مرتجص  )2004دق مقياس القيم األخالقية.
 -5تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات دق استخدام مقياس الصالبة النفسدية إعدداد
كوبا از وتقنين عماد مخيمر).
 -6تشابيت الدراسة الحالية مع أكور الدراسات السابقة دق الفاة العمرية لعينة البحث.

ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 -1أنيا درست العالقة بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية.
 -2أنيا طبقت الد ارسدة عمدص عيندة مدن طدالب الصدفوف 10و11و )12مدن طدالب المعاىدد
اإلسالمية بسمطنة عمان.
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ال صل الثالث
من كٌة الدراسة وإكراءات ا
أوالً :من ج الدراسة
ثانٌاً :مكتمع الدراسة
ثالثاً :عٌنة الدراسة
رابعاً :أدوات الدراسة
خامساً :إكراءات تطبٌق الدراسة
سادساً :المعالكة اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة وإجراءاتها
يتح د دددث ى د ددذا الفصدد د ع د ددن المنيجي د ددة واإلجدد د ار ات الت د ددق اتبعي د ددا الباح د ددث د د ددق بحو د ددو وم د ددا ى د ددق
األدوات واألس د دداليب اإلحص د ددااية الت د ددق اس د ددتخدميا وكيفي د ددة تطبي د ددا ذل د ددك عم د ددص مجتم د ددع وعين د ددة
الدراسة.

أوالً :منهج الدراسة
تعتم د د ددد الد ارس د د ددة عم د د ددص الم د د ددنيس الوص د د ددفق ا رتب د د دداطق؛ وذل د د ددك لمناس د د ددبة ى د د ددذا الم د د ددنيس ل د د ددرض
الد ارسدد ددة وطبيعتيدد ددا والتدد ددق تيد د دددف إليجدد دداد العالقدد ددة بدد ددين الصد د ددالبة النفس د ددية والق د دديم األخالقيد د ددة
لدى طالب مجتمع الدراسة.

ثانياً :مجتمع الدراسة
يتك د د ددون مجتم د د ددع الد ارس د د ددة م د د ددن ط د د ددالب معي د د دددي العم د د ددوم اإلس د د ددالمية بمس د د ددقط وعب د د ددري والب د د ددال
عد د ددددىم  )284طالب د د داً مد د ددن الد د ددذكور لمعد د ددام الد ارسد د ددق  2016/2015مقسد د ددمين عمد د ددص والود د ددة
صفوف ىق :العاشر الحادي عشر الوانق عشر) كما ىو مبين دق الجدو التالق:
جدو )1
توزيع مجتمع الدراسة حسب المعيد والصفوف

الصف
العاشر

الحادي عشر

الوانق عشر

المجموع

المجتمع
معيد مسقط

59

58

47

164

معيد عبري

59

36

25

120

المجموع

118

94

72

284
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ثالثاً :عينة الدراسة
تد ددم اختيد ددار عيند ددة الد ارسد ددة بطريقد ددة قصد دددية؛ حيد ددث تد ددم توزيد ددع ا سد ددتبانة عمد ددص مجتمد ددع الد ارسد ددة
بمعيد دددي مسد ددقط وعبد ددري وود ددم تد ددم جمعيد ددا ودد ددرز الصد ددالح منيد ددا ألغ د دراض الد ارسد ددة؛ وند ددتس عد ددن
ذلك عينة الدراسة كما دق الجدو .)2
جدو )2

توزيع عينة الدراسة حسب مت يري المعيد والصف
الصف

الم د د د د دع د د د د دي د د د د دد

المجموع

معيد العموم اإلسالمية بمسقط

معيد العموم اإلسالمية بعبري

العاشر

56

53

109

الحادي عشر

47

32

79

الوانق عشر

18

24

42

المجموع

121

109

230

وبأخذ نسبة العينة من مجتمع الدراسة يتبدين أنيدا  81%تقريبداً كمدا يوضدحو جددو  )3وىدو مدا
يبين أن عينة البحث تمو المجتمع التق أخذت منو.
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جدو )3
توزيع المجتمع والعينة ونسبة العينة إلص المجتمع

المجتمع

العينة

النسبة

معيد مسقط

164

121

73.78%

معيد عبري

120

109

90.83%

المجموع

284

230

80.986

رابعاً :أدوات الدراسة
استخدم الباحث دق دراستو مقياسين ىما:
 -1مقياس الصالبة النفسية.
 -2مقياس القيم األخالقية.

 -1مقياس الصالبة النفسية
أعدتددو كوبددا از وقننددو عمدداد مخيمددر عمددص البياددة المص درية وتكددون المقيدداس مددن  )47عبددارة موزعددة
عمددص أبعدداد والوددة ىق :ا لت دزام الددتحكم التحدددي) وقددد توزعددت العبددارات عمددص األبعدداد كمددا ىددو
موضح دق جدو  )4أسما

.)2014
جدو )4

توزيع عبارات مقياس الصالبة النفسية عمص األبعاد
رقد د د د ددم الد د د دع د د د دبد د د ددارات

البعد
ا لتزام

46-43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-4-1

التحكم

44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2

التحدي

47-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3
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تددرجت إجابددة المقيدداس عمددص والودة مسددتويات ىق :تنطبددا داامداً تنطبدا أحيانداً

تنطبددا أبددداً)

وتوزعت درجات التصحيح عمص النحو التالق:
-

تنطبا دااماً)  3:درجات

-

تنطبا أحياناً) :درجتان

-

تنطبا أبداً) :درجة واحدة

مع مراعاة العبارات المعكوسة والتق بم عددىا  )15عبارة وىق:
 )47-46-42-38-37-36-35-32-28-25-23-21-16-11-8تصدحح بعكدس ىددذا
ا تجاه بحيث يكون التصحيح كما يمق:
-

تنطبا دااماً)  :درجة واحدة

-

تنطبا أحياناً) :درجتان

-

تنطبا أبداً) 3:درجات

وقد شكمت ىذه العبارات ما نسبتو  31%من مجموع العبارات المرجع السابا).
" وبذلك يتراوح المجموع الكمق لألداة بين  141-47درجدة حيدث يشدير ارتفداع الدرجدة إلدص زيدادة
إدراك المستجيب لصالبتو النفسية" الشيري  2015ص.)93

 مستويات الدرجة الكلية للصالبة النفسيةيوضح جدو  )5توزيع مستويات الدرجة الكمية لمصالبة النفسية أسما
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.)2014

جدو )5
مستويات الدرجة الكمية لمصالبة النفسية
الدرجة

مستوى صالبة المفحوص

78-47

منخفض

109-79

متوسط

141-110

مرتفع

 صدق وثبات المقياس -1الصدا:
قددام مخيمددر بحسدداب الصدددا عددن طريددا الصدددا الظدداىري؛ وذلددك بعددرض عبددارات المقيدداس
عمددص والوددة محكمددين مددن المختصددين دددق عمددم الددنفس ونددتس عددن ذك تعدددي صددياغة بعددض
العبارات كما تم حساب الصدا التالزمق عمص عيندة مكوندة مدن  80طالبداً مدن كميدة التربيدة
جامعة الزقازيا الشيري .)2015
 -2الوبات:
قد د ددام مخيمد د ددر بحسد د دداب الوبد د ددات بط د د دريقتين ىمد د ددا :ا تسد د دداا الد د ددداخمق و ومعام د د د ألفد د ددا كرونبد د دداخ
 )Coronbachالشيري .)2015

 صدق وثبات مقياس الصالبة النفسية في الدراسة الحالية الصدق الظاهريقام الباحث بعرض مقياس الصالبة النفسية عمدص مجموعدة مدن المحكمدين المختصدين بمد عدددىم
 )6محكمددين مددن جامعددة نددزوى وكميددة العمددوم التطبيقيددة بالرسددتاا وجامعددة صددحار وقددد قددام
الباحث با ستفادة من آ ار المحكمين دق بندا المقيداس مدن حيدث الحدذف أو التعددي ددق عبدارات
المقي دداس وق ددد ن ددتس ع ددن ذل ددك ح ددذف وتع دددي بع ددض العب ددارات كم ددا ق ددام الباح ددث بتع دددي بع ددض
العبارات من سمبية إلص إيجابية ويوضح ذلك الجدو .)6

53

جدو )6
عبارات من مقياس الصالبة النفسية قب وبعد التعدي
رقم العبارة

العبارة قب التعدي

العبارة بعد التعدي

6

أقتحم المشكالت لحميا و أنتظر حدوويا

أعم عمص تفادي المشكالت قب وقوعيا.

7

معظم أوقدات حيداتق تضديع ددق أنشدطة

أض د دديع أوق د ددات حي د دداتق د د ددق أنش د ددطة

11

الحياة درص وليست عم وكفاح

20

معنص ليا

يوجد دق الواقع شق اسمو الحظ

معنص ليا.

الحياة عم وكفاح وليست درصاً.
أعتمد عمص الحظ دق نجاحق.

21

أشددعر بددالخوف والتيديددد لمددا قددد يطد أر عمددص

23

أعتقد أن الصددة والحظ يمعبدان دو اًر ىامداً أعتقد أن الجد وا جتياد يمعبدان دو اًر ىامداً

حياتق من ظروف وأحداث

أش ددعر ب ددالخوف والتيدي ددد لم ددا ق ددد يطد د أر

عمص حياتق من ظروف وأحداث.

دق حياتق

دق حياتق.

25

أعتقد أن " البعد عن الناس غنيمة "

32

أسعص ألن أكون اجتماعياً.

أعتقددد أن تددأويري ضددعيف عمددص األحددداث أعتقد أن تدأويري قدوي عمدص األحدداث التدق

التق تقع لق

تقع لق.

35

أعتقد أن حياة األددراد تتدأور بقدوى خارجيدة أعتقددد أن حيدداة األددراد تتددأور بقددوى يمكددنيم

36

الحياة الوابتة والساكنة ىدق الحيداة الممتعدة الحياة المويرة المتحركة ىق الحياة الممتعة

السيطرة عمييا.

سيطرة ليم عمييا

بالنسبة لق.

بالنسبة لق
تستحا أن نحياىا

37

الحياة بك ما دييا

42

أتوجس من ت ييدرات الحيداة دكد ت ييدر قدد أشد د ددعر بالحمد د دداس واإلود د ددارة عند د ددد ت ي د د درات

ينطوي عمص تيديد لق ولحياتق

54

الحياة بك ما دييا تستحا أن نحياىا.
الحياة.

 صدق البناءستخراج د

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

األخالقيددة اسددتخرج الباحددث معددامالت الوبددات ألبعدداد المقياسددين ومعددامالت ارتبدداط الفق درات مددع
المقياسدين ككد ددق عينددة اسدتطالعية مدن خددارج عيندة الد ارسدة تكوندت مددن  )48طالبدا حيدث تددم
تحميد دقدرات ا سددتبانة وحسدداب معامد ارتبدداط كد دق درة مددن الفقدرات إذ إن معام د ا رتبدداط ىنددا
يمود د لدة لمصدددا بالنسدبة لكد دقدرة ددق صددورة معامد ارتبداط بددين كد دقدرة وبددين المقيداس الدذي
تنتمق إليو والجداو التالية توضح ذلك.

 معامالت االرتباط بين كل فقرة والمقياس ككلالجدو

)7

معامالت ا رتباط السالبة والضعيفة لمفقرات
رقم الفقرة قب الحذف

معام ا رتباط مع المقياس كك

5

د د  0.002د د

34

0.027

38

0.06

44

0.094

يشير جدو  )7إلص أن الفقرة  )5كان معام ا رتباط ليا سالباً أما الفقرات  )44,38,34كان
معددامالت ا رتبدداط ليددا ضددعيفاً جددداً ولددذلك د نيددا تددد عمددص أنيددا غيددر دالددة إحصددااياً لددذلك قددام
الباحددث بحددذف ىددذه العبددارات األربددع مددن المقيدداس والجدددو  )8يمخددص العبددارات ذات ا رتبدداط
الدا دق مقياس الصالبة النفسية.
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الجدو )8

معامالت ا رتباط بين الفقرات والمقياس كك
رقم الفقرة

معامل االرتباط
مع المقياس ككل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رقم الفقرة

**.427
**.368
**.484
**.333
**.366
**.372
**.387
**.400
**.314
**.441
**.508
**.462
**.438
**.276
**.532

معامل االرتباط
مع المقياس ككل

*0.244
**.442
*0.124
**.433
**.413
**.449
**.515
**.499
**.485
**.515
**.428
**.508
*.152
**.276

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

رقم الفقرة

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

معامل االرتباط
مع المقياس ككل

**.440
**.575
**.472
**.588
**.434
**.479
**.478
**.408
**.371
**.382
**.527
**.560
**.483
**.444

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

يوضد ددح الجد دددو

 )8أن معد ددامالت ارتبد دداط الفق د درات مد ددع المقيد دداس كك د د قد ددد تراوحد ددت مد ددا بد ددين

 ).588-0.124وتج دددر اإلش ددارة أن جمي ددع مع ددامالت ا رتب دداط دال ددة احص دداايا وذات درج ددات
مقبولة.
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 معامالت االرتباط بين األبعاد والمقياس ككلالجدو )9

معامالت ا رتباط بين ك ُبعد والمقياس كك

معامالت االرتباط

المقياس ككل

البعد األو  :ا لتزام
ُ
البعد الوانق :التحكم
ُ

**.821
**.870
**.894

البعد الوالث :التحدي
ُ

يوضد د ددح الجد د دددو  )9معد د ددامالت ا رتبد د دداط بد د ددين ك د د د ُبعد د ددد والمقيد د دداس كك د د د

إذ تراوحد د ددت بد د ددين

** ).894** -.821وتجدر اإلشارة إلص أن جميع معدامالت ا رتبداط بدين كد ُبعدد والمقيداس
كك ذات قيم عالية ودالة احصاايا.

 ثبات مقياس الصالبة النفسية معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخالجدو )10

معامالت الوبات ألفا كرونباخ لألبعاد والمقياس كك
ألفا كرونباخ

األبعاد

Cronbach's Alpha

0.824

البعد األو  :ا لتزام
ُ
البعد الوانق :التحكم
ُ

0.742

البعد الوالث :التحدي
ُ
المقياس ككل
يالحدظ مدن الجدددو

0.703
.827

 )10أن معامد الوبددات ددق كد بعدد مدن أبعدداد مقيداس الصددالبة النفسدية ىددق

قيم ذات درجة عالية من الوبات دق العموم ا نسانية ومؤشد ار عمدص مددى ا تسداا الدداخمق ألبعداد
المقياس وعميو اعتبرت جميع أبعاد المقياس وابتو وصالحة ألغراض الدراسة.

 الشكل النهائي لمقياس الصالبة النفسية57

يتضح مما سبا أن المقياس بعد الصدا الظاىري وصدا البنا أصدبح يتكدون مدن  )43عبدارة
وقد توزعت تمك العبارات عمص أبعاد والوة كما يبينو الجدو .)11

جدو )11
توزيع عبارات مقياس الصالبة النفسية بعد التحقا من صدا المقياس وأبعاده
رقد د د د ددم الد د د دع د د د دبد د د ددارات

البعد
ا لتزام

43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-4-1

التحكم

41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2

التحدي

42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3

وق ددد توزع ددت درج ددات اإلجاب ددة د ددق ى ددذا المقي دداس عم ددص خم ددس درج ددات ب ددد ً م ددن و ددالث درج ددات
ليكد ددون لد دددى المسد ددتجيب قد دددر أكبد ددر مد ددن الخيد ددارات وليسد دداعد لد ددذلك دد ددق الخد ددروج بنتد ددااس أكود ددر
دقة عند تحمي المقياس ويوضح جدو  )12طريقة توزيع الدرجات عمص اإلجابات.
)12

جدو

توزيع اإلجابات ودرجات ك إجابة دق مقياس الصالبة النفسية
اإلجابة

درجة اإلجابة

تنطبا دااماً

5
4

تنطبا كوي اًر

3

تنطبا قميالً

2

تنطبا ناد ًار

1

تنطبا أبداً
58

وجدددت دددق ىددذا المقيدداس عبارتددان معكوسددتان ىمددا  )28 16وقددد روعددق دددق تصددحيحيما عكددس
الدرجات بحيث يكون التصحيح كما يوضحو جدو

جدو

.)13

)13

توزيع اإلجابات ودرجات ك إجابة دق مقياس الصالبة النفسية لمعبارات المعكوسة
اإلجابة

درجة اإلجابة

تنطبا دااماً

1
2

تنطبا كوي اًر

3

تنطبا قميالً

4

تنطبا ناد اًر

5

تنطبا أبداً

 معيار الحكم في توضيح النتائجتم ا عتماد دق المقياس لتوضديح النتدااس عمدص المعيدار كمدا ددق الجددو  )14وىدو معيدار متبدع
دق الدراسات ذات مقياس التدرج الخماسق كما دق دراسة المعمري .)2008

59

جدو )14
معيار الحكم دق توضيح النتااس
المدى

درجة الموادقة

أق من 2.5

ضعيفة

من  2.5حتص أق من 3.5

متوسطة

من  3.5دأكور

عالية

 -2مقياس القيم األخالقية
من إعداد مرتجص  )2004وقد تكونت ا ستبانة من  )53دقرة تم توزيعيدا عمدص والودة مجدا ت
كم يوضح ذلك جدو  )15مرتجص .)2004
جدو )15
توزيع دقرات مقياس القيم األخالقية بحسب مجا تو
المجا

عدد الفقرات

عالقة الطالب بالمعممين

18

عالقة الطالب بزمالاو

19

عالقة الطالب باإلدارة المدرسية والموظفين اإلداريين دق المدرسة

16

الجموع
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 صدق وثبات المقياس61

 -1الصدا:
قام مرتجص  )2012بحساب الصدا عن طريا صددا المحكمدين؛ وذلدك بعدرض ا سدتبانة عمدص
مجموعددة مددن المحكمددين ونددتس عددن ذك تعدددي بعددض الفق درات واضددادة دق درات جديدددة كمددا تددم
التحقا من صدا ا تساا الداخمق لالستبانة بتطبيقيا عمص عينة تكوندت مدن  60ددرداً مدن خدارج
عينة الدراسة كما قام بالتحقا من الصدا البنااق لممجا ت وقد أظيرت النتدااس تمتدع ا سدتبانة
بدرجة عالية من الوبات وا تساا الداخمق مرتجص .)2012
 -2الوبات:
لحس دداب الوب ددات ق ددام مرتج ددص  )2012باس ددتخدام طد دريقتين ل ددذلك ىم ددا :طريق ددة التجزا ددة النص ددفية
وطريقد د د د ددة ألفد د د د ددا كرونبد د د د دداخ وقد د د د ددد أظيد د د د ددرت النتد د د د ددااس تمتد د د د ددع ا سد د د د ددتبانة بدرجد د د د ددة عاليد د د د ددة مد د د د ددن
الوبات مرتجص .)2012

 صدق وثبات مقياس القيم األخالقية في الدراسة الحالية الصدق الظاهريقد ددام الباحد ددث بعد ددرض مقيد دداس القد دديم األخالقيد ددة عمد ددص مجموعد ددة مد ددن المحكمد ددين المختصد ددين بم د د
ع د د ددددىم  )6محكم د د ددين م د د ددن جامع د د ددة ن د د ددزوى وكمي د د ددة العم د د ددوم التطبيقي د د ددة بالرس د د ددتاا وجامع د د ددة
صد د ددحار وقد د ددد قد د ددام الباحد د ددث با سد د ددتفادة مد د ددن آ ار المحكمد د ددين دد د ددق بند د ددا المقيد د دداس مد د ددن حيد د ددث
التعد دددي دد ددق عبد ددارات المقيد دداس وقد ددد ند ددتس عد ددن ذلد ددك تعد دددي بعد ددض العبد ددارات وعن د دوانين مد ددن
عناوين مجا ت المقياس ويوضح ذلك كمو الجداو
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 )16و  )17و .)18

جدو )16
عنوانا مجالين من مقياس القيم األخالقية قب وبعد التعدي
عنوان المجا بعد التعدي

عنوان المجا قب التعدي
أو ً :دق مجا عالقة الطالب بالمعممين:

أو ً :دق مجا عالقة الطالب بالمعمم:

المدرسية والموظفين واإلداريين بالمدرسة:

والموظفين واإلداريين بالمعيد:

والود د د داً :د د د ددق مج د د ددا عالق د د ددة الطال د د ددب ب د د دداإلدارة والو داً :دددق مجددا عالقددة الطالددب ب د دارة المعي ددد

جدو )17
عبارة من المجا األو دق مجا عالقة الطالب بالمعمم) قب وبعد التعدي
رقم العبارة

العبارة قب التعدي

العبارة بعد التعدي

6

أتجنب األلفاظ النابية دق حا المعممين

أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا المعممين.

62

جدو )18
عبارات من المجا الوالث دق مجا عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفين واإلداريين بالمعيد)
قب وبعد التعدي
رقم

العبارة قب التعدي

العبارة

العبارة بعد التعدي

1

ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المدرسة

ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المعيد.

2

أتقب النقد من مدير المدرسة بصدر رحب

أتقب النقد من مدير المعيد بصدر رحب.

3

أطد ددرا البد دداب مسد ددتأذناً قب د د الد دددخو إلد ددص مد دددير أطد ددرا البد دداب مسد ددتأذناً قب د د الد دددخو إلد ددص مد دددير

المدرسة

المعيد.

4

أراعق أدب الحديث مع مدير المدرسة

أراعق أدب الحديث مع مدير المعيد.

5

أتعد دداون مد ددع إدارة المدرسد ددة دد ددق النشد دداطات التد ددق أتعد دداون مد ددع إدارة المعيد ددد دد ددق النشد دداطات التد ددق
تقوم بيا اإلدارة المدرسية

تقوم بيا إدارة المعيد.

6

أحادظ عمص مرادا المدرسة وممتمكاتيا

أحادظ عمص مرادا المعيد وممتمكاتو.

7

أحرص عمص نظادة مدرستق

أحرص عمص نظادة معيدي.

10

أتجنب تجريح اإلداريين دق المدرسة

أتجنب تجريح اإلداريين دق المعيد.

11

أحترم اإلداريين دق المدرسة وأقدر جيودىم

أحترم اإلداريين دق المعيد وأقدر جيودىم.

12

أتواضد د د د ددع دد د د د ددق تعد د د د دداممق مد د د د ددع اإلداريد د د د ددين دد د د د ددق أتواض د د د ددع د د د د ددق تع د د د دداممق م د د د ددع اإلداري د د د ددين د د د د ددق

16

أتجند ددب األلفد دداظ النابيد ددة دد ددق حد ددا اإلداريد ددين دد ددق أتجند د د د ددب األلفد د د د دداظ غيد د د د ددر الالاقد د د د ددة دد د د د ددق حد د د د ددا

المعيد.

المدرسة

اإلداريين دق المعيد.

المدرسة
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 صدق البناءتم تحمي دقرات المقياس وحساب معامد ارتبداط كد دقدرة مدن الفقدرات إذ إن معامد ا رتبداط ىندا
يمود د لدة لمصدددا بالنسدبة لكد دقدرة ددق صددورة معامد ارتبداط بددين كد دقدرة وبددين المقيداس الدذي
تنتمق إليو والجداو التالية توضح ذلك.

 معامالت االرتباط بين كل فقرة والمقياس ككلالجدو )19

معامالت ا رتباط بين الفقرات والمقياس كك
رقم الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معامل االرتباط

مع المقياس ككل

**.590
**.532
**.586
**.418
**.434
**.579
**.459
**.570
**.457
**.557
**.406
**.326
**.488
**.495
**.649
**.634
**.551
**.591

* دالة إحصاايا عند مستوى الد لة .)0.05

رقم الفقرة

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

معامل االرتباط

مع المقياس ككل

**.218
**.445
**.351
**.428
**.376
**.385
**.454
**.464
**.410
**.528
**.319
**.468
**.368
**.625
**.406
**.306
**.301
**.419

** دالة إحصاايا عند مستوى الد لة .)0.01
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رقم الفقرة

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

معامل االرتباط

مع المقياس ككل

**.586
**.629
**.639
**.357
**.515
**.595
**.503
**.454
**.585
**.674
**.637
**.689
**.654
**.675
**.660
**.663
**.697

يوضد ددح الجد دددو

 )19أن معد ددامالت ارتبد دداط الفق د درات مد ددع المقيد دداس كك د د قد ددد تراوحد ددت مد ددا بد ددين

 ).697-.218وتجد دددر اإلشد ددارة أن جميد ددع معد ددامالت ا رتبد دداط دالد ددة احصد دداايا وذات درجد ددات
مقبولة.
 معامالت االرتباط بين األبعاد والمقياس ككلالجدو )20
معامالت ا رتباط بين ك ُبعد والمقياس كك

معامالت االرتباط

البعد األو  :عالقة الطالب بالمعمم
ُ
البعد الوانق :عالقة الطالب بزمالاو
ُ

المقياس ككل

**.900
**.796

البعد الوالث :عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفين
ُ

**.879

يوضدد ددح الجد د دددو  )20معد د ددامالت ا رتبد د دداط بد د ددين ك د د د ُبعد د ددد والمقيد د دداس كك د د د

إذ تراوحد د ددت بد د ددين

** ).900** -.796وتجدر اإلشارة إلص أن جميع معامالت ا رتبداط بدين كد ُبعدد والمقيداس
كك ذات قيم عالية ودالة احصاايا.

 ثبات مقياس القيم األخالقية معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخالجدو )21

معامالت الوبات ألفا كرونباخ لألبعاد والمقياس كك
ألفا كرونباخ

األبعاد

Cronbach's Alpha

0.626

البعد األو  :عالقة الطالب بالمعمم
ُ
البعد الوانق :عالقة الطالب بزمالاو
ُ

البعد الوالث :عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفين
ُ
المقياس ككل
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0.806
0.759
.807

يالحظ من الجدو

 )21أن معام الوبات دق ك بعد من أبعاد مقيداس القديم األخالقيدة ىدق قديم

ذات درجددة جيدددة مددن الوبددات دددق العمددوم ا نسددانية ومؤش د ار عمددص مدددى ا تسدداا الددداخمق ألبعدداد
المقياس وعميو اعتبرت جميع أبعاد المقياس وابتو وصالحة ألغراض الدراسة.

 الشكل النهائي لمقياس القيم األخالقيةيتكد ددون المقيد دداس مد ددن  )53عبد ددارة وقد ددد توزعد ددت تمد ددك العبد ددارات عمد ددص أبعد دداد والود ددة كمد ددا يبيند ددو
الجدو .)22

جدو )22
توزيع دقرات المقياس بحسب المجا ت
المجا

عدد الفقرات

عالقة الطالب بالمعمم

18

عالقة الطالب بزمالاو

19

عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفين واإلداريين بالمعيد

16

الجموع

53

وقد ددد توزعد ددت درجد ددات اإلجابد ددة دد ددق ىد ددذا المقيد دداس عمد ددص خمد ددس درجد ددات ويوضد ددح جد دددو )23
طريقة توزيع الدرجات عمص اإلجابات.
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)23

جدو

توزيع اإلجابات ودرجات ك إجابة دق مقياس القيم األخالقية
اإلجابة

درجة اإلجابة

بدرجة كبيرة جداً

5
4

كبيرة

متوسطة

3

ضعيفة

2

نادرة

1

 معيار توزيع فئات ودرجات مقياس القيم األخالقيةتددم ا عتمدداد دددق تحديددد داددات وتوزيددع درجددات مقيدداس القدديم األخالقيددة ودددا المعيددار الموضددح دددق
الج دددو  )24وىد دو معي ددار متب ددع د ددق الد ارس ددات ذات مقي دداس الت دددرج الخماس ددق كم ددا د ددق د ارس ددة
المعمري .)2008
جدو )24
معيار الحكم دق توضيح النتااس
المدى

درجة الموادقة

أق من 2.5

ضعيفة

من  2.5حتص أق من 3.5

متوسطة

من  3.5دأكور

عالية

67

خامساً :إجراءات تطبيق الدراسة
 قد د ددام الباحد د ددث بالتواص د د د مد د ددع اإلداريد د ددين بمعيد د دددي العمد د ددوم اإلسد د ددالمية بمسد د ددقط وعبد د ددريلالستاذان دق تطبيا الدراسة عمص طمبة المعيد.
 قد ددام الباحد ددث بحصد ددر عد دددد الطمبد ددة المنتسد ددبين لممعيد دددين وعد دددد الطمبد ددة دد ددق ك د د صد ددفدييما.
 قام الباحث بمعردة طبيعة توزيع معد الدرجات لصفوف المعيدين. قد ددام الباحد ددث بتوزيد ددع ا سد ددتبانة عمد ددص عيند ددة مكوند ددة مد ددن  )48طالب د داً مد ددن معيد ددد العمد ددوماإلسالمية بعبري لحساب الصدا والوبات.
 ق د ددام الباح د ددث بتوزي د ددع ا س د ددتبانة عم د ددص معي د دددي العم د ددوم اإلس د ددالمية بمس د ددقط وعب د ددري م د ددعا ستعانة ببعض اإلداريين دق ذلك.
 ق د ددام الباح د ددث باس د ددتخدام األس د دداليب اإلحص د ددااية المناس د ددبة د د ددق ى د ددذا المج د ددا لمحص د ددوعمص النتااس المتعمقة بالدراسة.

سادساً :المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
استخدم الباحث برنامس الحزم اإلحصااية  )spssل جابة عمص أسامة الدراسة كما يمق:
 -1معام د د د د الوبد د د ددات ألفاكرونبد د د دداخ ومعام د د د د ا رتبد د د دداط بيرسد د د ددون  )Pearsonسد د د ددتخراج
صدا ووبات أداة الدراسة.
 -2المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية ل جابة عمص السؤا األو والوانق.
 -3معام ارتباط بيرسون  )Pearsonل جابة عمص السؤا الوالث.
 -4تحمي التباين اآلحادي  )ANOVAل جابة عمص السؤا الرابع والخامس.
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ال صل الرابع
نتائج الدراسة
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
نتائج الدراسة
ىد ددددت ىد ددذه الد ارسد ددة إلد ددص معردد ددة درجد ددة الصد ددالبة النفسد ددية وعالقتيد ددا بد ددالقيم األخالقيد ددة لد دددى
ط د ددالب معي د دددي العم د ددوم اإلس د ددالمية بمس د ددقط وعب د ددري د د ددق س د ددمطنة عم د ددان وديم د ددا يم د ددق عرضد د دا
لنتااس الدراسة مرتبة حسب تسمس أسامتيا.
أوال :النتائج المتعمقة بالسؤال األول ،ونصو
" ما درجة الصالبة النفسية لدى طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري"؟
ول جابد د ددة عد د ددن ىد د ددذا الس د د دؤا تد د ددم اسد د ددتخراج المتوسد د ددطات الحسد د ددابية وا نح اردد د ددات المعياريد د ددة
لتقد د د ددديرات عيند د د ددة الد ارسد د د ددة حد د د ددو درجد د د ددة الصد د د ددالبة النفسد د د ددية لد د د دددى طد د د ددالب معيد د د دددي العمد د د ددوم
اإلس د د ددالمية بمس د د ددقط وعب د د ددري د د د ددق س د د ددمطنة عم د د ددان حس د د ددب مقي د د دداس الص د د ددالبة النفس د د ددية ككد د د د
والجدو رقم  )25يوضح ذلك.
الجدو )25

المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية لتقديرات العينة عمص أبعاد مقياس الصالبة النفسية
مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

1

2

2

3

3

المتوسط

المجاالت
البعد األو  :ا لتزام
ُ
البعد الوانق :التحكم
ُ

البعد الوالث :التحدي
ُ

مقياس الصالبة النفسية ككل

71

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.01

0.42

4.00

0.46

4.00

0.49

4.01

0.39

يب د د د ددين الج د د د دددو

 )25المتوس د د د ددطات الحس د د د ددابية وا نح ارد د د د ددات المعياري د د د ددة لتق د د د ددديرات عين د د د ددة

الد ارس د د ددة ح د د ددو درج د د ددة الص د د ددالبة النفس د د ددية ل د د دددى ط د د ددالب معي د د دددي العم د د ددوم اإلس د د ددالمية بمس د د ددقط
وعب د ددري د د ددق س د ددمطنة عم د ددان حس د ددب أبع د دداد مقي د دداس الص د ددالبة النفس د ددية ككد د د

حي د ددث ج د ددا د د ددق

البعد د د ددد األو  :ا لتدد د د دزام بد د د ددأعمص متوس د د د ددط حسد د د ددابق بم د د د د  )4.01وانحدد د د دراف
المرتبد د د ددة األول د د د ددص ُ
البعد د د ددد الود د د ددانق :الد د د ددتحكم بمتوسد د د ددط حسد د د ددابق
معيد د د دداري  )0.42تد د د دداله دد د د ددق المرتبد د د ددة الوانيد د د ددة ُ
البع د د ددد
بمد د د د  )4.00وانحد د د دراف معي د د دداري  )0.46ديم د د ددا ج د د ددا د د د ددق المرتب د د ددة الوالو د د ددة واألخيد د د درة ُ
الوال د ددث :التح د دددي بمتوس د ددط حس د ددابق بمد د د  )4.00وانحد د دراف معي د دداري  )0.49وبمد د د المتوس د ددط
الحس د د ددابق الع د د ددام لممقي د د دداس ككد د د د

 )4.01ب د د ددانحراف معي د د دداري ع د د ددام  )0.39بدرج د د ددة تق د د دددير

عالية.

71

 درجة فقرات كل بعد :1البعد األول :االلتزام
الجدو )26

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

0.77

عالية

الرتبة

الرقم

1

10

ومعنص أعيش من أجمو.
أعتقد أن لحياتق ىدداً
ً
أعتز بقيمق ومباداق ميما ت يرت الظروف.

4.47

13

لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بيا وأحادظ عمييا.

4.44

0.76

4.30

0.89
0.83

عالية
عالية

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

34

الفقرات

االنحراف

درجة

0.75

4.62

عالية
عالية

4

قيمة الحياة تكمن دق و

22

أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند مواجيتيم ألي مشكمة.

4.29

31

أبادر بعم أي شق أعتقد أنو يخدم أسرتق ومجتمعق.

4.29

0.81

40

أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين وأبادر بمساعدتيم.

4.16

0.93

25

أسعص ألن أكون اجتماعياً.

4.13

1.02

37

الحياة بك ما دييا تستحا أن نحياىا.

4.10

1.07

1

ميما كانت العقبات د ننق أستطيع تحقيا أىدادق.

4.05

0.67

عالية

3.96

1.04

عالية

3.61

1.17

3.47

1.44

عالية

3.37

1.06

2.97

1.26

متوسطة
متوسطة

4.01

0.42

عالية

19
43
16
7
28

الفرد لبعض المبادئ والقيم.

الحسابي

المعياري

التقدير

أتردد دق المشاركة دق أي نشاط يخدم المجتمع الذي أعيش

ديو.

أىتم بقضايا الوطن وأشارك دييا كمما أمكن.
يوجد لدي من األىداف ما يدعو لمتمسك بيا أو الدداع عنيا.
أضيع أوقات حياتق دق أنشطة
اىتمامق بنفسق

معنص ليا.

يترك لق درصة لمتفكير دق أي شق آخر.

المستوى العام

يبد د ددين الجد د دددو

البعد د ددد
 )26المتوسد د ددط الحسد د ددابق العد د ددام وا نح د د دراف المعيد د دداري العد د ددام لفق د د درات ُ

لمبعد د د ددد  )4.01بد د د ددانحراف معيد د د دداري عد د د ددام )0.42
األو  :ا لت د د د دزام إذ بم د د د د المتوسد د د ددط العد د د ددام ُ
وبدرجد ددة تقد دددير عاليد ددة .حيد ددث جد ددا ت الفق د درة رقد ددم  )10والتد ددق تد ددنص عمد ددص" أعتقد ددد أن لحيد دداتق

72

عالية
عالية
عالية
عالية

متوسطة

دص أع د دديش م د ددن أجم د ددو" د د ددق المرتبد ددة األول د ددص ب د ددأعمص متوس د ددط حس د ددابق بم د د
ىد دددداً ومعن د د ً

)4.62

تمتيدد ددا دد د ددق المرتبد د ددة الوانيدد ددة الفق د د درة رقد د ددم  )34ونصد د دديا" الحيد د دداة عم د د د وكفد د دداح وليسد د ددت درص د د داً"
بمتوس د د ددط حس د د ددابق بمد د د د

 )4.47تمتي د د ددا د د د ددق المرتب د د ددة الوالو د د ددة الفقد د د درة رق د د ددم " )13ل د د دددي ق د د دديم

ومبد د ددادئ معيند د ددة ألتد د ددزم بيد د ددا وأحد د ددادظ عمييد د ددا" بمتوسد د ددط حسد د ددابق بم د د د
الفق د درة رقد ددم  )28ونصد دديا" اىتمد ددامق بنفسد ددق
دق المرتبة األخيرة بمتوسط حسابق بم

 )4.44بينمد د ددا جد د ددا ت

يتد ددرك لد ددق درصد ددة لمتفكيد ددر دد ددق أي شد ددق آخد ددر"

.)2.97
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 :2البعد الثاني :التحكم
الجدو )27

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

الرتبة

الرقم

1

38

2

11

3

23

الحياة عم وكفاح وليست درصاً.

8

نجاحق دق أموري عم د د دراسة ...إلخ) يعتمد عمص

5

2

6

14

8

20

الت ير ىو سنة الحياة والميم ىو القدرة عمص مواجيتو

المتوسط

الحسابي
4.45

االنحراف

درجة

0.77

عالية

المعياري

التقدير

بنجاح.

4

أعتقد أن الجد وا جتياد يمعبان دو اًر ىاماً دق حياتق.

4.34

0.83

عالية

4.33

0.90

عالية

4.32

0.80

عالية

مجيودي وليس عمص الحظ والصددة.
4.06

0.78

عالية

4.04

1.07

عالية

3.92

1.09

عالية

9

26

أستطيع التحكم دق مجرى أمور حياتق.

3.92

0.90

عالية

10

35

أعتقد أن حياة األدراد تتأور بقوى يمكنيم السيطرة عمييا.

3.86

1.06

عالية

12

17

13

5

أعتقد أن ك ما يحدث لق غالباً ىو نتيجة تخطيطق.

3.78

1.02

عالية

أشعر بالحماس لمواجية المشكالت حتص قب أن تحدث.

3.64

1.12

عالية

14

29

أعتقد أن سو الحظ يعود إلص سو التخطيط.

3.57

1.27

عالية

4.00

0.46

عالية

7

11

32

41

أتخذ ق ارراتق بنفسق و تُممص عمق من مصدر خارجق.
أعتقد أن الفش يعود إلص أسباب تكمن دق الشخص نفسو.
أعتقد أن تأويري قوي عمص األحداث التق تقع لق.
أعتمد عمص الحظ دق نجاحق.

أعتقد أن لق تأوي اًر قوياً عمص ما يجري حولق من أحداث.

المستوى العام

يب د ددين الجدد دددو

3.99

3.84

0.91

1.05

البعد د ددد
 )27المتوس د ددط الحسدد ددابق العدد ددام وا نحد د دراف المعي د دداري الع د ددام لفق د د درات ُ

لمبع د د ددد  )4.00ب د د ددانحراف معي د د دداري ع د د ددام )0.46
الو د د ددانق :ال د د ددتحكم إذ بمد د د د المتوس د د ددط الع د د ددام ُ
وبدرجد ددة تقد دددير عاليد ددة .حيد ددث جد ددا ت الفق د درة رقد ددم  )38والتد ددق تد ددنص عمد ددص" الت يد ددر ىد ددو سد ددنة
الحيد دداة والميد ددم ىد ددو القد دددرة عمد ددص مواجيتد ددو بنجد دداح" دد ددق المرتبد ددة األولد ددص بد ددأعمص متوسد ددط حسد ددابق
بم د د د

 )4.45تمتيد د ددا دد د ددق المرتبد د ددة الوانيد د ددة الفق د د درة رقد د ددم  )11ونصد د دديا" الحيد د دداة عم د د د وكفد د دداح
74

عالية

عالية

وليس د ددت درصد د داً" بمتوس د ددط حس د ددابق بمد د د

 )4.34تمتي د ددا د د ددق المرتب د ددة الوالو د ددة الفقد د درة رق د ددم )23

ونصدد دديا " أعتقد د ددد أن الجدد ددد وا جتيد د دداد يمعبدد ددان دو اًر ىام د د داً د د ددق حيد د دداتق" بمتوسد د ددط حسد د ددابق بم د د د
 )4.33بينمد د ددا جد د ددا ت الفق د د درة رقد د ددم  )29ونصد د دديا" أعتقد د ددد أن سد د ددو الحد د ددظ يعد د ددود إلد د ددص سد د ددو
التخطيط" دق المرتبة األخيرة بمتوسط حسابق بم
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.)3.57

 :3البعد الثالث :التحدي
الجدو )28

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

المتوسط

الفقرات

االنحراف

الرتبة

الرقم

1

30

2

9

لدي حب استطالع ورغبة دق معردة ما

3

36

الحياة المويرة المتحركة ىق الحياة الممتعة بالنسبة لق.

4.26

4

27

أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممق وقدرتق

4.23

0.89

5

3

أعتقد أن متعة الحياة واوارتيا تكمن دق قدرة الفرد عمص

4.21

0.88

لدي حب الم امرة والرغبة دق استكشاف ما يحيط بق.
أعردو.

عمص الموابرة.

درجة التقدير

الحسابي

المعياري

4.30

0.89

عالية

0.96

عالية
عالية
عالية

4.32

0.96

عالية

مواجية تحدياتيا.
6

15

لدي قدرة عمص الموابرة حتص أنتيق من ح أي مشكمة

4.15

0.83

عالية

7

42

أشعر بالحماس واإلوارة عند ت يرات الحياة.

4.03

1.01

عالية

8

24

عندما أح مشكمة أجد متعة دق التحرك لح مشكمة أخرى.

3.92

1.06

عالية

9

33

أبادر دق مواجية المشكالت ألننق أوا دق قدرتق عمص

3.91

0.99

عالية

10

6

أعم عمص تفادي المشكالت قب وقوعيا.

3.89

1.00

عالية

11

12

أعتقد أن الحياة المويرة ىق التق تنطوي عمص مشكالت

3.82

1.04

عالية

12

39

13

21

14

18

تواجينق.

حميا.

أستطيع أن أواجييا.
أعتقد أن الحياة التق

وروتينية.

تنطوي عمص ت يير ىق حياة مممة

أشعر بالخوف والتيديد لما قد يط أر عمص حياتق من

3.78

1.31

عالية

3.74

1.07

عالية

ظروف وأحداث.
المشكالت تستنفر قواي وقدراتق عمص التحدي.
المستوى العام

يب د ددين الجدد دددو

3.45

1.24

متوسطة

4.00

0.49

عالية

البعد د ددد
 )28المتوس د ددط الحسدد ددابق العدد ددام وا نحد د دراف المعي د دداري الع د ددام لفق د د درات ُ

لمبع د د ددد  )4.00ب د د ددانحراف معي د د دداري ع د د ددام )0.49
الوال د د ددث :التح د د دددي إذ بمد د د د المتوس د د ددط الع د د ددام ُ
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وبدرج ددة تق دددير عالي ددة .حي ددث ج ددا ت الفقد درة رق ددم  )30والت ددق ت ددنص عم ددص" ل دددي ح ددب الم ددامرة
والرغبدد ددة ددد ددق استكشد د دداف مدد ددا يحدد دديط بدد ددق" دد د ددق المرتبد د ددة األول د ددص ب د ددأعمص متوسد د ددط حس د ددابق بم د د د
 )4.67تمتيد ددا دد ددق المرتبد ددة الوانيد ددة الفق د درة رقد ددم  )9ونصد دديا" لد دددي حد ددب اسد ددتطالع ورغبد ددة دد ددق
معرد د ددة م د ددا

أعرد د ددو" بمتوس د ددط حس د ددابق بمد د د

 )4.64تمتي د ددا د د ددق المرتب د ددة الوالو د ددة الفقد د درة رق د ددم

 " )36الحيدد دداة الموي د د درة المتحركد د ددة ىد د ددق الحيد د دداة الممتعد د ددة بالنسد د ددبة لد د ددق" بمتوسد د ددط حسد د ددابق بم د د د
 )4.26بينمد د ددا جد د ددا ت الفق د د درة رقد د ددم  )18ونصد د دديا" المشد د ددكالت تسد د ددتنفر ق د د دواي وقد د دددراتق عمد د ددص
.)3.45

التحدي" دق المرتبة األخيرة بمتوسط حسابق بم
ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ،ونصو

" ما درجة القيم األخالقية لدى طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري"؟
ول جابد د ددة عد د ددن ىد د ددذا الس د د دؤا تد د ددم اسد د ددتخراج المتوسد د ددطات الحسد د ددابية وا نح اردد د ددات المعياريد د ددة
لتقد ددديرات عيند ددة الد ارسد ددة حد ددو درجد ددة القد دديم األخالقيد ددة لد دددى طد ددالب معيد دددي العمد ددوم اإلسد ددالمية
بمسد ددقط وعبد ددري دد ددق سد ددمطنة عمد ددان حسد ددب مقيد دداس القد دديم األخالقيد ددة كك د د

والجد دددو رقد ددم )29

يوضح ذلك.
الجدو )29

المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية لتقديرات العينة عمص أبعاد مقياس القيم األخالقية
مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

2

2

3

3

1

المتوسط

المجاالت
البعد الوانق :عالقة الطالب بزمالاو
ُ
البعد الوالث :عالقة الطالب ب دارة المعيد والموظفين
ُ
البعد األو  :عالقة الطالب بالمعمم
ُ

مقياس القيم األخالقية ككل
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االنحراف

الحسابي

المعياري

4.27

0.47

4.23

0.74

4.18

0.58

4.23

0.51

يب د د د ددين الج د د د دددو

 )29المتوس د د د ددطات الحس د د د ددابية وا نح ارد د د د ددات المعياري د د د ددة لتق د د د ددديرات عين د د د ددة

الد ارسد ددة حد ددو درجد ددة القد دديم األخالقيد ددة لد دددى طد ددالب معيد دددي العمد ددوم اإلسد ددالمية بمسد ددقط وعبد ددري
د د ددق س د ددمطنة عم د ددان حس د ددب مقي د دداس الق د دديم األخالقي د ددة ككد د د

حي د ددث ج د ددا د د ددق المرتب د ددة األول د ددص

البع د د ددد الو د د ددانق :عالق د د ددة الطال د د ددب بزمالا د د ددو ب د د ددأعمص متوس د د ددط حس د د ددابق بمد د د د  )4.27وانحد د د دراف
ُ
البعد د ددد الوالد د ددث :عالقد د ددة الطالد د ددب ب د د د دارة المعيد د ددد
معيد د دداري  )0.47تد د دداله دد د ددق المرتبد د ددة الوانيد د ددة ُ
والمد د د ددوظفين بمتوسد د د ددط حسد د د ددابق بم د د د د  )4.23وانح د د د دراف معيد د د دداري  )0.74ديمد د د ددا جد د د ددا دد د د ددق
البع د د د د ددد األو  :عالق د د د د ددة الطال د د د د ددب ب د د د د ددالمعمم بمتوس د د د د ددط حس د د د د ددابق
المرتب د د د د ددة الوالو د د د د ددة واألخيد د د د د درة ُ
بمد د د د  )4.18وانحد د د دراف معي د د دداري  )0.58وبمد د د د المتوس د د ددط الحس د د ددابق الع د د ددام لممقي د د دداس ككد د د د
 )4.23بانحراف معياري عام  )0.51بدرجة تقدير عالية.
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 درجة فقرات كل بعد :1البعد األول :عالقة الطالب بالمعمم
الجدو )30

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

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

13

أراعق أدب الحديث مع معممق.

أظير ا بتسامة عند لقا معممق.

4.48

3

12

أطرا الباب مستأذناً قب الدخو إلص الفص

2

4

االنحراف

درجة

0.75

عالية

الحسابي

المعياري
0.83

4.50

التقدير
عالية

4.44

0.92

عالية

4

18

أتواضع دق تعاممق مع معممق و أتعالص عميو.

4.43

0.92

عالية

5

5

أرد إلص المعمم قممو الذي تركو عمص الطاولة أونا

4.42

1.00

عالية

6

6

أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا المعممين.

4.38

1.02

عالية

7

16

أطيع معممق وأستجيب لنصحو وارشاده.

4.27

0.90

عالية

8

7

أدق بالعيد الذي أعطيو لممعمم.

4.26

0.84

عالية

10

1

ألتزم الصدا دق حديوق مع معممق.

4.23

0.92

عالية

11

3

أشكر معممق عمص جيوده.

4.18

1.06

عالية

12

9

أقيم معممق بشك موضوعق بعيداً عن األىوا

4.10

1.00

عالية

9

2

تصحيح الكراسات.

4.25

أعتذر لمعممق إذا أسأت إليو.

والعواطف.

1.00

عالية

13

14

أص ق إلص معممق أونا الحصة و أشوش عمص حديوو.

4.07

0.98

عالية

14

10

أتقب النقد من معممق بصدر رحب.

4.05

1.04

عالية

15

11

أضبط نفسق و أوور عند الحصو عمص درجات

3.87

1.18

عالية

متدنية.

16

8

أذكر محاسن المعممين أونا غيابيم.

3.81

1.13

عالية

17

15

أتسامح مع معممق إذا أسا إلق بقصد أو بدون قصد.

3.80

1.20

عالية

18

17

أشارك معممق دق أدراحو ودق أحزانو.

3.79

1.25

عالية

4.18

0.58

عالية

المستوى العام
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يب د ددين الج د دددو

 )30المتوس د ددط الحس د ددابق الع د ددام وا نحد د دراف المعي د دداري الع د ددام لفقد د درات المج د ددا

األو  :عالق د د ددة الطال د د ددب ب د د ددالمعمم إذ بمد د د د المتوس د د ددط الع د د ددام ل ُمبع د د ددد  )4.18ب د د ددانحراف معي د د دداري
عد د ددام  )0.58وبدرجد د ددة تقد د دددير عاليد د ددة .حيد د ددث جد د ددا ت الفق د د درة رقد د ددم  )13والتد د ددق تد د ددنص عمد د ددص"
أ ارعد ددق أدب الحد ددديث مد ددع معممد ددق" دد ددق المرتبد ددة األولد ددص بد ددأعمص متوسد ددط حسد ددابق بم د د

)4.50

تمتيد د ددا دد د ددق المرتبد د ددة الوانيد د ددة الفق د د درة رقد د ددم  )4ونصد د دديا" أظيد د ددر ا بتسد د ددامة عند د ددد لقد د ددا معممد د ددق"
بمتوس د ددط حس د ددابق بمد د د

 )4.48تمتي د ددا د د ددق المرتب د ددة الوالو د ددة الفقد د درة رق د ددم  " )12أط د ددرا الب د دداب

مسد د ددتأذناً قب د د د الد د دددخو إلد د ددص الفص د د د " بمتوسد د ددط حسد د ددابق بم د د د

 )4.44بينمد د ددا جد د ددا ت الفق د د درة

رق د ددم  )17ونص د دديا" أش د ددارك معمم د ددق د د ددق أد ارح د ددو ود د ددق أح ازن د ددو" د د ددق المرتب د ددة األخيد د درة بمتوس د ددط
حسابق بم

.)3.79
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 :2البعد الثاني :عالقة الطالب بزمالئو
الجدو )31

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

المتوسط

0.74

عالية

الرتبة

الرقم

1

35

أحفظ أسرار زمالاق و أدشييا.

2

34

أتجنب حسد زمالاق وأحب الخير ليم.

4.46

3

22

أحادظ عمص ممتمكات زميمق كأنيا لق.

4.44

0.90

4

29

أقف بجانب زمالاق المستضعفين عند الحاجة.

4.43

0.69

عالية

6

23

أساعد زميمق المعاا وأقدم العون لو.

4.37

0.98

عالية

7

26

أتجنب إيذا الزمال ما أمكن.

4.37

0.81

عالية

8

30

أساعد المحتاجين من الزمال .

أتجنب التدخ دق شؤون زمالاق الخاصة.

4.32
4.29

0.85

عالية

10

28

أحرص عمص مصاحبة الزمال األخيار.

4.27

0.97

عالية

11

36

أقدم نصيحة لزمالاق إذا ما شعرت بالحاجة لذلك.

4.27

0.98

عالية

12

24

أحترم مشاعر زمالاق حتص لو اختمفوا معق دق الرأي.

4.23

0.87

عالية

14

32

أتجنب اليمز والممز دق حا زمالاق.

4.19

0.98

عالية

15

21

أعفو عن زميمق إذا ما أخطأ دق حقق.

4.16

0.89

عالية

16

37

أستخدم ألفاظا ميذبة دق مخاطبة زمالاق.

4.15

0.94

عالية

17

19

أؤور زمالاق دق كوير من المواقف.

4.08

0.84

عالية

19

20

أتجنب السخرية من زمالاق.

3.92

1.03

عالية

4.27

0.47

عالية

5

9

13

18

31

27

33

25

الفقرات

االنحراف

درجة

أتواضع دق معاممة زمالاق و أتعالص عمييم.

أسعص دق اإلصالح بين المتخاصمين من زمالاق.

أصدر الحكم عمص زمالاق ٍ
بتأن ورويَّة بعيداً عن األىوا .
المجال الثاني :عالقة الطالب بزمالئو

يبد ددين الج د دددو

الحسابي
4.58

المعياري
0.78

عالية
عالية

4.39

4.22

4.03

0.77

0.90

0.94

0.95

 )31المتوسد ددط الحس د ددابق الع د ددام وا نح د دراف المعي د دداري العد ددام لفق د درات المج د ددا

الودد ددانق :عالقد د ددة الطالد د ددب بزمالادد ددو إذ بم د د د المتوسد د ددط العدد ددام ل ُمبعد د ددد  )4.27بد د ددانحراف معيد د دداري
عد د ددام  )0.47وبدرجد د ددة تقد د دددير عاليد د ددة .حيد د ددث جد د ددا ت الفق د د درة رقد د ددم  )35والتد د ددق تد د ددنص عمد د ددص
81

الموافقة

عالية

عالية

عالية

عالية

" أحف د د ددظ أس د د د درار زمالادد د ددق و أدشدد د ددييا" دد د د ددق المرتب د د ددة األول د د ددص ب د د ددأعمص متوسد د د ددط حس د د ددابق بم د د د د
 )4.58تمتي د ددا د د ددق المرتب د ددة الواني د ددة الفقدد درة رق د ددم  )34ونص د دديا" أتجن د ددب حس د ددد زمالا د ددق وأح د ددب
الخيد د ددر ليد د ددم" بمتوسد د ددط حسد د ددابق بم د د د

 )4.46تمتيد د ددا دد د ددق المرتبد د ددة الوالو د ددة الفق د د درة رقد د ددم " )22

أحد د ددادظ عمد د ددص ممتمكد د ددات زميمد د ددق كأنيد د ددا لد د ددق" بمتوسد د ددط حسد د ددابق بم د د د

 )4.44بينمد د ددا جد د ددا ت

الفقد د د درة رق د د ددم  )20ونص د د دديا" أتجن د د ددب الس د د ددخرية م د د ددن زمالا د د ددق" د د د ددق المرتب د د ددة األخيد د د درة بمتوس د د ددط
حسابق بم

.)3.92

82

 :3المجال الثالث :عالقة الطالب بإدارة المعيد والموظفين
الجدو )32

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

المتوسط

0.74

عالية

الرتبة

الرقم

1

40

2

41

أطرا الباب مستأذناً قب الدخو إلص مدير المعيد.
أراعق أدب الحديث مع مدير المعيد.

3

44

أحرص عمص نظادة معيدي.

4.57

4

43

أحادظ عمص مرادا المعيد وممتمكاتو.

ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المعيد.

4.51
4.42

0.84

6

51

أراعق أدب الحديث مع اإلداريين.

4.30

1.06

عالية

7

45

أتجنب ال ش دق ا متحانات.

4.28

1.07

عالية

8

39

أتقب النقد من مدير المعيد بصدر رحب.

أتواضع دق تعاممق مع اإلداريين دق المعيد.

4.21
4.19

1.08

عالية

10

53

أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا اإلداريين دق المعيد.

4.19

1.15

عالية

11

46

أحترم القوانين وأتقيد بالموااح.

4.08

1.12

عالية

12

47

أتجنب تجريح اإلداريين دق المعيد.

أحترم اإلداريين دق المعيد وأقدر جيودىم.

4.07
4.03

1.25

عالية

14

50

أتجنب اليمز والممز دق حا اإلداريين.

3.89

1.28

عالية

15

52

أعتذر ل داريين إذا أسأت إلييم.

3.86

1.33

عالية

16

42

أتعاون مع إدارة المعيد دق النشاطات التق تقوم بيا إدارة

3.80

1.28

عالية

5

9

13

38

49

48

الفقرات

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

4.64

0.73

عالية

0.71

عالية
عالية

4.67

0.96

1.15

1.20

التقدير

عالية

عالية

عالية

المعيد.
المستوى العام

يب د ددين الجدد دددو

4.23

0.74

البعد د ددد
 )32المتوس د ددط الحسدد ددابق العدد ددام وا نحد د دراف المعي د دداري الع د ددام لفق د د درات ُ

لمبعد د ددد )4.23
الوالد د ددث :عالقد د ددة الطالد د ددب ب د د د دارة المعيد د ددد والمد د ددوظفين إذ بم د د د المتوسد د ددط العد د ددام ُ
بد ددانحراف معيد دداري عد ددام  )0.74وبدرجد ددة تقد دددير عاليد ددة .حيد ددث جد ددا ت الفق د درة رقد ددم  )40والتد ددق
ت د ددنص عم د ددص" أط د ددرا الب د دداب مس د ددتأذناً قبد د د ال د دددخو إل د ددص م د دددير المعي د ددد" د د ددق المرتب د ددة األول د ددص
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عالية

ب د ددأعمص متوس د ددط حس د ددابق بمد د د

 )4.67تمتي د ددا د د ددق المرتب د ددة الواني د ددة الفقد د درة رق د ددم  )41ونص د دديا"

أ ارع د ددق أدب الح د ددديث م د ددع م د دددير المعي د ددد" بمتوس د ددط حس د ددابق بمد د د

 )4.64تمتي د ددا د د ددق المرتب د ددة

الوالود د ددة الفق د د درة رقد د ددم  " )44أحد د ددرص عمد د ددص نظادد د ددة معيد د دددي" بمتوسد د ددط حسد د ددابق بم د د د

)4.57

بينم د ددا ج د ددا ت الفقد د درة رق د ددم  )42ونص د دديا" أتع د دداون م د ددع إدارة المعي د ددد د د ددق النش د دداطات الت د ددق تق د ددوم
بيا إدارة المعيد" دق المرتبة األخيرة بمتوسط حسابق بم

.)3.80

ثالثا :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ،ونصو
" ىل ىناك عالقة دالة احصائيا بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية لدى طالب معيدي
العموم اإلسالمية بمسقط وعبري في سمطنة عمان؟"
ل جابد د ددة عد د ددن ىد د ددذا الس د د دؤا

تد د ددم اسد د ددتخراج معام د د د ارتبد د دداط بيرسد د ددون  )Pearsonلمعردد د ددة

طبيعد ددة العالقد ددة بد ددين درجد ددة الصد ددالبة النفسد ددية وعالقتيد ددا ب د دالقيم األخالقيد ددة لد دددى طد ددالب معيد دددي
العموم اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان والجدو  )33يوضح ذلك.
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الجدو )33

معام ارتباط بيرسون  )Pearsonلمعالقة بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية لدى طالب
معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان
عالقة الطالب

عالقة الطالب

عالقة الطالب بإدارة

مقياس القيم

**.574

**.365

**.525

0.000

0.000
**.503
0.000

األبعاد

عالقة االرتباط

االلتزام

معام بيرسون )r

**.449

الد لة ا حصااية

0.000

0.000

معام بيرسون )r

**.443

**.493

**.379

الد لة ا حصااية

0.000

0.000

0.000

التحكم
التحدي
مقياس الصالبة
النفسية ككل

بالمعمم

بزمالئو

المعيد والموظفين

األخالقية ككل

معام بيرسون )r

**.425

**.468

**.350

**.475

الد لة ا حصااية

0.000

0.000

0.000

0.000

معام بيرسون )r

**.508

**.591

**.422

**.579

الد لة ا حصااية

0.000

0.000

0.000

0.000

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

يب د ددين الج د دددو رق د ددم  )33وج د ددود عالق د ددة دال د ددة إحص د دداايا عن د ددد مس د ددتوى الد ل د ددة )α≤0.01
بد د ددين الصد د ددالبة النفسد د ددية والقد د دديم األخالقيد د ددة لد د دددى طد د ددالب معيد د دددي العمد د ددوم اإلسد د ددالمية بمسد د ددقط
وعب ددري دد ددق س ددمطنة عمد ددان؛ وتج دددر اإلشدددارة إل ددص أن قددديم معامد د ا رتبددداط الخط ددق ب ددين جميد ددع
أبع د د دداد المقياس د د ددين طرديد د د دة تامد د د دة وموجبد د د دة؛ وى د د ددذا يعن د د ددق أن الص د د ددالبة النفس د د ددية ل د د دددى ط د د ددالب
معيد د دددي العمد د ددوم اإلسد د ددالمية بمسد د ددقط وعبد د ددري لي د د ددا تد د ددأوير بد د ددالقيم األخالقيد د ددة لد د دددييم إذ بم د د ددت
الد ل د د د ددة اإلحص د د د ددااية  )0.000وبمدد د د د معامد د د د د ا رتب د د د دداط بيرس د د د ددون ب د د د ددين المقياس د د د ددين ككد د د د د
** )r=0.579وى د ددذا الت د ددأوير يد د ددعم نتيج د ددة الس د د دؤا األو والو د ددانق ويق د ددوي ض د ددرورة التوعيدد ددة
بأىمية الصالبة النفسية وعالقتيا بالقيم األخالقية.
ددد ددق حدد ددين تت د د دراوح معدد ددامالت ا رتبد د دداط بيرسدد ددون  )Pearsonب د ددين أبع د دداد المقياس د ددين دقد د ددد
البع د ددد األو  :ا لتد د دزام م د ددن مقي د دداس الص د ددالبة النفس د ددية م د ددع
تراوح د ددت مع د ددامالت ا رتب د دداط ب د ددين ُ
البع د د د ددد م د د د ددع
أبع د د د دداد مقي د د د دداس الق د د د دديم األخالقي د د د ددة ب د د د ددين ** ).365و ** ).574وبمد د د د د ت د د د ددأوير ُ
85

المقيدد د دداس كك د د د د ** ).525وىد د د ددو أكودد د ددر األبعد د د دداد ارتباطد د د ددا د د د ددق حد د د ددين تراوحد د د ددت معد د د ددامالت
البعد ددد الود ددانق :الد ددتحكم مد ددن مقيد دداس الصد ددالبة النفسد ددية مد ددع أبعد دداد مقيد دداس القد دديم
ا رتبد دداط بد ددين ُ
البع د د د د د د د ددد م د د د د د د د ددع المقي د د د د د د د دداس
األخالقي د د د د د د د ددة ب د د د د د د د ددين ** ).379و ** ).493وبمد د د د د د د د د ت د د د د د د د ددأوير ُ
البع د د ددد الوال د د ددث :التح د د دددي م د د ددن
ككد د د د ** ).503بينم د د ددا تراوح د د ددت مع د د ددامالت ا رتب د د دداط ب د د ددين ُ
مقي د دداس الص د ددالبة النفس د ددية م د ددع أبع د دداد مقي د دداس الق د دديم األخالقي د ددة ب د ددين ** ).350و **).468
البع د ددد م د ددع المقي د دداس ككد د د ** ).475وى د ددو أقد د د األبع د دداد ارتباط د ددا بمقي د دداس الق د دديم
وبمد د د ت د ددأوير ُ
األخالقية.
رابعا :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ،ونصو
" ىل توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية فةي درجةة الصةالبة النفسةية بةين طةالب معيةدي العمةوم
اإلسالمية بمسقط وعبري تعزى إلى متغير الصف()12 ،11 ،11؟"
ل جاب د د د ددة ع د د د ددن ى د د د ددذا السد د د د دؤا ت د د د ددم تحميد د د د د البيان د د د ددات س د د د ددتخراج المتوس د د د ددطات الحس د د د ددابية
وا نح ارد د د ددات المعياري د د ددة لمقي د د دداس الص د د ددالبة النفس د د ددية ومقارن د د ددة ى د د ددذه المتوس د د ددطات باس د د ددتخدام
تحميد د د التب د دداين األح د ددادي لمتحق د ددا م د ددن د ل د ددة الف د ددروا الت د ددق تع د ددزى إل د ددص مت ي د ددر الص د ددف 10
 )12 11والجدو رقم  )34يوضح ذلك.
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الجدو )34

المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية ألور مت ير الصف حو درجة الصالبة النفسية بين
طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان
البعد األول:

البعد الثاني:

البعد الثالث:

مقياس الصالبة

المتوسط الحسابق

3.96

4.00

3.96

3.97

ا نحراف المعياري

0.39

0.48

0.49

0.39

ا نحراف المعياري

0.45

0.44

0.48

0.40

المتوسط الحسابق

4.22

4.13

4.11

4.16

ا نحراف المعياري

0.36

0.42

0.48

0.36

المتوسط الحسابق

4.01

4.00

4.00

4.00

الصف
العاشر
الحادي عشر
الوانق عشر
الكمق

االلتزام

المتوسط الحسابق

ا نحراف المعياري

3.97

التحكم

3.93

0.46

0.42

التحدي

3.98

0.49

النفسية ككل

3.96

0.39

يب د ددين الج د دددو رق د ددم  )34تبيان د ددا ظاىري د ددا د د ددق المتوس د ددطات الحس د ددابية وا نح ارد د ددات المعياري د ددة
لتقد ددديرات عيند ددة الد ارسد ددة حد ددو درجد ددة الصد ددالبة النفسد ددية بد ددين طد ددالب معيد دددي العمد ددوم اإلسد ددالمية
بمسقط وعبري دق سمطنة عمان تعزى لمت ير الصف .)12 11 10
ولمتأك ددد م ددن د ل ددة الف ددروا اإلحص ددااية ب ددين المتوس ددطات الحس ددابية ت ددم اس ددتخدام تحميد د التب دداين
األحادي  ) ANOVAوالجدو  )35يوضح ذلك.
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الجدو )35

تحمي التباين األحادي  ) ANOVAألور مت ير الصف حو درجة الصالبة النفسية بين طالب
معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2

1.122
0.167

األبعاد

المصدر

البعد األو  :ا لتزام
ُ

بين المجموعات

2.244

داخ المجموعات

37.818

227

الكمق

بين المجموعات

40.062
1.122

229

داخ المجموعات

47.305

227

الكمق

48.427

229

بين المجموعات

0.676

2

0.338

داخ المجموعات

53.443

227

0.235

مقياس الصالبة النفسية

بين المجموعات

1.224

2

0.612

كك

داخ المجموعات

33.759

227

0.149

الكمق

34.983

229

البعد الوانق :التحكم
ُ

البعد الوالث :التحدي
ُ

54.119

الكمق

2

229

0.561

قيمة ف
6.735

2.692

الداللة
اإلحصائية
0.001

0.070

0.208
1.436

4.116

0.240

0.018

يالح د ددظ م د ددن الج د دددو رق د ددم  )35وج د ددود د د ددروا ذات د ل د ددة إحص د ددااية عن د ددد مس د ددتوى الد ل د ددة
 )α≤0.05دد ددق تق د ددديرات عيند ددة الد ارس د ددة حد ددو درج د ددة الصد ددالبة النفس د ددية بد ددين ط د ددالب معي د دددي
البع د ددد
العم د ددوم اإلس د ددالمية بمس د ددقط وعب د ددري د د ددق س د ددمطنة عم د ددان تع د ددزى إل د ددص مت ي د ددر الص د ددف د د ددق ُ
األو ا لتد د د د د د دزام) والمقي د د د د د دداس ككد د د د د د د

إذ بم د د د د د ددت قيم د د د د د ددة ف  )6.735وبد ل د د د د د ددة إحص د د د د د ددااية

البع د د ددد األو  :ا لتد د د دزام بينم د د ددا بم د د ددت قيم د د ددة ف  )4.116وبد ل د د ددة إحص د د ددااية
 )0.001د د د ددق ُ
 )0.018دق المقياس كك .
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ديم د ددا يالح د ددظ م د ددن الج د دددو ع د دددم وج د ددود د د ددروا ذات د ل د ددة إحص د ددااية عن د ددد مس د ددتوى الد ل د ددة
البعد د دددين الود د ددانق والوالد د ددث إذ بم د د ددت قيمد د ددة ف  )2.692وبد لد د ددة إحصد د ددااية
 )α≤0.05دد د ددق ُ
البع د د د ددد الو د د د ددانق :ال د د د ددتحكم د د د د ددق ح د د د ددين بم د د د ددت قيم د د د ددة ف  )1.436وبد ل د د د ددة
 )0.070د د د د ددق ُ
البعد الوالث :التحدي.
إحصااية  )0.240دق ُ
البعد د ددد األو والمقي د دداس كك د د د
ولبيدد ددان الفد د ددروا الزوجيدد ددة بد د ددين المتوسد د ددطات الحسدد ددابية دد د ددق ُ

تد د ددم

استخدام المقارنات البعدية بطريقة  )Scheffeكما ىو مبين دق الجدو .)36
الجدو )36

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

األبعاد

فرق

الصف

الداللة

اتجاه الفروق

المتوسطات

االحصائية

الحادي عشر

العاشر

0.00694

0.993

____

العاشر

الوانق عشر

*.25846

0.003

الوانق عشر

الحادي عشر

الوانق عشر

*.25152

0.006

الوانق عشر

الصالبة

الحادي عشر
العاشر

العاشر

الوانق عشر

0.01278
*.18289

0.975

____

النفسية كك

الحادي عشر

الوانق عشر

*.19567

0.031

الوانق عشر

البعد األو :
ُ
ا لتزام
مقياس

0.035

الوانق عشر

* دالة عند مستوى الداللة ()α≤0.05

يتبد د د ددين مد د د ددن الجد د د دددو

 )36وجد د د ددود دد د د ددروا ذات د لد د د ددة إحصد د د ددااية عند د د ددد مسد د د ددتوى الد لد د د ددة

 )α≤0.05بد ددين أددد دراد العيند ددة د د ددق الصد ددف الو د ددانق عشد ددر وأد د دراد العيند ددة د د ددق الصد ددفين العاش د ددر
البع د ددد
والحد ددادي عشد ددر وجد ددا ت الف د ددروا لصد ددالح أد د دراد العين د ددة دد ددق الصد ددف الو د ددانق عشد ددر دد ددق ُ
األو والمقياس كك .
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خامسا :النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس ،ونصو
" ىل توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية فةي درجةة الصةالبة النفسةية بةين طةالب معيةدي العمةوم
المعدل( مرتفع ،متوسط ،منخفض)؟"
اإلسالمية بمسقط وعبري تعزى إلى متغير
ّ
المعد :
تم اعتماد التوزيع التالق لمستويات
ّ
الجدو )37
توزيع مستويات المعد

الصف

مستوى المعد

العاشر والوانق عشر

العالمة الكمية)1000 :
الحادي عشر

العالمة الكمية)1100 :

مرتفع

متوسط

منخفض

من  800دأعمص

من  650إلص 799

أٌق من 650

من  880دأعمص

من  715إلص 879

أق من 715

ل جاب د د د ددة ع د د د ددن ى د د د ددذا السد د د د دؤا ت د د د ددم تحميد د د د د البيان د د د ددات س د د د ددتخراج المتوس د د د ددطات الحس د د د ددابية
وا نح ارد د د ددات المعياري د د ددة لمقي د د دداس الص د د ددالبة النفس د د ددية ومقارن د د ددة ى د د ددذه المتوس د د ددطات باس د د ددتخدام
تحمي د د التبد دداين األحد ددادي لمتحقد ددا مد ددن د لد ددة الفد ددروا التد ددق تعد ددزى إلد ددص مت يد ددر المعد ددد مرتفد ددع
متوسط منخفض) والجدو رقم  )38يوضح ذلك.
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الجدو )38

المتوسطات الحسابية وا نحرادات المعيارية ألور مت ير المعدّ حو درجة الصالبة النفسية بين
طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان
البعد األول:

البعد الثاني:

البعد الثالث:

المقياس

االلتزام

التحكم

التحدي

ككل

المتوسط الحسابق

4.07

4.04

4.04

4.05

ا نحراف المعياري

0.42

0.40

0.45

0.36

ا نحراف المعياري

0.41

0.53

0.53

0.43

المتوسط الحسابق

3.70

3.69

3.71

3.71

ا نحراف المعياري

0.37

0.38

0.49

0.36

المتوسط الحسابق

4.02

4.00

3.99

4.00

ا نحراف المعياري

0.42

0.46

0.49

0.39

المعدل
ّ
مرتفع من  800دأعمص )
متوسط من  650إلص ) 799
منخفض أٌق من )650
الكمق

المتوسط الحسابق

3.99

3.97

3.96

يب د ددين الج د دددو رق د ددم  )38تبياندد ددا متقارب د ددا د د ددق المتوسدد ددطات الحس د ددابية وا نح ارد د ددات المعياريدد ددة
لتقد ددديرات عيند ددة الد ارسد ددة حد ددو درجد ددة الصد ددالبة النفسد ددية بد ددين طد ددالب معيد دددي العمد ددوم اإلسد ددالمية
بمسقط وعبري دق سمطنة عمان تعزى لمت ير المعد مرتفع متوسط منخفض).
ولمتأك ددد م ددن د ل ددة الف ددروا اإلحص ددااية ب ددين المتوس ددطات الحس ددابية ت ددم اس ددتخدام تحميد د التب دداين
األحادي  ) ANOVAوالجدو  )39يوضح ذلك.
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3.97

الجدو )39

تحمي التباين األحادي  ) ANOVAألور مت ير المعدّ حو درجة الصالبة النفسية بين طالب
معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2

0.685
0.171

األبعاد

المصدر

البعد األو  :ا لتزام
ُ

بين المجموعات

1.369

داخ المجموعات

37.342

218

الكمق

بين المجموعات

38.711
1.232

220

داخ المجموعات

45.917

218

الكمق

47.15

220

بين المجموعات

1.195

2

0.597

داخ المجموعات

51.641

218

0.237

مقياس الصالبة النفسية

بين المجموعات

1.235

2

0.617

كك

داخ المجموعات

32.985

218

0.151

الكمق

34.22

220

البعد الوانق :التحكم
ُ

البعد الوالث :التحدي
ُ

الكمق

52.836

2

220

0.616

قيمة ف
3.996

2.926

الداللة
اإلحصائية
0.020

0.056

0.211
2.522

4.080

0.083

0.018

يالح د ددظ م د ددن الج د دددو رق د ددم  )39وج د ددود د د ددروا ذات د ل د ددة إحص د ددااية عن د ددد مس د ددتوى الد ل د ددة
 )α≤0.05دد ددق تق د ددديرات عيند ددة الد ارس د ددة حد ددو درج د ددة الصد ددالبة النفس د ددية بد ددين ط د ددالب معي د دددي
البع د ددد
العم د ددوم اإلس د ددالمية بمس د ددقط وعب د ددري د د ددق س د ددمطنة عم د ددان تع د ددزى إل د ددص مت ي د ددر المع د د ّدد د د ددق ُ
األو والمقي د د د دداس ككد د د د د

إذ بم د د د ددت قيم د د د ددة ف  )3.996وبد ل د د د ددة إحص د د د ددااية  )0.020د د د د ددق

البع د د ددد األو  :ا لتد د د دزام بينم د د ددا بم د د ددت قيم د د ددة ف  )4.080وبد ل د د ددة إحص د د ددااية  )0.018د د د ددق
ُ
المقياس كك .
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ديم د ددا يالح د ددظ م د ددن الج د دددو ع د دددم وج د ددود د د ددروا ذات د ل د ددة إحص د ددااية عن د ددد مس د ددتوى الد ل د ددة
البعد د دددين الود د ددانق والوالد د ددث إذ بم د د ددت قيمد د ددة ف  )2.926وبد لد د ددة إحصد د ددااية
 )α≤0.05دد د ددق ُ
البع د د د ددد الو د د د ددانق :ال د د د ددتحكم د د د د ددق ح د د د ددين بم د د د ددت قيم د د د ددة ف  )2.522وبد ل د د د ددة
 )0.056د د د د ددق ُ
البعد الوالث :التحدي.
إحصااية  )0.018دق ُ
البعد د ددد األو والمقي د دداس كك د د د
ولبيدد ددان الفد د ددروا الزوجيدد ددة بد د ددين المتوسد د ددطات الحسدد ددابية دد د ددق ُ

تد د ددم

استخدام المقارنات البعدية بطريقة  )Scheffeكما ىو مبين دق الجدو .)40
الجدو )40

المقارنات البعدية بطريقة  )Scheffeألور مت ير المعدّ حو درجة الصالبة النفسية بين
طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان
األبعاد

المعدل
ّ

البعد األو  :ا لتزام
ُ

فرق المتوسطات

الداللة

االحصائية

اتجاه الفروق

مرتفع

متوسط

0.08028

0.379

____

مرتفع

منخفض

*.36395

0.030

مرتفع

متوسط

منخفض

0.28367

0.123

____

مرتفع

متوسط

منخفض

0.0767

*.34520

0.367
0.028

____

متوسط

منخفض

0.2685

0.119

____

مقياس الصالبة

مرتفع

النفسية كك

مرتفع

* دالة عند مستوى الداللة ()α≤0.05

يتبد د د ددين مد د د ددن الجد د د دددو

 )40وجد د د ددود دد د د ددروا ذات د لد د د ددة إحصد د د ددااية عند د د ددد مسد د د ددتوى الد لد د د ددة

 )α≤0.05بد د ددين أددد د دراد العين د د ددة ذوي مع د د ددد ت مرتفعد د ددة من  800د د د ددأعمص) وأد د د دراد العين د د ددة ذوي
مع د د ددد ت منخفض د د ددة أٌق مد د د دن )650وج د د ددا ت الف د د ددروا لص د د ددالح أدد د د دراد العين د د ددة ذوي مع د د ددد ت
البعد والمقياس كك .
مرتفعة دق ُ
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ال صل الخامس
مناقشة النتائج والتوصٌات
أوال :مناقشة النتائج
ثانٌا :التوصٌات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
يند د دداقش الباحد د ددث دد د ددق ىد د ددذا الفص د د د النتد د ددااس التد د ددق تد د ددم التوص د د د إلييد د ددا ل جابد د ددة عمد د ددص أسد د ددامة
الدراسة وما ىق التوصيات والمقترحات التق يمكن الخروج بيا من ىذه الدراسة.

أوال :مناقشة النتائج
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول" ما درجة الصالبة النفسية لدى طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري"؟
وقد ددد جد ددا ت نتيجد ددة ىد ددذه الد ارسد ددة م د ددايرة لدراسة سد دديد  )2012والتد ددق أجريد ددت عمد ددص عيند ددة مد ددن
طد ددالب المرحمد ددة الوانويد ددة المتضد ددررين وغيد ددر المتضد ددررين مد ددن السد دديو بمحادظد ددة جد دددة والتد ددق
أظيرت أن مستوى الصالبة النفسية كان متوسطاً لدييم.
ويد ددرى الباحد ددث أن سد ددبب درجد ددة التقد دددير العاليد ددة لمصد ددالبة النفسد ددية لد دددى طد ددالب معيد دددي العمد ددوم
اإلسد ددالمية بمسد ددقط وعبد ددري يمكد ددن أن يعد ددزى إلد ددص طبيعد ددة المند دداىس المقد ددررة ونظد ددام الد ارسد ددة دد ددق
ىد ددذه المعاىد ددد؛ والتد ددق تتسد ددم بالعنايد ددة بالجاند ددب األخالقد ددق والروحد ددق وتنميد ددة الميد ددارات المختمفد ددة
لد دددى الطد ددالب كمد ددا يمكد ددن أن يعد ددزى إلد ددص اسد ددتقال الطمبد ددة عد ددن ذوييد ددم دد ددق ىد ددذه العاىد ددد ممد ددا
يمك د د ددنيم م د د ددن ا عتم د د دداد عم د د ددص ال د د ددنفس والتع د د ددود عم د د ددص اتخ د د دداذ القد د د د اررات ومواجي د د ددة المش د د ددكالت
والصعوبات بشك أكور استقاللية وذلك ما يعزز جوانب الصالبة النفسية لدييم.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني" ما درجة القيم األخالقية لدى طالب معيدي العموم اإلسالمية بمسقط وعبري"؟
وتتشد د ددابو نتيجد د ددة ىد د ددذه الد ارسد د ددة مد د ددع د ارسد د ددة مرتجد د ددص  )2004والتد د ددق تظيد د ددر الدرجد د ددة العاليد د ددة
لممارس د ددة طمب د ددة المرحم د ددة الوانوي د ددة لمق د دديم األخالقيدد ددة م د ددن وجي د ددة نظ د ددر معمم د ددييم د د ددق محادظدد ددة
غزة.
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وي د ددرى الباح د ددث أن ى د ددذا التش د ددابو ق د ددد يع د ددزى إل د ددص تش د ددابو المرحم د ددة العمري د ددة الت د ددق طبق د ددت عميي د ددا
الد ارسد د ددتان والد د ددص طبيعد د ددة المجتمعد د ددين الد د ددذين تنتم د د دق إلييمد د ددا عينتد د ددا الد ارسد د ددة والد د ددذين يتسد د ددمان
بالمحادظة عمص القيم األخالقية المستمدة من التعاليم اإلسالمية.
ويد ددرى الباحد ددث أن سد ددبب درجد ددة التقد دددير العاليد ددة لمقد دديم األخالقيد ددة لد دددى طد ددالب معيد دددي العمد ددوم
اإلسد ددالمية بمسد ددقط وعبد ددري يمكد ددن أن يعد ددزى إلد ددص طبيعد ددة المند دداىس المقد ددررة ونظد ددام الد ارسد ددة دد ددق
ى د دذه المعاىد ددد وكد ددذلك المحاض د درات والفعاليد ددات التد ددق تقد ددام ديد ددو؛ والتد ددق تتسد ددم بالعنايد ددة بالجاند ددب
األخالق د ددق وتزكي د ددة الدد ددنفس وحوي د ددا عم د ددص القدد دديم واألخ د ددالا اإلس د ددالمية الرديع د ددة كم د ددا يمكدد ددن أن
يكد د ددون مد د ددن األسد د ددباب ديمد د ددا يظيد د ددر لمباحد د ددث؛ طبيعد د ددة المنتسد د ددبين ليد د ددذه المعاىد د ددد والتد د ددق تتسد د ددم
عموم د د داً با سد د ددتقامة دد د ددق ال د د ددين والتحمدد ددق بد د دداألخالا اإلس د ددالمية والرغب د ددة دد د ددق د ارس د ددة العمد د ددوم
الشد د د ددرعية الداعيد د د ددة لمكد د د ددارم األخد د د ددالا وا ىتمد د د ددام بد د د ددأن يكون د د د دوا صد د د ددالحين ومصد د د ددمحين دد د د ددق
المجتمع.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث" ى ىناك عالقة دالة احصاايا بين الصالبة النفسية والقيم األخالقية لدى طالب معيدي العموم
اإلسالمية بمسقط وعبري دق سمطنة عمان؟"
ويظيد ددر لمباحد ددث أن نتيجد ددة الد ارسد ددة طبيعيد ددة ومتوقعد ددة نتيجد ددة ارتفد دداع درجتد ددق الصد ددالبة النفسد ددية
والقد دديم األخالقيد ددة لد دددى الطد ددالب لألسد ددباب التد ددق تد ددم ذكرىد ددا عند ددد الحد ددديث عد ددن مناقشد ددة النتد ددااس
المتعمقد د د ددة بالسد د د د دؤالين األو والود د د ددانق؛ دد د د د د ن ارتف د د د دداع دجد د د ددة الص د د د ددالبة النفسد د د ددية ل د د د دددى ط د د د ددالب
المعيد د دددين مد د ددن شد د ددأنو أن يقد د ددوي شخصد د دديتيم ويعد د ددزز الجواند د ددب السد د ددموكية الجيد د دددة لد د دددى ىد د ددؤ
الطد ددالب ويجعد د د ردات الفعد د د تج د دداه األح د ددداث والمواقد ددف الحياتي د ددة ل د دددييم أكو د ددر ات ازند د داً ووعيد د داً؛
وذل د ددك ب د دددوره ي د ددؤور د د ددق الجان د ددب األخالق د ددق ل د دددييم لم د ددا يحقق د ددو م د ددن ال د ددوعق وا ستبص د ددار د د ددق
اختيار الخما الحسن المناسب تجاه األحداث والمواقف الحياتية المختمفة.
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع" ى د توجددد دددروا ذات د لددة إحصددااية دددق درجددة الصددالبة النفسددية بددين طددالب معيدددي العمددوم
اإلسالمية بمسقط وعبري تعزى إلص مت ير الصف )12 11 10؟"
وي د ددرى الباح د ددث م د ددن خ د ددال نتيج د ددة ى د ددذا السد د دؤا أن ذل د ددك يمك د ددن أن يع د ددزى إل د ددص وج د ددود طمب د ددة
الصد ددف  )12لفت د درة أطد ددو دد ددق المعيد ددد؛ ممد ددا يمكد ددنيم مد ددن ا سد ددتفادة بشد ددك أكبد ددر ممد ددا يقدمد ددو
المعيدددد مد ددن مند دداىس ونظد ددام د ارسد ددق وأنشد ددطة ودعاليد ددات تعد ددزز ى ددذا الجاند ددب وكد ددذلك طد ددو دت د درة
ا س د ددتقال ال د ددذاتق د د ددق الحي د دداة بعي د ددداً ع د ددن األىد د د واألق د ددارب مم د ددا يس د دداعد د د ددق ازدي د دداد ال د ددوعق
بالحيد د د دداة ومتطمباتيد د د ددا والتعام د د د د مد د د ددع أحد د د ددداويا بد د د ددوعق أكبد د د ددر واتخد د د دداذ الق د د د درار والتعام د د د د مد د د ددع
مسد ددتجدات الحيد دداة بشد ددك أكود ددر وعي د داً وىد ددو مد ددا يعد ددزز ويقد ددوي جاند ددب بعد ددد ا لت د دزام لد دددييم كمد ددا
يمك د ددن أن يع د ددزى ذل د ددك لف د ددارا الس د ددن ال د ددذي م د ددن ش د ددأنو أن يكس د ددب اإلنس د ددان الخبد د درة د د ددق الحي د دداة
ودق التعام مع معطياتيا وأحداويا.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس" ىد توجددد دددروا ذات د لددة إحصددااية دددق درجددة الصددالبة النفسددية بددين طددالب معيدددي العمددوم
المعد
اإلسالمية بمسقط وعبري تعزى إلص مت ير
ّ

مرتفع متوسط منخفض)؟"

وتتفددا نتيجددة ىددذا الس دؤا جزاي داً مددع د ارسددة العبدلق  )2012التددق أج ارىددا عمددص طددالب المرحمددة
الوانوية؛ والتق تظير نتااجيا تفوا المتفوقين د ارسدياً ددق الدرجدة الكميدة لمصدالبة ودرجدات أبعادىدا
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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ثانيا :التوصيات
-

العنايددة بتضددمين األخددالا الفاضددمة والتعدداليم اإلسددالمية دددق المندداىس والب درامس الد ارسددية
لما ليا من أور دق تعزيز الصالبة النفسية لدى الطمبة.

 نق تجربة معاىد العموم اإلسالمية دق التعميم إلص مؤسسدات التعمديم المختمفدة لمدا ليدا مدنأور إيجابق دق الجانب األخالقق وردع مستوى الصالبة النفسية لدى الطالب.
 العنايددة بتعزيددز ميددارات الصددالبة النفسددية لدددى الطمبددة وتدددريس ىددذه الميددارات بمددا ينمددقالجانب األخالقق وردع المستوى الدراسق لدييم.
 تكويددف نشددر قدديم األخددالا اإلسددالمية دددق المجتمددع بمختمددف الوسدداا المرايددة والمسددموعةوالمقرو ة.
 تكوي ددف نش ددر مي ددارات تعزي ددز الص ددالبة النفس ددية د ددق المجتم ددع بمختم ددف الوس دداا المراي ددةوالمسموعة والمقرو ة.
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ص ِحيح الب َخ ِ
اري تحقيا :وتخريس أحمد زىوة وأحمد
 البخاري أبو عبداهلل محمدَ .)2007 .عناية بيروت :دار الكتاب العربق.

 برىوم أحمد .)2009 .دور المعمم في تعزيز القيم اإليمانية لدى طمبة المرحمة الثانويةبمديريتي خانيونس وغرب غزة من وجية نظر الطمبة رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية –
غزة.
 بيوض إبراىيم .)2011 .في ِر َح ِاب القر ِ
ان ،الجز العشرون تحرير :عيسص بن محمد

الشيخ بالحاج الق اررة د د د غرداية :جمعية التراث.

 التاج ىيام والصمادي جمي  .)2012 .الفروق في الحكم الخمقي بين األفراد المعوقينوالعاديين في األردن وعالقتيا باتجاىات التنشئة الوالدية ,المجمة الدولية لألبحاث التربوية /
جامعة اإلمارات العربية المتحدة العدد.32
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 تنيره كما  .)2010 .أنماط السموك السمبي الشائعة لدى طمبة المرحمة الثانوية وعالجيافي ضوء معايير التربية اإلسالمية رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية – غزة.
 التيواجنق مينص .)2001 .أشعة من الفقو اإلسالمي( )3الفقو والتشريع مدخالً وتاريخاًمسقط :و ازرة األوقاف والشؤون الدينية.
ِ ِ
ِ
ربوي عند الشيخ أحمد بن حمد الخميمي
 -الجيضمق زايد .)2003 .من معالم الفكر التَّ َ

المفتي العام لسمطنة عمان الجز األو

مسقط.

 الجيضمق زايد .)2008 .من معالم الفكر التربوي عند الشيخ أحمد بن الخميمي الجزالوانق ط )1/مسقط.
 الحسنق عوض .)2007 .تنمية القيم األخالقية في المرحمة الثانوية من خالل األ نشطةغير الصفية (دراسة ميدانية) رسالة ماجستير جامعة أم القرى بمكة المكرمة المممكة العربية
السعودية.
 الحمدان عبدالعزيز .)2006 .مدى تحقق القيم األخالقية في منيج التربية اإلسالمية لدىخريجي المرحمة االبتدائية في دولة الكويت رسالة ماجستير جامعة أم درمان اإلسالمية
الجميورية السودانية.
 الخميمق أحمد .)1984 .جو ِاىر التفسير أنوار من َب َيان التّنزيل الجز األو
َ

ط )1/روي:

مكتبة ا ستقامة.

 -الخميمق أحمد .)2005 .وحي المنابر الجز األو

إعداد :ديد بن عمق بن ىاش

السعدي ط )1/مسقط :مكتبة الجي الواعد.
 -الخميمق أحمد .)2007 .المرأة تَسأل َوالمفتي يجيب الجز الوانق ط )1/مسقط :مكتبة

الجي الواعد.

 الخميمق أحمد .)2007 .وحي المنابر الجز الوانق اإلعداد والمراجعة :ديد بن عمق بنىاش السعدي ط )1/سمطنة عمان :قسم البحوث والدراسات بمكتب اإلدتا .
111

نظم ِاال ِ
شرح َغاية المراد في ِ
عتقَاد أعد األسامة :محمد بن سالم
 الخميمق أحمدَ .)2013 .َ
َ

الخروصق ط )1/سمطنة عمان :و ازرة األوقاف والشؤون الدينية مكتب اإلدتا .

 الدامر نوره .)2014 .الصالبة النفسية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لدى المصاباتبسرطان الثدي في مدينة الرياض رسالة ماجستير جامعة نايف العربية لمعموم األمنية المممكة
العربية السعودية.
 دخان نبي والحجار بشير .)2006 .الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة اإلسالميةوعالقتيا بالصالبة النفسية لدييم ،مجمة الجامعة اإلسالمية سمسمة الدراسات اإلنسانية) المجمد
الرابع عشر العدد الوانق ص .398-369
 راضق زينب .)2008 .الصالبة النفسية لدى أميات شيداء انتفاضة األقصى وعالقتياببعض المتغيرات رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية – غزة.
 زرواا نوا  .)2013 .مستويات الصالبة النفسية لدى المراىق المصاب بداء السكريرسالة ماجستير جامعة محمد خيضر -بسكرة.
 السقاف يوسف .)2010 .القيم األخالقية المتضمنة في مقررات العموم الشرعية لممرحمةالمتوسطة بنين في المممكة العربية السعودية رسالة ماجستير جامعة أم القرى المممكة
العربية السعودية.
 السيابق خمفان .)2015 .كتَاب فصول األصول دراسة وتحقيا :د .سميم بن سالم بن سعيدآ وانق ط )3/مسقط :و ازرة التراث والوقادة.
 سيد الحسين .)2012 .الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية واالكتئاب لدى عينة منطالب المرحمة الثانوية المتضررين وغير المتضررين من السيول بمحافظة جدة رسالة
ماجستير جامعة أم القرى المممكة العربية السعودية.
 الشيري عبداهلل .)2015 .الصالبة النفسية وعالقتيا بجودة الحياة لدى طمبة كمية التربيةجامعة الدمام رسالة ماجستير جامعة الممك ديص

111

المممكة العربية السعودية.

 -الصاا

عبدالرحمن .)2006 .دور المعمم في تنمية القيم الخمقية لدى طالب المرحمة

الثانوية دراسة ميدانية عمى مدينة الرياض رسالة ماجستير جامعة الممك سعود.
 صالح عايدة والمصدر عبدالعظيم .)2013 .الصالبة النفسية وعالقتيا بالتوافق النفسيواالجتماعي لدى طمبة جامعتي األقصى واألزىر بمحافظة غزة مجمة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات العدد التاسع والعشرون .)1
الخ ِطيب إعداد :ديد بن عمق بن ىاش السعدي ط)1/
 الصوادق حمودَ .)2005 .زاد َمسقط :مكتبة الجي الواعد.
 العبدلق خالد .)2012 .الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط النفسيةلدى عينة من طالب المرحمة الثانوية المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينة مكة المكرمة رسالة
ماجستير جامعة أم القرى.
 عودة محمد .)2010 .الخبرة الصادمة وعالقتيا بأساليب التكيف مع الضغوط والمساندةاإلجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة رسالة ماجستير
الجامعة اإلسالمية – غزة.
 العودق إسماعي َ .)2016 .ح ِد ْيث الفَ ْج ِر ط )1/بركا  :مكتبة خزاان اآلوار. العيسق عمق .)2009 .تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحمة المتوسطة من وجيةنظر معممي التربية اإلسالمية بمحافظة القنفذه رسالة ماجستير جامعة أم القرى المممكة
العربية السعودية.
 داتح سعيدة .)2015 .الصالبة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي دراسة ميدانيةلدى المصابات بسرطان الثدي ةةة مستشفى الحكيم سعدان ةةة بسكرة رسالة ماجستير جامعة
محمد خيضر د د بسكرة.
 الفيفق زيد .)2012 .القيم اإلسالمية المتضمنة في مقرر المغة اإلنجميزية بالصف الثالثالثانوي بالمممكة العربية السعودية رسالة ماجستير جامعة أم القرى المممكة العربية السعودية.
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 القرنق حسن .)2004 .القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية المقررة في أدبالمرحمة الثانوية رسالة ماجستير جامعة أم القرى المممكة العربية السعودية.
 قشالن عبدالكريم .)2010 .دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز القيم اإلسالمية لدىطالبيم في محافظات غزة رسالة ماجستير جامعة األزىر -غزة.
 كاىينة بوراس .)2015 .الصالبة النفسية وعالقتيا بالتوافق الدراسي لدى تالميذ المرحمةالثانوية يتيمي أحد الوالدين دراسة ميدانية بثالث ( )13واليات (تيزي وزو – بومرداس –
البويرة) رسالة ماجستير جامعة مولود معمري تيزي وزو.
إسالمي ٌة ط.)1/
اب
َّ
 الكندي ماجدَ .)2013 .آد ٌ
 المالكق مسفر .)2008 .دور منيج الحديث والثقافة اإلسالمية في تعزيز القيم الخمقيةلدى طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف رسالة ماجستير جامعة أم القرى -مكة
المكرمة المممكة العربية السعودية.
 المحروقق درويش .)2015 .الدالئل عمى الموازم والوسائل تحقيا :الحاج سميمان بنإبراىيم بابزيز الوارجالنق مراجعة :سمطان بن عبداهلل بن سمطان الشييمق

ط )4/السيب:

مكتبة الضامري لمنشر والتوزيع.
 مرتجص عاىد .)2004 .مدى ممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمقيم األخالقية من وجيةنظر معممييم في محافظة غزة رسالة ماجستير جامعة األزىر -غزة.
 مشرف ميسون .)2009 .التفكير األخالقي وعالقتو بالمسئولية االجتماعية وبعضالمتغيرات لدى طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية – غزة.
 المعمري ,ناٌت ,ع . 2118دراسة تقييمية لمخدمات التي تقدميا مراكز مصادر التعمّم فيجامعة السمطان قابوس في سمطنة عمان كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ,رسالة ماكستٌر,
كامعة الٌرموك.
ِ ِ
الص َالة ط.)2/
 -المعولق المعتصم .)2009 .المعتمد في فقو َ

113

 فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى المكتئبين.)2015 . المناحق عبداهلل. الرياض48 في ضوء نظرية العالج المعرفي السموكي مجمة رسالة التربية وعمم النفس العدد
المسمى الجامع الصحيح اعتنص بو
 صحيح مسمم.)2008 . النيسابوري أبو الحسين مسممَّ
. المكتبة العصرية: ىيوم خميفة الطعيمق بيروت:وراجعو
 الحكم الخمقي وعالقتو بأبعاد ىوية األنا لدى عينة من المراىقين.)2012 . الوحيدي لبنص.المبصرين والمكفوفين في محافظات غزة رسالة ماجستير جامعة األزىر – غزة
ِ الر
سول
ِ الص
َّ تي ِب في
َّ حيح ِمن َحدي ِث
ْ  ِكتاب التَّْر.)2011 . الورجالنق أبو يعقوب يوسف-

)3/ الشيخ نور الدين عبداهلل بن حميد السالمق ط:صمى اهلل عميو وسمم صححو وعما عميو
. مكتبة مسقط:مسقط د د القاىرة

 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.
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المالحا

116

ملحق ع1
رسالة طلب تحكٌم

117

صهطُخ ػًبٌ
جبيؼخ َزٖٔ
كهٛخ انؼهٕو ٔاٜداة
قضى انززثٛخ ٔانذراصبد اإلَضبَٛخ
انفبضم انذكزٕر..................................................................................:

انًحززو

رحٛخ طٛجخ ٔ ..ثؼذ:

انًٕضٕع :يقبٛٚش نهذراصخ
ٚقٕو انجبحث ثذراصخ ثؼُٕاٌ " :الصالتح النفسييح وعالقتهيا تيالقين األخالقييح ليدي طيالب هعهيدٌ
العلىم اإلسالهيح توسقط وعثرٌ" يٍ أجم َٛم درجةخ انًبجضةزٛز فة ٙانززثٛةخ رخصةص اإلرشةبد
ٔانزٕجٚٔ .ّٛزشزف انجبحث ثبخزٛبركى يحكًب نٓذِ انًقبٛٚش.
(يهحٕظخ :طالة انًؼبْذ اإلصاليٛخ ٚشًهٌٕ انصفٕف ())12 , 11 , 1.
ٔثؼذ االطالع ػهٗ يجًٕػخ يٍ انًقبٛٚش ْٔ:ٙ
 -1يقٛبس انصالثخ انُفضٛخ
 -2يقٛبس انقٛى األخالقٛخ
َٔظزا نًب رزًزؼٌٕ ثّ يٍ خجزح ٔاطالع ف ٙانًجبل انززثٕ٘ يب َأيهّ يُكى يٍ انزؼبٌٔ ف ٙيجبل
انجحث انؼهًَ ,ٙزجٕ يُكى انزكزو ثقزاءح انًقبٛٚش انًؼزٔضخ ث ٍٛأٚذٚكى ٔإثذاء يالحظبركى يٍ
حٛث:
-

يذٖ يالئًخ انفقزاد ف ٙيقٛبس انصالثخ انُفضٛخ ٔيقٛبس انقٛى األخالقٛخ.
يذٖ اَزًبء انؼجبراد نهًجبل انذ٘ أدرجذ أصفهّ.
درجخ يُبصجخ فقزاد االصزجبَخ نهًزحهخ انؼًزٚخ انز ٙأػذد نّ.
دقخ ٔٔضٕح انصٛبغخ انهغٕٚخ.
أٚخ يقززحبد أٔ رؼذٚالد رزَٔٓب يُبصجخ.
118

ٔرفضهٕا ثقجٕل فبئق االحززاو ٔانزقذٚز,,,
ٚزجٗ انزكزو ثزؼجئخ انجٛبَبد انزبنٛخ:
اصى انًحكى ..................................................انذرجخ انؼهًٛخ.......................
انزخصص ..................................................يكبٌ انؼًم...........................
انقضى ........................................................انزٕقٛغ.................................

انجبحث :حًٕد ثٍ ػبيز ثٍ خبٚف انؼبيز٘
جبيؼخ َزٖٔ ــ كهٛخ انؼهٕو ٔاٜداة
رخصص :اإلرشبد ٔانزٕجّٛ
ْبرف33232239 :
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ملحق ع2

قائمة األساتذ والدكاتر المحكمٌن
التخصص

مكان العم

اسم المحكم

مناىس وطرا التدريس

كمية العموم التطبيقية بالرستاا

د.حارث بن ناصر بن سعيد الينااق

إدارة تربوية

كمية العموم التطبيقية بالرستاا

د.حمود بن عبداهلل بن سالم الشكري

عمم نفس التربوي

كمية العموم التطبيقية بالرستاا

د.محمد أحمد نقادي

قياس وتقويم

جامعة نزوى

أ.د.محمد الشيخ حمود

إرشاد نفسق

جامعة نزوى

د.محمد طالب الكيومق

عمم نفس تربوي

جامعة صحار

د.أحمد بن حميد البادري

111

ملحق ع3
مقٌاس الصالبة الن سٌة فً صورته األولٌة

111

م
1
2
3
4
5
6
7
8

تنطبق دائما

الةةةةةةةةعةةةةةةةةبةةةةةةةةارة
ميما كانت العقبات د ننق أستطيع تحقيا
أىدادق
أتخذ ق ارراتق بنفسق و تُممص عمق من مصدر
خارجق
أعتقد أن متعة الحياة واوارتيا تكمن دق قدرة
الفرد عمص مواجية تحدياتيا
قيمة الحياة تكمن دق و

الفرد لبعض المبادئ

والقيم
عندما أضع خططق المستقبمية غالبا ما أكون
متأكداً من قدرتق عمص تنفيذىا

أقتحم المشكالت لحميا و أنتظر حدوويا
معظم أوقات حياتق تضيع دق أنشطة

ليا

معنص

نجاحق دق أموري عم د د دراسة ...إلخ) يعتمد

عمص مجيودي وليس عمص الحظ والصددة

لدي حب استطالع ورغبة دق معردة ما

9

أعردو

11

أعتقد أن لحياتق ىدداً ومعنص أعيش من أجمو

11

الحياة درص وليست عم وكفاح

أعتقد أن الحياة المويرة ىق التق تنطوي عمص

12

مشكالت أستطيع أن أواجييا

13

لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بيا وأحادظ عمييا

14
15
16

أعتقد أن الفش

يعود إلص أسباب تكمن دق

الشخص نفسو
لدي قدرة عمص الموابرة حتص أنتيق من ح أي
مشكمة تواجينق
يوجد لدي من األىداف ما يدعو لمتمسك بيا

أو الدداع عنيا

112

تنطبق أحيانا ال تنطبق أبدا

ما يحدث لق غالباً ىو نتيجة

أعتقد أن ك

17

تخطيطق

18

المشكالت تستنفر قواي وقدراتق عمص التحدي

19

أتردد دق المشاركة دق أي نشاط يخدم

المجتمع الذي أعيش ديو

يوجد دق الواقع شق اسمو الحظ

21
21
22
23

أشعر بالخوف والتيديد لما قد يط أر عمص حياتق
من ظروف وأحداث
أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند مواجيتيم
ألي مشكمة
أعتقد أن الصددة والحظ يمعبان دو اًر ىاماً دق
حياتق

عندما أح مشكمة أجد متعة دق التحرك لح

24

مشكمة أخرى

25

أعتقد أن " البعد عن الناس غنيمة "

26

أستطيع التحكم دق مجرى أمور حياتق

27

أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممق
وقدرتق عمص الموابرة
اىتمامق بنفسق

يترك لق درصة لمتفكير دق

28

أي شق آخر

29

أعتقد أن سو الحظ يعود إلص سو التخطيط

31
31
32
33

لدي حب الم امرة والرغبة دق استكشاف ما

يحيط بق

أبادر بعم

ومجتمعق

أي شق أعتقد أنو يخدم أسرتق

أعتقد أن تأويري ضعيف عمص األحداث التق تقع

لق

أبادر دق مواجية المشكالت ألننق أوا دق

قدرتق عمص حميا
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34
35

أىتم كوي اًر بما يجري من حولق من قضايا
وأحداث

أعتقد أن حياة األدراد تتأور بقوى خارجية
سيطرة ليم عمييا
الحياة الوابتة والساكنة ىق الحياة الممتعة

36

بالنسبة لق

37

الحياة بك ما دييا

38
39
41
41

أؤمن بالمو

شطارة "

تستحا أن نحياىا

الشعبق " قيراط حظ و ددان
تنطوي عمص ت يير ىق

أعتقد أن الحياة التق

حياة مممة وروتينية
أشعر

بالمساولية

بمساعدتيم

تجاه

اآلخرين

وأبادر

أعتقد أن لق تأوي اًر قوياً عمص ما يجري حولق من

أحداث

أتوجس من ت ييرات الحياة دك ت يير قد ينطوي

42

عمص تيديد لق ولحياتق

43

أىتم بقضايا الوطن وأشارك دييا كمما أمكن

44

أخطط ألمور حياتق و أتركيا تحت رحمة

الصددة والحظ والظروف الخارجية

الت ير ىو سنة الحياة والميم ىو القدرة عمص

45

مواجيتو بنجاح

46

أغير قيمق ومباداق إذا دعت الظروف لذلك

47

أشعر بالخوف من مواجية المشكالت حتص قب

أن تحدث
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م
1
2
3
4

تنطبق

الةةةةةةةةعةةةةةةةةبةةةةةةةةارة
ميما كانت العقبات د ننق أستطيع تحقيا

أىدادق.

أتخذ ق ارراتق بنفسق و تُممص عمق من
مصدر خارجق.
أعتقد أن متعة الحياة واوارتيا تكمن دق
قدرة الفرد عمص مواجية تحدياتيا.
قيمة الحياة تكمن دق و

الفرد لبعض

المبادئ والقيم.
أشعر بالحماس لمواجية المشكالت حتص

5

قب أن تحدث.

6

أعم عمص تفادي المشكالت قب وقوعيا.

7

أضيع أوقات حياتق دق أنشطة

ليا.

معنص

نجاحق دق أموري عم د د دراسة ...إلخ)
8

يعتمد عمص مجيودي وليس عمص الحظ

والصددة.
9

لدي حب استطالع ورغبة دق معردة ما
أعردو.

11

ومعنص أعيش من
أعتقد أن لحياتق ىدداً
ً
أجمو.

11

الحياة عم وكفاح وليست درصاً.

12

عمص مشكالت أستطيع أن أواجييا.

13
14

أعتقد أن الحياة المويرة ىق التق تنطوي
لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بيا وأحادظ

عمييا.

أعتقد أن الفش يعود إلص أسباب تكمن دق

الشخص نفسو.

116

دائماً

تنطبق
كثي ارً

تنطبق
قميالً

تنطبق
ناد ارً

ال تنطبق
أبداً

15
16
17
18
19
21
21
22
23

لدي قدرة عمص الموابرة حتص أنتيق من ح
أي مشكمة تواجينق.
يوجد لدي من األىداف ما يدعو
لمتمسك بيا أو الدداع عنيا.
أعتقد أن ك ما يحدث لق غالباً ىو نتيجة
تخطيطق.

المشكالت تستنفر قواي وقدراتق عمص

التحدي.

أتردد دق المشاركة دق أي نشاط يخدم

المجتمع الذي أعيش ديو.

أعتمد عمص الحظ دق نجاحق.
أشعر بالخوف والتيديد لما قد يط أر عمص

حياتق من ظروف وأحداث.

أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند

مواجيتيم ألي مشكمة.

أعتقد أن الجد وا جتياد يمعبان دو اًر ىاماً

دق حياتق.

عندما أح مشكمة أجد متعة دق التحرك

24

لح مشكمة أخرى.

25

أسعص ألن أكون اجتماعياً.

26
27
28
29
31

أستطيع التحكم دق مجرى أمور حياتق.
أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة

تحممق وقدرتق عمص الموابرة.
اىتمامق بنفسق

دق أي شق آخر.
أعتقد أن سو

التخطيط.

يترك لق درصة لمتفكير
الحظ يعود إلص سو

لدي حب الم امرة والرغبة دق استكشاف
ما يحيط بق.
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31
32
33
34
35

أبادر بعم

أعتقد أنو يخدم

أي شق

أسرتق ومجتمعق.
أعتقد أن تأويري قوي عمص األحداث التق
تقع لق.
أبادر دق مواجية المشكالت ألننق أوا دق
قدرتق عمص حميا.
أعتز

بقيمق

الظروف.

ومباداق

ميما

ت يرت

أعتقد أن حياة األدراد تتأور بقوى يمكنيم

السيطرة عمييا.

الحياة المويرة المتحركة ىق الحياة الممتعة

36

بالنسبة لق.

37

الحياة بك ما دييا تستحا أن نحياىا.

38
39
41

الت ير ىو سنة الحياة والميم ىو القدرة

عمص مواجيتو بنجاح.
أعتقد أن الحياة التق

ىق حياة مممة وروتينية.

تنطوي عمص ت يير

أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين وأبادر
بمساعدتيم.

41

أعتقد أن لق تأوي اًر قوياً عمص ما يجري
حولق من أحداث.

42

أشعر بالحماس واإلوارة عند ت يرات الحياة.

43

أىتم بقضايا الوطن وأشارك دييا كمما

أمكن.
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أوالً :في مجال عالقة الطالب بالمعلمين:
الفقرات

م
1

ألتزم الصدا دق حديوق مع معممق

2

أعتذر لمعممق إذا أسأت إليو

3

أشكر معممق عمص جيوده

4

أظير ا بتسامة عند لقا معممق

بدرجة

كبيرة جداً

أرد إلص المعمم قممو الذي تركو عمص الطاولة

5

أونا تصحيح الكراسات

6

أتجنب األلفاظ النابية دق حا المعممين

7

أدق بالعيد الذي أعطيو لممعمم

8

أذكر محاسن المعممين أونا غيابيم

9

أقيم معممق بشك موضوعق بعيداً عن األىوا
والعواطف

 11أتقب النقد من معممق بصدر رحب
11

أضبط نفسق و أوور عند الحصو عمص
درجات متدنية

 12أطرا الباب مستأذناً قب الدخو إلص الفص
 13أراعق أدب الحديث مع معممق
14
15

أص ق إلص معممق أونا الحصة و أشوش

عمص حديوو

أتسامح مع معممق إذا أسا إلق بقصد أو
بدون قصد

 16أطيع معممق وأستجيب لنصحو وارشاده
 17أشارك معممق دق أدراحو ودق أحزانو
 18أتواضع دق تعاممق مع معممق و أتعالص عميو

121

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

نادرة

ثانيا ً :في مجال عالقة الطالب بزمالئه:

الفقرات

م
1

أؤور زمالاق دق كوير من المواقف

2

أتجنب السخرية من زمالاق

3

أعفو عن زميمق إذا ما أخطأ دق حقق

4

أحادظ عمص ممتمكات زميمق كأنيا لق

5

أساعد زميمق المعاا وأقدم العون لو

بدرجة

كبيرة جداً

أحترم مشاعر زمالاق حتص لو اختمفوا معق دق

6

الرأي

7

أصدر الحكم عمص زمالاق ٍ
بتأن ورويَّة بعيداً
عن األىوا

8

أتجنب إيذا الزمال ما أمكن

9

أتجنب التدخ دق شؤون زمالاق الخاصة

 11أحرص عمص مصاحبة الزمال األخيار
 11أقف بجانب زمالاق المستضعفين عند الحاجة
 12أساعد المحتاجين من الزمال
 13أتواضع دق معاممة زمالاق و أتعالص عمييم
 14أتجنب اليمز والممز دق حا زمالاق
15

أسعص دق اإلصالح بين المتخاصمين من

زمالاق

 16أتجنب حسد زمالاق وأحب الخير ليم
 17أحفظ أسرار زمالاق و أدشييا
18

أقدم نصيحة لزمالاق إذا ما شعرت بالحاجة

لذلك

 19أستخدم ألفاظا ميذبة دق مخاطبة زمالاق
121

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

نادرة

ثالثا ً :في مجال عالقة الطالب باإلدارة المدرسية والموظفين واإلداريين بالمدرسة:

الفقرات

م
1

ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المدرسة

2

أتقب النقد من مدير المدرسة بصدر رحب

3

أطرا الباب مستأذناً قب الدخو إلص مدير

المدرسة

4

أراعق أدب الحديث مع مدير المدرسة

بدرجة

كبيرة جداً

أتعاون مع إدارة المدرسة دق النشاطات التق

5

تقوم بيا اإلدارة المدرسية

6

أحادظ عمص مرادا المدرسة وممتمكاتيا

7

أحرص عمص نظادة مدرستق

8

أتجنب ال ش دق ا متحانات

9

أحترم القوانين وأتقيد بالموااح

 11أتجنب تجريح اإلداريين دق المدرسة
 11أحترم اإلداريين دق المدرسة وأقدر جيودىم
 12أتواضع دق تعاممق مع اإلداريين دق المدرسة
 13أتجنب اليمز والممز دق حا اإلداريين
 14أراعق أدب الحديث مع اإلداريين
 15أعتذر ل داريين إذا أسأت إلييم
16

أتجنب األلفاظ النابية دق حا اإلداريين دق

المدرسة

122

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

نادرة
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123

أوالً :في مجال عالقة الطالب بالمعلم:

الفقرات

م
1

ألتزم الصدا دق حديوق مع معممق.

2

أعتذر لمعممق إذا أسأت إليو.

3

أشكر معممق عمص جيوده.

4

أظير ا بتسامة عند لقا معممق.

بدرجة

كبيرة جداً

أرد إلص المعمم قممو الذي تركو عمص الطاولة

5

أونا تصحيح الكراسات.

6

أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا المعممين.

7

أدق بالعيد الذي أعطيو لممعمم.

8

أذكر محاسن المعممين أونا غيابيم.

9

أقيم معممق بشك موضوعق بعيداً عن األىوا
والعواطف.

 11أتقب النقد من معممق بصدر رحب.
11

أضبط نفسق و أوور عند الحصو عمص

درجات متدنية.

 12أطرا الباب مستأذناً قب الدخو إلص الفص
 13أراعق أدب الحديث مع معممق.
14
15

أص ق إلص معممق أونا الحصة و أشوش
عمص حديوو.
أتسامح مع معممق إذا أسا إلق بقصد أو بدون

قصد.

 16أطيع معممق وأستجيب لنصحو وارشاده.
 17أشارك معممق دق أدراحو ودق أحزانو.
 18أتواضع دق تعاممق مع معممق و أتعالص عميو.

124

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

نادرة

ثانيا ً :في مجال عالقة الطالب بزمالئه:

الفقرات

م
1

أؤور زمالاق دق كوير من المواقف.

2

أتجنب السخرية من زمالاق.

3

أعفو عن زميمق إذا ما أخطأ دق حقق.

4

أحادظ عمص ممتمكات زميمق كأنيا لق.

5

أساعد زميمق المعاا وأقدم العون لو.

بدرجة

كبيرة جداً

أحترم مشاعر زمالاق حتص لو اختمفوا معق دق

6

الرأي.

7

أصدر الحكم عمص زمالاق ٍ
بتأن ورويَّة بعيداً
عن األىوا .

8

أتجنب إيذا الزمال ما أمكن.

9

أتجنب التدخ دق شؤون زمالاق الخاصة.

 11أحرص عمص مصاحبة الزمال األخيار.
 11أقف بجانب زمالاق المستضعفين عند الحاجة.
 12أساعد المحتاجين من الزمال .
 13أتواضع دق معاممة زمالاق و أتعالص عمييم.
 14أتجنب اليمز والممز دق حا زمالاق.
15

أسعص دق اإلصالح بين المتخاصمين من

زمالاق.

 16أتجنب حسد زمالاق وأحب الخير ليم.
 17أحفظ أسرار زمالاق و أدشييا.
18

أقدم نصيحة لزمالاق إذا ما شعرت بالحاجة

لذلك.

 19أستخدم ألفاظا ميذبة دق مخاطبة زمالاق.
125

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

نادرة

ثالثا ً :في مجال عالقة الطالب بإدارة المعهد والموظفين واإلداريين بالمعهد:

الفقرات

م
1

ألتزم الصدا دق حديوق مع مدير المعيد.

2

أتقب النقد من مدير المعيد بصدر رحب.

3

أطرا الباب مستأذناً قب الدخو إلص مدير

المعيد.

4

أراعق أدب الحديث مع مدير المعيد.

بدرجة

كبيرة جداً

أتعاون مع إدارة المعيد دق النشاطات التق تقوم

5

بيا إدارة المعيد.

6

أحادظ عمص مرادا المعيد وممتمكاتو.

7

أحرص عمص نظادة معيدي.

8

أتجنب ال ش دق ا متحانات.

9

أحترم القوانين وأتقيد بالموااح.

 11أتجنب تجريح اإلداريين دق المعيد.
 11أحترم اإلداريين دق المعيد وأقدر جيودىم.
 12أتواضع دق تعاممق مع اإلداريين دق المعيد.
 13أتجنب اليمز والممز دق حا اإلداريين.
 14أراعق أدب الحديث مع اإلداريين.
 15أعتذر ل داريين إذا أسأت إلييم.
16

أتجنب األلفاظ غير الالاقة دق حا اإلداريين

دق المعيد.
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

نادرة

ملحقع7
بٌانات االستبانة
البٌانات المطلوبة-:
الصت :ع عاشر

المع د:

ع حادي عشر

ع مع د العلوم اإلسالمٌة بمسقط.
ع مع د العلوم اإلسالمٌة بعبري.

المعدل :
للص ٌن العاشر والثانً عشر-:
ع مرت ع

ع من  800فأعلى .

ع متوسط

ع من  650إلى . 799

ع منخ ض

ع أٌقل من . 650

للصت الحادي عشر-:
ع مرت ع

ع من  880فأعلى .

ع متوسط

ع من  715إلى . 879

ع منخ ض

ع أقل من . 715
127

ع ثانً عشر

ملحقع8
تعلٌمات االستبانة
ٌقددوم الباحددث بدراسددة بعنددوان " :الصييالتح النفسيييح وعالقتهييا تييالقين األخالقيييح لييدي
طالب هعهدٌ العلىم اإلسالهيح توسقط وعثرٌ" من أكل نٌدل دركدة الماكسدتٌر فدً
التربٌة تخصص اإلرشاد والتوكٌه ,وٌتشرت الباحث باختٌاركم ل ذه المقاٌٌس.
أخ ٙانطبنت..

نضع بٌن ٌدٌك مكموعة من ال قرات التً تمثل خصائص وص ات قد تنطبق علٌك
وبشكل مت اوت ,وقد ال تنطبق علٌك.
ٌركو الباحث قراء هذه ال قرات بدقة وموضوعٌة ,واإلكابة علٌ ا بصراحة وصدق
بوضع إشار ع  /تحت واحد من البدائل الموكود أمام كل فقر والذي ٌعبر عن
واقع حالك.
وٌود الباحث التنبٌه أنه ال توكد إكابة صحٌحة أو إكابة غٌر صحٌحة ,وأن اإلكابة
األفضل هً اإلكابة الصادقة ,آمال عدم ترك أي فقر دون إكابة ,علما أن هذه
داع لذكر االسم.
اإلكابات ستستخدم ألغراض البحث العلمً ,وال ٍ
الباحث
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11ملحق ع
الملخص باللغة اإلنكلٌلٌة
Psychological Hardiness and its Relation with Moral values
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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
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