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الموضوع: الصالبة النفسية واألمن النفسي وعالقتهما باالغتراب الوظيفي لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد 
 المدرسي والمهني.
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 وقد خمصت الدراسة إلى :معامل االرتباط بيرسون، النسب المئوية، التكرارات و -

سط لكل من الصالبة النفسية واألمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشاري وجود مستوى متو -
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني، إضافة إلى وجود ارتباط عكسي بين المتغيرات الثالث لدى عينة 

 الدراسة.

واإلرشاد الكممات المفتاحية: الصالبة النفسية، األمن النفسي، االغتراب الوظيفي، مستشار التوجيه 
 المدرسي والمهني.
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Abstract : 

Psychological Hardiness and psychological security and their relationship to 

expatriate career guidance counselors and guidance school and vocational. 

     The study aimed at revealing the level of psychological hardiness, 

psychological security and career alienation among the mentors of vocational 

and vocational guidance in the state of Mostaganem, and the relationship 

between their, the study sample consisted of 30 counselors, randomly selected, 

in the collection of data on the list of psychological hardiness, the measure of 

psychological security and the measure of career alienation, based on the 

descriptive, the following specialized methods were chosen: frequencies, 

correlations, correlation coefficients Pearson. 

The study concluded that: 

-An average level of psychological hardiness ,psychological security, and career 

alienation. 

-There is an inverse correlation between psychological hardiness and 

psychological security, and career alienation. 

 

Key words: Psychological hardiness, psychological security, career alienation, 

guidance counselors.  
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 مقدمة:

يعيش اإلنسان في العالم اليوم تطورات وتغيرات عمى النواحي العممية واالجتماعية والتكنولوجية      

الحديث، والتي انعكست عمى حياة األفراد بشكل ايجابي  إضافة إلى التحوالت التي يشيدىا في عصرنا

والتعرض ليذه  تالتغيرامن جية، إاّل أنيا انعكست عميو بالسمب من جية أخرى، وم أجل مقاومة ىذه 

االضطرابات والتحوالت السمبية يجب أن يتسم الفرد بالصالبة، فالصالبة النفسية تعد مصدر من مصادر 

ة اآلثار السمبية لمضغوط الحياة والتخفيف من آثارىا عمى الصحة النفسية الشخصية الذاتية، ولمقاوم

التي يتعرض ليا وينظر ليا عمى أنيا نوع من  طوالضغو والجسمية، حيث يتقبل الفرد ىذه التغيرات 

(، ، إضافة إلى ىذا فالشخص اآلمن نفسيا يكون 88، ص 8002التحدي وليس تيديد.)راضي، 

مة االضطرابات والعواقب التي تعرقل طريقو فاألمن النفسي يعد من أىم باستطاعتو التصدي ومقاو 

الجوانب الشخصية، والتي يبدأ تكوينيا عند الفرد من بداية نشأتو األولى، خالل خبرات الطفولة التي يمر 

 بيا، وىذا المتغير اليام كثيرًا ما يصير ميددًا في أية مرحمة من مراحل العمر، إذا ما تعرض اإلنسان

لضغوط نفسية أو اجتماعية أو فكرية ال طاقة لو بيا، مما قد يؤدي إلى االضطراب النفسي.)شقير، د.ت، 

ومن ىنا نجد أن إشباع الفرد ألمنو النفسي مطمبًا ىاما لتوافق الفرد، بحيث عدم إشباعو يشكل (.77ص 

محيطو وبالتالي اغترابو، مصدر لمقمق وسوء توافق الفرد مما يؤدي إلى انفصالو عن ذاتو وعن مجتمعو و 

أي عدم قدرتو عمى الشعور بالتواصل االجتماعي، المتمثل في العادات والتقاليد، فضاًل عن الميل إلى 

العزلة عن الناس، وضعف القدرة عمى تفسير األحداث بشكل واضح وموضوعي، والشعور بأن الحياة ال 

 (.802، ص 8002معنى ليا.)الشفمو، 

الصالبة  انعداملفرد وتراجع أدائو، ومن ىنا نجد أن االغتراب وليد أو نتيجة وعميو اضمحالل دور ا

 م أربعة فصول:بحثنا ىذا إلى:الجانب النظري ويض النفسية واألمن النفسي، وسنتطرق في
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أسئمة الدراسة، الفرضيات المتعمقة بالدراسة، أىداف  اإلشكاليةالفصل األول: المدخل إلى الدراسة ويضم 

 الدراسة وأىميتيا حدود الدراسة ومصطمحاتيا.

الفصل الثاني تحت عنوان الصالبة النفسية ويضم مفيوم الصالبة النفسية والتعاريف المتعمقة بو، أبعادىا 

 صة لمفصل.أىميتيا، النظريات المفسرة، خصائص ذوي الصالبة المرتفعة والمنخفضة وخال

الثالث تحت عنوان األمن النفسي ويشمل مفيوم األمن النفسي والتعاريف المرتبطة بو، أبعاد األمن  الفصل

 النفسي مكوناتو، مقوماتو وأىميتو إضافة إلى النظريات عوامل األمن النفسي وأىدافو خالصة.

غتراب والتعاريف المتعمقة بو، الفصل الرابع تحت عنوان االغتراب الوظيفي تضمن ىذا الفصل مفيوم اال

المعالجة النظرية لممفيوم أبعاده مراحمو وأنواعو كما تم التطرق إلى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي 

 والميني والتحضير العممي لو ونشاطاتو.

 أما الجانب الثاني خاص بالجانب التطبيقي وتضمن فصمين:

لذي تضمن جزء خاص بالدراسة االستطالعية وجزء خاص الفصل الخامس اإلجراءات المنيجية لمدراسة ا

 بالدراسة األساسية. 

والفصل السادس تضمن عرض وتفسير ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلييا، ثم خاتمة والمقترحات 

      قائمة المراجع المستفاد منيا، وأخيرا المالحق.



 :الفصل األول:المدخل إلى الدراسة
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 اإلشكالية:.1

يعد متغير الصالبة من المتغيرات التي ينبغي تبنييا عند الحديث عن مقاومة الضغوط التي تواجو      

 الفرد في حياتو اليومية.

التي تزرع بداخل الفرد روح التحدي،  ويمكن القول بأن"الصالبة النفسية تعد جوىر الشخصية السوية

 وتقوي من عزيمتو ليتطمع نحو مستقبل أفضل لمحياة، وليكون  أكثر تحقيقا لجودتيا"، وىذا ماتوصمت إليو

( في دراستيا التي استيدفت التعرف عمى العالقة بين الصالبة النفسية وجودة 2012) مريم رجاء محمود

طالبة، وأسفرت الدراسة عن 307، وتكونت عينة الدراسة من الحياة لدى طالبات جامعة الممك سعود

مجموعة من النتائج أىميا: وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين الصالبة النفسية وجودة الحياة في 

الدرجة الكمية وكافة األبعاد الفرعية، باستثناء عدم وجود عالقة بين بعد التحكم وجودة الحياة الصحية، 

دارتو، وجود مستوى متوسط من الصالبة النفسية، ومستوى فوق المتوسط من جودة  وجودة شغل الوقت وا 

وجود فروق دالة الحياة، باستثناء مستوى متوسط عمى بعد جودة العواطف والوجدان، وشغل الوقت، 

إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات وفقا لمتغير التخصص العممي وذلك لمصمحة تخصص)عمم 

دارة ا ألعمال(، وكذلك توجد فروق دالة تعزى لمتغير المعدل التراكمي لمصمحة تقدير)جيد جدا، النفس، وا 

ممتاز(، ولذلك عمى كل من الصالبة وجودة الحياة.، يمكن التنبؤ من خالل االلتزام والتحدي بمستوى 

(بدراسة 1998) nosreaG(: قام 130 ، ص2008) راضي زينب نوفل أحمد جودة الحياة. كما ورد في

بين الطمبة الخريجين، حيث  ىدفت إلى بيان العالقة بين الصالبة النفسية وميارات المواجية والضغوط

طالبا من الطالب الخريجين في قسم عمم النفس من مدرسة اميدوسترن لمخريجين، 101تكونت العينة من 

الصالبة كانوا يستخدمون ميارات وتوصمت الدراسة إلى أن الطالب الذين حصموا عمى درجات عالية في 

حصموا عمى درجات صالبة منخفضة، كما أن الضغوط حياتية مواجية أكثر فعالية وتأثيرا من الذين 
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ترتبط إيجابيا بميارات المواجية التالية: التحميل المنطقي، التجنب المعرفي، التفريغ االنفعالي، 

، والتجنب المعرفي، والتحميل المنطقي، منبئات ىامة واالستسالم، كما توصل أيضا إلى أن الصالبة الكمية

لوجود عالقة سالبة بين الصالبة والضغوط، حيث وجد أن الطالب الذين حصموا لمضغوط، كما أشارت 

عمى درجات عالية في الصالبة كانوا يدركون مسببات الضغوط عمى أنيا أقل ضغطا من الطالب الذين 

( في دراستيا التي ىدفت إلى 2017شويطر )خيرة وأضافت البة، لم يحصموا عمى درجات عالية في الص

التعرف عمى قدرة األثر التفاعمي لكل من الصالبة المساندة االجتماعية في التنبؤ باستراتيجيات التعامل 

أم عاممة، وبينت الدراسة النتائج التالية: وجود  300وكانت العينة متكونة من  مع الضغوط لدى األميات،

رتفع لممساندة االجتماعية ووجود أثر تفاعمي دال بين متغيري الصالبة النفسية والمساندة مستوى م

االجتماعية ساىم في التنبؤ باستراتيجيات التعامل مع الضغوط لدى األميات العامالت بالتعميم، وتحقق 

فاعل بين المتغيرين ذلك بالنسبة لبعد واحد فقط، والمتمثل في استراتيجيات حل المشكل، ولم يتحقق أثر الت

( التي ىدفت إلى 2012) القيسي ريم محمد شكري إسماعيل باإلضافة إلى دراسة، بالنسبة لألبعاد األخرى

معرفة مستوى األمن النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى زوجات المرضى الفصاميين تبعا)لعمر 

زوجة، أظيرت  187الزوجة، مؤىميا العممي، المينة ومعرفة الزوجة بمرض الزوج( تكونت العينة من 

متوسطة مما يشير إلى وجود  الدراسة أن درجة األمن النفسي لدى زوجات المرضى الفصاميين كانت

مجتمع داعم نوعا ما لمزوجات، كما تبين أن درجات الصالبة النفسية كانت متوسطة أيضا، وتبين وجود 

فروق في درجة األمن النفسي لدى الزوجات تعزى لمتغير المينة، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا في 

داللة إحصائية في درجة األمن النفسي تعزى  متغير المؤىل العممي، إضافًة إلى عدم وجود فروق ذات

لمتغير العمل، فيما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصالبة النفسية تعزى لمتغير المينة 

وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة الصالبة النفسية تعزى لكل من متغير المعرفة بمرض الزوج، 
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ممي، ومدة مرض الزوج، وأخيرا أظيرت الدراسة وجود عالقة طردية دالة متغير العمر، ومتغير المؤىل الع

 .بين درجة األمن النفسي ودرجة الصالبة النفسية 0.05إحصائيا عند مستوى 

ويعد األمن النفسي "حاجة ضرورية لمفرد من أجل الحصول عمى التوافق الشخصي والتغمب عمى      

رمزي شحدة ة التي يواجييا في حياتو"، وىذا ما توصل إليو الصعوبات والمشكالت النفسية واالجتماعي

( في دراستو الموسومة ب"األمن النفسي وعالقتو باالستقالل/االعتمادية وجودة 2013السويكري)سعيد 

طالبا وطالبة من طمبة مدرسة النور 75الحياة لدى المعاقين بصريا بمحافظات غزة"، وتكونت العينة من 

وجود الصف السابع وحتى الحادي عشر، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:  واألمل لممكفوفين من

عالقة ارتباطيو قوية ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي وجودة الحياة لدى طمبة المرحمة اإلعدادية 

النفسي والثانوية لممعاقين بصريا، إضافة إلى عدم وجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين األمن 

(، التي 1985) إضافة إلى دراسة الريحانيواالستقالل/االعتمادية وجودة الحياة لدى المعاقين بصريا، 

ىدفت إلى التعرف عمى أثر نمط التنشئة الوالدية عمى الشعور باألمن النفسي، حيث تكونت عينة الدراسة 

أن المراىقين المنتمين ألسر طالبا وطالبة من المرحمة اإلعدادية في األردن، وتوصمت إلى 450من 

ديمقراطية كانوا أكثر شعورا باألمن من أقرانيم المنتمين ألسر متسمطة، وأن اإلناث أكثر شعورا باألمن من 

 (.96 ، ص2013)السويكري، الذكور.

( التي ىدفت إلى 1989) ( دراسة كفا55 ، ص1433) كافي حسام بن محمد عمي حسن ورد في     

تقدير الذات وأنماط التنشئة األسرية عبر متغير األمن النفسي، ومعرفة أثر التنشئة  معرفة العالقة بين

طالب وطالبة من طالب المرحمة الثانوية في قطر، وقد 153األسرية عمى تقدير الذات، تكونت العينة من 

قدير الذات توصل إلى وجود عالقة بين بعض أنماط التنشئة األسرية وشعور األبناء باألمن النفسي، وأن ت

مرتبط بمستوى الشعور باألمن النفسي عند األبناء، وأضاف أنو كمما زاد توفر الحب والتقبل لألبناء في 
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األسرة كمما زاد شعورىم باألمن النفسي، وىذا يؤدي إلى إدراكيم لمعالم المحيط بيم أنو أكثر أمانا، ويمكن 

 اليادي مروة السيد عمي ، وأضافتابية عن ذواتيماالعتماد عمى اآلخرين وىذا يساعد عمى تكوين فكرة إيج

( في دراستيا المعنونة ب"باألمن النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى المراىقين ذوي اإلعاقة 2009)

السمعية" التي ىدفت إلى الكشف عن عالقة األمن النفسي بالصالبة النفسية لدى المراىقين ذوي اإلعاقة 

النفسي التي تنبئ بالصالبة النفسية لدى نفس الفئة، إضافة إلى معرفة ديناميات  السمعية وعن أبعاد األمن

طالبا وطالبة من المراىقين المعوقين سمعيا  180الشخصية المتميزة باألمن النفسي، تكونت العينة من 

( عاما، وقد خمصت الدراسة إلى النتائج 18( سنة بمتوسط عمر زمني)21-15تراوحت أعمارىم بين )

بين درجات الشعور باألمن النفسي  0.01موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  ارتباطيووجود عالقة -تالية:ال

ودرجات الصالبة النفسية، عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المراىقين ذوي اإلعاقة 

ن الخارجي لصالح السمعية في األمن طبقا لمجنس، فيما عدا وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى األم

من النفسي اإلناث وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المراىقين ذوي اإلعاقة في األ

طبقا لنوع اإلقامة، إضافًة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المراىقين ذوي 

ق تنبئ أبعاد األمن النفسي اإلعاقة السمعية في الصالبة النفسية تعزى لمتغير الجنس، وجود فرو 

بالصالبة النفسية، وأخيرًا تتصف شخصية مرتفعي ومنخفضي األمن النفسي بديناميات شخصية مميزة 

 .ليما

تاريخية، قد يتعرض ليا األفراد والجماعات في العديد من  كما يعتبر االغتراب"ظاىرة اجتماعية     

الميادين، من خالل انفصال مشاعر الفرد عن القيم والمعتقدات واألفكار التي تشكل معايير أساسية 

( التي ىدفت إلى التعرف 2012) شبات جالل إسماعيل لمجماعة أو المنظمة"، وىذا ما ورد في دراسة

اب الوظيفي لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية ومدى عالقتو بالمتغيرات عمى مستوى الشعور باالغتر 

موظف، وقد أسفرت ىذه الدراسة عمى أن الفروق الدالة إحصائيا 35الشخصية، وتكونت العينة من 
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ظيرت فقط في المتغير الخاص بعدد المرؤوسين من عينة الدراسة، وأن نظام الحوافز يحتاج إلى إعادة 

المستوى العام لمشعور باالغتراب الوظيفي إيجابي، وقام موشي بناي طويره، إضافة إلى أن النظر في ت

بدراسة حول بعض العوامل ( 97، ص 2007) بن زاىي منصور المشار إليو في (2004) وآخرون

المتمثمة في القيادة وخصائص العمل، وكذا مركز الضبط بكل من االغتراب الوظيفي وااللتزام التنظيمي، 

عامل يعممون في خمس شركات، وخمصت الدراسة إلى النتائج 395طبقت ىذه الدراسة عمى عينة قواميا و 

بين عامل القيادة وااللتزام التنظيمي، أما فيما يخص عالقة  التالية: ىناك عالقة سالبة دالة إحصائيا

لة إحصائيا، عمى االغتراب الوظيفي ومركز الضبط، فقد دلت النتائج عمى أن ىناك عالقة سالبة ودا

القة بين خالف العالقة بين االلتزام التنظيمي ومركز الضبط، إذا تؤكد النتائج عمى أنو ال توجد ع

( في دراستو الموسومة ب:"االغتراب 2004) العقيمي عادل بن محمد بن محمد ، كما أشارالمتغيرين

االرتباطيو إن وجدت بين االغتراب واألمن وعالقتو باألمن النفسي" التي ىدفت إلى الكشف عن العالقة 

النفسي في عصر العولمة لدى طالب الجامعة ومعرفة مدى داللة ىذه العالقة، التعرف عمى ظاىرة 

االغتراب لدى الطالب ومعرفة الفروق وفقا لمعمر، الصفوف الدراسية، السكن، الحالة االجتماعية، 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في  والتخصص األكاديمي لمطالب، وقد خمصت الدراسة

ظاىرة االغتراب تبعا لمكمية، والتخصص األكاديمي، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في 

ظاىرة االغتراب تبعا لمصفوف الدراسية، نوع السكن، الحالة االجتماعية والعمر، كما أظيرت وجود فروق 

ب في الشعور باألمن النفسي تبعا لمكمية والصفوف الدراسية، وعدم وجود ذات داللة إحصائية بين الطال

فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في الشعور باألمن النفسي  وفقا لنوع السكن، الحالة االجتماعية، 

التخصص األكاديمي والعمر، وأخيرا وجود عالقة ارتباطيو عكسية متوسطة بين ظاىرة االغتراب والشعور 

 ألمن النفسي لدى طالب الجامعة.با
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( في دراستو المعنونة ب"العالقة بين مستويات االغتراب من 2014) sobrEoG hryoeوأضاف 

المرشحين لمعمم التربية البدنية، واتجاىاتيم نحو مينة التدريس"، والتي رمت إلى تحديد مستويات االغتراب 

يم تجاه مينة التدريس، ف عمى مستويات اغترابيم، ومواقفلمعمم التربية البدنية لمرشح لوظيفة معمم، والتعر 

معمما مرشحا لمتدريس في التربية البدنية، وأقسام ليا عالقة بتدريس الرياضة، وتكون  695بمغت العينة 

مجتمع الدراسة من خمس جامعات في تركيا، وأظيرت الدراسة أن مستويات االغتراب لمعمم التربية البدنية 

 لتدريس كانت معتدلة، وكانت مستويات االغتراب اليامة تنبئ بالموقف من مينة التدريس.المرشح لمينة ا

 (.97 ، ص2017)سعيد،

تم التوصل إلى دراستين ربطتا بين متغيري الصالبة النفسية من دراسات سابقة نجد أنو  مما سبق ذكره 

واألمن النفسي، وعدم وجود دراسات واألمن النفسي، ودراسة واحدة ىدفت إلى معرفة العالقة بين االغتراب 

، إضافة إلى عدم وجود دراسات تطرقت لبيان تطرقت إلى دراسة العالقة بين الصالبة النفسية واالغتراب

العالقة بين كل من الصالبة النفسية، األمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد 

لمعممين، الطالب، المراىقين، المكفوفين، وقد تباينت نتائج المدرسي والميني، أما العينات فكانت: ا

 الدراسات.

 ومنو تتساءل الطالبة الباحثة كمايمي:

ما مستوى كل من الصالبة النفسية واألمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد -1

 المدرسي والميني؟

لنفسية واألمن النفسي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد ىل توجد عالقة ارتباطيو بين مستوى الصالبة ا-2

 المدرسي والميني؟
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ىل توجد عالقة ارتباطيو بين مستوى الصالبة النفسية واالغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو -3

 واإلرشاد المدرسي والميني؟

التوجيو واإلرشاد  ىل توجد عالقة ارتباطيو بين مستوى األمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشار-4

 المدرسي والميني؟

 فرضيات الدراسة:.2

 لإلجابة عمى التساؤالت تتوقع الطالبة الباحثة مايمي:

 .من الصالبة النفسية مستوى متوسط لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني-1

 .األمن النفسي متوسط من لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مستوى -2

 .االغتراب الوظيفيمتوسط من  لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مستوى -3

توجد عالقة ارتباطيو بين مستوى الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد -4

 المدرسي والميني.

واالغتراب الوظيفي لدى مستشار بين مستوى الصالبة النفسية دالة إحصائيا توجد عالقة ارتباطيو -5

 التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني.

بين مستوى األمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو دالة إحصائيا توجد عالقة ارتباطيو -6

 واإلرشاد المدرسي والميني.
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 أهداف الدراسة:.3

 تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق مايمي:

توى كل من الصالبة النفسية، األمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو التعرف عمى مس-

 واإلرشاد المدرسي والميني.

التعرف عمى طبيعة العالقة بين مستوى الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد -

 المدرسي والميني.

مستوى الصالبة النفسية واالغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو  التعرف عمى طبيعة العالقة بين-

 واإلرشاد المدرسي والميني.

التعرف عمى طبيعة العالقة بين مستوى األمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو -

 واإلرشاد المدرسي والميني.

 أهمية الدراسة:.4

رات ىامة في عمم النفس، وىي الصالبة النفسية، األمن تكمن أىمية الدراسة في تناولنا لثالث متغي-

 النفسي واالغتراب الوظيفي.

التعرف عمى الصالبة النفسية واألمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد -

 المدرسي والميني.

 عة عمميم.التركيز عمى مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، وتسميط الضوء عمى طبي-
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الكشف عن مستوى كل من المتغيرات الثالث، وتوضيح طبيعة العالقة بينيم لدى مستشاري التوجيو -

 واإلرشاد المدرسي والميني.

 حدود الدراسة:.5

 مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني. الحدود البشرية:.1.5

 مركز التوجيو المدرسي والميني بوالية مستغانم. الحدود المكانية:.2.5

 . 2019-2018 الموسم الدراسيالحدود الزمنية: .3.5

 التعاريف اإلجرائية:.6

 الصالبة النفسية:.1.6

اعتقاد عام لدى الفرد في فاعميتو وقدرتو عمى استخدام كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة، كي  ىي

 (.145، ص 2014)القصبي،  يدرك ويفسر ويوجو بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة.

وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا مجموعة الدرجات التي يحصل عمييا مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي 

 والميني عمى قائمة الصالبة النفسية.

 األمن النفسي:.2.6

( بأنو شعور الفرد بأنو محبوب ومتقبل من 245، ص 2013) يرى ماسمو كما أشار إليو بن ساسي

اآلخرين، ولو مكانة بينيم ويدرك أن بيئتو صديقة وودودة وغير محبطة يشعر فييا بندرة الخطر والتيديد 

 والقمق.
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إجرائيا بأنو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي وتعرفو الباحثة 

 والميني عمى مقياس األمن النفسي.

 االغتراب الوظيفي:.3.6

ىو انفصال الفرد عن نفسو وعن العالم انفصاال، يصبح معو الفرد غير قادر عمى االنسجام ال مع نفسو 

 (.282، ص 2018)أورد في:عطا،  وال محيطو.

وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي 

 والميني عمى المقياس المعد ليذا الغرض.

 مستشار التوجيه:.4.6

الشخص الذي يقوم بمساعدة التالميذ والمتكونين عمى اختيار االتجاه الصحيح في الدراسة، وتوجيييم  ىو

إلى الطريق األنسب ويجب أن يكون حامال لشيادة في عمم النفس، عموم التربية وعمم االجتماع، وىو 

 .كل من الثانوية يشغل مكتب اإلعالم والتوجيو في
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 تمهيد:

ال تكاد تخمو حياتنا اليومية من الضغوط، ومما ال شك فيو أن اإلنسان يواجو في حياتو اليومية      

مجموعة من األزمات والضغوطات التي تجعمو مضطربًا وغير سوي عمى الصعيد النفسي والسموكي، 

طات بحيث يصاب باإلحباط أو يصبح عدواني أو انطوائي، وتختمف قدرة األفراد عمى تحمل ىذه الضغو 

واألزمات التي تعترض طريقيم، فمنيم من ُيحبط وييأس، ومنيم من يميل إلى المقاومة والصمود، إضافة 

إلى عدم اليروب من المواجية وىذا راجع إلى صبلبتيم النفسية، فيي تساعد األفراد عمى السعي إلى 

اجيتيا، ويتم في ىذا الفصل تحقيق أىدافيم وغاياتيم، وتجعميم يقيمون مصدر الضغوط تقييمًا معرفيًا لمو 

عرض مفيوم الصبلبة النفسية، التعريف المغوي واالصطبلحي لمصبلبة النفسية، أبعادىا، أىميتيا، 

 النظريات المفسرة ليا وخصائصيا.

 :والتعاريف المرتبطة به مفهوم الصالبة النفسية.1

الصبلبة النفسية من المفاىيم الحديثة نسبيا في عمم النفس، والتي ظيرت في أواخر السبعينات من  تعد

القرن الماضي خبلل عدد من الدراسات التي تناولت من خبلليا المتغيرات النفسية واالجتماعية التي تكمن 

 (.56 ، ص2017.)عاكوب،وراء احتفاظ األشخاص بصحتيم الجسمية والنفسية، رغم تعرضيم لمضغوط

في الشخصية، والتي  laytne ixe yroehTومفيوم الصبلبة يضرب بجذوره في النظرية الوجودية    

تؤكد عمى اإلنسان، وقد تأثرت كوبازا في ىذا الصدد بأفكار كل من مادي، ورول ماي، وألبورت، وفيكتور 

نما ىو في حالة دائمة من التحول، والنمو  فرانكل، والتي تؤكد عمى أن اإلنسان ليس كيانا استاتيكيا، وا 

شخصي، وأن لئلنسان ىدف في الحياة يكافح من أجمو، وعميو أن يتقبل مسؤولية تحقيقو، وأن اإلرادة ال

ىي أساس الدافع اإلنساني، وأن الشعور بالتحكم في حياة الفرد أمر ضروري لمصحة النفسية، وأن العالم 

الم منظم تحكمو معايير ومبادئ منظمة، ومستقرة إلى حد الذي نعيش فيو ذو معنى، فنحن نعيش في ع
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، 2014كبير، وأنو لكي نستخمص معنى لعالمنا فإننا نعتبر أن ما يحدث لنا يمكن التحكم فيو.)عيسى، 

  (.19 ص

 التعريف المغوي لمصالبة النفسية:.1.1

كما تعني مقاومة  وصبلبة أي قساوة، ومقاومة،صمب، صبلبَة أي صمبا، صمب الخشب أي اشتد وقوي، 

التعب، والقدرة عمى االحتمال، ويقال برىن عن صبر وصبلبة أي ثبات عمى قرار، أو موقف وعزيمة ال 

تمين عمى مواصمة ما بدئ بو، ويقال تحمل مصائبو بصبلبة أي رباطة جأش، وشجاعة في تحمل األلم، 

 (.51 ، ص2015ومقاساة الحرمان.)شويطر، الزقاي،

  shnnery   l eyatTtheyhT االصطالحي لمصالبة النفسية:التعريف .1.1

حيث توصمت ليذا المفيوم من خبلل سمسمة من  atah h( 1979يعود ىذا المفيوم إلى كوبازا )   

الدراسات، والتي استيدفت معرفة المتغيرات النفسية التي تكمن وراء احتفاظ األشخاص بصحتيم النفسية 

 .والجسمية رغم تعرضيم لمضغوط

الصبلبة النفسية بأنيا"مجموعة من السمات تتمثل في اعتقاد أو اتجاه عام لدى  atah hوتعرف كوبازا -

الفرد في فاعميتو وقدرتو عمى استغبلل كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة كي يدرك بفاعمية أحداث 

ومنطقية، ويتعايش معيا عمى إدراكا غير محرف أو مشوه، ويفسرىا بواقعية وموضوعية الحياة الضاغطة 

 (.21 ، ص2008نحو ايجابي، وتتضمن ثبلثة أبعاد وىي"االلتزام، التحكم، والتحدي".)راضي، 

خصائص ( عمى أنيا"مجموعة من سمات أو 1984) ayrone & atah hعرفتيا كوبازا وجنتري -

الصحية الناجمة عن  الشخصية تشكل في مجمميا معنى الصبلبة، والتي تساىم في الحد من اآلثار غير

 (.51 ، ص2015الضغوط".)شويطر، الزقاي، 
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( متغير الصبلبة النفسية بأنو"خصمة عامة في الشخصية تعمل عمى 1992)knrFكما يعرف فنك -

 hTتكوينيا وتنميتيا الخبرات البيئية المتنوعة)المعززة( المحيطة بالفرد منذ الصغر، ويعرفيا مادي وآخرون 

yo edhnn(1994عمى )  أنيا مجموعة من الخصائص الشخصية التي تعمل كمقاومة ألحداث الحياة"

 (.12 ، ص2012الشاقة".)سيد، 

( بأنيا: "نمط من التعاقد النفسي يمتزم بو 1996(: عرفيا مخيمر )14 ، ص2017كما ورد في حموم )-

يكون لو تحكم فيما يواجيو  الفرد تجاه نفسو وأىدافو وقيمو واآلخرين من حولو، واعتقاد الفرد أن بإمكانو أن

من أحداث يتحمل المسؤولية عنيا، وأن ما يطرأ عمى جوانب حياتو من تغيير ىو أمر مثير وضروري 

 لمنمو أكثر من كونو تيديدا أو إعاقة لو".

وقد ركز مخيمر في تعريفو ىذا عمى مكون التحكم في أحداث الحياة الضاغطة أكثر من غيره من 

سية، كما أشار إلى جانب ميم في الحياة وىو تحمل المسؤولية تجاه الضغوطات مكونات الصبلبة النف

 المستمرة.

( بأنيا: "قدرة الفرد عمى مواجية الضغوط بميارات المواجيات اآلتية: التحميل 1998يعرفيا جيرسون )-

 (.32 ، ص2011البيرقدار، أورد في:المنطقي، التجنب المعرفي، التفريغ االنفعالي، االستسبلم".)

أن الصبلبة "عبارة عن أفعال من جانب الفرد تقيم وتواجو األحداث  atr ohroertohيرى كونستنتنوفا -

الضاغطة والتي يمكن أن تؤثر عمى صحتو، فيمكن لمكونات الصبلبة أن تييئ الفرد ليقيم األحداث 

الضاغطة بجعميا أقل تيديدا، ليتمكن من النظر إلى نفسو عمى أنو أكثر كفاءة في مواجيتيا، وليعتمد 

اقل عمى استراتيجيات التركيز ى المشكمة وطمب الدعم، واالعتماد عمى التركيز عمتعمل  عمى استراتيجيات

  (.21 ، ص2012عمى المشاعر والبعد عن المواجية".)العبدلي، 
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تظير خبلل المشاعر والسموكيات التي تتصف بااللتزام وتعرف الصبلبة النفسية أيضا بأنيا" صفة عامة -

ور التام بأن البيئة تدعو إلى الرضا، وىذا يقود الفرد إلى أن ينظر إلى والتحكم والتحدي، وتعني الشع

  (.273 ، ص2009المواقف المتعددة بنوع من الفضول والحماس". )تفاحة، 

( بأنيا" القدرة العالية عمى 356 ص ،2016( المشار إليو في مريم )2006كما يعرفيا حبيب )-

المواجية االيجابية لمضغوط وحميا، والتي تعكس مدى اعتقاده في فعاليتو عمى استخدام األمثل لكل 

  مصادره الشخصية كي يدرك ويفسر ويوجو أحداث الحياة ويحقق االنجاز".

بأنيا:" اعتقاد الفرد في  (53، ص 2017كما أشارت إليو عاكوب) (2006يعرفيا الحجاز ودخان )-  

داث الحياة مصادره الشخصية والبيئية المتاحة، كي يدرك ويفسر ويواجو أحقدرتو عمى استخدام كل 

 الضاغطة".

مقاومة يمكن بأنيا مصدر (:92، ص 2017المذكور في شويطر) irotrtoFeيعرفيا أنتوفسكي -  

 من خبلليا معالجة اآلثار المحتممة لمضغط.

( بأنيا سمة عامة تظير خبلل المشاعر والسموكيات التي 2013كما اليمكن إغفال تعريف الصايغ )-  

تتصف بااللتزام والتحكم والتحدي، وتعني الشعور التام بأن البيئة المحيطة تدعو إلى الرضا مما يساعد 

 (.11 ، ص2015 الفرد إلى النظر إلى األمور الشاقة في الحياة بنوع من الرضا والحماس.)عواد،

بأنيا:" ترحيب الفرد وتقبمو  ryayeyn & ehnoynعمى خبلف ذلك عبر عنيا كارفر وسشيير -  

لممتغيرات، أو الضغوط التي يتعرض ليا حيث تعمل بصبلبة كمصدر واٍق ضد العواقب الجسمية السيئة 

 (.65 ، ص2010لمضغوط".)عودة، 
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النفس والبحاث عمى كون الصبلبة النفسية مصدر من ويبلحظ من تمك التعريفات إجماع عمماء     

المصادر الشخصية الذاتية لمقاومة اآلثار السمبية لضغوط الحياة، والتخفيف من آثارىا عمى الصحة 

نوع من  النفسية والجسمية، حيث يتقبل الفرد التغيرات والضغوط التي يتعرض ليا وينظر ليا عمى أنيا

وده عمى األعمال التي تؤدي غرضا معينا وتعود عميو بالفائدة.)راضي، التحدي، وليس تيديدا فيركز جي

 (.22 ، ص2008

 أبعاد الصالبة النفسية:.1

تظير أبعاد الصبلبة النفسية من خبلل الدراسة التي قامت بيا كوبازا والتي أشارت إلى أن األفراد الذين    

من مجرى بعض األحداث التي يمرون بيا  يتمتعون بالصبلبة النفسية يحاولون أن يكون لدييم التأثير

 )االلتزام، التحكم، التحدي(.وىذه األبعاد ىي:

وترى كوبازا أن ىذه المكونات الثبلث ترتبط بارتفاع قدرة الفرد عمى تحدي ضغوط البيئة وأحداث الحياة،   

وصف بأنو وتحويل أحداث الحياة الضاغطة لفرص النمو الشخصي. كما أن نقص ىذه األبعاد الثبلث ي

احتراق نفسي، وال يكفي مكون واحد من مكونات الصبلبة الثبلثة لتمدنا بالشجاعة والدافعية لتحويل 

الضغوط والقمق ألمور أكثر ايجابية فالصبلبة النفسية مركب يتكون من ثبلثة أبعاد مستقمة قابمة 

 (.22 ، ص2012لمقياس.)العبدلي، 

 etmmeomyroااللتزام: -1-1

االلتزام بأنو نوع من التعاقد النفسي بين الفرد ونفسو، يمتزم بو الفرد تجاه نفسو وأىدافو وقيمة تعرف كوبازا 

 (.789 ، ص2018قراراتو واآلخرين من حولو.)جديد، 
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( أن االلتزامات تكشف عما ىو ميم ولو معنى لمفرد، ويمكن أن 1984) ktTFmhrويرى فولكمان 

التجريدية والتي تمتد من األفكار والقيم إلى غايات محددة،  تعرف من خبلل عدد من مستويات األفكار

( أنو يمكن التعبير بالميل لممشاركة في 1989كما تحدد موضع الخطر والتيديد، كما يرى الرد وسميث)

 (.119، ص 2010مقابل االغتراب، ألن نقص االلتزام يظير في صورة اغتراب.)حجازي، أبو غالي، 

( عمى أنو نوع من التعاقد النفسي، يمتزم بو الفرد اتجاه نفسو 1997مر)عمى خبلف ذلك يعرفو مخي 

 (.68 ، ص2010وأىدافو، وقيمتو واآلخرين من حولو.)عودة، 

 etrontTالتحكم: -1-1

أن يكون لو تحكم فيما يمقاه من بإمكانو ( إلى أن التحكم ىو مدى اعتقاد الفرد أنو 1996يشير مخيمر)

 (.41 ، ص2015الشخصية عما يحدث لو.)السيمي، أحداث، ويتحمل المسؤولية 

(: يعرفو محمد الطحان بأنو"اعتقاد الفرد في قدرتو عمى السيطرة والتحكم 14: 2017كما ورد في العامري)

  كان ذلك معرفيا أم ال".أ ة المتغيرة المثيرة لممشقة سواءفي أحداث الحيا

عمى أنو:" اعتقاد الفرد ( 18، ص 2017الوارد في حموم)eeyay (1991 )عمى خبلف ذلك يعرفو    

بتوقع حدوث األحداث الضاغطة ورؤيتيا كمواقف وأحداث شديدة قابمة لمتناول والتحكم فييا أو إمكانية 

  التحكم الفعال فييا".

 eahTTyrhy التحدي:-1-3

، وقد أشار يونغ" بأن الشخص يعني اعتقاد الفرد بأن التغيير بدال من االستقرار أمر طبيعي في الحياة  

الصمب يحاول أن يتطور، ويتغير نحو األفضل عمى عكس الشخص العاجز الذي يبقى حبيسا لمماضي، 

( أن التحدي" ىو الميل إلى رؤية 1989ويتوقف عن الحركة نحو المستقبل"، كما يرى الرد وسميث )
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 ، ص2015دثا ميددا".)شويطر، الزقاي، التغيير غير المتوقع أو التيديد المحتمل كتحد ايجابي وليس ح

53.)  

(( التحدي بأنو"تمك االستجابات المنظمة التي تنشأ ردا عمى المتطمبات 1996كما يعرف توماكا وآخرون )

البيئية، وىذه االستجابات تكون ذات طبيعة معرفية أو فسيولوجية أو سموكية، وقد تجتمع معًا وتوصف 

التحدي في اقتحام المشكبلت لحميا والقدرة عمى المثابرة وعدم الخوف عند بأنيا استجابات فعالة"، ويظير 

 (.30 ، ص2008مواجية المشكبلت.)راضي، 

بأنو:"اعتقاد الفرد بأن التغيير المتجدد في أحداث الحياة ىو  (1983كما اليمكن إغفال تعريف كوبازا ) 

ا ألمتو وثقتو بنفسو وسبلمتو أمر طبيعي، بل حتمي البد منو الرتقائو، أكثر من كونو تيديد

  (.47 ، ص2011النفسية".)اليازجي، 

 أهمية الصالبة النفسية:.3

عامل حيوي وميم من عوامل الشخصية في  (13، ص 2012كما ذكرىا سيد) الصبلبة النفسية تعتبر   

مجال عمم النفس، وليا دور حاسم في تحسين األداء النفسي، والصحة النفسية والبدنية، وفي زيادة الدعم 

النفسي، حيث اتفق كثير من الباحثين مع كوبازا في أن الصبلبة عامل ميم في توضيح كيف أن بعض 

ا جعميا تقدم عدة تفسيرات توضح السبب الذي يجعل الصبلبة ؟، وىذنالناس يمكن أن يقاوموا وال يمرضو 

النفسية تخفف من حدة الضغوط التي تواجو الفرد، ويمكن فيم العبلقة من خبلل فحص أثر الضغوط 

 عمى الفرد، وذلك ما جعل الصبلبة النفسية مجاال خصبا لمبحث المستمر.

جال الضغوط يجب أن يتحول إلى ( أن مسار في م1990) dtt  yo stTahrأشار ىوليان وموس 

التركيز عمى متغيرات المقاومة التي تجعل األشخاص يحتفظون بصحتيم النفسية والجسمية رغم تعرضيم 
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لؤلحداث الضاغطة، فحسبيما أن مجال الدراسة يجب أن يتحول إلى دراسة المصادر النفسية مثل: 

.الخ، من المتغيرات التي تجعل الفرد يقيم الصبلبة النفسية، والمساندة االجتماعية، وتقدير الذات..

 (.111 ، ص2017شويطر، أورد في:الضغوط تقييما واقعيا، كما أنيا تجعمو أكثر فاعمية في مواجيتيا.)

( إلى أن الصبلبة تمثل عامبل ميما وحيويا في الشخصية، لذلك ينظر إلى 1998) rtyFrynكما أشار 

وليس تيديدا لمفرد، حيث أن الفرد في مثل تمك الظروف غوط عمى أنيا نوع من التحدي، تمك الض

، 2015الضاغطة يركز جيده عمى تمك األعمال التي تؤدي غرضا معينا، وتعود عميو بالفائدة.)عواد، 

 (.13 ص

: أن األفراد (15، ص 2015المشار إليو في الشمري) anyyr (2007)عمى خبلف ذلك يرى قريين     

حداث االيجابية أنيا ذات معنى، وأنيا تحدث نتيجة ألسباب داخمية ترجع مرتفعي الصبلبة يدركون األ

يدركون األحداث السمبية  فإنيمعما يقومون بو من قرارات وأفعال، وأيضا  مسئولونليم، وأنيم أشخاص 

عنيا شخصيا، وذلك عمى  مسئولينبأنيا غير ىامة، وأنيا نتيجة ألسباب خارجية معممة وأنيم غير 

ألفراد منخفضي الصبلبة، ويمكن أن تنموا الصبلبة من خبلل التدريب عمى برامج حياتية العكس من ا

فنية الحياة المركزة  استخدامشاممة يتعرضون ليا، تمك البرامج التدريبية متمثمة في السموكيات المعرفية، 

 عمى الحل مما ينتج عنو زيادة صبلبتيم وقمة االكتئاب.

من آثار  اإلنسانإذن الصبلبة النفسية مركب ميم من مركبات الشخصية القاعدية، التي تقي     

الضواغط الحياتية المختمفة، وتجعل الفرد أكثر مرونة وتفاؤال وقابمية لمتغمب عمى مشاكمو الضاغطة، كما 

، 2008راضي، عن وتعمل الصبلبة النفسية كعامل حماية من األمراض الجسدية واالضطرابات النفسية.)

 (.51 ص
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 النظريات المفسرة لمصالبة النفسية:.4

 نظرية كوبازا:-4-1

تعتبر كوبازا أول من قدمت نظرية رائدة في مجال الوقاية من االضطرابات النفسية والجسمية، وقد       

آراء اعتمدت في صياغة نظريتيا عمى عدد من األسس النظرية والتجريبية، تمثمت األسس النظرية في 

بعض العمماء أمثال: فرانكل وماسمو وروجرز، فحسبيم أن وجود ىدف لمفرد، ومعنى لحياتو يجعمو يتحمل 

احباطات الحياة الصعبة معتمدا في ذلك عمى قدرتو عمى استغبلل إمكاناتو الشخصية واالجتماعية بصورة 

 (.521 ، ص2017جيدة.)شويطر، 

 نموذج فنك المعدل لنظرية كوبازا:-4-1

بين الصبلبة دم ىذا النموذج تعديبل لنظرية كوبازا، من خبلل دراستو التي أجراىا بيدف بحث العبلقة ق  

( جنديا. اعتمد الباحث عمى المواقف 167النفسية واإلدراك المعرفي،والتعايش الفعال عمى عينة قواميا)

واإلدراك المعرفي لممواقف  الشاقة، والواقعية في تحديده لدور الصبلبة، ثم قام بقياس متغير الصبلبة،

الشاقة، والتعايش معيا قبل الفترة التدريبية التي أعطاىا لممشاركين، بعد انتياء الفترة التدريبية توصل إلى 

ارتباط مكوني االلتزام، والتحكم بالصحة العقمية الجيدة لؤلفراد، فارتبط االلتزام جوىريا بالصحة العقمية من 

يد، واستخدام استراتيجيات التعايش الفعالة خاصة إستراتيجية ضبط االنفعال، خبلل تخفيض الشعور بالتيد

في حين ارتبط بعد التحكم أيضا ايجابيا بالصحة العقمية من خبلل إدراك الموقف عمى أنو أقل مشقة 

 (.54 ، ص2015واستخدام إستراتيجية حل المشكبلت لمتعايش.)شويطر، الزقاي، 
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 الصحة العقمية                                 اإلدراك المعرفي                                                            

 واإلصابة                                                                           الصبلبة النفسية     

 باإلجياد المزمن               استراتيجيات التعايش                                                   

     

 : يمثل نموذج فنك لمتعامل مع المشقة وكيفية مقاومتيا01الشكل                 

 (.40 ، ص2008راضي، نقبًل عن:)                            

 النفسية:خصائص الصالبة .5

 خصائص ذوي الصالبة النفسية المرتفعة:-5-1

 ( األدوار التي يؤدييا متغير الصبلبة النفسية في أنيا:1982حددت كوبازا)  

من الشعور باإلجياد الناتج عن اإلدراك السمبي لؤلحداث والوقاية من اإلجياد المزمن، وترتبط  تخفف

بالمواجية الفعالة لمضغوط والتوافق الصحي معًا، وتغير اإلدراك المعرفي لؤلحداث الشاقة، وتعمل عمل 

 متغيرات المقاومة المساعدة عمى سبلمة األداء النفسي.

( إلى 1998( وكذلك مادي وآخرون)1983، 1982، 1979اساتيا المتعددة)ن سمسمة در وتوصمت م     

 أن أىم خصائص ذوي الصبلبة المرتفعة ىي:

 من الوقوع في االنحراف أو األمراض أو اإلدمان. وجود نظام قيمي وديني لدييم يقييم-
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 وجود أىداف في حياتيم ومعاني يتمسكون بيا ويرتبطون بيا.-

 خرين عند الحاجة.االلتزام والمساندة لآل-

 المبادأة والنشاط.-

 المثابرة وبذل الجيد والقدرة عمى التحمل والعمل تحت الضغوط.-

 القدرة عمى االنجاز واإلبداع.-

 الميل لمقيادة.-

 القدرة عمى الصمود والمقاومة.-

 التفاؤل والتوجو االيجابي نحو الحياة.-

 متعددة. القدرة عمى اتخاذ القرارات واالختيار بين بدائل-

 اليدوء والقدرة عمى التنظيم االنفعالي والتحكم في االنفعاالت.-

 إدراك التحكم الداخمي.-

 التحكم المعرفي أي القدرة عمى التفسير والتقدير لؤلحداث الضاغطة.-

 االعتقاد بأن النجاح في الحياة يعود لمعمل والمجيود وليس لمصدفة أو الحظ أو الظروف.-

 الذات. القدرة عمى تحقيق-

 شعور عالي بالثقة وتقدير الذات.-

 يتسمون بإتقان العمل والدراسة.-
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 الواقعية والموضوعية في تقييم الذات واألحداث وضع األىداف المستقبمية.-

 االستفادة من خبرات الفشل في تطوير الذات.-

 االىتمام بالبيئة والمشاركة الفعالة في الحفاظ عمييا.-

 عداد ليا.توقع المشكبلت واالست-

 القدرة عمى التجديد واالرتقاء.-

 الشعور بالرضا عن الذات.-

 اعتبار األحداث الضاغطة أمر طبيعي وليس تيديدًا لو.-

 الممارسات الصحية)نظام غذائي، ممارسة الرياضة...الخ(.-

 تزداد صبلبتيم النفسية مع التقدم في العمر فيي حالة نمو مستمر.-

 عدم انتظار حدوثيا.اقتحام المشكبلت وحميا و -

 ومعرفة ما يجيمونو.الرغبة في استكشاف -

 (.28-27 ، ص2014الصحة الجسمية.)عيسى، -

 خصائص ذوو الصالبة النفسية المنخفضة:-5-1

( بعض سماتيم مثل اتصافيم بعدم الشعور 2002( أوردت محمد)42 ، ص2008ورد في راضي)  

بيدف ألنفسيم، وال بمعنى لحياتيم، وال يتفاعمون مع بيئتيم بايجابية، ويتوقعون التيديد المستمر والضعف 

في مواجية األحداث الضاغطة المتغيرة، ويفضمون ثبات األحداث الحياتية، وليس لدييم اعتقاد بضرورة 
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االرتقاء، كما أنيم سمبيون في تفاعميم مع بيئتيم وعاجزون عن تحمل األثر السيئ لؤلحداث التجديد و 

 الضاغطة.

 خالصة:

يتضح مما سبق ذكره أن الصبلبة النفسية عامل ميم من عوامل الشخصية في عمم النفس، تكسب الفرد   

ة، يقوم ىذا المفيوم عمى قدرًا من المرونة والتفاؤل، كما تخمق نمط قوي ومقاوم لمضغوط من الشخصي

(، تتكون من ثبلثة أبعاد)االلتزام، التحكم، التحدي( 1992( والتي قام بتعديميا فنك)1979نظرية كوبازا)

 وتنقسم بدورىا إلى خاصيتين: خصائص مرتفعي/منخفضي الصبلبة النفسية.
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 تمهيد:

العمر  مراحلاإلنسان، حيث تسير وتستمر عبر  يعتبر األمن النفسي من الحاجات اليامة لبناء شخصية

المختمفة، وأمن الفرد يكون ميددا إذا ما تعرض إلى ضغوط وأزمات في أي مرحمة من ىذه المراحل، مما 

، كما أن اإلحساس باألمن النفسي ينطوي عمى عدة مشاعر منيا يؤدي إلى ظيور اضطرابات واحباطات

ريف المرتبطة غياب الخوف أو القمق، وسنتطرق في ىذا الفصل إلى التعرف عمى مفيومو والتعا

بو)التعرف المغوي والتعريف االصطالحي(، أبعاده ومكوناتو ومقوماتو، أىميتو، النظريات التي فسرتو، 

   عواممو وأىدافو. 

 .مفهوم األمن النفسي:1

، ويقال لألمن النفسي األمن يعد مفيوم األمن النفسي من المفاىيم األساسية في مجال الصحة النفسية  

 ن الشخصي واألمن الخاص والسمم الشخصي.االنفعالي واألم

يعد مفيوم األمن النفسي من المفاىيم المركبة في عمم النفس، ويتداخل في مؤشراتو مع مفاىيم أخرى   

مثل الطمأنينة االنفعالية، األمن الذاتي، التكيف الذاتي، الرضا عن الذات، مفيوم الذات االيجابي، التوازن 

ذلك، كما يتبادل في الواقع عندما يكون الحديث عن مستواه في الدراسات النفسية مع  االنفعالي...وغير

مفاىيم)القمق، الصراع، الشعور بعدم الثقة، توقع الخطر، اإلحساس بالضغط، اإلحساس بالعزلة...( لدرجة 

 (.15، ص 2013يصعب معيا توضيح حدوده بجالء.)السويكري، 

 :لنفسيا.التعريف المغوي لألمن 1.1

 ويتكون مفيوم األمن النفسي المغوي من مقطعين ىما:األمن، والنفس.
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 األمن في المغة:-أ

أن األمن لغة يعني األمان (:14، ص 2009يرى ابن منظور في لسان العرب كما ورد في عقل )

ويقال أمنتو المتعدي فيو ضد أخفتو، وفي التنزيل واألمانة، وقد آمنت فأنا آمن، واألمن ضد الخوف، 

:" إذ يغشيكم النعاس أمنو منو وينزل : واآلمنة، األمن ومنولعزيز:"وآمنتيم من خوف"، ويقول الزجاجا

 عميكم من السماء ماء ليطيركم بو". نصب أمنو ألنو مفعول بو، كقولك: فعمت ذلك حذر الشر.

 النفس في المغة:-ب

 ( أن النفس تأخذ عدة معاني منيا:النفس، الروح. 1980في قاموس ابن منظور) جاء

ابن سيده: وبينيما فرق، وقال أبو إسحاق: النفس في كالم العرب يجري عمى ضربين: أحدىما قال 

أن يفعل كذا وكذا، أي في روعو، والضرب اآلخر معنى خرجت نفس فالن، أي روحو وفي نفس فالن 

ممة الشيء وحقيقتو، تقول قتل فالن نفسو وأىمكيا أي أوقع األىالك بذاتو كميا النفس فيو معنى ج

وحقيقتو، والنفس ما يكون بو التمييز، ويقال أن النفس ىي التي بيا العقل، وبقال نفس الشيء أي ذاتو 

 (.48، ص 2016وعينو وجوىره.)رحال،

 .التعريف االصطالحي لألمن النفسي:1.1

وباختالف زاوية التفسيرات حول تعريف األمن النفسي وذلك باختالف الباحثين، اختمفت اآلراء وتنوعت 

 نظرىم.

بدفء،  (:بأنو شعور الفرد بتقبل اآلخرين لو وحبيم إياه وأنيم يعاممونو1978يعرفو فاروق عبد السالم)

حساسو بالسالمة، وندرة شعوره بالخطر والتيديد  وشعوره باالنتماء إلى الجماعة وأن لو دورا فييا، وا 

 (.146، ص 2010والقمق.)درويش، شحاتة، 
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(:بأنو دافع سيكولوجي داخمي لدى اإلنسان، يسعى من خاللو إلى 1979)reGiTتايجر كما عرفو 

ستقرة، ويعد األساس الذي ُيمكِّن الفرد من العمل واإلنتاج ووضع المحافظة عمى بقائو وراحتو النفسية الم

األىداف وااللتزام بيا، إنَّو مجموعة أفعال وسموكيات تمكن األفراد من تجاوز المصاعب والمحن النفسية 

 (.164، ص 2015واالنفعالية التي يمكن أن تواجييم في معيشتيم.)أورد في عماد، 

( بأنو:"مقدار ما يحتاج إليو 986، ص 2007شار إليو في الطيراوي)( الم1985ويضيف الكناني )  

الفرد من حماية لنفسو ووقايتو من الظروف التي تشكل خطرًا عميو، مثل تقمبات المناخ والطبيعة واألوبئة 

واألمراض والحروب وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي، والتقميل من القمق المرتفع 

 ."مستقبل المجيول سواء فيما يتعمق بدراستو أو عممو، أو مأكمو أو ممبسوالمصاحب لم

( بأنو:"الرغبة في تجنب األلم 6( كما ورد في زايد)ب.ت، ص 1987في حين عرفو عبد الستار) 

والحصول عمى الراحة، والتحرر من الخوف والقمق والشعور بعدم األمن والبحث عن الحماية واالستقرار، 

 ى األشخاص القادرين عمى تحقيق المتطمبات الحيوية".واالعتماد عم

( بأنو:"حالة يكون فييا إشباع الحاجات مضمونا، وغير معرض لمخطر مثل 1989وأضاف زىران)

الحاجات الفسيولوجية، والحاجة إلى األمن، والحاجة إلى المحبة، والحاجة إلى االنتماء والمكانة، والحاجة 

، 1433تقدير الذات، وأحيانا يحتاج إلى السعي وبذل الجيد لتحقيقو".)كافي، إلى إلى التقدير، والحاجة 

 (.19ص 

( فيرى أن األمن النفسي ينبع من شعور 16، ص 2003( المشار إليو في الخضري)1994أما الحنفي )

وىو الفرد بأنو يستطيع اإلبقاء عمى عالقات مشبعة ومتزنة مع الناس ذوي األىمية االنفعالية في حياتو، 

 بذلك ينظر إلى األمن النفسي من الجانب االجتماعي دون غيره.



 الفصل الثالث:                                                                                األمن النفسي
 

 
32 

( أن األمن النفسي ىو سكون النفس 17، ص 2013( كما ُذِكَر في السويكري)1995ويشير الصنيع )

وطمأنينتيا عند تعرضيا ألزمة تحمل في ثناياىا خطر من األخطار، كذلك شعور الفرد بالحماية من 

 عية واالقتصادية والعسكرية.التعرض لألخطار االجتما

:ىو شعور الفرد بأنو محبوب متقبل من اآلخرين لو مكانة بينيم، aslowM واألمن النفسي عند ماسمو 

، ص 2005يدرك أن بيئتو صديقة ودودة غير محبطة يشعر فييا بندرة الخطر والتيديد والقمق.)أقرع، 

14.) 

و الذي يشعر أن حاجاتو مشبعة وأن المقومات ( أن الشخص اآلمن نفسيا ى1989ويرى أيضا زىران )

وبعكس  األساسية لحياتو غير معرضة لمخطر، واإلنسان اآلمن نفسيا يكون في حالة توازن وتوافق أمني،

 األمن النفسي عدم األمن والخوف من الخطر والتيديد.

نفسي: ىو األمن ( في تعريف األمن النفسي مع زىران، فيرى أن معنى األمن ال1990ويتفق الدسوقي )

، وىي حالة يحس فييا المرء بالسالمة واألمان وعدم التخوف واإلشفاق linoTeim  ysiescwlاالنفعالي 

رضاؤىا  مكفولين وتكون أحيانا إلشباع تمك عمى المستقبل وىي حال يكون فييا إشباع الحاجات وا 

وىو اتجاه مركب الحاجات بدون جيد، وغالبا يحتاج إلى المجاىدة المعقولة، والتي سوف تجمب الرضا، 

، ص 2013من تممك النفس بالثقة بالذات والتيقن من أن المرء ينتمي إلى جماعات إنسانية.)السويكري، 

17.) 

( أن 17، ص 2010( كما ورد في محمد )2004بد المجيد)كما اليمكن إغفال تعريف السيد محمد ع 

، والشعور باالطمئنان والحب والقبول واالستقرار واالنتماء واإلحساس األمن النفسي ىو عدم الخوف

شباع  بالحماية والرعاية والدعم، والسند عند مواجية المواقف، مع القدرة عمى مواجية المفاجآت، وا 

   الحاجات. 
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 لنفسي:.أبعاد األمن ا1

سية، واألمن أبعاد األمن متعددة ومنيا:العسكرية، واالقتصادية، واالجتماعية، والتربوية، والثقافية والنف 

يتضمن الثقة واليدوء والطمأنينة النفسية نتيجة لمشعور بعدم الخوف من أي خطر أو ضرر، ويكون 

لى العدل والحرية والمساواة اإلنسان آمنا حين تتوافر لو الطمأنينة عمى حاجاتو الجسمية والفسي ولوجية، وا 

يظل اإلنسان قمقا، ضاال، خائفا ال يستقر عمى األرض، وال يطمئن إلى والكرامة، وبغير ىذا األمن 

 (.23، ص 2013حياة.)الشحري، 

 .األبعاد األساسية:1.1

 الشعور بالسالمة والسالم وغياب ميددات األمن مثل الخطر والعدوان والجوع والخوف.-

 الشعور بالتقبل والحب وعالقات الدفء والمودة مع اآلخرين، ومن مظاىر ذلك االستقرار.-

 الشعور باالنتماء إلى الجماعة والمكانة فييا، وتحقيق الذات، والعمل الذي يدر دخاًل يكفي لحياة كريمة-

 في الحاضر والمستقبل.

 .األبعاد الثانوية:1.1

  ر.إدراك اآلخرين بوصفيم ودودين وأخيا-

 إدراك العالم والحياة بأنيما بيئة سارة.-

 الشعور بالسعادة والرضا.-

 الثقة باآلخرين وحبيم.-

 التسامح مع اآلخرين.-
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 االنطالق والتحرر والتمركز حول اآلخرين.-

 تقبل الذات والتسامح معيا والثقة بالنفس.-

 الشعور بالكفاءة واالقتدار والقدوة عمى حل المشكالت.-

  (.1363، ص 2018الحقيقية الواقعية لألمور.)متولي، عبد العزيز، المواجية -

( أن الشعور باألمن النفسي شعور 55، ص 2016ومن جانب آخر يرى ماسمو كما أشار إليو رحال)  

 مركب ومعقد، يتضمن ثالث أبعاد أولية أساسية ىي:

الفرد بأن اآلخرين يتقبمونو ويحبونو، وبأنيم ينظرون إليو ويعاممونو بدفء ومودة، ويقابل ذلك  شعور-أ

لمن ال يتوافر لدييم الشعور باألمن النفسي، شعور الفرد بأنو غير محبوب وبأنو يعيش وسط أناس ال 

 يحممون لو المودة، وبأنو مكروه ومحتقر. 

حساسو بأن ل-ب و مكانة في الجماعة، ويقابل ذلك لمن ال يتوافر لدييم الشعور شعور الفرد باالنتماء، وا 

 باألمن النفسي، الشعور بالعزلة واالنفراد.

شعور الفرد بالسالمة واالطمئنان وندرة الشعور بالخطر والتيديد والقمق، ويقابل ذلك لمن ال يتوافر -ج

 لحاالت.لدييم الشعور باألمن النفسي، شعور الفرد بالخطر والقمق في معظم ا

 .مكونات األمن النفسي:3

براىيم إبراىيم )   ( أن لألمن النفسي 58، ص 2015( كما ورد في القحماني)2004يشير محمد عثمان وا 

 ثالثة مكونات كما يوضحيا الشكل:
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 مكونات األمن النفسي

 

 

 األمن الفكري     األمن الجسمي                                   األمن االجتماعي               

 

براىيم إبراىيم. يوضح 02الشكل           مكونات األمن النفسي كما يراىا محمد عثمان وا 

ويتضمن شعور الفرد بإشباع حاجاتو االجتماعية، حيث يشعر الفرد بأن لو ذات .األمن االجتماعي:1.3

ن الفرد يدرك أن ليا دورًا اجتماعيًا مؤثرًا.ليا دورىا في محيطيا وتفتقد   حيث تغيب، وا 

ن المجتمع الذي يوفر 2.3 .األمن الجسمي:حيث يشير إلى مدى إشباع الفرد لحاجاتو البدنية والجسدية، وا 

ألفراده حاجاتيم األساسية يضمن مستوى من األمن يتناسب ومقدار ما وفر ألفراده، إال أنو في وقت 

ور الفرد باالنتماء لمجتمع ال يوفر الحد األدنى من الحاجات األساسية، إال أن األزمات يضطرب شع

المجتمع عندما يستطيع توفير الحاجات األساسية ألفراده قد ال يؤدي ذلك إلى اضطراب في شعور األمن 

محنة عند أفراده عندما يتساوى الجميع في تحمل ىذه الظروف الطارئة مما يجعل األفراد يتجاوزون ىذه ال

 وتصيرىم الظروف في بوثقة واحدة.

وىو أن يأمن الفرد عمى فكره، وعقيدتو من أن يتم قيره عمى ما يخالف ما يعتقد، إن  .األمن الفكري:3.3

حرية التدين تحكم كل مقومات المجتمع المسمم إال أن ىناك مطمبًا يجب أن يوضع في االعتبار عند 

سالمي وىو كل دين غير دين اإلسالم مكفول إلتباعو حرية الحديث عن حرية التدين في المجتمع اإل

 ممارسة عقائدىم شريطة أال يناصروا أحدًا عمى المسممين، وال يحاربوا المسممين في عقيدتيم.
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 .مقومات األمن النفسي:4

 ( في التالي:38-37، ص 2003تتمثل مقومات األمن النفسي كما أوردىا السيمي) 

 بالرضااإليمان العميق باهلل تبارك وتعالى يكسب المؤمنين أمنًا واطمئنانًا عجيبين، يمأل جوانحيم -أ

والتسميم والطمأنينة، ويبقى قول موسى عميو السالم عالمة عمى اإليمان العميق باهلل تعالى وداللة عمى 

 (.62)الشعراء:ِعَي َربِّي َسَيْيِديِن{الطمأنينة واألمن النفسي، وفيما قصو اهلل عمينا:}َقاَل َكالَّ ِإنَّ مَ 

كان يعيش بأمن نفسي عجيب يوم الخندق وىو يوم عصيب وقد  وكذلك محمد صمى اهلل عميو وسمم 

ْذ َزاَغِت اأَلْبَصاُر َوَبَمَغِت َاْلُقُموُب ا  لَحَناِجرَ وصفو اهلل تعالى:}ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َواِ 

 .(10َوَتُظنُّوَن ِبالمَِّو الظُُّنوَنا{)األحزاب:

 وىو دليل عمى اإليمان العميق باهلل والثقة بنصره، ومن ثم اطمأنت قموبيم لنصر اهلل. 

التوكل عمى اهلل وىو بحر عميق، فيو طريقة المؤمنين، وطريقة الصالحين، وىو صمة عظمى باهلل -ب

م جدًا في األمن واالطمئنان النفسي، والقرآن مميء بالحديث عن تبارك وتعالى رب العالمين، والتوكل مي

َفْاخَشْوُىْم َفَزاَدُىْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا  مْ كُ وا لَ عُ مَ جَ  دْ قَ  اَس النَّ  نَّ إِ  اَس النَّ  مُ يُ لَ  الَ قَ  ينَ ذِ التوكل قال اهلل تعالى:}الَّ 

 المَُّو َوِنْعَم اْلَوِكيُل{

وتعالى يورث العبد األمن النفسي، ويقوي صمتو باهلل تعالى عمى زوجو يطمئن بو القمب ذكر اهلل تبارك -ج

 وتستريح إليو النفس.

عظيمة، نافعة في تحقيق األمن النفسي وذلك بذىاب الغم واليم والحزن، كما تكفيو من ومن ىذه األذكار 

ُقُموُبُيْم ِبِذْكِر المَِّو َأاَل ِبِذْكِر المَِّو َتْطَمِئنُّ نُّ الشرور واليموم، قال تعالى:}الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِ 

 (.28اْلُقُموُب{)الرعد:
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الدعاء وىو باب واسع عظيم وأمر نافع يحقق األمن النفسي، قال صمى اهلل عميو وسمم )الدعاء سالح -د

ة القرآنية (، وىناك جممة من األدعي1/699المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات واألرض()الحاكم،

 من المنشود والطمأنينة المطموبة.واألدعية النبوية إذا بيا العبد حققت لو األ

معرفة شأن القضاء والقدر وتحقيق األمن النفسي من أخذ بيا اطمأنت نفسو وسكن قمبو وتحقق لو -ه

ي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ِمْن األمن النفسي المطموب، قال تعالى:}َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي َاأْلَْرِض َواَل فِ 

 (.22)سورة الحديد:َقْبِل َأْن َنْبَرَأَىا ِإنَّ َذِلَك َعَمى المَِّو َيِسيٌر{

معرفة شأن االبتالء وحقيقتو وسببو ويكسب القموب األمن النفسي والرضا القمبي، ذلك أن المؤمنين -و

َلْيَنا جميعيم معرضون لالبتالء قال تعالى:}ُكلُّ َنْفٍس  َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُموُكْم ِبالَشرِّ َوالَخْيِر ِفْتَنًة َواِ 

 (35)األنبياء:ُتْرَجُعوَن{

الصبر عمى المصائب والمكروىات، وال بد لممؤمن في رحمتو إلى اهلل تعالى من الصبر عمى كل ما -ز

لى:}ُقْل َياِعَباِد َالَِّذيَن َآَمُنوْا ينزل بو من المصائب، أو ما يتوقعو من المخاوف، والصبر ضياء وقال تعا

اِبُروَن َأْجَرُىْم ِبَغْيِر ْاَتُقوا َربَُّكْم ِلمَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي َىِذِه الدُّْنيَ  ا َحَسَنٌة َوَأْرُض المَِّو َواِسَعٌة ِإَنَما ُيَوَفى الصَّ

 (.10ِحَساْب{)الزمر:

يثبت المؤمن ويحفظ عميو أمنو النفسي وىو  االطالع عمى المبشرات المثبتات، إن من أعظم ما-ر

اطالعو عمى جممة من المبشرات والمثبتات المثبتة في كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو، قال تعالى:}َيا َأيَُّيا 

 .(7َوُيثَبِّْت َأْقَداُمُكْم{)سورة محمد: ُكمْ الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تَْنُصُروا المََّو َيْنُصرْ 

 ي:.أهمية األمن النفس5

 ( فيما يمي:55، ص 2015تكمن أىمية األمن النفسي كما أشارت إلييا القحماني)  
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 الثبات                                                

 أىمية األمن النفسي        تكامل الشخصية     اإلحباط     البعد عن                 

                اإلسالمية                                                                            

 الثقة الكاممة بمعية                                          

 اهلل  ونصره                                           

 

 أىمية األمن النفسي. يوضح 03الشكل                           

تحقيق األمن النفسي في المجتمعات مطمبًا لكل الدول والحكومات، ولكثير من مراكز الدراسات  يعد 

واألبحاث، ويالحظ أن ىناك قصور عن تحقيق األمن النفسي واالطمئنان، وتبرز أىمية األمن النفسي 

 لإلنسان في الجوانب التالية:

ا عنو، والعامل ال يستطيع العمل من غير الثبات: فمن كان مضطربًا خائفًا فإن الثبات يكون بعيد-١

ال كان إنتاجو في عممو ضعيفًا.  ثبات واستقرار، وا 

البعد عن اإلحباط واليأس: وىو مرض مدمر لمنفس اإلنسانية، يتخبط صاحبو باليأس ويدمر الصور -٢

ويقوي نفسو  اإليجابية ويسيطر عميو االكتئاب، فاإلنسان اإليجابي ال يستسمم لميأس واإلشارات السمبية

 ويشد من عزيمتيا بالصبر ليفوز بالنجاح.



 الفصل الثالث:                                                                                األمن النفسي
 

 
39 

اكتمال الشخصية اإلسالمية: فإن اكتمال الشخصية اإلسالمية صاحبيا واسع الصدر مطمئن ال يقمق -٣

عظيم األمل كثير التفاؤل جميل التوكل، حسن العبادة، دائم العمل في خدمة دينو وأمتو، راٍض سعيد، 

 يتحمى باألخالق الحميدة.

 النظريات المفسرة لألمن النفسي:-6

  نظرية التحميل النفسي:-أوَّالا 

تقوم  STioerl( أن نظرّية الّتحميل الّنفسّي والّتي جاء بيا سيغموند فرويد 15، ص 2017)عرةأشار أبو 

عمى أن الجياز الّنفسّي لإلنسان مكّون من ثالثة أقسام، وىي:)اليو: وىو مستودع الغرائز لدى الفرد 

ويجري كّل ما ىو موروث، وما ىو موجود منذ الوالدة، وما ىو ثابت في تركيب البدن. واألنا: وىو جزء 

الوالدين والمجتمع والمثل العميا في  واألنا األعمى: وىو قسم يمثل سمطةوسيط بين اليو والعالم الخارجّي. 

 ذلك المجتمع(.

من الّتيديدات ويرى فرويد أّن األنا ىو المسؤول عن توفير األمن الّنفسّي بمحافظتو عمى ذات الفرد   

أّن عدم الّشعور باألمن ينشأ عن شعور الفرد بالّدونّية والّتحفيز  reliTالداخمّية أو الخارجّية، ويرى آدلر 

مما يدفعو إلى القيام بتعويض ذلك ببذل المزيد من ؛ الّناتجين عن إحساس بالقصور العضوّي أو المعنويّ 

عند  ّنفسيّ نافعًا، أو سمبّيًا كالعنف أو الّتطّرف، لذا فقد ارتبط مفيوم األمن ال الجيد اّلذي قد يكون إيجابّياً 

 آدلر بقدرة الفرد عمى تحقيق الّتكّيف والّسعادة في ميادين العمل والحّب والمجتمع.

 النظرية اإلنسانية:-ثانياا  

يقوم تصور مفيوم األمن الّنفسي عند أصحاب االتجاه اإلنساني)روجرز، ألبرت، وماسمو...( عمى تحقيق  

الفرد لذاتو، وأن الفرد يشعر بالتيديد والعجز عن عدم استطاعتو إشباع حاجاتو ومواجية مشكالتو بمعنى 
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نجد أنو  yiieo ei  eiTwTnem ooMwolsaوفقًا ليرم ماسمو لمحاجات  آخر فقدان األمن النفسي،

رتب الحاجات وفقًا لمتالي: الحاجة الفسيولوجية، الحاجة لألمن، الحاجة لمحب واالنتماء، الحاجة لتقدير 

الذات، والحاجة لتحقيق الذات، وتعتبر ىذه الحاجات متدرجة ىرميًا وأكثرىا إلحاحًا يسيطر عمى الشعور، 

وقد تيمل، ولكن عندما  لحاجات المشبعة فتقل أىميتياويحرك الفرد نحو الطريق المناسب إلشباعيا، أما ا

تشبع حاجة معينة تظير الحالة التالية لتأخذ دور سابقتيا في تنظيم السموك، ألن الحاجة المشبعة ال تعد 

 دافعًا، وينشئ ماسمو ىرم لمحاجات بترتيب تنازلي كالتالي:

 التسمسل اليرمي عند ماسمو

yiieo ei  eiTwTnem ooMwolsa 

 

 تحقيق الذات      

                                                          Solielyici  lili 

 ioiiiyاالحترام والتقدير                                            

 ciieo lsnewlالحاجات االجتماعية                                         

 linoTeimالحاجة إلى األمن)الطمأنينة(                                        

            physyological needs الحاجات الفسيولوجية                                

 يمثل التسمسل اليرمي لمحاجات عند ماسمو 04الشكل                         
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وبذلك نجد أن الحاجة لألمن تأتي في المرتبة الثانية في ىرم ماسمو لمحاجات مما يجعميا حاجة أساسية 

 (.26-25، ص 2007ُيبنى عمى إشباعيا بقية الحاجات في اليرم.)نقاًل عن: السيمي، 

 iTsrlr :نظرية آلبورت-ثالثاا 

فاألشخاص الشخصية السميمة الناضجة، اىتم آلبورت بدراسة األصحاء، إذ عدَّ األمن النفسي من مميزات 

األسوياء من الراشدين يتميزون بقدرتيم عمى التقبل، وتحمل الصراعات، واإلحباطات التي اليمكن تجنبيا 

في الحياة، كما أن لدييم صورة موجبة عن أنفسيم، وىم قادرون عمى مواجية مشاكل الحياة بطرائق فعالة 

 خبراتيم الماضية،ل التوازن، كما أنيم قادرون عمى االستفادة من بعيدا عن اإلصابة باإلحباط أو اختال

ويمكنيم تأجيل إشباع حاجاتيم، وتحمل اإلحباطات اليومية بعيدا عن لوم اآلخرين عمى أخطائيم أو 

 (.25، ص 2015)الزعبي،  ممارسة سموك غير مرغوب.

 .عوامل األمن النفسي:7

 ( فيما يمي:95-94، ص 2014) نعيسةتتمثل عوامل األمن النفسي كما ذكرتيا 

كبيرًا في نشأة الشعور بالحب مقابل الحرمان من الحب: تؤكد الدراسات النفسية أن الحب يمعب دورًا -أ

شخصية اإلنسان وفي تشكيل مفيوم الذات لديو وبالتالي في شعوره باألمن النفسي بحيث يؤدي إحباط 

ألمن األمن النفسي، بحيث يؤدي إحباط الحاجة إلى الحب الحاجة إلى الحب لديو وبالتالي في شعوره با

 إلى تدىور الحالة النفسية والجسمية لإلنسان.

يعد غذاًء ضروريًا لنموه النفسي،  البنيماالقبول مقابل اإلىمال والنبذ: فالقبول الذي يمنحو األبوان -ب

ال فإنو لن ينتج عن شعوره  فيو)المراىق( بحاجة إلى أن يشعر باألمن النفسي الذي بالحب والقبول وا 
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يصبح ناضجًا، كذلك حسن التوافق من الناحية الوجدانية، بحيث يؤدي فرضو وعدم تقبمو والطمأنينة مما 

 ينمي لديو الشعور العدائي نحو العالم من حولو.

المراىق االستقرار العائمي مقابل عدم االستقرار العائمي: إن استقرار الوسط العائمي يؤدي إلى شعور -ج

باألمن النفسي فكمما كانت األرض التي يعيش فييا المراىق ثانية ترحب بو ساعد ذلك عمى نموه وتوافقو 

 مع البيئة.

 أهداف األمن النفسي:-8

 تتمثل أىداف األمن النفسي في اآلتي:

عاون من *إزالة عوامل الخوف من اإلجرام واالنحراف والشعور بعدم األمن، يحقق الرغبة األكيدة في الت

 أجل تحقيق الوقاية والتخمص من مثل ىذه األحاسيس من خالل تطبيق مضامين األمن الشامل.

توعية وتثقيف الجميور وضمان إطالعو عمى الوضعية األمنية من واقع اإلحصائيات والجيود المبذولة *

 ازرة.وما تم تحقيق من نتائج إيجابية وما تم توفيره من إمكانيات المشاركة لمدعم والمؤ 

*خمق رادع ذاتي، من خالل تنشئة المواطن وتعويده عمى االلتزام بأحكام التشريعات النافذة وتوفير عوامل 

التحصين الذاتي بجيد متكامل من األسرة والمدرسة والمسجد والييئات المجتمعية وغيرىا.)الشحري، 

 (.19، ص 2013
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 خالصة:

مما سبق ذكره يتضح لنا أن األمن النفسي أىم أحد الحاجات النفسية لإلنسان والتي ينبغي أن        

ُتسبع من الطفولة، ليذا عّده ماسمو محور أساسي وميم من محاور الصحة النفسية فيو يعمل عمى 

يني أو مواجية اإلحباطات التي يتعرض ليا في حياتو اليومية سواء عمى الصعيد الممساعدة الفرد عمى 

غيره، إضافة إلى أنو يرمي إلى إزالة كل عوامل الخوف والقمق والتخمص من مثل ىذه األحاسيس، يقوم 

 ىذا المفيوم عمى النظرية اإلنسانية لماسمو. 
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 تمهيد:

يعد االغتراب ظاىرة إنسانية معقدة، يصعب تحديدىا كمفيوم كونيا القت تناقضات في تعريفيا من     

تحديد  قبل الباحثين النفسانيين واالجتماعيين والتربويين إضافة إلى الفالسفة، سنحاول في ىذا الفصل

المصطمح بالرغم من تعدد اآلراء حولو، المعالجة النظرية في ضوء النظريات المفسرة، أبعاد االغتراب 

الوظيفي، مراحمو أنواعو نتائجو، كما تم التطرق إلى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، 

 التحضير العممي لممستشار ونشاطاتو.

 .مفهوم االغتراب الوظيفي:1

رى الكثير من الباحثين أن مفيوم االغتراب يستخدم بدالالت متعددة ومختمفة بسبب تعدد استعماالتو ي     

 (.16، ص 2007وكثرة العموم واالتجاىات التي تناولتو بالبحث والدراسة. )بن زاىي، 

 االغتراب لغة:.1.1

 القاموس العربي:-أ

الغربة أي االبتعاد عن الموطن، فبذلك ترد  االغتراب ىو االبتعاد عن الوطن، ومعنى غرب: ذىب، ومنيا

الكممة العربية "غربة" في المعاجم العربية لتدل عمى معنى النوى والبعد، فغريب أي بعيد عن وطنو، 

والجمع غرباء، واألنثى غريبة، والغرباء ىم األباعد، و"اغترب فالن إذا تزوج إلى غير أقاربو"، وعمى ىذا 

عمى معنيين، المعنى األول: يدل عمى الغربة المكانية، والمعنى الثاني: يدل  النحو فالكممة العربية تدل

 (.21، ص 2005عمى الغربة االجتماعية. )العبد اهلل، 
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( االغتراب بأنو يعني تدمير وانييار العالقات الوثيقة، 1989عرف ولمان ) قاموس العموم السموكية:-

ي تعميق الفجوة بين األجيال، أو زيادة اليوة الفاصمة بين وتمزق مشاعر االنتماء لمجماعة الكبيرة، كما ف

 (.29، ص 2003الجماعات االجتماعية عن بعضيا البعض اآلخر. )خميفة، 

 القاموس الغربي:-ب

 ( االغتراب في القاموس الغربي كما يمي:50-49، ص 2014أورد عبد القادر )

مشتق   alienation في أصمو الالتيني( أن المعنى االشتقاقي لمصطمح االغتراب 1970يرى شاخت )

والمشتق من الفعل نقل أو أبعد أو استمب، بمعنى أصبح الشيء غريبًا عن  alienatioمن االسم الالتيني 

رتباط واالنتماء إلى اآلخر، بينما اعتبر والتي تعني اال alienusصاحبو، وىذا الفعل من المفظة الالتينية 

 في القاموس االنجميزي والفرنسي ىو ترجمة لثالث كممات ألمانية: ( أن مصطمح االغتراب1972آرون )

: تستخدم بمعنى قانوني كعقود البيع والشراء والصفقات التجارية Verausserung الكممة األولى:

 والمعامالت.

: تعني اغتراب العمل عن صاحبو، أي عدم شعور الشخص باالنتماء أو Entausserung الكممة الثانية:

 بيذا العمل والمقصود ىو تحول العمل واإلبداع إلى فعل خارجي غريب عن فاعمو. الرابطة

 : تشير ىذه المفظة إلى المعنى المباشر لكممة الغربة.Entfremdung الكممة الثالثة:

في المغة الفرنسية تحويل أو نقل لممكية أو حق نحو آخر أو آلخر وىو فقد  Aliénationوتعني كممة 

 لحق طبيعي.

والتي  etéinéilAفيي خمل أو اضطراب عقمي وتقابل ىذه الكممة  Aliénation mentale كممةأما 

 تعني طبيب األمراض العقمية.
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 إلى أربعة معاني أساسية: etéinéléAلقد ُفسرت الكممة الالتينية 

ية المعنى القانوني: تعني انتقال أو بيع حق أو ممك أو مال كما ىو متداول في األدبيات االقتصاد

 والقانونية.

 المعنى السيكولوجي والطبي: الضعف العقمي العام أو اضطراب عقمي يجعل الفرد مسموبًا لمعقل.

 المعنى الديني أو الروحي: ويعني انحالل الرابطة بين الفرد وخالقو.

 التعريف االصطالحي لالغتراب الوظيفي:.1.1

إلى  -1988حسب محمود رجب -حين محاولة تحديد المفيوم االصطالحي لالغتراب يمكن تصنيفو     

(، مفيوم االغتراب قبل عيد"ىيجل"، ومفيوم 17-16، ص 2007ثالثة أصناف كما أشار إلييا بن زاىي)

 االغتراب في عيد"ىيجل"، ومفيوم االغتراب بعد عيد"ىيجل".

 :مفهوم االغتراب قبل عهد هيجل-أ

من أبرز مفاىيم االغتراب قبل عيد "ىيجل" نجد المفيوم الديني، والذي يتمخص في معنى االنفصال، أي 

اإلنسان عن الطبيعة)الممذات والشيوات(، وانفصال اإلنسان المؤمن انفصال اإلنسان عن اهلل، وانفصال 

 عن اإلنسان غير المؤمن.

جود اإلنساني، وحياة اإلنسان عمى األرض ما ىي إاّل فاالغتراب في المفيوم الديني ظاىرة حتمية في الو 

 غربة وطنو األسمى، الوطن السماوي.
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 مفهوم االغتراب في عهد هيجل:-ب

أن ىيجل اىتم في معظم مؤلفاتو بمصطمح االغتراب حتى أطمق عميو أبو  1988يرى محمود رجب 

( ىيجل رائدًا في مجال الكتابة عن االغتراب، 2003) ياالغتراب، ويعتبر كل من معاذ أنور، والشحمان

انفصام موروث بين الفرد  فتمتنسان في ىذا العالم، في وجود اإل متجذرفاالغتراب عند ىيجل واقع 

بوصفو ذاتًا مبدعة تريد أن تكون وأن تحقق نفسيا، وبين الفرد موضوعًا واقعًا تحت تأثير اآلخرين، وقد 

غتراب عند"ىيجل" بنظرة شمولية تتجسد في أنو انعكاس لتصدعات وانييارات في حدد الوجوديون فكرة اال

-الكل، بين الفرد-الموضوع، بين الجزء-تجربتو الوجودية، بين الذاتالعالقة العضوية بين اإلنسان 

 المستقبل.-المجتمع، بين الحاضر

بالتخارج وىو تمام المعرفة  وقد ميز ىيجل بين مجالين لالغتراب ىما االغتراب االيجابي والذي أسماه

بذاتيا، إذ أن المعرفة المطمقة تتضمن االغتراب بقدر ما تحتوي في ذات الوقت عمى حركة نحو التخطي، 

واالغتراب السمبي وىو تخارج ما لم يعرف ذاتو إاّل بوصفو حقيقة قائمة عمى امتالك العالم واستدماج 

 الوعي بو.

 مفهوم االغتراب بعد عهد هيجل:-ج

د عيد ىيجل بدأ مصطمح االغتراب ينسمخ عن بعديو االيجابي والسمبي، وأصبح يقصد بو معنى بع

 السمب، ومن أبرز المفكرين الذين عبروا عن ذلك:

كارل ماركس:استخدم "ماركس" مفيوم االغتراب في كتاباتو الدينية والسياسية إاّل أن تركيزه عمى استخدام 

كان في تحميالتو االقتصادية، خاصة ما يتعمق منيا بمجال تحميل العمل، وقد ارجع أسباب  ىذا المصطمح

االغتراب إلى أن بعض األفراد يغتربون عن أعماليم ألسباب موضوعية كامنة في عالقات اإلنتاج ونسق 
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طبيعة وعن السيادة الطبقي مما يؤدي إلى انفصاليم عن العمل واإلنتاج، كما يؤدي إلى اغترابيم عن ال

 ذاتيم.

الوجودية: انفصال الفرد عن األنا الواقعية بسبب االنغماس في التجديدات وضرورة التطابق مع رغبات -

 اآلخرين ومطالب المؤسسات االجتماعية.

أما فرويد فإنو يفسر االغتراب في ضوء نظريتو في الشخصية، فيو يؤسس مفيومو لالغتراب افتراضيًا، -

 ب األنا عن اليو أي اغتراب الشعور عن الالشعور.فاالغتراب ىو اغترا

( بأنو زممة األعراض التي يبدو معيا الفرد وكأنو غريب عن المجتمع 2004تعرفو سناء حامد زىران)     

الذي يعيش فيو حيث تزداد اليوة بين الفرد وعالمو، كما تعرفو رجاء الخطيب عمى أنو ظاىرة اجتماعية 

ن بصورة متفاوتة من فرد إلى آخر، وتختمف باختالف المينة والمستوى موجودة عند كل الناس ولك

التعميمي ومقدار الظروف النفسية واالجتماعية التي يعيش فييا الفرد، ويتفق ذلك مع التكوين البيولوجي 

 (.277والنفسي والصحة النفسية التي يتمتع بيا الفرد.)بن عمارة، د.ت، ص 

(: االغتراب الوظيفي عبارة عن 300، ص 2014دروزة والقواسمي)( كما ورد في 2008يضيف الشواف)

شعور العاممين بعدم انتمائيم لممنظمة التي يعممون بيا، وأنيا لم تعد المكان المناسب لالستمرار بو، 

ويرجع ذلك إلى أسباب تتعمق بالمنظمة أكثر مما تتعمق بالموظفين، وىو توجو خطير يالمس عالقة 

 ممنظمة مما يترتب عميو نتائج وخيمة لكال الطرفين.االنتماء والوالء ل
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 .المعالجة النظرية لمفهوم االغتراب في ضوء النظريات المفسرة:1

 .نظرية اغتراب الشباب عند "كينستون":1.1

نظريتو عن اغتراب الشباب في كتابو "اغتراب الشباب في المجتمع  1965عرض كينستون      

األمريكي" حيث بين أن االغتراب يحدث في كل المجتمعات باختالف أنماطيا الثقافية والسياسية 

زالت واالجتماعية، فنظرية االغتراب تحمل معاني تشاؤمية وال يتحدد وجود االغتراب بعوامل محددة، لو 

 ىذه العوامل لزال معيا االغتراب.

 .نظرية أزمة الهوية عند اريكسون:1.1

 1968إن اليدف األساسي لنظرية اريكسون ىو اىتمام النظرية بتطور ىوية األنا، ويرى اريكسون      

حددًا أن فترة المراىقة حاسمة في نمو ىوية األنا لدى الفرد حيث عندما يكون الفرد المراىق ىدفا مركزيا م

فإن ذلك يعطيو إحساسا بالتوحد، فتحدد ىويتو ويدخل مرحمة األلفة واالنتماء ألن عدم تحديد اليوية 

 لممراىق وعدم توحده يؤدي بالفرد إلى الشعور باالغتراب.

ألن ظاىرة االغتراب من الظواىر التي شغمت بال الكثير من الباحثين والفالسفة في كل  نظرا     

 العصور، وقد ركزت معظم الدراسات عمى النشأة التاريخية لظاىرة االغتراب وأىممت االىتمام بأسبابيا.

 أنو يوجد مدرستان تناولت االغتراب: Mehra 1973أشار ميرا 

االغتراب من ناحية اجتماعية، واعتبرت أنو مشكمة اجتماعية تنشأ كرد فعل األولى: تناولت ظاىرة 

لمضغوط والتفكك والظمم الموجود في النظام االجتماعي، وال سيما في المجتمع الميبرالي، وينظر لمفرد 

المغترب بأنو ضحية لمجتمعو، وأن اغترابو قد فرض عميو بواسطة النظام االجتماعي غير العادل، وىذه 

 نظرية أغفمت أثر شخصية الفرد وما يعاني من اضطرابات.ال
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أما الثانية: عالجت ىذه الظاىرة من الناحية النفسية، باعتبارىا مشكمة نفسية وينظر إلييا عمى أنيا تطورية 

بطبيعتيا وتعزو أسبابيا الجذرية إلى األمراض الشخصية، وىذا االعتقاد ينظر لإلنسان عمى أنو ضحية 

و المبكرة وأنماط العالقات األسرية، فاغتراب الفرد يعد اختيارا ذاتيا ويستخدم كميكانيزم دفاع لخبرات طفولت

 (.133)بن زاىي، تاوريريت، د.ت، ضد الصراع النفسي.

 .أبعاد االغتراب:3

 ( خمسة أبعاد لالغتراب ىي:21-20، ص 2018حدد سيمان المشار إليو في عابد)

 AstAiinAiiwAPدرة:.فقدان السيطرة أو حالة الالق1.3

وىذا المعنى لالغتراب يشير إلى شعور الفرد بأنو ال يستطيع التأثير )ليست لديو القدرة( عمى المواقف 

االجتماعية التي يتفاعل معيا، فالفرد المغترب ىنا ال يتمكن من تقرير مصيره، أو التأثير في مجرى 

 تتناول حياتو ومصيره فيعجز بذلك عن تحقيق ذاتو.األحداث الكبرى، أو في صنع القرارات الميمة التي 

 tAiinAiigAnénM .فقدان المعنى أو الالمعنى:1.3

وىذا المعنى لالغتراب يشير إلى شعور الفرد بأنو يفتقر إلى مرشد أو موجو لمسموك واالعتقاد، والفرد 

لحياتو وتحدد اتجاىاتو المغترب ىنا يشعر بالفراغ اليائل نتيجة لعدم توفر أىداف أساسية تعطي معنى 

  وتستقطب نشاطاتو، كما يعني عجز الفرد عن الوصول لقرار.

 Normlessnessأو  enAoéA.الالمعيارية:3.3

وىذا المعنى لالغتراب يشير إلى شعور الفرد بأن الوسائل غير المشروعة مطموبة، وأنو بحاجة إلى 

النجاز األىداف، وىذه الحالة تنشأ عندما تتفكك استخدام طرق غير مشروعة وغير موافق عمييا اجتماعيًا 

 القيم والمعايير االجتماعية تفشل في السيطرة عمى السموك الفردي وضبطو.
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 Social Isolation االنعزال االجتماعي أو حالة العزلة والالانتماء:.4.3

 وفي ،المعنى لالغتراب يشير إلى شعور الفرد بالغربة واالنعزال عن األىداف السائدة في المجتمع وىذا

 أو األمة.ىذه الحالة ال يشعر الفرد باالنتماء إلى المجتمع 

 strangementE-fAtS االغتراب الذاتي أو النفور من الذات:.5.3

إيجاد األنشطة المتكافئة ذاتيًا، أي أن اإلنسان ال يستمد وىنا يشير االغتراب لشعور الفرد بعدم القدرة عمى 

الكثير من العزاء والرضا واالكتفاء الذاتي من نشاطاتو ويفقد صمتو بذاتو الحقيقية، ويصبح مع الزمن 

 مجموعة من األدوار والسمع واألقنعة، وال يتمكن من أن يشعر بذاتو ووجوده إاّل في حاالت نادرة.

 الغتراب يمكن تمخيصيم في الشكل التالي:بعد توضيح أبعاد ا

 فقدان السيطرة أو حالة الالقدرة                                           

 فقدان المعنى أو الالمعنى                                                  

 الالمعيارية          أبعاد االغتراب                         

 االنعزال االجتماعي أو العزلة والالانتماء                                                             

 االغتراب الذاتي أو النفور من الذات                                                  

 )إعداد الباحثة(.(: أبعاد االغتراب 05الشكل رقم )                        
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 .مراحل االغتراب الوظيفي:4

إن ظاىرة اغتراب العامل تمر بثالث مراحل، كل مرحمة تؤدي إلى المرحمة األخرى وتصبح العالقة بين 

ىذه المراحل عالقة تراكمية تؤدي في النياية إلى درجة االغتراب الكمي لمعامل، وتنعكس نتائج كل مرحمة 

، ص 2018خطورتيا وىذه المراحل ىي كاآلتي كما أشار إلييا الحواس)عمى المؤسسة حسب درجة 

131:) 

تتميز ىذه المرحمة بشعور الموظف بأن العالقة بينو وبين المؤسسة التي  .مرحمة االغتراب النفسي:1.4

يعمل بيا لم تعد طبيعية، وأنو أصبح يسودىا شيء من التوتر، ويعزو الموظف ذلك إلى أن المؤسسة أو 

ومون بتمثيميا أصبح لدييا موقف سمبي تجاىو، وأنو لم يعد لو نفس القدر من األىمية الوظيفية من يق

 والمنزلة االجتماعية لدييا إلى أن يدخل في دائرة النسيان واإلىمال في المؤسسة.

طرًا وتعتبر ىذه المرحمة امتدادًا لمرحمة االغتراب النفسي، ولكنيا أكثر خ .مرحمة االغتراب الذهني:1.4 

عمى المؤسسة والعاممين، حيث تتميز بالشرود الذىني وعدم القدرة عمى التركيز عمى العاممين ويبدو عمى 

العاممين مظاىر الحزن واالكتئاب، وتكثر أخطاء األداء الوظيفي إلى حد ممحوظ، وتتدنى لدى العاممين 

الطمب عمى اإلجازات والبحث عن  القدرة عمى التعمم والرغبة في التدريب عمى أي ميارات جديدة، ويكثر

      أي سبب يمكن أن يعطي لمموظف مبررًا لالبتعاد عن جو المؤسسة.

ويصبح فييا االغتراب الوظيفي اغترابا كميًا، حيث يكثر الغياب والتأخر  .مرحمة االغتراب الجسدي:3.4

عن الدوام والخروج أثناء الدوام واالنصراف قبل نياية الدوام، وتكثر االنتقاالت الجماعية في المؤسسة 

وتصبح الصراعات بين العاممين المشرفين واضحة، ويفقد الرؤساء المباشرون القدرة عمى السيطرة عمى 

                                مور.                                                     األ
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 يمكن تحديد االغتراب الوظيفي في نوعين: .أنواع االغتراب الوظيفي:5 

 االغتراب الشخصي:-أ

وأفعال، وبين ويمثل شعور الفرد بأن ىناك اختالف، أو تناقض بين ما يفعمو بشكل يومي من تصرفات، 

شخصيتو الحقيقية، بمعنى عدم التوازن بين ذات الفرد، وسموكو اليومي، فالفرد في ذلك يصبح مغتربًا عن 

ذاتو في نشاط العمل، وعمى وجو الخصوص عندما يفقد الفرد السيطرة عمى عممو، والشعور بالروابط 

تراب الشخصي، نتيجة إحساسو الكاممة، وىدف المنظمة، ونقص االحتواء، ويكون شعور الفرد باالغ

بالخضوع لمضبط الخارجي، وبالتالي فقدانو القدرة عمى التحكم في تسيير أمور حياتو، ولعل تمك النتيجة 

يمكن إرجاعيا إلى طبيعة التكوين النفسي لإلنسان، حيث أن الفرد غالبًا ما يتعرض إلى عدم التوازن بين 

لم يصبح لو السيطرة عمى تسيير أمور حياتو، وأن كل شيء ذاتيتو، وسموكو اليومي، حينما يشعر بأنو 

 خارج نطاق تحكمو.

 االغتراب االجتماعي:  -ب

ويقصد بو شعور الفرد باالنعزال عن اآلخرين، سواًء كان اآلخرون زمالء في العمل، أو رؤساء، أو 

ع عمى األىداف ويرجع )المغربي( االغتراب االجتماعي إلى غياب اإلجماأصدقاء أو األسرة...الخ، 

العامة، فيما بين العاممين وبين اإلدارة، وقد يرجع ذلك لعدم توافر المعطيات التي تمكن العاممين من 

مباشرة أعماليم، ويرجع ظيور االغتراب االجتماعي أيضا إلى منيجية التفكير المواكبة لمتطور 

م، فأصبح األفراد مع ىذا التطور ليسوا االقتصادي، والتي انعكست في أننا أصبحنا نفكر بالكميات، واألرقا

سوى أرقام، في ظل غياب العدالة، وميل كفة الميزان لصالح رأس المال، عمى حساب قوة العمل، 

وانخفاض مستوى ومعدالت األجور بما يتوازن مع الغالء المتصاعد، والتضخم وتدىور بيئة العمل. 

 (.44-43، ص 2017)سعيد، 
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 :نتائج االغتراب الوظيفي.6

 ( فيما يمي:55، ص 2007)تتمثل نتائج االغتراب الوظيفي كما أشار إلييا بن زاىي

 .التراجع واليامشية:1.6

فيناك الكثير من الناس ممن يعجزون عن التكيف لحركة المجتمع باتجاه مواكبة االندفاع وراء      

استمرارىم التمسك بالقيم التقميدية، وىم المغانم المالية وتحقيق المكانة االجتماعية األرفع، ومن أسباب ذلك 

كثيرا ما يغالون في تصورىم لألثر االيجابي لما يفعمون ووقعو االجتماعي والنفسي في نظر اآلخرين، وفي 

إطار ىذه التطورات الكيفية تخف وطأة اإلحباط ويتحول اإلخفاق المادي إلى نجاح أخالقي يتصدر 

 مق منيا ىؤالء في تبرير مواقفيم الرافضة لبيارج الحياة.الشرف في مختمف االعتبارات التي ينط

 .اضمحالل اليوية:2.6

يالحظ في ضوء األبحاث الحديثة أن أقصى ما تصمو حالة االغتراب في سياقات التغير االجتماعي      

واالقتصادي والتصنيع، ىو انفصال اإلنسان عن ذاتو، وىي التي  سماىا ممفن سيمان باالغتراب عن 

 ات.الذ

 .العزلة وتآكل االنتماء:3.6

وىي التي تكون بارزة غالبا في المجتمعات الحديثة الغربية والتي تكون قائمة عمى الفردية دون      

االىتمام بروح الجماعة، وكذلك ضمور التواصل بين سكان المدن الحضرية، وبروز الحواجز النفسية 

 يم.واالجتماعية التي تسبق المسافات التفاعمية بين
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 .مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني:7

عمى تعيين مستشاري  1991سبتمبر  18المؤرخ في  219/1241/91نّص المنشور الوزاري رقم      

التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في الثانويات أوال ثم المتوسطات ثانيا، وذلك بيدف إخراج التوجيو من 

يمارس مستشار التوجيو حقمو اإلداري إلى مجال المتابعة النفسية والتربوية لممسار الدراسي لمتمميذ، و 

واإلرشاد المدرسي والميني نشاطو في المؤسسة التعميمية كعضو من الطاقم التربوي، ويكون نشاطو تحت 

 إشراف مدير الثانوية إداريا، ومدير مركز التوجيو المدرسي والميني تقنيا.

واجبات مستشار لتحديد مسؤوليات و  1991نوفمبر  13المؤرخ في  827ثم صدر المنشور الوزاري رقم 

التوجيو المدرسي في المؤسسة التي يعمل بيا، حيث ينشط كّل مستشار في مقاطعة جغرافية يحددىا مركز 

التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، تتكون ىذه المقاطعة من ثانوية وعدد من المتوسطات التابعة ليا 

نشاطاتو السنوية إلى مدير مركز التوجيو ومدارس ابتدائية، وفي بداية كّل سنة يقّدم المستشار برنامج 

واإلرشاد المدرسي والميني ومدير الثانوية التابع ليا، ويقوم بميامو بالتنسيق مع مستشاري التربية، 

 لمتوسطات التابعة ليا.مساعدي التربية، واألساتذة لثانوية اإلقامة وا

ذي يحدد قائمة المؤىالت والشيادات الّ  2009سبتمبر  16حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في     

لمتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية فالمترشح لمنصب مستشار التوجيو واإلرشاد 

المدرسي والميني يجب أن يحمل شيادة ليسانس في إحدى التخصصات التالية: عمم النفس، عمم 

 االجتماع.

يظير إحداث تعديل في  2008أكتوبر  11المؤرخ في  15-08ثم صدر مرسوم تنفيذي آخر رقم     

 التسمية من مستشار التوجيو المدرسي والميني إلى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني.
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بأنو: "ميني متخصص ولو دور متميز في برنامج الخدمات المدرسية وىو  tiélكما عرفو ىويت     

بين غيره من العاممين في برنامج الخدمات عمى أساس قدرتو عمى اإلرشاد النفسي، وتتمثل العالقة بينو و 

 (.81، ص 2014تقديم االستشارات في مجال تخصصو". )أحالم، 

 .التحضير العممي لمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني:8

عمى ضرورة اختيار المستشار المترشح عمى أساس  1991أفريل  27نّص القرار الوزاري المؤرخ في     

ذا نجح المترشح ينتقل إلى اجتياز  امتحان لاللتحاق بيذه الوظيفة حيث يكون االمتحان األّول كتابي وا 

 امتحان آخر شفيي.

 .نشاط مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني:9

مجموعة من الميام  1991سبتمبر  18الصادر بتاريخ  219/1241/91المنشور الوزاري رقم  حدد    

 الخاصة بمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني وىي:

 التعرف عمى التالميذ وطموحاتيم.-

 تقويم استعدادات التالميذ ونتائجيم التربوية.-

 مؤسسة التربوية.تطوير قنوات التواصل االجتماعي والتربوي داخل ال-

رشادىم.-  المساىمة في تسيير المسار التربوي لمتالميذ وا 

يتشكل قطاع تدخل المستشار المعين في الثانوية من الثانوية ذاتيا وكّل المتوسطات واإلبتدائيات التابعة -

 ليا ويمارس نشاطو في المؤسسة التعميمية بالتعاون مع مدير المؤسسة، مستشاري التربية، ومساعدي

 التربية ومع األساتذة المكّمفين بالتنسيق في األقسام.
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يعد مستشار التوجيو برنامج عممو تحت إشراف مدير مركز التوجيو في بداية السنة الدراسية ويقّدمو إلى -

 مدير ثانوية اإلقامة.

الثالثة  يعطى مستشار التوجيو في نشاطاتو األولوية لألقسام التالية: الرابعة متوسط، األولى ثانوي،-

 ثانوي، مع عدم إىمال المستويات األخرى.

 تتمثل النشاطات التقنية لممستشار في:

 متابعة عمل التالميذ عن طريق تحميل نتائجيم المدرسية.-

معالجة بطاقة المتابعة والتوجيو بالنسبة لتالميذ الّرابعة متوسط وبطاقة المتابعة والتوجيو لتالميذ السنة -

 األولى ثانوي.

 يط خمية اإلعالم والتوثيق بمؤسسات المقاطعة.تنش-

عالم التالميذ واألولياء إضافة إلى األساتذة.-  ضمان استقبال وا 

 خالصة: 

يتضح مما سبق ذكره في ىذا الفصل أن االغتراب ظاىرة اجتماعية يتعرض ليا األفراد داخل       

المنظمات، ويعود ىذا إلى سببين رئيسيين ىما أسباب تعود إلى المنظمة وأخرى تعود إلى العاممين في 

ه في وبالتالي تراجع أدائو واضمحالل دور العامل عن عممو المنظمة، كما يؤدي بدوره إلى انفصال 

    المنظمة وداخل العمل.



 :الفصل الخامس:اإلجراءات المنهجية للدراسة

 تمهيد.-

 الدراسة االستطالعية.-أوال

 الهدف من الدراسة االستطالعية.-

 المجال الجغرافي والزماني للدراسة االستطالعية.-

 طريقة المعاينة ومواصفات الدراسة االستطالعية.-

 أدوات الدراسة االستطالعية.-

 الدراسة األساسية:-ثانيا

 المنهج المستخدم في الدراسة.-

 المجال الجغرافي والزماني للدراسة األساسية.-

 طريقة المعاينة ومواصفات الدراسة األساسية.-

 األساليب اإلحصائية المستخدمة.-

 خالصة الفصل.-
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 تمهيد:

القيام بأي بحث عممي يتطمب عمى الباحث إتباع مجموعة من الخطوات العممية والمنيجية من أجل      

وىي الدراسة الوصول إلى نتائج أكثر مصداقية، وأىم خطوة ىي القيام بدراسة أولية قبل الدراسة األساسية 

االستطالعية، والتي سيتم تناوليا في ىذا الفصل، وذلك بالتطرق إلى اليدف منيا وصف عينة الدراسة 

 االستطالعية أداة الدراسة مع عرض بعض الخصائص السيكومترية لألدوات المستخدمة.

 أواًل:الدراسة االستطالعية:

 .الهدف من الدراسة االستطالعية:1

 طالعية ميمة في البحث العممي حيث تيدف إلى:تعتبر الدراسة االست

 التعرف عمى خصائص أفراد العينة المراد دراستيا.-

 التأكد من أدوات البحث ومعرفة صالحياتيا.-

 التأكد من صدق وثبات األداة المتبناة من أجل استعماليا في العينة األساسية.-

 التأكد من متغيرات البحث في مجتمع الدراسة.-

 الجغرافي والزمني للدراسة االستطالعية:.المجال 2

 .المجال الجغرافي:1.2

تمت الدراسة الميدانية عمى مجموعة من مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في المؤسسات 

 التربوية في والية مستغانم.
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 .المجال الزمني:2.2

 .15/04/2019إلى  08/04/2019تمت الدراسة االستطالعية في الفترة مابين 

 .طريقة المعاينة ومواصفات عينة الدراسة االستطالعية:3

مستشار ومستشارة التوجيو واإلرشاد المدرسي  20تم إجراء الدراسة االستطالعية عمى عينة قواميا 

 والميني بوالية مستغانم.

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب النوع )الجنس(:(: 11جدول رقم )

 المئويةالنسبة  العدد الجنس

 %45 09 ذكر

 %55 11 أنثى

 %100 20 المجموع

أما نسبة اإلناث  %45ذكر بنسبة  09( عدد الذكور في الدراسة االستطالعية 01نالحظ من الجدول رقم)

 ، وىذا ما يوضحو الشكل التالي:%55أنثى بنسبة  11فيي 
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 حسب الجنس.توزيع عينة الدراسة االستطالعية  يوضح 06الشكل              

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المستوى التعليمي:(: 12جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المستوى التعميمي

 %40 08 ليسانس

 %60 12 ماستر

 %00 00 دكتوراه

 %100 20 المجموع

التعميمي حيث بمغ عدد ( أن أفراد العينة موزعين حسب متغير المستوى 02يتضح من خالل الجدول رقم)

والذين يممكون شيادة  %40( بنسبة مئوية قدرت ب08المستشارين الذين يممكون شيادة الميسانس )

( بنسبة مئوية 00، أما المتحصمين عمى  شيادة الدكتوراه )%60( بنسبة مئوية قدرت ب12الماستر )

 وىذا ما يوضحو الشكل التالي: %00قدرت ب 
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 يوضح توزيع العينة االستطالعية حسب المستوى التعميمي. 07الشكل رقم                 

 .توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب التخصص التعليمي:(:13جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد التخصص التعميمي

 %80 12 عمم النفس

 %40 08 عمم االجتماع

 %100 10 المجموع

( توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير التخصص التعميمي، وقد بينت 03يوضح الجدول رقم)

النتائج المتحصل عمييا أن عدد مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني المتحصمين عمى شيادة في 

ماع فقد ، أما المتحصمين عمى شيادة في عمم االجت%80مستشار بنسبة  12تخصص عمم النفس بمغ 

 ، وىذا ما يوضحو الشكل التالي:%40بنسبة  08بمغ عددىم 
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 يمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب التخصص التعميمي. 08الشكل رقم         

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة المهنية:(: 14جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الخبرة المينية

 %65 13 سنوات10أقل من 

 %35 07 سنة21-10من

 %00 00 سنة21أكثر من 

 %100 20 المجموع

( توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الخبرة المينية لمستشاري التوجيو 04يوضح الجدول رقم)

الذين واإلرشاد المدرسي والميني، وتبين النتائج المتحصل عمييا أن عدد مستشاري التوجيو واإلرشاد 

، في حين أن الذين خبرتيم المينية من %65مستشار بنسبة قدرت ب 13سنوات ىو 10خبرتيم تقل عن 
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 00سنة فبمغ عددىم 21، أما الذين تفوق خبرتيم %35مستشار بنسبة  07سنة بمغ عددىم 21إلى 10

 ، وىذا ما يوضحو الشكل التالي:%00بنسبة 

 

 يمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة المينية. 09الشكل رقم              

 .أدوات الدراسة االستطالعية:4

يسعى الباحث في دراستو لتطبيق أدوات ومقاييس تساعده لموصول إلى بيانات ومعمومات عن موضوع 

ث أدوات الدراسة ويعتبر االستبيان من أىم الوسائل المستخدمة في ذلك، لذا اعتمدت الدراسة عمى ثال

 رئيسية وىي:

 قائمة الصالبة النفسية.-

 استبيان األمن النفسي.-
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 استبيان االغتراب الوظيفي.-

 .قائمة الصالبة النفسية:1.4

( باألردن، والذي قننو بشير 2002مقياس الصالبة النفسية من إعداد عماد محمد أحمد مخيمر)  

 48( عمى البيئة الجزائرية يتكون من ثالثة أبعاد ىي االلتزام، التحكم، التحدي، عدد فقراتو 2011معمريو)

طريقة تصحيح األوزان ( )ال، قميال، متوسطا، كثيرا( 04فقرة تقريرية موجبة، أما بدائل األجوبة ىي )

 (:05موضحة في الجدول رقم)

 كثيرا متوسطا قميال ال البدائل

 3 2 1 0 األوزان

 

 الصدق:-١

 صدق مقياس الصالبة النفسية حسب صاحب المقياس:-أ

إناث، تم سحب العينتين من تالميذ  201ذكور، و 191فردًا، منيم  392تكونت عينة التقنين من   

وتمميذات مؤسسات التعميم الثانوي بوالية باتنة، ومن كميات جامعة الحاج لخضر باتنة، وشممت الطمبة 

 والموظفين واألساتذة، ومن مراكز التكوين الميني والتكوين شبو الطبي بباتنة.

تطبيق قائمة الصالبة النفسية من قبل الباحث شخصيا، واستغرقت عممية التطبيق شيور جانفي، تم 

 .2011فيفري، ومارس 
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 الصدق التمييزي:*

ىذا النوع من الصدق تم استعمال طريقة المقارنة الطرفية، تمت المقارنة بين عينتين من الذكور  لحساب

 .0.001وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  13.41حيث تبين أن قيمة "ت" قدرت ب: 

ىي قيمة دالة و  20.67كما تمت المقارنة أيضا بين عينتين من اإلناث فتبين أن قيمة "ت" قدرت ب: 

مما يدل عمى أن القائمة تتميز بقدرة كبيرة عمى التمييز بين المرتفعين ، 0.001عند إحصائيًا 

والمنخفضين في الصالبة النفسية، مما يجعميا تتصف بمستوى عاٍل من الصدق لدى عينة الذكور 

 (.306، ص 2009، معمريوواإلناث. )

 صدق مقياس الصالبة النفسية للدراسة الحالية:-ب

رشاد  20قياس تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية قدرت ب:لمتأكد من صدق الم مستشار توجيو وا 

 مدرسي وميني وقد تم استبعادىم من العينة الكمية.

 تم حساب الصدق بطريقتين:

 الصدق البنائي:*

( 06عن طريق حساب معامل االرتباط بين أبعاد االستبيان والدرجة الكمية لممقياس والجدول رقم) تم

 يوضح معامالت ارتباط األبعاد والدرجة الكمية لمصالبة النفسية:
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 (: معامالت االرتباط بين أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكمية:06جدول رقم)

 دال عند اللةمستوى الد معامل االرتباط األبعاد

 0.01 0.000 0.945 االلتزام

 0.01 0.000 0.854 التحكم

 0.01 0.000 0.954 التحدي

 

الصدق الذاتي:يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات المقياس، تحصمنا عمى معامل *

قيمة مرتفعة تدل عمى صدق األداة، وبالتالي يمكن تطبيقيا في الدراسة  وىي 0.95صدق يساوي 

 األساسية.

 :للدراسة الحالية صدق مقياس األمن النفسي-ج

الصدق البنائي:تم حساب الصدق البنائي لمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة *

 (:07ية كما ىي موضحة في الجدول رقم)الكمية لممقياس وقد تم التوصل إلى النتائج التال

 (:معامالت االرتباط بين أبعاد األمن النفسي والدرجة الكمية لممقياس:07جدول رقم)

 دال عند مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 0.01 0.006 0.595 االنتماء

 0.01 0.000 0.847 التقبل

 0.01 0.000 0.881 الطمأنينة
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الصدق الذاتي:تم حساب ىذا النوع من الصدق بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات المقياس، تحصمنا *

، وىي قيمة مرتفعة تدل عمى صدق األداة وبالتالي يمكن تطبيقيا عمى 0.92عمى معامل صدق يساوي 

 عينة الدراسة األساسية.

 صدق مقياس االغتراب الوظيفي:-د

الباحث منصور بن زاىي، بقسم عمم النفس بجامعة قسنطينة، حيث يظم تم إعداد المقياس من طرف 
( بدائل لإلجابة )أشعر تماما، أشعر، بين بين، 5( أبعاد، كما شمل عمى )6فقرة موزعة عمى )22المقياس 

 ال أشعر، ال أشعر تماما(.

التدوير وبعد التدوير، أ/أجرى الباحث التحميل العاممي من الدرجة األولى بطريقة المكونات األساسية قبل 
(، ثم أعتبر العامل 0.40، وأعتبر التشبع المالئم أو الدال الذي يبمغ)xamiraVبطريقة"الفاريماكس" 

 ( أو أكثر.0.40عندما يبمغ ثالثة بنود تصل تشبعاىا عمى األقل)

وىذا قبل ب/بعد إجراء التحميل العاممي بطريقة المكونات األساسية، تم الحصول عمى عامل واحد عام، 
بند كميا فوق درجة  26التدوير وتم تسميتو بالعامل العام لالغتراب، وقد قدر عدد بنوده ب

 (.0.40تشبعاىا)

ج/بعد أن أجرى الباحث التحميل العاممي بنفس الطريقة السابقة إال أنو ىذه المرة أجرى التدوير 
ت عمى أكثر من ثالثة بنود تصل ، إال أن العوامل التي حصم4بطريقة"الفاريماكس"، تم الحصول عمى 

عوامل وتم تسميتيا ولوحظ أن العوامل الثالثة المتحصل عمييا لم 3(، أو أكثر وصمت إلى 0.40تشبعاىا)
 تخرج عن مضمون العوامل التي اعتمدت في بناء األداة، والعوامل األربعة المستخمصة ىي:

 العامل األول:العامل العام لمشعور باالغتراب الوظيفي:

 ( من التباين وبمغ عدد التشبعات ستة وعشرون بندا كميا ايجابية.%38.91ستوعب ىذا العامل)ا

 العامل الثاني:الشعور بالتشاؤم والالرضا الميني:

 ( من التباين وبمغ عدد التشبعات ثمانية بنود كميا ايجابية.%18.19استوعب ىذا العامل)
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 :العامل الثالث:الشعور بالعزلة والعجز في العمل

 ( من التباين وبمغ عدد التشبعات ثمانية بنود كميا ايجابية.%13.78استوعب ىذا العامل)

 العامل الرابع:غياب معيار ومعنى العمل:

)بن زاىي، ( من التباين وبمغ عدد التشبعات خمسة بنود كميا ايجابية.%13.63استوعب ىذا العامل)
2007.) 

 صدق المقياس للدراسة الحالية:-ه

البنائي:تم حساب الصدق البنائي عن طريق حساب معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الصدق *
 الكمية.

 (:معامالت االرتباط بين أبعاد االغتراب الوظيفي والدرجة الكمية لممقياس:08جدول رقم)

 دال عند مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 0.01 0.000 0.939 الشعور بالتشاؤم والالرضا الميني
 0.01 0.000 0.888 الشعور بالعزلة والعجز في العمل

 0.01 0.000 0.747 غياب معيار ومعنى العمل
 

تم حساب صدق ىذا االختبار عن طريق حساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات  الصدق الذاتي:*

صدق األداة ، وىي قيمة مرتفعة تدل عمى 0.94االختبار، وقد تحصمنا عمى معامل صدق يساوي 

 وبالتالي صالحة لمتطبيق عمى عينة الدراسة األساسية.

 الثبات:-٢

 ثبات مقياس الصالبة النفسية حسب صاحب االختبار:-أ

 تم حساب الثبات بطريقتين:-
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 طريقة إعادة تطبيق االختبار.-1

 معامل ألفا.-2

 حساب معامل ألفا لكرونباخ.( معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق، وطريقة 09يبين الجدول رقم)

 معامالت الثبات حجم العينات جنس العينات نوع معامل الثبات
طريقة إعادة التطبيق 

 يوما( 18)بعد 
 ذكور
 إناث

ناث  ذكور وا 

46 
49 
95 

0.714** 
0.721** 
0.612** 

 ذكور معامل ألفا كرونباخ
 إناث

ناث  ذكور وا 

46 
49 
95 

0.823 
0.831 
0.826 

 .0.01دال عند 

يتبين من معامالت الصدق والثبات التي تم الحصول عمييا من قبل الباحث بشير معمريو، أن قائمة 
الصالبة النفسية تتميز بشروط سيكومترية مرتفعة عمى عينات من البيئة الجزائرية، مما يجعميا صالحة 

 لالستعمال، سواء في مجال البحث النفسي أو مجال التشخيص العيادي.

 الصالبة النفسية للدراسة الحالية:ثبات مقياس -ب

 *معامل آلفا كرونباخ:

( لمتأكد من ثبات أداة الدراسة عمى دمت الباحثة )معادلة آلفا كرونباخلقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخ

( يوضح 10فرد وقد تم استبعادىا من العينة الكمية، والجدول رقم ) 20عينة استطالعية مكونة من 

 أداة الدراسة:معامالت ثبات 
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 (:معامل الثبات آلفا لكرونباخ:10جدول رقم)

 معامل الثبات عدد العبارات األبعاد

 0.80 16 االلتزام

 0.74 16 التحكم

 0.80 16 التحدي

 0.91 48 الصالبة النفسية

 إلجمالي 0.91( أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع، حيث بمغ 10يتضح من الجدول رقم)

كحد أعمى، وىذا  0.80كحد أدنى وبين  0.74(، فيما تراوح ثبات األبعاد مابين 48فقرات االستبيان )

 يدل عمى أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عميو في الدراسة األساسية.

 *التجزئة النصفية:

 (:ثبات مقياس الصالبة النفسية التجزئة النصفية:11جدول رقم)

 بعد التعديل        قبل التعديل        

  0.87           0.77            الصالبة النفسية

، وبعد تعديميا واستخدام 0.77( أن قيمة معامل االرتباط بيرسون ىي 11نالحظ من خالل الجدول رقم)

وعميو  0.01وىي قيمة عالية، وىي دالة عند مستوى  0.87معادلة سبيرمان براون تحصمنا عمى قيمة 

 فإن االختبار ثابت.
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 ثبات مقياس األمن النفسي لمدراسة الحالية:-ج

 لكرونباخ:*معامل آلفا 

 معامل الثبات آلفا كرونباخ(:12جدول رقم)

 معامل الثبات عدد العبارات األبعاد

 0.50 12 االنتماء

 0.75 25 التقبل

 0.75 38 الطمأنينة

 0.86 75 األمن النفسي

إلجمالي  0.86( أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع، حيث بمغ 12يتضح من الجدول رقم)

كحد أعمى، وىذا  0.75كحد أدنى وبين  0.50(، فيما تراوح ثبات األبعاد مابين 75فقرات االستبيان )

 ة األساسية.يدل عمى أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عميو في الدراس

 *ثبات التجزئة النصفية:

 (:ثبات مقياس األمن النفسي التجزئة النصفية:13جدول رقم)

 بعد التعديل       قبل التعديل      

 0.88         0.79         األمن النفسي

، وبعد تعديميا واستخدام 0.79( أن قيمة معامل االرتباط بيرسون ىي 13نالحظ من خالل الجدول رقم)

وعميو  0.01وىي قيمة عالية، وىي دالة عند مستوى  0.88معادلة سبيرمان براون تحصمنا عمى قيمة 

 فإن االختبار ثابت.
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 ثبات مقياس االغتراب الوظيفي:-د

 التجزئة النصفية:-

اطار في قطاع 231احث طريقة التجزئة النصفية، حيث وزع االستبيان عمى عينة متكونة من استعمل الب
المحروقات، ثم وضع األسئمة ذات الترقيم الفردي لوحدىا، واألسئمة ذات الترقيم الزوجي لوحدىا كذلك، 

جراء ، بعد إ0.83بعد ذلك تم حساب معامل االرتباط بين جزئي االستبيان، وتحصل عمى ثبات قدره 
، ويظير أن معامل 0.89عممية التعديل باستعمال معادلة "سبيرمان براون" تحصل عمى ثبات قدره 

 االرتباط مرتفع وىذا ما يدل عمى أن لالستبيان ثبات مرتفع. 

 معامل ألفا:-

بثبات  أن المقياس يتميز ، وتشير ىذه النتيجة إلى0.93قدر معامل ألفا لمقياس االغتراب الوظيفي ب:

 (.2007،)بن زاىيعال

 ثبات المقياس للدراسة الحالية:-ه

 *ثبات معامل آلفا كرونباخ:

 (:ثبات معامل آلفا كرونباخ لالغتراب الوظيفي:14جدول رقم)

 معامل الثبات عدد العبارات األبعاد

 0.86 09 الشعور بالتشاؤم والالرضا الميني

 0.75 08 الشعور بالعزلة والعجز في العمل

 0.73 05 ومعنى العملغياب معيار 

 0.90 22 االغتراب الوظيفي



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                       الفصل الخامس      
 

 
75 

إلجمالي  0.90( أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع، حيث بمغ 14يتضح من الجدول رقم)

أعمى، وىذا  كحد 0.86كحد أدنى وبين  0.73(، فيما تراوح ثبات األبعاد مابين 22فقرات االستبيان )

 يدل عمى أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عميو في الدراسة األساسية.

 *ثبات التجزئة النصفية:

 (:ثبات مقياس االغتراب الوظيفي التجزئة النصفية:15جدول رقم)

 بعد التعديل        قبل التعديل        

 0.93            0.86           االغتراب الوظيفي

، وبعد تعديميا واستخدام 0.86( أن قيمة معامل االرتباط بيرسون ىي 15نالحظ من خالل الجدول رقم)

وعميو  0.01وىي قيمة عالية، وىي دالة عند مستوى  0.93معادلة سبيرمان براون تحصمنا عمى قيمة 

 فإن االختبار ثابت.
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 الدراسة األساسية:-ثانيا

 في الدراسة: المنهج المتبع

اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي الذي يعتمد ويساعد عمى دراسة الظواىر أو المواقف أو 

 (.201، ص 2003العالقات المدروسة كما ىي موجودة في الواقع دون أي تدخل من الباحث. )منسى، 

 .المجال الجغرافي والزمني للدراسة األساسية:1

 *المجال الجغرافي:

تمت الدراسة الميدانية عمى مجموعة من مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في التوجيو 

 واإلرشاد المدرسي والميني بوالية مستغانم.

 *المجال الزمني:

 .14/05/2019إلى  30/04/2019تمت الدراسة األساسية في الفترة مابين 

 :طريقة المعاينة ومواصفات عينة الدراسة األساسية.2

 مستشار ومستشارة التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 30تم إجراء الدراسة األساسية عمى عينة قواميا 

رشاد مدرسي وميني  50مكون من  رت بطريقة عشوائية من مجتمعاختي بوالية مستشار ومستشارة توجيو وا 

 مستغانم.
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 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس:-

 عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس: (: توزيع16جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %23.33 07 ذكور

 %76.67 23 إناث

 %100 30 المجموع

( توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس، عدد الذكور في الدراسة 16يوضح الجدول رقم)

، وىذا %76.67أنثى بنسبة قدرت ب 23فبمغ ، أما عدد اإلناث %23.33ذكر بنسبة  07األساسية بمغ 

 ما يوضحو الشكل التالي:

 

 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس. يمثل 10الشكل                         
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 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المستوى التعميمي:-

 (:توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المستوى التعميمي:17جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد المستوى التعميمي

 %50 15 ليسانس

 %46.7 14 ماستر

 %3.3 1 دكتوراه

 %100 30 المجموع

مستوى التعميمي، حيث بمغ عدد ( توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير ال17يوضح الجدول رقم)
، أما الحاصمين عمى شيادة في %50مستشار بنسبة  15المستشارين الحاصمين عمى شيادة الميسانس 

 01، كما بمغ عدد الحاصمين عمى شيادة في الدكتوراه %46.7مستشار بنسبة  14الماستر فبمغ عددىم 
 يوضحو الشكل التالي: ، وىذا ما%3.3مستشار بنسبة قدرت ب

 

 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المستوى التعميمي.يمثل  11الشكل             
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 عينة الدراسة األساسية حسب التخصص:توزيع 

 (:توزيع عينة الدراسة األساسية حسب التخصص التعميمي:18جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد التخصص التعميمي

 %70 21 عمم النفس

 %30 09 عمم االجتماع

 %100 30 المجموع

( توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير التخصص التعميمي، حيث بمغ عدد 18يمثل الجدول رقم)

، أما المتحصمين عمى شيادة في عمم %70فرد بنسبة  21الحاصمين عمى الشيادة في عمم النفس 

 ، وىذا ما يوضحو الشكل التالي:%30بنسبة قدرت ب 09االجتماع فبمغ عددىم 

 

 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب التخصص التعميمي. يمثل 12الشكل              
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 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المينية:

 ( توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الخبرة المينية:19جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الخبرة المينية

 %83.3 25 سنوات10أقل من 

 %10 03 سنة21-10من 

 %6.7 02 سنة21أكثر من 

 %100 30 المجموع

( توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الخبرة المينية، إذ بمغ عدد المستشارين 19يمثل الجدول رقم)

، كما بمغ عدد المستشارين الذين خبرتيم %83.3مستشار بنسبة  25سنوات 10الذين تقل خبرتيم عن 

مستشار  02سنة فبمغ عددىم  21تفوق خبرتيم عن  ، أما الذين%10بنسبة  03سنة  21إلى  10من 

 ، وىذا ما يوضحو الشكل التالي:%6.7بنسبة قدرت ب

  

 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الخبرة المينية. يمثل 13الشكل                  
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 :22v.SSssلمعموم االجتماعية  اإلحصائيةالحزمة تمت معالجة النتائج اإلحصائية لمدراسة باستعمال 

استخدام معامل آلفا كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب معامل ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة -

 الحالية.

 الجداول التكرارية والنسب المئوية.-

 استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية.-

 العالقة االرتباطيو بين متغيرات الدراسة.لحساب حساب معامل االرتباط بيرسون -

 خالصة:

تضمن ىذا الفصل من الدراسة تقديم أىم إجراءات الدراسة الميدانية بشكل مفصل، حيث تم البدء      

المجال الجغرافي والزمني لمدراسة ، طريقة  سة اليدف من الدراسة االستطالعية،بالمنيج المتبع في الدرا

االستطالعية، أدوات جمع البيانات والخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة، ومواصفات عينة الدراسة 

إلى الدراسة األساسية وأخيرًا تم ذكر أىم األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل وبعدىا تم التطرق 

 بيانات الدراسة، والتي سيتم عرضو وتفسير ومناقشة نتائجيا في الفصل التالي.

 

 

 

 



عرض ومناقشة النتائج:الفصل السادس:  
 عرض النتائج:-1

 عرض نتائج الفرضية األولى.-

 عرض نتائج الفرضية الثانية.-

 عرض نتائج الفرضية الثالثة.-

 عرض نتائج الفرضية الرابعة.-

 عرض نتائج الفرضية الخامسة.-

 عرض نتائج الفرضية السادسة.-

 مناقشة النتائج:-2

 األولى. مناقشة نتائج الفرضية-

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية.-

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة.-

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة.-

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة.-

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة.-
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 .عرض النتائج:1

 واإلرشاد المدرسي والميني  التوجيو يمستوى الصالبة النفسية لدى مستشار عرض النتائج المتعمقة ب-

 (023جدول رقم)

 المئويةالنسبة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير
الصالبة 

 النفسية
  20  منخفض 

     020202 
 

    03232 
16.7% 

 %60 01  متوسط 
 %23.3 20  مرتفع 

( بنسبة قدرت 20( أن منخفضي الصالبة النفسية من المستشارين بمغ عددىم )02يتبين من الجدول رقم )
، حيث بمغ عدد  %23.3( بنسبة 20بينما بمغ عدد مرتفعي الصالبة النفسية من العينة )، %16.7 ب3

-10، والتي كانت استجاباتيم قد تراوحت بين ) %60( مستشارًا بنسبة 01متوسطي الصالبة النفسية )
( درجة عمى مقياس الصالبة النفسية، ويتضح من ذلك أن أغمب المستشارين كان مستوى الصالبة 002

( مع انحراف معياري 020202نفسية لدييم متوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممقياس )ال
 وىذا ما يوضحو الشكل الموالي3(، 03232قدره )

 

 مستوى الصالبة النفسية لدى مستشار التوجيو واإلرشاد2 يمثل 02الشكل                   
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 3المتعمقة بمستوى األمن النفسي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني النتائجعرض -

 (003جدول رقم)

 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير
األمن 
 النفسي

  21  منخفض 
     0..202 

 
    32202 

26.7% 
 %70 00  متوسط 
 %3.3 20  مرتفع 

( بنسبة قدرت 21( أن منخفضي األمن النفسي من المستشارين بمغ عددىم )10يتبين من الجدول رقم )
، حيث بمغ عدد %3.3( بنسبة 20بينما بمغ عدد مرتفعي األمن النفسي من العينة )،  %26.7 ب3

-000)، والتي كانت استجاباتيم قد تراوحت بين %70( مستشارًا بنسبة 00متوسطي األمن النفسي )
( درجة عمى مقياس األمن النفسي، ويتضح من ذلك أن أغمب المستشارين كان مستوى األمن 000

( مع انحراف معياري 202..0النفسي لدييم متوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممقياس )
 وىذا ما يوضحو الشكل التالي3 (،32202قدره )

 

 مستوى األمن النفسي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني2يمثل  00الشكل     
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 مستوى االغتراب الوظيفي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني النتائج المتعمقة بعرض -

 (003جدول رقم)

 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير
 االغتراب
 الوظيفي

  22  منخفض 
     .2203 

 
    00220 

13.3% 
 %56.7 00  متوسط 
 %30 22  مرتفع 

( بنسبة 22( أن منخفضي االغتراب الوظيفي من المستشارين بمغ عددىم )00يتبين من الجدول رقم )
حيث بمغ ، %30( بنسبة 22بينما بمغ عدد مرتفعي االغتراب الوظيفي من العينة )، %13.3 قدرت ب3

، والتي كانت استجاباتيم قد تراوحت بين  %56.7( مستشارًا بنسبة00عدد متوسطي االغتراب الوظيفي )
( درجة عمى مقياس االغتراب الوظيفي، ويتضح من ذلك أن أغمب المستشارين كان لدييم 30-03)

( مع 2203.قياس )مستوى متوسط من االغتراب الوظيفي، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمم
 ، وىذا ما يوضحو الشكل التالي3(00220انحراف معياري قدره )

 

 لتوجيو واإلرشاد2مستوى االغتراب الوظيفي لدى مستشار ايمثل  .0الشكل        
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المتعمقة بالعالقة بين الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد  النتائجعرض -
 المدرسي والميني

 (3 يوضح العالقة بين الصالبة النفسية واألمن النفسي033الجدول رقم)

 مستوى الداللة Sigقيمة  معامل االرتباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات
 غير دال 22022 -2232 03232 020202 النفسية الصالبة

 32202 202..0 األمن النفسي
الصالبة  بين giS= 22022وقيمة ، r= -2232 نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط

النفسية واألمن النفسي، وبالتالي توجد عالقة عكسية بين مستوى الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى 

 مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني2

النتائج المتعمقة بالعالقة بين الصالبة النفسية واالغتراب الوظيفي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد  عرض-

 2المدرسي والميني

 (3العالقة بين الصالبة النفسية واالغتراب الوظيفي023جدول رقم)

 مستوى الداللة Sigقيمة  معامل االرتباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات
 2220 22222 -22.2 03232 020202 الصالبة النفسية

 00220 2203. االغتراب الوظيفي
وقيمة ، r= -22.2من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن معامل االرتباط  نالحظ

22222=giS  وعميو نقبل  2220بين مستوى الصالبة النفسية واالغتراب الوظيفي وىي دالة عند مستوى

بين مستوى الصالبة  2220دالة إحصائيا عند  عكسيةالفرض البحثي وبالتالي توجد عالقة ارتباطيو 

 سية واالغتراب الوظيفي2النف
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النتائج المتعمقة بالعالقة بين األمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد عرض -
 المدرسي والميني2

 (3 العالقة بين األمن واالغتراب الوظيفي003جدول رقم)

 مستوى الداللة Sigقيمة  معامل االرتباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات
 2220 22200 -2223 32202 202..0 األمن النفسي

 00220 2203. االغتراب الوظيفي
 وقيمة r= -2223نالحظ من خالل النتائج المتوصل إلييا والمبينة في الجدول أعاله أن معامل االرتباط 

22200 =giS  وعميو نقبل  2220بين مستوى األمن النفسي واالغتراب الوظيفي وىي دالة عند مستوى

بين مستوى األمن النفسي واالغتراب الوظيفي عند مستوى  عكسيةالفرض البحثي، وبالتالي توجد عالقة 

22202 
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 .مناقشة النتائج:2

 مناقشة نتائج الفرضية األولى3-

 الفرضية3 لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مستوى متوسط من الصالبة النفسية2 نص

( نستنتج أن لدى مستشار التوجيو واإلرشاد 02من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم )     

ا ما يتفق مع البحثي، وىذ المدرسي والميني مستوى متوسط من الصالبة النفسية وبالتالي نقبل الفرض

( التي تناولت الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية واالكتئاب لدى عينة من طالب 0200سيد )دراسة 

المرحمة الثانوية لممتضررين وغير المتضررين من السيول بمحافظة جدة، والتي خمصت إلى وجود أن 

-10ت االستجابات بين )مستوى الصالبة النفسية لدى المتضررين جاء بدرجة متوسطة حيث تراوح

التي أظيرت وجود مستوى متوسط ( 0200) لسيمي(، إضافة إلى دراسة ا22220( بمتوسط قدره )020

( الموسومة ب3 "الصالبة .020من الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة، كما أظيرت دراسة مريم )

أصفرت عن وجود درجة متوسطة النفسية وعالقتيا بجودة الحياة لدى طالبات جامعة الممك سعود" والتي 

من الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة، في حين اختمفت النتائج المتوصل إلييا مع ما كشفت عنو دراسة 

(، 0202(، القصبي )0202(، عيسى )0200(، البيرقدار )0202(، حجازي وأبو غالي )0221راضي )

لدى عينات الدراسة التي استيدفوىا في ودراسة العامري في وجود مستوى عاٍل من الصالبة النفسية 

 دراساتيم2
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية3-

 نص الفرضية3 لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مستوى متوسط من األمن النفسي2

د ( نستنتج أن مستوى األمن النفسي لدى مستشاري التوجيو واإلرشا00من خالل نتائج الجدول رقم )     

( التي تحمل عنوان المن النفسي 0200وىذا ما يتفق مع دراسة الزعبي )المدرسي والميني متوسط، 

وعالقتو بفاعمية األنا لدى عينة من طمبة جامعة دمشق والتي توصل فييا إلى وجود مستوى متوسط من 

مستوى  ( التي خمصت إلى وجود0202األمن النفسي لدى عينة الدراسة إضافة إلى دراسة نعيسة )

ى األحداث المقيمين في دار خالد بن الوليد لإلصالح في منطقة قدسيا 2متوسط من األمن النفسي لد

(، التي بينت أن مستوى األمن النفسي جاء 0223بمحافظة دمشق، وكذلك أضافت دراسة الخضري )

السيمي  (،0223بدرجة متوسطة لدى أفراد العينة المدروسة، في حين اختمفت مع دراسة السيمي )

(، الذين أشاروا إلى وجود مستوى مرتفع من 0200(، ودراسة محمد )0203(، دراسة السويكري )0220)

 األمن النفسي لدى أفراد العينة المستيدفة في دراساتيم2

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة3-

 راب الوظيفي2نص الفرضية3 لدى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مستوى متوسط من االغت

( نستنتج أن مستوى االغتراب الوظيفي لدى 00من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم )     

( 0200حيث تتفق ىذه النتيجة مع دراسة جميغم )مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني متوسط، 

واالغتراب الوظيفي، إذ خمصت إلى أن  بعنوان واقع تطبيق البرامج والتقنيات الحديثة وعالقتيا بالتمكين

 (202، ص 0201مستوى االغتراب الوظيفي لدى العاممين بجوازات الرياض متوسط2 )عكاشة، 



عرض ومناقشة وتفسير النتائج                       الفصل السادس                                    
 

 
90 

"االغتراب الوظيفي وعالقتو بالدافعية لالنجاز لدى قائدات مدارس ة إلى دراسة البريكان الموسومة بإضاف
الوظيفي لدى عينة الدراسة من  بالدرجة الكمية لالغتراالتعميم العام بمحافظة عنيزة وبينت الدراسة أن 

( التي تحمل عنوان أثر مناخ 0202وزة والقواسمي )ر وجية نظرىم جاءت بدرجة متوسطة، وأخيرا دراسة د
العمل األخالقي في الشعور باالغتراب الوظيفي فأسفرت الدراسة عن وجود مستوى متوسط من االغتراب 

( الواردة في بن زاىي 0223مى خالف ذلك أظيرت دراسة عويدات )الوظيفي لدى المبحوثين، ع
( أن مستوى االغتراب الوظيفي لدى 0202(، ودراسة أبو سمرة، شعيبات، وأبو مقدم )23، ص 0220)

 2ي دراساتيم جاء بدرجة مرتفعةأفراد العينة المستيدفة ف

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة3-

يو بين مستوى الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى مستشاري التوجيو نص الفرضية3 توجد عالقة ارتباط

 واإلرشاد المدرسي والميني2

( نستنتج أنو يوجد ارتباط عكسي بين مستوى 03من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )     

ما يتفق مع ما وىذا الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، 

( في دراستيما التي بحثت في العالقة بين سمتي التصمب 0200وجناناكانان ) راماميرتيبو ا تجاء

عينة من الطالبات، فأسفرت النتائج عن وجود فروق  ىوالمرونة، واألمن النفسي وعدم األمن النفسي لد

ى مجموعة عدم اآلمان مقابل دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفضي الشعور باألمن في مجال التصمب لد

ارتفاع مستوى المرونة لدى مجموعة اآلمان، إضافًة إلى وجود عالقة ارتباطيو موجبة بين سمة التصمب 

( التي ىدفت إلى التعرف 0220كما أظيرت دراسة كاشبيك وكرستنسين )والشعور بعدم األمن النفسي، 

أثر الكرب النفسي، أنو كمما زادت درجة  عمى أثر الصالبة والمساندة االجتماعية في التخفيف من

( في بحثيا عن 0220حيث أضافت لفاسولكوفا )الصالبة النفسية كمما قل إحساس الفرد بالضغوط، 

العالقة بين الصالبة واالستجابة النفسية لمضغوط، أن األشخاص ذوي القمق المنخفض ذات صالبة عالية 

ومنخفضي االستجابة النفسية عند تمقي الضغوط والصدمات، وأن األشخاص ذوي القمق المنخفض أكثر 
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شخاص ذوي القمق المرتفع، في حين اختمفت نتيجة الدراسة صالبة نفسية ومقاومة لمجيد مقارنة باأل

( في دراستيا التي تطرقت إلى األمن النفسي 0222الحالية والدراسات السابقة مع ما جاءت بو اليادي )

، حيث كشفت عن وجود ارتباط موجب دال وعالقتو بالصالبة النفسية لدى المراىقين ذوي اإلعاقة السمعية

بين درجات الشعور باألمن النفسي ودرجات الصالبة النفسية، إضافًة إلى  2220إحصائيا عند مستوى 

( في دراستيا التي ىدفت إلى معرفة مستوى األمن النفسي وعالقتو بالصالبة 0200ىذا أضافت القيسي )

النفسية لدى زوجات المرضى الفصاميين تبعا )لعمر الزوجة، مؤىميا العممي، المينة، معرفة الزوجة 

بين درجة األمن  2220الزوج(، وخمصت إلى وجود عالقة طردية دالة إحصائيا عند مستوى  بمرض

 النفسي والصالبة النفسية2

من خالل النتائج المتحصل إلييا والدراسات التي تم التطرق إلييا نالحظ أىمية الصالبة النفسية      

 واألمن النفسي في التخفيف من الضغوط2

 الخامسة3مناقشة نتائج الفرضية -

 نص الفرضية3 توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بين مستوى الصالبة النفسية واالغتراب الوظيفي2

دالة ( نستنتج أنو توجد عالقة ارتباطيو عكسية 02من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )     

لدى مستشاري التوجيو بين درجة الصالبة النفسية واالغتراب الوظيفي  2220إحصائيا عند مستوى 

( في دراستيم 0220روش وآخرون )واإلرشاد المدرسي والميني، حيث تتفق ىذه الدراسة مع ما جاء بو 

التي ىدفت إلى التعرف عمى عالقة الصالبة النفسية بالضغوط وتأثيرىا عمى الرضا عن العمل، وأسفرت 

بالرضا عن العمل أي أنو كمما كان مستوى  االنتائج عن ارتباط الصالبة النفسية سمبا بالضغوط وايجابي

الصالبة النفسية مرتفعا كان ىناك رضا عن العمل وبمعنى آخر عندما ترتفع درجات الصالبة النفسية 

( في دراستو التي ىدفت إلى .022وأضاف كريستوفر ) ينخفض مستوى االغتراب الوظيفي لدى العاممين،
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لدى المعممين، وذلك من أجل ط وعالقتيا بدافعية العمل بحث الصالبة النفسية والفعالية ووجو الضغ

التعرف عمى ما إذا كانت الصالبة والفعالية ووجو الضبط لو عالقة ارتباط بأحد مكونات دافعية العمل 

لدى عينة من معممي الطالب )ذكور/إناث( وقد أكدت النتائج عمى أىمية الصالبة كمفيوم ميم لزيادة 

( التي بحثت في الصالبة النفسية وعالقتيا 0200دراسة الشمري ) كما كشفتالدافعية اتجاه العمل، 

أن الصالبة النفسية تسيم عن بالرضا الوظيفي لدى المعممين بمدارس التربية الخاصة بمنطقة حائل 

 إسياما داال إحصائيا في التنبؤ بالرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة2

من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا وما تم عرضو من الدراسات نجد أن الصالبة النفسية تقمل      

أو تخفض من الشعور باالغتراب الوظيفي، أي أنو كمما ارتفع مستوى الصالبة النفسية لدى مستشاري 

 دييم2التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني كمما قل مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي ل

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة3-

   األمن النفسي واالغتراب الوظيفي2 نص الفرضية3 توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين مستوى

( نالحظ أنو توجد عالقة ارتباطيو عكسية 00من خالل النتائج التي تم عرضيا في الجدول رقم )      

ألمن النفسي واالغتراب الوظيفي لدى مستشاري التوجيو بين مستوى ا 2220دالة إحصائيا عند مستوى 

( الذي ىدف في دراستو إلى بحث 0222ما قدمو العقيمي )واإلرشاد المدرسي والميني، وىذا ما يتفق مع 

االغتراب وعاقتو باألمن النفسي لدى عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة 

ج أنو توجد عالقة ارتباطيو عكسية متوسطة بين ظاىرة االغتراب والشعور الرياض، حيث أظيرت النتائ

بالطمأنينة لدى طالب الجامعة، مما يدل عمى أنو كمما زاد االغتراب قمت الطمأنينة النفسية بنسبة 

( في دراستيا التي ىدفت إلى الكشف عن العالقة 0200متوسطة لدى عينة الدراسة، وأضافت نعيسة )

النفسي واألمن النفسي لدى طمبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية، فتوصمت إلى  بين االغتراب
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وجود عالقة ارتباطيو عكسية سمبية ذات داللة إحصائية بين درجات الطمبة عمى مقياس األمن النفسي 

ميو ودرجاتيم عمى مقياس االغتراب النفسي، في حين اختمفت النتائج المتحصل عمييا مع ما تحصمت ع

( في دراستيا التي بحثت في االغتراب النفسي لدى طمبة جامعة دمشق وعالقتو بمدى 0220موسى )

الحاجات النفسية تحقيق حاجاتيم النفسية، من أجل الكشف عن عالقة الشعور باالغتراب بمدى تحقيق 

ة ارتباطيو لمطمبة وفق متغير )العمر، الجنس، السنة الدراسية، االختصاص(، فأسفرت عن وجود عالق

موجبة بين مستوى الشعور باالغتراب ومستوى تحقيق الحاجات النفسية لدى طمبة الجامعة تعزى 

( عن وجود عالقة ارتباطيو ايجابية بين درجة .022لممتغيرات السابقة الذكر، كما أظيرت دراسة عمي )

 الشعور باالغتراب ودرجة المشكالت التي يواجييا الطمبة2

من خالل ما تم التطرق إليو من نتائج ودراسات سابقة نستنتج أنو كمما ارتفع مستوى األمن لدى      

مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني كمما قل الشعور باالغتراب، وبالتالي يرتفع الرضا في العمل 

 وتزداد الدافعية2 
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 :خاتمة

بعد دراستنا لموضوع الصالبة النفسية واألمن النفسي وعالقتهما باالغتراب الوظيفي لدى مستشار      

ي والمهني بوالية مستغانم، ومن خالل ما تم التوصل إليه من نتائج وبعد التطرق التوجيه واإلرشاد المدرس

مستشار إلى الدراسات السابقة، نجد أنه كمما زادت درجات الصالبة النفسية واألمن النفسي قل شعور 

و التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني باالغتراب الوظيفي، بحيث أنه إذا قل مستوى الصالبة النفسية أ

األمن النفسي ارتفع مستوى االغتراب، وبالتالي يضمحل دور المستشار ويتدنى أدائه، كون الصالبة 

النفسية تعد عامال مهما في مقاومة الضغوط ومواجهتها باإلضافة إلى أن الشخص الذي يمتمع بصالبة 

دورا هاما في مرتفعة يكن باستطاعته التصدي لمصدمات، كما أن إشباع حاجات الفرد النفسية يمعب 

 التقميل من اغتراب الفرد وانفصاله عن ذاته وعن مجتمعه.

 التوصيات:

تصميم برامج إرشادية تهدف إلى رفع مستوى الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى مستشاري التوجيه -

 واإلرشاد المدرسي والمهني.

 االهتمام بتنمية الصالبة النفسية لممستشار من أجل مقاومة الضغوط.-

تنمية حاجات مستشار التوجيه واإلرشاد النفسية من أجل التقميل من التعرض لمشعور باالغتراب -

 الوظيفي.

إجراء ممتقيات ومحاضرات حول كيفية مقاومة الضغوط وتنمية األمن النفسي من أجل تجنب الشعور -

 باالغتراب.
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 االقتراحات:

المتوصل إليها وبعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة  سعيا إلثراء البحوث الميدانية، وانطالقا من النتائج

 اقتراح مايمي:

 دراسة متغيرات الدراسة الحالية وتطبيقها عمى عينات أخرى.-

 ربط متغير الصالبة النفسية لدى مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بمتغيرات أخرى مثل:-

 فسية.أثر الصالبة النفسية في التقميل من الضغوط الن-  

 الصالبة النفسية في عالقتها باألداء الوظيفي.-  

إجراء دراسة لبناء برنامج تدريبي لتنمية مستوى الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى مستشار التوجيه -

 واإلرشاد.

 عالقة الصالبة النفسية باالغتراب النفسي لدى طالب الجامعة المقيمين بالمدينة الجامعية.-

 تنمية الصالبة النفسية في التقميل من الضغط النفسي.أثر برنامج -
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 قائمة المراجع:

 القرآن الكريم.-

 الكتب:-

-(: االغتراب: دراسة تحميمية لشخصيات الطاىر بن جّمون الروائية/ دراسات2005.)العبد اهلل، يحي-
 ، دار فارس لمنشر والتوزيع، عمان: األردن.1أدب، ط

(: دراسات في سيكولوجية االغتراب، ب.ط، دار غريب لمطباعة 2003.)عبد المطيف محمدخميفة، -
 والنشر والتوزيع، القاىرة: مصر.

(: مناىج البحث العممي في المجاالت التربوية والنفسية، ب.ط، دار 2003.)منسي، محمود عبد الحميم-
 المعرفة الجامعية، اإلسكندرية: مصر.

(، دار 01(، ط)01مدخل لدراسة القياس النفسي، الجز السابع، المجمد )(: 2009.)معمريه، بشير-
 المكتبة العصرية، الجزائر.

 الرسائل واألطروحات:-

(: الشعور باألمن النفسي وعالقتو بدافعية التعمم لدى طمبة جامعة 2017.)أبو عرة، أحمد عاطف محمد-
منشورة، جامعة القدس المفتوحة: غير بوي القدس المفتوحة، رسالة ماجستير في اإلرشاد النفسي والتر 

 فمسطين.

(: االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في ضوء 2014.)أحالم، هواري-
منشورة، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان:  غير بعض المتغيرات، رسالة ماجستير في انتقاء وتوجيو

 الجزائر.

(: الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طمبة جامعة 2005.)أقرع، إياد محمد نادي-
منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس: غير النجاح الوطنية، رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية 

 فمسطين.
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(: المسؤولية االجتماعية وأثرىا في االغتراب الوظيفي لدى مديري المدارس 2018.)الحواس، خالدي-
منشورة، جامعة محمد  غير بتدائية، دراسة ميدانية بوالية المسيمة، أطروحة دكتوراه في عمم النفساال

 بوضياف، المسيمة: الجزائر.

(: األمن النفسي لدى العاممين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة 2003.)الخضري، جهاد عاشور-
منشورة، الجامعة اإلسالمية،  غير وعالقتو ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرى، رسالة ماجستير

 غزة.

(: األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طالب رعاية 2003.)السهمي، عبد اهلل حميد حمدان-
 منشورة، كمية الدراسات العميا بأكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية. غير األيتام بالرياض، رسالة ماجستير

: مصادر الضغوط النفسية وعالقتيا بالصالبة النفسية لدى (2015.)السهمي، عمر مصمح مستور-
منشورة، جامعة أم القرى:  غير طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الجموم، رسالة ماجستير في عمم النفس

 المممكة العربية السعودية.

عمى (: األمن النفسي وعالقتو باألداء الوظيفي، دراسة مسحية 2007.)السهمي، ماجد المميع حمود-
 منشورة، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية. غير موظفي مجمس الشورى السعودي، رسالة ماجستير

(: األمن النفسي وعالقتو باالستقالل/االعتمادية وجودة الحياة 2013.)السويكري، رمزي شحدة سعيد-
 ية، غزة: فمسطين.منشورة، الجامعة اإلسالم غير لدى المعاقين بصريا بمحافظات غزة، رسالة ماجستير

(: األمن النفسي وعالقتو بكفاءة األداء لدى 2013.)الشحري، أمينة بنت مستهيل بن سعيد مشرح-
 منشورة، جامعة نزوى. غير أخصائيي قواعد البيانات في مدارس محافظة ظفار، رسالة ماجستير

لوظيفي لدى المعممين (: الصالبة النفسية وعالقتيا بالرضا ا2015.)الشمري، بدر بن عودة بن نهير-
منشورة، جامعة أم القرى:  غير بمدارس التربية الخاصة بمنطقة حائل، رسالة ماجستير في عمم النفس

 المممكة العربية السعودية.

(: الصالبة النفسية وعالقتيا بالقيم األخالقية لدى طمبة 2017.)العامري، حمود بن عامر بن خايف-
 غير عمان، رسالة ماجستير في التربية تخصص اإلرشاد والتوجيومعاىد العموم اإلسالمية بسمطنة 

 منشورة، جامعة نزوى، سمطنة عمان.
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(: الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط 2012.)العبدلي، خالد بن محمد بن عبد اهلل-
كة المكرمة، رسالة النفسية لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينة م

 منشورة، جامعة أم القرى: المممكة العربية السعودية.غير ماجستير في عمم النفس 

(: االغتراب وعالقتو باألمن النفسي، دراسة ميدانية عمى 2004.)العقيمي، عادل بن محمد بن محمد-
منشورة،  غير تيرعينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض، رسالة ماجس

 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.

(: األمن النفسي وانعكاسو عمى محددات األداء الوظيفي لممرأة 2015.)القحماني، مها حسن الحسن-
 منشورة، جامعة أم القرى: المممكة العربية السعودية.غير في بيئة العمل، أطروحة دكتوراه 

األمن النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى المراىقين من ذوي (: 2009.)الهادي، مروة السيد عمي-
منشورة، جامعة الزقازيق:  غير ، رسالة ماجستير في التربيةةإكمينيكي-اإلعاقة السمعية، دراسة سيكومترية

 مصر.

(: االتجاه نحو المخاطرة النفسية وعالقتو بالصالبة النفسية، 2011.)اليازجي، محمد رزق منذر عدنان-
منشورة، الجامعة اإلسالمية، غير اسة ميدانية عمى الشرطة الفمسطينية، رسالة ماجستير في عمم النفس در 

 غزة: فمسطين.

(: الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى اإلطارات 2007.)بن زاهي، منصور-
لجزائري، أطروحة دكتوراه عموم الوسطى لقطاع المحروقات، دراسة ميدانية بشركة سوناطراك بالجنوب ا

 منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة: الجزائر. غير في عمم النفس العمل

(: المناخ التنظيمي وعالقتو باالغتراب الوظيفي لدى العاممين في 2016.)حمس، مازن أكرم عبد اهلل-
معة األزىر، غزة: منشورة، جاغير البنوك التجارية الفمسطينية، رسالة ماجستير في إدارة األعمال 

 فمسطين.

(: الصالبة النفسية وعالقتيا باستراتيجيات مواجية الضغوط لدى عينة من 2017.)حموم، والء بسام-
منشورة،  غير األميات السوريات النازحات إلى محافظة الالذقية، رسالة ماجستير في اإلرشاد النفسي

 جامعة تشرين: الجميورية العربية السورية.
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(: الصالبة النفسية لدى أميات شيداء انتفاضة األقصى وعالقتيا 2008.)نوفل أحمد راضي، زينب-
 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة: فمسطين.غير ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير في الصحة النفسية 

(: األمن النفسي وعالقتو بالوحدة النفسية لدى الطالب الجامعي المقيم، دراسة 2016.)رحال، سعيد-
ميدانية لعينة من الطمبة الجامعيين المقيمين باالقامات الجامعية لوالية بسكرة، أطروحة دكتوراه في عمم 

 منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة: الجزائر.غير النفس 

(: االغتراب الوظيفي وعالقتو بسموك المواطنة التنظيمية لدى 2017.)سعيد، محمد عودة عبد اهلل-
ماجستير في القيادة واإلدارة منشورة، جامعة غير ألوقاف والشؤون الدينية، رسالة العاممين في وزارة ا

 األقصى، غزة: فمسطين.

(: الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية واالكتئاب لدى عينة 2012.)سيد، الحسين بن حسن محمد-
ة، رسالة ماجستير في من طالب المرحمة الثانوية المتضررين وغير المتضررين من السيول بمحافظة جد

 منشورة، جامعة أم القرى: المممكة العربية السعودية.غير عمم النفس 

(: استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية لدى األميات عمى ضوء متغيري 2017.)شويطر، خيرة-
دكتوراه في الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية، دراسة ميدانية عمى عينة من والية وىران، أطروحة 

 : الجزائر.2منشورة، جامعة وىران غير عموم التربية

(: االغتراب الوظيفي لدى معممي المدارس الحكومية بمحافظة غزة 2018.)عابد، موسى لطفي خالد-
منشورة، الجامعة اإّلسالمية، غزة: غير وعالقتو بالمناخ التنظيمي، رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية 

 فمسطين.

(: االتجاه نحو العنف وعالقتو باالغتراب لدى الشباب في ضوء متغيري 2014.)لقادر، بمعابدعبد ا-
 منشورة، جامعة وىران: الجزائر.غير الثقافة والجنس، رسالة دكتوراه في عمم النفس 

(: األمن النفسي وعالقتو بمفيوم الذات لدى المعاقين بصريا، رسالة 2009.)عقل، وفاء عمي سميمان-
 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة: فمسطين. غير رماجستي

(: مستوى الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في 2015.)عواد، نجاح مصطفى سعيد-
 منشورة، جامعة القدس، القدس: فمسطين. غير محافظة رام اهلل والبيرة، رسالة ماجستير
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تيا بأساليب التكيف مع الضغوط والمساندة (: الخبرة الصادمة وعالق2010.)عودة، محمد محمد محمد-
االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة، رسالة ماجستير في عمم النفس 

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة: فمسطين.غير 

ن في (: الصالبة النفسية وعالقتيا بضغوط الحياة لدى العاممي2014.)عيسى، عصام عوني سممان-
 منشورة، جامعة القدس: فمسطين. غير المؤسسة األمنية في محافظتي الخميل وبيت لحم، رسالة ماجستير

(: األمن النفسي وعالقتو بتوقعات النجاح والفشل لدى عينة 1433كافي، حسام بن محمد عمي حسن.)-
 ممكة العربية السعودية.منشورة، جامعة أم القرى: الم غير من األيتام في مكة المكرمة، رسالة ماجستير

(: األمن النفسي وتقدير الذات في عالقتيما ببعض االتجاىات 2010.)محمد، سالم ناج سميمان-
 منشورة، جامعة الزقازيق: مصر. غير التعصبية لدى الشباب الجامعي، رسالة ماجستير

 المجالت:-

االغتراب الوظيفي لدى أعضاء ، أبو سمرة، محمود أحمد، شعيبات، محمد عوض، أبو مقدم، أروى-
ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية، دراسة ميدانية في جامعتي القدس والخميل، مجمة اتحاد الجامعات 

 .2014(، 2)34العربية لمبحوث في التعميم العالي، 

ية، مجمة ، الضغط النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى طمبة كمية التربالبيرقدار، تنهيد عادل فاضل-
 .2011(، 01)11أبحاث كمية التربية األساسية، جامعة الموصل، 

، األمن النفسي وعالقتو بفعالية األنا لدى عينة من طمبة جامعة دمشق، مجمة الزعبي، أحمد محمد-
(، 04) 13جامعة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، كمية التربية، جامعة دمشق، سورية،

2015. 

 .83، األمن النفسي ودافعية اإلنجاز، مجمة كمية اآلداب، جامعة بغداد، العدد ، سهام عريبيزايد-

، األمن النفسي لدى طمبة الجامعات في محافظات غزة وعالقتو باتجاىاتيم نحو الطهراوي، جميل حسن-
(، جويمية 2)15االنسحاب اإلسرائيمي، مجمة الجامعة اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية، غزة فمسطين، 

(2007.) 
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، مدى تمتع الشباب الجامعي بالصالبة النفسية في مواجية بعض الضغوط القصبي، فتيحة العربي-
 .2014(، 16)04الحياتية المعاصرة، المجمة الجامعة، جامعة الزاوية، 

تطبيقية ، العالقة بين االغتراب الوظيفي وجودة الخدمات المصرفية، دراسة الشفمو، عبد الرؤوف حسن-
 .14سنة  29مصرف قصر األخيار، العدد  -إفريقيا-عمى مصرف شمال

د.ت(، االغتراب الوظيفي كشكل من أشكال المعاناة في بن زاهي، منصور، تاوريريت، نور الدين.)-
العمل، ورقة ألقيت في الممتقى الدولي حول المعاناة في العمل، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية )عدد 

 خاص(.

، األمن النفسي وعالقتو باألنشطة اإلبداعية لدى تالميذ الخامسة ابتدائي، دراسة بن ساسي، عقيل-
الجزائر، -ميدانية بمدينة غرداية، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة

 .2013(، ديسمبر 13العدد)

واالغتراب، دراسة تحميمية ألوضاع الشباب  .)د.ت(، الشباب الجزائري بين اليويةبن عمارة، سمية-
 الجزائري )مداخمة(، جامعة ورقمة الجزائر.

، الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى المسنين، دراسة مقارنة، مجمة كمية التربية، تفاحة، جال السيد-
 .2009( أ، 03)19جامعة اإلسكندرية، 

المسنين )الشيخوخة( وعالقتيا بالصالبة النفسية، دراسة ، مشكالت حجازي، جولتان، أبو غالي، عطاف-
في محافظات غزة، مجمة جامعة النجاح لألبحاث، جامعة  نميدانية عمى عينة من المسنين الفمسطينيي

 .2010( 01)24األقصى، غزة، فمسطين، 

ة األولى بجامعة ، عالقة الصالبة النفسية بالدافعية لمتعمم، دراسة عمى عينة من طمبة السنجديد، أحالم-
 33غرداية، مجمة الباحث في العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، العدد 

2018. 

، أثر مناخ العمل األخالقي في الشعور باالغتراب دروزة، سوزان صالح، القواسمي، ديما شكري-
العممي األردنية، المجمة األردنية في إدارة األعمال، الوظيفي، دراسة تطبيقية، وزارة التعميم العالي والبحث 

10(02 ،)2014. 
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، االنتماء واألمن النفسي لدى الطالب، دراسة درويش، زينب عبد المحسن، شحاتة، سامية سمير-
مصر، رابطة األخصائيين النفسيين -تحميمية، ورقة ألقيت في المؤتمر اإلقميمي الثاني لعمم النفس

 ، القاىرة، مصر.2010فمبر ديسمبر المصرية)رانم(، نو 

، االغتراب الوظيفي وعالقتو بالمتغيرات الشخصية في الجامعات الفمسطينية، شبات، جالل إسماعيل-
 .2012دراسة حالة، جامعة القدس المفتوحة فمسطين، غزة، 

الصحة  ، األمن النفسي لدى الكفيف، ورقة ألقيت في المؤتمر العممي األول، قسمشقير، زينب محمود-
 النفسية، كمية التربية، جامعة بنيا.

، الصالبة النفسية لدى األميات العامالت بقطاع التعميم شويطر، خيرة، الزقاي، يوب مصطفى نادية-
بوىران، دراسة سيكومترية وصفية، دراسات نفسية وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، 

 .2015سمبر دي 15جامعة وىران، الجزائر، عدد 

، قدرة األثر التفاعمي لكل من الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية في التنبؤ شويطر، خيرة-
باستراتيجيات التعامل مع الضغوط لدى األميات، دراسة ميدانية عمى عينة من األميات العامالت بالتعميم 

 .2017(، 30ئر، )بوىران، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة وىران، الجزا

، القمق االجتماعي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية، جامعة عاكوب، منى-
 .2017(، 37)39البعث، جامعة دمشق، 

، دراسة الفروق بين المعاقين حركيا والعاديين عمى مقياس ماسمو لألمن النفسي، عماد، حسن أديب-
من طمبة جامعتي دمشق والفرات، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم دراسة ميدانية عمى عينة 

 .2015(، 01)13النفس، كمية التربية، جامعة دمشق، سورية، 

، الصالبة النفسية وعالقتيا بجودة الحياة لدى طالبات جامعة الممك سعود، دراسات مريم، رجاء محمود-
 .2016(، جوان ASEP( ،)74عربية في التربية وعمم النفس )

، مستوى الشعور باألمن النفسي وعالقتو بالتوافق االجتماعي، دراسة ميدانية عمى عينة نعيسة، رغداء-
من األحداث المقيمين في دار خالد بن الوليد لإلصالح في منطقة قدسيا بمحافظة دمشق، مجمة جامعة 

 .2014(، 2)30دمشق،
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، األمن النفسي وأثره عمى توافق الالجئين السوريين حميدمتولي، فكري لطيف، عبد العزيز، نهى عبد ال-
-Route Educational and Social Science , Journal ISSN :2148 في المجتمعات الجديدة،

5518, Volume  5(03), February 2018. 

 المناشير الوزارية:-

، الخاص بتعيين مستشاري 1991سبتمبر  18المؤرخ في  91-219/1241المنشور الوزاري رقم -
 التوجيو المدرسي والميني.

، تحديد مسؤوليات وواجبات مستشار التوجيو 1991نوفمبر  13المؤرخ في  827المنشور الوزاري رقم -
 المدرسي والميني.

، تحديد قائمة المؤىالت والشيادات لمتوظيف 2009سبتمبر  16القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

، تعديل في التسمية من مستشار التوجيو 2008أكتوبر  11المؤرخ في  15-08المرسوم التنفيذي رقم -
 المدرسي والميني إلى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني.

، ضرورة اختيار المستشار المترشح عمى أساس امتحان 1991أفريل  27المؤرخ في  القرار الوزاري-
 االلتحاق بيذه الوظيفة.
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 (10ممحق رقم )

 قائمة الصالبة النفسية

 

 الجنس9                                  العمر9

 المينة9

 المستوى التعميمي9

 التخصص التعميمي9

 سنة 10سنة         أكثر من 10-01سنوات          من 01المينية9 أقل من  الخبرة

 تعميمات9

فيما يمي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتك وكيف تواجو المواقف والضغوط في      
و ( تحت كممة ال أو قميال أو متوسطا أXالحياة المينية، اقرأ كل عبارة منيا وأجب عنيا بوضع عالمة )

 كثيرا، وذلك حسب انطباق العبارة عميك، أجب عن كل العبارات.
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 كثيرا متوسطا قميال ال العبارة الرقم
     ميما كانت الصعوبات التي تعترضني فإني استطيع تحقيق أىدافي 10
     أتخذ قراراتي بنفسي وال تممى عمي من مصدر خارجي 11
     قدرة الفرد عمى مواجية تحدياتيااعتقد أن متعة الحياة تكمن في  12
     قيمة الفرد تكمن في والء الفرد لمبادئو وقيمو 13
     عندما أضع خططي المستقبمية أكون متأكد من قدرتي عمى تنفيذىا 14
     أقتحم المشكالت لحميا وال انتظر حدوثيا 15
     معظم أوقاتي استثمرىا في أنشطة ذات معنى وفائدة 16
     نجاحي في أمور حياتي يعتمد عمى جيدي وليس عمى الصدفة والحظ 17
     لدي حب استطالع ورغبة في معرفة الجديد 18
     اعتقد أن لحياتي ىدفا ومعنى أعيش من أجمو 01
     أعتقد أن الحياة كفاح وعمل وليست حظا وفرص 00
عمى تحديات والعمل عمى  أعتقد أن الحياة التي ينبغي أن تعاش ىي التي تنطوي 01

 مواجيتيا
    

     لدي مبادئ وقيم ألتزم بيا وأحافظ عمييا 02
     أعتقد أن الشخص الذي يفشل يعود ذلك إلى أسباب تكمن في شخصيتو 03
     لدي القدرة عمى التحدي والمثابرة حتى أنتيي من حل أي مشكمة تواجيني 04
     بيا وأدافع عنيا لدي أىداف أتمسك 05
     أعتقد أن كثيرا مما يحدث لي ىو نتيجة تخطيطي 06
     عندما تواجيني مشكمة أتحداىا بكل قواي وقدراتي 07
     أبادر بالمشاركة في النشاطات التي تخدم مجتمعي 08
     أنا من الذين يرفضون تماما ما يسمى بالحظ كسبب لمنجاح 11
     مستعد بكل جدارة لما قد يحدث في حياتي من أحداث وتغيرات أكون 10
     أبادر بالوقوف إلى جانب اآلخرين عند مواجيتيم ألي مشكمة 11
     أعتقد أن العمل وبذل الجيد يؤديان دورًا ىاما في حياتي 12
     عندما أنجح في حل مشكمة أجد متعة في التحرك لحل مشكمة أخرى 13
     أعتقد أن االتصال باآلخرين ومشاركة انشغاالتيم عمل جيد 14
     أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي 15
     أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممي وقدرتي عمى حميا 16
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     اىتمامي باألعمال واألنشطة يفوق بكثير اىتمامي بنفسي 17
     الناجح يعود إلى سوء التخطيطأعتقد أن العمل السيئ وغير  18
     لدي حب المغامرة والرغبة في استكشاف ما يحيط بي 21
     أبادر بعمل أي شيء أعتقد أنو يفيد أسرتي ومجتمعي 20
     أعتقد أن تأثيري قوي عمى األحداث التي تقع لي 21
     في قدرتي عمى حمياأبادر في مواجية المشكالت ألني أثق  22
     أىتم بما يحدث حولي من قضايا وأحداث 23
     أعتقد أن حياة الناس تتأثر بطرق تفكيرىم وتخطيطيم ألنشطتيم 24
     إن الحياة المتنوعة والمثيرة ىي الحياة الممتعة بالنسبة لي 25
إن الحياة التي نتعرض فييا لمضغوط ونعمل عمى مواجيتيا ىي التي يجب أن  26

 نحياىا 
    

إن النجاح الذي أحققو بجيدي ىو الذي أشعر معو بالمتعة واالعتزاز وليس الذي  27
 أحققو بالصدفة

    

     أعتقد أن الحياة التي ال يحدث فييا تحدي ىي الحياة المممة 28
     أشعر بالمسؤولية اتجاه اآلخرين وأبادر إلى مساعدتيم 31
     أن لي تأثيرا قويا عمى ما يجري لي من أحداث أعتقد 30
     أتوقع التغيرات التي تحدث في الحياة وال تخيفني ألنيا أمور طبيعية 31
     أىتم بقضايا أسرتي ومجتمعي وأشارك فييا كمما أمكن ذلك 32
     أخطط ألمور حياتي وال أتركيا لمحظ والصدفة والظروف الخارجية 33
     التغيير ىو سنة الحياة والميم ىو القدرة عمى مواجيتو بنجاحإن  34
     أبقى ثابتا عمى مبادئي وقيمي حتى إذا تغيرت الظروف 35
     أشعر أني أتحكم فيما يحيط بي من أحداث 36
     أشعر أني قوي في مواجية المشكالت حتى قبل أن تحدث 37
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 (11ممحق رقم )

 األمن النفسي مقياس

 

 الجنس9                                  العمر9

 المينة9

 المستوى التعميمي9

 التخصص التعميمي9

 سنة 10سنة         أكثر من 10-01سنوات          من 01الخبرة المينية9 أقل من 

 تعميمات9

جو المواقف والضغوط في فيما يمي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتك وكيف توا     
( تحت كممة ال أو قميال أو متوسطا أو Xالحياة المينية، اقرأ كل عبارة منيا وأجب عنيا بوضع عالمة )

 كثيرا، وذلك حسب انطباق العبارة عميك، أجب عن كل العبارات.
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 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارات الرقم
     بمفردي أكون أن على الناس بٌن أكون أن عادة أفضل 10
     باالرتٌاح تشعرنً االجتماعٌة اتصاالتً 11
     بالنفس الثقة إلً أفتقر 12
     والثناء المدٌح من كافٌا قدرا أتلقً بأننً أشعر 13
     الدنٌا من مستاء أننً غالبا أشعر 14
     لغٌري به ٌمٌلون الذي بالقدرً إل ٌمٌلون الناس نى أأر 15
     اإلهانة فٌها أصابتنً مواقف جراء من طوٌلة لفترة أتكدر 16
     نفسً إلً خلوت إذا الراحة أجد 17
     أنانً غٌر شخص العموم وجه علً أنا 18
     منها بالهرب السارة غٌر المواقف تجنب إلً أمٌل 01
     الناس بٌن وأنا حتى غالٌا بالوحدة أشعر 00
     طٌب حظ الحٌاة فً حظً أن أشعر 01
     أصدقائً لً ٌوجهه الذي النقد عادة أتقبل 02
     بسهولة همتً تهبط أٌأس 03
     الناس أغلب نحو بالود عادة أشعر 04
     اإلنسان ٌحٌاها أن تستحق ال الحٌاة بأن كثٌرا أشعر 05
     عامة بصفة متفائل أنا 06
     ما حد إلً المزاج عصبً نفسً أعتبر 07
     عامة بصفة سعٌد شخص أنا 08
     كافٌة بدرجة نفسً من واثق العادة فً أنا 11
     األحٌان من كثٌر فً والحساسٌة بالحرج أشعر 10
     نفسً عن الرضا بعدم الشعور إلً أمٌل 11
     النفسٌة حالتً فً بهبوط أشعر 12
     إلً ٌمٌلوا لن أنهم أشعر مرة ألول الناس أقابل عندما 13
     كافٌة درجةى إل بنفسً أثق 14
     الناس معظم فً أثق أن ٌمكننً 15
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     الحٌاة فً وفائدة نفعا لً أن أشعر 16
     الناس مع التعامل أحسن أن عادة ٌمكننً 17
     المستقبل علً القلق فً كثٌرا وقتا أقضً 18
     والقوة بالصحة عادة أشعر 21
     آرائً( عن التعبٌر أجٌد) جٌد متحدث أنا 20
     اآلخرٌن على عبء بأنً شعور عندي 21
     أجد صعوبة فً التعبٌر عن مشاعري 22
     حسن حظ أو سعادة من اآلخرون علٌه ٌحصل لما عادة أبتهج 23
     لهاى أدع أن ٌجب أمور فً ٌهملوننً اآلخرٌن أن كثٌرا أشعر 24
     التشكك كثٌر شخصا أكون أن إلً أمٌل 25
     والعٌش للحٌاة مناسب مكان أنه على عادة العالم إلى أنظر 26
     بسهولة مزاجً ٌتكدر 27
     كثٌرا نفسً فً أفكر 28
     آخر شخص ٌشتهً الكما أشتهً كما أعٌش أننً أشعر 31
     نفس علًواإلشفاق  باألسف رأشع األمور تسوء حٌنما 30
     الوظٌفة أو العمل فً ناجح شخص بأننً أشعر 31
     حقٌقتً على ٌروننً عادة الناس أدع 32
     الحٌاة مع متوافق غٌر بأننً أشعر 33
     ٌرام ما علً ستنتهً األمور أن افترض وأنا حٌاتً فً أسٌر 34
     ثقٌل عبء الحٌاة أن أشعر 35
     بالنقص الشعور ٌضاٌقنً 36
     طٌبة حالة فً بأننً عامة أشعر 37
     اآلخر الجنس أفراد مع التعامل أحسن 38
     الشارع فً ٌراقبوننً الناس أن فكرة علً تلح 41
     بسهولة مشاعري تجرح 40
     العالم هذا فً ومطمئن مستقر بأننً أشعر 41
     بذكائً األمر ٌتعلق فٌما القلقٌن األشخاص من أنا 42
     التوتر وعدم بالطمأنٌنة معً وهم الناس ٌشعر 43
     المستقبل من مبهم خوف لدي 44
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     طبٌعٌة تصرفات عادة أتصرف 45
     سٌئ حظً بأن عموما أشعر 46
     سعٌدة كانت طفولتً 47
     لي عدد كبير من األصدقاء الحقيقيين 48
     األوقات أغلب فً االرتٌاح بقلة أشعر 51
     عادة المنافسة من أخاف 50
     سعٌدة المنزلٌة بٌئتً 51
     وقوعه ٌحتمل مكروه بسبب زائدة بدرجة أقلق 52
     كبٌرة وبدرجة اآلخرٌن من أتضاٌق ما كثٌرا 53
     والقناعة بالرضا عادة أشعر 54
     شدٌد حزنإلى  الشدٌد السعادة من مزاجً ٌتحول ما كثٌرا 55
     عامة بصفة الناس من محترم بأنً أشعر 56
     اآلخرٌن مع انسجام فً أعمل أن أستطٌع 57
     مشاعري علً السٌطرة عن عاجز أننً أشعر 58
     منً ٌسخرون الناس أن أحٌانا أشعر 61
     متوترا ولست عامة بصفة مسترخ شخص أنا 60
     طٌبة معاملة تعاملنً الدنٌا أن أعتقد 61
     حقٌقا لٌس ًٌحدث ل أو حولً ٌجري ما ٌضاٌقنً 62
     لالحتقار كثٌرا تعرضت 63
     شاذ أننً على إلً ٌنظر ما كثٌر أنه أعتقد 64
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 (30ملحق رقم )

 مقياس االغتراب الوظيفي

 

 الجنس9                                  العمر9

 المينة9

 المستوى التعميمي9

 التعميمي9 التخصص

 سنة 10سنة         أكثر من 10-01سنوات          من 01الخبرة المينية9 أقل من 

 تعميمات9

فيما يمي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتك وكيف تواجو المواقف والضغوط في      

قميال أو متوسطا أو ( تحت كممة ال أو Xالحياة المينية، اقرأ كل عبارة منيا وأجب عنيا بوضع عالمة )

 كثيرا، وذلك حسب انطباق العبارة عميك، أجب عن كل العبارات.
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 ال أشعر أبدا ال أشعر أحيانا أشعر أشعر تماما العبارات الرقم
      مستقبمي الميني يبدو غامضا 10
      ال أتمقى العون من زمالئي بالمقدار الذي أتمناه 11
      أشعر أنني غريب في عممي 12
      ال أستطيع أن أشارك في اتخاذ القرارات في العمل 13
      ال معنى لموفاء واإلخالص في العمل 14
      أشعر بالعجز وأنا في عممي 15
      ال أبالي بالنظام الداخمي لممؤسسة 16
      االجتياد في العمل مضيعة لموقت 17
      جدامشاركتي في أنشطة المؤسسة محدودة  18
      حياتي المينية ليس فييا ما يجعمني متفائل 01
      ال أستطيع االستمرار في عممي 00
      أجد صعوبة في إتمام أي عمل أقوم بو  01
      ال أىتم بما يجري في عممي 02
      ال مستقبل لي في ىذه المؤسسة 03
      وضعي الميني سوف لن يتحسن أبدا 04
      ما أقوم بو في عممي ال يجدي نفعا كل 05
      ال أتوقع أنني سوف أرقى في عممي 06
      عامل مثل زمالئي من طرف رئيسي المباشرأشعر أنني ال أ 07
      ال أشعر بأي انتماء لممؤسسة التي أعمل بيا 08
      أجد صعوبة في مناقشة موضوع ما مع زمالئي في العمل 11
      وسيمة لمترقية المينية الوساطة والمحسوبةأحسن  10
      ظروف العمل التي أعمل فييا ليست جيدة 11
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 9أدوات الدراسةوثبات  صدق9 يوضح نتائج (13ممحق رقم )

 الصدق0-9

 الصدق البنائي لقائمة الصالبة النفسية9-

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 20 7,89587 31,3500 االلتزام

 20 7,32318 28,4500 التحكم

 20 8,24924 28,5500 التحدي

 20 21,58283 88,3500 الصالبة النفسٌة

 

Corrélations 

 الصالبة النفسٌة التحدي التحكم االلتزام 

 االلتزام

Corrélation de Pearson 1 ,677
**
 ,915

**
 ,945

**
 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 

 التحكم

Corrélation de Pearson ,677
**
 1 ,698

**
 ,854

**
 

Sig. (bilatérale) ,001  ,001 ,000 

N 20 20 20 20 

 التحدي

Corrélation de Pearson ,915
**
 ,698

**
 1 ,954

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001  ,000 

N 20 20 20 20 

 الصالبة النفسٌة

Corrélation de Pearson ,945
**
 ,854

**
 ,954

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 الصدق البنائي لمقياس األمن النفسي9-

Statistiques descriptives 

 

 Moyenne Ecart-type N 

 20 4,84496 28,0000 االنتماء

 20 9,16285 52,8000 التقبل

 20 12,01698 86,7500 الطمأنٌنة

 20 25,62950 169,3500 األمن النفسً

Corrélations 

 األمن النفسً الطمأنٌنة التقبل االنتماء 

 االنتماء

Corrélation de Pearson 1 ,455
*
 ,323 ,595

**
 

Sig. (bilatérale)  ,044 ,165 ,006 

N 20 20 20 20 

 التقبل

Corrélation de Pearson ,455
*
 1 ,753

**
 ,847

**
 

Sig. (bilatérale) ,044  ,000 ,000 

N 20 20 20 20 

 الطمأنٌنة

Corrélation de Pearson ,323 ,753
**
 1 ,881

**
 

Sig. (bilatérale) ,165 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 

 األمن النفسً

Corrélation de Pearson ,595
**
 ,847

**
 ,881

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,006 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 االغتراب الوظيفي9الصدق البنائي لمقياس -

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

الشعور بالتشاؤم والالرضا 

 المهنً
26,9000 8,62615 20 

الشعور بالعزلة والعجز فً 

 العمل
22,3500 6,31018 20 

    

 20 4,77356 13,5500 غٌاب معٌار ومعنى العمل

 20 17,47329 62,5000 االغتراب الوظٌفً
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Corrélations 

 

 Ff1 Ff2 Ff3 Aliénation 

Ff1 

Corrélation de Pearson 1 ,773
**
 ,547

*
 ,939

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,013 ,000 

N 20 20 20 20 

Ff2 

Corrélation de Pearson ,773
**
 1 ,558

*
 ,888

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,011 ,000 

N 20 20 20 20 

Ff3 

Corrélation de Pearson ,547
*
 ,558

*
 1 ,747

**
 

Sig. (bilatérale) ,013 ,011  ,000 

N 20 20 20 20 

Aliénation 

Corrélation de Pearson ,939
**
 ,888

**
 ,747

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 الثبات1-9

 معامل ثبات آلفا كرونباخ لمقياس الصالبة النفسية9-

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,915 48 

 

 

 

 



 المالحق
 

 
118 

 ثبات التجزئة النصفية9-

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,866 

Nombre d'éléments 24
a
 

Partie 2 
Valeur ,835 

Nombre d'éléments 24
b
 

Nombre total d'éléments 48 

Corrélation entre les sous-échelles ,772 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,871 

Longueur inégale ,871 

Coefficient de Guttman split-half ,870 

 

 

 

 

 

 

 معامل ثبات آلفا كرونباخ لمقياس األمن النفسي9-

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,862 75 

 

 ثبات التجزئة النصفية9-

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,804 

Nombre d'éléments 38
a
 

Partie 2 
Valeur ,679 

Nombre d'éléments 37
b
 

Nombre total d'éléments 75 

Corrélation entre les sous-échelles ,794 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,885 

Longueur inégale ,885 

Coefficient de Guttman split-half ,874 
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 معامل ثبات آلفا كرونباخ لمقياس االغتراب الوظيفي9-

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,906 22 

 ثبات التجزئة النصفية9-

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,852 

Nombre d'éléments 11
a
 

Partie 2 
Valeur ,790 

Nombre d'éléments 11
b
 

Nombre total d'éléments 22 

Corrélation entre les sous-échelles ,869 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,930 

Longueur inégale ,930 

Coefficient de Guttman split-half ,929 
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 sppS9تفريغ استجابات أفراد عينة البحث في أدوات الدراسة الخاصة بالفرضيات ب 9(14ممحق رقم )

 نتائج الفرضية األولى9-

 مستوى الصالبة النفسية
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 16,7 16,7 16,7 5 ضعيف

 76,7 60,0 60,0 18 متوسط

 100,0 23,3 23,3 7 مرتفع

Total 30 100,0 100,0  

 

 نتائج الفرضية الثانية9-

 مستوى األمن النفسي
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 26,7 26,7 26,7 8 ضعيف

 96,7 70,0 70,0 21 متوسط

 100,0 3,3 3,3 1 مرتفع

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 نتائج الفرضية الثالثة9-
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 مستوى االغتراب الوظيفي
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 13,3 13,3 13,3 4 ضعيف

 70,0 56,7 56,7 17 متوسط

 100,0 30,0 30,0 9 مرتفع

Total 30 100,0 100,0  

 

 الرابعة9 نتائج الفرضية-

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

Hardiness 102,5000 23,43406 30 

Security 166,1000 30,19403 30 

Corrélations 

 Hardiness Security 

Hardiness 

Corrélation de Pearson 1 -,302 

Sig. (bilatérale)  ,104 

N 30 30 

Security 

Corrélation de Pearson -,302 1 

Sig. (bilatérale) ,104  

N 30 30 

 

 

 

 نتائج الفرضية الخامسة9-
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Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

Hardiness 102,5000 23,43406 30 

Aliénation 60,2333 21,95871 30 

Corrélations 

 Hardiness Aliénation 

Hardiness 

Corrélation de Pearson 1 -,649
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 30 30 

Aliénation 

Corrélation de Pearson -,649
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 نتائج الفرضية السادسة9-

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

Security 166,1000 30,19403 30 

Aliénation 60,2333 21,95871 30 

Corrélations 

 Security Aliénation 

Security 

Corrélation de Pearson 1 ,432
*
 

Sig. (bilatérale)  ,017 

N 30 30 

Aliénation 

Corrélation de Pearson ,432
*
 1 

Sig. (bilatérale) ,017  

N 30 30 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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