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  إقرار
  

 ، وَأنهــا نتيجــة أبحــاثي الخاصــة،أنهــا قــدمت لجامعــة القــدس لنيــل درجــة الماجــستيربالرســالة  معــدأنــا ُأقــر 
يــا ألي درجــة عل وَأن هــذه الرســالة أو أي جــزء منهــا لــم يقــدم لنيــل .باســتثناء مــا تــم اإلشــارة لــه حيثمــا ورد

  .جامعة أو معهد آخر
  
  
  

  ..........................التوقيع
  

  نجاح مصطفى سعيد عواد: االسم
  

  م2015/ 15/8: التاريخ
  
  
  

@ @

@ @
@ @



ب  

  شكر وعرفان
  

الحمــد هللا رب العــالمين والــصالة والــسالم علــى خــاتم األنبيــاء والمرســلين، محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم 
  . أجمعينوصحبه 

  
  منبـر العلـم، جامعـة القـدس، إلـى ببالغ الشكر وعظيم االمتنـان أتقدمن بالجميل، أن انطالقا من العرفا

  . هذا الصرح شامخا داعما لطلبة العلم وخدمة المجتمع ي يبقأن اهللا وأدعو
 النجــاز هــذه الرســالة، إلــى الــدءوب بالــشكر الجزيــل لمــن كــان لهــا الفــضل الكبيــر فــي العمــل أتقــدمكمــا 

 اإلشـــرافالتـــي مـــدتني بـــالكثير مـــن العلـــم والمعرفـــة ، وجهـــدها المتواصـــل فـــي الـــدكتورة فـــدوى حلبيـــة، 
  .  والمتابعة الدقيقة، وحسن توجيهها وسعة صدرها

  
وذلـك  خالـد كتلـو الهادي والـدكتور عبد لالدكتور نبي بالشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة أتقدمكما 

  .   لعمل وتقويمه وتسديده على جادة الصوابلقاء تكرمهما بمناقشة الدراسة وقبول النظر في هذا ا
  

كما أخص بالشكر الجزيل إدارات مصانع الصناعات الغذائية المسجلة رسميا فـي الغرفـة التجاريـة فـي 
محافظــة رام اهللا والبيــرة الــذين ســمحوا لــي بــإجراء هــذه الدراســة وتقــديمهم الــدعم والمــساعدة فــي تــسهيل 

  . فترة العمل للمصانع أثناء البحث إلجراءاتمهمة التواصل مع العامالت 
  

 الجمعيـات النـسوية العاملـة فـي الـصناعات الغذائيـة وفـي إدارات بجزيل الشكر واالمتنان مـن أتقدمكما 
  . هذا البحثإلتمام األسرة لما قدموا من تعاون إنعاشمقدمتها  جمعية 

  
ي الغرفـــة التجاريـــة، وزارة  بالـــشكر الجزيـــل للجهـــات الرســـمية علـــى تـــوفير المعلومـــات، وهـــأتقـــدموأخيـــرا 

 الفلسطينية، التي زودتني بمعلومات عن المنشات الغذائيـة المـسجلة رسـميا فـي اإلحصاءالعمل ودائرة 
  . محافظة رام اهللا والبيرة

  
  وبارك اهللا فيكم جميعا ودمتم ذخرا للعلم

  
  نجاح عواد: الباحثة

 



ج  

  :مصطلحات الدراسة
  

اعتقاد عام لدى الفرد بفاعليته وقدرته "هي    Psychological Hardiness -:الصالبة النفسية
على استخدام كل المصادر النفسية، والبيئية المتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث الحياة 
ًالضاغطة الشاقة إدراكا غير محرف أو مشوه ويفسرها بواقعية، وموضوعية، ومنطقية، ومتعايش معها 

  ). 277 :1996مخيمر، " (االلتزام، والتحكم، والتحدي: ثة أبعاد وهيعلى نحو ايجابي ومتضمن ثال
 والتي تقلل من التاثير )1979 (ها كوباز عامت هي احدى سمات الشخصية التي اقترح:الصالبة النفسيةو

االلتزام والتحكم (عاد السلبي للضغوط على الصحة الجسمية والنفسية للفرد، وتتكون من ثالثة اب
  .)43: 2006، حسيب)(والتحدي

 سمات من مرتفعة درجات تحقيق العاملة على قدرة بأنها إجرائيا -:النفسية الصالبةوتعرف الباحثة 
او هي الدرجة التي تحصل عليها  .النفسية الصالبة مقياس على والتحدي والتحكم، االلتزام،: الشخصية

  .دراسةعامالت مصانع االغذية على مقياس الصالبة النفسية المستخدم في ال
  

 واآلخرين وقيمه وأهدافههو نوع من التعاقد النفسي يلتزم به الفرد تجاه نفسه :  Commitment االلتزام
  ).75: 2007محمد، (من حوله 

 بعد االلتزامعامالت مصانع االغذية على  بالدرجة التي تحصل عليها ًإجرائياوتعرف الباحثة االلتزام 
  . الدراسة هذهالمستخدم في

  
 وتحمل المسئولية إحداث يكون له تحكم فيما يلقاه من أن بإمكانه هو اعتقاد الفرد انه :Controlالتحكم 

 والقدرة األحداثالشخصية عما يحدث له ويتضمن التحكم القدرة على اتخاذ القرار والقدرة على تفسير 
  ).75: 2007محمد، (على المواجهة الفعالة للضغوط 

  
 بعد التحكمعامالت مصانع االغذية على  بالدرجة التي تحصل عليها ًإجرائياوتعرف الباحثة التحكم 

  . الدراسة هذهالمستخدم في
  



د  

 مثير أمر من تغييرات على جوانل حياته هو يطرأ ما أن وهو اعتقاد الفرد :Challegeالتحدي 
  واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر النفسيةالمبادأةوضروري عن كونه تهديد له مما يساعد على 
  ).75: 2007محمد، (واالجتماعية التي تساعده على مواجهة ضغوط الحياة

التحدي بعد عامالت مصانع االغذية على  بالدرجة التي تحصل عليها ًإجرائيا التحديوتعرف الباحثة 
  . الدراسة هذهالمستخدم في

  
 الوقت نفس في وموتق لهامقابل عممادي  أجر على وتحصل المنزل خارج تعمل التي  هي: العاملةالمرأة

  ).54: 2011الكحلوت، ( موظفةوأ كعاملة دورها جانب إلى وأم كزوجة األخرى بأدوارها

عامالت مصانع األغذية في رام اهللا  جميع بأنهن: ً إجرائيااألغذية في مصانع العامالتوتعرف الباحثة 
  .لتجارية ووزارة العمليعملن في منشات غذائية معتمدة رسميا من قبل الغرفة امن اللواتي  والبيرة

  
 



ه  

  الملخص
  

 رام اهللا محافظــةإلـى مـستوى الـصالبة النفــسية لـدى عـامالت مـصانع األغذيـة فـي التعـرف هـدفت الدراسـة 
العمــر الحــالي، والمؤهــل ( كــان هنــاك فــروق فــي متوســطات الــصالبة تعــزى لمتغيــرات أنمعرفــة  و.والبيــرة

  ).والحالة االجتماعية، ومكان السكنالعلمي، ومعدل الدخل، وسنوات العمل في المصنع، 
 حيـث ،)2002مخيمر، (لنفسية التي أعدها الصالبة ا استبانةاستخدمت الباحثة ولتحقيق أهداف الدراسة 

وأظهـرت ، عاملـة تـم اختيـارهن بطريقـة العينـة الطبقيـة العـشوائية) 263( مـن تم تطبيقها على عينـة مكونـة
  :يلي  ماالنتائج

 فـي المرتبـة األولـى جـاء) االلتزام(كما تبين أن بعد . جاءت بدرجة متوسطةة  درجة الصالبة النفسينأ -
، فــي حــين جــاء فــي المرتبــة الثالثــة بدرجــة مرتفعــة) التحــدي(ثانيــة بعــد وجــاء فــي المرتبــة البدرجــة مرتفعــة، 

 .بدرجة متوسطة) التحكم(بعد 

ر العمر الحالي على الدرجـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات الصالبة النفسية تبعا لمتغي -
 سـنة، 45 – 30بـين (الكلية للصالبة النفسية وبعدي االلتزام والتحكم لصالح المبحوثات اللواتي أعمارهن 

 .)التحدي(، في حين تبين انه ال توجد فروق على بعد ) سنة45وأكثر من 

لمؤهل العلمي على ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الصالبة النفسية تبعا لمتغير ا -
) التحكم( وجود فروق في بعد  في حين تبين، والتحدي للصالبة النفسية وبعدي االلتزامالدرجة الكلية

 .)دبلوم(لصالح المبحوثات اللواتي مؤهالتهن العلمية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الصالبة النفسية تبعا لمتغير سنوات العمل في  -
رجة الكلية للصالبة النفسية وبعدي االلتزام  والتحدي، في حين تبين وجود فروق في المصنع على الد

 .) سنوات10أكثر من (هن في المصنع لصالح المبحوثات اللواتي سنوات عمل) التحكم(بعد 

 األبعادعلى الدرجة الكلية وباقي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الصالبة النفسية  -
  مكان السكنو ،الحالة االجتماعيةو  معدل الدخل،اتا لمتغيرتبع األخرى

تبني المؤسسات  إلى بمجموعة من التوصيات تمثلت في الدعوة ة الباحثتخرج وفي ضوء النتائج
 العاملة، ورفع روحها المعنوية، وتعميق وعيها الديني المرأة دورا رياديا في تثقيف المرأةالعاملة مع 

  .ي مشارك في كل قضايا المجتمععجتم عنصر مأنها أساسوالوطني، على 
  



و  

Level of psychological hardiness among female workers at food factories in 
Ramallah/Al- Bireh Governorate: 

Prepared by: Najah  Awwad.  

Supervision of Dr.Fadwa Al - Halabeih. 

 
Abstract 
 
This study aims at identifying the level of psychological hardiness among female workers at 
food factories in Ramallah/ Al-Bireh Governorate and finding out if there are any variations 
in the average of psychological hardiness which can be attributed to such variables as current 
age, academic qualification, average income, years spent working at the factory, marital 
status, and residence location. 

In order to achieve the goals of the study the researcher has used a psychological hardiness 
questionnaire that was prepared by (Mkhaimer in 2002). A sample made up of (263) female 
workers has been chosen using the random (haphazard) class sample. 

The data was statically processed by calculating the arithmetic means and the standard 
deviations and the T-tests as well as analyzing the one-way ANOVA and the LSD test the 
Cronbach alpha constant and Pearson Correlation coefficient. The results have revealed the 
following: 

- The degree of psychological hardiness among the female workers at the food factories in 
Ramallah /Al-Bireh governorate was “moderate”. It also showed that the commitment factor 
came on top rank and was “high”. The (challenge) came in second rank and was “high”. The 
(control) factor came third in rank and was “moderate”. 
- There were variations -that has statistical connotations- in the psychological hardiness 
according to the current age factor on the overall level of the psychological hardiness and on 
the commitment and control factors in favor of the workers under survey whose age range is 
(30-40 years or over 45 years). There were no variations regarding the (challenge) factor. 
- There were no statistically significant variations in the psychological hardiness with 
respect to the educational qualifications on the overall level of the psychological hardiness or 
on the commitment and challenge factors. On the other hand there were some variations in 
the control factor in favor of those who hold a diploma. 
- The number of years spent working in the factory did not have significant statistical 
variations in the overall level of psychological hardiness or in the commitment and challenge 
factors. While, on the other hand, there were variations in the control factor   in favor of those 
who have been working at the factory for more than 10 years. 
- There was no statistically significant variation in the averages of psychological hardiness 
on the overall level or on the other factors on the basis of variables of income average, 
marital status and place of residence.  



ز  

Based on the results that have been reached buy the study, the researcher had come up with 
some recommendations which included the call for the institutions that deal with women to 
have a leading role in educating the working woman and to lift her spirit and to strengthen 
her religious and national awareness because she is a constituent of and a valuable member to 
society who is responsible for raising the new generations. These institutions should also 
work on mitigation of the work pressure on women working at food factories by adopting 
modern management such as the principle of hierarchy and the central unit of command and 
instruction in order to avoid the conflict of orders, which might lead to higher level of 
conflict. 
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  األولالفصل 

  وأهميتهامشكلة الدراسة 

  : مقدمة1.1

 في العقود األخيرة، وعلى كل المستويات العلميـة المرأةعلى الرغم من االهتمام المتزايد الذي حظيت به 
المواقـع التـي تعـاني فيهـا واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية إال انـه الزال هنـاك العديـد مـن المواقـف و

 من صعوبات ومشاكل مختلفة، سواء على الصعيد الشخصي، أو االجتماعي، أو ما يرتبط  منها المرأة
 تلــك الناتجــة عــن طبيعــة العمــل، ذلــك بــالرغم مــن قيــام التــشريعات والقــوانين التــي أوبالمــشاكل األســرية، 

عديـد مـن االضـطرابات والـضغوط الناتجـة األمر الذي يتـسبب فـي التحض على الحد من تلك المشاكل، 
  .عن طبيعة العمل وضغوط الحياة

 
األفراد بصورة عامة عدة أساليب في التعامل مـع المواقـف الحياتيـة الـضاغطة التـي يتعرضـون ويستخدم 

فــي التمــاس العــون، حيــث تركــز علــى الــسعي لطلــب لهــا تنــدرج تحــت ثــالث اســتراتيجيات تتمثــل األولــى 
، وعلى المساندة االجتماعيـة، والمـشاركة الوجدانيـة مـن اآلخـرين وذلـك لحـل المـشكلة أو المساندة اإللهية

التخفيف من المشاعر السلبية الناتجة عن الضغوط، أمـا الثانيـة فتتمثـل فـي الـسلبية، وهـي أسـاليب غيـر 
 فعالــة فــي التعامــل مــع الــضغوط، وتــستخدم فــي التعامــل مــع المواقــف التــي يعجــز الفــرد عــن مواجهتهــا

 مـن وجهـة نظـره، أمـا اإلسـتراتيجية الثالثـة فتتمثـل بنفسه، أو باالعتماد على غيره، والتي يستحيل تغييرها
فـــي المواجهـــة، حيـــث يركـــز الفـــرد مـــن خاللهـــا علـــى التعامـــل مـــع مـــصادر الـــضغوط، فـــي محـــاول منهـــا 

ٕللتوصل إلى حل جذري وحاسم للمشكلة اعتمادا على قدراته وامكانياته   ).2007د، السي( الذاتية ً
  
أن عوامل البيئة والوسط االجتماعي الذي يتحرك فيه الفرد تـؤثر ) 1982(يؤكد زهران في هذا المجال و

، والــــضغوط والمطالــــب التــــي تــــسود فــــي البيئــــة قدراتــــه الدفاعيــــةفــــي تــــشكيل ونمــــو شخــــصيته، وتحديــــد 
مطالـب وخاصـة إذا مـا زاد ٕاالجتماعية التي يعيش فيها، واذا فشل الفرد في مقابلة هذه الضغوط وتلـك ال

  . وأدى ذلك إلى االضطراب النفسي) الشخصي واالجتماعي(تناقضات ساء توافقه النفسي بينهما من 
ٕ وانمـا تعتمـد علـى التجربـة ،ذاتها ال تعتبر سيئة، كما وال تعتبر جيدةحد الضغوط ب أنوالجدير ذكره هنا 
 أو تكـون سـببا لمـشاعر ،ما تكـون ايجابيـة ومفيـدة عنـد،فقد تكون أحيانا دافعا له للعمـل، الشخصية للفرد
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 انطالقـا مـن أن الـشعور بـالتوتر النـاتج عـن الـضغوط عبـارة ،القلق واالنزعاج عندها تكون سلبية وضـارة
 وبالتــالي يعتمــد ،عــن اســتجابة حيويــة كيماويــة لموقــف فيــه تهديــد محتمــل، يتعــرض لــه الفــرد باســتمرار

 ,Law and Glover ( والوسـط االجتمـاعي علـى االسـتجابة لهـاالتعامل مع الـضغوط علـى قـدرة الفـرد

2000(.  
  

ًوفــي الغالــب تعتبــر شخــصية الفــرد عــامال وســيطا أو متــداخال تخفــف وتزيــد مــن وطــأة الموقــف الــسلبي  ً ً
علــى الفــرد، وفــي ضــوء اخــتالف شخــصيات األفــراد فــإنهم بالتــالي يختلفــون فــي ردود فعلهــم ) الــضغط(

  ). 2003 عسكر،(للمواقف الضاغطة
  

لذا فان قدرة الفرد على مواجهة األحداث الضاغطة تعتمد على فاعليته وتحمله وصـالبته، فـشعور الفـرد 
بعدم فاعليته وقدرته على التحمل وتذليل الـصعاب، يفقـده إحـساسه بقيمتـه وثقتـه بنفـسه، وتتالشـى قدرتـه 

حياة المتواصلة ومـن ثـم يـشعر  السيطرة على مجريات األمور، وبالتالي يفشل في مواجهة أحداث العلى
 (1985بــــــالعجز ممــــــا يجعلــــــه يــــــشعره بعــــــدم الجــــــدوى ألي مجهــــــود يقــــــوم بــــــه فــــــي مواجهــــــة الــــــضغوط

Bandura, .(النفـسية والبيئيـة المـصادر كـل اسـتخدام علـى وقدرتـه الـذي يـؤمن بفاعليتـه الفـرد أمـا 
 الدرجـة العاليـة علـى الـضاغطة، ومـن أهمهـا الحيـاة أحـداث بفاعليـة ويواجـه ويفـسر ويـدرك المتاحـة،

  .التحدي واإلصرار في تذليل العقبات فان هذا الفرد يتمتع بالصالبة النفسية
 األشــخاص األكثــر صــالبة مــن الــسهل علــيهم أن يلزمــوا أنفــسهم بمــا أنإلــى ) 2007(ويــشير أبــو نــدى 

 أنهــا تحــد يفعلونــه، ويعتقــدون أن فــي قــدرتهم الــتحكم فــي أحــداث الحيــاة الــضاغطة، وينظــرون إليهــا علــى
طبيعــي يــسمح لهــم بــالنمو، وعنــد إدراكهــم ألحــداث الحيــاة الــضاغطة يمكــنهم اتخــاذ القــرارات ويــصنعون 

  .ً في حياتهم، وأهدافا وأنشطة أخرى أكثر تعقيدا ويقيمونها على أنها قدرات إنسانية مهمةأولويات
 التأثر  قدراتهن علىتفاوتتترى أن العامالت في مصانع األغذية قد وفي ضوء ما تم ذكره فان الباحثة 

 تـــسعىحيـــث ،  بطريقـــة ذاتيـــةالمـــصادر الـــضاغطة ومواجهتهـــاب الـــشعور علـــى تهنًبالـــضغوط، وفقـــا لقـــدر
تعتبــر خــط دفــاع أولــي فــي  مــن خــالل هــذه الدراســة للبحــث فــي موضــوع الــصالبة النفــسية التــي الباحثــة
 مـستوى للبحـث فـيذه الدراسـة  الضغوط التي قد تتعرض لها العـامالت، ومـن هنـا جـاءت هـتلك مواجهة

  . رام اهللا والبيرةمحافظةالصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في 
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1

شعرت الباحثة من خالل مراجعتها لمجموعة من الدراسات المتعلقـة بقـضايا العـامالت، اهتمـام البـاحثين 
واالضــــطرابات النفــــسية الناتجــــة عــــن ضــــغط العمــــل بالدراســــات التــــي تــــسعى للكــــشف عــــن الــــضغوط 

 وســـماتهن وأعمـــارهن علـــى اخـــتالف فتـــرات عملهـــن، الفلـــسطينياتواضـــطراباته فقـــط، وكـــأن العـــامالت 
 نخــتلفي العــامالت قــد أن الواقــع يظهــر أن إالالشخــصية يتــأثرن بالــضغوط واالضــطرابات بــنفس الدرجــة، 

يـرات خاصـة وانـه قـد يتـشكل لـدى بعـضهن عبـر ًمن حيـث مـستوى التعـرض للـضغوط تبعـا لـبعض المتغ
التـالي فـان هنـاك مسيرة الحياة نوع من القدرات الخاصة في مواجهة تلك الضغوط كالصالبة النفـسية، وب

، ولعـل الـسبب فـي زيـادة حـدة االضـطراب عنـد شـخص وانخفاضـه عنـد آخـر يعـود تفاوت فـي كـل شـيء
ناهـا الـشخص ويفـسر مـن خاللهـا األحـداث مـن حولـه، إلى طبيعة اإلدراك عنده وطريقة التفكير التـي يتب

فقد تعددت الدراسات التـي بحثـت . وهذا ما حدا بالباحثة إلى بحث درجة الصالبة النفسية بين العامالت
فــي الــصالبة النفــسية لــدى فئــات مختلفــة وعالقتهــا بمتغيــرات مختلفــة، لكنــه يالحــظ نــدرة فــي الدراســات 

لــدى العــامالت وتحديــد فــي مــصانع حــث فــي مــستوى الــصالبة النفــسية وبالــذات العربيــة التــي حاولــت الب
لــذا جــاءت هــذه الدراســة لمعرفــة مــستوى الــصالبة النفــسية لــدى العــامالت فــي . بــصورة مباشــرةاألغذيــة 
، وبــشكل محــدد حاولــت الباحثــة فــي هــذه الدراســة اإلجابــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة  األغذيــةمــصانع 

 : التاليةاألسئلةعلى 

 ما درجة الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة؟ .1

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي متوســطات الــصالبة النفــسية لــدى عــامالت مــصانع  .2
العمـــر الحـــالي، المؤهـــل العلمـــي، معـــدل (األغذيـــة فـــي محافظـــة رام اهللا والبيـــرة تعـــزى لمتغيـــرات 

 ؟)في المصنع، الحالة االجتماعية، مكان السكنالدخل، سنوات العمل 

 

      فرضيات الدراسة 3.1

كما ) 0.05(لإلجابة عن السؤال الثاني تم تحويله لفرضيات صفرية، وتم اختبارها عند مستوى الداللة 
  :يلي

في متوسطات ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةذات داللة توجد فروق ال : األولىالفرضية 
  .العمر الحالي رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير محافظةة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في الصالب

في متوسطات ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةذات داللة توجد فروق ال : الفرضية الثانية
المؤهل  رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير محافظةالصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في 

 .العلمي
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في متوسطات ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةذات داللة توجد فروق ال : الفرضية الثالثة
  .معدل الدخل  رام اهللا والبيرة تعزى لمتغيرمحافظةالصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في 

في متوسطات ) α ≥ 0.05(اللة  عند مستوى الدإحصائيةذات داللة توجد فروق ال : الفرضية الرابعة
سنوات العمل   رام اهللا والبيرة تعزى لمتغيرمحافظةالصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في 

  .في المصنع
في ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةذات داللة توجد فروق ال : الخامسةالفرضية 

  رام اهللا والبيرة تعزى لمتغيرمحافظةية في متوسطات الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذ
  .الحالة االجتماعية

في ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةذات داللة توجد فروق ال : السادسةالفرضية 
  رام اهللا والبيرة تعزى لمتغيرمحافظةمتوسطات الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في 

 .مكان السكن
  

  اسة أهداف الدر 4.1
  : تحقيق األهداف التالية إلى الحاليةتهدف الدراسة

 رام اهللا محافظةالتعرف إلى مستوى الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في  .1
 .والبيرة

 محافظةفروق في متوسطات الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في ال إلىالتعرف  .2
العمر الحالي، والمؤهل العلمي، ومعدل الدخل، وسنوات العمل (يرات رام اهللا والبيرة تعزى لمتغ

 ).في المصنع، والحالة االجتماعية، ومكان السكن
  
    :أهمية الدراسة 5.1

 :األهمية النظرية: ًأوال

تبرز أهمية هذه الدراسة في اختيارها لمجتمع الدراسة، الذي يتألف من عامالت مصانع االغذية في  .1
بحيث  ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني، المرأة تشكل ، حيث والبيرة في فلسطينرام اهللا محافظة
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توليها العديد من المناصب الوزارية وعضوية المجلس في  التعليم، و تنافس الرجل فيأصبحت أنها
  .مساهمتها في القوى العاملةكذلك في  ،التشريعي والوظائف اإلدارية العليا والقضاء

للبحث في درجة الصالبة النفسية لدى عينة من العامالت في مصانع االغذية  هذه الدراسة تأتي .2
بمستوى وهو مجتمع لم يتعرض له الباحثون بالدراسة والبحث فيما يتعلق في محافظة رام اهللا والبيرة، 

 .صددها هنا لتدعيمها أو رفضها ب التي نحنالصالبة النفسية
 التي – حسب علم الباحثة – من نوعها األولى الدراسة  من كونها تعتبرأهميتهاتستمد هذه الدراسة  .3

 من قلة الدراسات أهميتها تنبع حيث الفلسطينية العاملة، المرأةتهتم بدرجة الصالبة النفسية لدى 
   .العربية

  : األهمية التطبيقية: ثانيا
  لعامالت في  لزيادة درجة الصالبة النفسية لدى النساء اإرشاديةتفيد هذه الدراسة في عمل برامج

 .المجتمع الفلسطيني
  وقدراتهن النفسية تفيد في مجال علم األغذيةتفيد في توفير معلومات حول العامالت في مصانع 

 .النفس
  مساعدة المسؤولين وأصحاب القرار في مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة في تسهم في

لى تطوير أداء العامالت على تحقيق الصالبة عملية تطوير سياسات واضحة ومحددة المعالم قادرة ع
 .ًالنفسية بناء على نتائج الدراسة

  رام اهللا والبيرة للتعرف على كيفية  مساعدة العامالت في مصانع األغذية في محافظةتسهم في
 . في تحقيق الصالبة النفسيةوكفايتهنتطوير مهاراتهن 

   :حدود الدراسة  6.1

     -:تتحدد هذه الدراسة بما يلي
  . مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرةجميع: مكانيال لحدا

الى نهاية شهر ) كانون ثاني( هذه الدراسة في الفترة الزمنية ما بين شهر أجريت: زمانيال الحد
  .)2014/2015(من السنة الدراسية ) نيسان(

  . رام اهللا والبيرةمصانع األغذية في محافظةفي لعامالت طبقت هذه الدراسة على ا: بشريال الحد
مقياس الصالبة النفسية من عن  عبارة ي الدراسة من حيث صدقها وثباتها وهأداة :جرائياإل الحد
 ).1996مخيمر،  (إعداد
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  : الفصل الثاني

  والدراسات السابقة اإلطار النظري

  

  

   اإلطار النظري 1.2

  الدراسات السابقة 2.2
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  الفصل الثاني 
  نظري والدراسات السابقةاإلطار ال

  
ً كمـا ويتنـاول عـددا مـن الدراسـات .المتمثـل فـي الـصالبة النفـسيةالدراسـة متغير يستعرض هذا الفصل 

بـــبعض المتغيـــرات  ا وعالقتهـــا، بحـــد ذاتهـــالـــصالبة النفـــسيةواألجنبيـــة التـــي تناولـــت  الـــسابقة العربيـــة
  .األخرى

  
  اإلطار النظري

  النفسية الصالبة
  :مقدمة
ًع الفلسطيني يحمل في طياتـه مزيجـا مؤلمـا مـن أشـكال قهـر اإلنـسان علـى مختلـف األصـعدة، إن الواق ً

المجتمـع الفلـسطيني، ويـشترك فـي تحمـل هـذه األثقـال  بـسبب الظـروف غيـر االعتياديـة التـي يمـر بهـا
مـع وفي محاولة الخروج منها، النساء العامالت واللواتي يعتبرن ثروة بشرية للمجتمع، وعلى هـذا المجت

 يــوفر لهــن الــدعم والتــدعيم الــالزم حتــى يــساهمن فــي تنميتــه ويــزداد دورهــن الفعــال وااليجــابي فــي أن
  .تطويره

  
من الظواهر التي ال يمكن تجنبها في المنظمـات، حيـث أنهـا ) Job Stresses(وتعد ضغوط العمل 

وتـــة، كمـــا تـــؤثر علـــى كـــل أعـــضاء المنظمـــة، ســـواء أكـــانوا رؤســـاء أم مرؤوســـين ولكـــن بـــدرجات متفا
وتحاصــــر اإلنــــسان فــــي محــــيط عملــــه، سلــــسلة مــــن األعــــراض واألمــــراض الجــــسمية، والنفــــسية، تبــــدأ 
باإلرهـاق واإلجهــاد، وتنتهـي بالــضغط، والـسكري، وأمــراض القلـب، أو العــادات الـسيئة كالتــدخين مــثال، 

علـى ويكون مصدر كل األعراض واألمراض هو ضغوط العمل، التي تعتبـر إحـدى المـؤثرات المهمـة 
سلوك العاملين وحياتهم الشخصية والعملية، األمر الذي يترك آثـره علـى األداء واإلنتاجيـة فـي العمـل، 
فتنتــابهم حالــة مــن عــدم التــوازن النفــسي والجــسمي ممــا يــؤثر علــى أدائهــم وســلوكهم، لهــذا زاد االهتمــام 

  ).2009حساسنة، (لموضوعبهذا ا
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ديثــة تركــز اهتمامهــا فــي الوقــت الــراهن علــى معرفــة الدراســات الح ان )1998 (حــسين وعــالمويبــين 
الخــصائص النفــسية للفــرد التــي تكــون بمثابــة عوامــل مــساعدة وذلــك للمحافظــة علــى الــصحة النفــسية 

  .وسالمة األداء النفسي رغم التعرض المباشر لألحداث الضاغطة في الحياة بصفة مستمرة
  

ستطيع يـ ال الفـردو المواتيـة، غيـر والظـروف الفـشل وأشـكال والـصعوبات بالعقبـات محفوفـة  فالحيـاة
 مرحلة أي في النمو الشخصي في التغيير متطلبات من الهروب هيمكن وال ،اإلحباط أو الفشل تجنب

عليـوي، (الـضغوط توجد توجد الحياة وحيث ضغوط بدون حياة ال انه أي المعاصرة، هحيات من مراحل
2012.(  

  
 يتمتــع بــصالبة نفــسية أن نــدرب الــشخص علــى أننــستطيع وضــغوط الحيــاة ال نــستطيع منعهــا ولكــن 

 إلـى يتحـول البحـث فـي مجـال الـضغوط أنتمكنه من مواجهة ضغوط الحياة، لـذا فانـه مـن الـضروري 
 يحتفظون بالصحة الجسمية والنفـسية رغـم تعرضـهم األفرادالتركيز على متغيرات المقاومة التي تجعل 

  ).Holahan & Moos, 1990(المباشر لهذه الضغوط
ًفـاألفراد األكثــر صـمودا أو مقاومــة وانجـاز وضــبطا داخليـا وقيــادة واقتـدار ومبــادأة ونـشاطا وواقعيــة هــم  ً ً ًٕ

  ).2005عبادة وعبد الوهاب، (أكثر صالبة نفسية 
  

 يمكن القول ان الصالبة النفسية ومكوناتها تعمل كمتغير سيكولوجي للتخفيف من وقع األحداث حيث
لجـــسيمة والنفـــسية للفـــرد حيـــث ان االفـــراد األكثـــر صـــالبة يتعرضـــون لهـــذه الـــضاغطة علـــى الـــصحة ا

الـــضغوط بـــدون وجـــود أعـــراض مرضـــية وبالتـــالي يواجهـــون اإلحباطـــات والعقبـــات فـــي ســـبيل تحقيـــق 
حــسين وعــالم، (أهــدافهم فــي الحيــاة ممــا يــشعرهم بعــدم فقــدان المعنــى العــام للحيــاة والقــدرة علــى النجــاح

1998.(  
  

حيـــث تعـــد ، )كالـــصالبة النفـــسية( دراســـة المـــصادر النفـــسيةإلـــى بـــد مـــن التحـــول ومـــن هنـــاك كـــان ال
ًالــصالبة عــامال مهمــا وحيويــا مــن عوامــل الشخــصية فــي مجــال علــم الــنفس، فهــي عــامال مهمــا فــي  ً ً ً

 النفــسي، والقــدرة علــى التوافــق الشخــصي واالجتمــاعي، وتحقيــق الــصحة النفــسية للفــرد األداءتحــسين 
ـــشكل عـــام، وهـــي التـــي ـــسان تـــساعد ب ـــضاغطة والخبـــرات اإلن ـــى مواجهـــة المـــشكالت والظـــروف ال  عل

  .)2013، ه قوطأبو) (1996مخيمر، (الصادمة
  

 الصمود والمقاومة وعدم الهروب من مواجهة إلى يميلون األفرادكذلك فان الصالبة النفسية تجعل 
 من حل أكثرل والتفكير في  بوالمبادأةالضغوط مع قدرة عالية على الضبط الداخلي وقدرة على القيادة 
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يخفف من حدة وقع الضغوط على الفرد، ولذا فاالفراد االكثر صالبة هم للمشكلة  الواحدة، كل ذلك 
  .)2007غانم، (اكثر صحة نفسية بل وقدرة على مواجهة مشاق الحياة

ها تعمل  أن الصالبة النفسية ومكوناتإلى فيها أشارتالتي )) كوبازا((وهذا يؤكد صحة فروض نظرية 
كمتغير سيكولوجي يخفف من وقع األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية للفرد، 

 لألبناء اآلباءفاألشخاص األكثر صالبة يقاومون الضغوط، والصالبة النفسية تنشأ من خالل تشجيع 
 بقيمتهم ارهمإشععلى كيفية تقييم أي مواقف يتعرضون لها، وكذلك على المبادأة واالقتحام والنشاط مع 

  ).2005عبادة وعبد الوهاب(وكفاءتهم

    psychology Hardiness : مفهوم الصالبة النفسية 2.1.1.2
ُصــــلب أي شــــديد، صــــلب الــــشيء صــــالبة فهــــو صــــلب وصــــلب أي : تعنــــي: الــــصالبة النفــــسية لغــــة ٌ ُ

  ).297، 1999ابن منظور، (شديد
تميــزون بــالجرأة والــشجاعة، وانهــم معتــادون والــصالبة النفــسية فــي القــاموس تــشير إلــى األفــراد الــذين ي

على التعب، قادرون على تحمل الظروف المعاكسة، فالـصالبة سـمة مـن سـمات الشخـصية التـي تمـد 
محمـد، (ًالشخص بالشجاعة لمواجهة التحديات والشدائد وتحويلها إلى ميزة بدال مـن اإلحـساس بـالعجز

2012.(  
  

 اعتقـاد لـدى الفـرد بفعاليتــه وقدراتـه علـى اسـتخدام كامــل أنهـاعلــى : ًوتعـرف الـصالبة النفـسية مفاهيميـا
  ).10: 2013  قوطه، أبو(ة ط الحياة الضاغأحداث وخبراته في مواجهة ٕوامكاناتهطاقاته 

  

 خالل من المفهوم لهذا التي توصلت ) ,1979Kopasaكوبازا (إلى   مفهوم الصالبة النفسيةيعودو
 األشخاص لصحتهم احتفاظ وراء تكمن التي المتغيرات فةمعر استهدفت الدراسات، والتي من سلسلة

  .للضغوط ورغم تعرضهم والجسمية، النفسية،

 المصادر كل استخدام ىعل وقدرته بفاعليته الفرد عام لدى اعتقاد هي الصالبة بأن تقول حيث
 ًإدراكا غيرالضاغطة الشاقة  الحياة أحداث بفاعلية ويفسر ويواجه يدرك كي المتاحة والبيئية النفسية،
 ومتضمن إيجابي نحو ىعل معها ومتعايش ومنطقية، بواقعية، وموضوعية، ويفسرها مشوه أو محرف
  ). 1996مخيمر، (،) 2005عبادة وعبد الوهاب، (والتحدي االلتزام، والتحكم، وهي أبعاد ثالثة
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 النفسية ةالصالب مفهوم كما يعتبر بصورة عامة، الشخصية خصائص إحدى النفسية الصالبة تمثلو
 تساعد التي المهمة النفسية العوامل من الباحثين باعتباره باهتمام حظيت التي الحديثة المفاهيم من

  ).2012عليوي، (اليومية حياتهم في لها يتعرضون التي المختلفة مع المواقف التوافق  علىاألفراد

بة كمنطقة عازلة أو عامل وتشمل الصالبة الجوانب المعرفية والسلوكية للشخصية، حيث تعمل الصال
 الصعبة االوضاع مواجهة على الفرد تساعد و،آثار الضغوطات والمطالب  في التخفيف منوسيط
صحته  وتصون المحتملة الضارة االثار من حصانة او بحماية وتزوده الضاغطة والمواقف والتوتر
  ).Chan,( ،)Maddi, 2002 2005(الحياة مصاعب مع التكيف على وتساعده النفسية

صالبة الشخـصية مــن المتغيـرات االيجابيــة الدالــة علـى مقاومــة الـضغوط والــشعور باالزمــات الــوتعتبـر 
واالحباطات وهي عامـل مـساعد علـى الحفـاظ علـى الـصحة النفـسية والجـسمية مـع وجـود دافـع داخلـي 

ضبط وااللتـزام لتحقيق ذاته وامكانيـة للنمـو والتطـور ويتوقـع الكفـاءة لمواجهـة االزمـات وتـشتمل علـى الـ
  ).2011أباظة، (والتحدي والمرونة

  
ويـشير مفهـوم الـصالبة النفـسية الـى ترحيـب الفـرد وتقبلـه للتغيـرات او الـضغوط التـي يتعـرض لهـا كمـا 

حيث تعمل الصالبة النفسية كمصدر واق مـن الـضغوط وينظـر للـضغوط علـى انهـا نـوع مـن التحـدي 
   ).2013الخفاجي، (ًوليس تهديدا

  
الــصالبة بانهـا ســمة عامــة تظهــر خـالل المــشاعر والــسلوكيات التــي ) 150: 2013(ايغ وتعـرف الــص

تتــصف بــااللتزام والــتحكم والتحــدي، وتعنــي الــشعور التــام بــان البيئــة المحيطــة تــدعو الــى الرضــا ممــا 
  .يساعد الفرد الى النظر الى االمور الشاقة في الحياة بنوع من الرضا والحماس

  
ية تعبر عن قدرة الفرد على التوافق مع التغيرات الحادثة في كل جوانب حياته، كما ان الصالبة النفس

ومعرفته بكل المصادر النفسية واالجتماعية كي تساعده على مواجهة الضغوط بفاعلية وتحدي قوي 
ًلها، مما ينمي لديه عملية المبادأة واإلستكشاف الجيد للبيئة ويجعله اكثر صمودا لإلحباطات وعدم 

  ).1998حسين وعالم، (ً للتهديد ويصبح اكثر شعورا باالمنتعرضه
  

وهي مجموعة متكاملة من الخصال الشخصية ذات الطبيعة النفسية االجتماعية، وهي خصال فرعية 
 أو خصال مهمة في التصدي للمواقف الصعبة أنهاتضم االلتزام، والتحدي، والتحكم، يراها الفرد على 

 مع بفعالية التعامل على الفرد قدرة ، كما تعبر عن التعايش معها بنجاحالمثيرة للمشقة النفسية، وفي
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 اإلحباط مع والتعامل اليومية، والصعوبات التحديات مع التكيف على والقدرة النفسية، الضغوط
 المشاكل والتفاعل ولحل وواقعية، محددة أهداف لتطوير اليومية والمشاكل النفسية والصدمات واألخطاء
  .)Brooks, 2005) (2002محمد، (اآلخرين مع بسالسة

  
إدراك الفرد أو تقبله للمتغيرات أو : تعني) 389: 2002(الصالبة النفسية من وجهة نظر البهاص و

الضغوط النفسية التي يتعرض لها فهي تعمل كوقاية من العواقب الجسمية والنفسية للضغوط وتساهم 
ط وتنتهي بالنهم النفسي باعتباره مرحلة متقدمة من في تعديل العالقات الدائرية التي تبدأ بالضغو

  . الضغوط
  

هي اعتقاد الفرد في قدرته على استخدام مصادره الشخصية والبيئية المتاحة في : والصالبة النفسية
مواجهة الضغوط التي يتعرض لها مواجهة ايجابية، وتتكون الصالبة النفسية من ثالثة مكونات فرعية 

عبادة وعبد الوهاب،  (وهذا يتفق مع تعريف ).185: 2009حسان، )(كم، التحديااللتزام، التح(هي 
 اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على  الصالبة هي انمن) 2009، تفاحة(و )2005

استخدام كل المصارد النفسية واالجتماعية المتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية احداث الحياة 
 .الضاغطة

  
 الحياة أحداثً قادرا على التصدي ومواجهة اإلنسانوعة من سمات الشخصية التي تجعل وهي مجم

الذاتية لقدراته  فرص لتحقيق النمو، عن طريق استخدام الفرد، إلى األحداثالضاغطة، وتحويل هذه 
  وتفسيرها بموضوعيةاألحداثالداخلية، ومصادر البيئة الخارجية، والتقييم المعرفي المتفائل لهذه 

وواقعية، وتتمثل هذه السمات في االلتزام والتحدي والتي يمكن الكشف عنها والتعرف عليها من خالل 
 ).2010زيدان، (مقياس الصالبة النفسية

  
 السلبية الناجمة التأثيرات السمات الشخصية التي تحول بين الفرد وبين إحدىهي : والصالبة النفسية

 .)Beasley, et al, 2003; 81( عن الضغوط
  

القـوة والمحاولـة والـسعي لتحقيـق الغايـة وبـذل المزيـد مـن الجهـود والقـدرة  بانهـا) Heised(كمـا عرفهـا 
ًالنجاز المهـام الـصعبة بنجـاح اعتمـادا علـى االيمـان بالقـدرات الخاصـة وهـذا ال يعـود فـشله او نجاحـه 

  ).2012باقر، (الى عوامل خارجية او الحظ
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 علــى كــون الــصالبة اإلجمــاع انــه يالحــظ مــن التعريفــات الــسابقة وفــي ضــوء مــا تــم ذكــره تــرى الباحثــة
 وســـمة شخـــصية فـــي الفـــرد،  الـــسلبية لـــضغوط الحيـــاة،اآلثـــارمـــصدر مـــن المـــصادر الذاتيـــة لمقاومـــة 

، آثارهـالمتغيـرات أو الـضغوط النفـسية التـي يتعـرض لهـا، والتخفيـف مـن ا إدراك أو تقبـل تساعده علـى
 واالجتماعي، حيث تعمـل كوقايـة مـن العواقـب الجـسمية والنفـسية النفسيومصدر من مصادر التوافق 

  .للضغوط
  

  :النفسية الصالبة أهمية 3.1.1.2
للــصالبة النفــسية أهميــة كبيـــرة فــي الحيــاة، كونهـــا تقــي اإلنــسان مــن آثـــار الــضغوط الحياتيــة المختلفـــة، 

 وتعمـل الـصالبة النفـسية وتجعل الفرد أكثـر مرونـة، وتفـاؤال وقابليـة للتغلـب علـى مـشاكله الـضاغطة كمـا
  ). 2014خنفر، (كعامل حماية من األمراض الجسدية واالضطرابات النفسية

  
 المتكيفـين مـع المحـن هـم أفـضل أنالصالبة النفسية تستخدم لفاعليتها في مواجهة الشدائد، حيث وجـد ف

 لـديهم نالذي األشخاص حيث تطلق على )الصلدة الشخصية( عليها أطلقالذين لديهم سمات شخصية 
الحجـار، ودخـان (مجابهـة التحـديات علـى ويتمتعـوا بالقـدرة وعملهـم، بحيـاتهم ويـستمتعون عـالي التـزام

2006.(  
  

 الـضغوط التـي يتعـرض أو الـصالبة النفـسية فـي قـدرة الفـرد علـى ترحيـب وتقبـل التغيـرات أهميـةوتتضح 
 التــي لهــا دورهــا القــوي فــي  متغيــرات الشخــصية االيجابيــةأهــم حيــث تعتبــر الــصالبة النفــسية مــن ،لهــا

 أن الفـرد ٕوادراكضـد الـصعاب ) Buffer(مواجهة ضغوط الحياة وفي قوة التحمل، وتعمل كمصدر واق 
لديه مقاومة، مما يساعد على التنبؤ بمدى اسـتمتاعه بالـسعادة، والتخفيـف مـن اثـر الـضغوط والمـساهمة 

  ).2012محمود، (،) 2002عبد اللطيف، حمادة و( التوافقٕواعادة على االستمرار األفرادفي مساعدة 
  

ً الصالبة تمثل عامال مهما وحيويا في الشخصيةأنكما  ً  نـوع أنهـا علـى الـضغوط تلـك إلـىلـذلك ينظـر ، ً
 الفــرد فــي مثــل تلــك الظــروف الــضاغطة يركــز جهــده علــى أنًمــن التحــدي، وليــست تهديــدا للفــرد، حيــث 

ً التـــي تـــؤدي غرضـــا معينـــا، وتعـــود عليـــاألعمـــالتلـــك  حمـــادة وعبـــد (، )Lockner, 1998(ه بالفائـــدةً
  .)2002اللطيف، 

  
فالـــصالبة النفـــسية ومكوناتهـــا تعمـــل كمتغيـــر ســـيكولوجي، يخفـــف مـــن وقـــع األحـــداث الـــضاغطة علـــى 

مخيمـــــر، ( بالـــــصحة الجـــــسمية للفـــــرد فاألشـــــخاص األكثـــــر صـــــالبة يتعرضـــــون للـــــضغوط وال يمرضـــــون
1996.(  
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 ايجابية وطيدة بين الصالبة النفسية والصحة، حيث انه من  هناك عالقةأن) 2013(ويبين القطراوي 

 توقيف استجابات الجهاز الدوري للضغط النفسي، وان أو إسكات تساعد في أنالممكن للصالبة 
 الضغط تأثير المدرجة تحت األمراض أن، خاصة لألمراض مقاومة أكثر صالبة هم األكثر األشخاص

انحدار في مستوى التحفز الفسيولوجي، وان من من نتج عنها يا لتكيفية وما اإلدراكيةبسبب الطريقة 
 إلى صالبة، والصالبة التي ترجع األقل من اؤلئك أكثرلديهم مجموعة من الجمل االيجابية عن الذات 

  . الجسدية المتعددة للضغطاآلثار تقي من أنالتفاؤل هي سمة من شأنها 
  

 فالناس ،ة بين الصالبة النفسية والقدرات التكيفية هناك عالقة وطيدأن) 2008(في حين تبين راضي 
 الشخص الصلب يدرك ضغوطات أن ولديهم قدرات من ناحية أكثر صالبة عندهم كفاءة ذاتية األكثر

 صالبة يكون األكثر األفراد أن، كما أكثر تكيفيهً اقل ضغطا ولديهم استجابات أنهاالحياة اليومية على 
 تكرارية بأقل فهم يمارسون الضغوط ولكن األعراض، على أثرها  مغايرة للضغوط فيآثارعندهم 

 لصحتهم أفضل إدراك غير ضاغطة ويكون لديهم أنها الضاغطة الصغيرة على األحداث إلىوينظرون 
  .العقلية واالجتماعية

  
 الصالبة النفسية تكمن في كونها تعمل على مقاومة الضغوط أهمية أن) 2012(ويبين عليوي 

 منيعا وجدارا لحمايته من هذه سنداتي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية، حيث تقف والشدائد ال
 مواقف خبرات مفيدة وتجعل منه إلىالضغوط والمواقف التي تواجهه في مختلف جوانب الحياة لتحولها 

 . السلبيةآثارهافردا قادرا على مجابهة التحديات والصعوبات وأكثر اقتدارا وسيطرة لتفادي 
  
 الصالبة النفسية ال تكمن فقط بمدى تقبل الفرد أن يمكن القول  ترى الباحثة انهي ضوء ما تم ذكرهوف

 تتجلى ٕوانما قدرة الفرد في تحمل الضغوط، أو على الحالة الصحية والعضوية، تطرأللتغيرات التي قد 
  .ماناأل بر إلى حلول خالقة تمكنه من العبور بنفسه وواقعه إيجادفي قدرة الفرد على 

  
  :ذوي الصالبة النفسية المرتفعة خصائص

  :على) 2007(وأكد ابو ندى 
 مرتفعو األفراد التعامل مع الضغوط ويتمثل ذلك في قدرة بأساليبترتبط الصالبة النفسية  .1

  2003(  االيجابية في التعامل مع الضغوطاألساليبالصالبة النفسية على استخدام 
(Beasley, et al,. 

 .القدرة على الصمود والمقاومةلديهم  الصالبة النفسية ومرتفع األفراد .2
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 .أفضل الصالبة النفسية لديهم انجاز مرتفعو األفراد .3
  الصالبة النفسية ذوي وجهة داخلية للضبطمرتفعو األفراد  .4
 مبادأة أكثر وأنهمًقتدارا ويميلون للقيادة والسيطرة، إ أكثر الصالبة النفسية مرتفعو األفراد .5

  .أفضلي دافعية ًونشاطا وذو
  : خصائص اخرى لذوي الصالبة المرتفعة منها) 2013(وأضاف السعدي 

ًا بالحياة، ولديهم القدرة على ممفع ًامتالكهم حسايتميزوا ب الصالبة النفسية مرتفعو األفراد1 .1
 . على محيطهم بشكل ايجابيالتأثير

 . موقف جيدإلىف السلبي  الصالبة النفسية لديهم القدرة على تحويل الموقمرتفعو األفراد .2
 .باألنشطة مشاركة فردية بأنه التزام شديد يمكن تفسيره أيضالديهم  .3
 عال بالهدف وفهم واضح للذات مما يسمح لهم بالكشف عن معنى من هم بإحساسيتمتعون  .4

 . التي يقومون بها، ويؤدون وظائفهم بطريقة مرحة وممتعةاألنشطةوماذا يريدون وتقييم 
 : أكد ابو ندىوفي نفس السياق

  وجسمية قليلة، وغير منهكيننفسية أعراض الصالبة النفسية لديهم مرتفعو األفراد .1
 .لديهم تمركز كبير حول الذات، ويتمتعون باالنجاز الشخصي .2
 .لديهم القدرة على التحمل االجتماعي، وارتفاع الدافعية نحو العمل .3
لتغلب على االضطرابات النفس جسمية ً توجها للحياة، ويمكنهم اوأكثرلديهم نزعة تفاؤلية،  .4

 .وتالشي االجتهاد
  

 الصالبة  منخفضوأنبرز تلك الخصائص أ من :خصائص ذوي الصالبة النفسية المنخفضة: ثانيا
 Beasley, et 2003( الضاغطةواألحداث سلبية في التعامل مع المواقف أساليبالنفسية يستخدموا 

al,( والهروب والتقليل من شان الحدث كاإلنكار فاعلية األقلهة استراتيجيات المواجيستخدمون ، حيث 
 وال معنى لحياتهم وال يتفاعلون مع ألنفسهمكما يتصفوا بعدم الشعور بهدف ). 2007محمد، (الضاغط

 الضاغطة المتغيرة، األحداثبيئتهم بايجابية، ويتوقعون التهديد المستمر، والضعف في مواجهة 
 سلبيون في أنهمتية، وليس لديهم اعتقاد بضرورة التجديد واالرتقاء، كما  الحيااألحداثويفضلون ثبات 

وهذا قد ). 2007 ندى، أبو( الضاغطةلألحداث السيئ األثرتفاعلهم مع بيئتهم، وعاجزون عن تحمل 
  ). 2007محمد، ( النفسية والجسميةاألعراض مشكالت انفعالية وظهور بعض إلىيؤدي 
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 الخصائص األنفة  ,Hurlock) 1974( وهورلوك ,Kobasa)  1979() كوبازا(هذا وقد جمعت 
وااللتزام ) Commitment(والتحدي ) Control(الذكر بثالثة مكونات أساسية هي الضبط  

)Challenge (ووظيفتها العمل على حماية األفراد من اإلصابة باألمراض النفسجسمية.   

   :النفسية الصالبة  أبعاد5.1.1.2

االلتزام، : (إلى  ثالثة أبعاد تتكون فيها الصالبة النفسية هي)  Kobasa,1979كوبازا(توصلت 
: ، حيث افترضت بعض الخصائص التي تميزت بها تركيبة الشخصية الصلبة، منها)التحكم، التحدي

 أو فيها بخبرتهم الخاصة وهذا يعني مكون السيطرة التأثير أو األحداث هؤالء قادرون على ضبط أن
 الحياتية، وهذا هو مكون االلتزام، األنشطة بجميعدرة الفرد على المشاركة وااللتزام التحكم، كذلك ق

باقر، ( وهذا هو مكون التحديوأفضل قدرة الفرد على توقع التغيير على انه تحد نحو تطور ابعد أيضا
2012.(  

ًوبالتالي أكدت أن األفراد األكثر صالبة نفسية هم أكثر صمودا أو مقاومة وانجازا  ًوضبطا داخليا ًٕ ً
  .)2013الهلول ومحيسن، ( و)Kobasa, 1983(ًوقيادة واقتدار ومبادأة ونشاطا وواقعية 

  اإلحساس بااللتزام:هيأن الصالبة تتكون من ثالثة خصائص األول ) 2006(ويوضح ياغي 
)sense of commitment ( والثانية تواجههم،أو النية لدفع النفس لالنخراط في أي مستجدات 
اإلحساس بان الشخص نفسه هو سبب من خالل ، )belief of control( بالسيطرة )االعتقاد(يمان اإل

) challenge( والثالثة التحدي،الحدث الذي حدث في حياته وأن الشخص يستطيع يؤثر على بيئته
 األنشطة الجديدة التي تمثل أو تكون بمثابة فرص للنماء وهو الرغبة في إحداث التغيير ومواجهة

  .والتطوير

على درجة مرتفعة في يجب أن يحصل بة النفسية الشخص المتمتع بالصالأن ) 2012(ويبين العيافي 
 ويحصل على – مثل بعد االلتزام – فمن يحصل على درجة مرتفعة على بعد واحد فقط ذه األبعاد،ه

أو  من القلق هو يعيش حالةف النفسية، بالصالبةالضبط ال يتمتع و دي التحدمنخفضة في بعدرجة 
مكوناتها،  بة النفسية يشمل التعامل الكلي مع جميع التعامل مع الصالقان الثقة بالنفس، لذا فقدان

  .مشاق الحياة للتغلب على ًفعااألمر الذم سيعطي دا
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  : Control)  السيطرةأوالضبط (التحكم: أوال

لفرد على التحكم فيما يواجه ان التحكم هو اعتقاد بمدى قدرة ا) Kobasa, 1979: 69(ترى كوبازا 
  .من احداث، وقدرته على تحمل المسئولية الشخصية على ما يحدث له

  
 يكون أن بإمكاناته مدى اعتقاد الفرد إلى التحكم يشير أن  بينت)كوباز ( ان)2013( السعديوتوضح 

حكم القدرة  ويتحمل المسؤولية الشخصية عما يحدث له، ويتضمن التأحداثًله تحكما فيما يلقاه من 
  . والقدرة كذلك على مواجهة الضغوط بصورة فاعلةاألحداثعلى اتخاذ القرارات والقدرة على تفسير 

  
حيث أن اعتقاد الفرد في عدم قدرته على التحكم يشعره بعدم الجدوى وعدم الفاعلية والعجز والوهن 

  ).2010حجازي وأبو غالي، )(واالغتراب والمشاعر االكتئابية
  

، ويسيطر على كل ما أحداث ويواجه ما يتعرض له من أفعالهعتقاد الفرد انه يتحمل مسئولية فالتحكم ا
 بانعدام الحيلة والسلبية ويميل للتصرف بطريقة اإلحساس، وان من يتسم بقوة التحكم يزعجه يحدث له
  ).549: 2012محمود، ( الحياة بدال من الشعور بالعجز عندما تقابله الشدائد والمحنأحداثتؤثر في 

  
،  ويؤثر فيهماآلخرينً عن وجهة نظره، وان يكون قائدا، وان يقنع الدفاع الفرد يتمثل في محاولةالتحكم و

 العالقة بين سلوكه وما يرتبط به من نتائج في المواقف المختلفة أو الفرد للكيفية إدراك مدى كما ويعني
 خبرات أن أمنتيجة لقدراته ومجهوداته،  الفشل كأو، وهل هو مسئول عن خبرات النجاح األداء أثناء

موسى، ( )2010 ،زيدان(اآلخرين قوة أو الصدفة أو عوامل خارجية كالحظ إلىالنجاح والفشل ترجع 
2006.(  

  

 في التأثير قادر على بأنه الفرد باالعتقاد إحساس التحكم هو أنفيبين ) 259: 2012( باقر أما
  .اإلحساس الذين ال يمتلكون هذا أقرانهم من أفضل بصحة األفراد وهؤالء األحداثمجرى 

الى الضبط والمتمثل في القدرة على اتخاذ القرارات والمواجهة للضغوط والتحكم ) 2011(وتشير اباظة 
فيما يلقاه من احداث وتحمل المسئولية الشخصية عن احداث الحياة، والقدرة على االختيار من بين 

  .بدائل عديدة من الحلول للمشكالت
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لخارجي ا بين الداخلي وأي بين االيجابية والسلبية متفاوتة فردية وهي أساسيةالتحكم عبارة عن سمة و
 اجتماعية، أو رياضية أو تربوية أوتؤثر فيها النظم االجتماعية الحضارية والخبرات الذاتية ثقافية 

من مواقف  يحيط به أووبالتالي يعني التحكم مدى اعتقاد الفرد في قدرته على التحكم فيما يحدث له 
 أحداث أو اعتقد الفرد انه يستطيع التحكم فيما يحيط به من مواقف فإذاوما يترتب عليها من نتائج، 

 التي تحدث له نتيجة مباشرة لعمله الخاص وانه يجد ويجتهد لتحقيق ما يريد، فانه يكون ذا األشياءوان 
 مرهونة ٕوانها، وأحداثيما يحيط به من مواقف  اعتقد انه ال يستطيع التحكم فإذا وأما ،تحكم داخلي

  ).2006موسى، ( الحظ فانه ذا تحكم خارجيإلى وترجع اآلخرينبقوى 
  :هي) 2013أبو قوطه، (هويتضمن التحكم أربعة صور رئيسية حسب ما يبين

 . القدرة على اتخاذ القرارات واالختيار بين بدائل متعددة .1
 .العمليات الفكرية للتحكم في الحدث الضاغطالتحكم المعرفي المعلوماتي واستخدام  .2
 . وهو القدرة على المواجهة الفعالة وبذل الجهد مع دافعية كبيرة لالنجاز:التحكم السلوكي .3
، ويرتبط بمعتقدات الفرد واتجاهاته السابقة عن الموقف وطبيعته مما يؤدي أالسترجاعيالتحكم  .4
 . تكوين انطباع محدد عن الموقفإلى
  

 أن بإمكانه أن التحكم يتضمن ثالثة صور ويعني مدى اعتقاد الفرد أن) 2011(علي في حين بين 
  :، ويتحمل المسئولية الشخصية عما يحدث له، وهذه الصورة هيأحداثيكون له تحكم فيما يلقاه من 

  .القدرة على اتخاذ القرارات واالختيار من بدائل مختلفة .1
 . الضاغطةاثاألحد القدرة على تفسير أي: لتحكم المعرفيا .2
 .القدرة على المواجهة الفعالة وبذل الجهد مع دافعية كبيرة لالنجاز والتحدي .3

  : أشكال التحكم يتضمن أربع صور رئيسة وهيأن إلى) 2010(عودة وفي نفس السياق أشار 
وذلك باتخاذ القرار طريقة التعامل مع :  اتخاذ القرارات واالختيار بين بدائل متعددةىالقدرة عل -

  .قف سواء بانتهائه أو تجنبه أو محاولة التعايش معهالمو
ويعني ذلك ان استخدام العمليات الفكرية للتحكم في الحدث يجعل : التحكم المعرفي المعلوماتي -

 . نحو إيجابيىالتحكم المعرفي، أهم صور التحكم التي تقلل من اآلثار السلبية للمشقة إذا ما تم عل
 . المواجهة الفعالة وبذل الجهد مع دافعية كبيرة لالنجاز والتحديى وهو القدرة عل:السلوكي التحكم -
ًحيث يرتبط بخلفية الفرد السابقة عن الموقف وطبيعته، وتكون انطباعا محددا عن : ألترجليالتحكم  -

  .الموقف، وتعتبره أنه موقف ذو معني وقابل للسيطرة عليه مما يخفف وقع الحدث الصادم
لمراحل األساسية التي يمر بها التحكم هي المبادأة واإلدراك والفعل، فيبدأ أن ا) 2013(وتبين الصايغ 

الفرد في التعامل مع الموقف ذو التأثير عبر إتخاذ القرار المناسب تجاهه، فإذا كان هذا القرار يهدف 
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لموقف لتغيير الموقف فانه يمثل إتمام مرحلة المبادأة، ومن ثم الدخول في مرحلة اإلدراك أو المعرفة با
والتي تعني فهم الفرد التام للموقف، وتحديد مصادر الخطر والمعيقات التي تحول دون التعامل معه، 
حيث أن تحديد الفرد لقدراته ومصادره الذاتية تحميه من اآلثار السلبية للموقف، وأخيرا مرحلة الفعل 

  . واتخاذ القرار الذي يقوم به الفرد تجاه األحداث الشاقة للقضاء عليها

لذا فان من يتسم بقوة التحم سيكون لديه اعتقاد بانه يمكن ان يتحكم في احداث حياته ويحمل نفسه 
مسئولية ما يحدث له من اجل التاثير فيما يحدث حوله، وحتى لو كان في سياق صعب، ويزعجه 

 الشعور حساس بانعدام الحيلة والسلبية، ويميل للتصرف بطريقة تؤثر في احداث الحياة بدال من‘ال
  ).2009حسان، (بالعجز عندما تقابله الشدائد والمحن

  :االلتزام: ثانيا

 Involve( الذات إدماجان االلتزام يمثل التوجه نحو ) Kobasa et al, 1982: 169(ترى كوبازا 
Oneself ( يواجههأوفيما يقوم به الفرد .  

ا بالدور الوقائي للصالبة بوصفها ًيعتبر مكون االلتزام من أكثر مكونات الصالبة النفسية إرتباطو
  .)2010عودة، (ًمصدرا لمقاومة ميزان المشقة

النفسي الذي يتعهد فيه الفرد تجاه نفسه  انه نوع من الوفاء االيجابي والتعاقد إلىويشير مفهوم االلتزام 
 ومبادئ ًهدافه بما يعود عليه وعلى االخرين من حوله بالنفع متمسكا بقيمأن يحقق أوتجاه االخرين 

ًالمجتمع، حيث ان االنسان اذا كان متسما بااللتزام، فانه يود االنخراط مع الناس، واالحداث من حوله 
 ويبدو له هذا طريق الحصول على معنى للحياة والتجربة المثيرة ويزعجه ان ًبدال من ام يكون سلبيا

 يؤدون عملهم في حالة من البهجة يغرق في الوحده واالغتراب، ويبدوا ان من يتسمون بااللتزام العالي
  ).548: 2012محمود، (والجهد القليل

 األفكار تعرف من خالل عدد من مستويات أنفااللتزام يكشف عما هو مهم وله معنى للفرد، ويمكن 
 غايات محددة، كما تحدد موضع الخطر والتهديد، كما انه يمكن التعبير إلىالتجريدية، والتي تمتد 

حجازي وأبو غالي، ( في مقابل االغتراب، الن نقص االلتزام يظهر في صورة االغتراببالميل للمشاركة
2010.(  
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وااللتزام يقصد به مدى اجبار الفرد لنفسه على الوفاء االيجابي تجاه االخرين واهدافه وقيمه وادائه بما 
بني عدد من القيم يشبه التعاقد مع الذات على ضرورة التحقيق الفعلي واللفظي للمطلوب من الفرد، وت

  ).57: 2011اباظة، (واالهداف وملتزم تجاهها، ويتعامل مع االخرين في ضوئها

هو نوع من التعاقد النفسي يلتزم به الفرد تجاه نفسه، وأهدافه وقيمه   Commitmentااللتزام و
اه نفسه وأهدافه  تجاالدرجة المرتفعة على هذا البعد إلى أن الفرد أكثر التزام واآلخرين من حوله، وتشير

  .)6: 2010علي، (وقيمه واآلخرين
  

ان االلتزام يعني نزعة الفرد لربط حياته بصورة كاملة في ظروف الحياة ) 259: 2012(ويوضح باقر
  .ت الشخصية واالعراف االجتماعيةاالمتعددة بما فيها العمل والعائلة والعالق

  :أنواع االلتزام
ولت مكون االلتزام الشخصي في واقعها حيث رأت أنه يضم تنا) كوبازا(ان ) 2010(يبين عودة، 

  :كال من
اإللتزام نحو الذات، وعرفته بأنه اتجاه الفرد نحو معرفة ذاته وتحديد أهدافه وقيمه الخاصة  -

 . نحو يميزه عن اآلخرينىفي الحياة وتحديد اتجاهاته االيجابية عل
يمة العمل وأهميته سواء له أو لآلخرين،  العمل، وعرفته بأنه اعتقاد الفرد بقاتجاهاإللتزام  -

واعتقاده بضرورة االندماج في محيط العمل وكفاءته في انجاز عمله، وضرورة تحمله 
  مسؤوليات االلتزام

  
  :التحديًثالثا 

 إحداثالتحدي بأنه اعتقاد الفرد بأن التغيير المتجدد في  )Kobasa, 1979: 70(تعرف كوبازا 
 وثقته بنفسه ألمنه من كونه متطلب أكثرل حتمي ال بد منه الرتقائه،  طبيعي بأمرالحياة، هو 

  .وسالمته
  
 مثير ومحفز وضروري كجزء من نسق أمر على حياة الفرد من تغيرات يطرأما يعني أن التحدي و

 والضغوط، ولدى الفرد امن نفسي األزماتالحياة يدفع على االستمرارية والقدرة على التعامل مع 
 نفسية واجتماعية تمكن من التعرض إمكانيات البيئة وما لديه من إلمكانياتتكشاف اسو ومبادأة

  ).2011، أباظة(أفضل في مستقبل أمل السلبية والضاغطة بتحدي، ولدى الفرد األحداثوالتعامل مع 
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 أمــر جميــع التغيــرات التــي يتعــرض لهــا فــي جوانــب حياتــه المختلفــة أن اعتقــاد الفــرد والتحــدي أيــضا هــو

 علــى قــدر مــن المثــابرة، وقــوة التحمــل، والتــصدي لهــا بعيــدا الــشخص يكــون أنعــي وضــروري وال بــد طبي
  ).549: 2012محمود، ( خوفأو تهديد أيعن 

 حالــة التغييــر وعــدم االســتقرار حالــة حتميــة يجــب التعامــل معهــا أنوالتحــدي هــو التــصور المبنــي علــى 
التهديــد فــرص يمكــن اســتثمارها لــصالح الفــرد  الــضغوط وحــاالت أن أيواســتثمار ذلــك النمــو الشخــصي، 

: 2012بـاقر، ( مبني على الثقـة بـالنفس والتـصميم الـذاتياألشخاصوان التحدي الذي يتمسك به هؤالء 
260.(  

  
 على مجموعة خصائص شخصية مكونة للصالبة Allred & Smith) 1989(ويؤكد الرد وسميث 

د العضوي الذي يؤدي غالبا إلى المرض، تخفف وتلطف من آثار الضغط السلبية وتمنع اإلجها
ويوضحان أن التحدي هو الميل إلى رؤية التغير غير المتوقع أو التهديد المحتمل كتحد ايجابي وليس 

ًحدثا مهددا ومكروها ً ً.  
  

السالبة والموجبة، ويعتبرها السابقة ٕواذا اتسم المرء بقوة التحدي فانه يستمر في التعلم من تجاربه 
 واالنجاز، وعلى ذلك فإن الحرص على المرور بتجارب مألوفة واإلحساس بالتهديد نتيجة مصدرا للنمو

كما أن التغير وليس الثبات هو الطبيعي في الحياة، وان التعامل الفعال ، التغيير تبدو له أمورا سطحية
  ).2009حسان، (و) 2012محمود، (نااليجابي مع التغير يؤدي للنضج وليس لتهديد اإلحساس باألم

  :نظريات الصالبة النفسية 6.1.1.2
  
  ):Lazours(نظرية التقييم المعرفي الزاروس : أوال
  
 طريقة تفكير الفرد بالمواقف التي يتعرض لها هي التي تسبب الضغط له، بمعنى أن) الزاروس (أكد

لفرد  مهدد لصحة ابأنه إدراكه يجب أي انه كذلك أوال ندرك أنًانه حين يكون الموقف مجهدا يجب 
قوم الفرد ُ االستجابة للضغط تحدث فقط عندما يأن في هذه النظرية هو األساس أنوسالمته، بمعنى 

 لتحديد حجم التحدي أولية يحاول الفرد تقييم الموقف معرفيا بصورة أي مهدد، بأنهموقفه الحالي 
 أصبحتمة لديه  المبادئ المهأو بعض القيم أنودالالته، وان رد الفعل يظهر عندما يدرك الفرد 

 ثم بعد ذلك يقوم بعملية تقييم ثانوي أوليمهددة، في هذه المرحلة يتم تقييم جميع المهددات بشكل 
 إزاء في التعامل مع الموقف، ثم القيام باستجابة المواجهة إليهالتحديد مصادر المواجهة التي يستند 
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العسود، (تجنيدها في هذه المواقف والطاقات التي يحتاجه الفرد لاآللياتالموقف الضاغط وما هي 
2011.(  

واعتباره  الفرد للموقف، إدراك طريقة األول حدوث خبرة الضغوط يحددها في المقام أنوذكر الزروس 
 لمدى ه الثانوي وتقييم الفرد لقدراته الخاصة، وتحديداإلدراكضغطا قابال للتعايش، وتشمل عملية 

  .(Lazarus, 1961) كفاءتها في تناول المواقف الصعبة
 النماذج التي فسرت عملية المشقة وحدوثها أهم نموذج الزورس يعد من أن) 2013(ويبين الصفدي 

  :من خالل ارتباطها بعدد من العوامل وحددها في ثالثة عوامل رئيسية وهي
 .البنية الداخلية للفرد .1
 . المعرفياإلدراكي األسلوب .2
  .واإلحباطالشعور بالتهديد  .3
د المعرفي لخصائصه النفسية وما يملكه من قيم وثقافة وقناعات تسحق تجنيد  تقييم الفرأنحيث 

 عليه من ينطوي المربكة، وما واألحداث مواجهة الضغوط ألساليبالطاقات للدفاع عنها في تقييمه 
 تقوي فيه التحمل والجلد أو تضعفها جدا أن وصحته النفسية وتقديره لذاته التي من الممكن ألمنهتهديد 
 أو تجنبها، أو الهروب منها أوالبة ليدافع عما لديه، فعناصر الصراع تكون بمواجهة المشكالت، والص

  : التاليةاألمورتحمل مسؤوليتها ويعتمد ذلك على 
 .طبيعة الحدث نفسه - 1
 .خصائص الفرد نفسه وصفاته الشخصية - 2
 .الخبرة السابقة للحدث الحالي - 3
 .ذكاء الفرد ومهاراته في مواجهة الحدث - 4
 .وى الثقافي للفرد وقيمه ومعتقداتهالمست - 5
 )2011العسود، (تقييم الفرد المكانته وقدراته - 6
  
  ):1983((Kobasa)) كوبازا(نظرية : ثانيا

 باالضطرابات النفسية والجسمية، تناولت اإلصابةنظرية رائدة في مجال الوقاية من ) كوبازا(قدمت 
 اإلصابةديثا في هذا المجال واحتماالت ًخاللها العالقة بين الصالبة النفسية بوصفها مفهوما ح

 النظرية في األسس النظرية والتجريبية، تمثلت األسس، واعتمدت هذه النظرية على عدد من باألمراض
 معنى لحياته أو وجود هدف للفرد أن إلى أشار ذي، وال)Frankl( فرانكل أمثال بعض العلماء آراء

 الشخصية واالجتماعية بصورة إمكاناته استغالل  على قدرته علىاألولىالصعبة يعتمد بالدرجة 
  ). 2007 ندى، أبو(جيدة
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بدأ مشواره العلمي من خلف قضبان االعتقال  صاحب النظرية الوجودية) فرانكل (والجدير بالذكر أن
في سجون النازية، لذا مر بخبرات قاسية نتجت عن معاناته في معسكرات االعتقال النازية، حيث رأى 

 أن يكون ثمة معنى للمعاناة، كمعاناة الموت التي هي جزء يتعذر استئصاله من الحياة، من خالل ذلك
فبدون هذه المعاناة ال تكون الحياة كاملة، كذلك فإن الظروف السيئة في وجود اإلنسان تعطيه الفرصة 
ٕحتى يكون مع روحه ونفسه وينمو بها، ومن أجل أن يفعل هذا يجب أن يكون لديه ثقة وايمان 

المستقبل، وبدون ذلك يستسلم اإلنسان وال يكون لديه معنى لحياته، ومعنى الستمرارها، لذا كان فرانكل ب
)Frankl (ماذا تريد منا الحياة؟ وليس ما نريده نحن وننتظره من : دائما يردد داخل المعتقل

  ).1998الزيود، (الحياة
  

حسب الوجوديون، هذه القرارات تشكل فالفرد في بحثه عن معنى لحياته يتخذ حتما قرارات متعددة 
حجر األساس لكل شيء في الحياة، وسواء أدركنا أم لم ندرك فان كل سلوكياتنا تترتب على قرارات 

أن الفرد يتخذ قراراته وفق نمط ثابت، إما قرارا يتجه نحو المستقبل ) روللو ماي(نتخذها، حيث يذكر 
الصالبة النفسية هي التي تعطي المعنى لإلنسان ، وان )2009حسان، (أو قرارا يتجه نحو الماضي

  ).2010غالي،  حجازي وأبو(وهي التي تضفي على األشياء المعنى والمغزى والقيمة 
  

 في علم النفس، وتتلخص اإلنسانيةفلسفتها على االفتراضات التي تبنتها المدرسة ) كوبازا(بنت كذلك 
 ذاتية للنمو والتطور ٕوامكاناتًخليا نحو ادارك الذات ً يمتلكون دافعا دااألفراد أنهذه االفتراضات في 

عسكر، (الدافع لتحقيق الذات) Maslow(وماسلو) Rogers(الشخصي والذي سماه كل من روجرز 
2003.(  

 دراسة على أجرت أن لنظريتها بعد األساسطرحت االفتراض ) كوبازا (أن) 2013(ويبين الصفدي 
ي الدرجة المتوسطة والعليا في الصحة النفسية والجسمية رجال األعمال والمحامين والعاملين ف

  : الصادمة وقد خرجت ببعض النتائج والتي كان منهاواألحداث
الكشف عن مصدر إيجابي جديد في مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية  -

 ).االلتزام، والتحكم، والتحدي(والجسمية وهو الصالبة النفسية بأبعادها وهي 
 األكثر صالبة حصلوا على معدالت أقل في اإلصابة باالضطرابات النفسية رغم ألفراداإن  -

 .تعرضهم للضغوط الشاقة
 النماذج التي اعتمدت أهم والذي يعد من )الزورس(في نظريتها على نموذج ) كوبازا(كما اعتمدت 

 ندى، أبو(ة  ناقشت العالقة بين بعض السمات الشخصية والمشتقأنهاعليها هذه النظرية حيث 
 مثل الفاعلية الذاتية، ومفهوم أخرى مفهوم الصالبة يتشابه مع مفاهيم أن) كوبازا(كما بينت ). 2007

 من خالل نماذج والدية تتسم أ مفهوم الصالبة مثله مثل المفاهيم السابقة تنشأنالتماسك، كما 
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 واالقتحام المبادأة، وعلى شياءاألعلى تقييم لألبناء  اآلباء تشجيع إلى باإلضافةبالصالبة النفسية 
  ).1996مخيمر،  ( بقيمتهم وكفايتهم وقدرتهمإشعارهموالنشاط مع 

  
 هناك بناءات أنومالحظاته المختبرية من  )Averill(كما اعتمدت كابوزا على افتراضات افريل 

  :منظمة للشخصية هي
لمناسب للسلوك في وتتمثل في القدرة على االختيار ا )Decisional Control(سيطرة جازمة  -

 .التعامل مع الضغوط
وتتجسد في قابلية الفرد على تفسير وتقييم مختلف ) Cognitive Control:  (سيطرة معرفية -

 . الضاغطةاألحداث أنواع
وهي استجابات متطورة ومالئمة لمواجهة ومقاومة ) Coping Skills(مهارات التعامل -

ين ال يمتلكون هذه المقومات يتصفون باالستسالم  الذاألفرادالضغوط دون االستسالم لها بينما 
  ).2008التميمي وحمد، (والضعف

 الحياتية الشاقة لألحداث التعرض أنيتمثل في ) كوبازا( لنظرية األساسي فان االفتراض مجمل القولو
ر  ضروريا، بل انه حتمي ال بد منه الرتقاء الفرد ونضجه االنفعالي واالجتماعي، وان المصادأمرايعد 

، ومن ابرز هذه األحداثالنفسية واالجتماعية الخاصة بكل فرد قد تقوى وتزداد عند التعرض لهذه 
حيث بينت دراسة ). 2007 ندى، أبو) (التحكم، االلتزام، التحدي(بإبعادهاالمصادر الصالبة النفسية 

لدراسة قد اشتملت  هناك ثالثة سمات ميزت الذين يتمتعوا بالصالبة النفسية وكانت هذه اأن) كوبازا(
 الصحية على الرغم األزمات في المراكز التنفيذية الذين نجحوا في مقاومة اإلداريينعلى مجموعة من 

  ).2003عسكر، ( السلبية للضغوط عليهمالتأثيراتمن وجود 
  

  : الحياة الضاغطة هيأحداثمجموعة من العوامل التي تخفف من ) كوبازا(هذا وقد حددت 
 .األسرة أفراد ألحد باالضطرابات النفسية لإلصابةلتاريخ المرضي كا: عوامل وراثية -
وتشمل ما يتاح للفرد من مساندة اجتماعية كالتفاعل االجتماعي والعالقات : عوامل بيئية -

 .المتبادلة بينه وبين البيئة االجتماعية
 كتقدير الذات والكفاية الشخصية لألفرادتتعلق بالخصائص الشخصية : عوامل شخصية -

 ).2013خيال، (الصالبة والتفاؤل واالستقالل والمساندة االجتماعيةو
من خالل اعتمادها على نتائج نظريتها ) كوبازا (استطاعت التجريبي لصياغة النظرية فقد األساس أما

والتي استهدفت الكشف عن المتغيرات النفسية واالجتماعية التي من شانها مساعدة الفرد على 
مية والنفسية رغم تعرضه للمشقة، كما استهدفت معرفة دور هذه المتغيرات في االحتفاظ بصحته الجس

  ).2007 ندى، أبو( بالمرضواإلصابة الضغوط إدراك
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  ):Venk(نظرية فنيك : ثالثا

لقد ظهر حديثا في مجال الوقاية من الضغوط باالضطرابات أحد النماذج الحديثة الذي أعاد النظر في 
وتم تقديم هذا ) Venk, 1992( وضع تعديل جديد لها وهذا النموذج قدمه فنيك، وحاول)كوبازا(نظرية 

 بهدف بحث العالقة بين الصالبة النفسية واإلدراك المعرفي أجراهاالتعديل من خالل دراسته التي 
جنديا ) 167(والتعايش الفعال من ناحية، والصحة العقلية من ناحية أخرى، وذلك على عينة قوامها 

، واعتمد الباحث على المواقف الشاقة الواقعية في تحديده لدور الصالبة وقام بقياس متغير إسرائيليا
والتعايش معها قبل الفترة التدريبية التي ). 2010عودة، (الصالبة واإلدراك المعرفي للمواقف الشاقة

ى نتائج مهمة  وبعد انتهاء هذه الفترة التدريبية توصل إل) شهورستة(أعطاها للمشاركين والتي بلغت 
ارتباط مكوني االلتزام والتحكم فقط في الصحة العقلية الجيدة لألفراد فارتبط االلتزام جوهريا : وهي

بالصحة العقلية من خالل تخفيض الشعور بالتهديد واستخداما إلستراتيجية التعايش الفعال خاصة 
 الموقف إدراكالعقلية من خالل ًإستراتيجية ضبط االنفعال، حيث ارتبط بعد التحكم ايجابيا بالصحة 

السعدي، )(2013الصفدي، ( حل المشكالت بالتعايش إستراتيجيةعلى انه اقل مشقة واستخدام 
2013.(  

 ى الدراسة األولى، وذلك علأهدافلها نفس ) 1995(بإجراء دراسة ثانية عام ) Venk(وقام فينك 
تم خاللها تنفيذ )  شهور4(دريبية عنيفة لمدة ، ولكنه استخدم فترة تأيضا اإلسرائيليينعينة من الجنود 

 المطلوبة حتى وان تعارضت مع ميولهم واستعداداتهم الشخصية، وذلك بصفة لألوامرالمشاركين 
وطرق ) الواقعية( المعرفي لألحداث الشاقة الحقيقية اإلدراكمتواصلة، وبقياس الصالبة النفسية وكيفية 

راضي، (األولىتهاء منها، حيث تم التوصل لنفس نتائج للدراسة التعايش قبل فترة التدريب وبعد االن
  ).2007 ندى، أبو)(2008

  
  

  : العاملة في فلسطينالمرأة
ً نصف المجتمع وهي تلعب دورا مهما في بناء المجتمع، حيث المرأةتشكل   يتجاوز المرأة عطاء أنً
 غير المرأةفر الرسمية،  المنزلية ليشمل جميع القطاعات وفي المؤسسات الرسمية وغياألعمال

 المتزوجة المرأة أن التي يمارسها الرجال، في حين األعمال تمارس الكثير من أنالمتزوجة، تستطيع 
 الملقاة على األعباءتواجه صعوبة في التوفيق بين العمل خارج المنزل والعمل داخل المنزل وتكون 

 تتالءم مع حياتها األسرية حياتها  جعل متطلباتالمرأةعاتقها اكبر، وفي هذه الظروف تحاول 
ً قد يكون الزوج عائقا من معوقات الحياة الزوجية، وذلك عندما يهتم في األحيانالوظيفية، وفي بعض 

  .آخر شيء أيالحياة االجتماعية والصدقات وعندما يضع نجاحه قبل 
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ألنها وفي  ,مضاعفةهي باإلضافة إلى كل ذلك تعاني معاناة  , الفلسطينية على وجه الخصوصالمرأةو
 بتوفير ذلك للزوج  ةغياب اإلستقرار األمني واإلقتصادي واإلجتماعي والنفسي في مجتمعها مطالب

فهيٍ مطالبة  , واألبناء واآلباء وكافة األسرة التي تتشكل فيها حسب المسؤولية التي تقع على كاهلها
,  ظل وضع متقلب في منطقه غير آمنةبالصالبة والجهوزية الكاملة  للقيام بأي دور يفرض عليها في

 الزوج أو المرأةبل يتغير هذا في أي لحظة تفقد , فهي ال تملك أن تظل امرأة تمارس دورها الطبيعي
االبن أو األخ أو الداعم لها من جراء الحروب أو االعتقاالت أو غيره في منطقة دائمة التقلب 

  .)2011العسود، (والغليان
المجتمع ولها دورها الكبير في بنائه، وحينما تتاح لها الظروف النفسية  كما يقال نصف المرأةو

 الفلسطينية على مر المرأةواالجتماعية المناسبة، فإنها تقوم بواجبها على أفضل وجه ممكن، وقد أثبتت 
  ). 2013الهلول ومحيسن، (التاريخ قدرتها على إعداد النشء، وأن لها دورا هاما في صناعة المستقبل

وهي تقوم   التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مادي مقابل عملهاالمرأة العاملة المرأةصد بويق
مع مراعاة خروج النساء الالتي يعملن  الموظفة، بدورين أساسيين في الحياة، دور ربة البيت ودور

  ).2011الكحلوت، (بأعمال تطوعية أو أعمال يدوية منزلية
الل العمل يجد اإلنسان الفرصة في التعبير عن نفسه وهو محور من خ انه و)2006(ياغي ويبين 

أساسي في حياة أي فرد ألنه يعطي الفرد المكانة ويربطه بالمجتمع، وال يتحقق العمل إال بالعنصر 
  .البشري باعتباره الثروة الحقيقية ومحور اإلنتاج ومشغل اآلالت

 أيالحاجة االقتصادية :  ودوافع منهاأسباب تعمل لعدة المرأةأن  )2005( الصمادي والطهاتوتوضح 
 المجتمع وهذا يتعلق إرضاء أيمساعدة الزوج في تحمل نفقات المنزل، ثم العامل االجتماعي 

بالعامالت من حملة الشهادة الجامعية، والرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية، ومن اجل سد 
 إثبات والشعور بالفراغ، ومن اجل أوالدهنبر  الفراغ بخاصة متوسطات العمر من النساء بعد كأوقات

  ).1983الخولي، ( ذاتها واستقاللها عن الرجالوتأكيدوجودها ومركزها 
 بسبب حاجتها لتأكيد الذات والشعور بالمكانة االجتماعية واإلحساس بالقيمة المرأةكذلك تعمل 

ر باألمن حيال ظروف الحياة اإلنسانية، كذلك الحاجة االقتصادية لرفع المستوى االقتصادي والشعو
 الخارجي يربطها بالمجتمع ويحقق لها أهدافا اجتماعية مثل الزمالة المرأةالطارئة ومشقاتها، فعمل 

والحياة االجتماعية، حيث تشعر بكيانها واحترام اآلخر لها، وانها جزء من المجتمع ال يمكن االستغناء 
  ). 2012د، محم(عن جهوده وقصره على دائرة المنزل الرتيبة

 أيالحاجة االقتصادية :  ودوافع منهاأسباب تعمل لعدة المرأةأن  )2005( الصمادي والطهاتوتوضح 
 المجتمع وهذا يتعلق إرضاء أيمساعدة الزوج في تحمل نفقات المنزل، ثم العامل االجتماعي 

 ومن اجل سد بالعامالت من حملة الشهادة الجامعية، والرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية،
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 إثبات والشعور بالفراغ، ومن اجل أوالدهن الفراغ بخاصة متوسطات العمر من النساء بعد كبر أوقات
  ).1983الخولي، ( ذاتها واستقاللها عن الرجالوتأكيدوجودها ومركزها 

  
  :المرأةأقسام عمل  1.2.12

  : هماقسمين إلى المرأة عمل )2011(قسمت الكحلوت 
،  يكون ضمن أسرتها من حيث القيام بشؤون المنزلالمرأة أي أن عمل :العمل داخل المنزل -

 ومتطلباته، وتربية األبناء، والعناية بالزوج، وكل ما يتطلب ذلك من رعاية لشؤون األسر ة، ومن
 .يتم من دون أجر مادي  في هذه الحالةالمرأةالجدير بالذكر أن عمل 

  خارج المنزل ويكون بمقابل أجرالمرأةم به ويقصد به العمل الذي تقو: العمل خارج المنزل -
 .تتقاضاه نتيجة عملها خارج بيتها

  
  : للعملالمرأة اآلثار الناتجة عن خروج 2.2.12

تغير القيم لدى اسر المشتغالت  منها :أسرتهافي محيط  للعمل آثار ايجابية المرأةترتب على خروج 
 تحدد حجم العائلة فاألم: األسرةاصل في حجم التغير الح وكذلك .المرأةومثل المساواة بين الرجل 

  ).2005الصمادي والطهات، ( غير العاملةاألمنتيجة خطة موضوعة بعكس 
 أهمها التغير في العالقات المرأةأن هناك آثار ايجابية ناتجة عن عمل ) 1982(كما يبين ادم 

 العاملة المنظمة لوقتها المرأةن  مفهوم ايجابي عن ذاتها، كذلك فاالمرأةالزوجية، وذلك نتيجة المتالك 
تقيم عالقة جيدة مع أبنائها، فهي تقبل عليهم بشوق ولهفة أكثر وتحاول تعويضهم الوقت الذي تقضيه 
 .ًبعيدا عنهم، فهي تمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم وتعطيهم فرص االستقالل التدريجي على االنجاز

 جنب مع الرجل إلىً جنبا اإلنتاجكها في كل قطاعات  ميدان العمل واشتراإلى المرأةشكل خروج كما 
ًعمال تقدميا وتطوريا لالنتقال بالمجتمع  ً  للمرأة تطوير المركز االجتماعي إلى أدى، مما أفضل حياة إلىً

 ووظائفها في المجتمع، وبالرغم من هذه التطورات برزت الكثير من المشكالت التي واجهت وأدوارها
  ).2005ت، الصمادي والطها(المرأة

 للعمل خارج منزلها إلى زيادة الضغوط الملقاة على عاتقها مما يجعلها مرهقة، المرأةفقد أدى خروج 
 على التوفيق بين مسؤولياتها نحو أبنائها وزوجها، ومسؤولياتها -  في بعض األحيان–وغير قادرة 

 ذلك قد يؤدي إلى األخرى الناتجة عن عملها، وتعدد أحداث الحياة الضاغطة األخرى، حيث أن
انخفاض مستوى أدائها لتلك المسؤوليات، وظهور العديد من المشكالت األسرية التي تؤثر على سلوك 

  ).2012محمد، (األبناء وتصرفاتهم
 أطفالهـا، تربيـة علـى وأولهـا انعكاسـاته فلـه وألسـرتها، لهـا يمثلـه مـا ورغـم للعمل، المرأة خروج إنكذلك ف
 المـرأة وعمـل، األم دور وهـو بهـا الرئيـسي المنـوط دورهـا إزاء صـعوبات الهـ خلـق الوضـع هـذا أن حيث
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 يخلـق ممـا مقامهـا، يقـوم آخـر لـشخص طفلهـا تـرك فتـضطر إلـى يوميـا، المنـزل مـن خروجهـا يقتـضي
 من جو في للتنشئة يعرضه قد وهذا الوقت معظم عنه أمه ابتعاد  نتيجةل،الطف لدى وصعوبات مشاكل

  .)2009، قويدري(الحرمان العاطفي
الرجل وسيكون لها   طبيعة الخاصة هو اختصاصها بعوارض تعتريها دونالمرأةومما يضفي على 

الكثير من العناء والمشقة  أكبر التأثير على صحتها النفسية والجسدية حيث إن دور األمومة يكلفها
 تفرز بويضاتها إال تلك اإلناث ال  يحملن ويلدن وذلك ألنالالئيالمخلوقات اإلناث األخرى  دون سائر

 طوال المرأةمنذ البلوغ إلى سن اليأس و  بويضة كل شهرالمرأةفي فترة محدودة من العام بينما تفرز 
يترتب على كل فترة من هذه الفترات من آالم  ٕهذه المدة بين حيض وحمل ونفاس وارضاع ناهيك بما
 نفسية وعقلية المرأةثيرات على تحدثه من تأ ومتاعب كما وأنها قد تعيقها عن أداء عملها ما قد

  .)2011الكحلوت، (وبدنية
لذا فانه عند دراسة الضغوط يجب أيضا التحول إلى التركيز على متغيرات المقاومة التي تجعل 
األشخاص يحتفظون بصحتهم الجسمية والنفسية رغم تعرضهم للضغوط بدراسة الصالبة النفسية، حيث 

بأنه يتكيف ) كوبازا(تمتع بالصالبة النفسية كما توصلت إليها يمكن النظر إلى سمات الشخص الذي ي
مع الضغوط بأنواعها، ولديه التزام عال، ويستمتع بالعمل مع أسرته وأصدقائه، ويملك اإلحساس 

  ).2013الخفاجي، (بالسيطرة على األمور ومجرياتها، ولديه اإلحساس بالقدرة على مجابهة التحديات
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  : الدراسات السابقة2.2
بعــد مراجعــة الباحثــة للدراســات الــسابقة التــي أهتمــت بموضــوع الــصالبة النفــسية بــصورة عامــة، عثــرت 

الملفــت  مــنالباحثــة علــى بعــض الدراســات التــي تناولــت الــصالبة النفــسية وعالقتهــا بمتغيــرات مختلفــة، و
دود علــم  فــي حــ–مباشــربــشكل   دراســات تناولــت موضــوع هــذه الدارســة الباحثــة لــم تعثــر علــىللنظــر أن

والدراسـات التـي تـم الحـصول عليهـا . األغذيـةخاصـة عنـد الحـديث عـن العـامالت فـي مـصانع  -ةالباحث
رضها وفقـا بع ة الباحثتعن طريق المراجع، والدوريات المتخصصة، والمجالت، ورسائل الماجستير قام

  :لتاريخ نشرها على النحو التالي
  

  :الدراسات العربية. 1.2.2
  

الصالبة النفسية بضغوط الحياة لدى العاملين دراسة هدفت التعرف إلى عالقة ) 2014(اجرى عيسى 
، وان كان هناك فروق في متوسطات الصالبة في المؤسسة األمنية في محافظتي الخليل وبيت لحم

المحافظة وسنوات العمل، والحالة االجتماعية، ( تبعا لمتغيرات  الصالبة النفسية وضغوط الحياةالنفسية
 )242(تكونت عينة الدراسة من و). هل العلمي، والعمر، والرتبة، ومكان السكن، ومستوى الدخلوالمؤ

العاملين في المؤسسة األمنية الفلسطينية، واستخدم الباحث مقياس الصالبة النفسية  من عامال وعاملة
 وأظهرت .)2003شقير، (مقياس ضغوط الحياة من إعداد ، و)2011العسود، (المشار إليه في دراسة 

جاء في المرتبة ) االلتزام(كما تبين أن بعد . درجة الصالبة النفسية جاءت بدرجة مرتفعةالنتائج إن 
كما تبين انه ال توجد فروق . وجميعها جاءت بدرجة مرتفعة) التحكم(، ثم بعد )التحدي(األولى، ثم بعد 

ل، الحالة االجتماعية، والمؤهل  المحافظة، سنوات العماتفي متوسطات الصالبة النفسية تبعا لمتغير
العلمي، والعمر، والرتبة العسكرية، ومكان السكن على الدرجة الكلية للصالبة، بينما تبين وجود فروق 

/ أعزب (تبعا لمتغير الحالة االجتماعية لصالح المبحوثين الذين حالتهم االجتماعية ) التحدي(في بعد 
عا لمتغير المؤهل العلمي، لصالح المبحوثين الذين مؤهالتهم تب) االلتزام(ووجود فروق في بعد ). مطلق

، كذلك وجود فروق في درجات الصالبة النفسية تبعا لمتغير مستوى الدخل )بكالوريوس فأعلى(العلمية 
بين (على الدرجة الكلية للصالبة النفسية وبعد االلتزام فقط، لصالح المبحوثين الذين مستوى دخلهم 

 توجد عالقة بين انه ال النتائج أظهرت أيضا. ) شيكل4000 وأكثر من  شيكل،4000 – 2000
  .متوسطات الصالبة النفسية وبين متوسطات ضغوط الحياة

  
 العالقة االرتباطية بين الصالبة النفسية ومركز الضبط إلىالتعرف ) 2014(هدفت دراسة خنفر  ًأيضا

 معرفة الفروق في مركز الضبط والصالبة  ورقلة، كذلك–لدى عينة من الطلبة بجامعة قاصدي مرباح 
طالب ) 107(مكونة من الدراسة على عينة أجريت والتخصص، وقد  الجنسيالنفسية في ضوء متغير
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 ورقلة، واستخدمت الباحثة مقياس الصالبة –إناث بجامعة قاصدي مرباح ) 54(ذكور و) 53(منهم 
وتوصلت ). 2008ابي مولود، ( إعدادمن واستبيان مركز الضبط ) 2002مخيمر،  (إعداد من النفسية

 وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين الصالبة ومركز الضبط، كذلك تبين وجود فروق في إلىالدراسة 
الصالبة النفسية تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور، في حين تبين انه ال توجد فروق تبعا 

  .لمتغيري الجنس والتخصص تبين عدم وجود فروق في مركز الضبط تبعا كماللتخصص، 
  

عالقتهـا الـذكاء الوجـداني والـصالبة النفـسية ومـستوى الى معرفـة ) 2013(كما هدفت دراسة الخفاجي 
االنهاك النفسي للمعلمين والمعلمات في بعض مدارس محافظة البصرة، ومعرفة الفروق بين مرتفعـي ب

مدى امكانية التنبؤ باالنهاك النفسي فـي الصالبة والذكاء والوجداني في االنهاك النفسي، والتحقق من 
) 224(ضوء كل من الذكاء الوجداني والـصالبة النفـسية، وقـد اجريـت الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن 

ًمعلمــا، واســتخدمت الباحثــة مقيــاس الــذكاء الوجــداني ) 111(معلمــة، و) 113(ًمعلمــا ومعلمــة، بواقــع 
، )2006الحجـار ودخـان، ( النفـسية مـن اعـداد ، ومقياس الـصالبة)2002عثمان وعبده، (من اعداد 
، وكانـــت اهـــم )1994 ترجمـــة عـــادل محمـــد، -ســـيد مـــان وزاج (إعـــداد النفـــسي مـــن اإلنهـــاكومقيـــاس 
وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة ســـالبة بـــين الـــذكاء الوجـــداني واالنهـــاك  الدراســـة إليهـــا توصـــلت اآلتـــيالنتـــائج 

سي وبـين الـصالبة النفـسية، فـي حـين تبـين وجـود النفسي، وكذلك وجود عالقة سالبة بين االنهـاك النفـ
 تبين وجود فروق بين متوسطات درجـات أيضاعالقة ايجابية بين الصالبة النفسية والذكاء الوجداني، 

 النفـسي لـصالح منخفـضي الـذكاء اإلنهـاكالمعلمين مرتفعي ومنخفضي الذكاء والوجداني على مقياس 
 المعلمـين مرتفعـي ومنخفـضي الـصالبة النفـسية علـى الوجداني، ووجـود فـروق بـين متوسـطات درجـات

كما تظهر النتائج امكانيـة التنبـؤ باالنهـاك  النفسي لصالح منخفضي الصالبة النفسية، اإلنهاكمقياس 
  .النفسي للمعلمين من خالل كل من الذكاء الوجداني والصالبة النفسية

  
عالقـة بـين الـصالبة النفـسية لـدى  الإلـىدراسة هـدفت التعـرف ) 2013( صالح والمصدر أجرت أيضا

 غـزة، وبـين التوافـق النفـسي واالجتمـاعي، ومعرفـة الفـروق بـين الطلبـة علـى بمحافظةالشباب الجامعي 
الجـــنس، والمـــستوى الدراســـي، ونـــوع (مقيـــاس الـــصالبة والتوافـــق النفـــسي واالجتمـــاعي طبقـــا لمتغيـــرات 

 وجامعــة األقــصىة مــن الملتحقــين بجامعــة ًطالبــا وطالبــ) 232(، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )الجامعــة
ومقيـــــاس والتوافـــــق النفـــــسي   بمحافظـــــة غـــــزة، واســـــتخدم الباحثـــــان مقيـــــاس الـــــصالبة النفـــــسيةاألزهـــــر

 العينــة جــاءت أفــراد درجــة الــصالبة النفــسية لــدى أن، وقــد كــشفت النتــائج إعــدادهماواالجتمــاعي مــن 
 أيــضا العينــة جــاء أفــرادالجتمــاعي لــدى ، وان التوافــق النفــسي وا%)72.1(بدرجــة مرتفعــة حيــث بلغــت

 هنـــاك عالقـــة ايجابيـــة دالـــة أن الدراســـة أظهـــرت، كمـــا %)73.1(بدرجـــة مرتفعـــة حيـــث بلغـــت نـــسبته 
 النتــائج أظهــرت العينــة، كمــا أفــراد بــين الــصالبة النفــسية والتوافــق النفــسي واالجتمــاعي لــدى إحــصائيا



 

 31

بة وكـــذلك علـــى مقيـــاس التوافـــق النفـــسي عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احـــصائية علـــى مقيـــاس الـــصال
  .واالجتماعي طبقا لمتغيرات الدراسة

  
 االجتماعية والمساندة الحمل قلق مستوى إلى دراسة هدفت التعرف )2013( قوطه أبو أجرتكذلك 

والكشف عن العالقة بين هذه المتغيرات، خلقي،  بعيب المواليد ذوات النساء لدى ةفسينوالصالبة ال
 هذه الدراسة استخدمت الباحثة مقياس الحمل ومقياس المساندة االجتماعية من أهدافولتحقيق 
وقامت الباحثة بتطبيق المقاييس .  عماد محمد مخيمرإعداد، ومقياس الصالبة النفسية من إعدادها

 سبق لها والدة طفل  بعيب خلقي بحافظة خانيونس، وكان من امرأة) 150(على عينة مكونة من 
من عينة الدراسة من ذوات المواليد بعيب خلقي يشعرن بقلق منخفض، %) 29.30(ناهم النتائج أ
يشعرن بنسبة مرتفعة من القلق، %) 29.30(يشعرن بقلق متوسط، وكان %) 41.30(بينما كان 

من العينة يدركن ان لديهن مستوى منخفض من المساندة االجتماعية، %) 24.70(كذلك تبين ان 
 يتلقين بأنهنيدركن ) 33.30(دركن بانهن يتلقين مساندة متوسطة، وكان منهن ي%) 42(بينما كان 

) 33.30(يتمتعن بصالبة نفسية منخفضة، و%) 30.70(كما اظهرت النتائج ان . مساندة مرتفعة
 أظهرتيتمتعن بصالبة نفسية مرتفعة، كذلك %) 36(منهن يتمتعن بصالبة نفسية متوسطة، و

لق الحمل والمساندة االجتماعية، في حين تبين انه ال توجد عالقة النتائج وجود عالقة سلبية بين ق
بين قلق الحمل والدرجة الكلية للصالبة النفسية وبعد التحكم ، بينما ظهرت عالقة بين قلق الحمل 

 والمساندة الحمل قلق النتائج انه ال توجد فروق في مستوى أظهرت أيضا. وبعدي االلتزام والتحدي
 المعاقين، األطفال تعزى لمتغير عدد مرات الحمل، ونوع الوالدة، وعدد لنفسيةابة والصال االجتماعية

  .والقرابة من الزوج،  ووجود مرض مزمن، والمستوى التعليمي
  

إلى تعرف عالقة المساندة االجتماعية بالرضا عـن الحيـاة ) 2013(كما هدفت دراسة الهلول ومحيسن
، تــم اخــذ )7194(ية فاقــدة الــزوج، تكــون مجتمــع الدراســة مــن  الفلــسطينأةالمــروالــصالبة النفــسية لــدى 

ـــة مـــن  ـــان مقيـــاس ) 129(عين ـــدن أزواجهـــن، ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة اســـتخدم الباحث امـــرأة ممـــن فق
المساندة االجتماعية والرضـا عـن الحيـاة والـصالبة النفـسية، وبعـد التحقـق مـن ثبـات األدوات وصـدقها 

د أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين تــم تطبيقهــا علــى عينــة الدراســة، وقــ
 فاقـدة الـزوج، كمـا أظهـرت نتـائج المـرأةالمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة والصالبة النفسية لـدى 

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي المـساندة االجتماعيـة والرضـا عـن الحيـاة والـصالبة 
فــي حــين وجــدت فــروق فــي متغيــرات الدراســة تعــزى )  غيــر شــهيد-شــهيد(الفقــدان النفــسية تعــزى لنــوع 

كــذلك كـشفت نتــائج الدراسـة عــن وجــود فـروق فــي الرضـا عــن الحيــاة )  مــشترك–مـستقل (لنـوع الــسكن 
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 فاقدة الزوج تعزى للعمر ولصالح كبيرات السن، ووجود أثر دال للمـساندة االجتماعيـة علـى المرأةلدى 
  .النفسيةالرضا والصالبة 

  
التعرف إلى العالقة بين كل من المساندة االجتماعية ) 2013(دراسة الصفدي هدفت  أيضا

مل بمحافظات غزة، كما را زوجات الشهداء واألىوعالقتهما بقلق المستقبل لد والصالبة النفسية
يهن، مستوى كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لد هدفت التعرف على

فية، والسياسية، رات االجتماعية، والديموغاًالعالقة والفروق لعددا من المتغير ًكما هدفت أيضا فحص
وتم تطبيق الدراسة على عينة . االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل على كل من المساندة

زوجة  ()422(  غزة، بواقع اتمل بمحافظامن زوجات الشهداء واألر مستجيبة) 492(مكونة من 
 "مقياس المساندة االجتماعية : واستخدمت الباحثة ثالثة مقاييس هي ،)أرملة(، )92(و) شهيد

) 2012(ر إعداد أحمد جبمنمقياس قلق المستقبل ، وإعداد الباحثة "من." مقياس الصالبة النفسية و
ًيا بين ائ دالة إحصالقة ارتباطية موجبة الدراسة وجود عإليها النتائج التي توصلت أهموكان من 

وجود كذلك تبين . بة النفسيةالاالجتماعية وغالبية أبعاد مقياس الص غالبية أبعاد مقياس المساندة
، وجميع العامالقلق  ًيا لدى عينة زوجات الشهداء بينصائ دالة إح)عكسية(عالقة ارتباطية سالبة 

لك بينت ذك .التحديد  المستقبل، وبع الكلية لقلقةلك بين الدرجذأبعاد مقياس الصالبة النفسية، وك
، مالقلق العا مل بين بعدراًيا لدى عينة األئ دالة إحصا)عكسية( وجود عالقة ارتباطية سالبة ئجالنتا

لك أظهرت ذك .لك الدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبلذ، وبعد التحدي، وكموكل من بعد التحك
 على الدرجة الكلية ملراصالح األلمل اشهداء، واألرًيا بين زوجات الئ وجود فروق دالة إحصائجالنتا

 ًيائ وجود فروق دالة إحصائجلك أظهرت النتاذك. للصالبة النفسية وكذلك على بعدي االلتزام والتحدي
المنخفضة على مقياس الصالبة  وات الدرجةذوالمستجيبات  وات الدرجة المرتفعة،ذبين المستجيبات 

  .قبلتالمس  قلقالنفسية، في جميع أبعاد مقياس
  

الرضا و) اإلهمال –المساندة االجتماعية ( مستوى إلىالتعرف ) 2013( القطراوي سة ادفت دركما ه
  في محافظات قطاع غزة،ً حركيان المعاقيىا بالصالبة النفسية لدهعالقتن خدمات الرعاية وع

 أصلن  مًاي حركًعاقام) 200(للدراسة تكونت من  الباحث باختيار عينة هدف الدراسة قام ولتحقيق
مقياس المساندة ومقياس الصالبة النفسية، : ي ه الباحث ثالثة مقاييسماستخدوي، لالمجتمع األص
وقد خرجت الدراسة  إعداد الباحث، نا مهجميع والرعاية  خدماتنمقياس الرضا عواالجتماعية، 

 الصالبة من  كلسطيوت منعالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيوجود :  أهمهابمجموعة من النتائج 
 ً دالة إحصائيافروقجد وال ي في حين تبين انه . حركيان المعاقيى لداالجتماعية المساندةوالنفسية 
 ن المعاقيى خدمات الرعاية لدنع الرضاو  المساندة االجتماعية أو الصالبة النفسية أوىفي مست
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 ى الصالبة النفسية لدوىفي مست فقط وهريجفرق رت النتائج هأظ كما .حركيا ترجع لمتغير الجنس
 خدمات ن الرضا عوا في المساندة االجتماعية أهره تظولم ن السلمتغير  حركيا ترجعنالمعاقي

  .المتغير الرعاية لذات
  

 الحيـاة أحـداث بحـث دور الـصالبة النفـسية فـي مواجهـة إلـىدراسـة هـدفت ) 2012( محمـد أجرتكما 
 الدراســة علــى عينــة أجريــت كلينيكيــة، وقــد -يكومترية دراســة ســ-الــضاغطة لــدى عينــة مــن المعلمــات

معلمة متزوجة ولديها اطفال، وقد اسـتخدم مقيـاس المـستوة االجتمـاعي االقتـصادي ) 213(مكونة من 
 الباحثــــة، إعـــدادومقيـــاس الـــصالبة النفـــسية مـــن ) 2006( عبـــد العزيـــز الـــشخص إعـــداد مـــن لألســـرة

 اإلكلينيكيـــة، كـــذلك اســـتخدمت للدراســـة أيـــضاحثـــة  الباإعـــداد الحيـــاة الـــضاغطة مـــن أحـــداثومقيـــاس 
 معظــم أن النتــائج وأظهــرت، )دراســة الحالــة، واختبــار ســاكس لتكملــة الجمــل، واختبــار تفهــم الموضــوع(

 إحـصائيا الحياة الضاغطة بدرجة متوسطة او مرتفعة، ووجـود فـروق دالـة ألحداثالمعلمات يتعرضن 
 الحيـاة أحـداثقتصادي المنخفض والمرتفـع علـى مقيـاس بين المعلمات ذوات المستوى االجتماعي واال

وعلـى متغيـر سـنوات . الضاغطة لصالح المعلمات ذوات المستوى االجتماعي واالقتـصادي المـنخفض
، وعلـى ) سنوات فاقـل10(، وعلى متغير عدد سنوات الزواج لصالح ) سنوات فاقل10(الخبرة لصالح 

  .فأكثر أطفال أربعة لصالح اللواتي لديهن األطفالعدد 
 الضغوط مواجهة بأساليب وعالقتها النفسية الصالبة"راسة بعنوان د) 2012(العبدلي  اجريكما 

 حيث "المكرمة مكة بمدينة والعاديين دراسيا الثانوية المتفوقين المرحلة طالب من عينة النفسية لدى
 المتفوقين الثانوية رحلةالم طالب لدى النفسية الصالبة مستوى على التعرف الدراسة إلى هدفت هذه

كما هدفت  النفسية، الضغوط مواجهة أساليب استخدام ترتيب على التعرف والعاديين، وكذلك دراسيا
 وجود من التحقق وكذلك الضغوط، مواجهة وأساليب النفسية بين الصالبة العالقة معرفة إلى الدراسة

النفسية، وقد  الضغوط مواجهة أساليب وفي النفسية في الصالبة والعاديين المتفوقين الطالب بين فروق
النفسية  الصالبة المقارن، وذلك من خالل استخدام مقياس االرتباطي استخدم الباحث المنهج الوصفي

، وقد )2009 الهاللي،: إعداد(النفسية  الضغوط مواجهة أساليب ومقياس ،) 2006 مخيمر، :إعداد(
موزعين  طبقيا، عشوائيا اختيارهم تم الثانوي، التعليم بطال من ًطالبا) 200(تكونت عينة الدراسة من 

 الطالب لدى وأبعادها النفسية الصالبة مستوى أن النتائج وقد أظهرت والغرب، الشرق مكتبي على

 (بين غالبية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود النتائج أظهرت لدى العاديين، وقد منه أعلى المتفوقين

 أخرى جهة من التحدي التحكم، االلتزام،) وأبعادها والصالبة النفسية جهة نم الضغوط مواجهة أساليب

 الطالب بين إحصائيا دالة فروق وجود النتائج العاديين، كما وأظهرت وكذلك المتفوقين الطالب لدى

 ووجدت المتفوقين، لصالح للصالبة الكلية النفسية والدرجة الصالبة أبعاد درجات في والعاديين المتفوقين
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 المنطقي، التحليل( باستثناء النفسية الضغوطمواجهة  أساليب في والعاديين المتفوقين بين حقيقية فروق

  ).االنفعالي التنفيس االستسالم، المسؤولية، تحمل
 

 ومـصادره  النفـسي الـضغط مـستوى علـى التعـرف إلـىهـدفت  دراسـة) 2011 (البيرقـدار  أجـرىأيـضا
 بلغـت عينـة وقد لديهم  النفسية الصالبة بمستوى وعالقته لموصلا في جامعة التربية كلية طلبة لدى

 الباحثـة اسـتخدمت وقدة، الدراس مجتمع من %)17(ي حوال تمثل وهي وطالبة طالبا )843( الدراسة
 والـذي لـديهم النفسية الصالبة مدى والثاني لقياس مسبقا المعد النفسي الضغط لقياس األول مقياسين
 الطلبـة لـدى النفـسي الـضغط مـستوى نا: أهمهـا نتـائج عـدة إلـى الدراسـة وتوصـلت .الباحثـة أعدتـه
 ٕوان، )120(البالغ الفرضي الوسط مقارنة مع منخفضة النسبة هذه أن إلى يشير وهذا )85.79(كان
 النفـسية بالـصالبة العينـة تمتع عدم على منخفضة تدل نسبة وهي )41.81( النفسية الصالبة معدل
 كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة سلبية دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات .يالفرض الوسط مع مقارنة

 .الضغط النفسي وبين متوسطات الصالبة النفسية
  

دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة مـــستوى األمـــن النفـــسي ومـــستوى الـــصالبة ) 2011(أيـــضا أجـــرت العـــسود 
يلي، والعالقة بينهمـا فـي النفسية لدى النساء الفلسطينيات زوجات األسرى في سجون االحتالل اإلسرائ

محافظــة الخليــل، ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة اســتخدمت الباحثــة اســتبيان األمــن النفــسي مــن إعــداد 
الباحثــة، ومقيــاس الــصالبة النفــسية مــن إعــداد مخيمــر، حيــث طبقــت المقــاييس علــى عينــة مكونــة مــن 

وأشـارت النتـائج إلـى أن  . اتامرأة من النساء اللواتي تزيـد محكوميـة أزواجهـن عـن عـشر سـنو) 105(
الدرجـة الكليـة لألمــن النفـسي لــدى المبحوثـات جــاء بدرجـة متوسـطة، أمــا علـى الدرجــة الكليـة للــصالبة 
النفـسية فقــد جــاء معبـرا عــن درجــة مرتفعــة وأكثـر أبعــاد الــصالبة النفــسية انتـشارا لــدى زوجــات األســرى 

عبـرا عـن درجـة مرتفعـة، ثـم بعـد التحـدي معبـرا في السجون اإلسـرائيلية تمثلـت فـي بعـد االلتـزام، جـاء م
وأشـارت النتـائج إلـى عـدم . عن درجـة مرتفعـة، بينمـا كـان بعـد الـتحكم اقلهـا معبـرا عـن درجـة متوسـطة

أم ) العمر، والمؤهـل العلمـي، وعـدد األبنـاء(وجود فروق في درجة األمن النفسي تبعا لمتغيرات الدراسة
ج وجــود فــروق لــصالح النــساء اللــواتي ال يعملــن، كمــا أشــارت تبعــا لمتغيــر العمــل فقــد أظهــرت النتــائ

العمـــر، والمؤهـــل (النتـــائج إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة الـــصالبة النفـــسية تبعـــا لمتغيـــرات الدراســـة
باســتثناء الــدخل الــشهري، فقــد تبــين وجــود فــروق فــي الدرجــة الكليــة ) العلمــي، وعــدد األبنــاء، والعمــل
أمـا بالنـسبة للعالقـة بـين مـستوى األمـن النفـسي .  سـنة30هن أكثر مـن لصالح اللواتي محكومية أزواج

ومــستوى الــصالبة النفــسية لــدى زوجــات األســرى فقــد تبــين إنهــا عالقــة ايجابيــة دالــة إحــصائيا بدرجــة 
  .عالية

  



 

 35

مستوى تقدير ومستوى صالبة الشخصية  إلىهدفت التعرف ) 2011(وفي دراسة لمكي وحسن 
العالقة و ،)الجنس لمتغير(ً تبعا اإلحصائيةوداللة الفروق جامعة بغداد  الذات لدى التدريسيين في

 تدريسيا وتدريسية،) 50( من الدراسة عينة وتكونتاألرتباطية بين صالبة الشخصية وتقدير الذات، 
وصلت الدراسة وت ) 25 ( اإلناثوبلغ عدد التدريسيات من ) 25(أذ بلغ عدد التدريسيين من الذكور 

الناتجة   جامعة بغداد يتمتعون بالصالبة الشخصية والنفسيةتدريسيأن  :النتائج أهمها  عدد منإلى
جيدة في  مما أدى الى صقل شخصياتهم بصورة من أساليب تعاملهم مع ضغوط الحياة المختلفة،

 في مقياس صالبة إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  تبين أيضا، العمل األكاديمي والعلمي
 عالية ايجابية رتباطيهاوجود عالقة ، كما تبين  وفقا لمتغير الجنسلك في تقدير الذات وكذالشخصية

  .الذات بين مقياس صالبة الشخصية ومقياس تقدير
  

 األبنـــاء أمهـــات معرفـــة مـــستوى الـــصالبة النفـــسية لـــدى إلـــىدراســـة هـــدفت ) 2011( علـــي اجـــريكمـــا 
ًأمــا مــوزعين بالتــساوي بــين البلــدين، ) 78 (ًالمعــاقين عقليــا فــي مــصر والــسعودية، وتكونــت العينــة مــن

ــــين ســــنة، واســــتخدم الباحــــث اســــتمارة البيانــــات الشخــــصية، ومقيــــاس )56_20(وتراوحــــت أعمــــارهن ب
 وجـود فـروق ذات داللـة احـصائية إلـى األولوأشـارت نتـائج الفـرض ).  الباحـثإعداد(الصالبة النفسية

البة النفــسية ككــل وفــي مكــون الــتحكم، وفــي ُفــي اتجــاه أمهــات األبنــاء المعــاقين الــسعوديات فــي الــص
ولـم تظهـر فـروق دالـة بينهمـا فـي . ًاتجاه أمهات األبنـاء المعـاقين عقليـا المـصريات فـي مكـون التحـدي

نوع المعـاق، وعمـر وعمـل (وأشارت نتائج الفرض الثاني الى وجود فروق في متغيرات . مكون االلتزام
مــستوى التعلــيم، (، ولــم توجــد فــروق دالــة فــي متغيــري )األمهــات، ودعــم الــزوج، والمــستوى االقتــصادي

  ). والحالة االجتماعية ألمهات المعاقين
  

نوعية الحياة وعالقتها بالصالبة النفسية لدى عينة التعرف الى ) 2010(ايضا هدفت دراسة علي 
من تكونت مستأصالت الثدي ، حيث اجريت الدراسة على عينة من مستأصالت الثدي والرحم من
، وقد استخدم الباحث مستأصلة) 90(تكونت من : مستأصلة ثدي، وعينة مستأصالت الرحم) 60(

 الصالبة ومقياس. )أحمد محمد عبد الخالق(:  إعداد من)الصيغة المختصرة(مقياس نوعية الحياة 
 بين اد فروق جوهرية دالة إحصائيووج وقد اظهرت النتائج .)عماد مخيمر(: عداد من إالنفسية

الجسمي، والنفسي، ( ومجاالتهاالحياة ت لثدي واحد والمستأصالت للثديين في نوعيةالمستأصال
 ، لصالح)االلتزام، والتحدي، والتحكم(، وكذلك في الصالبة النفسية وابعادها )واالجتماعي، والبيئي

فروق لصالح عينة االستئصال الجزئي في نوعية الحياة واحد، ايضا تبين وجود  لثدي المستأصالت
ال ، لصالح المستاصالت لرحم جزئيا، في حين تبين انه البيئي،  االجتماعي،النفسي: اتهجاالوم

 فروق بين جملة مستأصالت ايضا تبين ووجودتوجد فروق دالة في مجال نوعية الحياة الجسمية، 
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بين جملة مستأصالت  وكذلك لصالح السويات،" الدرجة الكلية"الثدي والسويات في نوعية الحياة 
فروق جوهرية  كذلك وجود لصالح السويات،" الدرجة الكلية"ثدي والسويات في الصالبة النفسية ال

لصالح " الدرجة الكلية"دالة إحصائيا بين جملة مستأصالت الرحم والسويات في نوعية الحياة 
فروق جوهرية دالة إحصائيا بين جملة مستأصالت الرحم والسويات في الصالبة ، ووجود السويات

  .لصالح السويات" الدرجة الكلية"فسية الن
  

 المسنون نهاشكالت التي يعاني مالم الى التعرف) 2010(غالي دراسة حجازي أبو  هدفتأيضا
 عن الكشف كما هدفت يهم،مستوى الصالبة النفسية لدب القتهغزة، وعمحافظات  في الفلسطينيون

 الفروق على والتعرف النفسية، صالبةال ومستوى المسنون منهايعاني التي  المشكالت بين العالقة
ًمسنا ) 114(وتكونت عينة الدراسة من . المشكالت، ومستوى الصالبة النفسيةفي  الجنسين بين

 منها يعاني التي المشكالت أبعاد ترتيب أن الدراسة نتائج وأظهرت. محافظة غزة ومسنة من
، ثم  المشاكل االجتماعية االقتصادية:الفلسطينيون في محافظة غزة كانت على النحو التاليالمسنون 

كما بينت نتائج الدراسة أن مستوى الصالبة . المشكالت الصحية الجسمية، ثم المشكالت النفسية
 بين ًإحصائيا ودالة عكسية ارتباطيه عالقة  هناكالنفسية لدى المسنين الفلسطينيين مرتفع، وأن

ة دال فروق وجود عدم إلى الدراسة نتائج تأشار كما. لديهموالصالبة النفسية المسنين  مشكالت
ًالمشكالت لدى المسنين تعزى للجنس، بينما توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى  ًإحصائيا في

  .النفسية لصالح الذكور الصالبة
  

التعـرف الـى عالقـة الـصالبة النفـسية  بقلـق المـستقبل لـدى عينـة ) 2009(هدفت دراسـة حـسان كذلك 
قبــل المدرســة بمحافظــة الغربيــة فــي مــصر، كــذلك كــشف العالقــة بــين كــل مــن مــن معلمــات طفــل مــا 

، وأبعــــاد الــــصالبة النفــــسية ) المــــنخفض- المتوســــط –المرتفــــع (مــــستويات الــــصالبة النفــــسية الــــثالث 
 الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن أجريــت، وقلــق المــستقبل، وقــد ) التحــدي- الــتحكم –االلتــزام (الــثالث 

 الدراســة اســتخدمت أهــداف بمراكــز محافظــة الغربيــة بمــصر، ولتحقيــق أطفــالمعلمــة ريــاض ) 300(
زينــب شــقير،  (إعـداد الباحثــة، ومقيـاس قلــق المـستقبل مــن إعــدادالباحثـة مقيــاس الـصالبة النفــسية مـن 

مـــن عينـــة الدراســـة يعـــانوا مـــن قلـــق المـــستقبل بدرجـــة %) 53( حـــوالي أن النتـــائج وأظهـــرت، )2005
.  بـين الـصالبة النفـسية وقلـق المـستقبلإحـصائيا سـالبة دالـة ارتباطيـهالقة مرتفعة، كذلك تبين وجود ع

 مقيــاس الــصالبة النفــسية ودرجــاتهن علــى أبعــاد بــين درجــات العينــة علــى أيــضاووجــود عالقــة ســالبة 
  .مقياس قلق المستقبل
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ي إلــى الكــشف عــن العالقــة بــين الــصالبة واألمــن النفــس) 2008(كمــا هــدفت دراســة المفرجــي والــشهري
، وكـذلك الفـروق بـين عينـة الدراسـة فـي  عينة من طالب وطالبات جامعة أم القـرى بمكـة المكرمـةلدى

الجــــنس، والعمــــر، والتخــــصص، والــــسنة الدراســــية، (الــــصالبة النفــــسية واألمــــن النفــــسي تبعــــا لمتغيــــر 
رى طالبا من طالب وطالبات جامعـة أم القـ) 445(، وتكونت عينة الدراسة من )ومستوى دخل األسرة

أنثى تراوحت أعمارهم بين )222(ذكر ) 223(، منهم )مرحلة بكالوريوس، والدبلوم العالي في التربية(
، ومقيـــاس الطمأنينـــة )يـــونكن وبتـــز(واســـتخدم الباحثـــان مقيـــاس الـــصالبة النفـــسية ل)  عامـــا19-26(

صائيا لدى أفـراد وجود ارتباط موجب دال إح: ، وكانت نتائج الدراسة كالتالي)أبراهام ماسلو(النفسية ل
 أعلـى منهـا لـدى الـذكور، اإلنـاثالعينة بين الصالبة النفسية واألمن النفسي وان معامل االرتباط لدى 

 النتــائج عــدم وجــود فــروق بــين متوســطات درجــات الــصالبة النفــسية تبعــا لمتغيــر الجــنس أظهــرتكمــا 
صائية فـي الـصالبة النفـسية والعمر والتخصص، والسنة الدراسية، غير أنه يوجـد فـروق ذات داللـة إحـ

  . صالح ذوي الدخل المرتفعبين عينة الدراسة تبعا لمتغير مستوى دخل األسرة ل
  

التعرف إلى عالقة الصالبة النفسية بكل من االلتزام الديني ) 2008(هدفت دراسة راضي كذلك 
 أجريتيث  ح. في محافظات قطاع غزةاألقصىاالجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة  والمساندة

 األدواتوقد استخدمت الباحثة  .أما من أمهات الشهداء) 361(عينة تكونت من الدراسة على 
ومن نتائج ، واستبانه المساندة االجتماعية .الديني واستبانة االلتزام .النفسية استبانة الصالبة :التالية

فعة وبمتوسط نسبي  الشهداء بدرجة مرتأمهات مستوى الصالبة النفسية لدى أنتبين الدراسة 
 ايجابية بين مستوى الصالبة النفسية وااللتزام الديني ارتباطيه تبين وجود عالقة أيضا، )85.74(

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصالبة النفسية  الشهداء، كما تبين انه أمهاتلدى 
المستوى التعليمي ، وللشهيد تعزى لمتغير الحالة االجتماعية األقصىأمهات شهداء انتفاضة  لدى
  .ونمط الشهادة ،السكن، ومتغير مكان لالم

  
الى الكشف عن العالقة بين االضطرابات السيكوسوماتية وكل من ) 2007(كما هدفت دراسة غانم 

مجموعة : ضغوط الحياة وتقدير الشخصية والصالبة النفسية، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين
 المصابين بمرض السكر وتكونت كل عينة من واإلناث عينة من الذكور مرضى السكر واحتوت على

فقد تكونت بدورها من عينتين من الذكور ) غير المصابة بالسكر(األصحاءمريض، اما عينة ) 200(
، وتم تطبيق قائمة كرونل لالضطرابات النفسجسيمة، واختبار أيضامفردة ) 200(واالناث بواقع 

 العديد إلىدير الشخصية، واختبار الصالبة النفسية، وقد توصلت الدراسة ضغوط العمل، واستبيان تق
وبين ) إناث -ذكور (السكر بين عينة مرضى   وجود فروق ذات داللة احصائيةأهمهامن النتائج 

باستثناء (العينة غير المصابة بالسكر في جميع متغيرات الدراسة، والى جانب العينة المصابة بالسكر
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 جانب العينة غير المصابة بالسكر، إلى إحصائياحيث جاءت نتائجه دالة )  النفسيةاختبار الصالبة
  . األصحاء، وعينة )إناث -ذكور ( استخراج العديد من العوامل المشتركة بين مرضى السكرإلى إضافة

  
وعالقتهـا   التعرف إلى الضغوط النفسية لعمال محافظات قطاع غزة)2006( دراسة ياغي هدفتكما 

ًعــامال مــن العمــال الــذين يحملــون تــصاريح ) 578(وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ، بة النفــسيةبالــصال
، ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث )1948(دخــول للعمــل فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة عــام 

" الـصالبة النفـسية"ومقيـاس " محافظـات قطـاع غـزة الضغوط النفسية لدى عمـال"ببناء وتطبيق مقياس 
 مــن ضــغوط وا عمــال قطــاع غــزة يعــان انوقــد خلــصت الدراســة إلــى. عــد تقنينهــا علــى عينــة الدراســةب

، األسرية ثم الضغوط االقتصادية المرتبة األولى ثم ضغوط المعابر ثم الضغوط نفسية كبيرة، وشكلت
ى وأظهــرت الدراســة وجــود صــالبة نفــسية عاليــة لــد ثــم الــضغوط االجتماعيــة،، ثــم الــضغوط االنفعاليــة

كمـا %). 74.1(التحـديو، )%71.2(السيطرة و،)78.5(% االلتزام:وجاءت على النحو التاليالعمال 
ًإحصائيا بين الدرجة الكلية للضغوط النفسية والدرجة الكلية للـصالبة  واتضح وجود عالقة طردية دالة

  . النفسية
إلسرائيلي في ظل إلى التعرف على واقع انعكاسات العنف ا) 2006( سمهدانة أبوهدفت دراسة 

 الفلسطينية، والتعرف على أثر بعض المتغيرات المرأةانتفاضة األقصى على الصالبة النفسية لدى 
 الفلسطينية وعلى صالبتها النفسية خالل انتفاضة المرأةعلى انعكاسات العنف اإلسرائيلي على 

 – 20(وح أعمارهن بينامرأة فلسطينية تترا) 600( الدراسة على عينة مكونة أجريتاألقصى، حيث 
 الفلسطينية، واستخدام مقياس المرأة، وقد قامت الباحثة بإعداد مقياس انعكاسات العنف على ) سنة30

، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الصالبة )2002مخيمر، (الصالبة النفسية وهو من إعداد 
، وال توجد فروق في مستوى كمستوى افتراضي%) 70( الفلسطينية تزيد عن المرأةالنفسية لدى 

 باستثناء وجود فروق المرأةالصالبة النفسية للمرأة الفلسطينية تعزى لمتغير المستوى التعليمي وعمل 
وتوجد فروق في مستوى الصالبة النفسية تعزى لمتغير السكن .  العاملةالمرأةفي بعد التحدي لصالح 

وجد فروق في مستوى الصالبة النفسية لديها  في محافظتي جنوب غزة وشمالها وأنه تالمرأةلصالح 
 في المناطق االحتكاكية، وأنه ال توجد فروق في مستوى المرأةتعزى لمتغير منطقتي السكن لصالح 

 ترجع لنوع العنف الذي تعرضت له المرأة، وأنه توجد فروق لدى المرأةالصالبة النفسية تعزى لعمر 
 . التي تعاني من عنف مباشرالمرأةلصالح 

  
 النفـسية الـضغوط مـستوى علـى التعـرف إلـى هـدفت دراسـة) 2005(أيـضا أجـرى دخـان والحجـار 

 تـأثير إلـى إضـافة لـديهم النفـسية الـصالبة بمـستوى وعالقتـه اإلسـالمية الجامعة طلبة لدى ومصادرها
 اسـتخدم وقـد لـديهم النفـسية والـصالبة الجامعـة طلبـة لـدى النفـسية الـضغوط علـى المتغيـرات بعـض
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 ) حوالي تمثل وهي وطالبة، ًطالبا ( 541 ) الدراسة عينة وبلغت التحليلي، الوصفي المنهج ثانالباح
 بأقـسامها التـسعة الجامعـة كليـات مـن وطالبـة ًطالبـا ( 15441 ) البـالغ الدراسـة مجتمـع مـن (4%
 لقيـاس انيةالث و الطلبة، لدى النفسية الضغوط لقياس األولى استبانتين،  الباحثان واستخدم .المختلفة
 الضغوط مستوى أن :اأهمه من وكان نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت .لديهم النفسية الصالبة مدى

 وبينـت  ،%)77.33(ملـديه النفـسية الـصالبة معـدل وأن ،%)62.05 (كـان الطلبـة لـدى النفـسية
 النفـسية الـضغوط مـستوى فـي الطلبـة بـين إحـصائية داللـة ذات سـالبة ارتباطيـه عالقـة وجـود الدراسـة

  .ةالنفسي والصالبة
  

التعـرف الـى الفـروق بـين العبـي االنـشطة ) 2005(عبـادة وعبـد الوهـاب في الوقت ذاته هدفت دراسة 
الرياضـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي كـــل مـــن الـــصالبة النفـــسية والمـــساندة االجتماعيـــة وادراكـــات 

العب مـن ) 80(نت عينة الدراسة من وقد تكو. النجاح، وكذلك معرفة العالقة بين كل هذه المتغيرات
، واستخدم الباحثـان مقيـاس الـصالبة النفـسية مـن )سلة، طائرة، تنس، سباحة(العبي االنشطة االربعة 

اعــدادهما، ومقيــاس المــساندة االجتماعيــة مــن اعــداد ترنــر واخــرون وتعريــب الــشناوي وعبــد الــرحمن، 
وقــد بينــت نتــائج  محمــد حــسن عــالوي، ومقيــاس ادراكــات النجــاح مــن اعــداد هــوبرت مــارش وتعريــب

مـن الـصالبة النفـسية والمـساندة  ً الالعبين الرياضـيين المعـاقين بـدنيا يتميـزون بدرجـة عاليـةأنالدراسة 
 إدراك ايجــابي فــي كيفيــة تــأثير لهــا االجتماعيــة الــصالبة النفــسية والمــساندة أناالجتماعيــة، كمــا تبــين 

 تبـين ان الـصالبة النفـسية تتفاعـل مـع أيـضاسات الرياضـية،  التدريب والمنافإحداثالالعبين لضغوط 
  . المساندة االجتماعية كي تخفف من حدة وقع الضغوط

  
التعـرف الـى دور كـل مـن الـصالبة النفـسية والمـساندة االجتماعيـة ) 2002(كما هدفت دراسـة محمـد، 

لدراسـة علـى عينـة وتقدير الـذات فـي التـصدي للمـشكلة الناجمـة عـن مهنـة التمـريض، حيـث اعتمـدت ا
 بــين أعمــارهم ممــن تتــراوح إنــاث) 160(ذكــور، و) 161(ًممرضــا وممرضــة مــنهم ) 321(مكونــة مــن 

ح عـــدد ســـنوات وســـنة، ومـــستواهم التعليمـــي بـــين المعهـــد الفنـــي ودبلـــوم التمـــريض، ويتـــرا) 24 - 23(
 ومقيــاس ، وقــد اســتخدمت الباحثــة مقيــاس الــصالبة النفــسية) ســنة14 – 7(خبــرتهم فــي العمــل بــين 

 بالعالقــات االجتماعيــة األعــدادالمــساندة االجتماعيــة ومقيــاس ضــغوط مهنــة التمــريض، كــذلك اختبــار 
ترجمـة محـروس ) 1983( ترنـز واخـرون أعداد، وهو من األصدقاء ومساندة األسريةويشمل المساندة 

ين الـصالبة  النتـائج وجـود عالقـة ايجابيـة بـأظهـرتوقـد ) 1994(الشناوي ومحمد الـسيد عبـد الـرحمن 
  .النفسية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية
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هــدفت التعــرف الــى اثــر الــصالبة النفــسية والمــساندة االجتماعيــة  )1997(مخيمــر أجراهــادراســة وفــي 
وقـد طبقــت . داث الـضاغطة خاصــة االكتئـابحـمـن آثــار األ كمتغيـرين مـن متغيـرات المقاومــة والوقايـة

الثــة والرابعــة لكليــات اآلداب والعلــوم والتربيــة بجامعــة الزقــازيق، وبلــغ علــى عينــة مــن طلبــة الفــرقتين الث
ــذكور وأشــارت النتــائج الــى وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين . طالبــة) 96(طالبــا واالنــاث) 75(عــدد ال

متوسط درجات الذكور واالناث في الصالبة النفسية والمـساندة االجتماعيـة والـضغوط، فكانـت لـصالح 
ٕبة النفسية وادراك الضغوط، ولصالح االناث في المساندة االجتماعية، أمـا االكتئـاب الذكور في الصال

  . فال توجد فروق بين الجنسين
  

 النفـسية المتغيـرات مـن بعـدد عالقتهـا فـي الـضغوط تحمـل عمليـات بعنـوان) 1994 (إبـراهيم كمـا قـام
 مـن بعـدد قتهـاعال ودراسـة الـضغوط تحمـل عمليـات استكـشاف الـى هـدفت، حيـث المعلمـين لـدي

 كانـت إذا وعمـا للـضغط المقـاومين لألفـراد المميـزة النفـسية الخـصائص لمعرفـة الشخـصية، متغيـرات
 معلمـا(190) الدراسـة عينـة وبلغـت ال، أم محـددة تحمـل بتفـصيالت تـرتبط معينـة خـصائص هنـاك

 تـم نوفيـة،الم بمحافظـة األزهريـة والمعاهـد الثانويـةو اإلعداديـة المـدارس معلمـي بـين مـن ومعلمـة
 وجـود الحيـاة ضـغوط ومواجهة تحمل مقياس على  النتائجوأظهرت عمرية، فئات ثالث إلى تصنيفهم

 الـسن مـع يتفاعـل الجـنس إن و الـضاغط، للموقـف المـشكلة نحـو الموجهـة التحمـل لعمليـات دال أثـر
 مـن عـدد بـين دالة عالقة وجود على النتائج وبرهنت المشكلة، نحو الموجهة السلوكية العمليات على

 الضغوط تحمل وعمليات "الذات وتقدير العصابية،و بالنفس، الثقة "في تتمثل كما الشخصية متغيرات
 األفـراد اخـتالف أو الـضاغطة المواقـف اختالف مع متساوية بفعالية تؤثر ال قد العمليات تلك أن بيد
   .نفسية خصائص من به يتمتعون ما و
 

  : الدراسات األجنبية2.2.2
العالقة بين الصالبة النفسية دراسة  Akbar  Hossein &)2014( وأـكبر راسة حسينهدفت د

والسعادة، حيث اجريت الدراسة على عينة متاحة مكونة ) االلتزام، والتحكم، والتحدي(بمكوناتها الثالث 
 الى  باإلضافةوقد استخدم الباحث  . من جامعة آزاد اإلسالمية، التي كانت)  موظفا50(من 
 الثالث،  بأبعادهحظة الشخصية، مقياس السعادة النفسية، كذلك استخدم مقياس الصالبة النفسية المال

وكذلك بعد التحكم %) 38.1( النتائج أن الدرجة الكلية للصالبة النفسية والتي بلغت أظهرتحيث 
سعادة تزيد  الكبير على السعادة النفسية لدى الموظفين، وان درجة التأثيرهالها %) 36.7(الذي بلغ 
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 النتائج وجود عالقة أظهرت أيضا  .وتنقص تبعا لدرجة التحكم ودرجة الصالبة النفسية لدى الموظفين
  . المختلفةبأبعادهاايجابية بين السعادة والصالبة النفسية 

  
 دراسة هدفت للتعترف التى الصالبة النفسية Bartone and et. Al) 2008(أجرى بارتون واخرون 

ن للخدمة في القوات الخاصة للجيش االمريكي للتنبؤ بالنجاح في المهام التي تطلب جهدا لدى المتقدمي
متقدما تم خضوعهم لمقياس القدرة على التكيف والصمود ) 1128(وشدة عالية، وقد تكونت العينة من 

لنتائج التى والصالبة النفسية، وبعد جمع البيانات وتحليل النتائج باستخدام االختبارات الالزمة أشارت ا
ان االفراد المتقدمين للخدمة في القوات الخاصة والذين نجحوا في تخطي البرنامج التدريبي واالختبارات 

 في مستوى الصالبة النفسية مقارنة باالفراد الذين لم يتخطوا البرنامج أعلىبنجاح، سجلوا نسبة 
هذه النتائج ظهرت اهمية الصالبة التدريبي ولتم يتت قبولهم للخدمة فتي القوات الخاصة، وفي ضوء 

النفسية في كونها احد اهم سمات الشخصية التي تساعد الفرد على التعامل مع الضغوط وأداء المهام 
  .بنجاح وخصوصا تلك المهام ذات المتطلبات العالية الشدة

  
 دراسة بعنوان Judkins & Massey & Huff) 2006( اجرى جادكينز وماسي وهاف أيضا

بجامعة أرلينغتون في  اإلدارياتوالضغوط والمرض وسوء استخدام الوقت لدى الممرضات الصالبة 
 ، واإلجهادالصالبة النفسيةالعالقة بين ، حيث هدفت الدراسة الى بحث األمريكية الواليات المتحدة

 الدراسة على عينة أجريتوالضغوط الناتجة عن العمل في مهنة التمريض وسوء استخدام الوقت، وقد 
ومقياس الضغوط ) 1989( وتم استخدام مقياس النفسية لباترون .ممرضة ادارية )616(من مكونة 

 كوسيط قوي من مستويات عالية من عملت الصالبة، أن وبينت الدارسة) 1983(المكتسبة لكوهين 
بة  وضغوط العمل، كذلك تبين ان التدعيم في بيئة العمل والتدعيم الذاتي باالضافة الى الصالالتوتر

  . النفسية ومهارات المواجهة الفعالة تعد كمتغيرات الشخصية القوية لمواجهة الضغوط والمرض
  

 الى معرفة العالقة بين الذكاء االنفعالي والصالبة Chan) 2005(ايضا هدفت دراسة قام بها تشان 
ريت الدراسة على النفسية االسرية كما يدركها الطالب المتفوقون، وبين القدرة على االبتكار، وقد اج

، من طلبة ) اناث85(، و) ذكور127(ًطالبا وطالبة من الموهوبين منهم ) 212(عينة بلغ حجمها 
 عاما، وقد توصلت )18 – 9(الصف الخامس حتى الصف الثالث عشر، حيث تراوحت اعمارهم بين 
تماعية، استخدام المهارات االج(الدراسة الى عدة نتائج اهمها تنبئ بعض ابعاد الذكاء االنفعالي 

باالضافة ) االلتزام، والتحكم، والتحدي(بابعاد الصالبة النفسية االسرية الثالثة) االنفعاالت، التعاطف
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الى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين الذكاء االنفعالي والصالبة النفسية، وعدم وجود فروق دالة 
 في العمر الزمني في الذكاء االنفعالي واألكبر األصغر، او بين الطالب واإلناثبين الطالب الذكور 

 باستثناء أن الطالب األصغر سنا ينظر أسرهم على أنها أكثر صالبة مما .األسريةوالصالبة النفسية 
  .فعل الطالب األكبر سنا

  

 العالقـــة بـــين الـــصالبة النفـــسية إلـــى التعـــرف Abu Rukba) 2005(كمـــا هـــدفت دراســـة ابـــو ركبـــة 
 تحديـد مـستوى الـصالبة النفـسية والـصحة إلى متالزمة داون، كما هدفت أمهات والصحة النفسية لدى

 الدراســة علــى عينــة أجريــت والكــشف عــن اثــر بعــض المتغيــرات االجتماعيــة الديمغرافيــة، وقــد ةالنفــسي
 بمتالزمــة داون فـــي جمعيـــة الحــق فـــي الحيـــاة أطفـــالهنام مـــن االمهـــات الالتــي يتـــابعن ) 180(قوامهــا

 الــــسيكوباثولوجية األعــــراض اســــتخدم الباحــــث مقيــــاس الــــصالبة النفــــسية، ومقيــــاس بمدينــــة غــــزة، وقــــد
)SCL-90-R (وجــــود عالقــــة : لقيــــاس الــــصحة النفــــسية، وقــــد توصــــلت الدراســــة الــــى النتــــائج التاليــــة

.  بــين مــستوى الــصالبة النفــسية والــصحة النفــسية لــدى امهــات متالزمــة داونإحــصائيااراتباطيــة دالــة 
اللـــة احـــصائية فـــي مـــستوى الـــصالبة النفـــسية تعـــزى لمتغيـــر المـــستوى التعليمـــي ووجـــود فـــروق ذات د

، المـرأة الالتـي انهـين التعلـيم الجـامعي والثـانوي واالساسـي، ولكـل مـن عمـر األمهـاتلالمهات لـصالح 
  .وعمر الطفل، وجنسه

  
لنفسية  الى اختبار دور الصالبة اCole & Field) 2004(في نفس السياق هدفت دراسة كول وفيلد 

في سياق المقرر الجامعي في العالقة بين دافعية التعلم ونتائج التعلم، وتكونت عينة الدراسة من 
وقد قام  ،اإلناثمن %) 41(من الذكور، و%) 59(ًطالبا وطالبة من طلبة الجامعة منهم ) 356(

 ارتباط إلىتائج الباحثان بتطبيق مقياس الصالبة النفسية وكذلك مقياس دافعية التعلم، وتوصلت الن
ًالصالبة النفسية، ارتباطا سالبا مع اكتئاب الطالب وايجابيا مع دافعية التعلم، وردود  ً  في أفعالهمً

ً، بينما ارتبطت دافعية التعلم ارتباطاً  سالبا مع اكتئاب األكاديميًالفصل الدراسي وايجابيا بالتحصيل 
 عدم وجود فروق بين الجنسين في الصالبة وأيضاالطالب ذوي مستويات الصالبة النفسية المرتفعة، 

  .النفسية
 الكشف إلى دراسة هدفت Savage & Susan) 2004( سافاج وسوسان أجرىوفي نفس السياق 

 واإلحساسعن العالقة بين الصالبة النفسية لدى النساء المسنات وكل من متغيرات التعبير عن الذات 
 هدفت الدراسة الى البحث في معنى الحياة لدى أيضااة، بقيمة الذات وتوقع النجاح واستمرار الحي

عاما، حيث قام فريق ) 65( فوق أعمارهنمسنة ) 151(النساء المسنات،وتكونت عينة الدراسة من 
 معنى الحياة لدى المسنات، وقد بينت النتائج ان الصالبة إلىالبحث بتطبيق عدة مقاييس للوصول 
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 اإلحساسات واستمرار النجاح في المشاريع الشخصية التي تعطي  ارتفاع قيمة الذإلىالنفسية تؤدي 
  . الحياة لدى الفردعنيمب
  

المرونة  دراسة هدفت التعرف الى Beasley & Thompson &  Davidson(2003)كما اجرى 
، وقد اجريت  الحياة  الصادمة وآثار أسلوب التكيف على الصالبة المعرفيةالحداثفي االستجابة 
طالب وطالبة من طلبة الجامعات، حيث استخدم فريق البحث ) 187(عينة مكونة من الدراسة على 

 الحياة الضاغطة ومقياس الصحة النفسية، وبينت النتائج ان أحداثمقياس الصالبة النفسية ومقياس 
 االحجامية يؤدي الى العديد من المشاعر األساليبانخفاض مستوى الصالبة النفسية، واستخدام 

ًمرتبطة بالضغوط، وان الصالبة المعرفية واساليب التعامل مع الضغوط تؤثر تاثيرا مباشرا السلبية ال ً
على العالقة بين الضغوط والصحة النفسية، حيث تقلل من التاثيرات السلبية الحداث الحياة 

  .الضاغطة، وبالتالي ارتفاع مستوى الصحة العامة، وانخفاض مستوى القلق واالكتئاب
  

 دراسة بهدف معرفة العالقة بين الذكاء االنفعالي، والصالبة Tjiong) 2002(ق تجنكما اجرى 
) 123(النفسية، وضغوط العمل لدى الممرضات، وقدر اجريت الدراسة على عينة مكونة من 

ممرضة، وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين ابعاد 
لي وابعاد الصالبة النفسية، بينما اظهرت النتائج انه ال توجد عالقة بين كل من الصالبة الذكاء االنفعا

   .النفسية والذكاء االنفعالي وبين ضغوط العمل
 للمساندة الوسيط التأثير فحص إلى Pengilly & Dowd) 2000( بينجلي ودود  دراسةكما هدفت

 وقد ،في العالقة بين الضغوط واالكتئاب) السيطرةااللتزام، التحدي، (االجتماعية والصالبة النفسية 
ًطالبا جامعيا، وقد استخدم قائمة) 105(تمثلت عينة الدراسة من  ً) 1983Beck,  ( لالكتئاب، ومقياس

 وتوصلت الدراسة إلى وجود ،مقياس الصالبة والمساندة االجتماعيةوأحداث الحياة للطالب الجامعي، 
لالكتئاب، ) Beck( قائمة الدرجة على النفسية والمساندة االجتماعية بالصالبةعالقة دالة بين مكونات 

مثل ذلك أن األفراد منخفضي الضغط ، وجد أن الصالبة تتوسط العالقة بين الضغوط واالكتئابحيث 
 منخفضي الصالبة، كذلك أن األفراد –الضغط   مرتفعي الصالبة مكتئبين أكثر من األفراد منخفضي–

لالكتئاب بصرف النظر عن مستوى الضغط وذلك يمكن أن متشابه  مستويات همديمرتفعي الصالبة ل
الضغط على االكتئاب، فقد وجد مكون واحد من مكونات الصالبة  تكون الصالبة تخفف من أثر

 منخفضي االلتزام أكثر –الضغط واالكتئاب، فاألفراد مرتفعي الضغط  يتوسط العالقة بين) االلتزام(
 هممنخفضي الضغط منخفضي الصالبة، كذلك فأن األفراد مرتفعي االلتزام لدي رادًاكتئابا من األف

 من يخفف أن يمكن االلتزام أن هرلالكتئاب بصرف النظر عن الضغط ، وذلك يظمشابه  مستويات
  .على االكتئابالضغط  أثر
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ومهارات  دراسة هدفت الى بيان العالقة بين الصالبة لنفسية Gerson) 1998(جيرسونكما اجرى 

طالبا من الدراسات ) 101(المواجهة والضغوط بين طلبة الدراسات العليا، حيث بلغت عينة الدراسة 
وقد استخدم الباحث .  في قسم علم النفسدوسترن للخريجينيمامدرسة  في العليا من قسم علم النفس

وتوصلت بة النفسية، اختبار الشخصية، واستبانة المواجهة، واستبانة الضغوط اليومية، ومقياس الصال
الدراسة إلى أن الطالب الذين حصلوا على درجات عالية في الصالبة كانوا يستخدمون مهارات 

ن الضغوط ترتبط أ و،مواجهة أكثر فاعلية وتأثيرا من الذين حصلوا على درجات صالبة منخفضة
، )تفريغ االنفعالي، االستسالمالتحليل المنطقي، التجنب المعرفي، ال(: ايجابيا بمهارات المواجهة التالية

كما توصلت الدراسة ايضا إلى أن الصالبة الكلية والتجنب العرفي والتحليل المنطقي منبئات هامة 
البة بين الصالبة والضغوط حيث وجد الطالب سللضغوط، وأخيرا توصلت الدراسة الى وجود عالقة 

سببات الضغوط على انها أقل ضغطا الذين حصلوا على درجات عالية من الصالبة كانوا يدركون م
  .من الطالب الذين لم يحصلوا على درجات عالية في الصالبة

  
مـن   علـى عينـة ةاستقـصائي دراسـة Rhodewatt & Zone) 1989( رديوالـت و زونـي اجري أيضا

 بـــين الـــسيدات وعالقـــة ذلـــك واألقـــل األعلـــىالنـــساء البالغـــات بهـــدف بحـــث درجـــة الـــصالبة النفـــسية 
 تراوحـــت امـــرأة) 249( الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن أجريـــتلـــضغوط واالكتئـــاب، وقـــد  لبـــإدراكهن
 ســـنة، وطبـــق علـــيهن مقيـــاس الـــصالبة النفـــسية، ومقيـــاس ضـــغوط الحيـــاة، 65 – 25 بـــين أعمـــارهن

حيـث تـم تقـسيم عينـة الدراسـة مـن الـسيدات .  الجـسميةلألمـراضومقياس بيك لالكتئاب ومقياس وايلـر 
 الــسيدات إلــى النتــائج وأشــارتً صــالبة طبقــا لمقيــاس كوبــازا فــي الــصالبة، واألقــل صــالبة األعلــى إلــى
ً صالبة كن اكثر اكتئابا ومرضااألقل  الـسيدات أن الحيـاة الـضاغطة، كمـا بأحـداث تأثرا وأكثرً جسميا ً

ًاالكثر صالبة كان تقييمهن لذواتهن ايجابيا، وكن اقل اكتئابا، واقل تاثرا بالضغوط ً ً.  
  

بعنوان دور الصالبة النفسية دراسة  Ganellen, Blarney) 1984 (بالرني وجانيلينرى  كذلك اج
هدفت هذه الدراسة الى معرفة العالقة بين المساندة حيث " في العالقة بين الضغط واالحتراق الوظيفي

االجتماعية والشخصية الصلبة، ومعرفة أيهما يلعب دورا أهم كمخفف ألثر ضغوط الحياة أم انهما 
وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية . طالبة جامعية) 83(وبلغت عينة الدراسة  متشابها التأثير،

موجبة دالة بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية حيث يعتبر تفاعلهما عوامل مخففة من أثر 
 الوظيفي راقواالحت النفسي بالضغط وعالقته الصالبة دور دراسة أساس على البحث تم، والضغوط

 واالحتراق النفسي الضغط مواضيع الدراسة هذه قيمت، حيث كونج هونج في الصينيين المدرسين بين
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 اإليجابية الصالبة لفقرات المختلفة االستجابات البحث استعرض، والصينيين المدرسين بين الوظيفي
  .الوظيفي االحتراق من أقل مستوي أظهروا إيجابية، صالبة لديهم الذين أن الدراسة أظهرتو ة،والسلبي

  
الــصالبة : " دراســة بعنــوانKobasa & maddi & kahn) 1982(أجــرت كوبــازا ومــادي وخــان 

النفــسية، وعالقتهــا فــي تخفيــف وقــع األحــداث الــضاغطة علــى الــصحة الجــسمية والنفــسية، وقــد هــدفت 
 وقــــع األحــــداث الدراســــة لمعرفــــة أثــــر الــــصالبة النفــــسية ومكوناتهــــا كمتغيــــر ســــيكولوجي، فــــي تخفيــــف

الـــضاغطة علـــى الـــصحة الجـــسمية والنفـــسية، وتكونــــت عينـــة الدراســـة مـــن عينـــات متباينـــة األحجــــام 
والنوعيــات مــن شــاغلي المناصــب اإلداريــة المتوســطة والعليــا والمحــامين ورجــال األعمــال، حيــث كــان 

، وتــم )ً عامــا40(بمتوســط عمــري ) 65 -32( مــا بــين أعمــارهممبحوثــا تراوحــت ) 259( عــدد العينــة
ومقيــاس الــصحة والمــرض مــن ) 1967راهــي، (تطبيــق مقيــاس أحــداث الحيــاة الــضاغطة مــن إعــداد 

، ومقيـــاس حالـــة االســـتعداد الوراثيـــة فـــي الشخـــصية، ومقيـــاس مركـــز )وايلـــر وماســـودا وهـــولمز(إعـــداد 
. ةالضبط، ومقياس االغتراب عن الذات وعن العمل لقياس االلتـزام، ومقيـاس األمـن، ومقيـاس المعرفيـ

وتوصــلت الدراســة إلــى نتــائج أشــارت إلــى أن الــصالبة النفــسية بأبعادهــا الثالثــة، ال تخفــف مــن واقــع 
ًاألحــداث الــضاغطة علــى الفــرد فقــط، بــل تمثــل مــصدرا للمقاومــة والــصمود والوقايــة مــن األثــر الــذي 

مقابـل تحدثه األحداث الـضاغطة علـى الـصحة الجـسمية، فـي مقابـل الـشعور بـاالغتراب، والـتحكم فـي 
الضعف، والتحدي في مقابل الشعور بالتهديد، ووجود ارتباط دال بين بعدي االلتـزام والـتحكم واإلدراك 
اإليجــابي والــواقعي لألحــداث الحياتيــة الــشاقة وكــذلك األســاليب الفعالــة التعايــشية، كمــا أشــارت النتــائج 

ت، كالمـساندة االجتماعيـة إلى دور بعـض المـصادر االجتماعيـة فـي الوقايـة مـن اإلصـابة باالضـطرابا
في محيط األسرة، ولكن في ظل اقترانها بعدد من المصادر الشخصية األخـرى المدعمـة لهـا ولـدورها، 
كالصالبة النفسية، أمـا مـساندة الرؤسـاء فكـان لهـا الـدور الوقـائي الفعـال، فـي إطـار العمـل فقـط بـشكل 

 مـع مفـاهيم أخـرى، مثـل الفاعليـة الذاتيـة مستقل، وكذلك تشير الدراسة إلـى أن مفهـوم الـصالبة يتـشابه
  .لباندورا والتماسك النتونفسكي
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  :واألجنبية  العربيةالدراساتالتعقيب على  3.2.2
ًباستعراضــنا لهــذه الدراســات العربيــة واألجنبيــة نالحــظ أن هنــاك إهتمامــا ظــاهرا بموضــوع البحــث فــي 

الموضـوع وتـرى الباحثـة تـصنيفها تحـت مجال الـصالبة النفـسية، وقـد تنوعـت الدراسـات فـي طـرح هـذا 
  :نقاط مختلفة حسب داللتها وهي

) 2005(ودخـان والحجـار ) 2014( اتفقـت نتـائج دراسـة عيـسى :بخصوص درجـة الـصالبة النفـسية
ودراســــــة راضــــــي ) 2011(والبيرقــــــدار ) 2010(وحجــــــازي أبــــــو غــــــالي) 2013(وصــــــالح والمــــــصدر 

فـــي وجـــود درجـــة مرتفعـــة مـــن الـــصالبة ) 2006(وابـــو ســـمهدانة )  2006(ودراســـة يـــاغي ) 2008(
وهــذا يختلــف مــع مــا جــاءت بــه . النفــسية لــدى الفــرد العينــة التــي تــم اســتهدافها مــن قبــل تلــك الدراســات

ـــكبر دراســة    التــي اظهــرت أن الدرجــة الكليــة للــصالبة Akbar  Hossein &)2014(حــسين وأ
  .معبرا عن درجة متوسطة%) 38.1(النفسية بلغت 
) االلتزام(التي اظهرت أن بعد ) 2014( اتفقت نتائج دراسة عيسى :د الصالبة النفسيةبخصوص ابعا

التي بينت أن ) 2013(، دراسة الحموز )التحكم(، ثم بعد )التحدي(جاء في المرتبة األولى، ثم بعد 
في ). لتحكما(ثم جاء بعد ) التحدي(أكثر أبعاد الصالبة النفسية انتشارا جاء في مقدمتها االلتزام ثم بعد 

التي أظهرت ان بعد االلتزام جاء في المرتبة االولى، بينما ) 2006(حين اتفقت مع دراسة ياغي 
  . اختلفت في وجود بعد التحكم في المرتبة الثانية والثالث والتحدي

التي اظهرت انه ال توجد فروق في ) 2006( اختلفت نتائج دراسة ابو سمهدانة :المرأةبخصوص عمل 
 باستثناء وجود فروق في بعد المرأةصالبة النفسية للمرأة الفلسطينية تعزى لمتغير عمل مستوى ال

التي كشفت عن وجود فروق تبعا ) 2011(مع نتائج دراسة العسود .  العاملةالمرأةالتحدي لصالح 
  .لمتغير العمل لصالح النساء اللواتي ال يعملن

دراسة و) 2010(غالي راسة حجازي أبوود) 2014(اتفقت نتائج دراسة خنفر : بخصوص الجنس
 في وجود فروق في الصالبة النفسية تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور، في حين )1997(مخيمر

والمفرجي ) 2011(ومكي وحسن ) 2013(اختلفت نتائج هذه الدراسات مع نتائج دراسة القطراوي 
 عدم أظهرت التي Cole & Field) 2004(وكول وفيلد  Chan) 2005(تشان و) 2008(والشهري

  .وجود فروق بين الجنسين في الصالبة النفسية
في عدم وجود ) 2008(المفرجي والشهري) 2014(اتفقت نتائج دراسة خنفر : بخصوص التخصص

  . فروق تبعا للتخصص في متوسطات الصالبة النفسية
ت الصالبة انه ال توجد فروق في متوسطا) 2014( بينت دراسة عيسى :بخصوص سنوات العمل
  . النفسية تبعا لسنوات العمل

في عدم وجود ) 2011(علي ) 2014( اتفقت نتائج دراسة عيسى :بخصوص الحالة االجتماعية
فروق في متوسطات الصالبة النفسية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية، بينما اختلفت مع نتائج دراسة 
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بين زوجات الشهداء، واألرامل لصالح ًالتي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا ) 2013(الصفدي 
  . األرامل على الدرجة الكلية للصالبة النفسية وكذلك على بعدي االلتزام والتحدي

عـــسود ال و)2013(قوطـــه  أبـــوو) 2014( اتفقـــت نتـــائج دراســـة عيـــسى :بخـــصوص المؤهـــل العلمـــي
فــــي فــــي عــــدم ووجــــود فــــروق ) 2006(ابــــو ســــمهدانة و) 2008(راضــــي و) 2011(علــــي و) 2011(

متوســطات الــصالبة النفــسية تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي، فــي حــين اختلفــت نتــائج هــذه الدراســات مــع 
 التــي كــشفت عــن وجــود فــروق ذات داللــة احــصائية فــي Abu Rukba) 2005(دراســة ابــو ركبــة 

 الالتــي انهــين األمهــات لــصالح لألمهــاتمــستوى الــصالبة النفــسية تعــزى لمتغيــر المــستوى التعليمــي 
  . واألساسيليم الجامعي والثانوي التع

تشان  وAbu Rukba) 2005(وابو ركبة ) 2014( اتفقت نتائج دراسة عيسى :بخصوص العمر
)2005 (Chan  وابو سمهدانة)التي بينت ) 2008( والمفرجي والشهري)2011(والعسود ) 2006

ع كشفت عنه نتائج علي أنه ال توجد فروق في مستوى الصالبة النفسية تعزى للعمر، وهذا ال يتفق م
   .التي أظهرت فروق في مستوى الصالبة النفسية تبعا للعمر) 2011(

التي بينت انه ال توجد ) 2008(راضي ) 2014( اتفقت نتائج دراسة عيسى :بخصوص مكان السكن
فروق في متوسطات الصالبة النفسية تبعا لمتغيرات مكان السكن، في حين اختلفت مع دراسة ابو 

التي بينت وجود فروق في مستوى الصالبة النفسية تعزى لمتغير السكن لصالح ) 2006 (سمهدانة
 جنوب غزة وشمالها وأنه توجد فروق في مستوى الصالبة النفسية لديها تعزى لمتغير محافظة في المرأة

 .  في المناطق االحتكاكيةالمرأةمنطقتي السكن لصالح 
العسود و) 2011(علي و) 2008(المفرجي والشهري اتفقت نتائج دراسة :بخصوص مستوى الدخل

التي كشفت عن وجود فروق في درجة الصالبة النفسية لصالح ذوي ) 2014(عيسى و) 2011(
  .الدخل المرتفع

العبدلي،  ( الضغوط مواجهة أساليب  ارتبطت الصالبة النفسية سلبيا بكل من:بخصوص العالقة
دخان  (و) ,Gerson 1998 (النفسية والضغوط )2010غالي،  أبو( ومشكالت المسنين )2012

 واالنهاك )2009حسان،  (وقلق المستقبل، )2011البيرقدار، (و) 2006ياغي، ( و)2005والحجار، 
 1984Ganellen (الوظيفي واالحتراق) 2013الصفدي، ( والقلق العام ،)2013الخفاجي، (النفسي 

Blarney, (  واالكتئاب))2004 Cole & Field,( ن ارتبطت الصالبة النفسية ايجابيا بكل في حي
العسود، (واألمن النفسي ) 2014خنفر، (، ومركز الضبط )2008راضي، (من االلتزام الديني 

) 2013صالح والمصدر، (، والتوافق النفسي واالجتماعي )2008المفرجي والشهري،  ()2011
الصفدي، (، والمساندة االجتماعية )2013الهلول ومحيسن، (والمساندة االجتماعية والرضا عن الحياة 

 وتقدير الذات والمساندة )2011مكي وحسن، (وتقدير الذات ) 2013القطراوي، (و) 2013
،  والذكاء االنفعالي )Akbar,  Hossein &2014(السعادة  و)2002محمد، (االجتماعية 
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)2005Chan,  (والصحة النفسية (Abu Rukba, 2005)  والذكاء الوجداني)2013ي، الخفاج( 
 )Tjiong, 2002( الذكاء االنفعاليو)  ,1984Ganellen Blarney (والمساندة االجتماعية
، بينم تظهر نتائج بعض الدراسات عدم وجود ),Pengilly & Dowd 2000(والمساندة االجتماعية 

  ).2013قوطه،  أبو(وقلق الحمل ) 2014(عيسى (عالقة بين الصالبة النفسية وضغوط الحياة 
تظهر نتائج الدراسة امكانية التنبؤ من خالل الصالبة النفسية باالنهاك النفسي : التبنؤوص بخص

المهارات (ابعاد الذكاء االنفعالي  و)2013الصفدي، (قلق المستقبلو)  2013الخفاجي، (
  .,Chan) 2005(االجتماعية، استخدام االنفعاالت، التعاطف 

تناولها سة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في ان الدراترى الباحثة في ضوء ما تم ذكره 
لصالبة النفسية في مجتمع دراسة متمثل في العامالت بمصانع االغذية، حيث لم تعثر موضوع ال

الباحثة على اي دراسة اقتصرت على العامالت في تلك المصانع، مما يعطي هذه الدراسة طابع 
 والتي تختلف عن  دراستها لبعض المتغيرات الديمغرافيةالتميز، كذلك تتميز عن الدراسات السابقة في

، بينما تلتقي مع بعض الدراسات في استخدامها تلك المتغيرات التي تناولتها  الدراسات السابقة
  ).1996مخيمر، (لمقياس 
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  الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات

  
َكمـــا يعطـــي وصـــفا مفـــصال ألدا. ًيتـــضمن هـــذا الفـــصل وصـــفا لمـــنهج الدراســـة، ومجتمعهـــا وعينتهـــا ً ة ً

َالدراسة وصدقها وثباتها، وكـذلك إجـراءات الدراسـة و المعالجـة اإلحـصائية التـي اسـتخدمتها الباحثـة فـي ِ
  .استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

   
  منهج الدراسة   1.3
  

تــم استقــصاء آراء حيــث . مناســبته لطبيعــة هــذه الدراســةل  التحليلــياســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي
فـسية مـن وجهـة نظـرهن األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة حول مستوى الصالبة النعامالت مصانع 

  .وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية
  
  مجتمع الدراسة  2.3

 نوالبـالغ عـددهجميع عامالت مصانع األغذية فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة، تكون مجتمع الدراسة من 
 يعملن في منشات غذائية معتمدة رسميا من قبـل الغرفـة التجاريـة ووزارة) 187( عاملة، منهن )351(

عاملـة مـن خـالل ) 164(، وذلك حسب إحصائيات رسمية صادرة دائرة اإلحصاء الفلسطيني، والعمل
الجمعيـــات التابعـــة للقـــرى، حيـــث يعملـــن علـــى شـــكل مجموعـــات صـــغيرة، ومـــن ابـــرز تلـــك الجمعيـــات 

  .جمعية إنعاش األسرة
  

  عينة الدراسة  3.3
 تـم ذيـة فـي محافظـة رام اهللا والبيـرةعـامالت مـصانع األغ مـن  عاملـة)263(تكونت عينة الدراسـة مـن 

) 140(، مـنهن )رسـمي وغيـر رسـمي( تبعـا لطبقـة االعتمـاد  العـشوائية الطبقية بطريقة العينةناختياره
ل غيــر معتمــدات بــصورة رســمية، وتــشك) 123( رســميا ضــمن الــسجالت والكــشوف، وتمــن المعتمــدا

توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة حـسب ) 1.3(جـدول  الويبـين،  مـن مجتمـع الدراسـة%)75 (العينة ما نـسبته
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والمؤهــل العلمــي، ومعــدل الــدخل، وســنوات العمــل فــي المــصنع، والحالــة االجتماعيــة،  العمــر الحــالي،
  . ومكان السكن

  
والمؤهل العلمي، ومعدل الدخل، وسـنوات  العمر الحالي، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب .1.3جدول 

  .اعية، ومكان السكنالعمل في المصنع، والحالة االجتم
 المجموع النسبة المئوية العدد المتغير

 44.5 117  سنة30اقل من 
 36.5 96  سنة45 – 30 بين 

 العمر الحالي

 19.0 50  سنة45أكثر من 

263 

 47.9 126 ثانوي فاقل
 22.8 60 دبلوم

 المؤهل العلمي

 29.3 77  بكالوريوس فأعلى

263 

 62.7 165  شيكل2000اقل من 
 26.6 70  شيكل3000 – 2000بين 

 معدل الدخل

 10.6 28  شيكل3000أكثر من 

263 

 57.0 150   سنوات5اقل من 
 17.1 45  سنوات10 – 5بين 

سنوات العمل في 
 المصنع

 25.9 68  سنوات10أكثر من 

263 

 43.0 113 متزوجة
 44.5 117 عزباء
 6.8 18 أرملة

 الحالة االجتماعية

 5.7 15 مطلقة

263 

 مكان السكن 39.2 103 مدينة
 50.2 132 قرية

263 

 239 10.6 28 مخيم العمر
  

  الصالبة النفسيةاستبانة :  الدراسةاةأد 4.3
مخيمــر، (الــصالبة النفــسية التــي أعــدها  اســتخدمت الباحثــة اســتبانة الــصالبة النفــسية للتعــرف إلــى درجــة

فقــرة ) 16(فقــرة، منهــا ) 47( االســتبانة فــي صــورتها النهائيــة مــن  وتتكــون-)2(ملحــق رقــم -، )2002
تقـيس التحـدي، وبعـد إخـضاع االسـتبانة للتحكـيم )  فقـرة16(تقـيس الـتحكم، و)  فقرة15(تقيس االلتزام، و

 14(فقــرة تقــيس االلتــزام، و) 16(فقــرة منهــا ) 46( تتكــون مــن  االســتبانةأصــبحت -)3( ملحــق رقــم –
والتــي تــنص علــى ) 38(تقــيس التحــدي، حيــث تــم حــذف الفقــرة رقــم )  فقــرة16(وتقــيس الــتحكم، ) فقــرة
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 بعد التحكيم موزعة كمـا األداة أبعاد أصبحت، حيث ")قيراط حظ وال فدان شطارة" أؤمن بالمثل الشعبي(
  ).2.3(هو واضح في الجدول 

  
  .يوضح فقرات األبعاد بعد التحكيم) 2.3(جدول 
  ددالع  أرقام الفقرات  البعد  الرقم

، 42، 39، 37، 34، 31، 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1  االلتزام  1
45  

16  

  14  .43، 40، 35، 32، 29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2  التحكم  2
، 44، 41، 38، 36، 33، 30، 27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3  التحدي  3

46.  
16  

  46   46 - 1  المجموع
  

  :تصحيحمفتاح ال 1.1.5.3
/ ال تنطبــق نهائيــا(، و)درجتــين/ تنطبــق أحيانــا(، و) درجــات3/ تنطبــق دائمــا(اســتخدم المقيــاس الثالثــي 

، وقـد طبـق هـذا الـسلم علـى غالبيـة بنـود الدراسـة باعتبارهـا فقـرات ايجابيـة باسـتثناء الفقـرات )درجة واحدة
 عكــس الــدرجات فقــد تــم) 46، 45، 41، 37، 36، 35، 32، 28، 25، 23، 21، 16، 11، 7(

  .باعتبارها فقرات سلبية
تــم تحديــد طــول ، درجــة الــصالبة النفــسية لــدى أفــراد العينــةوللتعــرف إلــى تقــديرات أفــراد العينــة وتحديــد 

) 3(، ثــم تــم تقــسيمه مــن )2 =1-3(، مــن خــالل حــساب المــدى )الحــدود الــدنيا والعليــا(مفــاتيح المقيــاس 
، وبعـد ذلــك تـم إضـافة هـذه القيمـة إلـى أقـل قيمــة )0.66 = 2/3(للحـصول علـى طـول الخليـة الـصحيح 

وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا ) أو بدايــة المقيــاس وهــى الواحــد الــصحيح(فــي المقيــاس 
  ).3.3(أصبح طول الخاليا كما هي في الجدول رقم 

 

  .اد العينةدرجة الصالبة النفسية لدى أفر يوضح درجات المتوسطات الحسابية ل.3.3جدول رقم 
 الدرجة المستوى الرقم

 منخفضة 1.66 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  1

 متوسطة 2.32  - 1.67إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  2

 مرتفعة 3  - 2.33إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  3
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  :الصالبة النفسية صدق استبانة 2.1.5.3
 -محكمـــا) 12 ( علـــىهفـــي الدراســـة الحاليـــة بعرضـــاالســـتبانة بـــصورتها األوليـــة تـــم التأكـــد مـــن صـــدق 

 كــل فقــرة مــن فقــرات مالئمــة والمهتمــين بالبحــث العلمــي، للتأكــد مــن المختــصينمــن  -)1(ملحــق رقــم 
 ًغويــا ووضــوحها بالنــسبة للمبحــوث،ومالئمــة صــياغة كــل فقــرة ل، االختبــار للمجــال الــذي وضــعت فيــه

 ،ٕوابــداء أيــة مالحظــات أخــرى بــشكل عــام ومالئمــة كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار لمــستوى المبحــوث،
ا، باسـتثناء بعـض  ومقروئيتهاالستبانةكان هناك اتفاق بينهم على صالحية بعد جمع آراء المحكمين و

  .التعديالت اللغوية
  

دق بحــساب مــصفوفة ارتبــاط فقــرات األداة مــع الدرجــة الكليــة، ومــن ناحيــة أخــرى تــم التحقــق مــن الــص
والتــي بينــت أن جميــع قــيم معــامالت االرتبــاط للفقــرات مــع ) 4.3(وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول 

ًالدرجة الكلية لكل فقرة دالة إحصائيا، مما يشير إلـى تمتـع األداة بالـصدق ألعـاملي، وأنهـا تـشترك معـا  ً
  ةالصالبة النفسيفي قياس 

  
لمـــصفوفة ارتبـــاط فقـــرات ) Pearson correlation( نتـــائج معامـــل االرتبـــاط بيرســـون 4.3جـــدول 

  .مع الدرجة الكلية لكل بعدالصالبة النفسية 
  التحدي  التحكم  االلتزام

الداللة   قيمة ر  الفقرات
  اإلحصائية

الداللة   قيمة ر  الفقرات
 اإلحصائية

الداللة   قيمة ر الفقرات
  اإلحصائية

1  0.292** 0.000  1  0.385** 0.000  1  0.438** 0.000  
2  0.333** 0.000  2  0.443** 0.000  2  0.404** 0.000  
3  0.457** 0.000  3  0.434** 0.000  3  0.424** 0.000  
4  0.560** 0.000  4  0.338** 0.000  4  0.374** 0.000  
5  0.473** 0.000  5  0.249** 0.000  5  0.397** 0.000  
6  0.404** 0.000  6  0.444** 0.000  6  0.235** 0.000  
7  0.485** 0.000  7  0.281** 0.000  7  0.255** 0.000  
8  0.581** 0.000  8  0.304** 0.000  8  0.488* 0.000  
9  0.344** 0.000  9  0.364** 0.000  9  0.478** 0.000  
10  0.405** 0.000  10  0.335** 0.000  10  0.452** 0.000  
11  0.581** 0.000  11  0.300** 0.000  11  0.500** 0.000  
12  0.427** 0.000  12  0.293** 0.000  12  0.302** 0.000  
13  0.453** 0.000  13  0.404** 0.000  13  0.248** 0.000  
14  0.453** 0.000  14  0.485** 0.000  14  0.268** 0.000  
15  0.453** 0.000       15  0.379** 0.000  
16  0.453** 0.000       16  0.416** 0.000  

أن جميــع قــيم ارتبــاط الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لكــل بعــد ) 4.3(تــشير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول 
ًدالــة إحــصائيا، ممــا يــشير إلــى تمتــع األداة بــصدق عــال جــدا وأنهــا تــشترك معــا فــي قيــاس الــصالبة  ً ً

  .النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة
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  :بانة الصالبة النفسية ثبات است3.1.5.3

وهـذا  ):Consistency(قامت الباحثة باحتساب ثبـات األداة عـن طريـق قيـاس ثبـات التجـانس الـداخلي 
النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات فـي أداة الدراسـة، ومـن أجـل تقـدير معامـل التجـانس 

يبــين نتــائج اختبــار ) 5.3(والجــدول  ).Cronbach Alpha) (كرونبــاخ ألفــا(اسـتخدمت الباحثــة طريقــة 
  : معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد اإلستبانة

  . يبين نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا على مجاالت الدراسة المختلفة) 5.3(جدول 
  

 كروبناخ ألفا عدد الفقرات البعد الرقم

 0.7655 16 االلتزام 1

 67950. 14  التحكم 2

 0.6872  16  التحدي  3

 0.7959 46  الدرجة الكلية لألبعاد

) 0.77(أن قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة كرونبــاخ ألفــا ألبعــاد االســتبانة بلغــت )5.3(يتــضح مــن الجــدول 
علـى بعـد التحـدي، فـي حـين بلغـت قيمـة معامـل ) 0.69(لبعد التحكم،، وبلغت ) 0.68(لبعد االلتزام ، و

وهــذا يــشير إلــى أن األداة تمتــع بدرجــة عاليــة مــن ) 0.80(ة للــصالبة النفــسية الثبــات علــى الدرجــة للكليــ
  .الثبات

   : تطبيق الدراسة إجراءات5.3
  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

 فـــي عـــامالت مـــصانع األغذيـــة فـــي محافظـــة رام اهللا لالقيــام بحـــصر مجتمـــع الدراســـة والمتمثـــ -
 .والبيرة

راسة بعد اطـالع الباحثـة علـى مجموعـة مـن األدوات المـستخدمة فـي مثـل هـذه اختيار أداة الد -
  .الدراسة

ا الدراســة، وذلــك مـن خــالل الحــصول علــى تـالقيـام بــاإلجراءات الفنيــة والتـي تــسمح بتطبيــق َأدا -
، للحــصول علــى إحــصائيات أعــداد العــامالت، األغذيــة فــي مــصانع اإلداريــةموافقــة الهيئــات 

 .وتوزيع أداة الدراسة

  .عشوائيةطبقية  بطريقة مجتمع الدراسةاختيار عينة الدراسة من  -
   .محكما عشر اثنى الدراسة من خالل عرضها على اةتم التأكد من صدق أد -
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باليـــد ) 2015-2014(فـــي الفـــصل الثـــاني للعـــام الدراســـي  الدراســـة علـــى العينـــة، ا أداتـــتوزيـــع -
 بالتعليمــــات ة مــــزودكــــل اســــتبانة تنــــ وكا،بوجــــود الباحثــــةاألســــتبانات  علــــى المبحوثــــات تأجابــــو

 .  على كيفية اإلجابة عن الفقراتنواإلرشادات الكافية لتساعده

 مــن تمكنــا قــد المبحوثــات إال أن معظــم االســتبانة لــىحــدد الباحثــة زمنــا محــددا لإلجابــة عتلــم  -
 .دقيقة) 10 - 20( في زمن قدره االستبانةاإلجابة على فقرات 

ِحة َأرقاما متسلسلة واعدادها إلدخالها للحاسوب الصالاالستباناتِتم إعطاء  - ٕ ً. 

 .ًاحصائيا وتفريغ البيانات االستباناتتصحيح تم  -

 . لتحليل البيانات واستخراج النتائجSPSSاستخدمت البرنامج اإلحصائي  -

  
   متغيرات الدراسة 6.3

  : المستقلة المتغيرات1.6.3
مصنع، والحالة االجتماعية، ت العمل في الوالمؤهل العلمي، ومعدل الدخل، وسنوا العمر الحالي،(

  ).السكنومكان 
  : المتغيرات التابعة2.6.3

  .الصالبة النفسية
 

   اإلحصائية  المعالجة7.3
 والنسب ، األعدادباستخراج وتم استخدام اإلحصاء الوصفي ،تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات

 المقـــاييسلمعياريـــة لـــدى أفـــراد العينـــة واســـتجاباتهم علـــى  واالنحرافـــات ا،المتوســـطات الحـــسابيةوالمئويـــة، 
 : التاليـة التحليليـة، وقـد فحـصت فرضـيات الدراسـة عـن طريـق االختبـارات اإلحـصائية)الصالبة النفسية(

 معامـل االرتبـاط بيرسـون و) LSD( اختبـارو)  one – way anova(اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 
)Pearson Correlation( .وذلــــك  لحــــساب ثبــــات األداة معامــــل الثبــــات كرونبــــاخ ألفــــاســــتخدامكمــــا ا ،

  ).SPSS(باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع
  

    نتائج الدراسة1.4
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  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

  
ًيتـــضمن هـــذا الفـــصل عرضـــا كـــامال وم ًفـــصال لنتـــائج الدراســـة، وذلـــك لإلجابـــة عـــن تـــساؤالت الدراســـة ً

  .لتحقق من صحة فرضياتهااو
  
  نتائج الدراسة  1.4

  
   :نتائج السؤال األول. 1.1.4

  ما درجة الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة؟
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج المتوسطات 

الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة، وذلك كما هو واضح في 
  ).1.4(الجدول 
  . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصالبة النفسية1.4جدول 

  الدرجة  معيارياالنحراف ال  المتوسط الحسابي  العدد  البعد  رقم
 مرتفعة 0.31 2.45 263 االلتزام 1

 متوسطة 0.25 2.18 263  التحكم  2

 مرتفعة 0.26 2.34 263  التحدي  3

 متوسطة 0.22 2.32 263  الدرجة الكلية للصالبة النفسية

  
أن درجة الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا ) 1.4(يتضح من الجدول 

يرة جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للصالبة النفسية والب
  عامالت مصانع األغذيةلدى) االلتزام(كما تبين أن بعد ). 0.22(مع انحراف معياري قدره ) 2.32(

مع انحراف معياري قدره ) 2.45(جاء في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره 
) 2.34(بدرجة مرتفعة أيضا وبمتوسط حسابي قدره ) التحدي(، وجاء في المرتبة الثانية بعد )0.31(
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بدرجة ) التحكم(، في حين جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة بعد )0.26(مع انحراف معياري قدره 
  ).0.25(مع انحراف معياري قدره ) 2.18(متوسطة وبمتوسط حسابي قدره 

  
  : الثاني نتائج السؤال2.1.4

 الـصالبة النفـسيةفـي متوسـطات  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى هل 
والمؤهـل  العمـر الحـالي،( اتتعـزى لمتغيـرلدى عامالت مصانع األغذية فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة 

  ؟)العلمي، ومعدل الدخل، وسنوات العمل في المصنع، والحالة االجتماعية، ومكان السكن
  :وفيما يلي نتائج فحصها) 1-6(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

  
  :نتائج الفرضية األولى. 1.2.1.4

 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال
  .العمر الحاليتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 

 المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــة تــم اســتخراج  األولــىمــن صــحة الفرضــيةللتحقــق 
  ).2.4( وذلك كما هو واضح في الجدول لمتغير العمر الحالي، تبعا الصالبة النفسية

  
ر المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الـصالبة النفـسية تبعـا لمتغيـر العمـ: 2.4جدول 
  .الحالي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد العمر الحالي  المتغير

 0.29 2.39 117  سنة30اقل من 
 0.32 2.47 96  سنة45 – 30 بين 

 االلتزام
 

 0.29 2.54 50  سنة45أكثر من 
 0.22 2.13 117  سنة30اقل من 

 0.27 2.21 96  سنة45 – 30 بين 
 التحكم

 0.26 2.22 50  سنة45أكثر من 
 0.25 2.31 117  سنة30اقل من 

 0.27 2.34 96  سنة45 – 30 بين 
 التحدي

 0.22 2.39 50  سنة45أكثر من 
 0.19 2.28 117  سنة30اقل من 

 0.24 2.34 96  سنة45 – 30 بين 
 الدرجة الكلية

 0.20 2.38 50  سنة45أكثر من 
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وسطات درجات الصالبة النفسية لدى عـامالت مـصانع وجود اختالف في مت) 2.4(يتضح من الجدول 
ولفحـص الفرضـية تـم اسـتخراج نتـائج تحليـل . األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة على مختلف أعمـارهن

  .)3.4(الجدول التباين األحادي كما هو وارد في 

 للفـروق )One Way Analysis of Variance(نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي : 3.4جـدول 
  .في درجات الصالبة النفسية وفقا للعمر الحالي

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.460 2 0.921 بين المجموعات
  0.090 260 23.480 داخل المجموعات

 االلتزام
 

  262 24.400  المجموع

5.098 
 
 

0.007** 
 
 

 0.228 2 0.456 بين المجموعات
 260 15.971 داخل المجموعات

 التحكم

 262 16.427  المجموع
0.061 

 

3.710 
 
 

0.026* 
 
 

 0.137 2 0.274 بين المجموعات
 260 16.944 داخل المجموعات

 التحدي

 262 17.218  المجموع
0.065 

 

2.101 
 
 

0.124 
 
 

 0.248 2 0.496 بين المجموعات
 260 11.744 داخل المجموعات

الدرجة 
الكلية 

صالبة لل
 النفسية

 262 12.241  المجموع
0.045 

 

5.494 
 
 

0.005** 
 
 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

فــي درجــات  )0.05≤ (αوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ) 3.4(ح مــن الجــدول يتــض
الــصالبة النفــسية لــدى عــامالت مــصانع األغذيــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة تبعــا لمتغيــر العمــر الحــالي 

لـــى المحـــسوبة ع) ف(علـــى الدرجـــة الكليـــة للـــصالبة النفـــسية وبعـــدي االلتـــزام والـــتحكم، فقـــد بلغـــت قيمـــة 
، فـي حـين تظهـر النتـائج الـواردة )0.005(عند مستوى الداللة ) 5.494(الدرجة الكلية للصالبة النفسية 

، ولمعرفـة مـصدر الفـروق واختبـار اتجـاه الداللـة علـى )التحدي(في الجدول انه ال توجد فروق على بعد 
وكانـت  ) LSD( اختبـارتخدام الدرجة الكلية للصالبة النفسية وبعـدي االلتـزام والـتحكم قامـت الباحثـة باسـ

  ).4.4(الجدول نتائج هذا االختبار كما هي في 
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  . لمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير العمر الحالي) LSD(نتائج اختبار : 4.4جدول 
  

  سنة45أكثر من   سنة45 – 30 بين   سنة30اقل من  العمر الحالي  المتغير
 *0.1543- *0.0838-    سنة30اقل من 

 0.0704-     سنة45 – 30 بين 
 االلتزام
 

      سنة45أكثر من 
 *0.0879- *0.0814-    سنة30اقل من 

 0.0651-     سنة45 – 30 بين 
 التحكم

      سنة45أكثر من 
 *0.1097- *0.0678-    سنة30اقل من 

 0.0419-     سنة45 – 30 بين 
الدرجة الكلية 
  للصالبة النفسية

      سنة45أكثر من 
أن الفــروق كانــت دالــة لــصالح المتوســطات الحــسابية األعلــى، حيــث تــشير ) 5.4(يتــضح مــن الجــدول 

المقارنــات البعديــة للفــروق علــى الدرجــة الكليــة للــصالبة النفــسية وبعــدي االلتــزام والــتحكم لــدى عــامالت 
 بـين المبحوثـات مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة تبعا لمتغير العمـر الحـالي أن الفـروق كانـت

 سنة، وأكثر مـن 45 – 30بين (وبين المبحوثات اللواتي أعمارهن )  سنة30اقل من (اللواتي أعمارهن 
، وتبعا لوجـود ) سنة45 سنة، وأكثر من 45 – 30بين (لصالح المبحوثات اللواتي أعمارهن )  سنة45

  .لفرضية الصفرية األولىفروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية فان هذا يدعو إلى رفض ا
  

  :نتائج الفرضية الثانية. 2.2.1.4
 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال

  .المؤهل العلميتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 
  

 المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــة تــم اســتخراج  الثانيــةمــن صــحة الفرضــيةللتحقــق 
  ).6.4( وذلك كما هو واضح في الجدول لمتغير المؤهل العلمي، تبعا الصالبة النفسية
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المتوســــطات الحــــسابية، واالنحرافــــات المعياريــــة لدرجــــة الــــصالبة النفــــسية تبعــــا لمتغيــــر : 6.4جــــدول 
  .المؤهل العلمي

  االنحراف المعياري  لمتوسط الحسابيا  العدد المؤهل العلمي  المتغير

 0.31 2.44 126 ثانوي فاقل
 0.31 2.50 60 دبلوم

 االلتزام

 0.29 2.42 77  بكالوريوس فأعلى 
 0.25 2.15 126 ثانوي فاقل

 0.26 2.25 60 دبلوم
 التحكم

 0.24 2.17 77  بكالوريوس فأعلى
 0.26 2.35 126 ثانوي فاقل

 0.26 2.34 60 دبلوم
 التحدي

 0.25 2.30 77  بكالوريوس فأعلى
 0.21 2.31 126 ثانوي فاقل

 0.22 2.36 60 دبلوم
 الدرجة الكلية

 0.21 2.30 77  بكالوريوس فأعلى

وجـود تقـارب فـي متوسـطات درجـات الـصالبة النفـسية لـدى عـامالت مـصانع ) 6.4(يتضح من الجدول 
ولفحص الفرضية تم اسـتخراج نتـائج تحليـل . ؤهالتهناألغذية في محافظة رام اهللا والبيرة على مختلف م

  .)7.4(الجدول التباين األحادي كما هو وارد في 

للفـروق ) One Way Analysis of Variance( نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي: 7.4دول جـ
  .للمؤهل العلميوفقا الصالبة النفسية في درجات 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.103 2 0.206 بين المجموعات
  0.093 260 24.194 داخل المجموعات

 االلتزام
 

  262 24.400  المجموع

1.108 
 
 

0.332 
 
 

 0.214 2 0.427 بين المجموعات
 260 16.000 داخل المجموعات

 التحكم

 262 16.427  المجموع
0.061 

 

3.470 
 
 

0.033* 
 
 

 0.071 2 0.143 بين المجموعات
 260 17.075 داخل المجموعات

 التحدي

 262 17.218  المجموع
0.065 

 

1.090 
 
 

0.338 
 
 

 0.081 2 0.162 بين المجموعات
 260 12.078 داخل المجموعات

الدرجة 
الكلية 

للصالبة 
 النفسية

 262 12.241  المجموع
0.046 

 

1.747 
 
 

0.176 
 
 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   
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فـــي  )0.05≤ (αانـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد المـــستوى ) 7.4(يتـــضح مـــن الجـــدول 
لنفسية لدى عامالت مـصانع األغذيـة فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة تبعـا لمتغيـر المؤهـل درجات الصالبة ا

المحـسوبة ) ف(العلمي على الدرجـة الكليـة للـصالبة النفـسية وبعـدي االلتـزام  والتحـدي، فقـد بلغـت قيمـة 
ائج ، فــي حــين تظهــر النتــ)0.176(عنــد مــستوى الداللــة ) 1.747(علــى الدرجــة الكليــة للــصالبة النفــسية 

، ولمعرفة مصدر الفروق واختبـار اتجـاه الداللـة قامـت )التحكم(الواردة في الجدول  وجود فروق في بعد 
  ).8.4(الجدول وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في  )LSD(الباحثة باستخدام اختبار 

  

  . تبعا لمتغير المؤهل العلميلمعرفة اتجاه الداللة ) LSD( نتائج اختبار: 8.4جدول 

  بكالوريوس فأعلى دبلوم ثانوي فاقل المؤهل العلمي  لمتغيرا
-   ثانوي فاقل

0.1009* 
-0.0169 

 0.0839    دبلوم

 التحكم

     بكالوريوس فأعلى
 حيــث تــشير أن الفــروق كانــت دالــة لــصالح المتوســطات الحــسابية األعلــى،) 8.4( يتــضح مــن الجــدول

 عــامالت مــصانع األغذيــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة المقارنــات البعديــة للفــروق علــى بعــد الــتحكم لــدى
) ثــانوي فاقــل( بــين المبحوثــات اللــواتي مــؤهالتهن العلميــة تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي أن الفــروق كانــت
لــــصالح المبحوثــــات اللــــواتي مــــؤهالتهن العلميــــة ) دبلــــوم(وبــــين المبحوثــــات اللــــواتي مــــؤهالتهن العلميــــة 

فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى الدرجــة الكليــة فــان هــذا يــدعو إلــى قبــول ، وتبعــا لعــدم وجــود )دبلــوم(
  .الثانيةالفرضية الصفرية 

  

  :نتائج الفرضية الثالثة. 3.2.1.4
 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال

  .معدل الدخلى لمتغير تعزلدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 
 المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــة تــم اســتخراج  الثالثــةمــن صــحة الفرضــيةللتحقــق 

  ).9.4( وذلك كما هو واضح في الجدول لمتغير معدل الدخل، تبعا الصالبة النفسية
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 لمتغيـر معـدل  تبعـاةالـصالبة النفـسي واالنحرافات المعياريـة لدرجـة ،المتوسطات الحسابية: 9.4جدول 
  .الدخل

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد معدل الدخل  المتغير

 0.31 2.46 165  شيكل2000اقل من 
 0.321 2.45 70  شيكل3000 – 2000بين 

 االلتزام
 

 0.29 2.38 28  شيكل3000أكثر من 
 0.26 2.17 165  شيكل2000اقل من 

كل شي3000 – 2000بين   70 2.22 0.24 
 التحكم

 0.19 2.14 28  شيكل3000أكثر من 
 0.26 2.35 165  شيكل2000اقل من 

 0.24 2.33 70  شيكل3000 – 2000بين 
 التحدي

 0.28 2.26 28  شيكل3000أكثر من 
 0.22 2.33 165  شيكل2000اقل من 

 0.22 2.33 70  شيكل3000 – 2000بين 
 الدرجة الكلية

كل شي3000أكثر من   28 2.26 0.22 
وجـود تقـارب فـي متوسـطات درجـات الـصالبة النفـسية لـدى عـامالت مـصانع ) 9.4(يتضح من الجدول 

ولفحـص الفرضـية تـم اسـتخراج نتـائج . األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة على مختلف معدالت دخلهـن
  .)10.4(الجدول تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 

للــدخل وفقــا الــصالبة النفــسية للفــروق فــي درجــات  ج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادينتــائ: 10.4دول جــ
  .الشهري

  المتغير
 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.078 2 0.157 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

24.244 260 

 االلتزام
 

 262 24.400  المجموع

0.093  

0.840 
 
 

0.433 
 
 

 0.087 2 0.175 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
16.252 260 

 التحكم

 262 16.427  المجموع

0.062 
 

1.397 
 
 

0.249 
 
 

 0.103 2 0.205 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
17.012 260 

 التحدي

 262 17.218  المجموع

0.065 
 

1.569 
 
 

0.210 
 
 

 0.059 2 0.120 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
12.121 260 

الدرجة 
الكلية 

للصالبة 
 262 12.241  المجموع النفسية

0.046 
 

1.284 
 
 

0.279 
 
 



 

 64

فـــي  )0.05≤ (αانــه ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد المــستوى ) 10.4(يتــضح مــن الجـــدول 
 عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة تبعا لمتغير معدل متوسطات الصالبة النفسية لدى

عنــد مــستوى ) 1.284(المحــسوبة علــى الدرجــة الكليــة للــصالبة النفــسية ) ف(الــدخل، فقــد بلغــت قيمــة 
  .هذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الثالثة، وتبعا لعدم وجود فروق فان )0.279(الداللة 

  
  :رضية الرابعةنتائج الف. 4.2.1.4

 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال
  .سنوات العمل في المصنعتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 

عياريــة لدرجــة  المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المتــم اســتخراج  الرابعــةمــن صــحة الفرضــيةللتحقــق 
  ).11.4( وذلك كما هو واضح في الجدول لمتغير سنوات العمل في المصنع، تبعا الصالبة النفسية

المتوســـطات الحـــسابية، واالنحرافـــات المعياريـــة لدرجـــة الـــصالبة النفـــسية تبعـــا لمتغيـــر : 11.4جـــدول 
  .سنوات العمل في المصنع

المتوسط   العدد سنوات العمل في المصنع  المتغير
  سابيالح

االنحراف 
  المعياري

 0.30 2.43 150   سنوات5اقل من 
 0.35 2.45 45  سنوات10 – 5بين 

 االلتزام
 

 0.28 2.49 68  سنوات10أكثر من 
 0.22 2.14 150   سنوات5اقل من 

 0.28 2.22 45  سنوات10 – 5بين 
 التحكم

 0.28 2.23 68  سنوات10أكثر من 
 0.25 2.32 150   سنوات5اقل من 

 0.26 2.37 45  سنوات10 – 5بين 
 التحدي

 0.27 2.35 68  سنوات10أكثر من 
 0.20 2.30 150   سنوات5اقل من 

 0.24 2.35 45  سنوات10 – 5بين 
 الدرجة الكلية

 0.23 2.36 68  سنوات10أكثر من 
ت مـصانع وجود تقارب في متوسطات درجات الصالبة النفـسية لـدى عـامال) 11.4(يتضح من الجدول 

ولفحــص الفرضــية تــم . األغذيــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة علــى مختلــف ســنوات عملهــن فــي المــصنع
  .)12.4(الجدول استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
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للفـروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي: 12.4دول ج
  .لسنوات العمل في المصنعوفقا صالبة النفسية الفي درجات 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.099 2 0.200 بين المجموعات
  0.093 260 24.201 داخل المجموعات

 االلتزام
 

  262 24.400  المجموع

1.073 
 
 

0.344 
 
 

 0.211 2 0.423 بين المجموعات
 260 16.004 داخل المجموعات

 التحكم

 262 16.427  المجموع
0.061 

 

3.434 
 
 

0.034* 
 
 

 0.070 2 0.141 بين المجموعات
 260 17.076 داخل المجموعات

 التحدي

 262 17.218  المجموع
0.065 

 

1.077 
 
 

0.342 
 
 

 0.111 2 0.222 بين المجموعات
 260 12.019 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
للصالبة 
 262 12.241  المجموع يةالنفس

0.046 
 

2.397 
 
 

0.093 
 
 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

  
فـــي  )0.05≤ (αانــه ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد المــستوى ) 12.4(يتــضح مــن الجـــدول 

درجات الصالبة النفسية لدى عـامالت مـصانع األغذيـة فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة تبعـا لمتغيـر سـنوات 
) ف(العمل في المصنع على الدرجة الكلية للصالبة النفسية وبعـدي االلتـزام  والتحـدي، فقـد بلغـت قيمـة 

، فـــي حـــين )0.093(عنـــد مـــستوى الداللـــة ) 2.397(سوبة علـــى الدرجـــة الكليـــة للـــصالبة النفـــسية المحـــ
، ولمعرفـة مـصدر الفـروق واختبـار اتجـاه )الـتحكم(تظهر النتائج الواردة في الجدول وجود فروق في بعـد 

ل الجــــدووكانــــت نتـــائج هــــذا االختبــــار كمـــا هــــي فــــي  )LSD(الداللـــة قامــــت الباحثــــة باســـتخدام اختبــــار 
)13.4.(  

  . تبعا لمتغير سنوات العمل في المصنعلمعرفة اتجاه الداللة ) LSD( نتائج اختبار: 13.4جدول 

  سنوات10أكثر من   سنوات10 – 5بين    سنوات5اقل من  سنوات العمل في المصنع  المتغير

 *0.0845- 0.0750-     سنوات5اقل من 

 0.0943-     سنوات10 – 5بين 

 التحكم

     سنوات10أكثر من 
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أن الفــروق كانــت دالــة لــصالح المتوســطات الحــسابية األعلــى، حيــث تــشير ) 13.4(يتــضح مــن الجــدول 
المقارنــات البعديــة للفــروق علــى بعــد الــتحكم لــدى عــامالت مــصانع األغذيــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة 

اتي ســنوات عملهــن فــي تبعــا لمتغيــر ســنوات العمــل فــي المــصنع أن الفــروق كانــت بــين المبحوثــات اللــو
 10أكثـــر مـــن (وبـــين المبحوثـــات اللـــواتي ســـنوات عملهـــن فـــي المـــصنع )  ســـنوات5اقـــل مـــن (المـــصنع 
، وتبعــا لعــدم ) ســنوات10أكثــر مــن (لــصالح المبحوثــات اللــواتي ســنوات عملهــن فــي المــصنع ) ســنوات

  .الرابعةضية الصفرية وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية فان هذا يدعو إلى قبول الفر
  

  :نتائج الفرضية الخامسة. 5.2.1.4
 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال

  .الحالة االجتماعيةتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 
 المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لدرجـة جتـم اسـتخرا  الخامـسةمن صحة الفرضـيةللتحقق 

  ).14.4( وذلك كما هو واضح في الجدول لمتغير الحالة االجتماعية، تبعا الصالبة النفسية
ـــة لدرجـــة ،المتوســـطات الحـــسابية: 14.4جـــدول   لمتغيـــر  تبعـــاالـــصالبة النفـــسية واالنحرافـــات المعياري

  .الحالة االجتماعية
تماعيةالحالة االج  المتغير المتوسط   العدد 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 0.31 2.48 113 متزوجة
 0.30 2.42 117 عزباء
 0.36 2.44 18 أرملة

 االلتزام

 

 0.26 2.43 15 مطلقة
 0.26 2.20 113 متزوجة
 0.23 2.14 117 عزباء
 0.27 2.22 18 أرملة

 التحكم

 0.28 2.23 15 مطلقة

 0.27 2.35 113 متزوجة
 0.24 2.33 117 عزباء
 0.29 2.34 18 أرملة

 التحدي

 0.28 2.33 15 مطلقة
 0.23 2.34 113 متزوجة
 0.19 2.30 117 عزباء
 0.25 2.33 18 أرملة

 الدرجة الكلية

 0.22 2.33 15 مطلقة

 وجود تقارب في متوسطات درجات الصالبة النفـسية لـدى عـامالت مـصانع) 14.4(يتضح من الجدول 
ولفحــص الفرضــية تــم اســتخراج . األغذيــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة علــى اخــتالف حــالتهن االجتماعيــة

  .)15.4(الجدول نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
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للفـروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي: 15.4دول ج
  .للحالة االجتماعيةوفقا ية الصالبة النفسفي درجات 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.068 3 0.204 بين المجموعات
  0.093 259 24.196 داخل المجموعات

 االلتزام
 

  262 24.400  المجموع

0.728 
 
 

0.536 
 
 

 0.099 3 0.300 جموعاتبين الم
 259 16.127 داخل المجموعات

 التحكم

 262 16.427  المجموع
0.062 

 

1.606 
 
 

0.188 
 
 

 0.077 3 0.0231 بين المجموعات
 259 17.195 داخل المجموعات

 التحدي

 262 17.218  المجموع
0.066 

 

0.116 
 
 

0.950 
 
 

 0.042 3 0.126 بين المجموعات
 259 12.114 داخل المجموعات

الدرجة 
الكلية 

للصالبة 
 النفسية

 262 12.241  المجموع
0.046 

 

0.901 
 
 

0.441 
 
 

فـــي  )0.05≤ (αانــه ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد المــستوى ) 15.4(يتــضح مــن الجـــدول 
لمتغيـــر متوســـطات الـــصالبة النفـــسية لـــدى عـــامالت مـــصانع األغذيـــة فـــي محافظـــة رام اهللا والبيـــرة تبعـــا 

) ف(الحالــة االجتماعيــة علــى الدرجــة الكليــة للــصالبة النفــسية وجميــع األبعــاد األخــرى، فقــد بلغــت قيمــة 
وتبعــا لعــدم ، )0.441(عنــد مــستوى الداللــة ) 0.901(المحــسوبة علــى الدرجــة الكليــة الــصالبة النفــسية 

الفرضـــية الـــصفرية وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية علـــى الدرجـــة الكليـــة فـــان هـــذا يـــدعو إلـــى قبـــول 
  .الخامسة
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  :نتائج الفرضية السادسة. 6.2.1.4
 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال

  .مكان السكنتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 
  

 المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لدرجـة تـم اسـتخراج  الـسادسةمن صـحة الفرضـيةللتحقق 
  ).16.4( وذلك كما هو واضح في الجدول لمتغير مكان السكن، تبعا الصالبة النفسية

  
 لمتغير مكـان  تبعاالصالبة النفسية واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابية: 16.4جدول 
  .السكن

المتوسط   العدد مكان السكن  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.31 2.42 103 مدينة
 0.30 2.47 132 قرية

 االلتزام
 

 0.30 2.46 28 مخيم
 0.22 2.16 103 مدينة
 0.27 2.20 132 قرية

 التحكم

 0.25 2.15 28 مخيم
 0.27 2.31 103 مدينة
 0.26 2.36 132 قرية

 التحدي

 0.22 2.36 28 مخيم
 0.21 2.30 103 مدينة
 0.22 2.34 132 قرية

 الدرجة الكلية

 0.20 2.32 28 مخيم
  

وجود تقارب في متوسطات درجات الصالبة النفـسية لـدى عـامالت مـصانع ) 16.4(يتضح من الجدول 
ولفحـص الفرضـية تـم اسـتخراج نتـائج . األغذية في محافظـة رام اهللا والبيـرة علـى اخـتالف أمـاكن سـكنهن

  .)17.4(الجدول  هو وارد في تحليل التباين األحادي كما



 

 69

للفـروق ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي: 17.4دول ج
  .لمكان السكنوفقا الصالبة النفسية في درجات 

  

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.055 2 0.111 بين المجموعات

  0.093 260  24.289 داخل المجموعات
 االلتزام

 

  262 24.400  المجموع

0.596 
 
 

0.552 
 
 

 0.054 2 0.110 بين المجموعات

 260 16.317 داخل المجموعات
 التحكم

 262 16.427  المجموع

0.062 
 

0.874 
 
 

0.419 
 
 

 0.077 2 0.155 بين المجموعات

 260 17.063 داخل المجموعات
 التحدي

 262 17.218  المجموع

0.065 
 

1.177 
 
 

0.310 
 
 

 0.054 2 0.108 بين المجموعات

 260 12.132 داخل المجموعات

الدرجة 
الكلية 

للصالبة 
 النفسية

 262 12.241  المجموع

0.046 
 

1.160 
 
 

0.315 
 
 

  
فـــي  )0.05≤ (αفـــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد المــستوى انــه ال توجــد ) 17.4(يتــضح مــن الجـــدول 

درجــات الــصالبة النفــسية لــدى عــامالت مــصانع األغذيــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة تبعــا لمتغيــر مكــان 
المحـسوبة علـى ) ف(السكن على الدرجة الكلية للصالبة النفسية وباقي االبعاد االخرى، فقد بلغت قيمـة 

وتبعــا لعــدم وجــود فــروق ذات ، )0.315(عنــد مــستوى الداللــة ) 1.160(نفــسية الدرجــة الكليــة الــصالبة ال
  .السادسةداللة إحصائية على الدرجة الكلية فان هذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية 
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  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس
  

    مناقشة نتائج الدراسة1.5
   توصيات الدراسة2.5
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  الخامسالفصل 
  مناقشة نتائج الدراسة

  
ًيتـــضمن هـــذا الفـــصل عرضـــا كـــامال ومفـــصال لمناقـــشة نتـــائج الدراســـة، وذلـــك لإلجابـــة عـــن تـــساؤالت  ً ً

كذلك يتضمن هذا الفصل ابرز التوصيات التـي تمخـضت عـن . لتحقق من صحة فرضياتهااالدراسة و
  .نتائج هذه الدراسة

  
  مناقشة نتائج الدراسة  1.5

  
   :مناقشة نتائج السؤال األول. 1.1.5

  ما درجة الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة؟
أن درجة الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا ) 1.4(يتضح من الجدول 

درجة الكلية للصالبة النفسية والبيرة جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على ال
  عامالت مصانع األغذيةلدى) االلتزام(كما تبين أن بعد ). 0.22(مع انحراف معياري قدره ) 2.32(

مع انحراف معياري قدره ) 2.45(جاء في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره 
) 2.34(ة أيضا وبمتوسط حسابي قدره بدرجة مرتفع) التحدي(، وجاء في المرتبة الثانية بعد )0.31(

بدرجة ) التحكم(، في حين جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة بعد )0.26(مع انحراف معياري قدره 
  ).0.25(مع انحراف معياري قدره ) 2.18(متوسطة وبمتوسط حسابي قدره 

 التـي Akbar  Hossein &)2014(كبـر أحـسين و مع ما جاءت به دراسـة هذه الدراسة اتفقت نتائج
 فــي حــين .عــن درجــة متوســطةة معبــر%) 38.1(اظهــرت أن الدرجــة الكليــة للــصالبة النفــسية بلغــت 

وصــالح والمــصدر ) 2005(ودخــان والحجــار ) 2014(عيــسى اختلفــت مــع كــشفت عنــه نتــائج دراســة 
ودراســـة يـــاغي ) 2008(ودراســـة راضـــي ) 2011(والبيرقـــدار ) 2010(وحجـــازي أبـــو غـــالي) 2013(
د العينة التـي افي وجود درجة مرتفعة من الصالبة النفسية لدى افر) 2006(وابو سمهدانة )  2006(

  . تم استهدافها من قبل تلك الدراسات
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عيــسى كــشفت عنــه نتــائج مــا  فقــد اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع بخــصوص ابعــاد الــصالبة النفــسيةو
 .)الـتحكم(، ثم بعد )التحدي(م بعد ، ثجاء في المرتبة األولى) االلتزام(التي اظهرت أن بعد ) 2014(

التــي أظهــرت ان بعــد االلتــزام جــاء فــي المرتبــة االولــى، بينمــا ) 2006( اتفقــت مــع دراســة يــاغي كــذلك
 . ةالثالثفي المرتبة والتحدي في حين جاء بعد اختلفت في وجود بعد التحكم في المرتبة الثانية 

 
 الصالبة النفسية لدى العامالت في مصانع وتعزو الباحثة السبب في وجود درجة متوسطة من

االغذية الى ان ذلك قد يعود الى طبيعة العمل داخل تلك المصانع، واالدوار والمهام التي تقوم بها 
 العاملة في ضوء ما تتطلبه من ظروف العمل، ويمكن القول هنا ان الصالبة النفسية تتكون المرأة
 فان ظروفها المعيشية وما مرت به من احداث وعوامل قد  عبر مراحل حياتها، وبالتاليالمرأةلدى 

وهنا ترى الباحثة ان . يكون لها االثر البالغ في زيادة او نقص درجة الصالبة لدى هؤالء العامالت
 جاءت متوسطة في هذه الدراسة ولكنها اقرب الى المرتفعة، وبالتالي فان منالدرجة الكلية للصالبة 

أنه  حيث العامالت، معظم به تعتقد الذي الدين عنصر هو اء هذه النتيجة التي تقف وراألسباب أهم
الضغوط  مع التعامل من مكنتهن شخصيتهن في هامة وسمة داخلية بقوة نأمده أن بعد حماهن
وبالتالي فان ما تتمتع به تلك العامالت من صفات شخصية وقدرات جعلتهن أكثر . الصعبة الحياتية

ي لمشكالت الحياة وضغوطها، وتمثل ذلك في انطالقهن للعمل، وتوفير قدرة على الصمود والتحد
  .مستلزمات الحياة، وعدم الضعف واالستالم، وانتظار رحمة االخرين وعطفهم

، حيث تفسر اما عن السبب في وجود االلتزام في المرتبة االولى ضمن ابعاد الصالبة النفسية
عامالت، ذلك ان ارتفاع الصالبة او انخفاضها لدى الباحثة ذلك في ضوء الواقع لمعيشي لهؤالء ال

العامالت تتوقف على عوامل عدة، يكاد يكون اكثر العوامل اهمية االلتزام بكافة اشكاله، وخاصة 
االلتزام الديني واالخالقي، وهذا امر منطقي ومعقول في ظل مجتمع يتصف بالتدين وااللتزام 

يعتبر مكون  والمقاومة وتحمل االلم والكروب، حيث االخالقي الذي يمدهن بالقدرة على الصمود
ًااللتزام من أكثر مكونات الصالبة النفسية إرتباطا بالدور الوقائي للصالبة بوصفها مصدرا لمقاومة  ً

  العاملهالمرأةتعهد فيه تالنفسي الذي  نوع من الوفاء االيجابي والتعاقد كما ويعتبر االلتزام الضغوط،
 بقيم ومبادئ ًة بالنفع متمسكاسرتها وعلى ا بما يعود عليهاهدافهأحقق تن أ سرتهاا وتجاه اتجاه نفسه
لذا فان خروج للمراة للعمل، وتحملها للمشقة والتعب، وضغوط الحياة من حولها، انما يدل المجتمع، 

  .مرتفعةعلى التزامها االخالقي تجاه نفسها واسرتها، وبالتالي جاء االلتزام في المرتبة االولى وبدرجة 
  

والذي جاء في المرتبة الثانية بدرجة مرتفعة أيضا، فان ذلك من وجهة نظر ) التحدي(اما عن بعد 
الباحثة امرا طبيعي، حيث ان شعور العاملة بااللتزام تجاه اسرتها يجعلها تتحدى الواقع بكل ما فيه 

ًوتتقبل االحداث الصعبة بناء على استقراءها للواقع، انطالقا من ديمو  حيث مة الحالة الفلسطينية،ً
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أفضل، وصبرها من اجل اسرتها،  في مستقبل مليتشكل التحدي لدى العاملة نتيجة تسلحها باأل
 طبيعي أمر المختلفة ا لها في جوانب حياتهتتعرض التي الظروف واالحداث جميع وايمانها بأن

  .من اجل اسرتها لها كون على قدر من المثابرة، وقوة التحمل، والتصديت أنوضروري وال بد 
ايضا تفسر الباحثة السبب في وجود بعد التحكم في المرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة الى ان ذلك قد 

 العاملة، خاصة المرأةيعود إلى الصراع الداخلي الناتج عن التحاقهن بالعمل، ونظرة المجتمع الى 
 السليم، اتخاذ القرارقدرة على  تمتعها بالالمرأةفي المجتمعات الشرقية، حيث يحتاج ذلك من 

  ذلك وما يصدر عنه من ومواجهةنظرة الناس تجاهها بصورة ايجابية،تفسير لاللتحاق بالعمل، و
، وبالتالي فانه حتى مع وجود هذه الدرجة المتوسطة اال ان االمر ايجابي نظرا ضغوط بصورة فاعلة

 من خالل عدم استسالمهن للواقع، للدور الذي تقوم به تلك النساء، والذي ظهر بصورة واضحة
وشعورهن بعدم الفاعلية والعجز والوهن، بل اظهرت تلك العامالت صورة جميلة عن ذواتهن تمثلت 

ولكن بالرغم من ذلك فقد تتاثر النساء بنظرة المجتمع ، واقعهن ةواجهم وأفعالهنتحمل مسئولية في 
شخصي، وهذا ادى الى وجود درجة متوسطة من وتفكيرها الدائم بمستقبل اسرتها، وكذلك مستقبلها ال

  .التحكم لديها
  

  : مناقشة نتائج السؤال الثاني2.1.5
  

 الـصالبة النفـسيةفـي متوسـطات  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى هل 
ل والمؤهـ العمـر الحـالي،( اتتعـزى لمتغيـرلدى عامالت مصانع األغذية فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة 

  ؟)العلمي، ومعدل الدخل، وسنوات العمل في المصنع، والحالة االجتماعية، ومكان السكن
  :وفيما يلي مناقشة نتائج فحصها) 1-6(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

  
  :مناقشة نتائج الفرضية األولى. 1.2.1.5

 الــصالبة النفــسيةت فــي متوســطا )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال
  .العمر الحاليتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 

فــي درجــات  )0.05≤ (αوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ) 3.4(يتــضح مــن الجــدول 
العمــر الحــالي الــصالبة النفــسية لــدى عــامالت مــصانع األغذيــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة تبعــا لمتغيــر 

المحـــسوبة علـــى ) ف(علـــى الدرجـــة الكليـــة للـــصالبة النفـــسية وبعـــدي االلتـــزام والـــتحكم، فقـــد بلغـــت قيمـــة 
، فـي حـين تظهـر النتـائج الـواردة )0.005(عند مستوى الداللة ) 5.494(الدرجة الكلية للصالبة النفسية 

ات البعديـة للفـروق علـى الدرجـة  حيـث تـشير المقارنـ،)التحـدي(في الجدول انه ال توجد فروق علـى بعـد 
الكليـــة للـــصالبة النفـــسية وبعـــدي االلتـــزام والـــتحكم لـــدى عـــامالت مـــصانع األغذيـــة فـــي محافظـــة رام اهللا 
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)  سـنة30اقـل مـن (والبيرة تبعا لمتغير العمر الحالي أن الفروق كانت بين المبحوثـات اللـواتي أعمـارهن 
لصالح المبحوثات اللواتي )  سنة45 سنة، وأكثر من 45 – 30بين (وبين المبحوثات اللواتي أعمارهن 

، وتبعــا لوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى ) ســنة45 ســنة، وأكثــر مــن 45 – 30بــين (أعمــارهن 
  .الدرجة الكلية فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية األولى

 فروق في مستوى ودكشفت عن وجالتي ) 2011(علي  دراسةبه  اتفقت نتائج هذه الدراسة مع جاءت
، حيث كانت في اتجاه االمهات ذوات السن الكبير، في حين اختلفت مع الصالبة النفسية تبعا للعمر

وابو  Chan) 2005(تشان  وAbu Rukba) 2005(وابو ركبة ) 2014(نتائج دراسة عيسى 
روق في أنه ال توجد فالتي بينت ) 2008( والمفرجي والشهري)2011(والعسود ) 2006(سمهدانة 

  .مستوى الصالبة النفسية تعزى للعمر
على الدرجة الكلية وتعزو الباحثة السبب في وجود فروق تبعا للعمر ولصالح الفئات العمرية االكبر 

للصالبة النفسية وبعدي االلتزام والتحكم الى ان ذلك قد يعود الى انه كلما تقدم االنسان في العمر كلما 
 المرأةومتنوعة تساعدعلى ارتفاع مستوى الصالبة النفسية لديه، حيث تتعلم زاد اكتسابه لخبرات مثمرة 

العاملة عبر مراحل حياتها القدرة على التكيف والتاقلم كلما تقدمت في العمر نتيجة المواقف الحياتية 
المختلفة التي تمر بها، مما يعطيها القدرة على التعامل االمثل مع احداث الحياة الشاقة من خالل 

  . واقف النجاح والفشل، وبالتالي تتراكم العديد من االنماط االيجابية لديها على مدى سنوات عمرهام
اما على مستوى بعد التحدي والذي تبين تساوي درجاته بين جميع المبحوثات، مما يعني عدم وجود 

عيشها كافة افراد اختالف تبعا للعمر على هذا البعد نتيجة الظروف المعيشية والسياسية العامة التي ي
المجتمع الفلسطيني، والتي تجعل هذا البعد تحديدا سمة تالزم كافة افراده دون استثناء، على اختالف 
اعمارهم، وذلك الن التحدي هو من اساسيات الحياة على هذه االرض نتيجة وجود االحتالل 

 قد جه االحتالل، حيثاالسرائيلي وما يزرعه االباء واالجداد من صور بطولة وتحدي وصمود في و
 يعود ذلك الى ما يوليه االباء من اهتمام بغرس تلك القيم الهامة والمتعلقة بتربية االبناء على التحدي

والصمود، والمستمدة في االصل من الدين واالنتماء للوطن، باالضافة الى القدوة الحسنة والسيرة 
  .الطيبة التي خلفها االجداد

  
  :الفرضية الثانيةمناقشة نتائج . 2.2.1.5

 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال
  .المؤهل العلميتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 

  
ـــ )0.05≤ (αانـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد المـــستوى ) 7.4(يتـــضح مـــن الجـــدول  ي ف

درجات الصالبة النفسية لدى عامالت مـصانع األغذيـة فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة تبعـا لمتغيـر المؤهـل 
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المحـسوبة ) ف(العلمي على الدرجـة الكليـة للـصالبة النفـسية وبعـدي االلتـزام  والتحـدي، فقـد بلغـت قيمـة 
 فـي حـين تظهـر المناقـشة ،)0.176(عند مستوى الداللـة ) 1.747(على الدرجة الكلية للصالبة النفسية 

 حيــث تــشير المقارنــات البعديــة للفــروق علــى ،)الــتحكم(نتــائج الــواردة فــي الجــدول  وجــود فــروق فــي بعــد 
 بــين المبحوثـــات اللــواتي مـــؤهالتهن العلميـــة بعــد الـــتحكم تبعــا لمتغيـــر المؤهــل العلمـــي أن الفــروق كانـــت

لــصالح المبحوثــات اللــواتي مــؤهالتهن ) دبلــوم(وبــين المبحوثــات اللــواتي مــؤهالتهن العلميــة ) ثـانوي فاقــل(
، وتبعــا لعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى الدرجــة الكليــة فــان هــذا يــدعو إلــى )دبلــوم(العلميــة 

  .الثانيةقبول الفرضية الصفرية 
العـسود  و)2013(قوطه  أبوو) 2014(نتائج دراسة عيسى اتفقت نتائج هذه الدراسة مع  كشفت عنه 

فــــي عــــدم ووجــــود فــــروق فــــي ) 2006(ابــــو ســــمهدانة و) 2008(وراضــــي ) 2011(علــــي و) 2011(
، فــي  علــى الدرجــة الكليــة للــصالبة النفــسيةمتوســطات الــصالبة النفــسية تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي
 التــي كــشفت عــن Abu Rukba) 2005(حــين اختلفــت نتــائج هــذه الدراســات مــع دراســة ابــو ركبــة 

ـــة احـــصائ ـــر المـــستوى التعليمـــي وجـــود فـــروق ذات دالل ية فـــي مـــستوى الـــصالبة النفـــسية تعـــزى لمتغي
  . لالمهات لصالح االمهات الالتي انهين التعليم الجامعي

ترى الباحثة ان المؤهل العلمي قد يكون سبب في تنمية الصالبة النفسية لدى الفرد، ولكن االكثر من 
 تتعلق احيانا بالمؤهل العلمي، وانما بما ذلك اهمية هو تمتع الفرد بدرجة من الثقافة العامة التي ال

 متغير الصالبة النفسية من المتغيرات النفسية يمتلكه الفرد من قدرات عقلية وسمات شخصية، وكون
التي تسهم في قدرة الفرد على المواجهة االكثر ايجابية للضغوط وحلها ومنع الصعوبات المستقبلية، 

مل على تكوينها وتنميتها الخبرات البيئية المتنوعة المحيطة كما انه يعد خصلة عامة في الشخصية يع
 وبالتالي فان هذه السمة في الشخصية قد تتشكل نتيجة ما يمر به الفرد من خبرات بالفرد منذ الصغر،

واحداث حياتية، وما يتمتع به من قدرات وسمات شخصية، وخصائص معرفية، واساليب تفكير وقدرات 
 النتائج عدم وجود فروق على الدرجة الكلية للصالبة النفسية وبعدي االلتزام وبالتالي اظهرت. عقلية

  .والتحدي

اما على بعد التحكم حيث اظهـرت النتـائج وجـود اخـتالف فـي متوسـطات هـذا البعـد تبعـا للمؤهـل العلمـي 
قــدرة ولــصالح العــامالت الحاصــالت علــى دبلــوم، وهــذا يعنــي تمتــع العــامالت الحاصــالت علــى دبلــوم ب

 اكثـر مـن تلـك العـامالت اللـواتي مـؤهالتهن لى الـتحكم فيمـا يواجهـه مـن أحـداث سـلبية ضـاغطةع
العلميــة ثــانوي فمــا دون او بكــالوريوس فــاعلى، حيــث تــرى الباحثــة ان ذلــك قــد يعــود الــى طبيعــة 
التخصص في الدبلوم والذي يكون في الغالب من التخصصات االنسانية البحتـة، ومـا يعنيـه ذلـك 
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فكــــار االيجابيــــة نحــــو الــــذات ونحــــو االخــــرين، وبالتــــالي قــــدرة اكبــــر علــــى الــــتحكم مــــن غــــرس لال
  . باالحداث المحيطة

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة. 3.2.1.5
 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال

  .معدل الدخلتعزى لمتغير بيرة لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا وال
فـــي  )0.05≤ (αانــه ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد المــستوى ) 10.4(يتــضح مــن الجـــدول 

متوسطات الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة تبعا لمتغير معدل 
عنــد مــستوى ) 1.284(للــصالبة النفــسية المحــسوبة علــى الدرجــة الكليــة ) ف(الــدخل، فقــد بلغــت قيمــة 

  .هذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الثالثة، وتبعا لعدم وجود فروق فان )0.279(الداللة 
) 2011(علي و) 2008(المفرجي والشهري نتائج دراسة عنه اختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما كشفت

في درجة الصالبة النفسية لصالح التي كشفت عن وجود فروق ) 2014(عيسى و) 2011(العسود و
  .ذوي الدخل المرتفع
، ولكــن لــدى العــامالت الــصالبة النفــسية تعزيــز هامــا فــي ً يلعــب دورا قــد مــستوى الــدخلوتــرى الباحثــة ان

 حالـة فـي آنيـةذلك ليس بالمقياس الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه، فمعدل دخل الفـرد قـد يـؤثر بـصورة 
خاصــــة وان معــــدل الــــدخل قــــد يزيــــد او يــــنقص نتيجــــة الظــــروف ، الشخــــصيةاألفــــراد النفــــسية وســــماتهم 

 بـصورتها العامـة والدائمـة بعـدد الـصالبة النفـسيةفي حين تـرتبط المحيطة بالفرد والقدرات الشخصية له، 
، منهـــا تلـــك العوامـــل التـــي تـــرتبط بالـــصالبةآخـــر مـــن العوامـــل التـــي قـــد تجعـــل مـــن الشخـــصية متـــسمة 

ل اجتماعيــة تتــصل مــوعوا.  األســرةأفــرادلــة الوجدانيــة والعالقــات المتبادلــة بــين بالــسمات الشخــصية والحا
وعوامـل . الـخ.. فـي وسـائل التـسليةوأسـاليبها فراغهـا أوقـاتبصالت األسرة الخارجية وطريقتها في تنظيم 

لقــيم  اإلــى ونظرتهمــا الفــراد االســرةتتــصل باألفكــار العامــة الــسائدة فــي األســرة بمــا فــي ذلــك المثــل العليــا 
لــى وجــود عالقــة منــسجمة مــع إ بــصفة عامــة يــشير الــصالبة النفــسيةمفهــوم  ان إذ.  والدينيــةاألخالقيــة

شــباع معظــم حاجــات الفــرد إ  التحــدي والــصبر علــى مــا يمــر الفــرد، وكــذلكالبيئــة، تتــضمن القــدرة علــى
م احيانـا فـي زيـادة  وبالتـالي فـان معـدل الـدخل قـد يكـون عامـل مهـ. البيولوجية واإلجتماعيةهوتلبية مطالب

الصالبة النفسية لدى ذوي الدخل المنخفض، والذين غالبـا مـا يتحـدوا ظـروف حيـاتهم ويـصبروا علـى مـا 
يحيط بهم من اجل تحقيق اهدافهم، في الوقت ذاته قد يكون ذوي الدخل المرتفـع ايـضا لـديهم درجـة مـن 

 نتيجـة نمـاذج حيـة كانـت قـدوة لهـم الصالبة تشكلت مع مرور الوقت نتيجة تجـارب واقعيـة مـروا بهـا، او
فــي تكــون شخــصياتهم وزيــادة درجــة الــصالبة النفــسية لــديهم، لــذا تبــين انــه ال توجــد فــروق تعبــا لمتغيــر 

  .معدل الدخل
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  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة. 4.2.1.5

 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال
  .سنوات العمل في المصنعتعزى لمتغير  عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة لدى

فـــي  )0.05≤ (αانــه ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد المــستوى ) 12.4(يتــضح مــن الجـــدول 
ت درجات الصالبة النفسية لدى عـامالت مـصانع األغذيـة فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة تبعـا لمتغيـر سـنوا

) ف(العمل في المصنع على الدرجة الكلية للصالبة النفسية وبعـدي االلتـزام  والتحـدي، فقـد بلغـت قيمـة 
، فـــي حـــين )0.093(عنـــد مـــستوى الداللـــة ) 2.397(المحـــسوبة علـــى الدرجـــة الكليـــة للـــصالبة النفـــسية 

وثــات اللــواتي  بــين المبح، حيــث كانــت)الــتحكم(تظهــر النتــائج الــواردة فــي الجــدول وجــود فــروق فــي بعــد 
وبـين المبحوثـات اللـواتي سـنوات عملهـن فـي المـصنع )  سـنوات5اقـل مـن (سنوات عملهـن فـي المـصنع 

، ) سـنوات10أكثـر مـن (لصالح المبحوثات اللواتي سنوات عملهـن فـي المـصنع )  سنوات10أكثر من (
قبــول الفرضــية وتبعــا لعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى الدرجــة الكليــة فــان هــذا يــدعو إلــى 

  .الرابعةالصفرية 
انه ال توجد فروق في التي بينت ) 2014( دراسة عيسى اتفقت نتائج هذه الدراسة مع جاءت به

  .متوسطات الصالبة النفسية تبعا لسنوات العمل
تبعا لمتغير سنوات العمل في المصنع على الدرجة الكلية فروقا ترى الباحثة ان السبب في عدم وجود 

لنفسية وكذلك على بعدي التحدي وااللتزام الى ان الصالبة النفسية قد تتاثر بصورة اكبر بما للصالبة ا
يمر الفرد من احداث ومشكالت، وقدرة الفرد في التحمل والمواجهة الفاعلة لتلك الضغوط 

ي او  مفهوم ايجابالمرأة العاملة نتيجة المتالك المرأةواالضطرابات، حيث قد تتاثر درجة الصالبة لدى 
 إلىً جنبا اإلنتاج ميدان العمل واشتراكها في كل قطاعات إلى المرأةشكل خروج سلبي عن ذاتها، حيث 

ًجنب مع الرجل عمال تقدميا وتطوريا لالنتقال بالمجتمع  ً  تطوير المركز إلى أدى، مما أفضل حياة إلىً
ر االيجابي في زيادة درجة وهذا قد يكون له دو ووظائفها في المجتمع، وأدوارها للمرأةاالجتماعي 

 العاملة، المرأةااللتزام والتحدي لديها وبالتالي زيادة درجة الصالبة النفسية بصورة عامة لدى هذه 
  .وبالتالي تبين عدم وجود فروق تبعا لمتغير سنوات العمل في المصنع

  
 تبعـا لمتغيـر مالـتحكفـروق ذات داللـة إحـصائية فـي متوسـطات في حين تعزو الباحثة السبب فـي وجـود 

 10أكثر مـن (لصالح المبحوثات اللواتي سنوات عملهن في المصنع  لصالح سنوات العمل في المصنع
ُ، الــى ذلــك قــد يعــود الــى مــا اكتــسبنه العــامالت اثنــاء حيــاتهن العمليــة، هــذا باالضــافة الــى فــارق )ســنوات

ك قــد يعــود الــى انــه كلمــا زاد العمــر بيــنهن وبــين اللــواتي ســنوات عملهــن اقــل، حيــث تــرى الباحثــة ان ذلــ
عمر االنسان اصبح اكثر قدرة على ضبط ذاته والسيطرة عيلها، واصبح اكثر قـدرة علـى اقامـة عالقـات 
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اجتماعيــة جيــدة مــع االخــرين، وهــذا يتطــور مــع ازديــاد العمــر، وزيــادة المعرفــة الشخــصية المكتــسبة مــن 
ة توجيه دفة امورها بنفسها دون االعتماد علـى  العاملة اكثر قدرالمرأةخالل تجارب الحياة، حيث تصبح 

االخرين مع مواجهة ما تتعرض له من احباطات اثناء تحقيقها لهـدفها، وبالتـالي تـصبح اكثـر قـدرة علـى 
  .التحكم والسيطرة على ذاتها

  
  :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة. 5.2.1.5

 الــصالبة النفــسية متوســطات فــي )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال
  .الحالة االجتماعيةتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 

فـــي  )0.05≤ (αانــه ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد المــستوى ) 15.4(يتــضح مــن الجـــدول 
 والبيـــرة تبعـــا لمتغيـــر متوســـطات الـــصالبة النفـــسية لـــدى عـــامالت مـــصانع األغذيـــة فـــي محافظـــة رام اهللا

) ف(الحالــة االجتماعيــة علــى الدرجــة الكليــة للــصالبة النفــسية وجميــع األبعــاد األخــرى، فقــد بلغــت قيمــة 
وتبعــا لعــدم ، )0.441(عنــد مــستوى الداللــة ) 0.901(المحــسوبة علــى الدرجــة الكليــة الــصالبة النفــسية 

 يـــدعو إلـــى قبـــول الفرضـــية الـــصفرية وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية علـــى الدرجـــة الكليـــة فـــان هـــذا
  .الخامسة

في عدم وجود فروق ) 2011(علي و) 2014( دراسة عيسى  هذه الدراسة مع ما جاءت بهاتفقت نتائج
في متوسطات الصالبة النفسية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية، بينما اختلفت مع نتائج دراسة الصفدي 

ًيا بين زوجات الشهداء، واألرامل لصالح األرامل على التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائ) 2013(
  . الدرجة الكلية للصالبة النفسية وكذلك على بعدي االلتزام والتحدي

  
يمكن القول ان درجة الصالبة النفسية قد تتاثر بعوامل مختلفة، ولكنها ليست عوامل لحظية بقدر ما 

الشخصية عبر سنوات العمر، وبالتالي فان هي عوامل مالزمة للفرد طوال سنوات حياته، حيث تتكون 
بعض االفراد الذين قد يتعرضوا الحداث ضاغطة تكون قدرتهم على مواجهة تلك الظروف بصورة 

تبعا لذلك يمكن ظاهرة، بعكس االخرين الذين يستسلموا لذلك، ويقعوا فريسة لالضطرابات والضغوط، و
 وعواطفه ال يجعل التجربة أو األحداث تؤثر في ًالقول إن الشخص العقالني الذي يكون مدركا لذاته

مشاعره أو ردود أفعاله، وأكبر مثال على ذلك هو ما يتعرض له الناس عادة من مواقف تثير القلق 
لسبب ما، حيث ينذر رد الفعل غير الواعي الكائن الحي إلى الخطر المحتمل ويسبب تغيرات 

احدة عند الجميع إال أن زيادة القلق هنا وتفاعله يكون فسيولوجية ونفسية وهذه الردود لألفعال تكون و
 الذي يؤدي بدوره إلى  اضطرابات و تغيرات في الشخصية، ةبسبب اعتقادات الفرد غير العقالني

وبالتالي فان الحالة االجتماعية للمراة العاملة، قد ال تكون سبب في زيادة او نقص درجة الصالبة 
كن ان ينتج عن سوء التفكير وطبيعة الشخصية وطريقة معالجتها النفسية لديها، بقدر ما ما يم
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للمشكالت واالضطرابات، خاصة في المجتمع الفلسطيني الذين عانى وال زال من ويالت االحتالل 
  .االسرائيلي وجبروته، مما جعل غالبية افراده لديهم القدرة على مجابهة ظروف الحياة

  
  :دسةمناقشة نتائج الفرضية السا. 6.2.1.5

 الــصالبة النفــسيةفــي متوســطات  )α) ≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ال
  .مكان السكنتعزى لمتغير لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام اهللا والبيرة 

فـــي  )0.05≤ (αانــه ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد المــستوى ) 17.4(يتــضح مــن الجـــدول 
 النفــسية لــدى عــامالت مــصانع األغذيــة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة تبعــا لمتغيــر مكــان درجــات الــصالبة

المحـسوبة علـى ) ف(السكن على الدرجة الكلية للصالبة النفسية وباقي االبعاد االخرى، فقد بلغت قيمـة 
 ذات وتبعــا لعــدم وجــود فــروق، )0.315(عنــد مــستوى الداللــة ) 1.160(الدرجــة الكليــة الــصالبة النفــسية 

  .السادسةداللة إحصائية على الدرجة الكلية فان هذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية 
التي بينت انه ال ) 2008(راضي و) 2014( دراسة عيسى  هذه الدراسة مع ما جاءت بهاتفقت نتائج

توجد فروق في متوسطات الصالبة النفسية تبعا لمتغيرات مكان السكن، في حين اختلفت مع دراسة 
التي بينت وجود فروق في مستوى الصالبة النفسية تعزى لمتغير السكن لصالح ) 2006(ابو سمهدانة 

 جنوب غزة وشمالها وأنه توجد فروق في مستوى الصالبة النفسية لديها تعزى لمتغير محافظة في المرأة
 .  في المناطق االحتكاكيةالمرأةمنطقتي السكن لصالح 

  
م وجــــود فــــروق تبعــــا لمتغيــــر مكــــان الــــسكن إلــــى أن تطــــور الــــسمات وتعــــزو الباحثــــة الــــسبب فــــي عــــد

الشخــصية لــدى العــامالت قــد يرجــع فــي األصــل إلــى أســاليب التنــشئة االجتماعيــة واالســرية، ومــا تلقتــه 
االنثــى فــي طفولتهــا األولــى مــن أســاليب معاملــة، وكــذلك مــا تتمتــع بــه هــي مــن قــدرات عقليــة تعطيهــا 

ة متميـــزة عـــن غيرهـــا مـــن االخريـــات، وبمـــا أن المجتمـــع الفلـــسطيني اإلمكانيـــة الكتـــساب صـــالبة نفـــسي
متداخل وعاداته وتقاليده تكاد تكون واحدة، وذلك بسبب عدم وجود مسافات تفصل بين سكان المدينـة 

فالعاملــة . لــذا يمكــن القــول انــه لــيس هنــاك إمكانيــة لوجــود فــروق تبعــا لمكــان الــسكن. والقريــة والمخــيم
قرية أو المدينة أو المخيم تحمـل نفـس الطمـوح، والتطلعـات للمـستقبل، وتخـضع سواء كان تعيش في ال

لـــضغوطات متـــشابهة فـــي العمـــل وفـــي المنـــزل أو فـــي البيئـــة التـــي تنتمـــي إليهـــا، رغـــم وجـــود بعـــض 
االختالفــات الثانويــة فــي التفكيــر والعــادات والتــي تكــاد تكــون معدومــة األثــر، او تكــون ناتحــة الفــروق 

  .مالتالفردية بين العا
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  : توصيات الدراسة ومقترحاتها2.5

  
  :توصيات الدراسة 1.2.5

في ضوء االطار النظري والدراسات السابقة وما توصلت اليه الدراسة الحالية من نتائج خلصت 
  :الباحثة إلى التوصيات التالية

في ضوء وجود درجة متوسطة من الصالبة النفسية فان الباحثة توصي بضرورة تبني  -
 العاملة، ورفع روحها المعنوية، المرأة دورا رياديا في تثقيف المرأة العاملة مع المؤسسات

وتعميق وعيها الديني والوطني، على اساس انها عنصر مجتمي مشارك في كل قضايا 
 .المجتمع، ومن منطلق انها صانعة االجيال

النفسية والرضا االهتمام بتطبيق برنامج إرشادي لتدريب النساء صغيرات السن على الصالبة  -
األزمات، خاصة وان نتائج هذه الدراسة اظهرت  مع التكيف في المباشر هماعن الحياة لتأثير

  .ًفروق في الصالبة النفسية لصالح العامالت االكبر سنا
مراعاة تخفيف ضغوط العمل لدى العامالت في مصانع االغذية وذلك بتطبيق مبادئ اإلدارة  -

طة ومبدأ وحدة إصدار األوامر والتعليمات حتى ال تتعارض الحديثة مثل مبدأ تدرج السل
 . األوامر فتؤدي إلى ارتفاع مستوى الصراع

ضرورة اهتمام العاملين والمتخصصين في الصحة النفسية، من اطباء نفسيين، واخصائيين  -
نفسيين واجتماعيين، ومرشدين نفسيين وتربويين، والعمل ضمن استراتيجية الوقاية من 

ات النفسية التي تهدد صحة النساء النفسية، وذلك من خالل بناء برامج عديدة االضطراب
 .ومتنوعة بما يخدم النساء نفسيا، ويحد من انتشار االضطرابات النفسية

العمل على توفير مناخ عمل مناسب يحقق للعامالت النماء واإلثراء االيجابي في مختلف  -
 .جوانب الشخصية

 الصحي، واالجتماعي، والنفسي مرأةالاملة في المجتمع بوضع زيادة اهتمام المؤسسات الع -
 .والخلقي

االستفادة من نتائج هذه الدراسة في مجال اإلرشاد التربوي والنفسي وضرورة تبني المرشدين  -
 .برامج إرشادية لتنمية الصالبة النفسية التي تلعب دورا بارزا في التكيف والصحة النفسية

جهود بين التربويين والنفسيين والمسؤولين واالهتمام بالخدمات ضرورة العمل على تضافر ال -
 .النفسية للتدخل والتعرف على درجة الصالبة النفسية لالفراد، والعوامل التي تحد منها

 .العمل على نشر التوعية الصحية والنفسية والمجتمعية والقانونية لشريحة العامالت -
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م المختلفة المرئية والمسموعة، والمكتوبة في بناء برامج ارشادية من خالل وسائل االعال -
 .الصحف والمجالت

استخدام أساليب التعزيز والثناء والتقدير للنساء العامالت من ذوات الصالبة النفسية  -
 .المرتفعة

  .االهتمام بالدراسات والبحوث التي تخص العامالت وذويهن -
  

  :الدراسة مقترحات 2.2.5
  األخذ بهذهةقترح الباحثت وفي ضوء ما انتهت إليه الدراسة ةاحثه البتي بدأتًاستكماال للجهد ال

منطلقات   منالعامالتالمقترحات الدراسية كعناوين لدراسات مستقبلية تهدف إلى رفع المعاناة عن 
  .بحثية موضوعية

 .برنامج ارشادي مقترح لتعزيز الصالبة النفسية للنساء العامالتضرورة عمل  -
ة بين التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية وأثرها على الصالبة العمل على دراسة العالق -

 . العاملةالمرأةالنفسية في حياة النساء العامالت ومدى ارتباطها بالمشكالت التي تواجهها 
، خاصة الذين يعانوا من العنف الناتج عن  على قطاعات أخرى من المجتمعدراساتعمل  -

 .على الصالبة النفسية لديهمممارسات االحتالل اإلسرائيلي واثر ذلك 
يتبعها العاملون فيها  إجراء دراسات ميدانية على مؤسسات إنتاجية أخرى لمعرفة األساليب التي -

 .لمواجهة ما يتعرضون إليه من ضغوط أثناء أدائهم لعملهم
دراسة مقارنة بين الفلسطينيات واإلسرائيليات في الصالبة النفسية للتعرف على الفروق في  -

 .ذلك
جراء المزيد من الدراسات على عينات مختلفة من المجتمع الفلسطيني والعمل على إضافة إ -

 .متغيرات أخرى مختلفة عن تلك المتغيرات التي تضمنتها هذه الدراسة
 الفلسطينية المرأةعقد دورات داخل المحافظات في موضوع تعزيز الصالبة النفسية لدى  -

 .بصورة عامة
تمع الفلسطيني لتخصيص مساق خاص بموضوع الصالبة النفسية دعوة صناع القرار في المج -

 .يدرس في الجامعات الفلسطينية
اعتماد برامج ودورات تأهيل للعاملين في المؤسسات اإلنتاجية الغرض منها تنمية األساليب  -

 .اإليجابية لديهم في مواجهة الضغوط التي يتعرضون إليها
 . العاملة المرأةة النفسية لدى أثر برنامج إرشادي ديني في تحسين الصالب -



 

 82

  :المراجع
  :المراجع العربية: ًاوال
الشعور باإلنتماء الوطني والقومي العربي وعالقته بصالبة "):2011.(السميع أباظة، آمال عبد  -

المؤتمر السنوي السادس ، " دراسة سيكومترية كلينيكية- الشخصية لدى طالب وطالبات كلية التربية
 25بعد ثورة  مصر ،ٕاإلرشاد النفسي وارادة التغيير(عشر لإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس 

 .78 – 39، ص ص )1(، م مركز االرشاد النفسي، جامعة عين شمس،مصر، )يناير
 المتغيرات من بعدد عالقتها في الضغوط تحمل عمليات"): 1994.(ابراهيم، لطفى عبد الباسط -

 .127 - 59، ص)5(، ع)3(م ،قطر جامعةب التربوية البحوث مركز مجلة ،"المعلمين ىلد النفسية
الجزء الثاني عشر، دار _  الجزء السابع لسان العرب،): 1999.(بن مكرم محمدابن منظور،  -

 . صادر، بيروت
 .، دار المعارف، القاهرة، مصر بين البيت والعملالمرأة): 1982.(ادم، محمد سالمة -
 المرأةالصالبة النفسية وعالقتها بالعنف االسرائيلي لدى ): 2006.(أبو سمهدانة، تغريد -

 رسالة ماجستير غير .(، فلسطين، جامعة األقصىل انتفاضة األقصى بقطاع غزةالفلسطينية في ظ
 . )منشورة

والصالبة  االجتماعية بالمساندة وعالقته الحمل قلق): 2013.(الرحمن عبد قوطه، إيمان أبو -
رسالة ماجستير غير .(، فلسطينةاإلسالمي ة، الجامعخلقي بعيب المواليد ذوات النساء لدى الىفسيه
 ).ةمنشور

الصالبة النفسية وعالقتها بضغوط الحياة لدى طلبة ): 2007.(ابو ندى، عبد الرحمن سليمان -
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، جامعة االزهر، فلسطينجامعة االزهر بغزة

المسايرة االجتماعية وعالقتها بالصالبة النفسية لدى طلبة كلية التربية "): 2012.(باقر، ندى عبد -
 .302- 244 ، ص ص )93(، ع العراق، مجلة العلوم التربوية والنفسية ،"االساسية

 وعالقته بالصالبة النفسية لدى معلمي ومعلمات نهاك النفسياإل"): 2002.(سيد أحمد البهاص، -
 .414 - 384ص,ص، )1( م،)31( عطنطا،جامعة  ،  التربيةكلية مجلة ،"التربية الخاصة

 طلبة لدى النفسية الصالبة بمستوى وعالقته النفسي الضغط): "2011.(البيرقدار، تنهيد عادل -
، ص )1(، عدد )11(، مجلدية األساسيةمجلة أبحاث كلية الترب، "الموصل في جامعة التربية كلية
 .56 – 28ص 

 دراسة -الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين"): 2009.(تفاحة، جمال السيد -
 .318 – 269 ، ص ص)3(، ع)9(م جامعة االسكندرية، ،مجلة كلية التربية، "مقارنة

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9%20%D8%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B9�
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%20%D8%8C%20%D9%86%D8%AF%D9%89%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF�
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الصالبة النفسية وعالقتها باالتجاهات "): 2008.(حمد، كريم حسين، التميمي، محمود كاظم -
 ، الجامعة المستنصرية،مجلة كلية التربية، "التعصبية لدى طلبة كلية التربية في الجامعة المستنصرية

 . 364 - 318ص ص، )4(ع،العراق
 الجامعة طلبة لدى النفسية لضغوطا" :)2005.(إبراهيم كامل، الحجار، بشير دخان، نبيل -

، اإلنسانية الدراسات اإلسالمية، سلسلة الجامعة مجلة، "لديهم النفسية بالصالبة وعالقتها اإلسالمية
 .398 - 369 ص ص ،)2( ، عدد)14(م
صى وعالقتها ببعض الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األق): 2008.(راضي، زينب -

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(.فلسطين، الجامعة االسالمية،المتغيرات
 .، عالم الكتب، القاهرة2ط، الصحة النفسية والعالج النفسي): 1982.(زهران، حامد عبد السالم -
الصالبة النفسية وسمات الشخصية لمرتفعي ومنخفضي "): 2010.(زيدان، حنان السيد عبد القادر -

 رابطة االخصائيين ،المؤتمر االقليمي الثاني لعلم النفس، "ار من طالب كلية التربية النوعيةااليث
 .1103 – 1079النفسيين المصرية، ص ص 

، دار الفكر للطباعة والنشر نظريات اإلرشاد والعالج النفسي): 1998.(الزيود، نادر فهمي -
 .والتوزيع، عمان، األردن

 بالصالبة وعالقتها) الشيخوخة( المسنين مشكالت"): 2010.(فعطا غالي، أبو حجازي، جولتان، -
مجلة جامعة ، "غزة محافظات في الفلسطينيين المسنين من عينة على ميدانية  دراسة- النفسية 

 .156 - 109، ص ص )1(، ع)24( م،)العلوم االنسانية(النجاح لألبحاث 
 لخفض ضغوط العمل فعالية برنامج معرفي سلوكي): 2009.(حساسنة، سامي نايف علي -

، جامعة الدول العربية، للعاملين في جهاز األمن الوقائي الفلسطيني وأثره في دافعيتهم للعمل
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(القاهرة

الصالبة النفسية في عالقتها بقلق المستقبل لدى عينة من معلمات "): 2009.(حسان، منال رضا -
مصر، ،  جامعة طنطا-مجلة كلية التربية ، "دراسة ارتباطية: يةطفل ما قبل المدرسة بمحافظة الغرب

 .226 – 182، ص ص )40(ع
دراسة تحليلية لمعنى الحياة في عالقته "): 1998.(عالم، حسن أحمد عمرحسين، احمد خيري،  -

، )13(، مصر، عالمجلة التربوية، "بكل من الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة
 .318 – 277ص ص 

لتحكم لدى طالب الصالبة النفسية والرغبة في ا"):2002.(حمادة، لولوه، عبد اللطيف، حسن -
 .272 – 229، ص ص )29(، ع)12(، مدراسات نفسية، "الجامعة

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85�
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%8C%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86�
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%B1�
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الذكاء الوجداني والصالبة النفسية وعالقتهما باالنهاك النفسي للمعلمين ): 2013.(الخفاجي، زينب -
، )96( دراسات وبحوث، ع- "علم النفس"والمعلمات في بعض مدارس محافظة البصرة، مجلة 

 .105 – 80، ص ص )26(م
الصالبة النفسية وعالقتها بمركز الضبط لدى الطالب الجامعي دراسة ): 2014.(خنفر، فتيحة -

رسالة ماجستير .( ورقلة، الجزائر–جامعة قاصدي مرباح ميدانية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 ).غير منشورة

لضغوط المساندة االجتماعية والصالبة النفسية كعوامل مخففة ل"): 2013.(خيال، محمود احمد -
، )26(دراسات وبحوث، م، مجلة علم النفس، "الوالدية بين امهات اطفال الذاتوية واالعاقة العقلية

 . 72 – 44، ص ص )99(ع
فاعلية برنامج ارشادي للعالج بالواقع لتنمية الصالبة النفسية لدى  ):2013(.السعدي، رحاب -

رسالة .(  جامعة القاهرة، مصر،عينة من زوجات االسرى الفلسطينيين في السجون االسرائيلية
 ).دكتوراه غير منشورة

أبعاد الذكاء اإلنفعالي وعالقتها باستراتيجيات "): 2007.(السيد، عبد المنعم عبد اهللا حسيب -
 جامعة ،مجلة االرشاد النفسي، "التعامل مع الضغوط والصالبة النفسية واالحساس بالكفاءة الذاتية

 .201 – 157، ص ص )21(عين شمس، ع
الصالبة النفسية وعالقتها بالتوافق النفسي "): 2013.(صالح، عايده، المصدر، عبد العظيم -

 المفتوحة القدس جامعة مجلة، "واالجتماعي لدى طلبة جامعتي االقصى واالزهر بمحافظة غزة
 .76 – 41، ص ص )29(ع ،)1(، موالدراسات لألبحاث

 لمهارات التآزر البصري الحركي دراسة مقارنة"): 2013.(الصايغ، امال مصطفى منشاوي -
 السواء لدى عينة من طالبات - ومستوى الصالبة النفسية في ضوء متغيري اإلعاقة السمعية

 .164 – 143، ص ص )1(، ج)152(، ع جامعة األزهر–مجلة كلية التربية ، "الجامعة
بقلق المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وعالقتهما ): 2013.(الصفدي، روال مجدي -

رسالة ماجستير .( جامعة االزهر، فلسطينالمستقبل لدى زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة،
 ).غير منشورة

التوافق الزواجي من وجهة نظر ):"2005.(الصمادي، أحمد عبد المجيد، والطهات، لينا فالح -
، )85(، ع)22(م،  اإلمارات-مجلة شؤون اجتماعية، "النساء العامالت في ضوء بعض المتغيرات

 .57 – 39 ص ص
العالقة بين الصالبة النفسية "): 2005.(عبادة، نهال صالح الدين، عبد الوهاب، هدى عبد الحميد -

، مجلة طٕوالمساندة االجتماعية وادراك النجاح لالعبي االنشطة الرياضة ذوي االحتياجات الخاصة
 .253 – 206، ص ص )3(البحوث النفسية والتربوية، ع
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 مواجهة بأساليب وعالقتها النفسية الصالبة): 2012.(خالد بن محمد بن عبداهللالعبدلي،  -
 مكة بمدينة والعاديين دراسيا الثانوية المتفوقين المرحلة طالب من عينة النفسية لدى الضغوط
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، جامعة أم القرى، السعوديةالمكرمة

 الصحة النفسية والبدنية في عصر –يب مواجهتها ضغوط الحياة واسال): 2003.(عسكر، علي -
 .، دار الكتاب الحديث، الكويت3، طالتوتر والقلق

 مستوى األمن النفسي لدى النساء زوجات األسرى في السجون ):2010.(العسود، فضيلة -
رسالة .(جامعة القدس، فلسطيناإلسرائيلية وعالقته بالصالبة النفسية لديهن في محافظة الخليل، 

 ).ستير غير منشورةماج
ًالصالبة النفسية لدى امهات األبناء المعاقين عقليا في مص"): 2011.(علي، احمد فتحي - ر ُ

، )10(ع  ، جامعة بور سعيد،مجلة كلية التربية، ")دراسة مقارنة(ً وفقا لبعض المتغيرات والسعودية
 . 28 -1ص ص 

بة النفسية لدى عينة من مستأصالت نوعية الحياة وعالقتها بالصال"): 2010.(علي، السيد فهمي -
العلوم االجتماعية (، المؤتمر الدولي الرابع للعلوم االجتماعية "دراسة ارتباطية مقارنة: الثدي والرحم 

 .23 – 1الكويت، ص ص ، )حلول عملية لقضايا مجتمعية: 
 ىلد اإلنجاز ودافعية النفسية الصالبة بين العالقة): 2012.(راضي زهير عليوي، محمد -

رسالة .(جامعة النجاح الوطنية، فلسطينالغربية،  الضفة الحركية في اإلعاقة ذوي من الرياضيين
 ).ماجستير غير منشورة

 والمساندة مع الضغوط التكيف بأساليب وعالقتها الصادمة الخبرة):2010.(محمد عودة، محمد -
 الجامعة االسالمية، ،غزة بقطاع الحدودية المناطق أطفال النفسية لدى والصالبة اإلجتماعية
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(فلسطين

 من عينة الضاغطة لدي الحياة النفسية وأحداث الصالبة): 2012.( بن عبد اهللا العيافي أحمد -
رسالة .(، جامعة ام القرى، السعوديةالليث ومحافظة الدكرمة مكة بمدينة الطالب األيتام والعاديين
 ).ماجستير غير منشورة

الصالبة النفسية وعالقتها بضغوط الحياة لدى العاملين في ): 2014.(، عصام عونيعيسى -
رسالة ماجستير غير .(، جامعة القدس، فلسطين الخليل وبيت لحممحافظةالمؤسسة األمنية في 

 ).منشورة
االضطرابات السيكوسوماتية وعالقتها بالضغوط والصالبة النفسية "): 2007.(غانم، محمد حسن -

مجلة دراسات عربية في علم  ،"وبعض متغيرات الشخصية لدى مرضى السكر من النوع الثاني
 .113 – 37ص ص ، )2(ع  ،)6(، م مصر،النفس

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86�
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والرضا عن خدمات )  اإلهمال–المساندة االجتماعية (): 2013.(القطراوي، حسن عبد الرؤوف -
رسالة .(، الجامعة االسالمية، فلسطينًالرعاية وعالقتها بالصالبة النفسية للمعاقين حركيا بقطاع غزة

 ).ماجستير غير منشورة
، جامعة  المدرسي للطفل وعالقته بعمل األمالتوافق النفسي االجتماعي): 2009.(قويدري، لطيفه -

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (الجزائر، الجزائر
دراسة مقارنة للتوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء ): 2011.(الكحلوت، أماني حمدي شحادة -

، الجامعة االسالمية، العامالت وغير العامالت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزة
 ). ماجستير غير منشورةرسالة.(فلسطين

دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية وتقدير الذات في ادراك ): 2002.(محمد، جيهان -
رسالة .(، جامعة القاهرة، القاهرةالمشقة والتعايش معها لدى الراشدين من الجنسين في سياق العمل

 ).ماجستير غير منشورة
، "س للصالبة النفسية لمعلمي التربية الرياضيةبناء مقيا): "2007.(محمد، مجدي محمود فهيم -

 .111 – 68، ص ص )2( عمجلة البحوث النفسية والتربوية،
الصالبة النفسية في مواجهة احداث الحياة الضاغطة ): 2012.(محمد، هبة محمد حسن عباس -

رسالة .(، جامعة عين شمس، مصر كلينيكية- دراسة سيكومترية-لدى عينة من المعلمات
 ). غير منشورةماجستير

الصالبة النفسية وادارة الذات وعالقتهما بالصحة النفسية والنجاح ): "2012.(محمود، هويده حنفي -
دراسات عربية في ، "االكاديمي غي ضوء بعض المتغيرات لدى طالب الدبلوم المهنية بكلية التربية

 .618 – 541، ص ص )3(، ع)11(، معلم النفس
الرفض الوالدي وعالقته بالصالبة النفسية لطالب / ادراك القبول "): 1996.(مخيمر، عماد محمد -

 ، ص ص )2(، ع )6( ممجلة الدراسات النفسية، القاهرة،، "الجامعة
متغيرات وسيطة في العالقة بين  الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية،"): 1997.(مخيمر،عماد -

 .17، )7(م، ة المصرية للدراسات النفسيةالمجل، "الضغوط وأعراض االكتئاب لدى الشباب الجامعي
الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى "): 2008.( عبد اهللا علي،الشهري المفرجي، سالم محمد، -

مجلة علم النفس المعاصر والعلوم ، "عينة من ظالب وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة
 . )أكتوبر(ع )19( م، جامعة المنيا،االنسانية

صالبة الشخصية وعالقتها بتقدير الذات لدى "): 2011.( غازي، حسن، براء محمدمكي، لطيف -
، جامعة بغداد، مركز الدراسات التربوية مجلة البحوث التربوية والنفسية، "التدريسيين في الجامعة
 .403 – 353، ص ص )31(واالبحاث النفسية، ع
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الصالبة العقلية وعالقتها بمركز التحكم ومستوى أداء ناشئات "): 2006.(موسى، سلوى سيد -
 .132 – 101، ص ص )2( مصر، م،"مجلة بحوث التربية الشاملةالجمباز اإليقاعي 

المساندة االجتماعية وعالقتها بالرضا عن الحياة "):2013.(الهلول، إسماعيل، محيسن، عون -
العلوم (جلة جامعة النجاح لألبحاث ، م" الفلسطينية فاقدة الزوجالمرأةوالصالبة النفسية لدى 

 .2236 – 2207، ص ص )11(، ع)2( م،)االنسانية
العمال في قطاع غزة وعالقتها بالصالبة الضغوط النفسية لدى ): 2006.(ياغي، شاهر يوسف -

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، الجامعة االسالمية، فلسطينالنفسية
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  المالحق
  

  قائمة بأسماء المحكمين ومؤهالتهم العلمية  ): 1(ملحق رقم 
  

  الجامعة  المحكم  لرقما
  جامعة النجاح   حسن محمد تيم.د  1
  جامعة النجاح   فايز محاميد          . د  2
  رام اهللا           /معهد المعلمين   محمد عمران.د  3
  جامعة القدس المفتوحة    محمد شاهين.د  4
  جامعة القدس  عمر الريماوي.د  5
  جامعة القدس المفتوحة  حسني عوض.د  6
  جامعة النجاح                  د محمد عسافعب.د  7
  الجامعة األمريكية  الياس ضبيط.د  8
  وزارة التربية والتعليم  /جامعة الخليل  عزام حدوش.د  9

  جامعة الخليل  ابراهيم سليمان المصري. د  10
  جامعة بير زيت     باهر السقا.أ  11
  لوقائياألمن ا/ جامعة القدس المفتوحة  عايد محمد الحموز.أ  12
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  :اداة الدراسة بصورته االولية) 2(ملحق رقم 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس
  عمادة الدراسات العليا

  .../.../...التاريخ        
  

  احملرتم/........................... حضرة السيد
  

  وبعد......... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

 مــستوى الــصالبة النفــسية لــدى عــامالت مــصانع األغذيــة فــي "ة بعنــوان تقــوم الباحثــة بــإجراء دراســ
لـــذا تـــضع الباحثـــة بـــين يـــديك مقيـــاس الـــصالبة النفـــسية مـــن اعـــداد مخيمـــر ، "محافظـــة رام اهللا والبيـــرة

ًوان رأيك في فقرات هذا المقياس مهم جدا، وعليـه أرجـو مـن شخـصكم . لجمع البيانات الالزمة) 1996(
ٕنــا بالمــشاركة فــي تحكــيم هــذه المقيــاس وابــداء الــرأي حــول مــدى مقروئيتهــا ومناســبتها الكــريم التفــضل علي
  .ًوكذلك أبداء النصح والمشورة فيما ترونه مناسبا. للبيئة الفلسطينية

  
  مع خالص االحترام والتقدير

                                                                 
  .نجاح عواد :                                                                     الباحثة
  .فدوى حلبية. د:        اشراف
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  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا
   

  .... اختي العاملة
  

  ... تحية طيبة وبعد
  

دى عامالت مصانع األغذية في مستوى الصالبة النفسية ل : "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي "محافظة رام اهللا والبيرة

أمام العبارة التي تتفق ووجهة ) x(ًراجية التكرم باإلجابة عن فقرات المقياس ووضع إشارة . والتربوي
  . نظرك

وحرصــكن علــى إنجــاح هــذه الدراســة، علمــا أن إجــابتكن ســتكون ًشــاكرة لكــن جهــودكن وأمــانتكن العلميــة 
  .سرية، وال تشكل أي نوع من االختبار، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  
  مع خالص شكري لحسن تعاونكم

  
  

  .نجاح عواد :                                                                  الباحثة
  .فدوى حلبية. د:        اشراف



 

 92

  :  البيانات األولية:أوال
  : الصفة التي تنطبق على حالتك ضعي دائرة حول

 : المحافظة البيرة .2 رام اهللا .1
  

 :العمر الحالي*   سنة45 – 30بين . 2 . سنة30اقل من . 1

   . سنة45أكثر من . 3
 

 المؤهل العلمي*  .دبلوم. 2 .ثانوي فأقل. 1

   .بكالوريوس فاعلى. 3
 

 معدل الدخل*   شيكل3000 – 2000بين . 2  شيكل2000اقل من . 1

    شيكل4000اكثر من . 4
 

 سنوات العمل في المصنع  سنوات10 – 5بين . 2 . سنوات5اقل من . 1

  . سنة10أكثر من  .3
4.  

 

 :الحالة االجتماعية*  .عزباء. 2 .متزوجة. 1

  .مطلقة .5 . ارملة-3
6.  

 مكان السكن*  . قرية.2 .مدينة. 1

  .مخيم. 4
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  .مقياس الصالبة النفسية: ثانيا
  :في المربع الذي يتفق ووجهة نظرك أمام كل فقرة من الفقرات ) x(يرجى وضع شارة 

تنطبق 
 دائما

تنطبق 
 احيانا

 الفقرة الرقم ال تنطبق ابدا

 اقتراح التعديل  ال تصلح تصلح
    افي مهما كانت العقبات فانني استطيع تحقيق اهد -1
    اتخذ قراراتي بنفسي وال تملى علي من مصدر خارجي   -2
ٕاعحدياتها كمن في قدرة الفرد على مواجهة تتقد ان متعة الحياة واثارتها   -3

 ت
   

    قيمة الحياة تكمن في والء الفرد لبعض المبادىء والقيم   -4
 قدرتي على عندما اضع خططي المستقبلية غالبا ما اكون متأكدا من  -5

 تنفيذها 
   

    اقتحم المشكالت لحلها وال انتظر حدوثها   -6
    معظم اوقات حياتي تضيع في انشطة ال معنى لها   -7
يعتمد على مجهودي وليس )  الخ– دراسة –عمل (نجاحي في اموري   -8

 الحظ  اوالصدفة
   

    لدي حب استطالع ورغبة في معرفة ما ال أعرفه   -9
    أعتقد ان لحياتي هذفا ومعنى أعيش من أجله -10
    الحياة فرص وليس عمل وكفاح  - 11
أعتقد ان الحياة المثيرة هي التي تنطوي على مشكالت أستطيع ان  - 12

 اواجهها
   

    لدي قيم ومبادىء معينة ألتزم بها وأحافظ عليها  - 13
    الشخص نفسه أعتقد ان الفشل يعود إلى أسباب تكمن في  - 14
    لدي قدرة على المثابرة حتى انتهي من اي مشكة تواجهني  - 15
    ال يوجد لدي من األهداف ما يدعوللتمسك  بها او الدفاع عنا  - 16
    أعتقد ان كل ما يحدث لي غالبا هو نتيجة تخطيطي - 17
18 
- 

    المشكالت تستنفر قواي وقدرتي على التحدي 

    ردد في المشاركة في اي نشاط يخدم المجتمع الذي أعيش فيه ال ات - 19
    ال يوجد في الواقع شيء اسمه الحظ  - 20
    أشعر بالخوف والتهديد لما قد يطرأ على حياتي من ظروف وأحداث  - 21
    أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند مواجهتهم ألي مشكلة  - 22
    ظ يلعبان دورا هاما في حياتي أعتقد ان الصدفة والح - 23
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    عندما أحل مشكلة أجد متعة في التحرك لحل مشكلة أخرى  -24
    " البعد عن الناس غنيمة"أعتقد  أن  - 25
    أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي  - 26
    أعتقد أن مواجهة المشكالت احتبار لقوة تحملي وقدرتي على المثابرة  - 27
    اهتمامي بنفسي ال يترك لي فرصة للتفكير في أي شيء آخر  - 28
    أعتقد أن سوء الحظ يعود إلى سوء التخطيط  - 29
    لدي حب المغامرة والرغبة في استكشاف ما يحيط بي  -30
    أبادر بعمل أي شيء أعتقد انه يحدم أسرتي أو مجتمعي  - 31
    ث التي تقع لي أعتفد أن تأثيري ضعيف على األحدا - 32
    أبادر في مواجهة المشكالت ألنني أثق في قدرتي على حلها  - 33
    أهتم كثيرا بما يجري من حولي من قضايا وأحداث  - 34
    أعتقد أن حياة األفراد تتأثر بقوى خارجية ال سيطرة لهم عليها  - 35
    سبة لي الحياة الثابتة والساكنة هي الحياة الممتعة بالن - 36
    الحياة بكل ما فيها ال تستحق أن نحياها  - 37
    " قيراط حظ وال فدان شطارة" أؤمن بالمثل الشعبي  - 38
    أعتقد أن الحية التي ال تنطوي على تغيير هي حياة مملة وروتينية  - 39
    أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين وأبادر بمساعدتهم  - 40
     لي تأثير قوي على ما يجري حولي من أحداث أعتقد أن - 41
    أتوجس من تغيرات الحياة فكل تغير قد ينطوي على تهديد لي ولحياتي  - 42
    أهتم بقضايا الوطن وأشارك فيها كلما أمكن  - 43
أحطط ألمور حياتي وال أتركها تحت رحمة الصدفة والحظ والظروف  - 44

 الخارجية 
   

    هو سنة الحياة والمهم هو القدرة على مواجهته بنجاح التغير  - 45
    أغير قيمي ومبادئي إذا دعت الظروف لذلك  - 46
    أشعر بالحوف من مواجهة المشكالت حتى قبل ان تحدث  - 47

  
  

  مع خالص االحترام والتقدير
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  :النهائيةاداة الدراسة بصورته ) 3(ملحق رقم 

 

  جامعة القدس
  سات العلياعمادة الدرا

   
  .... أختي العاملة

  ... تحية طيبة وبعد

مستوى الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في  : "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي "محافظة رام اهللا والبيرة

أمام العبارة التي تتفق ووجهة ) x(جابة عن فقرات المقياس ووضع إشارة ًراجية التكرم باإل. والتربوي
  . نظرك

ًشــاكرة لكــن جهــودكن وأمــانتكن العلميــة وحرصــكن علــى إنجــاح هــذه الدراســة، علمــا أن إجــابتكن ســتكون 
  .سرية، وال تشكل أي نوع من االختبار، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  
  عاونكممع خالص شكري لحسن ت

  
  

  .نجاح عواد :                                                                  الباحثة
  .فدوى حلبية. د:        إشراف
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  :  البيانات األولية:أوال
  : الصفة التي تنطبق على حالتك ضعي دائرة حول

   

 :العمر الحالي*  ) سنة45 – 30(بين . 2 ) سنة30(اقل من. 1

   ) سنة45( أكثر من .3
 

 المؤهل العلمي*  دبلوم. 2 ثانوي فأقل. 1

   .بكالوريوس فأعلى. 3
 

 معدل الدخل*  ) شيكل3000 – 2000(بين . 2 ) شيكل2000(أقل من . 1

   ) شيكل3000(أكثر من . 4
 

 سنوات العمل في المصنع ) سنوات10 – 5(بين . 2 . سنوات5أقل من . 1

  ).ات سنو10(أكثر من .3
 

 

 :الحالة االجتماعية*  عزباء. 2      متزوجة   . 1

  مطلقة .4  أرملة-3
 

 مكان السكن*  قرية. 2             مدينة. 1

  مخيم. 3
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  .مقياس الصالبة النفسية: ثانيا

  :في المربع الذي يتفق ووجهة نظرك أمام كل فقرة من الفقرات ) x(يرجى وضع شارة 

تنطبق  البعد الفقرة الرقم
 دائما

تنطبق 
 أحيانا

ال تنطبق 
 أبدا

    التزام مهما كانت العقبات فانني أستطيع تحقيق أهدافي  -1
    تحكم اتخذ قراراتي بنفسي وال تملى علي من مصدر خارجي   -2
    تحدي ٕأعتقد أن متعة الحياة واثارتها تكمن في مقدرة الفرد على مواجهة تحدياتها  -3
    التزام اة تكمن في والء الفرد لبعض المبادئ والقيم قيمة الحي  -4
    تحكم عندما أضع خططي المستقبلية فإنني أكون متأكدة من مقدرتي على تنفيذها   -5
    تحدي اقتحم المشكالت لحلها وال أنتظر حدوثها   -6
    التزام معظم أوقات حياتي تضيع في أنشطة ال معنى لها   -7
    تحكم ي عملي يعتمد على مجهودي وليس الحظ  أو الصدفةنجاحي ف  -8
    تحدي لدي حب استطالع ورغبة في معرفة ما ال أعرفه   -9

    التزام أعتقد أن لحياتي هدفا ومعنى أعيش من أجله -10
    تحكم الحياة فرص وليس عمل وكفاح  - 11
    تحدي الت أستطيع أن أواجههاأعتقد أن الحياة المثيرة هي التي تنطوي على مشك - 12
    التزام لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بها وأحافظ عليها  - 13
    تحكم أعتقد أن الفشل يعود إلى أسباب تكمن في الشخص نفسه  - 14
    تحدي لدي قدرة على المثابرة حتى انتهي من أي مشكلة تواجهني  - 15
    التزام عو للتمسك  بها أو الدفاع عنا ال يوجد لدي من األهداف ما يد - 16
    تحكم أعتقد إن كل ما يحدث لي هو نتيجة تخطيطي - 17
18 
- 

    تحدي المشكالت تستنفر قواي ومقدرتي على التحدي 

    التزام أبادر بالمشاركة في أي نشاط يخدم المجتمع الذي أعيش فيه  - 19
    تحكم ظ ال يوجد في الواقع شيء اسمه الح - 20
    تحدي أشعر بالخوف والتهديد لما قد يطرأ على حياتي من ظروف وأحداث  - 21
    التزام أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند مواجهتهم لمشكالتهم  - 22
    تحكم ًأعتقد أن الصدفة والحظ يلعبان دورا مهما في حياتي  - 23
    تحدي لحل مشكلة أخرى عندما أحل مشكلة أجد متعة في التحرك  -24
    التزام " البعد عن الناس غنيمة"أعتقد  أن  - 25
    تحكم أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي  - 26
    تحدي أعتقد أن مواجهة المشكالت اختبار لقوة تحملي ومقدرتي على المثابرة  - 27
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    التزام خر اهتمامي بنفسي ال يترك لي فرصة للتفكير في أي شيء آ - 28
    تحكم أعتقد أن سوء الحظ يعود إلى سوء التخطيط  - 29
    تحدي لدي حب المغامرة والرغبة في استكشاف ما يحيط بي  -30
    التزام أبادر بعمل أي شيء أعتقد أنه يخدم أسرتي أو مجتمعي  - 31
    تحكم أعتقد أن تأثيري ضعيف على األحداث التي تقع لي  - 32
    تحدي أبادر في مواجهة المشكالت ألنني أثق في مقدرتي على حلها  - 33
    التزام أهتم كثيرا بما يجري من حولي من قضايا وأحداث  - 34
    تحكم أعتقد أن حياة األفراد تتأثر بقوى خارجية ال سيطرة لهم عليها  - 35
    تحدي ة لي الحياة الثابتة والساكنة هي الحياة الممتعة بالنسب - 36
    التزام الحياة بكل ما فيها ال تستحق أن نحياها  - 37
    تحدي أعتقد أن الحياة التي ال تنطوي على تغيير هي حياة مملة وروتينية  - 38
    التزام أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين وأبادر بمساعدتهم  - 39
    تحكم  أحداث أعتقد أن لي تأثير قوي على ما يجري حولي من - 40
    تحدي أتوجس من تغيرات الحياة فكل تغير قد ينطوي على تهديد لي ولحياتي  - 41
    التزام أهتم بقضايا الوطن وأشارك فيها كلما أمكن  - 42
    تحكم أخطط ألمور حياتي وال أتركها تحت رحمة الصدفة والحظ والظروف الخارجية  - 43
    تحدي اة والمهم هو المقدرة على مواجهته بنجاح التغير هو سنة الحي - 44
    التزام أغير قيمي ومبادئي إذا دعت الظروف لذلك  - 45
    تحدي أشعر بالخوف من مواجهة المشكالت حتى قبل أن تحدث  - 46

  
  

  مع خالص االحترام والتقدير
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  فهرس الجداول
  51...........، والحالة االجتماعية، ومكان السكن، ومعدل الدخل، وسنوات العمل، والمؤهل العمر، عينة الدراسة.1.3

  

  52.......................................................................... يوضح فقرات األبعاد بعد التحكيم2.3
  

  52..............................درجة الصالبة النفسية لدى أفراد العينة يوضح درجات المتوسطات الحسابية ل.3.3 
 

  53.............درجة الكلية لكل بعدمع الالصالبة النفسية  نتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات 4.3
 

  54................................. يبين نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا على مجاالت الدراسة المختلفة5.3
 

  57.......................................... واالنحرافات المعيارية لدرجة الصالبة النفسية المتوسطات الحسابية1.4
 

  58...............المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الصالبة النفسية تبعا لمتغير العمر الحالي: 2.4
 

  59..................نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في درجات الصالبة النفسية وفقا للعمر الحالي: 3.4
 

  60...................................... لمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير العمر الحالي) LSD(نتائج اختبار : 4.4
 

  61.............المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الصالبة النفسية تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 6.4
 

  61................اين األحادي للفروق في درجات الصالبة النفسية وفقا للمؤهل العلمينتائج اختبار تحليل التب: 7.4
 

  62..................................... لمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير المؤهل العلمي) LSD(نتائج اختبار : 8.4
 

  63...............المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الصالبة النفسية تبعا لمتغير معدل الدخل: 9.4
 

  63...............للدخل الشهرينتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في درجات الصالبة النفسية وفقا : 10.4
 

  64.المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الصالبة النفسية تبعا لمتغير سنوات العمل في المصنع: 11.4
 

  65..نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق في درجات الصالبة النفسية وفقا لسنوات العمل في المصنع: 12.4
 

  65.......................... لمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير سنوات العمل في المصنع) SD(نتائج اختبار : 13.4
 

  66.........المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الصالبة النفسية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية: 14.4
 

  68..............، واالنحرافات المعيارية لدرجة الصالبة النفسية تبعا لمتغير مكان السكنالمتوسطات الحسابية: 16.4
 

 69................نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في درجات الصالبة النفسية وفقا لمكان السكن: 17.4
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  فهرس المحتويات
 

 أ ...........................................................................................................................................إقرار

 ب ...............................................................................................................................شكر وعرفان

 ج ......................................................................................................................:مصطلحات الدراسة

 ه ............................................................................................................................بالعربية الملخص

 و ..................................................................................................................................االنجليزيةب
  

 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 2...............................................................................................................................:  مقدمة1.1

 4............................................................................................................: مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1

 4...................................................................................................................  فرضيات الدراسة3.1

 5....................................................................................................................... أهداف الدراسة4.1

 5.......................................................................................................................: أهمية الدراسة5.1

 6........................................................................................................................:حدود الدراسة6.1

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 8..............................................................................................................................اإلطار النظري

 8............................................................................................................................النفسية الصالبة

 10.................................................................................................. : مفهوم الصالبة النفسية 2.1.1.2

 13.....................................................................................................:النفسية الصالبة أهمية 3.1.1.2

 16......................................................................................................:النفسية الصالبة  أبعاد5.1.1.2

 21..................................................................................................:نظريات الصالبة النفسية 6.1.1.2

 27...........................................................................................................:المرأة أقسام عمل 1.2.12

 27...................................................................................: للعملالمرأة اآلثار الناتجة عن خروج 2.2.12

 29..................................................................................................................: الدراسات السابقة2.2

 29.............................................................................................................:الدراسات العربية. 1.2.2

  46.................................................................................:ة واألجنبية التعقيب على الدراسات العربي3.2.2
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  الطريقة واإلجراءات
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 50........................................................................................................................ عينة الدراسة3.3

 51..........................................................................................استبانة الصالبة النفسية:  أداة الدراسة4.3
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 53.........................................................................................:الصالبة النفسية صدق استبانة 2.1.5.3

 54...........................................................................................: ثبات استبانة الصالبة النفسية3.1.5.3
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 55.................................................................................................................... متغيرات الدراسة6.3

 55.............................................................................................................: المتغيرات المستقلة1.6.3
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 55............................................................................................................... المعالجة اإلحصائية7.3

  

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة
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