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الصفحةالعنـــــــــــوان
47): یوضح العالقة بین الضغط النفسي والصالبة النفسیة1الجدول رقم (
48): یوضح العالقة بین الضغط النفسي وبعد اإللتزام2الجدول رقم (
49): یوضح العالقة بین الضغط النفسي وبعد التحدي2(الجدول رقم 
50): یوضح العالقة بین الضغط النفسي وبعد التحكم3الجدول رقم (



قال تعالى: "رب أوزعني أن نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه 
)19عبادك الصالحین" (النمل: أدخلني برحمتك في 

الحمد هللا حمد الشاكرین والصالة والسالم على رسوله الكریم نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم 
وعلى آله وصحبه أجمعین.

وأشكر فضله، الذي یسر لي أمري ومنحني العزم والصبر على مواصلة بدایة أحمد اهللا كثیرا 
البحث، والدراسة، وما كان لهذا العمل أن یتم إال بتوفیق اهللا

" الذي شرفت به مشرفا على نبیل منانيالشكر وعظیم االمتنان إلى الدكتور "أتقدم بوافر 
له أكبر األثر في إتمام هذا ما كان دراستي، والذي أفاض علي من وافر علمه، وسدید رأیه، 

البحث بهذه الصورة، والذي لم أعهد فیه إال المثل األعلى في العلم واألسوة الصالحة في 
ووجدت عنده من التوجیه واالرشاد والتشجیع یفوق كفاءتي وال یتناسب إال مع كرمه العمل 

وعلمه فجزاه اهللا عني خیر جزاء.

والعرفان إلى كل من علمني حرفا من المعلمین وأساتذة كما یسعدني التوجه بمزید من الشكر 
الجامعة، وأخص بالذكر أساتذة قسم علم النفس الذین أناروا لي الطریق بتوجیهاتهم الطیبة.

كما أتقدم بجل تقدیري وشكري إلى جمیع أفراد أسرتي الكریمة الذین واكبوا هذا العمل 
في عمرهما الذان وهباني الحب والحنان أطال اهللابالرعایة والتشجیع وخصوصا أمي وأبي

ووفقت بدعائهما لي بالنجاح والتوفیق في حیاتي.

وال أنسى شكري وعرفاني لصدیقات ورفیقات العمر، فالصدیق وقت الضیق، فشكرا لكل من 
ساعدني ودعمني في حیاتي ودراستي، جزاكم اهللا خیرا.

الحمد هللا رب العالمینوآخر دعوانا أن 

ســــارة قــــرقط
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مقدمة إشكالیة:)1
تعتبر األجهزة األمنیة من الدعائم الرئیسیة لراحة واستقرار المجتمع وبث األمن فیه، 

وتعتمد هذه األجهزة في ذلك على عدة عناصر یأتي في مقدمتها العنصر البشري.
العاملین في مجال األمن، تقع علیهم مسؤولیات عظیمة في ومن المعروف أن معظم

سبیل راحة اآلخرین وتوفیر أقصى درجات الطمأنینة والمحافظة على أرواح اآلخرین.
مساهمة الدول والشعوب في تشجیع وفي المجتمعات الحدیثة والسنوات األخیرة نجد 

اع األمن، فالمرأة تحتل ظهور المرأة إلى عالم الشغل في جمیع المیادین وخاصة في قط
ة في ثقافتنا العربیة یثیر العدید من أمكانة بارزة في المجتمع، وهذا ما جعل عمل المر 

إلى بدخولهاخاصة القضایا، حیث تعیش المرأة العاملة أدوارا ومراكز اجتماعیة مختلفة و 
زخر به من عمال الشاقة لما یعمل الشرطي من األأن وذلك باعتبارمیدان الشرطة واألمن،

. ات بشكل متزاید ومستمرعباء ومطالب ومسؤولیأ
عمل شاق الجزائريعمل المرأة في المجتمعات المسلمة وباألخص المجتمعكما أن 

بالنسبة إلیها وأنه فوق طاقتها رغم أن النساء العامالت في جهاز الشرطة قد أثبتن العكس 
ن المرأة قد برهنت على أنها أتماما فنسبة المنخرطات في هذا الجهاز تتزاید كل سنة، حیث 

قادرة على تجاوز الصعوبات والمحن وأثبتت أن لها دور فعال في هذا المجال ولكن إن 
یصعب علیه ألن أي رجل نا من حیاتهن الخاصة، نجد أن أغلبهن غیر متزوجات اقترب

. تكوین أسرة مع امرأة تعمل في هذا المجال
http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/88070

ضافة إلى الضغوط النفسیة الناتجة عن مشاكل العمل والضغوط اإلداریة هذا وباإل
الحیاة واألسرة واألوالد، حیث أن إضافة إلى ضغوطالعاملین،عاتق التي تقع غالبا على 

عن أداء عملهم في جو مریح نفسیا.نمما قد یعیقهللمرأة مسؤولیات تفوق مسؤولیة الرجل،
فالمرأة الشرطیة أقرب اتصاال للمواطن بالحمایة والمساعدة والسهر على األمن والسالمة 

وقد تنعكس آثار واتخاذ مواقف منافسة للرجال، العامة، فهذا العمل یفرض علیها التغیر
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مشكالت العمل وأحداث الحیاة على جمیع جوانب الشخصیة، حیث أننا أصبحنا في قرن 
الضغوط واألزمات النفسیة.

وتعتبر ضغوط الحیاة وأحداثها الحرجة هي من طبیعة الوجود االنساني، وركن أساسي 
تزداد الضغوط كما حیث لبة، وال تخلوا الحیاة منها، من أركان الحیاة بجوانبها الموجبة والسا

وكیفا مع تعقد الحضارة وتسارع إیقاع العصر وتحدیاته، وتعترض سبل تحقیق طموحاته 
فالحیاة المعاشة تشهد الكثیر من التوترات واألزمات المختلفة ورغباته وتلبیة احتیاجاته.

المجتمع في هذا العصر الذي یتصف بوفرة واألحداث الضاغطة التي یعاني منها كافة أفراد 
األحداث الضاغطة،  وبالتالي انتشارها على نطاق واسع وتنوعها وتعدد أشكالها، ومستویات 

تلك الضغوط.
الجید النفسیة إحدى سمات الشخصیة التي تساعد الفرد على التعامل الصالبةوتمثل 

تصف ذوو الشخصیة الصلبة حتفاظ بالصحة النفسیة والجسمیة، حیث یمع الضغوط واال
بالتفاؤل والهدوء االنفعالي، والتعامل الفعال والمباشر مع الضغوط، لذلك فهم یحققون النجاح 

في التعامل مع الضغوط، ویستطیعون تحویل المواقف الضاغطة إلى مواقف أقل تهدیدا.
م التقییم إلى أن الفرد الذي یتمتع بالصالبة النفسیة یستخدHantonولقد أشار هانتون 

واستراتیجیات المواجهة بفعالیة، وهذا یشیر أن لدى ذلك الفرد مستوى عالي من الثقة النفسیة، 
وهكذا فإن الفرد یقدر الموقف الضاغط بأنه أقل تهدیدا، ثم یعید بناءه إلى شيء أكثر 

)9ص2014(محمد بحل منور الشمريإیجابیة.

إال أنهم یتمتعون كما یوجد بعض األفراد رغم مواجهتهم ألحداث حیاتیة ضاغطة، 
بمستوى عالي من االستقرار النفسي والصحة الجسمیة، لذلك فكل شخص فرید من نوعه، 

حیث له سمات وخصائص تمیزه عن غیره.
وسوف نهتم في هذه الدراسة بالصالبة النفسیة وعالقتها بالضغط النفسي لدى 

ات، باعتبار أنهن یعتمدن على الصالبة النفسیة في مواجهة مختلف ضغوط الحیاة الشرطی
ما في افالصالبة النفسیة تعد إحدى سمات الشخصیة التي تلعب دورا هالتي تواجههن،
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وانطالقا مما سبق . لب علیهاحمایة الفرد من األحداث الضاغطة، كما تساعده على التغ
نطرح التساؤل التالي:
ذات داللة إحصائیة بین الصالبة النفسیة موجبةالقة ارتباطیةهل توجد ع

والضغط النفسي؟
فرضیات الدراسة:)2

الفرضیة العامة: )2-1
ذات داللة إحصائیة بین الصالبة النفسیة والضغط موجبةتوجد عالقة ارتباطیة

لدى الشرطیاتالنفسي
الفرضیات الجزئیة:)2-2

بین بعد االلتزام ومستوى إحصائیةذات داللة موجبةتوجد عالقة ارتباطیة
لدى الشرطیاتالضغط النفسي

بین بعد التحدي ومستوى ذات داللة إحصائیةموجبةتوجد عالقة ارتباطیة
لدى الشرطیاتالضغط النفسي

بین بعد التحكم ومستوى ذات داللة إحصائیةموجبةتوجد عالقة ارتباطیة
لدى الشرطیاتالضغط النفسي

موضوع الدراسة:دوافع اختیار )3
والمتمثل في المیل ذاتيإن اختیار موضوع الدراسة كان لعدة أسباب منها ماهو 

الشخصي للتعامل مع الشرطیات والتعرف على الواقع المعاش.
والمتمثلة في ندرة البحوث والدراسات في هذا المجال موضوعيومنها ما هو 

وخصوصا مع الفئة المختارة للدراسة، كما أن هذا الموضوع لم یلقى ما یستحقه من العنایة 
والدراسة.
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أهمیة الدراسة:)4
تتمثل أهمیة الدراسة فیما یلي:

 إلقاء الضوء على العالقة بین الصالبة النفسیة والضغط النفسي لدى
الشرطیات.

 كما أن هذه الدراسة تعالج قضیة اجتماعیة هامة أثارت الكثیر من الجدل
في مجتمعنا أال وهي عمل المرأة في مجال الشرطة واألمن.

أهداف الدراسة:)5
مایلي:إلىالدراسةهذهمن خالل سعى ن

 تهدف الدراسة إلى إثراء البحث العلمي بأحد البحوث الهامة في مجال
لدى الشرطیات.الصحة النفسیة

 ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین الصالبة التحقق من وجود عالقة
النفسیة والضغط النفسي لدى الشرطیات

اوٕاثبات صحتها من عدمهالدراسةكما تهدف إلى التأكد من فرضیات ،
أي التحقق من وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین أبعاد الصالبة النفسیة 

حدي، التحكم) والضغط النفسي لدى الشرطیات.(االلتزام، الت
مصطلحات الدراسة:)6

:لهایتعرضالتيالنفسیةالضغوطتجاوزعلىالفردقدرةهيالصالبة النفسیة
الدرجةطریقعنمجتمعه، وتقاسفيالمعطیات المتوفرةاستخدامهطریقعن
الصالبةمقیاسفقراتخالل استجابتها علىمنعلیها الشرطیةتحصلالتي

).2002الذي أعد من طرف الباحث مخیمر (النفسیة
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:هو عبارة عن مجموعة المواقف التي الیستطیع الفرد التوافق الضغط النفسي
معها مما یؤدي به إلى حاالت من اإلضطراب والقلق، وتقاس عن طریق الدرجة 
التي تتحصل علیها الشرطیة من خالل استجابتها على فقرات مقیاس مستوى

.)John Ehrenreich 2006الضغط النفسي من إعداد الباحث (
الدراسات السابقة:)7

 ،1998دراسة (جبرسون(
هدفت الدراسة إلى بیان العالقة بین الصالبة النفسیة ومهارات المعالجة والضغوط بین 

) من طالب الدراسات العلیا من قسم 101طلبة الدراسات العلیا، وقد بلغت عینة الدراسة (
الذین حصلوا مدرسة مدوسترن للخریجین، وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب–علم النفس 

الصالبة كانوا یستخدمون مهارات مواجهة أكثر فاعلیة وتأثیر من على درجات عالیة من 
الذین حصلوا على درجات صالبة منخفضة، وان الضغوط ترتبط إیجابیا بمهارات المواجهة 
اآلتیة: التحلیل المنطقي، التجنب المعرفي، التفریغ االنفعالي، االستسالم، كما توصلت 

تجنب المعرفي والتحلیل المنطقي منبئات مهمة والالدراسة أیضا إلى أن الصالبة الكلیة
للضغوط، وأخیرا توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سلبیة بین الصالبة والضغوط فقد وجد أن 
الطالب الذین حصلوا على درجات عالیة في الصالبة كانوا یدركون مسببات الضغوط على 

(مجلة أبحاث كلیة البة. أنها أقل ضغطا من الطالب لم یحصلوا على درجات عالیة من الص
)34ص12011العدد11التربیة االسالمیة المجلد 

) 1997دراسة عبد القادر:(

كانت هذه الدراسة تحت عنوان "الضغوط النفسیة وعالقتها بالتوافق لدى عینة من 
وقد طبقها الباحث على عینة من الطالب الجامعیین، وتوصل إلى: الطالب الجامعیین"،

وجود عالقة ارتباط سالبة دالة بین شدة الضغوط والتوافق لدى أفراد البحث، كما توجد عالقة 
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ارتباط موجبة بین كل من: مستوى التعامل، مستوى االستقامة على الدین، تقدیر الذات من 
، االجتماعي، األكادیمي، الصحي) من جهة اخرى.جهة وبین متغیرات التوافق (الشخصي

) دراسة كریستوفرkristopher, 1996 :(
جهة الضبط بدافعیة العمل لدى المعلمین"، تحت عنوان "الصالبة النفسیة والفعالیة و 

وذلك بهدف التعرف على إذا ما كانت الصالبة والفعالیة ووجهة الضبط لها عالقة ارتباط 
) معلما، منهم 149بأحد مكونات دافعیة العمل، لدى عینة من المعلمین حیث یبلغ عددهم (

فعیة العمل لـ "هیل ) من اإلناث، وقد طبق علیهم استبیان دا132) من الذكور و(17(
" ، ومقیاس فعالیة المعلم، 1984" واستبیان الصالبة النفسیة لـ "ماري وكاوبازا 1973وویلیام 

ومقیاس "لیفن سون" للضبط الداخلي ونفوذ اآلخرین والفرصة. وكانت نتائج الدراسة تشیر 
ارتباط سلبي الضبط الداخلي وبین دافعیة العمل، ووجودإلى وجود ارتباط إیجابي بین وجهة 

بین الصالبة النفسیة بین عزم األفراد على تبني وجهة الضبط الخارجي (نفوذ اآلخرین 
والفرصة)، كما أكدت النتائج على أهمیة الصالبة كمفهوم مهم لزیادة الدافعیة تجاه العمل، 

محمد بحل منور (وأن االفراد ذوي الصالبة یعتقدون أن صالبتهم تزید من فاعلیة سلوكهم. 
)85، 84ص2014الشمري 
:تعقیب على الدراسات السابقة

من خالل عرض الدراسات السابقة الحظنا وجود دراسات تناولت متغیر الصالبة 
النفسیة وأخرى تناولت متغیر الضغوط النفسیة، كما توجد دراسات تناولت المتغیرین معا 

) التي تناولت 1998(جبرسون، وذلك بهدف التعرف على العالقة بینهما، حیث نجد دراسة 
) والتي تناولت 1997عبد القادر (أما الدراسة الثانیة التي كانت للباحث المتغیرین معا، 

,kristopherكریستوفر (وكانت الدراسة الثالثة لـ متغیر الضغوط النفسیة وعالقته بالتوافق، 
الدراسات اختلفت من والتي تناولت بدورها متغیر الصالبة النفسیة. ونجد أن هذه)1996

حیث العینة والمتغیرات.
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تمهید:

الشك أن اإلنسان أصبح یعیش الیوم حیاة متالحقة تجعله عرضة ألحداث ومواقف 
ضاغطة استنفذت معظم قوته وطاقته النفسیة وٕامكاناته المادیة فأصبح رصیده ضعیف من هذه 
الطاقة ومن هذه اإلمكانات إن لم یكن بدون رصید منهما والذي ساعد في ذلك تزاید تعرضه 

وتسارع إیقاع العصر في یة لهذه الحیاة كما وكیفا مع تعقد الحیاة للضغوط النفسیة واالجتماع
وعلى ،وتحدیاته إلى الحد الذي استهدف اإلنسان والتأثیر السلبي على صحته النفسیةهذا القرن

ألن هذه المواقف الضاغطة تتضمن ،نمط شخصیته واإلنهاك العضلي والنفسي والذهني لها
النفسیة السلبیة التي ال یستطیع اإلنسان تجاهلها أو و ت الصحیة الجسمیةبعض المشكال

سلوكیة حادة قد تدوم لفترة نسیانها أو التكیف معها بسهولة ألنها قائمة وقادرة علي تفجیرات 
.طویلة

ومن هنا وجب على اإلنسان إعادة النظر وبشكل دقیق في مفهومه للصحة النفسیة حتى 
سلبیات النفسیة وبالتالي الجسمیة ومقابل ذلك تجاوز كل الیتسنى له االقتراب أكثر من الصحة 

ى ، ویبقى هذا متوقف على مداالبتعاد عن المرض واالضطرابوالمشاكل المحیطة به ومنه
قوة تحدیه، اتزانه االنفعالي ودرجة تحكمه  و المقتضیات و مرونة الشخص في التعامل مع هذه

مجتمعة في الفرد الذي  یتمتع بما یعرف بالمتانة وهذه السمات الشخصیة الدینامیكیة قد نجدها 
، والتي سیتم التعرف علیها من خالل عرضنا لهذا الفصل.النفسیة أو الصالبة النفسیة
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مفهوم الصالبة النفسیة : )1

من الخصائص النفسیة وتعد،یعد مفهوم الصالبة النفسیة من المفاهیم الحدیثة نسبیا
ولقد بدأت الدراسات في ،المهمة للفرد كي یواجه ضغوط الحیاة المتعددة والمتتالیة بنجاح

البحث ودراسة الصالبة النفسیة وعالقتها بضغوط الحیاة المختلفة السنوات القلیلة الماضیة 
في إطار الصحة النفسیة.

بمصطلح الصالبة النفسیة حیث الحظت من أوائل من اهتم (kobaza)كوبازاوكانت 
الكامنة برغم تعرضهم للكثیر من تهموٕامكاناتهمأن بعض الناس یستطیعون تحقیق ذوا

اإلحباطات والضغوط، لذلك فقد كانت ترى أنه یجب التركیز على األشخاص األسویاء الذین 
''kobazaكوبازا یشعرون بقیمتهم ویحققون ذواتهم ولیس على المرضى. وقد اشتقت ''

مصطلح الصالبة النفسیة متأثرة بالفكر الفلسفي الوجودي الذي یرى أن اإلنسان في حالة 
صیرورة مستمرة، والذي یركز في تفسیره لسلوك اإلنسان على المستقبل ال على الماضي، 

.لهدف من الحیاةویرى أن دافعیة الفرد تنبع أساًسا من البحث المستمر النامي عن المعنى وا
)kobssa 1982 p22(

ارتفاعویعتمدالصالبة،منالمستویاتبعضیظهرفردبان كل langالنجویرى 
االختالفذلكیكونأنویمكنالفرد،بهیمرالذيالموقف والوقتعلىانخفاضهأوذلك
وماخبراتهمشكلكلعلىتؤثروالتيالفرد،تعلمهاوالممارسة التيالطریقةإلىراجع

أنأيتتغیر،أنیمكنمتعلمةقدرةالصالبةفإنوبذلكصحتهم،علىالنهایةفيینعكس
الفرد.لدىشخصیةولیس سمةشخصيمصدرالصالبة

أن الصالبة النفسیة مفیدة لمقاومة الضغوط واإلنهاك النفسي؛ حیث أنها كوبازاوتؤكد 
تعدل من إدراك الفرد لألحداث وتجعلها أقل أثرا، فتكسب الفرد قدرا من المرونة، ولهذا 
فالصالبة النفسیة تزید من قدرات الفرد لمواجهة الضغوط المختلفة، وكذلك الوقایة من 
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(3cs)النفسیة ثالث أبعاد أومكونات تعرف بـ اإلنهاك النفسي. وتحوي الصالبة
.وهي:االلتزام والتحكم والتحدي

ات التي تساعده على وتشیر الصالبة النفسیة إلى الفرد الذي یملك مجموعة من السم
والتغلب علیها حیث أكدت الدراسات وجود ثالثة سمات ممیزة لمن یعتقد أنهم توقع األزمات 

وهي:یتمتعون بالصالبة النفسیة 

 درجة عالیة من االلتزام واعتقاد قوي بما یقومون به مع غیاب شعور االغتراب أثناء
تأدیة المهام المطلوبة منهم.

 درجة عالیة من التحكم في أمورهم الحیاتیة مع إدراك شخصي لقدرتهم على التحكم
في مسرات ومضرات الحیاة.

الضغط فتجعل منه مصدر إثارة ودافعا وبالتالي تلعب الصالبة النفسیة دورا في تخفیف آثار 
.لالنجاز

ي مصدر من مصادر الشخصیة ومن خالل هذه التعاریف نستنتج أن الصالبة النفسیة ه
، وللتأهب لكل ما قد یهدد والتي توظف كدرع لمقاومة الصدمات، والتصدي للصعاب،الذاتیة

ذه الضغوط من كونها تهدیدا قد ، فتتحول نظره الفرد تجاه ه، والجسمیة للفردالصحة النفسیة
، وبهذا یجد ى اكتشاف ما خفي من قواه النفسیةیعیق حیاته إلى كونها تحدي یساعده عل
دة للتصدي لما قد یواجهه من ضغوط، ولمقاومة الفرد نفسه یسعى تجاه ابتكار حلول جدی

(حمادة وعبد ، وللتعایش مع الحیاة بكل ما فیها من أمور هینة أو صعبة.شدة الصدمات
)230، 229ص2002حسناللطیف
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المقاربة النظریة للصالبة النفسیة:)2
):Kobasa. 1979نظریة كوبازا ()2-1

لقد قدمت كوبازا نظریة رائدة في مجال الوقایة من االصابة باالضطرابات النفسیة والجسمیة، 
هذا المجال، وتناولت خاللها العالقة بین الصالبة النفسیة بوصفها مفهوما حدیثا في 

باألمراض، فقد اعتمدت كوبازا في صیاغة نظریتها على عدد من واحتماالت االصابة
األسس النظریة، تمثلت في آراء بعض العلماء أمثال: ماسلو وروجرز وفرانكل والتي أشارت 

هدف للفردأو معنى لحیاته یجعله یتحمل احباطات الحیاة، ویتقبلها، وأن یتحمل إلى أن وجود 
االحباط الناتج عن الظروف الحیاتیة الصعبة معتمدا في ذلك على قدرته واستغالل الفرد

إمكاناته الشخصیة واالجتماعیة بصورة جیدة. 

، والذي یرى أن أحداث Lazarousكما اعتمدت كوبازا على النموذج المعرفي لالزاروس 
على االستجابات الحیاة الضاغطة تنتج عن خبرة حادة أو ظروف مؤلمة لها تأثیر سلبي 

السلوكیة للموقف أو الحدث الضاغط، ولها أهمیة في تحدید نمط تكیف الكائن الحي، فتقییم 
الفرد لقدراته على نحو سلبي، والجزم بضعفها، وعدم مالئمتها للتعامل مع المواقف الصعبة 

لفرد أمر یشعره بالتهدید، ومن ثم الشعور باالحباط، متضمنا الشعور بالخطر الذي یقرر ا
وقوعه بالفعل.

ویعد نموذج الزاروس، من أهم النماذج التي اعتمدت علیها هذه النظریة حیث أنها نوقشت 
من خالل ارتباطها بعدد من العوامل، وحددها في ثالثة عوامل رئیسیة هي:

.البنیة الداخلیة للفرد
.األسلوب الدراكي المعرفي
.الشعور بالتهدید واالحباط)Kobassa, Maddi 1985 P225, 226(
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وقد استطاعت كوبازا اجراء سلسلة من الدراسات للبرهان على االفتراض األساسي 
لنظریاتها والقائل بأن التعرض لألحداث الحیاتیة الشاقة یعدأمرا ضروریا، بل انه حتمي ال بد 

اصةمنه الرتقاء الفرد ونضجه االنفعالي واالجتماعي، وأن المصادر النفسیة واالجتماعیة الخ
بكل فرد قد تقوى وتزداد عند التعرض لهذه األحداث، ومن أبرز هذه المصادر: الصالبة 
النفسیة بأبعادها الثالثة (االلتزام، التحكم والتحدي)، وانتهت بالتوصل إلى صیاغة نظریاتها 
والتي استهدفت الكشف عن المتغیرات النفسیة واالجتماعیة التي من شأنها مساعدة الفرد 

حتفاظ بصحته الجسمیة والنفسیة على الرغم من تعرضه للمشقة وذلك على عینات على اال
من شاغلي المناصب االداریة المتوسطة والعلیا، ومن المحامین ختلفة األحجام والنوعیاتم

عاما، وتم تطبیق اختبار الصالبة 65-32ورجال األعمال ممن تراوحت أعمارهم بین 
النفسیة بأبعادها الثالثة لكوبازا، واختبار "وایلر" للمرض الجسمي والنفسي واختبار "هولمز" 

نتائجها إلى الكشف عن مصدر جدید في مجال و"راهي" ألحداث الحیاة الشاقة، وأظهرت 
بأبعادها الثالثة الوقایة من االصابة باالضطرابات النفسیة والجسمیة، وهو الصالبة النفسیة

ومكوناتها تعمل كمتغیر نفسي یخفف (االلتزام والتحكم والتحدي) مؤكدة أن الصالبة النفسیة
ة للفرد، فاألشخاص األكثر صالبة من وقع األحداث الشاقة على الصحة الجسمیة والنفسی

یتعرضون للضغوط وال یمرضون، كما تتأصل الصالبة النفسیة في مرحلة الطفولة من خالل 
معایشة الخبرات المعززة التي تثري الشخصیة وتقوي دعائمها، وتظهر من خالل المشاعر 

د العیافي (أحمد بن عبد اهللا محموالسلوكیات التي تتصف بااللتزام والتحكم والتحدي. 
)23-20صه 1432

):1985("مادي"نظریة )2-2

اضي المعروف أو المستقبل المجهول، یؤكد مادي أن االنسان في كل مواقفه یختار الم
فإن اختیار االنسان للمستقبل بما یحمله من آمال غیر معروفة یصاحبه قلق، ألن ما من 
سبیل للتأكد مما سیحدث عندما یجد االنسان نفسه في خضم بحر لم یبحر فیه أحد من قبل، 
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إذا اختار االنسان وهذا القلق ال بد من احتماله ألن تجنبه یعني ضیاع فرصة النمو، أما 
الماضي المألوف بتجنبه القلق سقط في الذنب الوجودي إلضاعة فرصة النمو وٕاثراء الحیاة. 

ولذلك فإن الناس الذین یعانون من درجة عالیة من الضغوط النفسیة دون إصابتهم بمرض 
لهم سمة شخصیة مختلفة عن الذین یعانون من ضغط نفسي بسبب اإلصابة بمرض وهذه 

الشخصیة تسمى الصالبة النفسیة.السمة

كذلك اعتمد "مادي" في صیاغة هذه النظریة على عدد من األسس النطریة تمثلت في 
آراء بعض العلماء مثل "روجرز وماسلو وفرانكل" والتي أشارت إلى وجود هدف للفرد ومعنى 

اجم عن الظروف لحیاته یجعله یتحمل إحباطات الحیاة، ویتقبلها وأن یتحمل الفرد اإلحباط الن
الحیاتیة الصعبة، معتمدا على قدرته واستغالله وامكاناته الشخصیة واالجتماعیة بصورة 

جیدة.

لحیاة الشاقة تنتج كما اعتمد على النموذج المعرفي لالزاروس والذي یرى أن األحداث ا
عن خبرة حادة أو ظروف مؤلمة لها تأثیرها السلبي على االستجابات السلوكیة للمواقف

الضاغطة.

وانتهى "مادي" بالتوصل إلى صیاغة نظریته من خالل الكشف عن المتغیرات النفسیة 
واالجتماعیة التي من شأنها مساعدة الفرد على االحتفاظ بصحته النفسیة والجسدیة وعلى 
الرغم من تعرضه للمشقة، وكشف "مادي" عن مصادر جدیدة في مجال الوقایة من االصابة 

والجسدیة وهي الصالبة النفسیة بأبعادها الثالثة (االلتزام، التحكم، بالضغوط النفسیة
)49، 48ص ص2014محمد بحل منور الشمري التحدي). (
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أهمیة الصالبة النفسیة :)3

العدید ممن التفسیرات توضح فیها السبب الذي یجعل الصالبة النفسیة كوبازالقد قدمت 
تخفف من حدة الضغوط التي تواجه الفرد ومن بینها :

.ان الصالبة النفسیة تعدل من إدراك األحداث  وتجعلها  تبدو اقل وطأة
.انها تؤدي الى اسالیب مواجه نشطة وتساعد على االنتقال من حال الى حال
 سلوب المواجهة بطریقة غیر مباشرة من خالل تاثیرها على الدعم أتؤثر على

االجتماعي.
 تقود الى التغییر في الممارسات الصحیة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة

الریاضة.
)52ص1982(زهران حامد وهذا ما یساعد على التقلیل من اإلصابة باألمراض الجسمیة.

في ان الخصائص النفسیة كالصالبة مثال تؤثر في والزاروسفولكمانمع كوبازاوتتفق 
منه وصحته النفسیة تقییم الفرد المعرفي للحدث الضاغط ذاته وما ینطوي علیه من تهدید ال

. ب المواجهة في حال وجود حدث ضاغط، كما تؤثر ایضا في تقییم الفرد السالیوتقدیره لذاته

قامت بها كوبازا اجریت العدید من وقد أكدت شیلي وتایلور انه منذ الدراسة األولى التي 
األبحاث التي أثبتت أن الصالبة النفسیة ترتبط بكل من الصحة النفسیة الجیدة والصحة 
الجسمیة الجیدة فقد أشارت كوبازا أن الصالبة النفسیة ومكوناتها تعمل كمتغیر سیكولوجي 

ع األحداث الضاغطة على الصحة الجسمیة والنفسیة  للفرد فاألفراد األكثر یخفف من وق
)23ص2007(أبو الندى عبد الرحمن بة یتعرضون للضغط وال یمرضون.صال
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أبعاد الصالبة النفسیة : )4

ثة أبعاد هي: توصلت كوبازا من خالل دراستها إلى أن الصالبة النفسیة تتكون من ثال
التحدي.و التحكم، االلتزام،

:اإللتزام)4-1

ن مكون االلتزام من أكثر مكونات الصالبة النفسیة ارتباطا بالدور الوقائي ، كما ان إ
غیاب هذا المكون یكشف عن إمكانیة اإلصابة ببعض االضطرابات النفسیة كالقلق 

.واالكتئاب

تجاه نفسه االلتزام بانه نوع من التعاقد النفسي یلتزم به الفرد )1997ویعرف ''مخیمر'' (
وأهدافه وقیمه واالخرین من حوله .

) إتجاه الفرد نحو معرفته لذاته ، وتحدیده الهدافه وقیمه في الحیاة 2002رفه ''جیهان'' (عوت
وتحمله المسؤولیة، وانه یشیر ایضا الى اعتقاد الفرد بقیمة واهمیة العمل الذي یؤدیه لذاته او 

)55ص2001(فاروق السید عثمان للجمیع .

التحكم:)4-2

) بوصفه انه اتقاد الفرد بان مواقف وظروف 1983أشارت إلیه ''كوبازا'' و''بوسیتي'' (
الحیاة المتغیرة التي یتعرض لها هي أمور متوقعة الحدوث، ویمكن التنبؤ بها والسیطرة 

)Kobassa,Pucceti 1983 p75(علیها.

نه مدى اعتقاد الفرد أن بإمكانه التحكم في ما قد یلقاه من ) بأ1997ویعرفه ''مخیمر''(
اث تفسیر األحد، و خاذ القرارات، من حیث القدرة على اتأحداث، وتحمل المسؤولیة الشخصیة

)11ص 1997(مخیمر عماد .الضاغطة، والقدرة على التحدي
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:لتحديا)4-3

) انه اعتقاد الفرد بان التغییر المتجدد في أحداث الحیاة 1983بوسیتي'' (تعرفه ''كوبازا'' و''
ن كونه تهدیدا المنه وثقته بنفسه، مر طبیعي بل حتمي البد منه الرتقائه اكثر مأهو 

)Kobassa,Pucceti 1983 p80(.وسالمته النفسیة

) بانه اعتقاد الشخص بان ما یطرا من تغییر على حیاته هو 1997بینما یعرفه ''مخیمر''(
امر مثیر وضروري للنمو اكثر من كونه تهدیدت ، مما یساعده على المبادأة واستكشاف 
البیئة ومعرفة المصادر النفسیة واالجتماعیة التي تساعد الفرد على مواجه الضغوط بفعالیة . 

)13ص1997(مخیمر عماد 

لصالبة النفسیة :ابعض نماذج )5
:نموذج ''كوبازا'' في الصالبة النفسیة)5-1

امل الوسیطة بین رأت'' كوبازا'' أن عدم تؤثر بعض األشخاص بالضغوط هي العو 
الضغوط واألمراض سنة ، وقدمت ''كوبازا'' نموذجها األول عن العالقة بین الضغوط ونواتجها

یلي:النموذج كما ) وهذا 1997(
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)1شكل رقم (

یوضح نموذج ''كوبازا'' وجود عالقة مباشرة بین إدراك الضغوط والتعرض لها وبین نواتجها 
(الصحة النفسیة، والمرض النفسي، ووجد عالقة غیر مباشرة بین إدراك الضغوط والتعرض 
لها وبین نواتجها، حیث ان المتغیرات الوسیطة، من وجهة نظر كوبازا تؤثر في ادراك 

الضغوط، ومن ثم بدات كوبازا تركز على المتغیرات الوسیطة.الضغوط وفي نواتج 

وحسب ما أفادت به كوبازا فان الصالبة النفسیة تعمل كمتغیر مقاومة وقائي یقلل من 
اإلصابة باإلجهاد الناتج عن التعرض للضغوط، وتزید من استخدام الفرد ألسالیب المواجهة 
الفعالة، وتزید أیضا من العمل على استخدام الفرد لمصادره الشخصیة واالجتماعیة المناسبة 

روف الضاغطة.تجاه الظ

) المحلل لنموذج كوبازا:(funkنموذج فنك )5-2

) 1992لقد حاول ''فنك'' تقدیم احدث النماذج في مجال الوقایة من االضطرابات سنة (
من خالل دراسته التي أجراها بهدف بحث العالقة بین الصالبة النفسیة واإلدراك المعرفي 

167والتعایش االنفعالي من ناحیة، والصحة العقلیة من ناحیة أخرى، على عینة قوامها (
) وقد اعتمد في تحدیده لدور الصالبة النفسیة على المواقف الشاقة الواقعیة، جندیا إسرائیلیا

حیث توصل إلى: ارتباط مكون التحكم وااللتزام فقط بالصحة العقلیة الجیدة لالفراد من خالل 

صحة 
نفسیة 

مرض 
نفسي 

النواتج 

الوراثة -1
خبرات الطفولة -2

متغیرات الشخصیة -3
المصادر اإلجتماعیة -4

ادراك 
الضغوط 
والتعرض 

لھا 
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تخفیض الشعور بالتهدید، واستخدام استراتیجیات التعایش خصوصا إستراتیجیة ضبط 
تحكم ایجابیا بالصحة العقلیة من خالل إدراك الموقف على انه االنفعال، حیث ارتبط بعد ال

)Funik 1992 P40(اقل مشقة، واستخدام إستراتیجیة حل المشكالت للتعایش.

) تحمل الهدف الذي قامت علیه الدراسة 1995وقام ''فنك'' بإجراء دراسة أخرى سنة (
تخدم فترة تدریبیة عنیفة لمدة أربعة األولى، وعلى عینة من الجنود اإلسرائیلیین أیضا واس

أشهر تم خاللها تنفیذ المشاركین خالل هذه الدراسة لألوامر المطلوبة منهم حتى وان 
تعارضت مع میولهم، واستعداداتهم الشخصیة، وذلك بصفة متواصلة، ولقیاس الصالبة 

ش قبل التدریب، النفسیة، وكیفیة اإلدراك المعرفي، لألحداث الشاقة الحقیقیة، وطرق التعای
2014. (بوراس كاهینةوبعد االنتهاء منها تم التوصل إلى نفس نتائج الدراسة األولى

)52-50ص

ثم قدم ''فنك'' نموذجه المعدل لنموذج ''كوبازا'' للتعامل مع المشقة وكیفیة مقاومتها : 

)2شكل رقم (

بعض المفاهیم المقاربة لمفهوم الصالبة النفسیة :)6
على التطور االیجابي  ومواصلة قدرة شخص أو الجماعةهي :النفسیة :الرجوعیة )6-1

التوجه البناء  نحو المستقبل على الرغم من وجود الجرح الصدمي. ویتجه المسار 
الرجوعي في الشخص  بفعل التفاعل بین الفرد نفسه ومحیطه، بین بصمات واقعه 

الصحة العقلیة 
واالصابة باالجھاد 

المزمن 
استراتیجیات 

التعایش

االدراك المعرفي

الصالبة النفسیة 
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القتصادي واالجتماعي الداخلي المعاش وسیاق اللحظة على الصعید السیاسي وا
ن " الرجوعیة النفسیة " ال  تكتسب دفعة واحدة  وال تعني غیاب أواإلنساني. وكما 

بقدر ما هي الصالبة التي یكتسبها الفرد الخطر أو الحمایة التامة  ضد الصدمات.
(محمد الشناوي وعبد الرحمن السید من اجل الصمود النفسي. .بفضل هذا المیكانیزم

)56ص 1994
سانیة حیث یاخذ معنى هو مفهوم فیزیائي تم استعارته في العلوم االنالجلد النفسي : )6-2

'' عبارة عن استراتیجیة للمقاومة cyrulnik1999، والجلد كما یعرفه ''اكثر اتساعا
لذة العیش. ضد الصدمة وااللم وانتزاع

عن معتقداته هي مجموعة األحكام الصادرة عن الفـرد ، والتي تعبر فاعلیة الذات :)6-3
حول قـدرته على القیام بسلوكیات معینة ، ومرونته في التعامـل مع المواقف الصعبة 

وتتحدد ''باندورا'' الصعاب، ومدى مثابرته إلنجاز المهام المكلف بها ، وتحدى والمعقدة
في البحث الحالي بالـدرجة التي یحصل علیها الفـرد في مقیاس فعالیة الذات العامة 

الفرعیة (فعالیة تنظیم الذات، والثقة بالذات ، وتفضیل المهام الصعبة).بمكوناتـه
هي كفایة األنا بالنسبة لما تؤدیه من وظائف في الشخصیة؛ متضًمنا كذلك قوة األنا:)6-4

كفایة الوظائف الجسمیة، وكفایة الوظائف العقلیة، وكفایة الوظائف االنفعالیة، وكفایة 
ة االستجابة للمثیرات الداخلیة .لوظائف الخلقیة، وكفایالوظائف االجتماعیة، وكفایة ا

هي االستجابة االنفعالیة والعقلیة التي تمكن اإلنسان من التكیف المرونة النفسیة: )6-5
اإلیجابي مع مواقف الحیاة المختلفة "سواء كان هذا التكیف بالتوسط أو القابلیة للتغیر 
أو األخذ بأیسر الحلول ، وقبل أن نختم الحدیث عن تعریف المرونة  قد یكون هناك 

دارة والمداهنة الذي یتطلب منا توضیح تداخل عند البعض بین مفهوم المرونة والم
)37-35ص ص2007(أبو الندى عبد الرحمن ذلك. 
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خصائص الصالبة النفسیة: )7
حصر تایلور خصائص الصالبة النفسیة فیمایلي:

.االحساس بااللتزام أو النیة لدفع النفس لالنخراط في أي مستجدات تراجعهم
 الشخص نفسه هو سبب الحدث الذي االیمان (االعتقاد) بسیطرة االحساس، بأن

حدث في حیاته، وان الشخص یستطیع أن یؤثر على بیئته.
 الرغبة في احداث التغیر ومواجهة األنشطة الجدیدة التي تمثل أو تكون بمثابة فرص

)23ص2008(محمد قاسم عبد اهللا للنماء والتطویر. 

ویمكن أن نمیز بین الصالبة النفسیة المرتفعة والمنخفضة:

خصائص ذوي الصالبة النفسیة المرتفعة: )7-1

تمتعین بالصالبة النفسیة " من خالل دراستها إلى أن األفراد المكوبازا"توصلت 
بالخصائص التالیة:یتمیزون 

القدرة على الصمود والمقاومة
.لدیهم انجاز أفضل
.ذوي وجهة داخلیة للضبط
.یمیلون للقیادة والسیطرة
 دافعیة أفضل.أكثر مبادأة ونشاطا وذوي

خصائص ذوي الصالبة النفسیة المنخفضة:)7-2

وغالبا ما نجدهم یتصفون بمایلي:

.عدم الشعور بهدف ألنفسهم
.ال یعطون معنى لحیاتهم
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.ال یتفاعلون مع بیئتهم بإیجابیة
.یتوقعون التهدید المستمر
.ضعف في مواجهة األحداث الضاغطة المتغیرة
.ویفضلون ثبات األحداث الحیاتیة
لیس لدیهم اعتقاد بضرورة التجدید واالرتقاء
 سلبیون في تفاعلهم مع بیئتهم وعاجزون عن تحمل األثر السلبي لألحداث

)37-35صص2001(محمد قاسم عبد اهللا الضاغطة.
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خالصة: 

من المفاهیم الحدیثة یعدالصالبة النفسیةمن خالل ما تم عرضه تبین نخلص إلى أن مفهوم 
هي من الخصائص النفسیة المهمة للفرد كي یواجه فنسبیا وبخاصة في البیئة العربیة،

ضغوط الحیاة المتعددة والمتتالیة بنجاح ولقد بدأت الدراسات في السنوات القلیلة الماضیة 
ة إلى تتجاوز مجرد دراسة العالقة بین إدراك األحداث الضاغطة وأشكال المعاناة النفسی

االهتمام والتركیز على المتغیرات المدعمة لقدرة الفرد على المواجهة الفاعلة أو عوامل 
المقاومة أي المتغیرات النفسیة أو البیئیة المرتبطة باستمرار السالمة النفسیة حتى في 
مواجهة الظروف الصادمة والتي من شأنها دعم قدرة الفرد على مواجهة المشكالت والتغلب 

علیها.
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تمهید:
منهاالكاملالتحررأنإذتجنبه،المستحیلمنحیاتنافيطبیعًیاشیًئاالضغوطتعتبر

التكیفعلىوقدرتهالفردطاقةتستنفذوالمستمرةالضاغطةالحیاةأحداثفإنالموت،یعني
، وسنتعرف في هذا الفصل على الضغط والجسمیةالنفسیةواألمراضلإلجهادوتعرضه

النفسي من حیث التعریف والمقاربة النظریة وغیرها من العناصر الملمة بالموضوع والخاصة 
به.
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تعریف الضغوط النفسیة:   )1

حالة بیولوجیة تظهر ) الضغوط بأنها عبارة عن إرهاق، وهي Hans Selyeَعرََّف سیالي (
بمجرد أن یحاول الفرد التالؤم مع التحدیات والتغیرات التي ُتواجهُه في مجرى الحیاة الیومیة، 
وأنه عبارة عن ردة فعل جسدیة ونفسیة على موقف یشعر فیه الشخص بأنه مرهق أو یشعر 

الرحمان السید الطریري عبد (.بأن الموقف فوق طاقته ویعتبر أن إحساسه بالعافیة مهدد
)11ص1994

الضغط على أنه العالقة الخاصة بین الفرد والبیئة، والتي Folkman)عرَّف فولكمان (
ذاته ومتجاوزة لمصادره وٕامكاناته.ُیقیُمها الفرد على أنها ُمهددة ل

مجموعة المثیرات التي یتعرض لها الفرد "" الضغط على أنه: Lazarusویعرف الزاروس "
االستجابات المترتبة علیها وكذلك تقدیر الفرد لمستوى الخطر، وأسالیب باالضافة إلى

مع الضغط والدفاعات النفسیة التي یستخدمها الفرد في مثل هذه الظروف". (عیاش التكیف 
)15ص2004بن سمیر معزي العنزي 

للضغوط:المقاربة النظریة)2

اختلفت النظریات التي اهتمت بدراسة الضغوط طبقا الختالف األطر النظریة التي تبنتها 
وانطلقت منها، فهناك نظریات ذات أسس نفسیة أو فسیولوجیة أو اجتماعیة، ومن أهم هذه 

النظریات ما یلي:

:"Cannon"نظریة كانون)2-1

لضغط بأنه ردود فعل الجسم یعتبر كانون أحد الرواد األوائل في بحوث الضغط، وعرف ا
، التي Fight or Flightفي حالة الطوارئ، وأشار إلى مفهوم استجابة المواجهة أو الهروب 

قد یسلكها الفرد حیال تعرضه للمواقف المؤلمة في البیئة وتعتبر هذه االستجابة تكیفیة ألنها 
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للكائن ألنها تزید من تمكن الفرد من االستجابة بسرعة للتهدید، غیر أنها قد تكون ضارة 
مستوى أدائه االنفعالي والفسیولوجي عندما یتعرض لضغوط مستمرة وال یستطیع المواجهة أو 
الهروب،  ویحدث تنشیط للجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز الغددي مما یؤدي إلى حدوث 

ن جسم تغیرات فسیولوجیة تجعل الشخص مستعدًا لمواجهة التهدید أو الهروب، ویرى كانون أ
اإلنسان مزود بمیكانیزم یساهم في االحتفاظ بحالة من االتزان، أي قدرة الجسم على مواجهة 
التغیرات التي تحدث وكذلك میله إلى العودة إلى الوضع الفسیولوجي الذي كان علیه قبل 

هذا الضغط، وبالتالي فإن أي متطلب بیئي إذا فشل الجسم في التعامل معه فإنه یخّل ب
.ومن ثم ینتج المرضاالتزان،

نظریة فروید للتحلیل النفسي :)2-2
تنطوي دینامیات الشخصیة على التفاعالت المتبادلة "Freud"فرویدطبقًا لوجهة نظر 

وهو الجانب البیولوجي Idوعلى الصدام بین الجوانب الثالثة للشخصیة وهي الهو 
ویعكس Super Egoاألعلى الجانب السیكولوجي للشخصیة، واألنا Egoللشخصیة، واألنا 

قیم ومعاییر المجتمع، فالهو تحاول دائمًا السعي نحو إشباع المحفزات الغریزیة ودفاعات 
األنا تسد علیها الطریق، وبالتالي ال تسمح لهذه المحفزات والرغبات الغریزیة الصادرة من 

المجتمع ویتم هذا الهو باإلشباع ما دام هذا اإلشباع ال یتسق وال یتماشى مع قیم ومعاییر 
عندما تكون األنا قویة، ولكن عندما تكون األنا ضعیفة وتكون كمیة الطاقة المستثمرة لدیها 
منخفضة فسرعان ما یقع الفرد فریسة للصراعات والتوترات والتهدیدات، ومن ثم ال تستطیع 

لبات الواقع األنا القیام بوظائفها وال تستطیع تحقیق التوازن بین مطالب وحفزات الهو ومتط
الخارجي، وعلى هذا ینتج الضغط النفسي.

وٕان االنفعاالت السلبیة كالقلق والخوف، ما هي إّال امتداد لصراعات وخبرات ضاغطة 
Psychologicalومؤلمة مر بها الفرد في الطفولة، ولذلك فإن المشقة والكدر النفسي (

Distress امتداد للصعوبات والخبرات الماضیة ) التي یعانیها الفرد في حیاته الحالیة هي
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والتي حاول التعامل معها من خالل استخدام میكانیزمات الدفاع في الطفولة والتي تبدو غیر 
(ماجدة بهاء الدین السید .لمواقف والخبرات المؤلمة حالیاً توافقیة وغیر مالئمة اجتماعیًا ل

)132، 131ص ص2008عبید 

نظریة التقییم المعرفي لالزاروس : )2-3

أن طریقة تفكیر الفرد بالمواقف التي یتعرض لها هي ، Lazarus) 1966الزاروس(أكد 
التي تسبب الضغط له، بمعنى أنه حین یكون الموقف مجهدا،یجب أن ندرك أوال بأنه كذلك، 

أن ه النظریةأي یجب إدراكه بأنه مهدد لصحة الفرد وسالمته بمعنى أن األساس في هذ
االستجابة للضغط تحدث فقط عندما یقّوم الفرد موقفه الحالي بأنه مهدد، أي یحاول الفرد 
تقییم الموقف معرفیًا بصورة أولیة لتحدید معنى الموقف و داللته،  وأن رد الفعل یظهر 

تقییم عندما یدرك الفرد أن بعض القیم أو المبادئ المهمة تبدو مهددة. ففي هذه المرحلة یتم 
جمیع المنبهات على أنها ضارة أو مفیدة أو ال تشكل أیة خطورة، ثم بعد ذلك یقوم بعملیة 
تقییم ثانوي لتحدید مصادر المواجهة التي یستند إلیها في التعامل مع الموقف، ثم القیام 
باستجابة المواجهة إزاء الموقف الضاغط وهو ما سماه الزاروس بعملیة التقییم األولي و 

وكلتا المرحلتین متأثرة بعدد من ) 36ص2005(عبد العزیز عبد المجید محمد نوي، الثا
العوامل اآلتیة :

.طبیعة المنبه نفسه
.خصائص الفرد الشخصیة
.الخبرة السابقة بالمنبه
.ذكاء الفرد
.المستوى الثقافي للفرد
 .101ص2001(فاروق السید عثمان تقویم الفرد إلمكاناته(
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:"هولمز و راهيـ "الحیاة الضاغطة لنظریة أحداث)2-4

أن أحداث الحیاة وتغیرات Holmes& Rahe) 1967هولمز وراهي (أكد كلٌّ من 
البیئة الخارجیة سواء أكانت ایجابیة أو سلبیة من شأنها أن تسبب ضغطا على الفرد، وأعدا 

فراد ذوي الدرجات بذلك مقیاسًا لقیاس تأثیر أحداث الحیاة الضاغطة على األفراد، وأن األ
المرتفعة على المقیاس هم الذین یتعرضون لإلصابة باألمراض مقارنة باألفراد ذوي الدرجات 
المنخفضة فیه، وأن تكدس وتراكم أحداث الحیاة الضاغطة(أي الضواغط البیئیة) یحدث 
المشقة والضیق للفرد،وترتبط أحداث الحیاة الضاغطة التي تكون مهددة وغیر مرغوبة 

ماعیا وال یمكن التحكم والتنبؤ بها بالمشقة النفسیة، وكذلك ترتبط باالكتئاب والقلق وظهور أجت
بعض األضطرابات الذهنیة مثل البارانویا والشیزوفرینیا، وقد تؤدي هذه األحداث أیضا الى 

1998(فاید حسین علي .الى األعراض واألضطرابات النفسیةالمنغصات الیومیة وبالتالي 
) 15ص 

:"سیلجمانـ "ظریة العجز المكتسب لن)2-5

Learned، مفهوم العجز المتعلم أو المكتسب Seligman) 1975(جمانیسلأرجع 
Helplessnessلى أن تكرار تعرض الفرد للضغوط مع تزامن اعتقاده بأنه ال یستطیع إ

بالعجز التحكم في المواقف الضاغطة أو مواجهتها فإن هذا من شأنه أن یجعل الفرد یشعر 
وعدم القیمة أو االستحقاق، وأن هذا الشعور بالعجز یجعله یبالغ في تقییمه لألحداث 
والمواقف التي یمر بها ویشعر بالتهدید منها، ویشعر بعدم قدرته على مواجهتها مما یجعله 
یشعر بالفشل بشكل مستمر، ویدرك أن فشله وعدم قدرته على المواجهة في الماضي 

ر معه في المستقبل ومن ثم یشعر بالیأس ثم یترتب على ذلك الشعور والحاضر سوف تستم
بالسلبیة والبالدة وانخفاض تقدیر الذات ونقص الدافعیة واالكتئاب.
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وتعود أسباب العجز المتعلم إلى نوعین من العوامل: أولها عوامل بیئیة ضاغطة سواء في 
نیهما إلى عوامل ذاتیة وتتعلق بالشخص الحیاة األسریة أو المهنیة أو االجتماعیة للفرد، وثا

ذاته وبخصائص شخصیته والتي على أساسها یتحدد نوع االستجابة التي تصدر عنه إزاء 
األحداث الضاغطة، ومن أمثلة ذلك مفهوم الفرد عن ذاته ومركز التحكم والمرونة 

)70ص2006(طه عبد العظیم حسین واالنطوائیة.

:نظریة فعالیة الذات لباندورا )2-6

إلى أن قدرة الفرد على التغلب على األحداث Bandura) 1982باندورا (أشار 
لدیِه، وأن Self-Efficacyالصدمیة والخبرات الضاغطة تتوقف على درجة فاعلیة الذات 

فاعلیة الذات لدى الفرد تنمو من خالل إدراك الفرد لقدراته وٕامكاناته الشخصیة ومن خالل 
بها في حیاته، حیث تعمل هذه الخبرات في مساعدة الفرد على تعدد الخبرات التي یمر

التغلب على المواقف الضاغطة التي تواجهه، ویؤكد باندورا أیضًا أن الشخص عندما یواجه 
بموقف معین فإنه یقیم الموقف من خالل نوعین من التوقعات، وهما: أوًال توقع النتیجة، 

صي الذي یؤدي إلى نتیجة معینة، وثانیا توقع ویشیر ذلك إلى تقویم الفرد لسلوكِه الشخ
الفاعلیة ویشیر ذلك إلى اعتقاد الشخص وقناعته بأنه یستطیع تنفیذ السلوك الذي یتطلب 
حدوث النتیجة بشكل ناجح، وعلى ضوء ذلك صاغ باندورا نظریته عن فعالیة الذات، وأن 

الفرد كافیة لمواجهة الموقف، توقعات الفاعلیة لدى الفرد عندما تكون في تزاید تكون مصادر 
Bandura(.وبالتالي یصبح الموقف أقل تهدیدًا للفرد 1982 P191-215(

:"هوبفولـ "نظریة حفظ المصادر ل)2-7

أن الضغط یحدث عند وجود واحدة  من الحاالت ،Hobfoll) 1989(هوبفولیرى 
(المفیدة) التي یمتلكها  في مواجهة التالیة: أوًال عندما یعاني الفرد من فقدان مصادر السعادة
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الضغوط، وثانیًا عندما تكون هذه المصادر معرضة للتهدید، وثالثًا عندما ال یتم استثمار أو 
تفعیل هذه المصادر. 

:وقد صنف هوبفول المصادر إلى أربعة أصناف وهي
النقل (الحسیة) مثل البیت والمالبس والحصول على وسائل أوًال: المصادر الموضوعیة

.وغیرها
.وثانیًا: المصادر الحالیة مثل الوظیفة والعالقات اإلنسانیة

، ورابعًا: مصادر self-efficacyوثالثًا: المصادر الشخصیة مثل المهارات أو فاعلیة الذات 
مثل توفر المال والقروض الطاقة وهي المصادر التي تسهل تحقیق المصادر األخرى 

. والمعرفة
) إلى مجموعة من الفرضیات أو(المبادئ) التي تركزت 1996وتوصل هوبفول وجماعته(

على نظریة صیانة أو حفظ المصادر وهي: 
  .أن فقدان المصادر یعتبر السبب الرئیسي للضغط بسبب تعرض الفرد لمحنة
 تقوم المصادر على حمایة وحفظ المصادر األخرى. فمثًال تقدیر الذات هو مصدر

د یكون مفیدًا لبقیة المصادر، فمثًال ِوجد أن النساء اللواتي لدیهّن تقدیر ذات مهم وق
مرتفع یستطعّن االستفادة من الدعم االجتماعي عند مواجهتهّن للضغط على عكس 
النساء اللواتي لدیهّن تقدیر ذات منخفض فإنهّن یفسرّن الدعم االجتماعي على أنه 

یبتعدّن وال یستفدن من هذا الدعم.ك فإنهّن دلیل على عدم الكفایة الذاتیة وبذل
لمستمر للمواقف الضاغطة یستنزف األفراد مصادر المقاومة المخزونة بعد تعرضهم ا

وهذا االستنزاف یقلل قابلیة الفرد لمواجهة ضغوط إضافیة. وهذه الحالة ،(الضغوط)
بین المصادر توضح أهمیة الحفاظ على المصادر وذلك بالتركیز على كیفیة التفاعل 

ومتطلبات متغیرات الموقف باستمرار الزمن، باعتبارها عملیة كشف للضغوط 
المتعاقبة، إن هذا المبدأ یظهر أهمیة فحص النتیجة على المصادر باإلضافة إلى 

)103- 99ص2008(محمد الصیرفي فحص المصادر على النتیجة.
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أنواع الضغوط: )3
الذي تبنى علیه بقیة الضغوط األخرى، وهو یعد تشكل الضغوط النفسیة األساس الرئیسي 

العامل المشترك في جمیع أنواع الضغوط االخرى مثل الضغوط االجتماعیة، وضغوط العمل 
(المهنیة)، والضغوط العاطفیة وضغط الجماعة والرفاق والضغوط السیاسیة، والضغوط 

ط هو الجانب النفسي.الناتجة عن االعالم. أن القاسم المشترك الذي یجمع كل هذه الضغو 
وتتعدد الضغوط النفسیة تبعا لتعدد مدارس علم النفس وتخصص علماء النفس إلى عدة 

:منهاأنواع
:الفرد على وتنتج عنها استجابات شدیدة القوة لدرجة أنها تتجاوز قدرةضغوط حادة

المواجهة، وتختلف هذه االستجابات من شخص إلى آخر، وال یشیر بالضرورة إلى 
وجود أمراض عقلیة أو جسمیة وٕانما هي استجابات عادیة تشیر إلى ضرورة التدخل. 

 :وینتج عنها استجابات طفیفة مع مجموعة من عالمات الضغط ضغوط غیر حادة
.وأعراضه التي من السهولة مالحظتها

 :وهي ال تظهر دائما أثناء وقوع الحدث وٕانما تظهر بعد فترة.ضغوط متأخرة
 :وهي ناتجة عن حوادث عنیفة وشدیدة وعالیة وتترك آثارها ضغوط ما بعد الصدمة

على الكائن الحي بشكل طویل المدى. 
) إلى نوعین من الضغط النفسي هما: Seleyسیلي (وأشار
 :یزید من حجم المتطلبات على الفرد ویسمى أیضا وهذا الضغط النفسي السیيء

"األلم"، مثل فقدان عمل أو فقدان عزیز.
:وهذا یؤدي إلى إعادة التكیف مع الذات أو البیئة المحیطة الضغط النفسي الجید

كوالدة طفل جدید أو سفر في عمل أو بعثة دراسیة.
ا: ) عن نوعین آخرین من الضغط النفسي همSeleyسیلي (كما تحدث
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:وینتج عن تراكم األحداث السلبیة للضغط النفسي المنخفض الضغط النفسي الزائد
بحیث تتجاوز مصادر الفرد وقدرته على التكیف معها.

:ویحدث عندما یشعر الفرد بالملل وانعدام التحدي الضغط النفسي المنخفض
) 26، 25صص 2006حسن مصطفى عبد المعطي (والشعور باإلثارة.

مصادر الضغوط: )4

تتمثل أهم مصادر الضغوط النفسیة في المشكالت الذاتیة للفرد، والتي من أهمها: 

كالثورة والغضب واالكتئاب والفتور واإلثارة المشكالت النفسیة (االنفعالیة):)4-1
وسرعة التهور.

وذلك بأن األفراد الذین یعانون الضغوط النفسیة هم االفراد المشكالت االقتصادیة:)4-2
خفض، ویعیشون في منطقة مزدحمة الذین یعیشون مستوى اقتصادي اجتماعي من

بالسكان، وان هؤالء یعیشون اضطرابات أسریة ویعانون من ارتفاع معدل 
(حمدي علي فرماوي ورضا عبد اهللا االصابة باألمراض النفسیة والجسمیة.

)63ص2009
Harburgوقد أیدت هذا المصدر نتائج دراسة (المشكالت العائلیة (األسریة):)4-3

) من حدوث ضغوط اجتماعیة Sandler 1980) وكذلك نتائج دراسة (1973
ومشكالت أسریة تنتج عن أسباب متعددة داخل األسرة والطالق، وكلها مصادر 

یة لدى األفراد.للضغوط النفسیة تتسبب في ظهور بعض االضطرابات النفس
) 38ص2008(أحمد ماهر 

المرتبطة بالصحة الجسدیة الفسیولوجیة كالصداع وارتفاع المشكالت الصحیة:)4-4
معدل ضربات القلب والغثیان والرعشة ...الخ.

والمتعلقة بظروف الدراسة مثل صعوبة التعامل مع الزمالء، المشكالت الدراسیة:)4-5
والمعلمین وصعوبة التحصیل الدراسي وضعف القدرة على التركیز، وعدم القدرة 
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عیاش بن سمیر (على أداء الواجبات المنزلیة والفشل في االمتحانات ... الخ.
)15ص2004معزي العنزي

عناصر الضغط النفسي:)5

سیزالجي" أن الضغوط تجارب داخلیة تخلق وتولد عدم التوازن النفسي لقد بین "والس" و"و 
أو الفیزیولوجي للفرد وهي تكون نتیجة العوامل في البیئة الخارجیة (المنظمة أو الشخص)

وهذا یعني أنه یمكن تحدید الضغوط بثالث عناصر رئیسیة تتمثل في:

العنصر المثیر: )5-1

مشاعر الضغوط وتكون مصادرها البیئة أو المنظمة تمثل المثیرات األولیة الناتجة عن 
أو الفرد.

عنصر االستجابة: )5-2

ویتمثل في ردود الفعل الفیزیولوجیة والنفسیة والسلوكیة التي یبدیها الفرد مثل القلق، 
التوتر، واالحباط.

عنصر التفاعل: )5-3

ات وهو العنصر الذي یحدث تفاعل دینامي وكامل ما بین عوامل أو مسببات المثیر 
واالستجابات، ویأتي التفاعل مع العوامل البیئیة وعوامل تنظیمیة في العمل والمشاعر 

)269ص2006(نبیل دخان وبشیر الحجاز االنسانیة وما یترتب عنها من استجابات. 

اآلثار التي تترتب على الضغوط النفسیة: )6

یولوجیة وأخرى آثارا فستشیر الدراسات النفسیة والطبیة المختلفة إلى أن للضغوط النفسیة 
نفسیة واجتماعیة یمكن أن نلخصها في مایلي:
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المرتبطة بالضغوط في اضطراب تتمثل اآلثار الفیسیولوجیةاآلثار الفسیولوجیة: )6-1
التنفسي، ارتفاع الجهاز الهضمي، االسهال، االمساك المزمن، اضطراب الجهاز

الدرقیة، الغدةضخمضغط الدم، الصداع النفسي، انتشار األمراض الجلدیة، ت
البول السكري، التشنج العضلي، التهاب المفاصل الروماتیزمي، اضطرابات الغذاء 

والمیل للتقیؤ والغثیان، ویضیف "هیلجرد وكویك" كفقدان الشهیة، أو الشره والبدانة
األخرى مثل النوبات القلبیة، قرحةالمعدة، ارتفاع نسبةاآلثار الفیسیولوجیةبعض

الكلسترول.
وأثرها في الصحة "هاوس وآخرون" عالقة الضغوط المهنیةوأوضحت دراسة

الجلدیة، السعال، الجسمیة مثل اإلصابة بالذبحة الصدریة، قرحةالمعدة، الحكة
ضغط الدم، الصداع، مرض القلب. 

على أن للضغوط آثارا نفسیة تكاد تجمع نتائج البحوث النفسیةاآلثار النفسیة: )6-2
إدراك الفرد، وعدم وضوح مفهوم الذات لدیه، كما أن ذاكرته تتمثل في اضطراب 

والعقلي والجسمي، تضعف وتصاب بالتشتت، ویصبح أكثر قابلیة للمرض النفسي
كما أن تكرار الضغوط الشدیدة یؤدي بالفرد إلى الغضب والخوف والحزن 

والشعور باالكتئاب، وكذلك الشعور بالخجل والغیرة.
نمو، وعدم الثقة في النفس، ن ان تؤدي إلى اضطراب الإن الضغوط النفسیة یمك

وتشوش السمع، والحركات الزائدة، وكراهیة الذات، وضعف األنا، وضعفه 
وتصدع الهویة، والمیل إلى االغتراب، وكثرة الشكوى من المرض، والرغبة في 

)126، 125ص ص 2003(علي عسكر النعاس. 
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أسالیب التعامل مع الضغوط النفسیة وآلیات الدفاع: )7
أسالیب التعامل مع الضغوط النفسیة:)7-1

مع الضغوط شامل ویحتاج إلى تفصیل أكثر إن التصور العام عن أسالیب التعامل
وخاصة إذا استخدم مع آلیات الدفاع الالشعوریة، فیرى بعض علماء النفس بأن أسالیب 

لى أنها:التعامل مع الضغوط یعتمد ع

.وسیلة تعدیل أو محو الموقف الذي یزید من حدة المشكلة التي تسبب الضغط
.وسیلة التحكم اإلدراكي واستدعاء الخبرات لتحیید المشكلة
.وسیلة التحكم بالنتائج االنفعالیة للمشكلة ضمن حدود االستجابة الناجحة للحل

باختالف األفراد أنفسهم، وعموما فإن التعامل مع الضغوط عبارة عن أسالیب تختلف
فإن كل أسالیب المواجهة تؤكد على أن هناك أسالیب إیجابیة بناءة تتوجه مباشرة نحو حل 
المواقف الضاغطة، وعلى هذا فإن أبرز األسالیب االیجابیة اإلقدامیة لمواجهة الضغوط هي:

العمل من خالل الحدث
المساندة االجتماعیة
العالقات االجتماعیة
لكفاءة الذاتیةتنمیة ا
المبادأة
التریث

ومن األسالیب األخرى اإلیجابیة :
أسلوب حل المشكالت
إدارة الوقت
االتصال وسیلة لتقلیل الضغط
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االسترخاء
التحكم في أسالیب التفكیر
السلوك الصحي كمخفف للضغط
طلب االسناد االجتماعي
 ضبط النفس
توكید الذات
 الحدیث مع الذات
 نحو المهمةأسلوب التوجه
الخیال والتمني
اللعب كمساعد في تخفیف الضغوط

ومن األسالیب األخرى السلبیة:

التجنب والهروب
العدوان
االبدال

آلیات الدفاع:)7-2

یمكن اعتبار آلیات الدفاع وسائل ایجابیة وسلبیة في نفس الوقت، فهي ایجابیة عندما 
تستخدم بشكل قلیل ومناسب للموقف، وتساعد في العمل على توافق الفرد، بینما تكون 

عندما تستخدم بطریقة مبالغ فیها، بالوقت والمكان غیر المناسبین.سلبیة 

لحیل الدفاعیة هو "سیجموند فروید"، ویرى أن وأول من أدخل مفهوم آلیات الدفاع وا
الناس یلجئون إلیها لحمایة أنفسهم وتساعدهم على معالجة الصارعات واالحباطات وهي 
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التي تمثل عات راأسالیب عقلیة الشعوریة تقوم بتشویه الخبرات وتزییف األفكار والص
معلومات تثیر التهدید. تهدیدا للشخصیة، وهي تساعد على خفض القلق عندما یواجهون 

)31، 30ص2014محمد بحل منور الشمري (
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خالصة: 
المصطلحاتمنیعدالنفسيالضغطمصطلحمن خالل ما سبق عرضه، تجلى لنا أن

علىمعینةقوةتحدثهالذيالتأثیرإلىلیشیرالطبیعیةالعلوممجالفياالستخدامقدیمة
الحجمأوالشكلفيمعینةتغیراتإحداثإلىوتؤديتحملهاعلیهیصعبقدبصورةالشيء

عنینتجوهوالیومیة،الفردحیاةفيالطبیعیةالمكوناتأحدوالضغطالشيء،طبیعةأو
، وقد الحظنا النفسوعلمالتربیةمجالفيالضغطمفهوماستخدموقدالبیئة،معتفاعله

إلىمن آثار وعواقب على صحة الفرد، والتي تعزىاهتمام العلماء بهذا المصطلح وما له 
الضارةالنفسیةالتعبیراتلبعضوتعرضهكبیرةبصورةالفردعلىتؤثرالتيالقوةتلك

أوعضویةتأثیراتذلكیصاحبوقداالنفعالوحدةوالضیقوالقلقوالصداعكالتوتر
.التوافقوسوءالنفسياالضطرابإلىذلكجراءمنالفردیتعرضوقدفسیولوجیة
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تذكیر بفرضیات الدراسة:)1
الفرضیة العامة:)1-1

توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین الصالبة النفسیة والضغط 
.لدى الشرطیاتالنفسي

الفرضیات الجزئیة: )1-2
 لدى االلتزام ومستوى الضغط النفسيتوجد عالقة ارتباطیة موجبة بین بعد

الشرطیات
لدى توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین بعد التحدي ومستوى الضغط النفسي

الشرطیات
لدى توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین بعد التحكم ومستوى الضغط النفسي

الشرطیات
إجراءات الدراسة:)2

والیة بسكرة، حیث تم اختیار عینة لقد تمت االجراءات التطبیقیة للدراسة بمدیریة أمن 
لف قطاعات األمن ومختلف شرطیة من مخت30الدراسة بطریقة قصدیة، وتتكون العینة من 

الرتب.

االستطالعیة قمنا بزیارة مدیریة األمن لوالیة بسكرة، وذلك بهدف الدراسةفي إطارو 
التعرف على عینة الدراسة، وكذا التعرف على بعض خصائص العینة من خالل بعض 
المالحظات واالستفسارات عن طبیعة وعبء مهام وظیفة الشرطیة وأن عملهن في األمن 

ضغط العمل وضغط البیت یخضع لنفس القوانین مثل الرجال، هذا وباإلضافة إلى 
ومسؤولیات الحیاة المختلفة.
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أما مدة التربص والتطبیق فقد دامت أكثر من شهر (أفریل)، وذلك للصعوبات التي 
واجهتنا، كإجراءات قبول التربص حیث تطلب وقتا كبیرا للموافقة، إضافة إلى عدم وجود 

رغم ذلك استطعنا تخطي تلك الشرطیات في مكان واحد وعدم مداومتهم في نفس الفترة، لكن 
الصعوبات وٕانهاء التطبیق.

المنهج المستخدم: )3

ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیةعالقةمن وجودتأكدالتاستهدفالدراسةبما أن 
النفسیة والضغط النفسي لدى الشرطیات، فإن المنهج المناسب لهذه الدراسة بین الصالبة

هو: 

إلى وصف الظاهرة محل الدراسة وتشخیصها وٕالقاء الذي یهدف "المنهج الوصفي" 
الضوء على جوانبها المختلفة وجمع البیانات الالزمة عنها مع فهمها وتحلیلها من أجل 

أي كشف الحقائق الراهنة التي ،الوصول إلى المبادئ والقوانین المتصلة بظواهر الحیاة
(ربحي بمتغیرات أخرى.تتعلق بظاهرة مع تسجیل داللتها وتصنیفها وكشف ارتباطها 

)43، 42ص ص2000مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم 

كما یعرف المنهج الوصفي على أنه: "ذلك النوع من أسالیب البحث الذي یهدف إلى 
معرفة ما إذا كان هناك عالقة بین متغیرین أو أكثر، ومعرفة درجة قوة تلك العالقة (إن 

1999محمد عبیدات وآخرون(جبة أم سالبة)".وجدت) واتجاهاتها (طردیة أم عكسیة، مو 
)46ص
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وصف عینة الدراسة:)4

لقد تم اختیار عینة الدراسة بطریقة قصدیة ألن هذا النوع یتناسب مع موضوع دراستنا، 
30وكان عدد أفراد العینة في والیة بسكرة، توهذه العینة متمثلة في الشرطیات العامال

لیس كبیر لذلك قمنا باستخدام هذا النوع من العینات.نحیث أن عددهشرطیة، 

أدوات الدراسة: )5
" حیث االستبیانلقد قمنا باختیار األداة التي تتناسب مع موضوع الدراسة والمتمثلة في "

یعد أحد الوسائل التي یعتمد علیها الباحث في تجمیع المعلومات من مصادرها، فهو عبارة 
ق توقعاته للموضوع. یطرحها الباحث على المبحوثین وفعن مجموعة من األسئلة التي

)165ص2000(مروان عبد المجید ابراهیم 
كما یعرف االستبیان على أنه: "مجموعة من األسئلة المكتوبة التي تعد بقصد الحصول 
على معلومات أو آراء المبحوثین حول ظاهرة أو موقف معین. ویعد االستبیان من أكثر 
األدوات استخداما في جمع البیانات الخاصة بالعلوم االجتماعیة التي تتطلب الحصول على 

) 64ص1999تصورات أو آراء األفراد. (محمد عبیدات وآخرون معلومات أو معتقدات أو
واعتمادا على أداة االستبیان قمنا باستخدام استبیانین وهما كالتالي:

.مقیاس الصالبة النفسیة
.مقیاس أسالیب مواجهة الضغوط النفسیة

)، وهي 2002(مخیمرعماد محمد أحمد من إعداد الصالبة النفسیة:مقیاس)5-1
تركز عبارة 47أداة تعطي تقدیرا كمیا لصالبة الفرد النفسیة، واالستبیان مكون من 

وقد تم تقنینه على البیئة الجزائریة من طرف على جوانب الصالبة النفسیة للفرد،
من جامعة الحاج لخضر باتنة، وأصبح عدد البنود بشیر معمریةاألستاذ الدكتور 

بندا، 16) االلتزام وتقیسه 1ا موزعة على ثالثة أبعاد هي: بند48في االستبیان 
ویجاب عنها بأسلوب بندا، 16) التحدي وتقیسه 3بندا، 15) التحكم وتقیسه 2
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، 0تقریري، وتصحح إجابات المفحوصین ضمن أربعة بدائل هي: ال وتنال درجة 
بالتالي تتراوح درجات، و 3، متوسط وتنال درجتین، كثیرا وتنال 1قلیال وتنال درجة 

، وارتفاع الدرجة یعني ارتفاع الصالبة 144–0درجة كل مفحوص نظریا بین: 
النفسیة.

تم إعداد مقیاس مستوى الضغط النفسي مقیاس مستوى الضغط النفسي: )5-2
،  John Ehrenreichالمختصر، من طرف الباحث الفرنسي جون أوررایش

واستخدمته الفیدرالیة العالمیة لشركات  السویسریة.2006
هو مقیاس غیر تشخیصي وٕانما الهدف منه قیاس مستوى الضغط النفسي لدى و

، و یلي كل بند أربع بدائل (أبدا، نادرا،أحیانا، ) عشرا بندا16(الفرد من خالل 
یث قدر ). یتمتع المقیاس بصدق وثبات مرتفع ح1،2،3،4(دائما) تقابلها الدرجات

.0.87معامل الثبات باستخدام معادلة" الفا كرونباخ" بـ
، كما تم تقنینه من طرف الباحثة صوریة عثماني مرابطوقد تمت ترجمته من)5-3

وتم التحقق من صدق وثبات المقیاس حیث قدر معامل الثبات طرف الباحثة، 
تمتع المقیاس )، األمر الذي یشیر إلى 0,87الفا كرونباخ" بـ (باستخدام معادلة "

مفردة من مؤسسات 30حددت عینة التقنین بـ كمابدرجة عالیة من الثبات.
وتصحح درجة كل مفحوص نظریاتختلفوبالتالي الصحة العمومیة لوالیة بسكرة.

حسب مایلي:
19-20.مستوى سوي للضغط النفسي :
21-35.مستوى متوسط للضغط النفسي :
36 الضغط النفسي.فأكثر : مستوى خطر من
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تقنیات المعالجة اإلحصائیة: )6
إتباعا للمنهج المستخدم وأداة الدراسة، استخدمنا التقنیات اإلحصائیة التالیة: 

وقد تم استخدام المتوسط الحسابي، وهو حاصل قسمة مجموع األسالیب الوصفیة:)6-1
جمیع الدرجات على العدد الكلي.

" لمعرفة هل هناك بیرسون"معامل االرتباطحیث استخدمنا األسالیب االستداللیة:)6-2
.لدى الشرطیاتبین الصالبة النفسیة والضغوط النفسیةموجبة عالقة ارتباطیة
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عرض نتائج الدراسة:أوال: 

وهي كالتالي:یمكن تلخیص نتائج الدراسة وفقا لترتیب فرضیات الدراسة 

عرض نتائج الفرضیة العامة:)1

بین الصالبة ذات داللة إحصائیةموجبةة ارتباطیة"توجد عالقنص الفرضیة العامة: 
النفسیة والضغط النفسي لدى الشرطیات" 

الختبار العالقة ) بیرسون(معامل االرتباطوللتأكد من الفرضیة العامة قمنا باستخدام 
، والنتائج موضحة في لدى الشرطیاتبین متغیر الضغط النفسي ومتغیر الصالبة النفسیة

الجدول كالتالي:

الضغط النفسي والصالبة النفسیة): یوضح العالقة بین 1(رقمالجدول

معامل االرتباط العینةالمتغیرات
)بیرسون(

المتوسط الحسابي

الضغط النفسي
300,08

42

102الصالبة النفسیة

الضغط النفسيیتضح من خالل الجدول المدون أعاله أن معامل االرتباط بین متغیري 
أما المتوسط الحسابي دال إحصائیا. هو غیر و 0,08بلغ الشرطیاتلدى والصالبة النفسیة

قیمة متوسط الضغط تالتصحیح حیث كانللمتغیرین فقد كان كالهما مرتفع مقارنة بنسب 
فأكثر) والذي یدل على مستوى خطر من الضغط 36) وهي تقع في المجال (42النفسي (

) وتدل على صالبة نفسیة مرتفعة.102(النفسي، أما قیمة المتوسط في الصالبة النفسیة 
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عرض نتائج الفرضیات الجزئیة:)2
عرض نتائج الفرضیة الجزئیة األولى:)2-1

ذات داللة إحصائیة بین موجبةتوجد عالقة ارتباطیة"الجزئیة األولى:نص الفرضیة
بعد اإللتزام ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیات"

الختبار ) بیرسون(معامل االرتباطقمنا باستخدام الجزئیة األولىوللتأكد من الفرضیة 
، والنتائج موضحة في لدى الشرطیاتاإللتزامالعالقة بین متغیر الضغط النفسي ومتغیر 

الجدول كالتالي:

وبعد اإللتزامالضغط النفسي ): یوضح العالقة بین 2(رقمالجدول

العینةالمتغیرات
معامل االرتباط 

)بیرسون(
الحسابيالمتوسط 

الضغط النفسي
300,07

42

35اإللتزام

الضغط النفسيیتضح من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط بین متغیري 
أما المتوسط الحسابي للمتغیرین هو غیر دال إحصائیا.و 0,07بلغ لدى الشرطیاتاإللتزامو 

فأكثر) والذي یدل 36() وهي تقع في المجال 42فقد كانت قیمة متوسط الضغط النفسي (
) 35على مستوى خطر من الضغط النفسي، أما قیمة المتوسط في بعد اإللتزام فقد كانت (

الصالبة النفسیة المتوسطة.حدودوهي في

عرض نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة: )2-2

ذات داللة إحصائیة بین موجبةتوجد عالقة ارتباطیة":الثانیةالجزئیة نص الفرضیة
ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیات"التحديبعد 
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الختبار ) بیرسون(معامل االرتباطوللتأكد من الفرضیة الجزئیة األولى قمنا باستخدام 
، والنتائج موضحة في لدى الشرطیاتالتحديالعالقة بین متغیر الضغط النفسي ومتغیر 

الجدول كالتالي:

النفسي وبعد التحديالضغط ): یوضح العالقة بین 3(رقمالجدول

العینةالمتغیرات
معامل االرتباط 

)بیرسون(
المتوسط الحسابي

الضغط النفسي
300,18

42

34,5التحدي

الضغط النفسيیتضح من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط بین متغیري 
للمتغیرین . أما المتوسط الحسابي هو غیر دال إحصائیاو 0,18بلغ لدى الشرطیاتوالتحدي

فأكثر) والذي یدل 36) وهي تقع في المجال (42فقد كانت قیمة متوسط الضغط النفسي (
على مستوى خطر من الضغط النفسي، أما قیمة المتوسط في بعد التحدي فقد كانت 

الصالبة النفسیة المتوسطة.حدود) وهي في34,5(

: الثالثةعرض نتائج الفرضیة الجزئیة )2-3

ذات داللة إحصائیة بین موجبةتوجد عالقة ارتباطیة":الثالثةالجزئیة نص الفرضیة
ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیات"التحكمبعد 

الختبار ) بیرسون(معامل االرتباطوللتأكد من الفرضیة الجزئیة األولى قمنا باستخدام 
والنتائج موضحة في ، لدى الشرطیاتالتحكمالعالقة بین متغیر الضغط النفسي ومتغیر 

الجدول كالتالي:
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التحكمالضغط النفسي وبعد ): یوضح العالقة بین 4(رقمالجدول

العینةالمتغیرات
معامل االرتباط 

)بیرسون(
المتوسط الحسابي

الضغط النفسي
30-0,04

42

32التحكم

النفسيالضغط یتضح من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط بین متغیري 
أما المتوسط الحسابي هو غیر دال إحصائیا.و 0,04-بلغ لدى الشرطیاتوالتحكم

فأكثر) 36) وهي تقع في المجال (42للمتغیرین فقد كانت قیمة متوسط الضغط النفسي (
والذي یدل على مستوى خطر من الضغط النفسي، أما قیمة المتوسط في بعد التحكم فقد 

صالبة النفسیة المتوسطة.) وهي في حدود ال32كانت (
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:على ضوء فرضیات الدراسةومناقشة النتائجثانیا: تحلیل

مقیاس و ،"الصالبة النفسیة"مقیاسأدوات الدراسة المتمثلة في واستخدامبعد تطبیق
حساب و وبعد جمع البیانات وتفریغها ،الشرطیات بوالیة بسكرةعلى "مستوى الضغط النفسي"

، وانطالقا من تساؤل وفرضیات الدراسة: spss20ـاالرتباط باالعتماد على نظام المعامل

 ذات داللة موجبةتوجد عالقة ارتباطیة"التي تنص على:الفرضیة الجزئیة األولى و
" لتزام ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیاتبین بعد اإلإحصائیة 

لتزام اإلذات داللة إحصائیة بین بعد إیجابیةعدم وجود عالقة ارتباطیة تبین لنا 
، وذلك من خالل معامل االرتباط بیرسون حیث ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیات

، ، أي أن العالقة سلبیة بین المتغیرین) وهي غیر دالة إحصائیا0,07كانت النتیجة (
.وبالتالي عدم تحقق الفرضیة الجزئیة األولى

 :ذات داللة موجبةتوجد عالقة ارتباطیة"الفرضیة الجزئیة الثانیة والتي تنص على
إحصائیة بین بعد التحدي ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیات"

التحديذات داللة إحصائیة بین بعد إیجابیةتبین لنا عدم وجود عالقة ارتباطیة
معامل االرتباط بیرسون حیث ، وذلك من خالل ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیات

، ، أي أن العالقة سلبیة بین المتغیرین) وهي غیر دالة إحصائیا0,18كانت النتیجة (
وبالتالي عدم تحقق الفرضیة الجزئیة الثانیة.

 ذات داللة موجبةتوجد عالقة ارتباطیة":التي تنص علىو الثالثةالفرضیة الجزئیة
إحصائیة بین بعد التحكم ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیات"

التحكمذات داللة إحصائیة بین بعد إیجابیةعدم وجود عالقة ارتباطیة تبین لنا 
، وذلك من خالل معامل االرتباط بیرسون حیث ومستوى الضغط النفسي لدى الشرطیات

، لمتغیرینأي أن العالقة سلبیة بین ا، ) وهي غیر دالة إحصائیا0,04-كانت النتیجة (
وبالتالي عدم تحقق الفرضیة الجزئیة الثالثة. 
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ذات داللة إحصائیة موجبة"توجد عالقة ارتباطیةالتي تنص على أنه الفرضیة العامة
بین الصالبة النفسیة والضغط النفسي لدى الشرطیات"

أبعاد الصالبة النفسیة (االلتزام، تبین من خالل نتائج الفرضیات الجزئیة والتي تتضمن 
التحدي، والتحكم) أن الفرضیة العامة لم تتحقق، كما تبین لنا ذلك من خالل معامل 

، أي أن العالقة سلبیة بین ) وهذه النتیجة غیر دالة إحصائیا0,08بیرسون حیث یساوي (
نتیجة بة النفسیة ومتغیر الضغط النفسي)، كما أكدت ذلك المتغیرین (متغیر الصال

الشرطیات في كال الدرجة مرتفعة لدى تالمتوسط الحسابي للمتغیرین حیث كان
الشرطیات.هؤالءمما یؤكد استقاللیة المتغیرین والعالقة السلبیة بینهما لدىالمتغیرین،

والنتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة والمتمثلة في العالقة السلبیة بین متغیر 
(جبرسون، دراسةنتائج تتوافق معلدى الشرطیاتوالضغط النفسيالصالبة النفسیة 

سلبیة بین المتغیرین المذكورین لدى طالب الذي توصل بدوره إلى وجود عالقة)1998
الدراسات العلیا في قسم علم النفس.
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في دراستنا هذه حاولنا التطرق إلى موضوع "الصالبة النفسیة وعالقتها بالضغط 
تبین لنا من خالل النتائج المتحصل علیها عدم تحقق الفرضیة النفسي لدى الشرطیات" و 

العامة التي تنص على وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الضغط النفسي والصالبة النفسیة 
لدى الشرطیات، كما أكد ذلك من خالل عالقة مستوى الضغط النفسي مع كل بعد من أبعاد 

التي اندرجت في صیغة فرضیات جزئیة، ووفق الصالبة النفسیة (اإللتزام، التحدي، التحكم)
هدف الدراسة تم استخدام األسلوب اإلحصائي "معامل االرتباط بیرسون" والذي دل على 
ارتباط عكسي بنتائج غیر دالة في عالقة مستوى الضغط النفسي مع كل بعد من أبعاد 

جة المتوسط الحسابي كما أكدت ذلك نتیالصالبة النفسیة ما یدل على استقاللیة المتغیرین، 
للمتغیرین حیث كانت الدرجة مرتفعة لدى كالهما مما یؤكد استقاللیة المتغیرین والعالقة 

.-بوالیة بسكرة -السلبیة بینهما لدى الشرطیات
إال أنه والضغوط التي تتعرض لهاالتي تواجه المرأة الشرطیةرغم كل الصعوباتو 

برهنت المرأة بأنها قادرة على تحمل المسؤولیة في ضروریة في المجتمع، فقدتها تبقى مكان
نسبة البنات المتمدرسات ترتفع من سنة إلى أخرى، وهذا ما هو إال نجد الیوم فمجاالت عدة، 

.دلیل على قدرة النساء على تحمل مختلف الصعاب التي تواجه المجتمعات



55

اللغة العربیة

الكتب:

، سلسلة أین مهاراتك وتدرب على كیفیة التعامل مع إدارة ضغوط العمل،أحمد ماهر)1
.2008، لدار الجامعیة للنشر، االسكندریة، جمهوریة مصر العربیةا

، طرق عالجه ومقاومته- النفسي مفهومه تشخیصهالضغط الطریطي عبد الرحمن: )2
.1994، جمهوریة مصر العربیةالدار الجامعیة للنشر، 

مكتبة الزهراء ،1ط،ضغوط الحیاة وأسالیب مواجهتها،حسن مصطفى عبد المعطي)3
.2006المملكة األردنیة،عمان،الشرق، 

، 1، طالعمل والحیاةالضغوط النفسیة في مجال ،حمدي علي فرماوي ورضا عبد اهللا)4
.2009المملكة األردنیة،دار الصفاء، عمان،

النظریة –مناهج وأسالیب البحث العلمي ،ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم)5
.2000المملكة األردنیة،، دار صفاء، عمان،1، ط-والتطبیق

استراتیجیات إدارة الضغوط ،طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین)6
.2006المملكة األردنیة،، دار الفكر، عمان،1، طالتربویة والنفسیة

عمان، دار الفكر،،1ط، القلق ودراسة الضغوط النفسیة،فاروق السید عثمان)7
.2001، المملكة األردنیة

، بسیكولوجیة مواجهة الضغوط في المجال الریاضي،عبد العزیز عبد المجید محمد)8
.2005جمهوریة مصر العربیة،القاهرة،، مركز الكتاب للنشر، 1ط



56

، ، دار الكتاب الحدیث، القاهرة3، طضغوط الحیاة وأسالیب مواجهتها،علي عسكر)9
.2003، جمهوریة مصر العربیة

الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة ،ماجدة بهاء الدین السید عبید)10
.2008المملكة األردنیة،، دار الصفاء، عمان،1، طالنفسیة

،مؤسسة حورس الدولیة، االسكندریة،الضغط والقلق اإلداري،محمد الصیرفي)11
.2008جمهوریة مصر العربیة،

، دار الفكر 1، طالنفسیةاتجاهات حدیثة في الصحة ،محمد قاسم عبد اهللا)12
.2001للطباعة والنشر، عمان، 

، دار الفكر للطباعة 4، طمدخل إلى الصحة النفسیة،محمد قاسم عبد اهللا)13
.2008المملكة األردنیة،والنشر، عمان،

-المساندة االجتماعیة والصحة النفسیة،محمد الشناوي وعبد الرحمن السید)14
جمهوریة ، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة،1، ط-مراجعة نظریة ودراسات تطبیقیة

.1994مصر العربیة،
، -والمراحل والتطبیقاتالقواعد –منهجیة البحث العلمي ،محمد عبیدات وآخرون)15

.1999المملكة األردنیة،، دار وائل، عمان،2ط
، 1، طأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة،مروان عبد المجید ابراهیم)16

.2000المملكة األردنیة،مؤسسة الوراق، األردن،
اللبنانیة، ، الدراسات المصریة 1، طالصحة النفسیة والعالج النفسي،زهران حامد)17

.1982جمهوریة مصر العربیة،القاهرة،

المجالت:



57

الضغط النفسي وعالقته بالصالبة النفسیة لدى ،تنهید عادل فاضل البیرقدار)18
، جامعة 1، العدد11، مجلة أبحاث كلیة التربیة االسالمیة، المجلد طلبة كلیة التربیة

. 2011الموصل، 
النفسیة والرغبة في التحكم لدى طالب الصالبة ،حمادة وعبد اللطیف حسن)19

.2002، العدد الثاني، 12، مجلة الدراسات النفسیة، المجلد الجامعة
الدور الدینامي للمساندة االجتماعیة في العالقة بین ضغوط ،فاید حسین علي)20

، مجلة دراسات نفسیة، رابطة األخصائیین الحیاة المرتفعة واألعراض االكتسابیة
. 1998النفسانیین، المصریة، المجلد الثامن، العدد الثاني، 

الصالبة النفسیة والمساندة االجتماعیة متغیرات وسیطیة في ،مخیمر عماد)21
، المجلة المصریة العالقة بین الضغوط وأعراض االكتئاب لدى الشباب الجامعي

.1997، 17السابع، العددللدراسات النفسیة، المجلد
إدراك القبول الرفض الوالدي وعالقته بالصالبة النفسیة لطالب ،مخیمر عماد)22

، المجلد السادس، العدد الثاني، الجامعة، المجلة المصریة للدراسات النفسیة
1996.

الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة االسالمیة ،نبیل دخان والحجاز بشیر)23
، مجلة الجامعة االسالمیة، سلسلة الدراسات لنفسیة لدیهموعالقتها بالصالبة ا

.2006، العدد الثاني، 14االنسانیة، المجلد 

الرسائل األكادیمیة:

الصالبة النفسیة وعالقتها بضغوط الحیاة لدى طلبة ،أبو الندى عبد الرحمن)24
.2007، قسم علم النفس، جامعة األزهر



58

الصالبة النفسیة وأحداث الحیاة الضاغطة لدى ،أحمد بن عبد اهللا محمد العیافي)25
، مذكرة عینة من الطالب األیتام والعادیین بمدینة مكة المكرمة ومحافظة اللیث

ه.1432مكملة لنیل درجة الماجستیر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
الصالبة النفسیة وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى تالمیذ المرحلة ،بوراس كاهینة)26

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التربیة، جامعة الثانویة یتیمي أحد الوالدین
. 2014الجزائر،مولود معمري تیزي وزو،

الضغوط النفسیة وعالقتها بالصالبة النفسیة لدى ،محمد بحل منور الشمري)27
یل ، جامعة نایف للعلوم األمنیة، رسالة لنالمصابین ببعض األمراض السیكوسوماتیة

.2014شهادة الماجستیر، الریاض، 
عالقة الضغوط النفسیة ببعض المتغیرات ،عیاش بن سمیر معزي العنزي)28

، درجة الماجستیر، جامعة نایف الشخصیة لدى العاملین في المرور بمدینة الریاض
.2004العربیة للعلوم األمنیة، 

:اللغة االجنبیة
Les Ouvrages:

29) Banadura : The Emotional Disorders, « New York
Internationel universities press » ,USA, 1982.

30) Funk.S.C : « Hardiness. a Review of Theory and
Reserch ». Health psychology. Vol 11. NO. 1992.

31) Kobassa. Maddi : « Effectiveness of Hardinss
Exercices and Social . Support as Resources Against
illness ». Journal of Psychosomatic Research.N 29.



59

32) Kobassa.S.C : « Commotment and Coping in Stress
Resistance a Mong Lawyers ». Jornal of personality and
social psychology. Vol 42. 1982.

33) Kobassa. Pucceti M : « Personality and Social
Resources In Stress Resistance ». Jornal of Personality and
Social Psychology. Vol 45. No. 1983.

األنترنت:

34) http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/88070





2002

X

1

2

3

4

5

6

Lamia
Text Box
01



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

 



02الملحق 
المقیاس المختصر لقیاس مستوى الضغط النفسي 

)John Ehrenreich 2006إعداد الباحث : (

)تمت ترجمته من طرف الباحثة صوریة عثماني مرابط(

دائما
ن)4(

أحیانا
ن)3(

نادرا
ن)2(

أبدا 
ن)1( الــــــــــــــــــفقــــــــــــــــــــــــــــــرات

متوتر وعصبي.حس نفسيأ-1
میة.آالم جسأعاني من -2
أنا دائما متعب نفسیا و جسدیا .-3
أقل ضجیج یشتتني .-4
.یهمنيعملي ال-5
تصرف بطریقة اندفاعیة و أواجه الكثیر من المخاطر.أ-6
.األحداث المؤلمبعضفيالتفكیرال أستطیع التوقف عن-7
.البكاءأریدأنا حزین و -8
أنا أقل فعالیة من ذي قبل .-9

التفكیر بوضوح  .التخطیط و أجد صعوبة في - 10
.النومالخلود فيصعوبة فيأجد- 11
.كان روتیني یحتاج جهد منيإن، حتى عملي أ- 12
جد منتقد من طرف اآلخرین.أنا- 13
یة.أرى أحالم مزعجة و كوابیس لیل- 14
و أي مضایقة تزعجني الغضب،عاني من قابلیة أ- 15

بعمق .
العمل على غیر العادة.أمضي كل وقتي في - 16

:الدرجـــــــة الُكلــــــــــــــیة 



xالنفسیة النفسيyالصالبة الضغط
xyxyx2y2x.yx1y(x1)2y2x1.yx2y(x2)2y2x2.yx3y(x3)2y2x3.y

11114411114412321193648841334410891936145213944152144171613944152119361716
21344721344717956220962982444719362209206824547202547211524547202522092115
3984539845960420254410335451225202515753334510894514853304590020251350
47936479366241129628444273672912969724273672936972425366251296900
5824158241672416813362529418411681118952341529419435304190016811230
61224061224014884160048806454020251600180063740136940148064040160016001600
7112407112401254416004480743401849160017207304090040120073940152116001560
81194381194314161184951178384314441849163483943152143167784243176418491806
91245091245015376250062009405016002500200093950152150195094550202525002250
107645107645577620253420102945841202513051030459004513501017452892025765
1111941111194114161168148791145412025168118451140411600411640113441115616811394
1211542121154213225176448301238421444176415961242421764421764123542122517641470
13944513944588362025423013334510892025148513304590045135013314596120251395
141083914108391166415214212144139168115211599142839784391092143939152115211521
151064315106431123618494558154243176418491806153343108943141915314396118491333
16704116704149001681287016264167616811066162341529419431621414411681861
179143179143828118493913173243102418491376172443576431032173543122518491505
189942189942980117644158183542122517641470182642676421092183842144417641596
1911641191164113456168147561943411849168117631934411156411394193941152116811599
207738207738592914442926202738729144410262022384843883620283878414441064
219641219641921616813936213241102416811312212841784411148213641129616811476
22894422894479211936391622244457619361056222544625441100224044160019361760
2312035231203514400122542002335351225122512252346352116351610233935152112251365
241064224106421123617644452243642129617641512243042900421260244042160017641680
2586432586437396184936982537431369184915912518433244377425314396118491333
26904826904881002304432026314896123041488262648676481248263348108923041584
2711633271163313456108938282740331600108913202739331521331287273733136910891221
2811443281144312996184949022838431444184916342834431156431462284243176418491806
299540299540902516003800293340108916001320293740136940148029254062516001000
3092373092378464136934043027377291369999303637129637133230293784113691073

305612523056125231928652646127683105812523839852646442049631252324291252401511035125237075526461295820المجموع

y ن الضغط y ن الضغط x2 التحكم x1 yااللتزام ن x3الضغط التحدي



النفسیة : الصالبة xااللتزام : x1التحدي : x2التحكم : x3النفسي : الضغط Y

المتغیرات
العینة أفراد

xx1x2x3y

111133393944

213444454547

39835303345

47927252736

58229302341

612245403740

711243393040

811938423943

912440453950

107629173045

1111945344041

1211538354242

139433313045

1410841392839

1510642313343

167026212341

179132352443

189935382642

1911643393441

207727282238

219632362841

228924402544

2312035394635

2410636403042

258637311843

269031332648

2711640373933

2811438423443

299533253740

309227293637

3056105810359631252المجموع

الملحق (3)
جدول یعرض البیانات الكمیة الخاصة بمتغیرات الدراسة



)4الملحق (
spss20جداول خاصة بنظام الـ 

CORRELATIONS   /VARIABLES=الضغط االتزام التحكم التحدي الصالبة
/PRINT=TWOTAIL NOSIG   /MISSING=PAIRWISE.

Correlations
Notes

Output Created 2015CEST 17:01:40-ماي-18

Comments

Input Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data File 30

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as

missing.

Cases Used Statistics for each pair of variables are based

on all the cases with valid data for that pair.

Syntax CORRELATIONS

/VARIABLES=الضغط االتزام التحكم التحدي الصالبة

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Resources Processor Time 0:00:00.000

Elapsed Time 0:00:00.000

[DataSet0]



Correlations

الضغط االتزام التحكم التحدي الصالبة
لضغطا Pearson Correlation 1 .076 -.049- .182 .082

Sig. (2-tailed) .688 .796 .335 .666

N 30 30 30 30 30

االتزام Pearson Correlation .076 1 .528** .583** .841**

Sig. (2-tailed) .688 .003 .001 .000

N 30 30 30 30 30

التحكم Pearson Correlation -.049- .528** 1 .428* .808**

Sig. (2-tailed) .796 .003 .018 .000

N 30 30 30 30 30

التحدي Pearson Correlation .182 .583** .428* 1 .816**

Sig. (2-tailed) .335 .001 .018 .000

N 30 30 30 30 30

الصالبة Pearson Correlation .082 .841** .808** .816** 1

Sig. (2-tailed) .666 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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