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 شكز ًذمذيز

 احلًد هلل محد انشبكسٍّ ًانصالح ًانعالو عهَ زظٌنو انكسّى َجْنب حمًد صهَ اهلل عهْو ًظهى ًعهَ آنو ًصحجو أمجعني.     

ثداّخ أشكس اهلل كثرياً ًأشكس فضهو، انرُ ّعس يل أيسُ ًينحين انعصو ًانصرب عهَ يٌاصهخ انجحث ًاندزاظخ، ًاالظزفبدح     

يٍ انعهى ًادلعسفخ، ًًفمين إىل االَزيبء يٍ ىرا انجحث ادلزٌاضع يٍ غري حٌل يين ًال لٌح، ًيب كبٌ ذلرا انعًم أٌ ّزى إال ثزٌفْك 

 اهلل.

رثس  يٍ لال ّشكس اننبض ال ّششكرس،، نرن  أزد امجًْم ثبنشكس ًانزمدّس ًانعسفبٌ نهدكزٌزح ينبز وٌيبٌ عهَ يب ثرنزو ّمبل يف األ    

ًكسو وجعيب، إزشبداً ًرٌخْيبً ًرعدّداً ألفكبزُ ثدءاً ثزدزّعِ يف انفصٌل اننظسّخ ًاَزيبءً ثإمتبو زظبنيت  ,يٍ ظعخ صدزىب

 َخ كسميخ ذنهذ يل انعمجبد، ًظيهذ يل انطسّك، ًأفبدرين ثعهًيب.          فمد كبَذ إَعب ,عهَ ّدّيب إشسافبً

 كًب أرٌخو جبصّم انشكس نهدكزٌزح صفبء صجح انيت أغنذ ثزٌخْيبهتب زظبنيت.    

ًلعى ادلنبىح ًوسائك  ,ًلعى يعهى صف ,ًأرمدو ثبنشكس ًانزمدّس مجًْع أعضبء ىْئخ انزدزّط ثمعى اإلزشبد اننفعِ    

إىل   ًانعبدح انصيالء ادلعْدٍّ ، دلب لديٌه  يل يٍ عٌٌ صبدق ًيعبَدح ًرٌخْيبد ىبدفخ، حزَ خسخذ انسظبنخ ,طانزدزّ

               اننٌز، فإنْيى ألدو كم شكسُ ًرمدّسُ ًايزنبَِ.                                                                                 

نزفضهيًب ثمجٌل ينبلشخ زظبنيت، ًال لدًز  عجداهلل ًاندكزٌز  خبند انضعْف انزٌخو ثبنشكس نكم يٍ اندكزٌز كًب ّععدَِ    

 ش  أٌ يالحظبهتًب ظزكٌٌ إرثساء ذلرا انعًم. 

 احلْبح أحصاَِ، ًحتًم يصبعت دائسح يٍ انسظبنخ ًاخلسًج ىره إمتبو عهَ شدعين انرٍ ،غسّت إىل شًخِ لحمًد شسّف    

 .امجصاء عين خري هلل ، خصاه شىس عطسّخ ثبلخ إنْو ًادلثبثسح، أثعث نهصرب انيت ردفعين انطبلخ مبثبثخ زاضْخ، فكبٌ ثنفط

يب رٌيف حمكى عهَ يب ثرنزًٌه يل يٍ خٌرِ ًأخٌارِ ًأىم شًخِ مجْعيى، أَثس ثني أّدّكى كهًبد شكس عهّإد عبئهيت ًأفسا إىلً    

 .دزاظيت وسّكررنْم نهصعبة ًزفع ادلعنٌّبد يف 

ًإىل زيٌش ادلٌدح ًانٌفبء يٍ حٌيل إىل ًندُّ لأمحد ًخٌزُ، أعرة مهعبد انشكس ًانعسفبٌ عهَ األيم انرُ شزعزًٌه يف     

 َفعِ. 

ًأخرياً أرٌخو ثٌافس انشكس ًانزمدّس إىل كم يٍ يد يل ّد انعٌٌ ًظبعدَِ  يف ىره انسظبنخ ًأخص ثبنشكس اندكزٌز حعٍ عجد     

 .زاخْخ ادلٌىل انعهِ انمدّس أٌ جيعهيب يف يٌاشٍّ حعنبهتى ,احملعٍ عهَ ردلْمو نهسظبنخ نغٌّبً



 
 ب

 اإلىذاء

 وإىل هن مل مييلو المذر لرياني أكرب أهام عيني

 إىل هن غاب جبسذه لرسكن رًحو جسذي

 فرمذه هنذ الصغز                      أإىل هن أمحل امسو تكل فخز، ً

 ىل هن أًدعين هللإًيزذعش لليب لذكزاه 

 )أتي رمحو اهلل(                                                                     

 ًسيزخ ألجلي ,مبمذهي ففزحد ,إىل هن كاند سثثاً يف ًجٌدي

 إىل هنثع احلة ,ًأضاءخ طزيك سعادذي ,ًذكثذخ ادلشاق لزاحيت

 ًالعطاء، ًالذفء ًالٌفاء

 )أهي احلثيثح ًالغاليح(                                                                  

 ًمهس رًحي ,إىل نثض لليب ,ًرفيك درتي ,إىل شزيك حياذي

   ًأفذخ  نوإىل هن ذعلود ه

 )سًجي احلثية(                                                                   

 إىل ينثٌع ادلسرمثل ًتزعن الغذ ادلشزق ًسىزج احلياج الناتعح تاخلري

 أمحذ ًجٌري( ) ًلذيَ                                                                  

  



 
 ت

 المحتوياتقائمة 
 الصفحة العنوان

 11-1 : مدخل إلى الدراسةالفصل األول
 4-2 مقدمة.
 5 الدراسة. مشكمة
 6 الدراسة. أهداف

 7-6 تساؤالت الدراسة.
 8-7 الدراسة. أهمية

 11-8 مصطمحات الدراسة.
 11 إجراءات الدراسة.

 11 حدود الدراسة.
 11 .الديموغرافية متغيرات الدراسة

 11 .المعالجات اإلحصائية
 12-94 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 41-13 أواًل: الشيخوخة:
 13 .تمهيد

 13-15 (. Senilityمفهوم الشيخوخة )
 16-15 بداية االهتمام بمرحمة الشيخوخة.

 25 -17 أهمية دراسة الشيخوخة. 
 18-25 .هاخصائص مرحمة الشيخوخة وتغيرات

 31-26 الشيخوخة.مشكالت مرحمة 
 33-31 مرحمة الشيخوخة.  احتياجات

 37 -33 النظريات المفسرة لمشيخوخة.
 41-37 واقع المسنين في محافظة حمب.

 Psychological Hardiness 41-64  الصالبة النفسية ثانيًا:
 41 تمهيد.

 43-41   .مفهوم الصالبة النفسية



 
 ث

 44-43 مفهوم الصالبة النفسية.نشأة 
 46-44 أهمية الصالبة النفسية.

 51-46 النظريات المفسرة  لمصالبة النفسية.
 52-51 خصائص الصالبة النفسية.

 62-52 أبعاد الصالبة النفسية.
 62 النفسية. الصالبة متغير يؤديها التي األدوار

 64-63 المضامين التطبيقية لمصالبة النفسية. 
 Emotional Security 65-92ثالثًا: الطمأنينة االنفعالية 

 65 .تمهيد
 71-66 مفهوم الطمأنينة االنفعالية.
 72-71 أهمية الطمأنينة االنفعالية.

 81-72 المعالجة النظرية لمفهوم الطمأنينة االنفعالية في ضوء النظريات النفسية.  
 82-81 خصائص الطمأنينة االنفعالية.

 84-82 أبعاد الطمأنينة االنفعالية.
 86-84 مكونات الطمأنينة االنفعالية.

 86-85 وسائل تحقيق الطمأنينة االنفعالية.
 89-87 .االنفعالية الطمأنينة في المؤثرة العوامل

 91-89 معوقات الطمأنينة االنفعالية.
 91-92 اآلثار المترتبة عمى انعدام الشعور بالطمأنينة االنفعالية.

 94-92 النفسية والطمأنينة االنفعالية.رابعًا: العالقة بين الصالبة 
 117-95 الفصل الثالث: الدراسات السابقة

الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الصالبة النفسية وعالقته ببعض  أواًل:
 المتغيرات. 

96-117 

الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الطمأنينة االنفعالية وعالقته ببعض  ثانيًا:
 المتغيرات.

117-115 

ثالثًا: الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين مفهومي الصالبة النفسية 
 .والطمأنينة االنفعالية

115-116 

 117-116 : مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة.رابعاً 



 
 ج

 131-118 الدراسة إجراءات الفصل الرابع: 
 119 منهج الدراسة.

 119 الدراسة.األصمي مجتمع ال
 121-119 عينة الدراسة

 131-121 أدوات الدراسة.
 131 إجراءات الدراسة.

 131 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 132-163 نتائج الدراسةعرض ومناقشة الفصل الخامس: 

 154-133 أواًل: عرض ومناقشة تساؤالت الدراسة.
 135-133 عرض نتائج التساؤل األول ومناقشته.
 136-135 عرض نتائج التساؤل الثاني ومناقشته.

 138-136 عرض نتائج التساؤل الثالث ومناقشته. 
 145-138 عرض نتائج التساؤل الرابع ومناقشته.

 151-145 عرض نتائج التساؤل الخامس ومناقشته.

 153-151 عرض نتائج التساؤل السادس ومناقشته.
 154-153 عرض نتائج التساؤل السابع ومناقشته.

 155-145 ممخص النتائج.
 156-155 ثانيًا: توصيات الدراسة.

  157-156  ثالثًا: دراسات وبحوث مقترحة.
 159-167 قائمة المراجع

 168-159 .المراجع العربية
 171-169 .المراجع األجنبية
 214-172 مالحق الدراسة

 217-216 ممخص الدراسة بالمغة العربية.
 219-218 بالمغة األجنبية.ممخص الدراسة 

 

 



 
 ح

 الجداول قائمة

رقم 
 الصفحة بيــان الجـداول       الجدول

1 
نمو عدد السكان في الجمهورية العربية السورية ونمو عدد المسنين خالل الفترة يوضح 

(1981-2114). 38 

 39 .(2114 -1994بين عامي )في واقع المسنين في محافظة حمب  يوضح مظاهر التغير 2

3 
في  الجنسونسبة  (2114 -1994لعامي ) الجنسالتركيب النسبي لممسنين بحسب يوضح 

 39 محافظة حمب.

4 
( وحجم 2114 -1994المتوسط العام ألعمار المسنين في محافظة حمب لعامي )يوضح 

 التغير الممحوظ. 
39 

 -1994) لعاميمحافظة حمب التركيب النسبي لممسنين بحسب الحالة الزواجية في يوضح  5
2114). 

41 

 119 .(2111)توزع المسنين الذين يبمغون الستين سنة فما فوق في محافظة حمب لعام يوضح  6
 121  والعمر. الجنسعينة الدراسة حسب متغيري يوضح  7
 121 يوضح عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية. 8

 123  التحكيم.د لمقياس الصالبة النفسية بع المبدئيةيوضح التغيرات التي حدثت في الصورة  9

 125 يوضح معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الصالبة النفسية. 11
 125 لصورة النهائية.ا مقياس الصالبة النفسية وفقيوضح أرقام بنود  11
 128 لمقياس الطمأنينة االنفعالية بعد التحكيم. المبدئية يوضح التغيرات التي حدثت في الصورة  12
 129 يوضح معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الطمأنينة االنفعالية. 13
 131 لصورة النهائية.ا مقياس الطمأنينة االنفعالية وفق بنوديوضح أرقام  14

15 
الفرضي يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات مستوى الصالبة النفسية والمتوسط 

 لممقياس.
133 

يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات مستوى الطمأنينة االنفعالية والمتوسط الفرضي  16
 لممقياس.

135 

 136 .معامالت االرتباط بين أبعاد الصالبة النفسية والطمأنينة االنفعاليةداللة يوضح  17



 
 خ

رقم 
 الصفحة بيــان الجـداول الجدول

 التي تعزى لمتغير بأبعادها متوسط درجات الشعور بالصالبة النفسيةداللة الفروق في  18
 الجنس.

138 

 139 .العمر متغير حسب النفسية الصالبة مقياس عمى المسنين درجات متوسط 19

 لمتغير تعزى النفسية الصالبة مقياس درجات لمتوسطات Anova األحادي التباين تحميل 21
 .العمر

141 

 141 .العمر لمتغير تعزى النفسية الصالبة في الفروق جهة لمعرفة شيفيه اختبار 21
 142 .االجتماعية الحالة متغير حسب النفسية الصالبة مقياس عمى المسنين درجات متوسط 22

23 
 لمحالة تعزى الصالبة النفسية مقياس درجات لمتوسطاتAnova  األحادي التباين تحميل

 142 .االجتماعية

 142 .االجتماعية الحالة لمتغير تعزى النفسية الصالبة في الفروق داللة لمعرفة شيفيه اختبار 24
 145 .الجنسمتغير حسب داللة الفروق في متوسط درجات الشعور بالطمأنينة االنفعالية  25
 147 .العمر متغير حسب الطمأنينة االنفعالية  مقياس عمى المسنين درجات متوسط 26

27 
 لمتغير تعزى الطمأنينة االنفعالية مقياس درجات لمتوسطات Anova األحادي التباين تحميل
 147 .العمر

 149 .االجتماعية الحالة متغير حسب الطمأنينة االنفعالية مقياس عمى المسنين درجات متوسط 28

29 
 تعزىوالتي  االنفعالية الطمأنينة مقياس درجات لمتوسطاتAnova  األحادي التباين تحميل
 149 .االجتماعية لمحالة

 149 .االجتماعية لمحالة تعزى االنفعالية الطمأنينة في الفروق جهة لمعرفة شيفيه اختبار 31
 151 .االجتماعية والحالة الجنس حسب االنفعالية الطمأنينة مقياس عمى المسنين درجات متوسط 31

32 
 الطمأنينة مستوى في االجتماعية والحالة الجنس تفاعل أثر لداللة الثنائي التباين تحميل

 .االنفعالية
151 

 153 .النفسية بالصالبة االنفعالية الطمأنينة ألبعاد الخطي االرتباط 33
 153 تحميل التباين لنموذج االنحدار المتعدد ألبعاد الطمأنينة االنفعالية عمى الصالبة النفسية. 34
 154 .النفسية الصالبة عمى االنفعالية الطمأنينة ألبعاد المتعدد االنحدار نموذج معامالت 35

  



 
 د

 األشـكالقائمة 

 الصفحة بيان الشكل رقم الشكل

 31 .احتياجات المسنين 1

 47 المباشرة لمصالبة النفسية. التأثيرات المباشرة وغير 2

 48 التأثيرات المباشرة لمتغير الصالبة النفسية. 3

 49 لمتعامل مع المشقة وكيفية مقاومتها. نموذج فنك المعدل لنظرية كوبازا 4

 82 أبعاد الطمأنينة االنفعالية. 5

الرسم البياني ألثر تفاعل الجنس والحالة االجتماعية في مستوى الطمأنينة  6
 االنفعالية.

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 ذ

 المالحق قائمة

رقم 
 الصفحة اسم الممحق الممحق

 173 .قائمة بأسماء السادة المحكمينيوضح  1
 174 يوضح استبانة جمع البيانات. 2
 181-175 مقياس الصالبة النفسية.الصورة المبدئية ليوضح  3
 183-181 يوضح مقياس الصالبة النفسية بعد التحكيم. 4
 185-184 .مقياس الصالبة النفسية بعد التحكيم لممرة الثانيةيوضح  5
 187-186 .مقياس الصالبة النفسيةلالنهائية  ةصور اليوضح  6
 191-188 مقياس الطمأنينة االنفعالية.الصورة المبدئية ليوضح  7
 192-191 يوضح مقياس الطمأنينة االنفعالية بعد التحكيم. 8
 194-193 .مقياس الطمأنينة االنفعالية بعد التحكيم لممرة الثانيةيوضح  9
 196-195  .مقياس الطمأنينة االنفعاليةلالنهائية  ةصور اليوضح  11
 197 يوضح معامالت االرتباط المصححة لمفردات بعد "االلتزام". 11
 198 كم".حرتباط المصححة لمفردات بعد "التيوضح معامالت اال 12
 199 يوضح معامالت االرتباط المصححة لمفردات بعد "التحدي".   13
 211 يوضح معامالت االرتباط المصححة لمفردات بعد "الصبر". 14
 211 يوضح معامالت االرتباط المصححة لمفردات بعد "اإليمان بالقضاء والقدر". 15
 212 يوضح معامالت االرتباط المصححة لمفردات بعد "شعور الفرد باالنتماء إلى الجماعة". 16
 213 .يوضح معامالت االرتباط المصححة لمفردات بعد "شعور الفرد بتقبل ومحبة اآلخرين" 17
 214 .""شعور الفرد باالرتياح بعد معامالت االرتباط المصححة لمفرداتيوضح  18

 

 
 



 
1 

 الفصل األول
 مدخل إلى الدراسة

 
 مقدمة.الأواًل: 

 مشكمة الدراسة.ثانيًا:        
 أىداف الدراسة.ثالثًا:        

 رابعًا: تساؤالت الدراسة.
 أىمية الدراسة.خامسًا: 
  .مصطمحات الدراسةسادسًا: 
 .إجراءات الدراسةسابعًا: 
 حدود الدراسة.ثامنًا: 

 .متغيرات الدراسة تاسعًا:      
 .المعالجات اإلحصائية عاشرًا:      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

  :مقدمةالأواًل: 
مف البدييي أف أم مجتمع يكد أف يساير ركب التقدـ عميو أف يكجو اىتمامو إلى المكارد المادية     

ذا كاف ىناؾ مناداة باالىتماـ  مكانات كخبرات أفراده, كا  بجانب المكارد البشرية المتمثمة في قدرات كا 
كالشباب كالمكىكبيف, فيجب عدـ نسياف مف قدمكا في شبابيـ خدمات في مختمؼ المجاالت كما  بالنشء

 فإف رعايتيـ كليذا, لدييـ مف خبرات, كما يمكف أف يقدمكه في إعداد النشء الذيف ىـ أمؿ المستقبؿ
 كأخبلقية إنسانية أبعادان  طياتو في يحمؿ ليا كالتصدم مشكبلتيـ معالجة عمى كالعمؿ بيـ كاالىتماـ
 كالكضعية السماكية الشرائع تقره كدينيان  كأخبلقيان  إنسانيان  كاجبان  ككنو إلى باإلضافة كىك متعددة, كاجتماعية

لممسنيف, فكما يحتاج المجتمع  الكفاء قيـ مف يحممو لما أيضان  اجتماعيان  كاجبان  يعد ,أشكاليا اختبلؼ عمى
كبار السف كبذلؾ يستطيع أف ينمك كيزدىر, كفي الكقت  إلى سكاعد الشباب كقكتيـ يحتاج إلى عقؿ كفكر

 يككف قد أكفى حؽ كؿ فرد فيو. ونفس
عدة مراحؿ ب عمره يمر أف اإلنساف خمؽ في ا فالشيخكخة مرحمة متممة لدكرة الحياة, كاقتضت سنة    

 كيكاجوفية البدنية كالعقمية, تنحدر قدراتو الكظيك  ضعيفان, شيخان  كأخيران  قكيان  شابان  ثـ ضعيفان  كليدان  حيث يبدأ
مف الضغكطات بمكت شريؾ الحياة, أك فقداف صديؽ عزيز, أك سفر أحد األبناء لمدراسة أك الكثير 
ف كبيف المجتمع الذم يعيشكف كما ينجـ عف ذلؾ مف تكترات كاضطرابات في العبلقات بيف المسني ,العمؿ
يشعركف ككأنيـ  مف ثـية تمؾ الضغكطات ك مما قد يؤدم بيـ إلى اليرب كاالنسحاب مف مكاج فيو,

 يمتمككف شخصية فاقدة لمصبلبة تعاني مف صعكبة في مكاجية التحديات التي تعترضيا.

التي يتعرض ليا المسنكف كما يترتب عمييا مف مشكبلت تشكؿ التغيرات الصعبة كعمى الرغـ مف تمؾ     
حساسيـ بيا, كأساليب مكاجيتيـ لياضغكطان عمييـ, فقد تبيف أنيـ يختمفكف في مدل شعكرىـ ك   حيث, ا 

عاٍؿ مف األمف النفسي كالصحة  ( أف بعض المسنيف يحتفظكف بمستكل229 :2002)عبد الصمد,  حظال
حياتية ضاغطة, كبعضيـ اآلخر ينيار كال  البدنية, كال يصيبيـ المرض عمى الرغـ مف تعرضيـ ألحداث

 .كالنفسي يقكل عمى المكاجية كيقع فريسة لممرض الجسمي
معرفة   ىذه النتيجة األنظار إلى االىتماـ بضركرة فحص مصادر مقاكمة الضغكط, أمقد لفتت ك     

المختمفة التي يتعرضكف ليا  العكامؿ كالمتغيرات التي تساعد المسنيف عمى التكافؽ مع األحداث الضاغطة
الباحثيف عامؿ الصبلبة  ر مففي حياتيـ اليكمية, كمف بيف العكامؿ التي حظيت حديثان باىتماـ كثي

 تي, كال Kobazaككبازا أعماؿ الذم درس عمى نحك كاسع في Psychological Hardiness النفسية
النفسية ىي مجمكعة مف الخصائص النفسية تشمؿ متغيرات االلتزاـ ككضكح  إلى أف الصبلبة تتكصم

عمى  نفسية كالجسمية كاألمف النفسيمف شأنيا المحافظة عمى الصحة الالتي كالتحدم, ك  اليدؼ كالتحكـ
( أف األشخاص األكثر صبلبة ىـ 23: 2007فقد بيف )سبلمة, الرغـ مف التعرض لؤلحداث الضاغطة, 
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نجازان كضبطان داخميان كسيطرة كقيادة, كأكثر شعكران باألمف كالمركنة كاالقتحاـ  أكثر صمكدان كمقاكمة كا 
 .كالكاقعية كالبعد عف المرض

عدـ تكفر األمف في العبلقات عف سكليفاف أف عدـ القدرة عمى مكاجية المشكبلت ينشأ  أكدكما     
لنفسية, فالصحة د مستكل الصحة اريف كالتي تشكؿ نمك الشخصية كتحدالشخصية التبادلية مع اآلخ

 (. 46: 1996)السبيعي,  ىي األساس في بناء الطمأنينة االنفعاليةالنفسية 

 جذكرىا أف حيث اإلنسانية الشخصية لبناء ةالميم الحاجات مف (النفسي األمف) ةالطمأنينة االنفعاليف    
 ما إذا ميددان  يصبح المرء كأمف المختمفة, العمرية المراحؿ عبر الشيخكخة حتى كتستمر مف الطفكلة تمتد

 إلى يؤدم مما المراحؿ, تمؾ مف مرحمة أم في بيا لو طاقة ال كاجتماعية نفسية ضغكطات إلى تعرض
 .(232: 2005)الدليـ,  االضطراب

 هشعكر  مدل عمى كقؼتت المختمفة نمكه مراحؿ صبلبة الفرد في أف( 76: 2005أقرع, بيف ) كقد    
عمى  قادران  كيصبح سكم, بشكؿ سينمك فإنو كدافئ آمف جك في تربى فإذا طفكلتو, في كالطمأنينة باألمف

  مية أساليب مكاجية فعالة كبناءة.عمى تن مكاجية ما يعترضو مف أزمات كضغكطات, بؿ كيساعده

التي تمكف المسف مف االحتفاظ بصبلبتو النفسية  الميمةمف العكامؿ تعد  الطمأنينة االنفعاليةف    
بطبعو يسعى دكمان إلشباع حاجاتو أف اإلنساف كائف اجتماعي  كمكاجية الضغكطات, حيث يرل أدلر

اماتو االجتماعية في الجماعة التي ينتمي إلييا, كتطكير أسمكب النفسية كاالجتماعية مف خبلؿ تنمية اىتم
إشباع الحاجة إلى األمف النفسي كاالنتماء  مف ثـحياة خاص يجعمو قادران عمى التفاعؿ مع اآلخريف, ك 

كالحب كالصحبة كتجاكز مشاعر الفشؿ, كعدـ القدرة عمى تحمؿ الضغكطات كمكاجيتيا بأسمكب إيجابي 
 (.       233: 2005فعاؿ )الدليـ, 

 يبمفيكمارتبطت  ةظيرت في اآلكنة األخيرة عف متغيرات عدّ  الدراسات النفسية التي كشفتقد ك     
, الحالة االجتماعية كمتغيرات أخرل, ففيما الجنس, عمرالمف مثؿ كالطمأنينة االنفعالية الصبلبة النفسية 

كؿ مف  في عمرا حكؿ الدكر الذم يمعبو التائجيتعارضت الدراسات السابقة في ن عمربمتغير اليتعمؽ 
ذات  ان أف ىناؾ فركقإلى ( 2005) أبك ركبة , حيث تكصمت دراسةكالطمأنينة االنفعالية الصبلبة النفسية

يجد لصالح األميات األكبر سنان, بينما لـ  مرعالصبلبة النفسية تعزل لمتغير الداللة إحصائية في مستكل 
كما أشارت دراسة جبر  ,عمرلصبلبة النفسية تبعان لمتغير الكقان في افر  (2002) حمادة كعبد المطيؼ

 الصبلبة النفسية كؿ مفعبلقة أم أف , العمر بتقدـ يرتفع النفسي األمف مستكل أفإلى  (1996)
  , لذا سعت الباحثة إلى دراسة ىذه العبلقة.ما زالت تحتاج لمدراسة عمرالب كالطمأنينة االنفعالية

حيث تعارضت نتائج الدراسات السابقة حكؿ  عمر, فحالو حاؿ متغير الالجنسبمتغير تعمؽ أما فيما ي    
 (2002) البياص , فقد أشار كؿ مفكالطمأنينة االنفعالية الصبلبة النفسية كؿ مف الدكر الذم يمعبو في
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ذككر في كاإلناث لصالح ال كؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر( إلى كجكد فر 2010) حجازم كأبك غاليك 
أف اإلناث أكثر صبلبة مف ب  Stephenson (1990)الصبلبة النفسية, كذلؾ بخبلؼ ما تكصؿ إليو 

 ( فركقان في الصبلبة النفسية بيف الذككر كاإلناث في مككنييا2003) الرفاعيالذككر, في حيف لـ يجد 
دراسة كما أشارت  ر,)االلتزاـ كالتحكـ( في حيف ظيرت ىذه الفركؽ في مككف )التحدم( لصالح الذكك 

( 2011, أما دراسة إبريعيـ )مف اإلناث بالطمأنينة النفسيةالذككر أكثر شعكران إلى أف  (2005الدليـ )
 الجنس لمتغير المراىقيف تعزل لدل النفسي األمف مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽبينت كجكد 

 بيف النفسي األمف في جكىرية داللة ذات ان فركق( 1996) جبر جد أف دراسةلـ ت, في حيف اإلناث لصالح
ما زالت تحتاج  الجنسب كالطمأنينة االنفعالية الصبلبة النفسية كؿ مفعبلقة أم أف , كاإلناث الذككر
       , لذا سعت الباحثة إلى دراسة ىذه العبلقة.لمدراسة

 & Rodewalt       ةلصبلبة النفسية فقد أشارت دراسفي االحالة االجتماعية  بأثركفيما يتعمؽ     
Zone (1989)   إلى أف الشخص المتزكج ىك أكثر صبلبة مف الشخص األعزب نتيجة شبكة العبلقات

( حيث لـ 2002) حمادة كعبد المطيؼدراسة إليو  تاالجتماعية التي يمتمكيا, كذلؾ بخبلؼ ما تكصم
 كجكد( 2003نت دراسة الخضرم)كبيفركقان في الصبلبة النفسية تبعان لمتغير الحالة االجتماعية,  جدت

, بينما المتزكجيف لصالح االجتماعية الحالة لمتغير تعزل النفسي األمف في إحصائية داللة ذات فركؽ
( عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في الطمأنينة االنفعالية 2011أكدت دراسة الشميمرم كبركات )
بالحالة  كالطمأنينة االنفعالية الصبلبة النفسية فكؿ معبلقة أم أف تعزل لمتغير الحالة االجتماعية, 

 , لذا سعت الباحثة إلى دراسة ىذه العبلقة.ما زالت تحتاج لمدراسة االجتماعية
الدراسة الحالية  قد سعتكالطمأنينة االنفعالية متغيريف ميميف ف كفي النياية ما دامت الصبلبة النفسية    
الدراسة إلى  عتحالة االجتماعية في الطمأنينة االنفعالية, كما سكال الجنسمعرفة أثر تفاعؿ كؿ مف  إلى

   بالصبلبة النفسية اعتمادان عمى أبعاد الطمأنينة االنفعالية.التنبؤ  معرفة إمكانية
خبلؿ العرض السابؽ أنو عمى الرغـ مف االىتماـ بدراسة الصبلبة النفسية لدل الطمبة  يتضح مف    

نيا نادرة في المكتبات السكرية, كما الحظت الباحثة ندرة الدراسات التي تناكلت كالعماؿ كالمكظفيف, إال أ
, كىذا ما دفع الباحثة خصكصا  , كالسكرية عمكمان مسنيف في المجتمعات العربية ىذا المكضكع لدل ال

عمى المسنيف في محافظة حمب, لمكقكؼ بالتحديد  الدراسة تتناكلاسة الصبلبة النفسية, حيث لبلىتماـ بدر 
( راإليماف بالقضاء كالقد التحكـ, التحدم, الصبر, المتمثمة في )االلتزاـ, امستكل الصبلبة النفسية بأبعادى

كالحالة االجتماعية في  الجنسكعبلقتيا بالطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف, كمعرفة أثر تفاعؿ كؿ مف 
أبعاد الطمأنينة عمى ية لدل المسف اعتمادان , باإلضافة إلى التنبؤ بالصبلبة النفسالطمأنينة االنفعالية

 .االنفعالية
 
 



 
5 

 :مشكمة الدراسةثانيًا: 
 اإلنساف يسعى التي الحاجات كأقكل همأ مف)األمف النفسي(  الطمأنينة االنفعالية إلى الحاجة تعتبر     
نيا بؿ عهاإشبا إلى  فالفرد قية,حقيكضغكطات  يداتتيد إلى الفرد يتعرض حينما إلحاحان  أكثر تصبح كا 

 االنتماء إلى كيحتاج ,ميددة عكامؿ أية مف بالحماية فيو يشعر آمف جك فيكاالىتماـ  الرعاية إلى يحتاج
  .باالرتياح يشعر كأف كالمجتمع, األصدقاءك  األسرة في جماعتو إلى
المساندة  بركتعت اآلخريف, خبلؿ مف باألمف شعكره خبلؿ مف يتحقؽبالطمأنينة االنفعالية  الفرد كشعكر    

 ذهى إلشباع األساسية المصادر همأ مف االجتماعية كاألسرية التي يتمقاىا ليا الفرد مف المحيطيف بو
 أسرتو داخؿ كمحبكب مقبكؿ بأنو شعكره خبلؿ مف إال بالطمأنينة االنفعالية يشعر ال فالفرد الحاجة,
 متزنة بشخصية العالـ إلى النطبلؽا مف يمكنو الذل األمر كاآلخريف, نفسو في كثقتو بقيمتو كشعكره

 دكف لمضغكط فيتعرض جيياتكا تيديدات أية ضد مناعة جياز تمثؿ نفسية كخصائص سميمة بسمككياتك 
 مف لمكثير بالطمأنينة االنفعالية الشعكر انعداـ يؤدم بينما ,النفسية بالصبلبة يسمى ما هذاك يمرض أف

 مف الفرد يجد فبل العمر, في بالتقدـ إال السمبية اآثارى ظيرت ال كالتي كالسمككية االنفعالية االضطرابات
اإلنساف  حاؿىذا ىك  كاف فإذا ,أخرل مرة لمحياة لبلنطبلؽ القكة منو ليكتسب كشدتو ضيقو كقت إليو يركف
التغيرات البيكلكجية كاالجتماعية مف الكثير  إلى يتعرض المسفاإلنساف المسف, حيث  بالنا فما العادم

كمف الناحية  ,, فمف الناحية البيكلكجية ىناؾ ضعؼ في بناء الجسـ ككظائفوكالنفسية يةكاالقتصاد
 فييؤثر كبر السف  , كمايفقد المسف العبلقات االجتماعية كاألنشطة كاالىتمامات السابقة االجتماعية

إنتاج السمع يحرمكف مف المشاركة في  مف ثـينسحبكف مف قكة العمؿ, ك عندما  مسنيفالحالة االقتصادية لم
, كمف الناحية النفسية نجد أف المسف يعيش في مناخ يـ العادلة في عائد ىذا اإلنتاجكالخدمات كمف فرصت

يخيـ عميو الشعكر بالكآبة كالحزف كانقباض النفس, اليأس مف الحياة, العزلة, الكحدة النفسية, االعتمادية, 
 .ضعؼ الثقة بالنفس كالحساسية المفرطة

مناعة  جياز تككيفستطيع مف خبلليا ليفسية امتبلؾ الصبلبة الن إلى الحاجة أمس في سففالم لذلؾ    
 فيو كيتحرؾ العالـ إلى اخبللي مفنطمؽ ية أية ضغكطات كمشكبلت تعترضو كييساعده في مكاج

 نابعة مف شعكره بالطمأنينة االنفعالية. إيجابية كبناءة بخطكات
 : اآلتيالسؤاؿ الحالية في  في ضكء ما تقدـ تتحدد مشكمة الدراسة

ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الصالبة النفسية والطمأنينة االنفعالية لدى عينة من 

 في محافظة حمب؟المسنين 
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 أىداف الدراسة :ثالثًا: 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

في محافظة  المسنيفمف  عينةدل مستكل الصبلبة النفسية كمستكل الطمأنينة االنفعالية لالكشؼ عف  -1
 .  حمب

 )االلتزاـ, التحكـ, التحدم, الصبر, العبلقة بيف الصبلبة النفسية بأبعادىا المتمثمة في الكشؼ عف-2
 .في محافظة حمب المسنيفعينة مف ( كالطمأنينة االنفعالية لدل راإليماف بالقضاء كالقد

تعزل لمتغيرات كالتي المسنيف  لدلة النفسية بالصبلبالفركؽ في متكسط درجات الشعكر  تحديد -3
 , العمر, الحالة االجتماعية(.الجنس)

ات تعزل لمتغير كالتي المسنيف  لدلبالطمأنينة االنفعالية الفركؽ في متكسط درجات الشعكر  تحديد-4
 , العمر, الحالة االجتماعية(.الجنس)

لدل عينة مف  الطمأنينة االنفعاليةفي الحالة االجتماعية ك  الجنس أثر التفاعؿ بيف الكشؼ عف -5
 .المسنيف

 .أبعاد الطمأنينة االنفعاليةالتكصؿ إلى معادلة التنبؤ بالصبلبة النفسية اعتمادان عمى  -6

 رابعًا: تساؤالت الدراسة: 

 ما مستكل الصبلبة النفسية لدل عينة مف المسنيف في محافظة حمب؟  -1

 ؟ مف المسنيف في محافظة حمب ل عينةما مستكل الطمأنينة االنفعالية لد -2

 -التحكـ -بأبعادىا )االلتزاـىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الصبلبة النفسية  -3
ل عينة مف المسنيف في محافظة كالطمأنينة االنفعالية لداإليماف بالقضاء كالقدر(  -الصبر -التحدم
 ؟ حمب

 لمتغيرات الدراسة تعزلكالتي في درجات الصبلبة النفسية  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية -4
 ؟ )الجنس, العمر, الحالة االجتماعية(

 لمتغيرات الدراسة عزلتكالتي ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات الطمأنينة االنفعالية  -5
 ؟ )الجنس, العمر, الحالة االجتماعية(
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لدل عينة مف المسنيف في  جتماعية في الطمأنينة االنفعاليةكالحالة اال الجنسىؿ يكجد أثر لتفاعؿ -6
 محافظة حمب؟   

ل عينة مف المسنيف في لد أبعاد الطمأنينة االنفعاليةعمى ما إمكانية التنبؤ بالصبلبة النفسية اعتمادان  -7
 ؟محافظة حمب

 أىمية الدراسة : خامسًا:
المجتمع يؤثركف فيو كيتأثركف بمف حكليـ, كالعناية  تكمف أىمية الدراسة مف اعتبار المسنيف أفراد في    

بيـ كمحاكلة التعرؼ عمى مشكبلتيـ كمميزات المرحمة التي يمركف بيا إنما ىك اعتراؼ بالفضؿ لمف 
التي بحاث األ إجراءعممكنا ككجيكنا إلى الطريؽ السديد, فمف حقيـ عمينا أف نكلييـ اىتمامنا عف طريؽ 

ظركؼ النفسية التي يمركف بيا ىذا مف ناحية, كمف ناحية أخرل فإف نتائج ىذه لاكتقدير عمى فيـ  تساعد
 المرحمة فيمان يخفؼ مف أزماتيا ىذهاألبحاث تفيدنا أيضان في فيـ أنفسنا إذا ما قدر لنا أف نصؿ إلى 

 لكضعمع اينا خبلؿ حياتنا, ذلؾ أف التكيؼ لتغيرات التي تعتر مع اكمشكبلتيا كيساعدنا عمى التكيؼ 
الجديد في أم مرحمة مف المراحؿ غالبان ما يككف مصحكبان بدرجات مختمفة مف مشاعر التكتر كالقمؽ الذم 

في كما تكمف أىمية الدراسة يمكف أف يتحسف كثيران إذا ما عرؼ الفرد ما سكؼ يحدث لو فيما بعد, 
 جانبيف أساسييف:

 األىمية النظرية : -أوالً 

تناكليا لمتغيريف مف متغيرات المقاكمة التي  مكضكعيا مف حيث تكمف أىمية الدراسة في طبيعة -1
كالنفسية عمى الرغـ مف تعرضيـ لمضغكط, كىما الصبلبة  تجعؿ المسنيف يحتفظكف بصحتيـ الجسمية

يعتبراف مف المصادر النفسية الكاقية مف أثر الضغكط كالتي تجعؿ  النفسية كالطمأنينة االنفعالية المذاف
 ا, كتعيف المسف عمى مكاجية المكاقؼ الصعبة كالمؤلمة. في مكاجيتي اليةاإلنساف أكثر فع

كالممارسات العيادية عمى المدل  تركيزىا عمى الجكانب اإليجابية في الشخصية مقارنة بالدراسات -2
 :Michelle, 1999)   كىك ما أكده ميشيؿ الطكيؿ كالتي ركزت عمى الجكانب المرضية في الشخصية,

كمتغير بارز  كالتأكيد عميو في بحكث  ار إلى ضركرة دراسة متغير الصبلبة النفسيةحيث أش  (76
الشخصية المرضية كالتي بقيت مسيطرة عمى الفكر النفسي المرضي  الشخصية حتى تتغير النظرة إلى

 مدة طكيمة.

تبار أف نتائج كتأمؿ الباحثة أف تككف ىذه الدراسة بمثابة إضافة إلى التراث السيككلكجي عمى اعكما  -3
الدراسة الحالية ستكفر لمباحثيف كالدارسيف في مجاؿ عمـ النفس معمكمات حكؿ فئة المسنيف كمتغيرات 

 الدراسة الحالية كىي الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية.
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 ثانيًا: األىمية التطبيقية :

عطائوتقديـ بعض المقترحات التي تساعد عمى االىتماـ بالجانب االنفعال -1 ما يستحؽ  ي لدل المسف, كا 
كيفية التعامؿ معيـ  مف الرعاية كاالىتماـ, كضركرة فيـ شخصية المسنيف فيمان جيدان يساعدنا في

ف كانت قد ضعفت  مكاناتيـ الفاعمة كقدراتيـ اإليجابية, كتكجيييا لخير المجتمع, كا  كاستغبلؿ طاقاتيـ كا 
  نتيجة التقدـ في العمر. 

يتميف باإلرشاد كالعبلج النفسي لكبار السف, الذيف يتعرضكف ألحداث سمبية ضاغطة لفت أنظار الم -2
لى ضركرةتؤثر عمى صبلبتيـ النفسية, ك  كضع خطط كبرامج إرشادية تستند إلى ما لدييـ مف مصادر  ا 

ة تطكيرىا إلى أعمى مستكل, كذلؾ كالتكجو إلى ذكييـ كالقائميف عمى رعايتيـ لتكعيتيـ بأىمي قكة, بيدؼ
 .دكرىـ في إكساب المسنيف صبلبة نفسية مرتفعة

 كزارات كمؤسسات مف المسنيف رعاية عمى القائميف الدراسة ىذه نتائج مف يستفيد أف الباحثة تأمؿ -3
, كغيرىـ النفسييف كاألخصائييف المختمفة الرعاية كدكر االجتماعية الشؤكف ككزارة المكضكع صمة بيذا ذات

تمعبو البيئة التي يعيش فييا المسف كالجماعة التي ينتمي إلييا كما تقدمو مف  كذلؾ بمعرفة الدكر الذم
حب كرعاية كتقبؿ كطمأنينة كأمف نفسي لو في زيادة صبلبتو النفسية, ال أف تككف ىذه الدكر مجرد 

نما تقكـ عمى الرعاية النفسية  مؤسسات إيكاء تقدـ الحاجات كالمتطمبات األكلية )كالغذاء كالدكاء....إلخ(, كا 
 .بكافة أبعادىا الكجدانية كاالنفعالية كاالجتماعية إلى جانب الرعاية الصحية كالجسمية

كأداة لقياس لقياس مستكل الصبلبة النفسية أداة  ىاإعدادكتكمف أىمية الدراسة أيضان مف خبلؿ  -4
 .المسنيف في محافظة حمب للدمستكل الطمأنينة االنفعالية 

 سةمصطمحات الدرا: سادساً  �

 أواًل: الصالبة النفسية:
الصبلبة النفسية بأنيا "مجمكعة  تعرفحيث  (,Kobaza, 1979: 9يعكد ىذا المفيكـ إلى ككبازا )    

مف السمات تتمثؿ في اعتقاد أك اتجاه عاـ لدل الفرد في فاعميتو كقدرتو عمى استغبلؿ كؿ المصادر 
حياة الضاغطة الشاقة إدراكان غير محرؼ أك مشكه النفسية كالبيئية المتاحة كي يدرؾ بفاعمية أحداث ال

كيفسرىا بكاقعية كمكضكعية كمنطقية كيتعايش معيا عمى نحك إيجابي كتتضمف ثبلثة أبعاد كىي: االلتزاـ, 
 .التحكـ, التحدم"

تعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا المسف في مقياس الصبلبة النفسية كما     
 دـ في الدراسة.المستخ
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 أبعاد الصالبة النفسية:
  لمصبلبة النفسية خمسة أبعاد ىي:

مف خبلؿ قيمة  ذلؾ يتضح أف كيمكف ,ة كأىمية كقيمة ذاتو كفيما يفعؿاعتقاد الفرد في حقيق" ىك االلتزام:
" ف أجموالحياة التي تكمف في كالء الفرد لبعض المبادئ كالقيـ كاعتقاده أف لحياتو ىدفان كمعنى يعيش م

  .(270 :1997)ىريدم, 
اعتقاد الفرد بالسيطرة عمى أحداث حياتو, كتحممو المسؤكلية الشخصية عنيا, كأنو يتضمف "ىك  التحكم:

لمضغكط"  القدرة عمى اتخاذ القرارات كاالختيار بيف البدائؿ, كتفسير كتقدير األحداث كالمكاجية الفعالة
  (.48: 2007)عطار, 
 لمنمك كضركرم مثير أمر ىك, حياتو جكانب عمى تغيير مف يطرأ ما أف الشخص "اعتقادىك  التحدي:

 كاالجتماعية النفسية المصادر البيئة كمعرفة كاستكشاؼ المبادأة عمى يساعده مما ,ككنو تيديدان  مف أكثر
 .( 14: 1997, )مخيمر" الضغكط مكاجية عمى دهتساع التي

)راضي,  "كتقبمو بنفس مطمئنة راضية بقضاء ا كقدره قدرة الفرد عمى تحمؿ االبتبلء"ىك  الصبر:
2008 :190 .) 

ليا قبؿ  اتبلـ باألشياء ككاع "إقرار الفرد كتصديقو بأف اتعرفو الباحثة بأنو  :راإليمان بالقضاء والقد
   ".ككنيا, عمى ما ىي عميو, ككجكدىا عمى ما سب ؽ بو

 ثانيًا: الطمأنينة االنفعالية:

 مف كمقدر كمقبكؿ محبكب بأنو الفرد شعكر( الطمأنينة االنفعالية بأنيا: "41: 2002 ,كدةع (تعرؼ    
دراكو كالتيديد, بالخطر شعكره كندرة اآلخريف, قبؿ  حياتو في النفسية األىمية ذكم اآلخريف أف كا 

 ."األزمات عند كمساندتو كحمايتو لرعايتو ,كنفسيان  بدنيان  معو كمتكاجدكف لحاجاتو مستجيبكف

كتعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا المسف في مقياس الطمأنينة االنفعالية المستخدـ      
 في الدراسة.

 أبعاد الطمأنينة االنفعالية: 
  الطمأنينة االنفعالية كما يمي:أبعاد تعرؼ الباحثة 

 نتماء إلى الجماعة :شعور الفرد باال  -1
 أف كالي , كيعطي يأخذ أف إلي تدفعو مشتركة مصالح بيـ تربطو مجمكعة مف فرد بأنو المرء ىك شعكر
 األشياء بيذه غيره يمد أف يستطيع بأنو يشعر أف إلى حاجة في أنو ,كما كالمساعدة الحماية منيـ يمتمس
 األحياف. بعض في
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 شعور الفرد بتقبل ومحبة اآلخرين: -2
 , كفيؾالسمك  تقرير في المتكاممة كحدتو المستقبؿ يف لو الذم يؤمف العاطفي ىك شعكر الفرد بالتكازف 

 .السميمة االجتماعية عبلقاتو ممارسة كفي االختيار حرية
  شعور الفرد باالرتياح: -3

 . كالتكترات كالقمؽ الصراعاتكندرة  االنفعالي, كاالستقرار كاالرتياح باليدكء ىك شعكر الفرد
  :المسنونثالثًا: 

ىذا السف  ا فكؽ مف كبل الجنسيف عمى اعتبارخاص الذيف بمغكا سف الستيف فماألشتعرفيـ الباحثة: بأنيـ 
بداية التقدـ في العمر كذلؾ في ضكء المعيار العمرم الزمني الذم يتحدد عمى أساسو سف التقاعد في 

 .الجميكرية العربية السكرية

 :ًا: إجراءات الدراسةابعس

 .التحميمي كصفيال المنيج عمى الباحثة اعتمدت منيج الدراسة:* 
الذيف اشتمؿ المجتمع األصمي لمبحث عمى جميع المسنيف المقيميف في محافظة حمب مجتمع الدراسة: * 
 مف أصؿ عدد السكاف الكمي كالبالغ 171,254)) البالغ عددىـ بمغ أعمارىـ الستيف سنة فما فكؽت
 (.2010)كذلؾ حسب تقديرات المكتب المركزم لئلحصاء كفؽ إحصائية  4,045,166))

( مسنان, 130) بكاقع( مسف كمسنة في محافظة حمب, 220تككنت عينة الدراسة مف ) عينة الدراسة:* 
 .( سنة90-60بيف ) ( مسنة تراكحت أعمارىـ ما90ك)
 دكات الدراسة الحالية في اآلتي: أ تتمثمأدوات الدراسة: * 
 .)الباحثة إعداد(لممسنيف  النفسية الصبلبة مقياس- 1
 .)الباحثة إعداد( لممسنيفنفعالية االالطمأنينة  سمقيا -2

 :حدود الدراسةًا: ثامن
الطمأنينة ك الصبلبة النفسية بيف عبلقة دراسة ال : تكمف الحدكد المكضكعية فيالحدود الموضوعية

, كمعرفة الفركؽ في متغيرم الدراسة كالتي تعزل لدل عينة مف المسنيف في محافظة حمب االنفعالية
  ., الحالة االجتماعية(العمر , الجنسلمتغيرات )

 .              2015 -2012 تـ إجراء ىذه الدراسة في الفترة الممتدة ما بيف الحدود الزمانية:

 دكف ريفيا. مف : محافظة حمب الحدود المكانية 

 دكف ريفيا.مف محافظة حمب في  يفعينة مف المسنيف كالمسنات المتكاجد :الحدود البشرية
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 : الديموغرافية متغيرات الدراسةًا: تاسع
 قد تجاكز الستيف سنة. يككف المسف  ىك أف :العمر

 التي يككف فييا المسف إما ذكران أك أنثى.  ىي الحاؿ: الجنس

 غير متزكج, مطمؽ, أرمؿ., ما متزكجإلتي يككف فييا المسف ا ىي الحاؿ :الحالة االجتماعية

 ًا: المعالجات اإلحصائية:عاشر 
(  كاستخدمت األساليب SPSSثة بتفريغ بيانات أدكات الدراسة مف خبلؿ البرنامج اإلحصائي )قامت الباح

 : تيةاإلحصائية اآل
 العبلقة بيف الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية.لمكشؼ عف  :بيرسكفارتباط معامؿ . 1 

سية كالطمأنينة متكسط درجات الصبلبة النف فيلمكشؼ عف داللة الفركؽ T-Test: .اختبار"ت" 2 �
 ..الجنساالنفعالية كالتي تعزل لمتغير 

الصبلبة النفسية  درجات  متكسط في الفركؽ عف لمكشؼ :(Anovaتحميؿ التبايف األحادم ). 3 �
 كالطمأنينة االنفعالية كالتي تعزل لمتغيرّم العمر كالحالة االجتماعية.

 .األحادم التبايف تحميؿ عف جةالنات الفركؽ اتجاه عف لمكشؼ :(Scheffeاختبار شيفيو ) .4

 الطمأنينة االنفعالية.في  الحالة االجتماعيةك  الجنسأثر تفاعؿ  : لمكشؼ عفتحميؿ التبايف الثنائي. 5

 .أبعاد الطمأنينة االنفعالية االنحدار المتعدد لمتكصؿ إلى معادلة التنبؤ بالصبلبة النفسية اعتمادان عمى. 6 �
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 الفصل الثاني
 رياإلطار النظ

 
 

 .أواًل: الشيخوخة

 .ثانيًا: الصالبة النفسية

 ثالثًا: الطمأنينة االنفعالية.

 .العالقة بين الصالبة النفسية والطمأنينة االنفعالية رابعًا:
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 تمييد:
سيتـ في ىذا الفصؿ تناكؿ مكضكع الدراسة مف حيث المرحمة العمرية كىي الشيخكخة بمفيكميا,     
كأىميتيا, كخصائصيا كالتغيرات المصاحبة ليا, كمشكبلت المسنيف  ية االىتماـ بياكبدانشأتيا ك 

أىميتو ك نشأتو ك المفسرة ليا, كما سيتـ تناكؿ متغير الصبلبة النفسية بمفيكمو  كالنظريات كاحتياجاتيـ,
لو, كأيضان يقية المضاميف التطبده كاألدكار التي يؤدييا, ك كالنظريات التي تناكلتو بالدراسة كخصائصو كأبعا
 كخصائصو ,بالدراسة تناكلتو التي كالنظريات ,كأىميتوسيتـ تناكؿ متغير الطمأنينة االنفعالية بمفيكمو 

بمعكقاتو كاآلثار المترتبة عمى  كتختتـ ككسائؿ تحقيقو, كالعكامؿ المؤثرة فيو, ,كمككناتو كعناصره ,كأبعاده
بيف الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية, كذلؾ عمى النحك  , كسيتـ أيضان تناكؿ العبلقةانعداـ الشعكر بو

 اآلتي: 
 :أواًل: الشيخوخة

 تمييد:
كزيادة التطكر  ,كبار السف زدياد عدداآلكنة األخيرة كذلؾ ال يف الشيخكخةىتماـ بسيككلكجية زاد اال    
لتعريؼ ىذه ت عديدة حتياجاتيـ كمشكبلتيـ المستمرة, كىناؾ محاكالاقضايا المسنيف ك  يف يالمعرف
 يمف حيث التغيرات التأك  يلتناكليا سكاء عمى المستكل الزمنعدة مصطمحات  استعممت, كما المرحمة

 .تمؾ المرحمة يث فتحد

رة الحياة, لدك  ممةمرحمة مت كىي, نسافاإلالبد كأف يمر بيا يخكخة مرحمة مف مراحؿ الحياة الشف    
نعيش ىذه المرحمة كنقضي سنكاتيا  بحيث االستعداد ليا كمكاجيتيا, , كمف ثـ البد مفالعمرخيرة مف األك 

يجب سنكات أية مرحمة مف مراحؿ حياتنا, مع الفارؽ في طبيعة ما نمارسو مف نشاطات, لذا  ينقض كما
أف نتفيـ طبيعة ىذه المرحمة كأف نتييأ لمدخكؿ فييا كنحف نتمتع بأقصى قدر مف الكفاية الصحية البدنية 

 كالعقمية.  كالنفسية

 المفيـك ىذا عمى الضكء الحالية الدراسة تمقي سكؼانطبلقان مف أىمية مرحمة الشيخكخة كخطكرتيا ك     
                 :  اآلتيعمى النحك  كذلؾ بشيء مف التفصيؿ

 (:(Senility: مفيوم الشيخوخة أوالً 
يا كستقـك الباحثة لمتعارؼ عميتختمؼ معاني الشيخكخة بحسب الزمف كالبمد ك العادات كالتقاليد ا

 : عض ىذه المعانيعمى ببإلقاء الضكء 
 المعنى المغوي لمشيخوخة:-أ

العرب كممة المسف لمداللة عمى الرجؿ الكبير فيقاؿ أسف الرجؿ: كبر ككبرت سنو, سف أسنانان  عمؿاست    
 فيك مسف.
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)ابف  نت فيو السف كظير عميو الشيبالعرب كممة )شيخ( لمداللة عمى الرجؿ الذم استبا عمؿكما است     
                                                                                        .                                                                                                                            (252: د.تمنظكر, 

)الشيخ( مف  أسف الشياخة, منصب الشيخ كمكضع ممارسة سمطتو كشاخ اإلنساف شيخان كشيخكخة:     
, كىك ذك المكانة مف عمـ  أدرؾ الشيخكخة, كىي غالبان عند سف الخمسيف كىك فكؽ الكيؿ كدكف اليـر

                                   (.                            355:  1990كفضؿ أك رياسة )مجمع المغة العربية,
 المعنى االصطالحي لمشيخوخة:  -ب

ف كحده السف عمى متكقفة كليست الجسـ في تحدثعدة  تغيرات جماع لشيخكخةا         شرطان  كاف كا 
 نسبية ألنيا, فرد لكؿ الشيخكخة مرحمة في الدخكؿ سف تحديد جدان  الصعب مف أنو إال, فييا مسبقان 

 الرأس كاشتعؿ كضعؼ الخمسيف سف في الشيخكخة تتوأ إنساف مثبلن  فيذا. آلخر صشخ مف كتتفاكت
 مف شيء أم عميو يبدك كال صحتوكامؿ   في كىك أكثر أك الخمسيف بمغ قد آخر إنسانان  نشاىد بينما ,شيبان 

 ,ةالشيخكخ بداية كالستيف الخامسة أك الستيفسف  عّدت الحككمات مف كثيران  أف إال ,الشيخكخة مظاىر
 مف السف ىذه بمغ مف كؿ ابمكجبي جبرت مختمفة كقكانيف تشريعات أنظمتيا في تسن ذلؾ مف كانطبلقان 
 طاقة فيو تتضاءؿ الذم العمر أنو ذلؾ في كحجتيـ العمؿ, يعتزؿ أف العماؿ أك كالمستخدميف المكظفيف

ف الخدمة, عمى الفرد  أحيانان  العمؿ عمى أقدر تجاكزكه حتى أك السف ىذا بمغكا ممف كثيركف ىناؾ كاف كا 
 ( 5: 1987قناكم, ) األربعيفسف  في ىـ ممف
 الظكاىر مف ليست ألنيا كذلؾ لمشيخكخة, جامع تعريؼ عمى بعد الباحثكف يتفؽ لـ الحقيقة كفي    

 تتأثر سيالة حاؿ كلكنيا عمكمان, الحي الكائف أك الفرد حياة مف األخيرة المراحؿ في تحدث التي الثابتة
 يتخيميا التي كاتجاىاتو فييا يعيش التي كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية كبالبيئة كنفسيتو الفرد كجيةبفسيكل

 (.98: 1987)عبد الحميد, ليا طبقان  كيتصرؼ
 : فيناؾ المرحمة ىذه تحديد في المستخدمة المقاييس تعددت كلذا    

  لسنيفا تعدد مع بو تعامؿي مقياسان  تخذي الذم الزمني العمر( أ 
 . لئلنساف العضكية الجكانب يتناكؿ كصفي مقياس كىك البيكلكجي العمر( ب  

 .باآلخريف كعبلقتو الفرد يمارسيا التي االجتماعية األدكار فيو كيتناكؿ االجتماعي العمر (ج
دَّد النفسي, العمرد(   السدحاف,) كدكافعو كحاجاتو الفرد سمكؾ في كالتغيرات النفسية بالخصائص كُيح 

1999: 13). 
 :لمشيخكخة خاص تعريؼ إيجاد الباحثيف بعض حاكؿكقد     
لقدرات اإلنساف الجسمية أك  يحالة مف الضعؼ كالقصكر الكظيف" أنياعمى  (23:  2003,عثماف)ياتفعرف    

ية ركر عف الكفاء باحتياجاتو الض ان تجعمو عاجز  يكالت السمككية أك العقمية أك اإلدراكية كالمرتبطة بتقدـ السف
 لمحياة دكف مساعدة خارجية. 
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 التغيرات مع التكيؼ عمى الفرد قدرة في التدريجي التدىكر"( بككنيا 14: 1999 كما عرفيا )السدحاف,    
  ".الحياة ظركؼ تفرضياالتي ك  يكاجييا, التي

 حياة ةدكر  في الختامي التطكر ميزت بيكلكجية حقيقة الكبر يحددك  الكبر طكر دخؿ مف "المسف ىكك     
 أك إعاقة بسبب كليس العمر في تقدمو إثر نفسو كخدمة رعاية عف عاجزان  أصبح فرد كؿ", كىك "البشر
 .(98: 1987, الحميد عبد) "شبييا
 مقاييس عمى منياكؿ  اعتمد فقد ,مختمفة أنيا نجد الشيخكخة لمفيكـ السابقة التعريفات إلى بالنظرك     
 ذلؾ في أدخؿ البيكلكجي العمر عمى اقتصر فالذم, المرحمة ىذه ـمفيك  تحديد في يكفي ال كىذا معينة
 العمر عمى اعتمد الذم كأما, شابان  أك طفبلن  يككف كقد العضكم الجانب مف يعاني فإنو المعاؽ الرجؿ

 سف في كىك بنفسو يديرىا يزاؿ ال التي كالشركات األمكاؿ مف عنده مف األفراد مف يكجد فإنو االجتماعي
 ممف األشخاص مف يكجد فإنو النفسي العمر ضابطو جعؿ كالذم, كغيره التقاعد عمى يحاؿ بلف الشيخكخة

 يبؽ فمـ, المرحمة تمؾ يبمغ لـ كىك غيره إلى كيحتاج كنحكه, كاالكتئاب كالقمؽ النفسية األمراض مف يعاني
 . لبالغا في الشيخكخة بداية ُيعدّ  الستيف سف بأف القكؿ الممكف فمف الزمني الضابط إال
 فإف العمر, في كالتقدـ الشيخكخة مفيـك حكؿ الباحثيف بيف االختبلفات بعض كجكد مف الرغـ كعمى    
 :يأتي فيما تمخيصيا يمكف يابين االتفاؽ جكانب بعض ىناؾ
 .النضج مرحمة بمكغ بعد الكائف كظائؼ في يحدث تغيران  ىناؾ -
 . الفرد بيا يمر التي كاالجتماعية كالسيككلكجية البيكلكجية التراكمات مف عدد حصيمة ىك التغير ىذا -
 .الشيخكخة مرحمة في الفرد عمى تطرأ التي التغيرات لتفسير كحده كاؼ غير الزمني العمر -
 كاالجتماعية كالسيككلكجية البيكلكجية مظاىرىا ليا النمك مراحؿ مف عمرية مرحمةبكصفيا  الشيخكخة -

 .ليا المصاحبة
 مام بمرحمة الشيخوخة:ًا: بداية االىتنيثا

االىتماـ كاالنشغاؿ بالشيخكخة ليس مكضكعان حديثان, بؿ مكضكع قديـ قدـ التاريخ, فاألساطير إف     
كاألدب العالمي تزخر بكثير مف المكحات األدبية الرائعة كالتي تصكر الشيخكخة بكؿ آالميا كضعفيا 

الكحدة كاالنعزاؿ )عبد الحميد, ألسى كالحزف ك باكعجزىا, كما تثيره في نفكس أصحابيا مف مرارة كشعكر 
1987 :5.) 
(, كذلؾ عندما نشر فمكرنس 1860بدأ االىتماـ بمراحؿ حياة الكبار كخاصة الشيكخ منذ سنة )فقد     

Florens  كتابو عف الشيخكخة البشرية كتكزيعيا السكاني عمى سطح الكرة األرضية, ثـ تطكر االىتماـ
راسة المشكبلت االجتماعية التي تصاحب حياة الكبار, كقد  ظيرت نتائج ىذه بالكبار بعد ذلؾ إلى د

نجمندكيمز" إ( بعنكاف "األشخاص  المسنكف في 1984) سنة Boothالدراسة في الكتاب الذم نشره بكث 
 (. 337-336: 1975)السيد, 
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ا في التكجو إلى دراسة كلقد كاف لمكجة تطكر العمكـ كاتساع نطاقيا كشمكليا في العصر الحديث أثرى    
, كغدا المجتمع عارفان بمسؤكلياتيا كمتحمبلن ليا أصبح ليا نصيب مف االىتماـ الشيخكخة بشكؿ عممي, ك 

مف أنحاء العالـ, كما اتجو إلى دراسة مشكبلت كاحتياجات مف تجاكز سف الستيف مف عدة في ببلد 
 الكثير, فأنشأت المسنيف ىؤالء أحكاؿسيف بدأت ىذه الببلد في اتخاذ خطكات نحك تح كمف ثـ الجنسيف,

مف المراكز المتخصصة كأصدرت الكثير مف الدكريات التي تعالج مكضكع المسنيف, كأصبح المجاؿ 
 (.42: 2010مفتكحان أماـ الباحثيف في مختمؼ التخصصات العممية لدراسة تمؾ الفئة العمرية )صياـ,

مف أىـ  ُيعدّ مفيكـ الشيخكخة الناجحة الذم مثؿ , كما كظيرت مفاىيـ جديدة في عمـ الشيخكخة    
 , حيث يكجد في عمـ الشيخكخة نمكذجاف مسيطراف عمى النقاش ىما:انتشاران المفاىيـ كأكثرىا 

 نمكذج تعزيز الصحة كالنشاط.-1
 .von bonsdroffنمكذج الشيخكخة الناجحة -2
أثناء مرحمة الشيخكخة مف حيث الرضا  فيكيقصد بالشيخكخة الناجحة "التكيؼ االيجابي مع الحياة    

 عف العبلقات االجتماعية, كتمبية الحاجات المادية, كتحقيؽ الكفاءة الجسمية كالعقمية كاالجتماعية"
(Skarborn & Nicki, 2000: 62). 

كىكذا نجد أف الشيخكخة ليست مجرد عممية بيكلكجية تظير آثارىا في التغيرات الفيزيقية كالفسيكلكجية     
ىي ظاىرة اجتماعية تتمثؿ في لكنيا أيضان التي تطرأ عمى الفرد حيف يصؿ إلى تمؾ السف المتقدمة, ك 

دكف أف مف مكقؼ المجتمع مف الفرد حيف يصؿ إلى سف معيف بالذات, يحدده المجتمع بطريقة تعسفية 
ء األفراد قيكدان معينة الفيزيقية أك العقمية لؤلفراد, كما يفرض المجتمع عمى ىؤال يأخذ في االعتبار الحاؿ

 تتمثؿ بأكضح صكرىا في الحكـ عمييـ بالتقاعد مف كظائفيـ كأعماليـ.
 : أىمية دراسة المسنين: ثالثاً 
شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف اىتمامان ممحكظان بمرحمة الشيخكخة, فكفقان لممنظكر الحديث     

ف بقية مراحؿ العمر المختمفة, إذ تتضمف خصائص لعمـ نفس النمك, ال تقؿ أىمية مرحمة الشيخكخة ع
يمكف أف نمخص أىمية دراسة الكبار في النكاحي , ك ت نفسية جديرة بالبحث كالدراسةكسمات كمتغيرا

 التالية: 
ة عمـ الحديث بدراسة الصفات الرئيستزداد نسبة الكبار سنة بعد أخرل, كليذه الزيادة أثرىا في اىتماـ ال-1

 تتمثؿية العاطفية, كاالجتماعية, ىذا ك المظاىر الجسمية, كالعقمية المعرفية, كاالنفعال لمكبار كخاصة في
 : اآلتيةأسباب زيادة تعداد الكبار في العالـ في النكاحي 

 ارتفاع مستكل الصحة الكقائية التي تيدؼ إلى منع انتشار األمراض كاألكبئة.- أ
تحقيؽ النكاحي الغذائية كالبيكلكجية لبناء مجتمع سميـ  ارتفاع مستكل الصحة البنائية التي تيدؼ إلى- ب

 كأفراده أقكياء. 
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ارتفاع مستكل الصحة العبلجية التي تيدؼ إلى تزكيد الفرد كالمجتمع بالدكاء المناسب لكؿ األمراض - ت
 المعركفة.

لى  ارتفاع مستكل الصحة النفسية التي تيدؼ إلى تحقيؽ التكامؿ الصحيح لمشخصية اإلنسانية- ث كا 
 تيسير أسباب الراحة النفسية التي تحكؿ بيف الفرد كبيف األمراض العصبية المختمفة. 

زيادة النسؿ عامان بعد آخر نتيجة لمعكامؿ السابقة, كتؤدم ىذه الزيادة بدكرىا إلى زيادة تعداد الكبار في - ج
 المجتمع اإلنساني.

عمـ النفس كالعمـك األخرل المتصمة بو أىـ زيادة االىتماـ بدراسة الكبار كخاصة بعد أف اكتشؼ -2
الخكاص الرئيسة لمطفكلة اإلنسانية, كقد تطكر البحث مف الطفكلة إلى البمكغ كالمراىقة, كمف المراىقة إلى 
الرشد كالشيخكخة, كمف ىذه جميعان إلى دراسة النمك مف بدء الحياة إلى نيايتيا, كبذلؾ بدأت دراسة الكبار 

ذلؾ ألف مرحمة الكبار ىي مظير مف مظاىر التطكر النفسي لمفرد في نضجو كاكتماؿ منذ سنكات قميمة, ك 
 شخصيتو, كفي شيخكختو كضعفو. 

كالزراعية  يـ فيي أىـ مف الثركات المعدنيةالثركة البشرية ىي أىـ أنكاع الثركات المكجكدة في أم إقم-3
في أغمب نكاحييا, كالدراسة العممية لنفسية كغيرىا مف الثركات األخرل, فالطاقة البشرية ما زالت مجيكلة 

الكبار تيدؼ فيما تيدؼ إلى معرفة اإلمكانات البشرية كالطاقات الكامنة لتكجيييا لخير المجتمع كلخير 
 اإلنساني كمو.  الجنس

مكانارتفاع نسبة األمية في العالـ يحكؿ بيف ال-4 ية اتو الخصبة, كالدراسة العممفرد كبيف اإلفادة مف قكاه كا 
ف أف دك مف لنفسية الكبار تكشؼ عف الطرائؽ الصحيحة لتعميـ ىؤالء األمييف, كال نستطيع أف نعمـ الفرد 

مكان  .( 65-2009:64)العيسى,  قدراتواتو كدكافعو كميكلو كأىدافو ك نعرؼ خكاصو المختمفة كا 
كالصحية لما يتضح مف العرض السابؽ ضركرة دراسة المسنيف كخصائصيـ النفسية كاالجتماعية     

ليذا يجب أف ندرس الكبار لنفيـ أنفسنا كنفيـ لذلؾ مف دكر كبير في تنمية المكارد البشرية كالعممية, 
غيرنا, كلنطكر المجتمع الذم نعيش فيو, فكما نحتاج إلى سكاعد الشباب نحتاج أيضان إلى عقكؿ كحكمة 

كـ خبرات كفيض مف الفكائد المرجكة مف فكبر عمر الشخص كتدىكر بعض القدرات لديو يقابمو ترا الكبار,
 بأفضؿ أسمكب ممكف. المرحمةاستثمار ىذه 

 :ياوتغيراتًا: خصائص مرحمة الشيخوخة رابع
غيرىا مف مثؿ , كىي عمكمان ىذه المرحمة العمرية مف المراحؿ التي يختتـ فييا اإلنساف حياتو  تعػػدّ     

كىذه التغيرات في حقيقة األمر  ,سية كاالجتماعية كالعقميػػةالمراحػػػؿ تتميز ببعض التغيرات الطبيعية كالنف
تأخذ خطان منحنيان نحك التدىػػكر كالضعؼ بحكـ االستمرارية في التقدـ العمرم الذم يصحبو استمرارية في 

 تي: آلبايمكف إجماليا ة مكت كتدىكر خبليا الجسـ, كىذه التغيرات تأخذ مجاالت كجكانب عد
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 لتغيرات الفسيولوجية والبيولوجية:أواًل: الخصائص وا
البيكلكجية ( البداية الحقيقة لمدراسات 1922"عف الشيخكخة الذم ظير سنة )Hallيعد كتاب ىكؿ"     

الخاصة بالكبار, فقد ترتب عميو دراسة أثر الزمف عمى التغيرات البيكلكجية التي تحدث لمحيكانات خبلؿ 
اث إلى دراسة أثر الزمف عمى خكاص اإلنساف البيكلكجية مراحؿ حياتيـ المختمفة, ثـ تطكرت األبح

كتتغير أجيزتو تبعان لزيادة عمر الفرد  كالفسيكلكجية كالنفسية االجتماعية, حيث يتغير الجسـ البشرم
كارتقائو في حياتو مف الطفكلة, إلى المراىقة, إلى الرشد ثـ الشيخكخة, كبما أف الكظائؼ العضكية تعتمد 

فالكظائؼ العضكية تختمؼ مف عمر إلى عمر يميو كمف مرحمة  يزة الخاصة بيا, إذفيف األجعمى تكك 
 (. 44-43: 2010إلى أخرل )صياـ, 

كتكاد تجمع األبحاث في عمـ الحياة كالعمكـ الطبيعية عمى أف الشيخكخة مف الناحية البيكلكجية عبارة      
حدث بتقدـ السف لدل كؿ كائف حي بعد عف "نمط شائع مف االضمحبلؿ الجسمي في البناء كالكظيفة ي

اكتماؿ النضج, كىذه التغيرات االضمحبللية المسايرة لتقدـ السف تعترم كؿ األجيزة الفسيكلكجية كالعضكية 
  .(17:  1987كالحركية الدكرية كاليضمية كالبكلية كالتناسمية كالغدية كالعصبية كالفكرية" )قناكم,

 لناحية البيكلكجية عمى جانبيف أساسيف:كقد ركز تعريؼ الشيخكخة مف ا    
التفاعبلت الكيميائية  عمىيتعمؽ بالبناء: كيشير إلى زيادة التفاعبلت الكيميائية اليدامة بالجسـ  األكؿ

 عمى مقاكمة المؤثرات الخارجية.تو ا يترتب عميو نقص مستمر في مقدر البناءة, مم
 مر في مقدرة الجسـ عمى مقاكمة المؤثراتيتعمؽ بالكظيفة: حيث يؤدم ىذا النقص المست الثاني

الخارجية إلى نقص في المقدرة الكظيفية ليذه األعضاء, كىذا أكضح ما يككف في نكعيف مف أعضاء 
الجسـ, األكؿ: ذلؾ ليس الذم عنده القدرة عمى تجديد كتعكيض نقص الخبليا)مثؿ الجياز العصبي 

ي أعضاء أخرل بالجسـ )مثؿ الغدة النخامية التي تتحكـ (, كالثاني: ذلؾ الذم يتميز بأنو يتحكـ فمكمان ع
يف أك كمييما يؤدم في النياية الجنسفي كظائؼ الغدد الصماء كمقدرتيا عمى إفراز اليرمكنات(, كأم مف 

إلى اضمحبلؿ كظيفة العضك كالجسـ كىك ما يسمى عمى مستكل الجسـ كمو عند حدكثو بالشيخكخة 
 (. 21 :1991)خميفة, 

تقدـ سف كيميائي يؤدم إلى تقدـ في السف مع حدكث اضمحبلؿ في  مع ف تقدـ سف بيكلكجيأم أ    
 :آلتييؤدم في النياية إلى الشيخكخة التي ينتج عنيا تغيرات جسمية بيكلكجية كا , كالذمالقدرة الكظيفية

 تغير في الشكؿ العاـ لمجسـ: -1
كتكـر القدميف بسبب  مع جفاؼ في الجمد ,فسقكط الشعر كرعشة في اليديك الكزف  يتمثؿ بنقصاف    

( مف %50 -30%بيف) ما كتنتشر ىذه الظاىرة ,اختزاف السكائؿ بيما, كأحد مضاعفات الدكالي بالساقيف
 .(38: 2008المسنيف )الغمباف, 
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 التغيرات البيكلكجية كالفسيكلكجية:  -2
في ىبكطو حتى ي سف السبعيف كيظؿ ( سعران في الساعة ف35( سعران إلى )38تقؿ نسبة األيض مف )    

ف لؤليض عبلقة مباشرة بقدرة الجسـ عمى تجديد نفسو في عمميتي البناء كاليدـ أنياية العاـ, كحيث 
مف ناحية ك , ىذا مف ناحية بانخفاض نسبي يؤدم إلى تغمب عكامؿ اليدـ عمى عكامؿ البناء في الجسـ

 نحدرككذلؾ تتناقص سعة الرئتيف اليكائية, كت ,دـ العمرإفرازات ىرمكنات الغدد الصماء كمما تق تقؿأخرل 
( عما كانت عميو في الرشد, ىذا باإلضافة إلى تناقص 25%قدرة اإلنساف عمى التنفس لتنخفض بنسبة )

لزيادة العمر الزمني, أما بالنسبة لمجياز اليضمي فتنخفض كمية المعاب ك تقؿ نسبة  قكة دفع الدـ تبعان 
األمعاء الدقيقة عمى في قدرة قصكر كما يظير ك  ,الييدرككمكريؾ كأنزيمات اليضـ إفراز المعدة لحامض

ؼ الكمى مع تغيرات مماثمة في كظائ ,لمكاد الغذائية, كضعؼ األمعاء الغميظة عمى التفريغاامتصاص 
 .(69: 2009)العيسى, كالكبد كالجياز العصبي 

 في:  تتمثؿ   ةفاعمية الحكاس كنشاطيا: كتشمؿ تغيرات عدّ -3
 تضعؼ قكة االستجابة الضكئية لمعيف مع زيادة العمر ألف حدقة العيف تفقد جزءان كبيران : تغير البصر -أ

 مف مركنتيا.
تغير السمع: تبدأ حاسة السمع في الضعؼ في سف الخمسيف, كمف مظاىر ىذا الضعؼ صعكبة  -ب

سمع بتقدـ السف, كتزايد حاجة المسنيف ارتفاع العتبة الفارقة لم ونفسإدراؾ األصكات الحادة, كفي الكقت 
 ألف يرفع اآلخريف أصكاتيـ حتى يمكنيـ سماعيـ بكضكح.

مرتعشان  قد جزءان كبيران مف حرارتو كيصبحتغير الصكت: يضعؼ الصكت تبعان لزيادة العمر, كيف -ج
 .كمتقطعان, كيرتبط ىذا التغير بمخارج الحركؼ التي تعتمد في جكىرىا عمى التككيف

 ـ لجكؼ الفـ.السمي
العمر, كيقؿ  طرفي كجانبي المساف تبعان لزيادةتضعؼ براعـ التذكؽ المنتشرة عمى  :تغير حاسة التذكؽ -د

 إحساس الكبار بالمادة السكرية.
 سنة,( 65-40دة العمر, كخاصة فيما بيف )تغير حاسة الممس: يضعؼ إحساس الجمد تبعان لزيا -ق

 (.25 -24: 1995)البربرم,  الساخنة بطيئان ضعيفان الباردة ك كيصبح تكيؼ الجسـ لدرجات الحرارة 
 التغير في القكة العضمية كاألداء الحركي:-5

الفسيكلكجية  عمر, كتقؿ مركنتيا بسبب التغيراتمع تزايد التضمر العضبلت في مرحمة الشيخكخة     
قكة العضبلت في  د, كتتأثركالعضكية في الخبليا, كتتأثر النكاحي الحركية تبعان ليذا الضمكر كالجمك 

األداء الحركي, كيرجع  عؼ القكة العضمية لمفرد كما يضعؼسرعة انكماشيا كامتدادىا, كبذلؾ تض
)السيد,  االضمحبلؿ في األداء الحركي كالقكة العضمية إلى ضمكر الجياز العصبي مع تزايد العمر

1975 :25 .) 
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ارتفاع ضغط الدـ كتصمب الشراييف  كخة فيي:مة الشيخؤلمراض المصاحبة لمرحبالنسبة لأما     
 كالركماتيـز كآالـ المفاصؿ كغيرىا, كىي مشكبلت صحية كأمراض تأتي غالبان نتيجة اضطراب كظائؼ

كعمى الرغـ مف تناقص الطاقة العضكية مع التقدـ في السف, فاف ىناؾ  ,الجسـ البيكلكجية كالفسيكلكجية
 (.24: 1997ميفة, زيادة مطردة في الخبرة اإلنسانية )خ

كمما سبؽ نجد أف أكؿ ما يصاحب مرحمة الشيخكخة التغيرات الجسمية كالضعؼ الصحي كالبدني     
بشكؿ عاـ, كىذه التغيرات قد تككف مباشرة كظاىرة كضعؼ البصر كالحكاس عمكمان, كبطء الحركة كترىؿ 

في إفرازات الغدد, باإلضافة  العضبلت, كقد تككف غير مباشرة كغير كاضحة كالضعؼ في العظاـ كىبكط
 إلى ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض كارتفاع ضغط الدـ كالسكر كأمراض القمب. 

 ثانيًا: الخصائص والتغيرات العقمية: 
عاـ يعترم الكظائؼ العقمية عند المسف, حيث تشير دراسات النمػػػك  تتميز مرحمة الشيخكخة بتدىكر    

ات, ثـ تبدأ بعد ذلؾ بالتدىكر يثابتػػػة نسبيان حتى أكؿ الخمسين ىالعامػػػة لممرء تبقالعقميػػػة  إلى أف الكفاءة
 ببطء مع تقدـ العمر نحك الستيف. 

كما أف نقصاف  ,كيعتمد معدؿ التدىكر العقمي إلى حد كبير عمى الظركؼ الجسمية كالصحية لمفرد    
يث تؤكد الدراسات أف المسنيف الذيف يستمركف في االستثارة يترؾ آثاره في اإلسراع بمعدؿ ىذا التدىكر, ح

جيدان في اختبارات الذكاء,  , كبالتالي يؤدكف أداءظائؼ المخ لدييـ في حالة نشاطأداء عمؿ ما تظؿ ك 
عنصرم الزمف كالسرعة كالتي تعتبر غير مبلئمة لممسنيف  ى األنشطة العقمية التي تعتمدكلعمنا ننبو ىنا إل

 (. 60:  1999)صادؽ , أبك حطب,
أف المسنيف ضعاؼ الذاكرة, فإننا نستطيع القكؿ بأف ىناؾ بلرغـ مف أف الشائع في األذىاف كعمى ا    
ات, فذاكرة دكف باقي الذاكر بعض الذاكرات تضعؼ لدل المسنيف  , كأفاكرات متعددة ال ذاكرة كاحدةذ

تي طفة الشخص المسف, كلعؿ ذاكر ي عاستثناء األسماء التي ليا داللة كجدانية فااألسماء تضعؼ لدييـ ب
الكقت كاألرقاـ أيضان تضعفاف إلى حد ما في الشيخكخة, كلكف ذاكرة الطفكلة أم األحداث كاألشخاص 
المرتبطيف بذىف المسف في عيد الطفكلة كالمراىقة كالشباب تزداد قكة, فالمسف يذكر بالتفصيؿ أشياء 

بينما يككف قد  ,يجد نفسو يذكر تمؾ األحداث بدقةف كلة ككاف قد نسييا لفترة طكيمة,كقعت لو في الطف
نسي األشياء التي كقعت لو منذ لحظات, كقد ينسى المسف الكقت كالتاريخ كاألماكف التي كضع بيا 

 (. 403: 2009, كآخركف )السيد ف لحظات أك الشخصيات التي قابميااألشياء أك التي كاف فييا م
تمثؿ في تشككل في مرحمة الشيخكخة مف تدىكر الكظائؼ العقمية ( أف ال36: 2001شاذلي, الكيشير)    

بدأ بتكرار الحديث مرات كمرات, كعدـ التعرؼ التي تضعؼ الذاكرة كالنسياف كمظاىر خرؼ الشيخكخة 
بتكار, كتضاؤؿ في التفكير كتضاؤؿ في القدرة عمى االعمى األبناء كاألقارب, كما يظير لدييـ بطء في 

يتدىكر الذكاء كقد يصؿ إلى نقص يبمع حكالي , كما ؾ كضعؼ في القدرة عمى التعمـدراالقدرة عمى اإل
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خبليا المخ التي  عمى كتطرأ تغيراتكاالحتفاظ كاالسترجاع,  ,( نقطة ذكاء, كتتأثر عمميات اإلدراؾ35)
 تؤثر في نشاطيا كفاعميتيا نتيجة الكبر كسكء التغذية كالمرض كالحكادث . 

ؽ عمى المسنيف كجد أف ات العقمية المختمفة المتضمنة في اختبارات الذكاء التي تطبكمف تحميؿ القدر     
دراؾ عبلقات جديدة,  الكفاءة العقمية تدىكرأكضح صكر  تظير في االختبارات التي تتطمب التعميـ كا 

ذلؾ في كتككف أقؿ ما تككف في اختبارات المعمكمات العامة كاستخداـ األعداد كالمفردات المغكية, كيفسر 
يككف أكثر حذران كيتطمب كقتان أطكؿ ليحدث , حيث المياـ التي تتطمب مف المسف نكعان مف التعميـ الجديد

التكامؿ بيف استجاباتو, كيككف أقؿ قدرة عمى التعامؿ مع المكاد الجديدة التي ال تتكامؿ مع خبراتو السابقة 
 .(23:  1999أبك حطب,ك  )صادؽ

 ( خصائص تفكير المسنيف عمى كجو التحديد فيما يمي:14:  2000كقد لخص )أبك حطب,    
يتسـ تفكير المسنيف بالنسبية فيـ أكثر تقببلن لكجكد أنساؽ معرفية متناقضة كمتعارضة, كينشأ ذلؾ  –أ 

جزئيان عمى األقؿ مف اتساع العالـ االجتماعي لدييـ كالذم يشمؿ كجيات نظر مختمفة كأدكار اجتماعية 
 قضة.متعددة بؿ كمتنا

إدراؾ أف التناقض ىك خاصية مف خصائص عالـ الحقيقة كالكاقع, كال يحتاج األمر دائمان إلى حؿ  –ب 
نما قد  الصراعات كالتناقضات المعرفية لكي يحقؽ المسنكف تكافقيـ كتكيفيـ مع البيئة المحيطة بيـ, كا 

 .ىذا التكيؼ بتقبؿ ىذه التناقضات يتحقؽ
التكامؿ أك التركيب بيف جكانب المعرفة المتناقضة لمكصكؿ إلى تككيف حداث إيسعى تفكيرىـ إلى  -جػ 

 جديد أكثر شمكالن.
تمعب العكامؿ الثقافية دكرىا في تحديد تفكير المسنيف كلعؿ أىـ ىذه العكامؿ: درجة التقدـ الثقافي في  –د 

لقدرات العقمية التي المجتمع, منظكمة التعميـ التي تعرض ليا المسف في مراحؿ عمره المختمفة, كنمط ا
ييتـ بيا ىذا التعميـ كيركز عمييا, كأىمية الرصيد المعرفي لممسف كالذم يتراكـ لديو مف خبرات التعمـ 

 مدل الحياة.
 أىـ كمف المسف, عند العقمية الكظائؼ يعترم عاـ بتدىكرتتميز  الشيخكخة مرحمةكمما سبؽ نجد أف    

 عمى القدرة تناقص الشيخكخة, خرؼ مظاىر النسياف, كثرة ,التفكير في االضطراب: التدىكر ىذا صكر
 بالجمكد المرحمة ىذه في المسف اتساـ إلى باإلضافة كاإلدراؾ, كاالستدالؿ العقمية القدرات انحدار التعمـ,

يعني أف  الكمو , كترل الباحثة أف ىذا كالمركنة كالطبلقة اإلبداعية القدرات كانخفاض العقمي كالتصمب
شخص غير قادر عمى التعمـ كاكتساب العديد مف الميارات كالقدرات الجديدة, كلكنو في ىذه  المسف ىك

 المرحمة مف العمر يحتاج إلى كقت أطكؿ مما يحتاجو في مراحؿ عمره السابقة. 
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 ثالثًا: الخصائص والتغيرات االجتماعية: 
خة, كمف مظاىر ىذه التغيرات فقداف ىنالؾ العديد مف التغيرات االجتماعية المصاحبة لمرحمة الشيخك     

العبلقات االجتماعية, كفقداف العديد مف األنشطة كاالىتمامات, كاالعتماد عمى اآلخريف, كالخضكع لنفكذ 
  .الراشديف

يكاجو المسف خبلؿ ىذه المرحمة العديد مف المشكبلت التي تعكؽ تكافقو النفسي كاالجتماعي, كما     
ككقت الفراغ كانخفاض الدخؿ الشيرم كاإلصابة ببعض األمراض الجسمية كمف ىذه المشكبلت العزلة 

كالنفسية, ككثرة الخبلفات األسرية كاستيزاء اآلخريف بو, كغير ذلؾ مف المشكبلت الصحية كاالقتصادية 
  (.   25-24 : 1997)خميفة,كاالجتماعية

االنسحاب مف السياؽ  كقد أكضح كؿ مف كمنج كىنرم أف مرحمة الشيخكخة يصاحبيا نكع مف    
 بيف المسنيف كاآلخريف كالتكيؼ النفسي االجتماعيكاالندماج االجتماعي, كنقص عمميات التفاعؿ 

(Cumming & Henry, 1961: 57) 
كالتصكرات  ,فالتغيرات االجتماعية تختمؼ باختبلؼ اإلطار الحضارم كالثقافي الذم ينتمي إليو الفرد    

كالمكانة االجتماعية  الجنسك  ,مسنيف, كما ترتبط بسمات شخصية المسنيفكاالتجاىات السائدة نحك ال
 المستكل االقتصادم كالتعميمي كغير ذلؾ مف التغيرات.ك 

حكؿ مفيكـ التكافؽ االجتماعي, كيقصد بو "عممية إحداث تغير  عمكمان كتتركز التغيرات االجتماعية     
نفسو مف تغيرات مختمفة كبيف ظركؼ البيئة  في أنماط السمكؾ حتى يكائـ المسف بيف ما يحدث في

 (. 84: 1987)قناكم,  المحيطة بو ليحصؿ عمى التكافؽ النفسي"
 بعدة عكامؿ يمكف حصرىا في فئتيف كما يمي: يتأثر التكافؽ االجتماعي لممسنيف ف
ي كالحالة كالمستكل التعميم الجنسالحالة الصحية كاالقتصادية ك مثؿ عكامؿ متعمقة بالمسنيف أنفسيـ: -1

 االجتماعية كمدل تقبؿ الفرد لذاتو كغيرىا.
مف أفراد المجتمع كاتجاىاتيـ نحك المسنيف كنظراتيـ إلييـ  عكامؿ خاصة بالبيئة المحيطة بالمسف: -2

 (. 47: 2010مف قبؿ المجتمع )صياـ, بيا  كفـ كالرعاية التي يحظكمدل تقبميـ لي
 ساسية ىي:كيتجمى ىذا التكافؽ في ثبلثة جكانب أ   
 التكامؿ االجتماعي حيث يشارؾ الفرد في العديد مف األنشطة لقضاء كقت الفراغ كتحاشي -أ

 العزلة.
 في جماعة. بكصفو عضكان التقكيـ االجتماعي حيث يعبر الفرد عف رأيو  -ب
 المجاراة لممعايير االجتماعية حيث يتصرؼ الفرد في ضكء المعايير كالتكقعات االجتماعية -ج

 (.26: 1997 خميفة,) دةالسائ
لنا أف التغيرات االجتماعية في مرحمة الشيخكخة متعددة كمتداخمة مع بعضيا كمما سبؽ يتضح     

الشعكر ك تقمص المكانة االجتماعية, ك البعض, كمف أبرز ىذه التغيرات تقمص عبلقات المسف االجتماعية, 
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النفس إلى االعتماد عمى اآلخريف, ككؿ ىذه بالعزلة كاالنسحاب كالفراغ, كاالنتقاؿ مف االعتماد عمى 
األحداث الجديدة في حياة المسف تسيـ في ظيكر العديد مف التغيرات النفسية كالسيككلكجية تؤثر سمبان 

عمؿ عبلقات  الكفاءة االجتماعية كالقدرة عمى تحقيؽكبالتالي تضعؼ قدرتو عمى االجتماعي  وتكافق عمى
قد تعكؽ أداؤه االجتماعي  مف صعاب كمشكبلت ولتغمب عمى ما يكاجياجتماعية كثيقة مع اآلخريف, كا

 كتكازنو النفسي.
 : : الخصائص والتغيرات السيكولوجيةرابعاً 
عمى عبلقة كثيقة كترتبط ببعضيا  ال تنفصؿ التغيرات السيككلكجية عف التغيرات االجتماعية بؿ ىي    
 (.39: 1995)البربرم,  جتماعي في آف كاحديتضمف الجانبيف النفسي كاال مثبلن , فالتكافؽ ان بعض
مف االضمحبلؿ يعترم إمكانات  حاؿ"كلقد عرؼ الباحثكف الشيخكخة مف الناحية السيككلكجية بأنيا     

 التكافؽ النفسي كاالجتماعي لمفرد, فتقؿ قدرتو عمى استغبلؿ إمكاناتو الجسمية كالعقمية
 اؤىا لمكاجية ضغكط الحياة مما يؤدم إلى تناقصكالنفسية التي بطبيعتيا ىي األخرل يتناقص أد

 (. 41: 2008الغمباف, ) "في إشباع الحاجات المختمفة
 الشيخكخة: كستعرض الباحثة فيما يمي لبعض الخصائص كالتغيرات السيككلكجية المصاحبة لمرحمة 
 تغير عممية التعمم تبعًا لزيادة العمر:  -1

داء كيحدث عندما يتكرر المكقؼ, كيتحسف األداء, كيستمر ىذا تغير في األ"التعمـ في جكىره ىك     
التحسف في الزيادة حتى يصؿ األداء إلى المرحمة التي يثبت فييا عمى مستكل معيف ال يزيد فييا مع 

 (  .375: 1975)السيد,  "استمرار الممارسة
أبحاث ككبك عمى أف كيقر ثكرندايؾ أف التعمـ يصؿ إلى ذركتو القصكل في مرحمة الرشد كتدؿ     

سنة, فيتغير معدؿ االنحدار  (70) االنحدار الذم يعقب الذركة يبدأ بطيئان حتى يصؿ سف الفرد إلى حكالي
تختمؼ مف فرد اث جمبيرت إلى أف سرعة االنحدار مف التدريج البطيء إلى اليبكط السريع, كتشير أبح

 التي يتعمميا الفرد كالدافع إلى التعمـ.آلخر تبعان الختبلؼ نسب الذكاء, كاختبلؼ طبيعة المادة 
ظاىرة تغير عممية التعمـ تبعان لزيادة العمر عمى أساس ضعؼ المركنة لمتكيؼ نتيجة  بعضيـكيفسر      
, كيفسر البعض اآلخر ظاىرة التغير عمى أساس ضعؼ القدرة عمى تسجيؿ المعمكمات تبعان العمرلزيادة 

مقارنة ممحكظان في الشيخكخة  قدرة عمى التذكر المباشر تناقصان ناقص اللزيادة العمر, كيؤيد ىذه الفكرة ت
 .ةمراحؿ حياتو األخير  بخبراتو كمعمكماتو القديمة خبلؿ بسنكات الرشد, كاحتفاظ الفرد

كىناؾ أيضان مف يفسر عممية انحدار التعمـ عمى أساس فكرة التداخؿ بيف الخبرات القديمة كالخبرات     
 (. 49: 2010الجديدة )صياـ, 

 كمما سبؽ يتضح أف عممية التعمـ تتغير كمما تقدـ الفرد في العمر, كذلؾ نتيجة ضعؼ المركنة    
 ةالتغيرات التي تحدث في مرحمة الشيخكخة, كضعؼ القدرة عمى تذكر المكاقؼ الحديث لمتكيؼ مع

قديمة كالخبرات الجديدة, كىذا ما كأحيانان يتـ الخمط بيف الخبرات ال ,ةكاالحتفاظ بالمكاقؼ كالخبرات القديم
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كجدتو الباحثة بشكؿ كاضح لدل عينة الدراسة, فكاف كؿ مسف يحاكؿ ربط ما يمر بو مف خبرات بخبرات 
  قديمة كانت قد حدثت معو مف زمف بعيد, معتبران أف التاريخ يعيد نفسو. 

 تغير الشخصية والحالة النفسية لمفرد مع تقدم العمر:  -2
ضكء نظرية أريكسكف يمر بثماني مراحؿ, تشكؿ كؿ منيا تطكران جديدان في شخصية الفرد  الفرد في    

حساس -ه المراحؿ ىي مرحمة التكامؿكعبلقتو باآلخريف, كآخر ىذ مقابؿ اليأس, كىي أزمة الشيخكخة كا 
إنو جاز فنيبعث عمى السعادة كاإلحساس باإل الفرد بأف ىكيتو قد تحددت بما فعؿ, فإذا كاف ما فعمو

 (. 29: 1991) خميفة, ح كىك يشعر بالتكامؿ كالرضا سيتجاكز ىذه المرحمة بنجا
أما إذا كانت نظرتو لماضيو تتسـ باإلحباط, كخيبة األمؿ, فسكؼ يشعر باليأس كيرل أريكسكف     

ا ضركرة أف يتقبؿ المسنكف حتمية كبر السف كالتغيرات المصاحبة لو كأف يكاجيكا ىذه الظركؼ بنضج األن
  (.Sze, 1975: 103) دكف يأسمف ك 

الجسمي  , منيا العجزعدة  ليذا نرل أف مشكبلت الصحة النفسية لممسنيف تتفاعؿ سمبيان مع عكامؿ    
الزيادة في أعداد المسنيف  قاد األصدقاء, كقد تبيف أيضان أفكالفقر كسكء التغذية كالكحدة كافتقاد اليدؼ كافت

( مف 1%)فحكالي األمراض العقمية, مرضى المتردديف عمى مستشفياتد القد يصاحبيا زيادة في أعدا
القمؽ سمة تبلحؽ المسنيف  دّ عالشيخكخة, كيُ  عتو الشيخكخة كىك أحد أمراض ذىافالمسنيف يعانكف مف 
 مصادر: ناتج عف أربعة كىكفي ىذه المرحمة, 

 قمؽ ناتج عف انحدار الصحة كضعؼ بناء الجسـ. -1
 العمؿ كما ينجـ عنو مف عدـ أماف اقتصادم. قمؽ التقاعد كترؾ  -2
 قمؽ العزلة كالشعكر بالكحدة كالفراغ.  -3
 قمؽ الخكؼ مف المكت كاإلحساس بالنياية كاليأس مف الشفاء. -4

دكف كجكد مف د عمى الطبيب كثرة التردّ  مف ثـسبب لممسنيف تكىـ مرض ككثرة الشككل, ك يما كىذا    
 . (43: 2008باف, يدعك إلى ذلؾ )الغم يسبب فعم

الكضع الصحي كاالقتصادم كاالجتماعي لممسف تؤثر مجتمعة عمى الحالة كنبلحظ مما سبؽ أف     
النفسية لديو, فالضعؼ الجسمي كافتقاد األسرة كاألصدقاء كانخفاض الدخؿ لدل المسف كميا تؤثر عمى 

  الصحة النفسية لو كالعكس صحيح.
 :تغير االىتمامات والحاجات -3
تشير االىتمامات إلى كجكد ميؿ إلى أداء نشاط ما يحقؽ إرضاء أك إشباع لدل الفرد فيك ميؿ نحك     

 :تيةكتتمثؿ اىتمامات المسنيف في الجكانب اآل ,أشياء يشعر الفرد نحكىا بجاذبية خاصة
أكثر  ات كالمظير الخارجي, فيصبح المسف: كىي االىتمامات الخاصة بالذاالىتمامات الشخصية -أ
 مركزان حكؿ ذاتو, كأقؿ اىتمامان برغبات اآلخريف.ت
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التمفزيكف,  ك, كمشاىدة: كتشمؿ القراءة, ككتابة الخطابات, كاالستماع إلى الرادياالىتمامات الترفييية -ب
 كالرحبلت كزيارة األصدقاء كاألقارب, كاالشتراؾ في المنظمات كالمؤسسات.

 كالكحدة النفسية  كر بالفراغ كالعزلةف مف الشعاالىتمامات االجتماعية: حيث يعاني المسنك  -ج
ار االجتماعية التي البيئة االجتماعية نظران لنقص االندماج مع اآلخريف, كتناقص األدك  كاالنسحاب مف
 (      (Hurlock, 1981: 405كاف يقكـ بيا

 ة مع تقدـاالىتمامات الدينية: حيث يصبح الفرد أكثر تسامحان, كأقؿ تعصبان لمجكانب الديني -د
كأكثر قراءة لمكتب  أكثر ترددان عمى أماكف العبادة العمر, كذلؾ تتسـ مرحمة الشيخكخة بأف المسنيف فييا

 (.31: 1997خميفة, الدينية )
كمف خبلؿ ماسبؽ نجد أف االىتمامات كالحاجات تختمؼ مف مرحمة إلى أخرل, كأىـ ما يميز     

  االىتمامات كانحسارىا كمما تقدـ الفرد بالعمر. اىتمامات كحاجات مرحمة الشيخكخة ىك تقمص
 :تغير نسق القيم -4

يقصد بنسؽ القيـ البناء أك التنظيـ الشامؿ لقيـ الفرد, كتمثؿ كؿ قيمة في ىذا النسؽ عنصران مف     
 (. 32: 1997)خميفة,  لتؤدم كظيفة معينة بالنسبة لمفردعناصره, كتتفاعؿ ىذه العناصر معان 

يرت العديد مف الدراسات االجتماعية التي أجريت عمى المسنيف تغيران كاضحان في نسؽ القيـ, كلقد أظ    
 كالتي يؤدم تفاعميا معان إلى تحقيؽ كظيفة كاضحة بالنسبة لممسنيف .

القيـ الشخصية الخاصة بالتخيؿ كالعقبلنية كالمنطقية  مثؿ: تقؿ ىذه القيـ في مرحمة المراىقةك     
ي, لكنيا تزداد خبلؿ فترة الجامعة, كما كشفت نتائج الدراسات المختمفة عف تزايد أىمية كالتناسؽ الداخم

  .(44:  2008القيـ الدينية كالجمالية كاالجتماعية بتزايد العمر)الغمباف,
الخصائص الخاصة بالمسنيف في اآلتي: صعكبة مبلحقة التطكرات  (171:  1999عكض,م) كيمخص   

النفسية كالجسمية, كالميؿ إلى كيؼ معيا, كزيادة التدىكر في كثير مف القدرات مع قمة القدرة عمى الت
 نطكاء كالشعكر بقرب النياية, كأحيانان النرجسية كحب الذات كاألنانية. اال
نسؽ قيميان خاص يميز ىذه كمما سبؽ يتضح لنا أف كؿ مرحمة مف مراحؿ عمر اإلنساف تتميز ب    

ؽ القيمي لمرحمة الشيخكخة ىك تزايد االىتماـ بالقيـ الدينية بشكؿ مبلحظ مف كأىـ ما يميز النس, المرحمة
 مثؿ التردد بشكؿ مستمر عمى دكر العبادة كتبلكة الكتب السماكية, كزيادة التقرب إلى ا سبحانو كتعالى. 

كذلؾ لشيخكخة أىمية التعامؿ مع مختمؼ المظاىر كالتغيرات المصاحبة لمرحمة النا يتبيف النياية كفي     
في ضكء التفاعؿ كمنظكمة العبلقات القائمة بينيا, فيناؾ عبلقة بيف درجة القمؽ كالحالة الصحية العامة 

كثير مف كعدـ الكفاءة الجسمية, كتبيف أيضان أف العكامؿ االجتماعية تؤثر تأثيران كاضحان في انتشار 
 .( مثبلن عصاب الشيخكخة)ذىاف االضطرابات ك

التغيرات المصاحبة لمرحمة الشيخكخة تؤدم إلى ظيكر عدد مف ض السابؽ يتضح أف ر العخبلؿ  كمف    
 .ي تعترض المسف في مرحمة الشيخكخةالمشكبلت التي يعاني منيا المسف, فما ىي المشكبلت الت
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 الشيخوخة: مرحمة سًا: مشكالت خام
بلت مشكالالتحديات كتصادفيا  فالعديد منساف شأنيا شأف مختمؼ األعمار, أكاخر حياة اإل تكاجو    

ال تخمك مف المشكبلت, كعندما يعي المرء تمؾ الحقائؽ فإنو يتأىب  ةكتمؾ ىي سنة الحياة, فيي حيا
 المجافي منيا. بيتقبؿ اإليجابي منيا كال يصدـ ف ,لمبلقاتيا

 ,اكرةالمشكبلت المزاجية كمشكبلت تآكؿ الذكفالمسنكف يمكف أف يتعرضكا لمختمؼ المشكبلت     
كمشكبلت القمؽ كاالكتئاب, كىذه المشكبلت كميا يمكف أف تؤثر في  ,كمشكبلت تخص اضطراب التفكير

 .     الصحة الجسمية كالنفسية معان 
كالكصكؿ إلى سف الشيخكخة يجمع ما بيف الشعكر باأللـ كالشعكر باألىمية كالتقدير, كقد تككف     

بالكحدة كتدىكر القكل الجسمية كجمكد العبلقات االجتماعية,  مظاىر األلـ بسبب الشيخكخة نتيجة الشعكر
ما يقكـ بو المسف مف أعماؿ أك تقدير لمشكاره, لذلؾ كاف لشعكر باألىمية كالتقدير ناتج عكقد يككف ا

االىتماـ بدراسة حاجات المسنيف كالعمؿ عمى كضع الخطط كتصميـ البرامج التي تكاجو مشكبلتيـ كتشبع 
  .(35-34: 2003مطيؼ, )عبد ال حاجتيـ
 كعمى ىذا يمكف تحديد أىـ أسباب مشكبلت الشيخكخة فيما يمي :     
 .أسباب حيكية: مثؿ التدىكر كالضعؼ الجسمي العاـ مثؿ تصمب الشراييف -
أسباب نفسية: مثؿ الفيـ الخاطئ لسيككلكجية الشيخكخة فقد يفيـ بعض الناس أف الشيخكخة معناىا أف  -

 ب أف يمشي متثاقبلن يتأكه ماداـ قد كىف العظـ منو كاشتعؿ الرأس شيبان. الشيخ المسف يج
 (.51: 2010)صياـ, ....نقص الدخؿ كزيادة الفراغأسباب بيئية: كمنيا التقاعد كما يرتبط بو مف  -
لتغيرات الحيكية التي تطرأ عمى المسف تخمؽ مشكبلت نفسية كانفعالية كاجتماعية كثيرة, منيا ضيؽ فا    
يتناقصكف يكمان بعد يـك  الجيؿنفس مف أفراد  عمىلمجاؿ االجتماعي حتى ليكاد يقتصر رفاؽ المسف ا

نطكاء كاالكتئاب كالكسؿ أك الرككد االجتماعي, إلى جانب قد يصؿ الحاؿ بالمسف إلى حالة االك  ,بالكفاة
, جيـ كاستقبلليـ في منازليـعد زكاذلؾ فيناؾ مشكمة العبلقة باألبناء كالحياة معيـ أك الحياة المنعزلة ب

ىناؾ مشكمة التكافؽ لمتقاعد بعد العمؿ كالحركة كالنشاط, كلذا يجب أف تتـ الرعاية النفسية كاالجتماعية ك 
السيد جتماعي )لممسنيف تحقيؽ أكبر قدر مف التكافؽ النفسي كاال ليتسنىمف أجؿ تخطي ىذه المشكبلت, 

 لتي تكاجو المسف :كمف أىـ المشكبلت ا .(412: 2009كآخركف, 
 :أواًل: المشكالت االجتماعية تتمثل في

 تتمثؿ المشكبلت االجتماعية لممسف في النكاحي التالية:     
 قمة االىتمامات االجتماعية لمفرد فيما يتعمؽ بالجيكد كاألنشطة التي تخدـ مجتمعو. - أ
مات األكثر فاعمية في إشباع قمة مشاركاتو في المنظمات االجتماعية أك محاكالتو إيجاد المنظ- ب

 حاجاتو. 
 عدـ الثقة الكافية في المقدرة عمى تغيير األكضاع السيئة في المجتمع. - ت
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كمف المشكبلت االجتماعية التي يتأثر بيا المسنكف ىي مشكمة اإلساءة كتتمثؿ في اإلساءة الجسمية    
 كالنفسية كاالجتماعية.

كاإلساءة النفسية , ىاتتمثؿ في الضرب كالحركؽ كغير  Physical Effectsفاإلساءة الجسمية     
Physiological Effects ت كاإلحباط كسكء التكافؽ تتمثؿ في عدـ االستقرار كانخفاض تقدير الذا

, النحاس كآخركف) قمة التفاعؿ االجتماعيك Social Effectsاإلساءة االجتماعية , كمف ثـ النفسي
2009 :383 .) 
 ( أف أىـ المشكبلت االجتماعية التي يعاني منيا المسنيف ىي: 4-2 2008:, كيرل )ابراىيـ    
 تأثر الدور االجتماعي والمركز: •

الحالة النفسية كالتكافؽ, المرحمة كيككف ليا تأثير قكم في التغييرات التي تحدث في ىذا  تمثؿ أىـ    
ادم, كال يقتصر فقداف كالدخؿ االقتص فباإلحالة لمتقاعد يفقد الشخص كثيران مف مصادر اإلثارة كالرضا

فاآلباء يجدكف أكالدىـ قد كبركا كأصبحت ليـ مشاغميـ كأسرىـ الخاصة  ,ميداف العمؿ فقطالدكر عمى 
 مما يزيد مف آالـ االحساس بالكحدة كاالغتراب.

المجتمع  كتزداد أزمة اإلحساس بالسف في الدكؿ الصناعية أكثر مف الدكؿ الشرقية أك التقميدية, ففي   
الصناعي يصبح التقدـ في السف عقبة في طريؽ التكافؽ االجتماعي كمصدران لمعزلة كاإلحباط, أما في 

كمف المؤكد أف مثؿ ىذا اإلدراؾ لممسنيف  ,مصدران لمحكمة كالخبرة دمجتمعاتنا فإف التقدـ في السف قد يع
أمؿ أف يظؿ ىذا اإلدراؾ لممسنيف ى عم ,ي التخفيؼ مف أزمة الشيخكخةدكف شؾ دكران كبيران فمف يمعب 

 في مجتمعاتنا قائمان كال يعتريو االندثار كما تندثر كثير مف األشياء الجميمة في حياتنا.
 التعرض لالنتياك وسوء المعاممة: •

لكثير مف جكانب االنتياؾ كسكء المعاممة التي يجب التنبو ليا في حاالت العبلج يتعرض المسنكف     
األساليب المعرفية التي تسمح ليـ بتأكيد الذات كالدفاع عف النفس, كالتشجيع عمى  ماؿعالنفسي, كاست

 اإلفصاح عف مصادر األلـ كالشككل, كتمتد أنماط سكء المعاممة كانتياؾ الذات لتشمؿ:
كالكسكر كالكدمات كالحركؽ كتقييد الحركة كالحبس كالتجكيع  كاإلصابة  :االنتياؾ العضكم كالجنسي•  

 راض الجنسية المعدية كالتقيحات كاالحتقاف خاصة في المناطؽ الجنسية.باألم
 .النفسي ديد األمفكاأللقاب الميينة كتي ئـكالشتامثؿ التعرض لمتيديد كالسخرية  :االنتياؾ النفسي •

 مثؿ استغبلؿ نقكده, أك ممتمكاتو أك حرمانو مف التصرؼ في مدخراتو. :سكء المعاممة•  
كسائؿ كحرمانو مف  عبلج أك العقاقير الضركرية لصحتوبما في ذلؾ حرمانو مف ال :بيةسكء الرعاية الط• 

حرمانو مف الحصكؿ عمى سماعات مقكية لمسمع أك نظارات طبية مقكية ك التحسيف السمعي كالبصرم
 لئلبصار. 

كمتعددة  كمما سبؽ نجد أف المشكبلت االجتماعية التي يتعرض ليا المسف في مرحمة الشيخكخة كثيرة    
كتتطمب منو الكثير مف الجيد  ,كتؤثر بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى تكيؼ المسف كصحتو النفسية
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د, فقداف الدكر, كالخمؿ في شبكة كالعناء لمتكيؼ مع ىذه المشكبلت كالتي مف أىميا مشكمة التقاع
جتماعي كتفاعمو مع العبلقات االجتماعية كغيرىا مف المشكبلت التي تعيؽ تكافؽ المسف النفسي كاال

 المحيطيف مف حكلو.
 ثانيًا: المشكالت الصحية: 

تأتي المشكبلت الصحية في المكانة الثانية بعد المشكبلت المرتبطة بالعبلقات االجتماعية, فالمسنكف     
ينشغمكف بشكؿ كاضح بصحتيـ كتكمف المشكبلت الصحية في أمراض السكر كالضغط كغير ذلؾ مف 

 (. 98: 1999)أحمد,  المرضي بشكؿ كاضح في ىذه المرحمةكيظير التكىـ أمراض الشيخكخة 
مع السمثؿ تتمثؿ المشكبلت الصحية بالضعؼ الصحي العاـ كالضعؼ الجسمي, كضعؼ الحكاس ك     

نحناء الظير كجفاؼ الجمد كترىمو, كاإلمساؾ كتصمب الشراييف, اكالبصر كضعؼ القكل العضمية, ك 
, كالتعرض بدرجة أكبر مف ذم قبؿ لئلصابة بالمرض كعدـ مقاكمة كضعؼ نشاط الجياز العصبي

ة البسيطة قد يبالغ في سعمكتركيز االىتماـ عمى الصحة, فالالجسـ, كقد يظير لدل المسف تكىـ المرض 
: 1977, زىراف) كعصر اليضـ أك الصداع قد ينظر إليو عمى أنو مرض خطير ,القمؽ بخصكصيا

122  .) 
مف العكامؿ االجتماعية مثؿ مستكل المعيشة كدرجة  كثيرالصحية لكبار السف عمى كتتكقؼ الحالة     

عمى المسف في العديد مف  ان كبير  ان التعميـ كارتفاع مستكل الصحة العامة, كما أف لمحالة الصحية تأثير 
لزكاج, الجكانب مثؿ قدرتو عمى العمؿ كاالشتراؾ في األنشطة التركيحية كعبلقاتو االجتماعية كالدخؿ كا

تنشيط األجيزة العضكية ك كيرجع التغير العضكم لدل المسف لعكامؿ مختمفة منيا الكراثة, المينة, الغذاء, 
 المختمفة.

كفي الشيخكخة يتمقى الشخص الحصيمة النيائية المتأتية لو عف سمسمة طكيمة مف التفاعبلت الجسمية     
فجكات الصحية المترتبة عف نقص في التغذية كقع لو ال -أراد أك لـ يرد  -المكاتية, إنو يحمؿ فكؽ ظيره

في المراىقة أك الشباب, أك نقص في تدريب عضبلت الجسـ بسبب إىماؿ التمرينات الرياضية, أك ألنو 
يككف قد تربى في بيئة تيمؿ في تناكؿ بعض المكاد الغذائية,  كتركز عمى تناكؿ بعض المكاد الغذائية 

 (.88:  2000األخرل )أسعد,
كيذىؿ  ,كيتكالى التدىكر الجسمي في ىذه المرحمة بصكرة أسرع مما كاف عميو في السنكات السابقة    

يمكف تمخيص في التي ليؤالء األفراد في ىذه المرحمة بيف عاـ كآخر, ك  التي تحدثالمرء بمقدار التغيرات 
 :النقاط التالية

خبليا ذات كظائؼ  تدمريا الدماغ, حيث يصؿ تأثير التدىكر إلى أعضاء ميمة في الجسـ في مقدمت -1
 ميمة تتعمؽ بالذاكرة كبعض العمميات العقمية. 

كفي مجاؿ نشاطو , ع االستغناء عما يعينو عف الحركةتصبح حركة الشخص محدكدة كغالبان ال يستطي -2
 جمكسان.  ـقيامان أ ـكاف ذلؾ مشيان أأالعاـ يبلحظ عميو البطء الشديد سكاء 
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ة عمى التحكـ في بعض العضبلت كمف ذلؾ التحكـ في الخارج مف الجسـ كالبكؿ كالبراز القدر  فقداف -3
 مما يؤثر في نفسياتيـ.

 تضعؼ حاستا البصر كالسمع إلى الدرجة التي يكاد يككف فاقدان إحداىما أك كبلىما. -4
اء مما ينتج بعض األعضاء الحيكية في الجسـ عف العمؿ كالكميتيف أك الكبد أك غيرىما مف األعض -5

 (.419-418 :2009كآخركف,  دعنو الكفاة )السي
كمما سبؽ نجد أف صكر التدىكر كالضعؼ الجسمي كالصحي العاـ يعتبر مف أىـ الصكر التي تتميز     

بيا مرحمة الشيخكخة, كترل الباحثة أف الحالة الصحية لممسف تتكقؼ عمى العديد مف العكامؿ االجتماعية 
عمى العديد مف الجكانب كالقدرة عمى العمؿ كاالشتراؾ في األنشطة التركيحية كعبلقاتو  كما أف ليا تأثيران 

 االجتماعية كالزكاج, باإلضافة إلى كجكد ارتباط كثيؽ بيف الحالة الصحية كالعقمية. 
 ثالثًا: المشكالت النفسية: 

كتتضح اآلثار النفسية  ترتبط المشكبلت النفسية لممسنيف بمشكبلت عدـ التكيؼ مع كضعو الجديد,    
  :كاألخبلقية في ظؿ زيادة أكقات الفراغ في مرحمة الشيخكخة, كمف أمثمة ىذه المشكبلت

 مشكمة سف القعكد: يككف في شكؿ الترىؿ كاألرؽ كاالكتئاب.  -1
مشكمة التقاعد: كىك ما يشعر الفرد بالقمؽ عمى الحاضر كالمستقبؿ, كالخكؼ كاالنييار العصبي, -2

ذا فرضت عميو حياتو الجديدة أسمكب جديد مف السمكؾ لـ يألفو مف قبؿ, كال يجد في نفسو كخاصة إ
 المركنة لمتكافؽ معو.

ذىاف الشيخكخة: كيتمثؿ في قمة االستجابة ككثرة التركيز حكؿ الذات, كالميؿ لمذكريات كتكرار حكاية -3
شعكر بقمة القيمة في الحياة, الذم يؤدم الخبرات السابقة, إضافة إلى ضعؼ الذاكرة كالطاقة كالحيكية كال
 .غيرىـبدكره إلى االكتئاب كالتييج كالنككص إلى حالة االعتماد عمى 

الذاتي بعدـ القيمة كعدـ الجدكل في الحياة كالشعكر بأف اآلخريف ال يقبمكنو كال يرغبكف بكجكده  الشعكر-4
 ظركف النياية. كما يصاحب ذلؾ مف تكتر كتصعيد, كقد يعيش البعض ككأنيـ ينت

الشعكر بالعزلة كالكحدة النفسية لعدـ كجكد مف يتحدث معيـ نتيجة زكاج األكالد كانشغاليـ, كمكت -5
 (.367-366: 2009)البشر,  الزكج كتقدـ العمر كالمرض أحيانان 

 الكفاءة في بالنقص تتصؼ نفسية ديناميات يصاحبو السف في التقدـ كاف إذاكمما سبؽ نجد أنو     
 تتصؼ ذاتو الكقت في فإنيا بدائية, دفاعية كعمميات كىياج نككص مف ذلؾ يصاحب كما ظيفيةالك 

, بالفقداف الدائـ الشعكر: أىميا مف المشكبلت مف بمجمكعة  صعكبة الحزف, تفاعبلت شدة المحتـك
 كالقمؽ النفسية االضطرابات مف لمعديد فريسة المسف كيقع المعارؼ أك القدرات في النقص تعكيض
  .كفقداف األمف النفسية كالكحدة كاالغتراب كاالكتئاب
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 رابعًا: المشكالت االقتصادية: 
خاصة بعد أف برزت ظاىرة جديدة في بعض الدكؿ العربية في اآلكنة  الميمةتعد مف المشكبلت     

المالية,  األخيرة, كىي محاكلة بعض األبناء التنصؿ مف مسؤكليتيـ تجاه آبائيـ كخاصة بالنسبة لممشاركة
منيـ لـ يدخركا في شبابيـ ما يكفييـ لئلعاشة في مثؿ ىذه الظركؼ, كليذا نجد كثيران مف  كثيران حيث أف 

المسنيف في الكقت الحالي يعانكف مف الفقر كالعكز نتيجة ثبات المعاش الشيرم, كعدـ زيادتو في بعض 
 كبلت االقتصادية التي تكاجو المسف.  ارتفاع األسعار, مما يساىـ في زيادة حدة المشمع الدكؿ بنسبة 

فقداف مثؿ فإلى جانب خسارة األدكار كالعبلقات االجتماعية تحدث خسارة مماثمة في الفرص المادية     
إلى انخفاض معدالت  مي, ككؿ خسارة في ىذه األدكار تؤدالدخؿ كنقص عممية الحراؾ االجتماع

 أك دكر الرعاية االجتماعية.االختيار كىذا يصدؽ عمى المسنيف في المستشفى 
كيزيد مف حدة المشكبلت االقتصادية لدل المسنيف أف ىناؾ عبئان إضافيان جديدان يضاؼ إلى المسف     

الذم أحيؿ لمتقاعد ىك عبء العبلج كالدكاء, ففي الشباب ال يكاد الشخص العادم يتردد عمى األطباء إال 
)السيد أصبح مستمران حتى يجد أف تردده عمى الطبيب  قميبلن, كلكف ما إف تدب الشيخكخة في أكاصمو

 (.417: 2009كآخركف, 
( أف مظاىر المشكبلت االقتصادية في مرحمة الشيخكخة 39: 2003كما يضيؼ )عبد المطيؼ,     

 تتمثؿ في :
 العجز عف تكفير المسكف الصحي المجيز بأسباب الراحة لممسف.- أ
 .  يعجز عف الحصكؿ عمى الطعاـ الكافال-ب

كمما سبؽ تؤكد الباحثة عمى أف تقاعد المسف سكاء أكاف إجباريان أك اختياريان يفقده جزء كبير مف      
   دخمو, األمر الذم يؤدم إلى تزايد األعباء المادية عمى المسف كيعمؽ بدكره شعكره بعدـ األمف النفسي.

 ًا: احتياجات مرحمة الشيخوخة: دسسا 
مب مف مطالب الحياة عمى اإلشباع, كحيف تككف الحاجة حيكية أم بالغة الحاجة ىي إلحاح مط     

ا ضركرية أك أساسية, كحيف ال تككف كذلؾ تعد ثانكية, كال تقتصر دالالت مفيـك عّدىاألىمية يمكف 
نما تتجاكزىا إلى  الحاجة عند المسنيف عمى العناصر المادية )الغذاء, الجنس, السكف, الممبس كما إلييا( كا 

ناصر النفسية )الشعكر باألمف, اإلحساس بالتحكـ, الحصكؿ عمى تقدير اآلخريف كغيرىا(, كالعناصر الع
 االجتماعية )كجكد رفيؽ, أك شريؾ, كالقياـ بدكر أك أدكار ذات معنى كما إلى ذلؾ(.
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 (86:  2000)معوض, ( يوضح احتياجات المسنين1شكل )  

 (: االحتياجات االقتصادية )المعيشية-1
تتمثؿ احتياجات المسنيف االقتصادية في الحاجة إلى نظاـ يكفؿ ليـ األمف االقتصادم, كالحصكؿ     

 عفعمى دخؿ مناسب يتماشى مع الزيادة في أسعار السمع كالخدمات, فانخفاض دخؿ المسف ينتج 
يارة الطبيب مف االحتياجات كز كثير اإلحالة لمتقاعد عند بمكغ السف النظامية كىذا يؤدل إلى عدـ تمبية 

كشراء األدكية, كبعض الدكؿ تقكـ بتعديؿ معاشات األفراد المتقاعديف لمكاجية ىذه التغيرات االقتصادية 
 (. 408: 2009, آخركف)السيد ك 

كانطبلقان مف ذلؾ ترل الباحثة أف المسنيف بحاجة ماسة إلى زيادة مكاردىـ المادية, كأف عمى الحككمة     
القكانيف كالتشريعات المختمفة التي تحفظ لممسنيف الحد المناسب مف الدخؿ الذم  كالمجتمع التدخؿ بإصدار

 يمكنيـ مف مكاجية أعبائيـ االقتصادية كالعيش حياة كريمة. 
 االحتياجات الصحية)الطبية(:-2

إف نمك الفرد يتكامؿ في مرحمة الشباب ثـ ينحدر تدريجيان في سف الكيكلة كيتفاقـ الكضع في مرحمة     
لشيخكخة, كيتفاكت ذلؾ مف فرد آلخر نظران لمفركؽ الفردية بيف األشخاص, ككما نعمـ فإف مرحمة ا

كرة كيؤكد الكثير مف الباحثيف عمى ضر  ,الشيخكخة تتميز بتدىكر عاـ كشامؿ لمحالة الصحية عند المسف
ة في كؿ مف آثار خطير  تيـ الصحية كذلؾ لما ليذه المشاكبلتكبلمساعدة المسنيف عمى تجاكز مش

مجاالت الحياة عند المسف, كىناؾ عدد مف العكامؿ التي تزيد مف حدة الظركؼ المرضية كإىماؿ 
طبي, ىذه العكامؿ كغيرىا قد تعجؿ  دكف إشراؼمف المسنيف ألنفسيـ, كعدـ كعي المسف بخطكرة عبلجو 

 .( 56: 1987)عبد الحميد,مف قدـك الشيخكخة
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مف العمؿ عمى تعزيز الصحة الكقائية مف أمراض الشيخكخة, كبذؿ  البدكمف ىنا تجد الباحثة أنو      
الجيكد الخاصة فيما يتعمؽ بخدمات الرعاية الصحية المنزلية, كيجب تكجيو االىتماـ بتكفير الرعاية 

  .الصحية كأساس لرفاىية المسف
                  االحتياجات االجتماعية:                                                    -3

إلى أف  (Prody, 1977: 66)رأشافي حياة المسف, حيث  ميمان تعد اإلحالة إلى التقاعد حدثان     
التقاعد لو تأثيره عمى الفرد كعمى المجتمع بكاممو, كيعّد تغير األدكار االجتماعية كفقدانيا مف أىـ 

قد المسنكف أدكارىـ االجتماعية مثؿ رعاية المشكبلت االجتماعية األساسية التي تكاجو المسنيف, حيث يف
  .األبناء في األسرة, كمف ثـ يفقدكف العبلقات داخؿ األسرة

كالمسف في حاجة إلى عبلقات مشبعة مع اآلخريف ألنو كحده ال يستطيع أف يتكافؽ مع نفسو, كلكنو     
ؽ كالعيش في ىدكء كسعادة , عندما يستطيع تككيف عبلقات إيجابية مع اآلخريف فإنيا تساعده عمى التكاف

فالفرد كائف اجتماعي بطبعو, كيميؿ إلى حياة الجماعة, كاكتماؿ حياة الفرد ترتبط أشد االرتباط باكتماؿ 
يتكافؽ كيعيش في لحياة رفاقو مف الناس, كلذلؾ فالمسف يحتاج إلى عبلقات مشبعة مع غيره مف الناس 

 (.410: 2009, آخركفراحة نفسية )السيد ك 
كالرعاية االجتماعية لممسنيف تتضمف اإلقامة الكاممة بما فييا مف مسكف كمأكؿ كمشرب كتكفير     

المكتبات الثقافية كالنكادم المزكدة ببعض كسائؿ التسمية المناسبة, كتكفير الخبراء كالمشرفيف البلزميف 
ؿ الترفييية كالرحبلت إلدارة ىذه الدكر ممف تتكافر فييـ صفات خاصة تتبلءـ كظركفيـ, كتكفير الكسائ

: 1984كمشاىدة عركض المسارح كاإلقامة في المصايؼ كالمشاتي كزيارة الحدائؽ العامة )فيمي, 
123.) 
كنتيجة لتقميص المكانة االجتماعية لممسنيف يؤدل ذلؾ لمشعكر بالكحدة كالعزلة كضعؼ القدرة عمى     

مف أىميا تدعيـ العبلقات مع األسرة  تظير مجمكعة مف االحتياجات االجتماعية مف ثـك  ,التكيؼ
كاألقارب كاألصدقاء, تحسيف نظرة المجتمع لممسنيف كعبلقاتيـ بيـ, تدعيـ العبلقات بيف المسنيف داخؿ 
إطار المؤسسات, تنظيـ العبلقة بيف المسنيف كمنظمات الرعاية االجتماعية المختمفة, كتنظيـ أكقات فراغ 

 (. 410: 2009, آخركف)السيد ك  المسنيف
كمما سبؽ يتضح أف المكانة االجتماعية لممسف تتقمص نتيجة مجمكعة مف االحتياجات االجتماعية     

التي يتطمبيا كالحصكؿ عمى عبلقات مشبعة مع غيره مف الناس كالقدرة عمى تككيف عبلقات إيجابية 
عقبات التي تحد مف قدرة معيـ, كانطبلقان مف ذلؾ ترل الباحثة أف عمى المجتمع العمؿ عمى إزالة كافة ال

المسف عمى إشباع احتياجاتو االجتماعية, تمؾ االحتياجات التي يتطمبيا كؿ فرد ليككف عبلقات اجتماعية 
 سكية مع أفراد المجتمع لكي يعيش متكافقان مع محيطو االجتماعي بقيمو كنظمو كمؤسساتو.
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 االحتياجات النفسية: -4
الحاجة إلى إعداد المسف لمرحمة الشيخكخة مف خبلؿ إعداد برامج تتمثؿ االحتياجات النفسية في     

تدريبية قبؿ سف التقاعد كاالستفادة مف إمكانياتيـ كخبراتيـ, كىناؾ الحاجة إلى تقريب الفجكة بيف األجياؿ: 
األحفاد, ككذلؾ الحاجة إلى إدخاؿ العبلقات األسرية كحقكؽ المسنيف داخؿ األسرة  -األبناء -األجداد
 البرامج التعميمية التي تدرس في مختمؼ المراحؿ التعميمية.  ضمف

كمف الضركرم تكعية الرأم العاـ بأىمية تكفير مناخ نفسي مريح لكبار السف, كقد يككف مف األساليب   
المفيدة في ذلؾ محاكلة إقناع المسف بتقبؿ العادات كالتقاليد, ألف ذلؾ يساعده عمى تحقيؽ التكافؽ 

ماعي, كيجعمو يحظى بتقدير الجماعة كاىتماميا, كما يحسف بذؿ الجيد في سبيؿ الشخصي كاالجت
تبصير المسف بأف ما يطرأ عميو مف تغيرات جسمية كعقمية ىي ظاىرة عادية, كعميو أف يتقبؿ ىذه 

 التغيرات ألف ىذه التقبؿ ىك إحدل دعائـ الصحة النفسية. 
 مكاتب تتكلى القياـ بتقديـ المشكرة كاإلرشاد النفسيكيمكف تكفير الخدمات النفسية لممسنيف عف طريؽ 

 (. 389: 2009)النحاس كآخركف, 
كمما سبؽ تؤكد الباحثة عمى ضركرة االىتماـ باالحتياجات النفسية لممسنيف, كذلؾ مف خبلؿ إعداد     

لنفسية, برامج إرشادية كتدريبية كتكعكية تساعد المسنيف عمى تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف احتياجاتيـ ا
 األمر الذم يجعميـ يمتمككف صحة نفسية جيدة تساعدىـ عمى التكيؼ مع اآلخريف.

 فيما يمي: مخصمكعة مف االحتياجات لممسنيف تتنجد أف ىناؾ مج كفي النياية    
 تأميف االحتياجات الصحية المناسبة لممسنيف كخاصة عند ظيكر أمراض الشيخكخة.-1
 عف طريؽ نظاـ المعاشات كالتأمينات الصحية. تأميف االحتياجات االقتصادية-2
 تأميف الشيخكخة كالعجز.مثؿ تأميف االحتياجات التأمينية -3
الحاجة إلى الخدمات المينية التي تقدميا الخدمة االجتماعية لمعالجة مشكبلت المسنيف االجتماعية -4

 ية.كاالقتصادية كالنفسية كي تساعد عمى التخمص مف الضغكط النفسية كالبيئ
 العمؿ عمى تأميف األعماؿ كالفرص التي تساعد المسنيف عمى شغؿ أكقات الفراغ الطكيمة.-5
ترل الباحثة أف المسنيف يحتاجكف إلى اإلقامة مع أسرىـ كأبنائيـ كيفضمكنيا عمى اإلقامة في كما ك    

 .  رتياح كالثقة بالنفس, فذلؾ يكسبيـ الشعكر باألمف كاالالمؤسسات التي تقدـ ليـ أكجو الرعاية المختمفة
 : النظريات المفسرة لمشيخوخة: سابعاً 
"مجمكعة مف التنبؤات المتداخمة  ( النظرية في البحكث االجتماعية بأنيا:1964يعرؼ كير لنجر )     

كالتعريفات كالفركض تطرح تصكران منظمان لمظكاىر عف طريؽ تحديد العبلقات بيف المتغيرات بيدؼ 
 الظكاىر". التفسير كالتنبؤ ب

كالنظرية الجيدة لظاىرة كبر السف يجب أف تككف نظرية ديناميكية, تضع في اعتبارىا التغيرات التي     
تحدث لمفرد كىك ينتقؿ مف مكانة إلى مكانة داخؿ المؤسسة االجتماعية, ككذلؾ التغيرات في المؤسسة 
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كبار السف فإنيا لـ تقدـ نظرية شاممة االجتماعية ذاتيا, عمى الرغـ مف مركر فترة مف الزمف عمى بحكث 
 (.      107: 2001شاذلي, ال) تحصر النتائج النفسية كاالجتماعية لمتقدـ في العمر

 :كفيما يمي ستعرض الباحثة أىـ النظريات المفسرة لمشيخكخة   
 Theory : Disengagementأواًل: نظرية فك االرتباط االنسحاب  

 عمى (1961)سنة Caneng & Henreh كالتي قدميا كاننج كىنرم  تنص نظرية فؾ االرتباط      
"أف الشيخكخة الناجحة تتضمف االنسحاب التدريجي مف اإلطار االجتماعي مع ميؿ مكاكب لو مف 
اآلخريف لمتقميؿ مف تكقعاتيـ مف المسنيف كخفض درجة التعامؿ معيـ" كىذه العممية تعمؿ عمى ثبلثة 

 مستكيات:
ستطيع العمؿ فيو بكفاءة كذلؾ جتماعية: عمى المسف أف يترؾ مجاؿ الدكر الذم لـ يعد يمف الناحية اال -
 يفسح المجاؿ لمف ىـ أصغر منو سنان .ل
 مف الناحية النفسية: فيك يشير إلى المحافظة عمى المكارد العاطفية ليتمكف مف التركيز عمى -

 استعداداتو لممكت.
مة لممحافظة عمى التكازف بيف الطاقات المنحسرة لممسف مف جية ف فؾ االرتباط كسيإبالنسبة لمفرد: ف -

 (. 10: 1987قناكم, )كمتطمبات شركاء الدكر مف جية أخرل 
إال أف عممية االنسحاب ىذه تختمؼ مف مجتمع آلخر كمف ثقافة ألخرل, كما أنيا تختمؼ شكبلن     

الذم كجو ليذه النظرية أنيا ال تنطبؽ  كمضمكنان لدل المسنيف الذيف يشغمكف كظائؼ مختمفة, كمف النقد
عمى األفراد الذيف يعممكف أعماالن تتصؿ باألدب كالفف كالتدريس الجامعي, إال أنو عمى الرغـ مف النقد 
الذم تعرضت لو ىذه النظرية, فإنيا قدمت بعض المفاىيـ كمفيكـ االنسحاب الفارؽ كالذم يشير إلى 

ؼ طبيعة عمؿ المسف كسمات شخصيتو كغير ذلؾ مف العكامؿ كجكد اختبلؼ في درجة االنسحاب باختبل
 (.35: 1997)خميفة, 
كمما سبؽ نجد أف ىذه النظرية تؤكد عمى أف التقدـ في السف ىك مسألة يكاجييا كؿ فرد, كفي ىذه      

يات المرحمة يحدث لمفرد نكع مف االنسحاب المتبادؿ بيف الفرد كالمجتمع, فالفرد يقمص األدكار كالمسؤكل
 التي يقـك بيا كالمجتمع بدكره يبدأ بالتخمي عف ىذا الفرد.

 Activity Theoryثانيًا: نظرية النشاط:  
تفترض ىذه النظرية أنو لكي يحدث التكافؽ بشكؿ فعاؿ مع فقداف عمؿ أك كظيفة فإنو يجب عمى      

قيقيا, كأف ينمي اىتماماتو لتمؾ األىداؼ الشخصية التي كاف ذلؾ العمؿ يقكـ بتح الفرد أف يجد بديبلن 
 كيكاصؿ نشاطاتو بما يساعد عمى رفع ركحو المعنكية.

فريدماف كىافيجرست كميمر مؤسسي ىذه النظرية, كقد ركز كؿ مف فريدماف كىافيجرست عمى ّد عكيُ     
 أىمية األنشطة البديمة في حالة فقد المتقاعد لكظيفتو كعممو, كالتي يمكف مف خبلليا شغؿ كقت فراغو
عادة تكافقو, أما ميمر فركز عمى األنشطة البديمة التي تمثؿ مصدران جديدان لمدخؿ, فاألنشطة البديمة التي  كا 
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أنو يجد البديؿ عف العمؿ المفتقد, كالثاني: أنيا  األكؿ: يقكـ بيا الشخص بعد التقاعد تحقؽ لو ىدفيف
 (.36: 1997)خميفة,  لمدخؿ الذم تناقص بعد التقاعد عف العمؿ تعتبر مصدران جديدان 

كعمى العكس مف نظرية االنسحاب فإنيا تؤكد عمى أىمية مكاصمة كبار السف لممشاركة في النشاطات     
االجتماعية, كعمى أىمية استمرار ارتباط كبار السف بمجتمعيـ, كالى أىمية إيجاد بدائؿ لؤلدكار 

أمران ضركريان لزيادة رضاىـ عف الحياة كالنشاطات التي فقدكىا, فقياـ المسنيف ببعض األنشطة يعتبر 
 (. 39: 2010كقناعتيـ بيا)صياـ, 

 كتنقسـ اتجاىات كبار السف نحك التقاعد كما يراىا ىافيجرست إلى قسميف ىما:    
( عف Transformersاألشخاص الذيف يمكنيـ التغيير مف نمط حياتيـ بعد التقاعد, كيطمؽ عمييـ )-1

 ألنشطة كاألعماؿ لقضاء كقت الفراغ.طريؽ خمؽ أنماط جديدة مف ا
( Maintainers, كيطمؽ عمييـ )يانفس األشخاص الذيف يرغبكف االستمرار في أعماليـ السابقة-2

 (.36: 1997)خميفة, 
إال أف ىذه النظرية ال تبلئـ إال نسبة قميمة مف المتقاعديف, كال تفسر إال نسبة ضئيمة مف معاناتيـ,    

مشغكليف بدرجة كبيرة في عمميـ قبؿ التقاعد كلـ يكف لدييـ الكقت الكافي لممارسة  فاألفراد الذيف كانكا
 (.109: 2001شاذلي, الكتنمية بعض األنشطة أك الميارات, لف يجدكا مكانان في ىذه النظرية )

أف النشاط أك العمؿ الذم نمارسو في حياتنا لو تصكر مختمؼ مف  كىكذا نستنج مف ىذه النظرية    
لى آخر, فالعمؿ يعني لمجميع الحاجة إلى المادة, إال أنو كفقان ليذه النظرية يعني أشياء أخرل, شخص إ

كبذلؾ فإف الفرد الذم يضطر لترؾ عممو بسبب التقدـ بالعمر يمجأ في الغالب إلى تعكيض ذلؾ بأىداؼ 
أىمية األنشطة  كنشاطات جديدة تكفر لو الشعكر باليكية كالذات, كبيذا فقد ركزت ىذه النظرية عمى

 البديمة التي يحتاجيا المسف ليمؤل كقت فراغو بعد التقاعد كلتحسف كضعو المادم. 
  Crisis Theoryثالثًا: نظرية األزمة: 

الميني بالنسبة لمفرد داخؿ المجتمع, فقياـ الشخص المسف بعمؿ  األثرتؤكد ىذه النظرية عمى أىمية     
, حيث يكسبو الدكر الميني ىكيتو, كيمكنو مف كضع نفسو في ما يعد في غاية األىمية بالنسبة لو

عبلقات مع اآلخريف, كيساعده عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي, كيرل أنصار ىذه النظرية أف التقاعد 
يمثؿ أزمة بالنسبة لممسنيف كخاصة ىؤالء األشخاص الذيف يعطكف لمعمؿ أىمية كبيرة كيعيركنو قيمة في 

 (. 37: 1997 حياتيـ )خميفة,
 نقسـ الباحثكف إزاء ىذه النظرية إلى فريقيف :اكقد     

الفريؽ األكؿ: كيرل ممثمكه أف فقداف الفرد لعممو كتغير أدكاره بعد إحالتو لمتقاعد يؤثر في نظرتو لنفسو, 
 كفي عبلقاتو مع أسرتو كالمجتمع الذم يعيش فيو. 
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ليس العامؿ الكحيد كاألىـ في عدـ رضا المسف عف  الفريؽ الثاني: كينظر أصحابو إلى التقاعد عمى أنو
, منيا المستكل االقتصادم كاالجتماعي كأىمية عدة  نفسو كعف حياتو, فتأثير التقاعد يتكقؼ عمى عكامؿ
 (. 56: 1987العمؿ بالنسبة لمفرد كالحالة الصحية )عبد الحميد, 

مف أىـ الجكانب في حياة المسف كأف كمما سبؽ نجد أف ىذه النظرية ركزت عمى أف العمؿ يعتبر     
التقاعد عف العمؿ يعتبر مف أىـ األزمات التي تؤثر عمى حياة المسف كتكافقو بشكؿ مباشر أك غير 

  مباشر.
 Personality Theoryرابعًا: نظرية الشخصية: 

, كينظركف يرل أنصار ىذه النظرية أف التكافؽ مع التقدـ في العمر يرتبط بنمط كسمات شخصية الفرد    
إلى التغيرات المصاحبة لمتقدـ في العمر عمى أنيا نتيجة لمتفاعؿ بيف التغيرات االجتماعية الخارجية 

 كالتغيرات البيكلكجية الداخمية .
كطبقان ليذه النظرية فإف األفراد ذكم الشخصيات المتكاممة يمكنيـ األداء بشكؿ أفضؿ, كذلؾ ألف     

ت المعرفية, كاألنا الدفاعية, كدرجة عالية مف التحكـ في الذات, كالمركنة لدييـ درجة مرتفعة مف القدرا
كالنضج كالخبرة كالتفتح, كفي مقابؿ ذلؾ يكجد األفراد ذكم الشخصيات غير المتكاممة كىـ األفراد الذيف 

تدىكران  ىناؾلدييـ إعاقات في الكظائؼ السيككلكجية, كيفتقدكف القدرة عمى التحكـ في انفعاالتيـ, كما أف 
أف ىؤالء األشخاص الذيف تتسـ شخصياتيـ بالتكامؿ ليس بالضركرة أف يككنكا  يـبعضفي قدراتيـ, كيرل 

درجة عالية مف  ف لدييـإفي عبلقتيـ االجتماعية كمع ذلؾ فمتكامميف اجتماعيان في قياميـ بأدكارىـ, ك 
يساعدنا عمى  مستقبلن  ان متغير بكصفو "نيكجرتيف" أىمية الشخصية بمختمؼ سماتيا  كيؤكدالرضا عف الحياة 

تماعي كالرضا عف الحياة كصؼ أنماط المسنيف كالتنبؤ بالعبلقات بيف مستكل فاعمية الدكر االج
 (.17: 2004, ي)اليحفكف

مف النظريات التي فسرت طبيعة العبلقة بيف تقدـ العمر كسمات  كترل الباحثة أف ىذه النظرية    
, كالنضج كالخبرة مف الرضا عف الذات, كالقدرات المعرفية, كالتحكـ في الذاتالشخصية الفرد بما تتضمنو 

إال أف ىذه النظرية لـ تكضح بشكؿ جمي أىمية العبلقة بيف الشخصية كبيف الدكر الذم يقـك بو , كالمركنة
 المسف قبؿ كبعد اإلحالة إلى التقاعد, كطبيعة المجتمع الذم يعيش فيو الفرد.

 وافق:خامسًا: نظرية الت
األزمة( –االنسحاب  -)النشاط تشمي" لمعناصر األساسية في النظريات الثبلثأفي ضكء تحميؿ "    

 أكضح أف عممية التكافؽ تقـك عمى عنصريف أساسييف ىما:
 التسكية الداخمية. -أ
 التفاكض كالتفاىـ بيف األشخاص. -ب
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قرار, أما التفاكض بيف األشخاص فينظر إليو كالتسكية الداخمية تعني إعادة النظر في معايير اتخاذ ال    
عممية يتـ فييا مناقشة الفرد ألىدافو كطمكحاتو مع اآلخريف ممف يتعامؿ معيـ, كيمكف أف يترتب بكصفيا 

 عمييا تغيير الفرد ألىدافو.
كأكضح "أتشمي" أف ىناؾ عبلقة قكية بيف ىذيف العنصريف, كأشار الى أف مدرج األىداؼ الشخصية     
ـ بالتغير مف مرحمة عمرية ألخرل, كيتطمب ذلؾ مف المتقاعد أف يتكيؼ مع األدكار الجديدة, كيأخذ يتس

 التغير في مدرج األىداؼ الشخصية اتجاىيف:
 أف يككف التدرج ايجابيان, فيككف الفرد أكثر شعكران بالرضا كااللتزاـ كالتفاعؿ مع اآلخريف. األكؿ:

تغير سمبي كخاصة لدل األشخاص الذيف كصمكا إلى قمة العمؿ في  الثاني: أف يترتب عمى التدرج حدكث
كظائفيـ السابقة, حيث يصبح التقاعد أمران صعبان بالنسبة ليـ, كما يعتبر األشخاص الماديكف الكظيفة 

 ان لتحقيؽ أىدافيـ المادية.ميمشيئان 
إعادة تنظيـ لمدرج األىداؼ مف األشخاص المتقاعديف يتضمف  كثيران تشمي" أف التقاعد لدل أكأكضح "    

الشخصية في ضكء عمميتيف ىما التسكية الداخمية, حيث إعادة النظر كالمراجعة الداخمية لمعايير اتخاذ 
القرار كمناقشة الفرد ألىدافو كطمكحاتو مع اآلخريف كعممية المقارنة أك المضاىاة بيف أىداؼ الفرد 

 (.Atchley, 1976: 113-120كأىداؼ اآلخريف )
أف ىناؾ فرقان كبيران بيف ىذه النظرية كبيف سابقتيا الميـ إال في التسمية, حيث تركز  كال ترل الباحثة    

األكلى عمى العبلقات المتبادلة بيف الفرد كبيئتو االجتماعية, بينما تركز الثانية عمى التكافؽ بيف أىداؼ 
 الشخص كمدل تغيرىا كفقان ألىداؼ اآلخريف. 

ير التي تعترم ىذه النظرية مفيكـ التسكية كأحد المفاىيـ ذات األىمية في مراحؿ التغبينما أضافت     
ف الفرد عندما ينتقؿ مف مرحمة عمرية إلى مرحمة جديدة تتغير المتطمبات كتتغير إنمك اإلنساف, حيث 

التسكية,  التكقعات كاألدكار كفي حاؿ عدـ تمكنو مف أداء ما يناط منو مف أدكار البد مف كجكد عمميات 
ىذا المفيـك مف المفاىيـ ذات األىمية خاصة في مرحمة الشيخكخة التي يجد الفرد أنيا مف أخطر  دّ عكيُ 

 المراحؿ االنتقالية في حياتو.
 واقع المسنين في محافظة حمب:    ثامنًا: 
مف  تعد األكضاع الصحية كاالقتصادية كاالجتماعية التي يعيشيا المسنكف في المجتمع كاحدة    

مؤشرات التطكر االجتماعي في الدكلة, كفي التجمعات السكانية التي تحتضنيـ, فرعايتيـ كاالىتماـ بيـ 
 ,سانية كأخبلقية كاجتماعية متعددةكالعمؿ عمى معالجة مشكبلتيـ كالتصدم ليا يحمؿ في طياتو أبعادان إن

اليد كاألعراؼ السائدة, كيعرؼ المجتمع األمر الذم يجعؿ الكفاء ليـ كاجبان اجتماعيان تقره العادات كالتق
عناصر العربي خبلؿ مراحؿ تطكره جممة مف نظـ القيـ التي تجعؿ الكفاء لممسنيف عنصران أساسيان مف 

كبسبب التغيرات الحاصمة في شبكة العبلقات االجتماعية داخؿ األسرة  كلكف ,المنظكمة الثقافية العربية
تي تشيد تحكالن عميقان في بنيتيا ككظائفيا كبخاصة الكظيفة التي العربية عمكمان كالسكرية خصكصان ال
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تتعمؽ برعاية كبار السف, فقد بات عمى األجيزة كالمؤسسات الرسمية كاألىمية بذؿ المزيد مف الجيكد 
 المكجية لمعناية بيذه الشريحة السكانية التي تشيد تناميان في عددىا كاحتياجاتيا.

المسنيف في سكرية عمى مستكل إجمالي الدكلة ازداد خبلؿ إجمالي الفترة يبلحظ أف نمك  عمكمان ك     
( ألؼ نسمة عاـ 443( بمعدالت قريبة مف نمك إجمالي السكاف, حيث ارتفع عددىـ مف )1981-2004)
( باأللؼ سنكيان, أما 33(, كبمعدؿ نمك سنكم قدره )2004( ألؼ عاـ )884( إلى أكثر مف )1981)

( ألؼ نسمة في العاـ 9050فازداد بالمعدالت ذاتيا تقريبان, إذ ارتفع عددىـ مف ) إجمالي عدد السكاف,
( باأللؼ 33( ألؼ في العاـ األخير, كيبلحظ أف معدؿ النمك ذاتو تقريبان )17793األكؿ إلى أكثر مف )

 سنكيان.
الفترة, ففي  ليذهغير أف بعض الفركؽ في معدالت النمك تبدك خبلؿ الفترات الزمنية التفصيمية     

يبلحظ أف معدؿ النمك بيف المسنيف يزيد قميبلن عف معدؿ نمك إجمالي ( 2004-1981)المرحمة األكلى 
( باأللؼ, يبلحظ 33( باأللؼ, ففي الكقت الذم بمغ فيو إجمالي النمك السكاني قرابة )33السكاف قرابة )

, فيبلحظ أف (2004-1994)) رة التالية( باأللؼ, أما في الفت34أف نمك المسنيف خبلؿ تمؾ الفترة بمغ )
( 26نمك المسنيف أقؿ مف نمك السكاف بدرجات قميمة أيضان, ففي حيف كاف معدؿ النمك اإلجمالي لمسكاف )

 ( باأللؼ.25باأللؼ, يبلحظ أف معدؿ النمك لممسنيف بمغ )
تكحي بأف تغيرات كبيرة إف الفركؽ المبلحظة في معدالت النمك بيف إجمالي السكاف, كبيف المسنيف ال     

في الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية المحيطة بحياة المسنيف حدثت بالمقارنة مع غيرىـ مف السكاف, إنما 
تدؿ عمى أف تحسف الخدمات الصحية كالترفييية أخذ ينتشر بيف مجمؿ السكاف, األمر الذم جعؿ 

 .(2-1: 2007صفر, )بريؾ كاأل معدالت النمك متقاربة عمى مستكل إجمالي الدكلة
 (2004-1981) ية ونمو عدد المسنين خالل الفترةنمو عدد السكان في الجميورية العربية السور  (1جدول)
 معدالت النمو عدد السكان 
 2004-1981 2004-1994 1994-1981 2004 1994 1981 السنة

 0.03 0.026 0.034 884 684 443 المسنون
 0.03 0.026 0.033 17793 13812 9050 إجمالي السكان

    4.960 4.95 4.89 النسبة%
مف ( 2004-1994)كاقع المسنيف في محافظة حمب بيف عامي كسنتحدث عف مظاىر التغير في     

 : عدة نكاحي

 أواًل: من ناحية خصائصيم األساسية: 
كانت ( 2004-1994)يبلحظ أف التغيرات الحاصمة في الخصائص األساسية لممسنيف خبلؿ فترة     

طفيفة, كلـ تكف في المستكل الذم يمكف مف القكؿ بأف تغيران كبيران قد حدث, كيمكف إجماؿ أىـ التغيرات 
 التي ظيرت عمى مستكل الخصائص األساسية عمى النحك اآلتي:
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 مظاىر التغير في كاقع المسنيف بحسب المحافظات:  -أ
فيو المسنكف ىك محافظة حمب, حيث بمغ إلى أف أكبر مركز يتجمع  (1994تشير معطيات تعداد )    

(, بينما تحتؿ محافظة دمشؽ المركز الثاني في عدد المسنيف, حيث 19.6( بنسبة )134205عددىـ )
(, كلعؿ التغير الكبير الذم طرأ عمى بعض ىذه المعطيات كغيرىا 11.7( بنسبة )80207بمغ عددىـ )

انخفض الحجـ المطمؽ لممسنيف الذيف يعيشكف ( يفسر أىمية الكقكؼ عندىا, فقد 2004بحسب تعداد )
( مسنان مترافقان بانحدار في الحجـ النسبي بمغ أكثر مف الضعفيف) بريؾ 79161في حمب بمقدار )

 :يكضح ذلؾ آلتيكالجدكؿ ا, (14-12:  2007كاألصفر,
 (2004-1994)مظاىر التغير في واقع المسنين في محافظة حمب  بين عامي  (2جدول)

 معدؿ النمك النسبة 2004 النسبة 1994 المحافظة
 0.024 %19.17 169380 %19.62 134205 حمب

ب- مظاىر التغير في كاقع المسنيف بحسب الجنس:  خبلفان لما ىك متعارؼ عميو مف أف نسبة اإلناث 
عدالت في الفئات العمرية العميا تككف عادة أكبر مف نسبة الذككر نتيجة تأثر الذككر باالرتفاع النسبي لم

نتائج التعدادات السكانية لمعقديف األخيريف إلى اختبلؿ  ية السابقة أكثر مف اإلناث, تشيرالكفيات العمر 
تبيف أف تغيران ما طرأ عمى  الجنسكرغـ ارتفاع نسبة  الذككرلدل المسنيف لصالح  الجنس التكازف في نسبة

تغيرا ما قد طرأ عمى ىذه النسبة التي بدأت  تبيف  أف  ىذه النسبة لصالح الذككر, إال أف نتائج التعداد 
.تميؿ  الجدكؿ التالي يكضح ذلؾ, ك  إلى االنخفاض )بريؾ كاألصفر,  2007: 15) (1994-2004)  

 في محافظة حمب الجنس ونسبة( 2004-1994ي)لعام الجنس بحسب لممسنين النسبي لتركيبا (3جدول)           
التغير    المحافظة 1994 2004 

-1 
مكعالمج  ذككر إناث المجمكع ذككر إناث 

حمب       
 

100 44.8 55.18 100 44.65 55.35 

 ج- مظاىر التغير في كاقع المسنيف بحسب العمر:
( ما 2004إلى أف الحجـ النسبي تراجع, حسب تعداد )(2004-1994) تشير نتائج تعدادم عاـ     

)بريؾ  لرغـ مف االرتفاع في الحجـ المطمؽ ليـ( عمى ا1994( مقارنة بما كاف عميو عاـ )0.79مقداره )
 يكضح ذلؾ:  اآلتيكالجدكؿ  ,(17-16: 2007كاألصفر,

 وحجم التغير الممحوظ (2004-1994)المتوسط العام ألعمار المسنين في محافظة حمب  لعامي (4)جدول 
 الفارؽ 2004 1994 المحافظة
 0.79 69.2 68.4 حمب

 المسنين بحسب الوضع األسري: اقع مظاىر التغير في و ثانيًا: 
يتجو نحك االستقرار بدرجة أفضؿ مما ي األسرم لممسنيف في محافظة حمب يبلحظ أف الكضع االجتماع

 شرات المتعمقة بالحالة الزكاجية:, كذلؾ في مجمكعة مف المؤ ف عميوكا
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 * مظاىر التغير في كاقع المسنيف بحسب الحالة الزكاجية: 
( أف معظـ المسنيف في حمب يعيشكف حالة زكاجية مستقرة, 2004صائية لعاـ )تظير البيانات اإلح    

عمى عدد المتزكجيف مف المسنيف حيث ازداد  (2004)فعمى الرغـ مف الزيادة التي طرأت حسب تعداد 
( كبمعدؿ نمك يزيد عما ىك عميو 2004( لعاـ )82.5( إلى )1994) ( لعاـ80.9)مف حجميـ النسبي 

الحجـ النسبي  يأف الزيادة ف لي المسنيف, كما يمفت االنتباه في الجدكؿ أدناه أيضان عمى مستكل إجما
لذيف فقدكا أزكاجيـ في االنسبي لممسنيف  الحجـ مف( أكثر 1994في عاـ ) لذيف فقدكا أزكاجيـالممسنيف 
, حيث دكف أدنى شؾ في صالح المسنيف أنفسيـمف كتصب ىذه الحالة الزكاجية المستقرة , (2004عاـ )

, ا كمياأبعادىب النفسي كالقدرة عمى التكيؼ مع حيثيات كاقعيـ-مف االستقرار االجتماعي تكفر ليـ نكعان 
سابقة, إال أنو تغير أف نسبة المسنيف الذيف لـ يتزكجكا أبدان ارتفعت قميبلن خبلؿ الفترة الكمف المبلحظ أيضان 

يبلحظ أف التغيرات كانت دالة إحصائيان  كمان عمالذم يمكف كصفو في حدكد االستقرار, ك  طفيؼ, األمر
)بريؾ  لصالح تحسف الشركط االجتماعية لبلستقرار النفسي كاالجتماعي لممسف في محافظة حمب

 يكضح ذلؾ:  آلتيكالجدكؿ ا.(20-19:  2007كاألصفر,
 (2004-1994)التركيب النسبي لممسنين بحسب الحالة الزواجية في محافظة حمب لعامي ( 5) جدول

 المحافظة 1994 2004
 لـ يتزكج متزكج مطمؽ أرمؿ المجمكع لـ يتزكج متزكج مطمؽ أرمؿ المجمكع

 2.0 80.9 0.5 16.6 100.0 2.2 82.5 0.4 14.9 100 حمب
نجد أف مرحمة الشيخكخة ىي مرحمة نمائية متممة لدكرة حياة اإلنساف التي البد سبؽ  كفي ضكء ما    

الجسمية كالنفسية كاالجتماعية  ضمف العديد مف التغيراتاد, تمؾ المرحمة التي تتأف يصؿ إلييا جميع االفر 
كاالقتصادية كالتي تفرض بدكرىا الكثير مف المشكبلت التي تعترم المسف في ىذه المرحمة كالمشكبلت 
الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية كالنفسية, كما تتضمف ىذه المرحمة مجمكعة مف االحتياجات 

اعية كالنفسية كاالقتصادية كالصحية التي البد مف العمؿ عمى تمبيتيا لمساعدة المسنيف لمكصكؿ االجتم
كبالنظر إلى قضية المسنيف إلى أقصى درجة ممكنة مف الصحة النفسية كالتكيؼ مع اآلخريف مف حكلو, 

كصكؿ إلى نجد أف ىناؾ العديد مف النظريات التي تناكلت مكضكع الشيخكخة مف عدة جكانب بيدؼ ال
 بعض التصكرات كالتفسيرات ليا كمف ىذه النظريات نظرية االنسحاب, نظرية النشاط, نظرية األزمة....
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 : الصالبة النفسيةثانياً 
 : تمييد
مف األزمات كالمكاقؼ الضاغطة التي قد تككف عامبلن أساسيان في كثيران يكاجو اإلنساف في حياتو     

لديو كالتي تيز كيانو البشرم كتحد مف إمكاناتو كقدراتو االنتاجية بشكؿ  تفجير بعض االضطرابات النفسية
اإلحجاـ عنيا, ألف ذلؾ يعني نقص في  يستطيع تجنب ىذه الضغكط أك بلقممحكظ, إال أف اإلنساف 

الضغكط", حياة بدكف ضغكط كحيث تكجد الحياة تكجد  "ال كفاءتو كفعاليتو, فكما قاؿ سميث بأنو:
الضغكط ىي الحياة كغيابيا يعني المكت", لذلؾ فعبلج الضغكط ليس في م بأف "كأضاؼ ىانز سيبل

 (. 86: 2009التخمص منيا أك تجنبيا كلكف مقاكمتيا كالتعامؿ معيا بفاعمية )اليادم, 
كلقد اتجيت الدراسات الحديثة إلى التركيز عمى العكامؿ النفسية التي تساعد األفراد عمى التكافؽ مع     

المختمفة كالضغكط التي يتعرضكف ليا, كذلؾ بفحص مصادر المقاكمة كالمتغيرات النفسية المكاقؼ 
في الذاتية يشعر بالكفاية الفرد كالتي تجعؿ  ,در قكة تدعـ الصحة النفسية لمفردكالبيئية التي تمثؿ مصا

لنفسي فيتعرض لمضغكط كيظؿ محتفظان بصحتو الجسمية كسبلمة أدائو اكالصراعات, مكاجية الضغكط 
 (65: 2007)حسنيف, 

مفيكمان حديثان نسبيان يعمؿ عمى مقاكمة اآلثار   Psychological Hardinessكتعد الصبلبة النفسية     
الضاغطة, كيرتبط بالجكانب اإليجابية في الشخصية كيعمؿ عمى كقاية كالظركؼ السمبية لؤلحداث 

خبلؿ  التي يتعرض ليا الفرد لظركؼ الضاغطةالرغـ مف اعمى كاإليجابي الصحة كتحفيز األداء الفعاؿ 
 .(Maddi, et al., 1996: 249)حياتو 

أىميتو ك نشأتو ك تعريفاتو  الضكء عمى ىذا المفيكـ مف خبلؿ الحديث عف الحالية الدراسة تمقي كسكؼ    
لتطبيقية كالنظريات التي تناكلتو بالدراسة كخصائصو كأبعاده كاألدكار التي يؤدييا, كتختتـ بالمضاميف ا

 :  تياآلعمى النحك كذلؾ  ليذا المفيكـ
 :Concept Of  Psychological Hardinessمفيوم الصالبة النفسية أواًل: 
مفاىيـ أخرل  يعد مفيكـ الصبلبة النفسية مف المفاىيـ النفسية الحديثة نسبيان كتتداخؿ في مؤشراتيا مع    

مؼ مف شخص آلخر يساعد امتبلكيا عمى المكاجية مثؿ الصحة النفسية, كىي سمة نفسية إيجابية تخت
 اإليجابية لمضغكط. 

 الصالبة النفسية لغة : أواًل: 
 (.297 : 1999بف منظكر,اب الشيء صبلبة فيك صمب أم شديد )صمب أم شديد صم    

 : تعريف االصطالحي لمصالبة النفسيةالثانيًا: 
ظيرت في إطار الدراسات التي ركزت عمى مصادر  مفيكـ الصبلبة النفسية مف المفاىيـ التي دّ عيُ     

ة لو كألبعاده, المقاكمة مف أثر الضغكط, كحاكلت ىذه الدراسات تحديد ىذا المفيكـ كالتكصؿ لرؤل عدّ 
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ة في الشخصية, كمنيـ مف عرفو كخصمة عامة في بكصفو سمة متكاممة كرئيسفمنيـ مف عرفو 
 عريفات الصبلبة النفسية.لت , كىذا ما سكؼ يكضحو العرض اآلتيالشخصية

تكصمت لو مف خبلؿ سمسمة مف الدراسات كالتي استيدفت التي يعكد ىذا المفيكـ إلى ككبازا حيث    
معرفة المتغيرات النفسية التي تكمف كراء احتفاظ األشخاص بصحتيـ النفسية كالجسمية رغـ تعرضيـ 

 لمضغكط . 
: "مجمكعة مف السمات تتمثؿ في اعتقاد أك ية بأنياالصبلبة النفس (Kobaza, 1979: 9) تعرففقد     

اتجاه عاـ لدل الفرد في فاعميتو كقدرتو عمى استغبلؿ كؿ المصادر النفسية كالبيئية المتاحة كي يدرؾ 
غير محرؼ أك مشكه كيفسرىا بكاقعية كمكضكعية كمنطقية  بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة إدراكان 

  ., التحكـ , كالتحدم"تضمف ثبلثة أبعاد كىي: االلتزاـإيجابي كتكيتعايش معيا عمى نحك 
عمى تعريؼ ككبازا لمصبلبة النفسية مع اإلشارة إلى أىمية ما Kristopher, 1996: 346) كأكد )    

الكجية الداخمية لمضبط, كالدافعية المرتفعة لئلنجاز, كالفعالية الذاتية, مثؿ يرتبط بيا مف متغيرات أخرل 
 ة في النفس كالتي تعمؿ عمى تقكية البناء النفسي لمفرد تجاه االحداث الضاغطة. كالثق
"نمط مف التعاقد النفسي يمتـز بو الفرد تجاه نفسو كأىدافو  ا( بأني276: 1996 كقد عرفيا )مخيمر,    

يتحمؿ  كقيمو كاآلخريف مف حكلو, كاعتقاد الفرد أنو بإمكانو أف يككف لو تحكـ فيما يكاجيو مف أحداث
رم لمنمك أكثر مف ككنو ك المسؤكلية عنيا, كأف ما يطرأ عمى جكانب حياتو مف تغيير ىك أمر مثير كضر 

عاقة لو".   تيديدان كا 
أحد متغيرات الشخصية اإليجابية, يعبر عف نمط قكم كفعاؿ أنيا " Cozzi, 1991: 23))كيعرفيا     

جتياز ما يكاجييا مف عقبات, كتساعد البيئة في التحمؿ النفسي كاالجتماعي حتى تستطيع الشخصية ا
 . "االجتماعية عمى دعمو كتعزيزه

أف الصبلبة النفسية ىي "سمة عامة في الشخصية تساعد الخبرات (Funk, 1992: 336) ل كير     
 .البيئية المتنكعة عمى تككينيا كتنميتيا لدل الفرد منذ الصغر"

أنيا: "صفة عامة تظير خبلؿ المشاعر كالسمككيات  ( الصبلبة أيضان 274: 2009)تفاحة,  كعرؼ    
التي تتصؼ بااللتزاـ كالتحكـ كالتحدم, كتعني الشعكر التاـ بأف البيئة تدعك إلى الرضا, كىذا يقكد الفرد 

 ". ةإلى أف ينظر في المكاقؼ المتعددة بنكع مف الفضكؿ كالحماس
ا المفيكـ, كذلؾ مف خبلؿ ارتباطو بالبيئة كجية أخرل ليذ(McSteen, 1997: 1603) بينما قدمت      

األسرية, حيث عرفتو بأنو "قدرة الفرد عمى تحمؿ مسؤكلية األحداث كمكاجية الظركؼ الضاغطة, كأف 
 يككف عمى قدر مف التحكـ في التعامؿ معيا, كلديو قدرة عمى التحدم خاصة في الظركؼ الحرجة". 

"مجمكعة متكاممة مف الخصاؿ الشخصية ذات الطبيعة ( بأنيا 116: 2002حمد, كما عرفتيا )م     
النفسية االجتماعية, كىي خصاؿ فرعية تضـ االلتزاـ كالتحدم كالتحكـ كيراىا الفرد عمى أنيا خصاؿ 

 . "ميمة لو في التصدم لممكاقؼ الصعبة أك المثيرة لممشقة النفسية كفي التعايش معيا بنجاح
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 تراكـ في متمثمة ,الصعكبات مقاكمة عممية"بة النفسية بأنيا إلى الصبلSmith , 2006) كيشير )    

 بقاء عممية عف عبارة يكى, كاإلحباط ,كالتكقؼ ,المتقطعة اإلخفاقات بعض مع صغيرة شخصية نجاحات

 لممناكرة النيائي النتاج عف عبارة ىيك , ؿالمشاك مقاكمةك  ,الحياتية الصعكبات كجو في ثابتان  شخصال

 (.6: 2006) ثابت كآخركف, "شخصبال المحيطة الخطر عكامؿ مع كالتفاكض
 ( أف الصبلبة النفسية ىي: "قدرة الفرد عمى التكافؽ مع283كما كيرل )حسيف كعبلـ, د.ت :     

التغيرات الحادثة في كؿ جكانب حياتو, كمعرفتو بكؿ المصادر النفسية كاالجتماعية كي تساعده عمى 
ليا, مما ينمي لديو عممية المبادأة كاالستكشاؼ الجيد لمبيئة كيجعمو مكاجية الضغكط بفاعمية كتحدم قكم 

 أكثر صمكدان لئلحباطات كعدـ تعرضيا لمتيديد كأكثر شعكران باألمف". 

تكقع لمكفاءة الذاتية عند الفرد عف قدرتو : "ككما يعرؼ النسي الصبلبة النفسية أك المقاكمة عمى أنيا    
كىك يستعيف بمفيكـ الكفاءة الذاتية الذم افترضو باندكرا كالذم يقرر بأف في مكاجية الضغكط كالمشكبلت 

األشخاص الذيف لدييـ مستكل عالي مف الكفاءة الذاتية يميمكف إلى القياـ بسمككيات تقكد إلى نتائج ناجحة 
 . (236 :2002, عبد المطيؼحمادة ك )"عتقاد بقدرتيـ عمى القياـ بذلؾمع اال
عمى ككف الصبلبة النفسية مصدر مف  يفحثاتعريفات إجماع عمماء النفس كالبكيبلحظ مف تمؾ ال    

المصادر الشخصية الذاتية لمقاكمة اآلثار السمبية لضغكط الحياة كالتخفيؼ مف آثارىا عمى الصحة 
 ليا عمى أنيا نكع مف التحدم كليس تيديدان  التي يتعرض ليا كينظر حيث يتقبؿ الفرد التغيراتالنفسية 
 كتعكد عميو بالفائدة. معينان  جيكده عمى األعماؿ التي تؤدم غرضان  فيركز
كبناءن عمى التعريفات السابقة لمفيكـ الصبلبة النفسية, ترل الباحثة أنيا تركز عمى ككف الصبلبة     

 النفسية سمة إيجابية في الشخصية تمعب البيئة االجتماعية دكران ميمان في تنميتيا كتدعيميا كتعزيزىا لدل
مكاناتو النفسية كالبيئية المتاحة في  ,الفرد منذ الصغر كتساعد الفرد عمى استغبلؿ كافة مصادره كا 

التعريف التصدم كالمكاجية لؤلحداث الحياتية الصعبة, كالتعايش معيا بنجاح كيتضح ذلؾ مف خبلؿ 
يساىـ نفسي يعمؿ كمتغير  مناعة جيد, نظاـ ي تعرفيا الباحثة بأنيا:لمفيكـ الصبلبة النفسية كالت اإلجرائي

قدرة الفرد عمى اإلدراؾ كالتقكيـ كالمكاجية المباشرة لؤلحداث الضاغطة, مما يقكد لمكصكؿ إلى زيادة  في
كىذا يتضح مف خبلؿ مشاعر  صراع الذم تخمفو الظركؼ الضاغطة,الحؿ الناجح لخفض التكتر كال

 .كاإليماف بالقضاء كالقدرالصبر كسمككيات الفرد التي تتصؼ بااللتزاـ كالتحكـ كالتحدم ك 
 نشأة مفيوم الصالبة النفسية:ثانيًا: 
 األداء ممارسة عمى  يركز البحكث مف كثير كأصبح النفسية, الصبلبةنشط الحافز في مجاؿ دراسة     
كىذه  المرض, مف المعاناة المرضى عف لتخفؼ مكاقؼ كميارات كابتكار الصعبة, المكاقؼ في الجيد

 نمك إلى باإلضافة لؤلعراض السيككسكماتية, التعرض عمى الرغـ مف النفسي, األداء سفتح الميارات
 .كالبدنية النفسية الصحة مفيـك
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الدراسات في السنكات القميمة الماضية مجرد العبلقة بيف إدراؾ األحداث الضاغطة  كقد تجاكزت    
ات المدعمة لقدرة الفرد عمى المكاجية الفاعمة كأشكاؿ المعاناة النفسية, إلى االىتماـ كالتركيز عمى المتغير 

في مكاجية الظركؼ  ىبطة باستمرار السبلمة النفسية حتأك عكامؿ المقاكمة أم "المتغيرات أك البيئة المرت
:  1996)مخيمر, الضاغطة كالتي مف شأنيا دعـ قدرة الفرد عمى مكاجية المشكبلت كالتغمب عمييا"

275 .) 
تبيف أف بعض الباحثيف قد أعطى أىمية كبيرة  الصبلبة النفسية ككيفية تككينو, كلمكقكؼ عمى مفيكـ    

لمعكامؿ الخارجية في تككيف ىذا المفيكـ كنمكه, بداية مف األسرة حتى األقراف, فتحدث أريكسكف 
Erikson, 1963) )فمف  األساس مؿ مشيران إلى أف لمكالديف الدكرعف ىذه العكا , في تككيف ىذا المفيـك

مثؿ ؿ إشباعيـ لمحاجات األساسية لمطفؿ منذ الصغر, باإلضافة إلى إشباعيـ لمحاجات الثانكية خبل
, يشعر الطفؿ باألماف, كالقيمة الذاتية, كبالثقة بالنفس إلى الحب كالحناف كالشعكر بالدؼءالحاجة 

 (.Harter, 1983: 463) كباآلخريف في مراحمو العمرية التالية
( ىي أكؿ مف حدد مفيكـ الصبلبة النفسية كذلؾ مف خبلؿ Kobaza, 1979ا )كلعؿ سكزاف ككباز     

فرانكؿ, كرلكمام, "ببعض عمماء النفس الكجكدييف, أمثاؿ:  متأثرة دكر ىذا المتغير الكقائي, لدراستيا 
في �Existential Theoryمفيكـ الصبلبة يضرب بجذكره في النظرية الكجكدية ف كىانز سيميام",

نما ىك في حالة دائمة مف التحكؿ, ك ثابتا �لتي تؤكد عمى أف اإلنساف ليس كيانان كاالشخصية,  كالنمك  ا 
مسؤكلية تحقيقو, كأف اإلرادة  تحمؿالشخصي, كأف لئلنساف ىدفان في الحياة يكافح مف أجمو, كعميو أف ي

ية كالجسمية, ىي أساس الدافع اإلنساني, كأف الشعكر بالتحكـ في حياة الفرد أمر ضركرم لمصحة النفس
يعيش في عالـ منظـ تحكمو معايير كمبادئ منظمة,  فاإلنسافكأف العالـ الذم نعيش فيو ذك معنى, 

كمستقرة إلى حد كبير, كأنو لكي يستخمص اإلنساف معنى لعالمو فإنو يعتبر أف ما يحدث لو يمكف التحكـ 
 (.13: 2012فيو )أبك حسيف, 

إنسانية تنتج ظاىرة بكصفيا  الذم يرل أف الضغكط الزاركس ي لػبالمنظكر المعرف كما تأثرت أيضان     
 ةعف خبرة حادة أك ظركؼ مؤلمة ليا تأثير سمبي عمى االستجابة السمككية لممكقؼ أك الظركؼ الضاغط

 (Lazarus, 1966: 2).كليا أىمية في تحديد نمط تكيؼ الكائف اإلنساني
ىي عبارة عف سمة مكتسبة تمعب األسرة دكران ىاـ في كمما سبؽ ترل الباحثة أف الصبلبة النفسية     

األقراف كالمساجد كالكنائس كغيرىا تككينيا, كما كتسيـ المؤسسات المجتمعية األخرل كالمدارس كالمعاىد ك 
 في صقميا كتنميتيا  عبر مراحؿ الحياة المختمفة.

 :النفسية الصالبة أىمية :ثالثاً  
صادر المقاكمة التي تساعد اإلنساف عمى مكاجية أحداث الحياة مصدر مف م النفسية الصبلبة تعد    

 كتعمؿ كما ,الضاغطة, كتجعؿ الفرد أكثر مركنة كضبطان داخميان كمسؤكلية كقدرة عمى اتخاذ القرار
 .النفسية كاالضطرابات الجسدية األمراض مف حماية عامؿ بكصفيا النفسية الصبلبة
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 النفسية الصبلبة يجعؿ الذم السبب تكضح تفسيرات عدة  (Kobaza, 1979)ككبازا قدمت كقد    
 عمى الضغكط أثر فحص خبلؿ مف العبلقة تمؾ فيـ كيمكف ,الفرد تكاجو التي الضغكط حدة مف تخفؼ
 اإلرجاع مف سمسمة إلى تقكد الضاغطة األحداث أف كككبازا مادم مف كؿ ترل الخصكص ىذا كفي ,الفرد
 مف يصاحبو كما اإلرىاؽ إلى بعد فيما يؤدم المزمف كالضغط ,الذاتي العصبي الجياز استثارة إلى تؤدم

 تبدأ كالتي الدائرية العممية تعديؿ في النفسية الصبلبة أثر أتيي كىنا ,نفسية كاضطرابات جسدية أمراض
 :فالصبلبة متعددة رائؽط خبلؿ مف ذلؾ كيتـ باإلرىاؽ كتنتيي بالضغط

 .كطأة أقؿ تبدك اكتجعمي األحداث إدراؾ مف تعدؿ: كالن أ
 .حاؿ إلى حاؿ مف تنقمو أك نشطة مكاجية أساليب إلى تؤدم :ثانيان 
 .االجتماعي الدعـ في تأثيرىا خبلؿ مف مباشرة غير بطريقة المكاجية أسمكب في تؤثر: ثالثنا
 كىذه, ةالرياض كممارسة صحي غذائي نظاـ إتباع مثؿ الصحية الممارسات في التغيير إلى تقكد: رابعان 

  . (33-32:  2012)العبدلي, الجسمية باألمراض اإلصابة مف تقمؿ الطبعب
 (Kobaza, 1979)أنو منذ الدراسة األكلى التي قامت بيا (Shely & Tailor) كتايمكر شيمي كذكرت    

 النفسية كالصحة الجسمية ةالصح مف بكؿ ترتبط الصبلبة أف أظيرت التيمف األبحاث  كثيران أجريت 
 . (76: 2010 ,)عكدة الجيدة

كتتفؽ ككبازا مع فكلكماف كالزاركس في أف الخصائص النفسية كالصبلبة النفسية مثبلن تؤثر في تقييـ     
كما ينطكم عميو مف تيديد ألمنو كصحتو النفسية كتقديره لذاتو, كما  ,الفرد المعرفي لمحدث الضاغط ذاتو

ساليب التي يكاجو بيا الفرد الحدث الضاغط كىي األ ,تؤثر أيضان في تقييـ الفرد ألساليب المكاجية
التحكـ  -البحث عف المساعدة االجتماعية -تحمؿ المسؤكلية -التجنب -اليركب –)مكاجية المشكبلت 

 .((Folkman, 1984: 575الذاتي( 
 بتقدير النفسية الصبلبة مف عالية بدرجة يتمتعكف الذيف األفراد قاـ لك حتى أنو آخركف باحثكف كيرل    

 الضغكط تأثير مف ككاؽ تعمؿ تظؿ شخصيتيـ سمات أف إال ,بالفعؿ ضغطان  ليـ تشكؿ بأنيا الضغكط
 ذكك فاألفراد التكافقي, غير لسمكؾ كؼ طريؽ عف أك ,التكافقية المكاجية أساليب اختيار تسييؿ طريؽ عف

 التي األحداث ييربتغ مكفيقك  كفيو التحكيمي, المكاجية أسمكب استخداـ إلى يميمكفنظريان  العالية الصبلبة
 بطريقة الضاغطة األحداث مع يتكافقكف نجدىـ لذلؾ كنتيجة ,نمك فرص إلىضغطان  تكلد أف يمكف
 أك التراجعي, المكاجية كبأسم إلى المنخفضة الصبلبة ذكك األفراد يعتمد ذلؾ مف العكس, كعمى متفائمة
 ضغطان  تكلد أف يمكف التي المكاقؼ عف بتعاداال أك تجنبالب يقكمكف كفيو نككصان  يتضمف الذم

 (.53-52:  2008راضي,)
اء مع أحداث يتضح مما سبؽ أف الصبلبة النفسية تنشئ جدار دفاع نفسي لمفرد يعينو عمى التكيؼ البنّ    

الحياة الضاغطة كالمؤلمة, كتخمؽ نمطان مف الشخصية شديدة االحتماؿ, تستطيع أف تقاكـ الضغكط 
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ية, ليصؿ إلى مرحمة التكافؽ, كتكاد تخمك حياتو مف القمؽ كاالكتئاب كتصبح ردكد كتخفؼ مف آثارىا السمب
 أفعالو مثاالن لبلستحساف.

 النفسية: لمصالبة المفسرة النظريات :رابعاً 
ككانت كؿ منيا مكممة لؤلخرل, حيث تعتبر نظرية تعددت النظريات التي فسرت الصبلبة النفسية     

قت منيا الدراسات كالبحكث عف كالتي انطم ,بحث في متغير الصبلبة النفسيةككبازا أكؿ نظرية تطرقت لم
 , كمف ثـ جاءت نظرية مادم, كىذا مانؾ نمكذجان مطكران لنظرية ككبازاالمفيكـ إلى أف قدـ فىذا 

  ة مف خبلؿ الحديث عف ىذه النظريات:ستكضحو الدراسة الحالي
  :عنيا المنبثقة توالدراسا Kobaza, 1979)كوبازا ) أواًل: نظرية

 تناكلت ة,كالجسمي النفسية باالضطرابات اإلصابة مف الكقاية مجاؿ في رائدة نظرية ككبازا قدمت    
, المجاؿ ىذا في حديثان  ان مفيكم بكصفيا ة كأساليب مكاجية الضغكطالنفسي الصبلبة بيف العبلقة خبلليا
الذيف يحتفظكف بظركؼ صحية جيدة  الصبلبة النفسية كصفة شخصية أك نمط تميز األشخاصكعّدت 

عمى الرغـ مف تعرضيـ لمضغكط, عف أكلئؾ الذيف تتطكر لدييـ األعراض العصابية عند تعرضيـ 
لمضغكط, فاألشخاص الذم يمتمككف الصبلبة لدييـ شعكر إيجابي بالحياة, كالتزاـ بالعمؿ, كشعكر أكبر 

 ,Bartone, 2012: 77, Kobaza) يات في الحياةبالسيطرة, كيككنكف أكثر انفتاحان عمى التغيير كالتحد

1979: 6) 
 بعض آراء في النظرية أسس تمثمت ة,ريبيكالتج النظرية األسس مف عدد عمى النظرية ىذه كاعتمدت    

 كجكد أف لىإ أشارت يكالت(Rojars) �زر كركج (Mazlo)ك كماسم (Phrankel) فرانكؿ مثاؿالعمماء أ
 الشخصية مكاناتوإ استغبلؿ عمى قدرتو عمى ىكلاأل بالدرجة يعتمد صعبةال لحياتو ىمعن كأ لمفرد ىدؼ

 .(Mtteso, Ivancevich, 1987: 102)  جيدة بصكرة كاالجتماعية
 النظرية ىذه عمييا اعتمدت التي النماذج أىـ مف Lazarus, 1966: 114))الزاركس  نمكذج كيعد    
 :كىي ثبلثة بعكامؿ ارتباطيا خبلؿ مف نكقشت نياإ حيث
 .لمفرد الداخمية البيئة 1.
 .المعرفي اإلدراكي األسمكب 2.
 .كاإلحباط بالتيديد الشعكر 3.
 ان مكقف كاعتباره ,لمحدث الفرد إدراؾ مدل يحددىا الضاغطة األحداث خبرة حدكث أف الزاركس ذكرفقد     

 تناكؿ في كفاءتيا لمدل تحديدك  لقدرتو الخاصة, الفرد كتقديـ الثانكم, دراؾاإل عميو شمؿيلمتعايش,  قاببلن 
 . الصعبة المكاقؼ

 أمر الصعبة المكاقؼ مع لمتعامؿ متياءمبل كعدـ بضعفيا يجـز سمبي نحك عمى لقدراتو الفرد فتقييـ    
 الشعكر كيؤدم ,النفسي أك البدني سكاء الضرر حدكث تكقع الزكرس عند يعني ما كىك بالتيديد, يشعر

 بالضرر.  أك بالخطر الشعكر متضمنان  حباطاإلب الشعكر إلى بدكره بالتيديد
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يتكقؼ الشعكر بالتيديد عمى األسمكب المثاؿ:  سبيؿ فعمى بعض,ب بعضيا الثبلثة العكامؿ كترتبط    
, كما يؤدم اإلدراؾ اإليجابي إلى تضاؤؿ مبلءمتيا لتناكؿ المكقؼاإلدراكي لممكاقؼ كلمقدرات كمدل 

ض إلى التقييـ لبع كيؤدم أيضان  ,لسمبي إلى زيادة الشعكر بالتيديدكيؤدم اإلدراؾ ا ,الشعكر بالتيديد
 .تقدير الشخصيةمثؿ الخصاؿ الشخصية 

 أمران  يعد الشاقة الحياتية لؤلحداث التعرض بأف كالقائؿ لنظريتيا األساس االفتراض ككبازا كطرحت    
 النفسية المصادر كأف ,عيكاالجتما االنفعالي كنضجو الفرد الرتقاء منو البد ان حتمي بؿ ضركريان 

 المصادر ىذه أبرز كمف ,األحداث ليذه التعرض عند كتزداد تقكل قد فرد بكؿ الخاصة كاالجتماعية
 .كالتحدم كالتحكـ االلتزاـ كىي الثبلثة كأبعادىا النفسية الصبلبة

 تحديدىا خبلؿ مف ,باألمراض اإلصابة مف كالكقاية الصبلبة بيف القائـ االرتباط ككبازا فسرت كقد    
 المفيـك ىذا يؤدييا التي الفعالة لؤلدكار تكضيحيا خبلؿ كمف ,الصبلبة مرتفعي لؤلفراد المميزة لمخصاؿ
 (.80 :2010, )عكدة الضاغطة لؤلحداث التعرض آثار مف لمتقميؿ
 كقيادةن  اران كاقتد ةن كمبادأ نشاطان  أكثر يككنكف النفسية بالصبلبة يتسمكف الذيف األفراد أف ككبازا كترل    

نجازان  كاقعيةن  كأشد ,المجيدة الحياة ألعباء كمقاكمةن  صمكدان  كأكثر ,ان داخمي كضبطان   عمى كقدرةن  كسيطرةن  كا 
 ,الي معنى ال حكليـ مف كالبيئة أنفسيـ يجدكف صبلبة األقؿ األشخاص العكس كعمى ,األحداث تفسير

 أفضؿ تككف الحياة أف كيعتقدكف, لمتغيرةا أحداثيا مكاجية في كالضعؼ ,رالمستم بالتيديد كيشعركف
 ةالبيئ مع تفاعميـ في سمبيكف فيـ ,التجديد مف تخمك عندما أك ,أحداثيا في بالثبات تتميز عندما
 (.  20-19: 2012)سيد,

 ان الفرد, كتكضح منظكر  فيكفي مايمي عرض لبعض األشكاؿ التي تكضح تأثير الصبلبة النفسية     
 ناءة في عمـ النفس الحديث: جديدان لممتغيرات الب

 )+( تزيد                                                
 

                       
                                     )+( تزيد                                      )+(                      

                                                                         
 (-)                 ( تقل-)                                                     

 
 

 غير المباشرة لمصالبة النفسية( يوضح التأثيرات المباشرة و 2شكل )                                         
 
 

 التعايش

 غير الفعال

 اإلصابة

 باإلجهاد

 اإلصابة

 باألمراض

 أحداث الحياة الشاقة   

 

ة الصالبة في صور

 الشخصية الملتزمة
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 تأثير مباشر                                       
 
 
 
 
 
  

 ( يوضح التأثيرات المباشرة لمتغير الصالبة النفسية3شكل )
الممتزمة التي تقمؿ بشكؿ السكية في صكرة الشخصية النفسية آثار الصبلبة  يف السابقيفيكضح الشكم     

 الفعالةمف التأثير السمبي لؤلحداث الحياتية الضاغطة إذا انخفضت أساليب التعايش غير  مباشر
((Kobaza & Maddi, 1982: 169-1970. 

الصبلبة النفسية تعمؿ كمتغير مقاكمة كقائي حيث تقمؿ مف اعتبرت كمما سبؽ يتضح لنا أف ككبازا     
اإلصابة باإلجياد الناتج عف التعرض لمضغط كتزيد مف استخداـ الفرد ألساليب التعايش الفعاؿ, كتزيد 

 فرد مصادره الشخصية كاالجتماعية المناسبة تجاه الظركؼ الضاغطة مف العمؿ عمى استخداـ ال أيضان 
  (Kobaza, 1979):( المعدل لنظرية كوبازا Venk: نموذج فينك ) ثانياً 
أحد النماذج الحديثة الذم أعاد  النفسية لقد ظير حديثان في مجاؿ الكقاية مف اإلصابة باالضطرابات    

 كحاكؿ كضع تعديؿ جديد ليا, كىذا النمكذج قدمو فينؾ  (Kobaza, 1979)النظر في نظرية ككبازا
((Venk, 1992 ,بحث العبلقة بيف الصبلبة ف خبلؿ دراستو التي أجراىا بيدؼ كتـ تقديـ ىذا التعديؿ م

كذلؾ عمى عينة  النفسية كاإلدراؾ المعرفي كالتعايش الفعاؿ مف ناحية, كالصحة العقمية مف ناحية أخرل,
, كاعتمد الباحث عمى المكاقؼ الشاقة الكاقعية في تحديده لدكر الصبلبة, كقاـ بقياس ( جنديان 167)قكاميا

ىا متغير الصبلبة كاإلدراؾ المعرفي لممكاقؼ الشاقة كالتعايش معيا قبؿ الفترة التدريبية التي أعطا
 ر. لممشاركيف كالتي بمغت ستة أشي

ارتباط مككني االلتزاـ كالتحكـ فقط بالصحة  :يىذه الدراسة إلى نتائج ميمة كى نؾ مفيكقد انتيى ف    
 ,بالصحة العقمية مف خبلؿ تخفيض الشعكر بالتيديد فارتبط االلتزاـ جكىريان  ,العقمية الجيدة لؤلفراد

 ان رتبط بعد التحكـ إيجابياحيث  ,عاؿستراتيجية ضبط االنفاستراتيجيات التعايش الفعاؿ خاصة كاستخداـ ا
 لتعايشبا ستراتيجية حؿ المشكبلتاإدراؾ المكقؼ عمى أنو أقؿ مشقة كاستخداـ  بالصحة العقمية مف خبلؿ

  .(39:  2008)راضي,
 كذلؾ األكلى, الدراسة أىداؼ نفس ليا (1995) عاـ ثانية دراسة بإجراء Venk)) قاـ فينؾ كما     
 المشاركيف تنفيذ ياخبلل تـ شيكر أربعة لمدة تدريبية فترة استخدـ كلكنو أيضان, الجنكد مف عينة عمى

ف حتى المطمكبة لؤلكامر  كبقياس متكاصمة, بصفة كذلؾ الشخصية, كاستعداداتيـ ميكليـ مع تعارضت كا 

 أحداث الحياة الشاقة

 أساليب التعايش

 استخدام المصادر الشخصية

 الصالبة النفسية

 اإلصابة باألمراض اإلصابة باإلجهاد
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 فترة قبؿ التعايش ؽائكطر  )الكاقعية (الحقيقية الشاقة لؤلحداث المعرفي اإلدراؾ ككيفية النفسية الصبلبة
 .(81:  2010األكلى) عكدة, لمدراسة النتائج لنفس التكصؿ تـ منيا االنتياء كبعد التدريب

 :تينظرية ككبازا كيكضحو الشكؿ األنؾ نمكذجو المعدؿ ليكبعدىا طرح ف   
 
 
 

       
 
 

 ( يوضح نموذج فنك المعدل لنظرية كوبازا لمتعامل مع المشقة وكيفية مقاومتيا4شكل )
((Florian et al., 1995: 690. 

رية ككبازا كنمكذجيا كقاـ بتعديؿ ىذا النمكذج الذم أكد عمى مما سبؽ نجد أف فنؾ اعتمد عمى نظ    
بيف الصبلبة النفسية كاإلدراؾ المعرفي كالتعايش الفعاؿ مف ناحية, كالصحة العقمية مف أىمية العبلقة 
 , كما أكد عمى ارتباط مككني االلتزاـ كالتحكـ بالصحة العقمية ارتباطان جكىريا .ناحية أخرل

 (:1985ي)ثالثًا: نظرية ماد
 العمماء بعض أراء في تمثمت ,النظرية األسس مف عدد عمى النظرية ىذه صياغة في مادم اعتمد    
يتحمؿ  يجعمو لحياتو كمعنى لمفرد ىدؼ كجكد أف إلى أشارت كالتي كفرانكؿ ماسمك كركجرز: أمثاؿ

 عمى ذلؾ في معتمدان  ,عبةالص الحياتية الظركؼ عف الناتج اإلحباط يتحمؿ كأف ,كيتقبميا الحياة إحباطات
 .((maddi et al., 1996: 250 جيدة بصكرة كاالجتماعية الشخصية إمكاناتو كاستغبلؿ قدرتو
 حادة خبرة عف تنتج الشاقة الحياة أحداث أف يرل كالذم لبلزاركس المعرفي النمكذج عمى اعتمد كما    
 في أىمية كليا ,الضاغط الحدث أك لممكقؼ السمككية االستجابات في السمبي تأثيرىا ليا مؤلمة ظركؼ أك

 مبلءمتيا كعدـ ,بضعفيا كالجـز ,سمبي نحك عمى لقدراتو الفرد فتقييـ ,الحي الكائف تكيؼ نمط تحديد
 بالخطر الشعكر متضمنان , باإلحباط الشعكر ثـ كمف ,بالتيديد يشعره أمر الصعبة المكاقؼ مع لمتعامؿ
 .بالفعؿ قكعوك  الفرد يقرر الذم
 اختيارف ؿ,المجيك  المستقبؿ أك المعركؼ الماضي يختار ياكم مكاقفو في اإلنساف أف مادم ما كأكدك   

 سيحدث مما لمتأكد سبيؿ مف ما ألف ,القمؽ يصاحبو معركفة غير آماؿ مف يحممو بما اإلنساف المستقبؿ
 ألف ,احتمالو مف بد ال القمؽ كىذا ,قبؿ مف أحد فيو يبحر لـ بحرٍ  خضـ في نفسو اإلنساف يجد عندما
 الذنب في سقط القمؽ بتجنبو المألكؼ الماضي اإلنساف اختار إذا أما ,النمك فرصة ضياع يعني تجنبو

ثرا النمك فرص إلضاعة الكجكدم   .الحياةئو كا 

 الصالبة النفسية

 التعايشاستراتيجيات 

 اإلدراك المعرفي
 الصحة 

 العقلية

 اإلصابة و

  باإلجهاد

 المزمن
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 ليـ بمرض إصابتيـ دكف مف ,النفسي الضغط مف عالية درجة مف يعانكف الذيف الناس ؾ فإفلذل    
 السمة كىذه بمرض اإلصابة بسبب نفسي ضغط مف يعانكف الذيف أكلئؾ عف مختمفة شخصية سمة

 . (21-20:  2012سيد,) الصبلبة تسمى الشخصية
كمما سبؽ يتضح لنا أف مادم اعتمد في بمكرة نظريتو عمى أراء عدد مف العمماء كماسمك كركجرز     

ساف ىك أماـ خياريف: إما أف كفرانكؿ كركجرز كالنمكذج المعرفي لبلزاركس, كأكد مادم عمى أف اإلن
ما أف يختار  يختار المستقبؿ المجيكؿ كما يصاحبو مف قمؽ نتيجة ما يحممو مف آماؿ غير معركفة, كا 

 الماضي المعركؼ كما ينطكم عميو مف شعكر بالذنب نتيجة إضاعتو لفرص النمك كالتطكر. 
 حدأ لتككف اختيارىا في النفسية بةالصبل تناكلت التي السابقة النظريات عمى ةالباحث اطبلع كعزز    

 بيذه يتمتع اكطني أبناء مف كبير عدد فأب ةالباحث اعتقاد جانب إلى ,ادراستي في األساسية المتغيرات
 األسرةمف  المسف يتمقاىا التي الطمأنينة االنفعالية خبلؿ مف التمتع ىذا يككف أف كيمكف الصبلبة,
في ظؿ الظركؼ القاسية التي تمر بيا  ليا تعرض التي نفسيةال الصدمات تكرار خبلؿ مف أك كخارجيا,

     .سكريا كما تخمميا مف ضغكط كأزمات نفسية كبيرة أصابت الكبير كالصغير
 :النفسية الصالبة خصائصخامسًا: 

  : لمصبلبة النفسية حددىا الكثير مف العمماء الخصائصىناؾ العديد مف  
 ي: يم بما النفسية الصبلبة ذكم خصائصTaylor, 1995: 261) )تايمكر  حصرفقد      

 مستجدات أم في لبلنخراط النفس لدفعنية ال أك ((sense of commitment لتزاـباال اإلحساس -1
 .تراجعيـ

 الحدث سبب ىك نفسوبأنو  الشخص إحساس أم ((belief of control بالسيطرة (االعتقاد) فاإليما -2
 . بيئتو في يؤثر أف يستطيع كأنو ,حياتوي ف حدث الذم
 ك لمنماء فرص بمثابة تككف أك تمثؿ التي الجديدة األنشطة كمكاجية ,رييالتغ إحداث في الرغبة -3

 .رالتطك 
 مجاؿ في الدراسات مفبكثير  واميق بعد الخصائص ىذه ىعم (38: 1997مخيمر,  (أكدقد ك     

النفسية  الصبلبةس لقيا ان أبعادصفيا بك  دراساتو في الخصائص ىذه ىعم اعتمد حيث ,يةالنفس الصبلبة
 .ككبازا طكرتو الذم الصبلبة كمقياس تعريؼ ىإلان ستنادا

خصائص ذكم الصبلبة  أمكف تكضيحبعد االطبلع عمى اإلرث التربكم كالنفسي كمف ناحية أخرل ك     
 : باآلتيالنفسية 

 : المرتفعة النفسية الصالبة ذوو خصائص: أوالً 
إلى أف السابقة  ـااألعك  في اأجرتي التيمف خبلؿ دراستيا  Kobaza),11 :1979 تكصمت ككبازا )    

 :تيكاآل كىي الخصائص مف بعدد يتميزكف النفسية لصبلبةاب يتمتعكف الذيف األفراد
 .كالمقاكمة الصمكدعمى  القدرة-1
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 . أفضؿ إنجاز لدييـ-2
 . لمضبط داخمية كجية ذكك-3
 . السيطرةك  لمقيادة كيميمكف إقتداران  أكثر-4
  . أفضؿ دافعية كذكك كنشاطان  مبادأة أكثر-5
 النفسية الصبلبة أصحاب أف (,1996ر,( ك)كريستكف1991ككزم,( ك)1990,كبيف كؿ مف )دببلر   

 نحك الدافعية كارتفاع االجتماعي, التحمؿ ىعمـ القدرة كلديي قميمة, كجسمية نفسية أعراض لدييـ المرتفعة
 الحياة ألحداث كمكاجية لمحياة ان تكجي كأكثر الدائـ, التفاؤؿك  التفاعؿ, ىعم ةقدر  لدييـكما أف  العمؿ,

 ( 27:  2012العيافي, (اإلجياد تبلشيعمى  قدرة كلدييـ ,الضاغطة
 :بأنيـ النفسية بالصبلبة يمتازكف الذيف األفراد المطيؼ كعبد حمادة يصنؼكما     
 .بالغربة عكرىـش مف بدالن  ءهأدا عمييـ الذم بالعمؿ ممتزمكف -1
 .القكة بفقداف شعكرىـ مف بدالن  األحداث في التحكـ ىعم لقدرةبا يشعركف -2
 .بالتيديد يشعركا أف مف بدالن  عادم تحد نوأ ىعم التغير ىإل ينظركف -3
 :2002)عكدة,  القرار اتخاذ لممارسة الفرصة الضاغطة الحياة ألحداث كتقكيميـ إدراكيـ في دكفيج -4

243. ) 
 يتصفكفتفعة المر  النفسية بالصبلبة يمتازكف الذيف األفراد أف السابقة الخصائص ىذه مف نخمصك     
 القرارات اتخاذ ىعم كالقدرة ,تحمؿ المصائب كالتصدم ليا  ىعم كقادريف داخمي ضبط أصحاب بأنيـ

ياديكف كىـ ق معيا, كالتكيؼ الضاغطة ةاالحي أحداث مكاجية ىعم كالقدرة المشكبلت, كحؿ السميمة,
 كالصبر, الحكمة,ف بك كـ يتصف ,كيممككف القدرة عمى التحكـ باألمكر التي تحدث مف حكليـ ناجحكف
 كالمعتقدات كالمبادئ بالقيـ فيممتزم المرتفعة النفسية الصبلبة ذكك يككف كبذلؾ النفس, ىعم كالسيطرة
يجابية ةكقيم ىمعن لحياتيـ يككف كبذلؾ عنيا, التخمي كعدـ بيا كالتمسؾ السميمة  . كا 

 ثانيًا : خصائص ذوو الصالبة النفسية المنخفضة: 
اتصافيـ بعدـ ب الصبلبة النفسية المنخفضة ذكمسمات بعض ( 23-21: 2002,)محمد أكردت    

 التيديد كيتكقعكف بإيجابية, بيئتيـ مع يتفاعمكف كال لحياتيـ, ىمعن الأنو ك  ألنفسيـ, كجكد اليدؼبالشعكر 
 كليس الحياتية, األحداث ثبات كيفضمكف المتغيرة, الضاغطة األحداث مكاجية يف كالضعؼ المستمر
 األثر تحمؿ عف كعاجزكف بيئتيـ مع تفاعميـ في سمبيكف أنيـ كما كاالرتقاء, ديدجالت بضركرة اعتقاد لدييـ
 الضاغطة  لؤلحداث يءالس
 :ي يتميزكف بما يم  المنخفضة النفسية الصبلبة ذكم أفيتضح  مما سبؽ    

 . المشقة تحمؿ كعدـ الصبر,عمى  القدرة عدـ-1
 . المسؤكلية تحمؿعمى  القدرة عدـ -2
 . القرارات اتخاذ في المركنة قمة -3
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 .التكازف فقداف -4
 . الضاغطة األحداث مكاجية مف بالير  -5
 . كالقمؽ االكتئابى إل ميؿالك  الشديد كالحزف الغضب سرعة -6
 . معينة مبادئ كال قيـ لدييـ ليس -7

  أبعاد الصالبة النفسية: ًا:سادس
 األفراد أف إلى أشارت كالتي ككبازا بيات قام التي الدراسة خبلؿ مف النفسية الصبلبة أبعاد تظير    
 األبعاد كىذه بيا يمركف التي األحداث بعض في مجرل التأثير يحاكلكف النفسية بالصبلبة يتمتعكف الذيف

 .(دمالتح ,ـالتحك ىي )االلتزاـ,
 كأحداث البيئة ضغكط متحد عمى الفرد قدرة بارتفاع ترتبط ةالثبلث المككنات ىذه أف ككبازا كترل    

 حتراؽباال ؼكصي األبعاد ىذه نقص أفك  ,الشخصي النمك لفرص الضاغطة الحياة أحداث كتحكيؿ الحياة,
 ألمكر كالقمؽ الضغكط تحكيؿل كالدافعية بالشجاعة مدنايل مككناتال ف ىذهم كاحد مككف يكفي كال ,نفسي
)االلتزاـ, التحكـ,  مركب يتككف مف ثبلثة أبعاد مستقمة قابمة لمقياس النفسية فالصبلبة إيجابية, أكثر

 . (Kobaza, 1979: 2)التحدم( 
فمف يحصؿ  األبعاد, ىذه في مرتفعة درجة يجب أف يحصؿ عمى بالصبلبة النفسية المتمتع فالشخص    
التحدم  بعد في منخفضة درجة كيحصؿ عمى -ـااللتزا دبع مثؿ - بعد كاحد فقط مىع مرتفعة درجة عمى

 التعامؿ فإفلذا  بالنفس, أك فقداف الثقة القمؽ مف حالة يعيش فيك النفسية, بالصبلبة يتمتع كالسيطرة ال
 عمى لمتغمب دافعان  سيعطي الذم األمر مككناتيا, جميع مع الكمي التعامؿ يشمؿ النفسية الصبلبة مع

  .(21: 2012, مشاؽ الحياة )العيافي
ل أنيا تتككف مف ثبلثة أبعاد فيناؾ مف ير  ,أف ىناؾ اختبلفان حكؿ أبعاد الصبلبة النفسية كما تبيفك     
 في حيفكالتحدم , التحكـ, " ككبازا " التي رأت أف الصبلبة النفسية تقع في ثبلثة أبعاد كىي االلتزاـمثؿ

ىناؾ صعكبة في إدراؾ مفيكـ الصبلبة النفسية ك أنيا تتككف مف بعد كاحد Carver, 1989) ) يرل كارفر
أف العامميف في مجاؿ القياس إال ( Nunnally, 1978نكنالي ) يرلكما , إذا افترض أنو متعدد األبعاد

" المقاييس التي كضعتياكقد اختمفت , في قياس الصبلبة النفسية دم البعدحااألسمكب األالنفسي يفضمكف 
األمر الذم أدل إلى نكع مف الخمط في تفسير النتائج , عدد مككناتيا مف مقياس آلخر فيكبازا كآخركف" ك

 (.22-21 :2012, )العبدلي
 : Commitmentأواًل : االلتزام 

يعتبر مككف االلتزاـ مف أكثر مككنات الصبلبة النفسية ارتباطان بالدكر الكقائي ليا بكصفو مصدران     
أف غياب ىذا  ا( حيث تبيف ليم1978, كىذا ما أكده )جكنسكف كسارسكف, ات المشقةلمقاكمة مثير 

كما أشار ىينؾ إلى  ,المككف يرتبط بالكشؼ عف اإلصابة ببعض االضطرابات النفسية كالقمؽ كاالكتئاب
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كالتمريض كطب األسناف كالقضاة المحاماة مثؿ أىمية ىذا المككف لدل مف يمارسكف مينة شاقة 
(Hydon, 1986: 112-114). 

 تعريف االلتزام :
 الفرد بو يمتـز النفسي التعاقد مف نكع "وأنب( 14 :1997, )مخيمر تعددت تعاريؼ االلتزاـ فقد عرفو    
 ."وحكل مف كاآلخريف كقيمو كأىدافو, نفسو اتجاه

 أف مكفكي ذاتو, كقيمة كأىمية حقيقة في الفرد اعتقاد "بككنو (270 :1997)ىريدم, كما عرفو     
 ىدفان  لحياتو أف كاعتقاده كالقيـ, المبادئ لبعض الفرد كالء في تكمف التي الحياة قيمة خبلؿ مف ذلؾ يتضح
  ."أجمو مفيعيش  كمعنى
 كتحممو الحياة, في كقيمو وأىداف كتحديد ذاتو, معرفة نحك الفرد اتجاه "بأنو(  2002حمزة,)عرفتو ك     
, أك لمجميع")عكدة لذاتو يؤديو الذم العمؿ كفائدة بقيمة الفرد عتقادا إلى أيضان  يشير كأنو كلية,ؤ المس

2010 :68 ) 
يشعر بو الفرد بالعـز كالتصميـ اليادؼ ذم  "إحساس عاـ بأنو االلتزاـ (cotton, 1990عرؼ )قد ك     

كيككف , اأحداثي بحيث يشارؾ بإيجابية في, كيعبر عنو بميمو ليككف أكثر قكة كنشاطان تجاه بيئتو, المعنى
 (.118: 2010 ,)حجازم كأبك غالي "بعيدان عف العزلة كالسمبية كالخمكؿ

كيمكف أف , أف االلتزامات تكشؼ عما ىك ميـ كلو معنى لمفرد (Folkman, 1984:575 ) كيرل    
كالتي تمتد مف األفكار كالقيـ إلى غايات محددة , تعرؼ مف خبلؿ عدد مف مستكيات األفكار التجريدية

 . "حدد مكضع الخطر كالتيديدكما ت
 كأىدافان  قيمان  تبنيو بضركرة الفرد اعتقاد "بكصفو االلتزاـ مفهىمWiebe, 1991: 89) ) يعرؼكما     
 ما ,كاألىداؼ كالمبادئ القيـ ىذه تجاها المسؤكلية تحمؿ كضركرة المختمفة الحياة نشاطات تجاها ةمحدد
 كجديرة ,معنى كذات ىادفة كأحداث برؤيتيا الشاقة داثاألح مع التعامؿ نحك الفرد اتجاه إلى يشير

 ."معيا بالتفاعؿ
 كفائدة معنى ليا الحياة تمؾ نشاطات أف الفرد رؤية"ؿ مثي االلتزاـ أف  harrisىاريز  أكضح كقد    

 (. 24: 2012, " )العبدليلذاتو كأىمية
 الفرد ينتبماىية االلتزاـ المتمثمة بمف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح اتفاؽ الباحثيف حكؿ تحديد ك     
 يعكس كىذا كمجتمعو, نفسو كاتجاه اتجاىيا المسؤكلية كتحممو بيا, كتمسكو ,كمعتقدات كمبادئ, ,ـلقي

فاإلنساف المتسـ بااللتزاـ يكد االنخراط مع الناس كاألحداث مف حكلو بدالن لمفرد  النفسية الصبلبة لمستك 
 مف أف يككف سمبيان.

 تزام : أنواع االل
 مكىنأف  كآخركف (Kobaza, 1979 ) ككبازا فقد رأت, أكد الباحثكف كجكد أنكاع مختمفة لبللتزاـ    

�النفسي�يضم�كال �مه:� االلتزام�الشخصي�أو
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 الحياة في الخاصة كقيمو أىدافو كتحديد ذاتو معرفة نحك الفرد اتجاه"ىك ك : الذات نحك االلتزاـ -أ  
 . "اآلخريف عف يميزه نحك عمى يةااليجاب اتجاىاتو كتحديد

 بضركرة كاعتقاده لآلخريف, أك لو سكاء كأىميتو العمؿ بقيمة الفرد "اعتقادىك ك : العمؿ اتجاه االلتزاـ -ب
 "بنظمو كااللتزاـ العمؿ لياتؤك تحممو مس كضركرة عممو, انجاز في ككفاءتو العمؿ محيط في االندماج

(Kobaza ,et al., 1985: 525-527) 
 ,Waip) ككىب (Jonson, 1991) فكجكنسك �((Precman, 1991 بريكماف أكد كبلن مف في حيف    

 األخبلقي, كااللتزاـ االجتماعي, كااللتزاـ الذات, اتجاه االلتزاـ فيناؾ لبللتزاـ مختمفة أنكاعكجكد  (1967
 (. 24: 2008, )راضي االلتزاـ الدينيباإلضافة إلى 

االلتزاـ الديني, االلتزاـ األخبلقي,  أنكاع االلتزاـ في ثبلثة أنكاع ىي (2007, كقد صنؼ )أبك ندل    
 : االلتزاـ القانكني

 :االلتزام الدينيأواًل: 
 ا أمر ما بممارسة سمككو عمى ذلؾ كظيكر الصحيح اإليماف بعقيدة المسمـ التزاـ "كيعرفو الصنيع بأنو    
 (209: 2002)الصنيع, .عنو" نيىما إتياف عف كاالنتياء بو

 االلتزام األخالقي:ثانيًا: 
بأنو "اعتقاد الفرد بضركرة االستمرار في عبلقتو الشخصية  (Jonson, 1991)كقد عرفو جكنسكف     

 إليو أشار الذم اإلكراه الذاتي معنى الشكؿ ليذا مضمكنو في لبللتزاـ التعريؼ ىذا كيحمؿ", كاالجتماعية
 أك قيمة بكجكد يرتبط ما بعبلقة التزاـ الفرد أف إال االجتماعية, بالقيكد تبطير  داخميان  التزامان  بكصفو جكنسكف
 مف بمجمكعة يمتـز حيف فالفرد األخبلقية االجتماعية, بالجكانب يرتبط كال العبلقة اتجاه داخمي ىدؼ

 ليوإ أشار مى الذالمعن كىذا عنيا, كرضاه بيا كاقع سعادتو مف بيا يمتـز فإنو الحميمة االجتماعية العبلقات
 أف ث رألحي مخالؼ, مرأ إلىفقد أشار (Seznprg, 1986) , كأما سيزنبرج (Keley, 1982)   كيمي
 رضاه مف الرغـ عمى فييا, استمراره أك بيا, التزامو دكفمف  العبلقات مف كثير في الدخكؿ يستطيع الفرد
إلى أف االرتباط بيف االلتزاـ  (Rozblet, 1993)العاطفية كأشار ركزبمت  العبلقات :ذلؾ مثؿ ,ياعن

 .(77: 2007)أبك ندل,  كالرضا ىك صفة أساسية
  ي:القانون االلتزامثالثًا: 
, مخالفتيا كتجنبو ليا كامتثالو مجتمعو في السائدة الكضعية ثـ الشرعية لمقكانيف الفرد تقبؿ في كيتمثؿ    
 المحاماة, أبرزىا كمف الميف طبيعة اتومحدد كميزت الميف ببعض القانكني االلتزاـ طبيعة ارتبطت كقد
 يمتزمكف كما الشاقة لطبيعتيا محددة بكصفيا القانكنية بالجكانب يمتزمكف المينة ىذه ممارسي أف فنجد
 (. 365: 2012)مكي كحسف,  الشخصية تيـ حيا ممارسة أثناء القانكنية المحددات بنفس
 جبران  عميو يفرض كقد ,نفسو الفرد داخؿ مف صدرهم ككفي قد االلتزاـ أفكبناءن عمى ماسبؽ, يتضح     

مف  مجمكعة أـ ان عام ان بعد يمثؿ االلتزاـ بككف الحسـ نستطيع فبل ثـ كمف ,كاألخبلقي القانكني كااللتزاـ
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 مفيـك في نفسيان  تتجسد كميا السابقة المعاني أف ىك إليو االنتياء يمكننا ما كؿ كلكف الفرعية, األبعاد
 .النفسية الصبلبة مفيـك مككنات أحد بدكره عدي الذم االلتزاـ

رؤية الفرد لذاتو كقدراتو كاستعدادتو, كالسعي بمكجب ىذه الرؤية : "نوتعرف الباحثة االلتزام بأأخيرًا و   
 .  تـز بيا كيتحمؿ مسؤكلية نتائجيا"لتبني قيـ كأىداؼ كمبادئ محددة, تعكد بالنفع عميو كعمى مجتمعو كيم

 :  Control ثانيًا : التحكم
 الحياة كظركؼ مكاقؼ بأف الفرد "اعتقاد بكصفوإلى التحكـ  (Kobaza, 1979: 8)أشارت ككبازا     

 عمييا"  كالسيطرة بيا التنبؤ كيمكف متكقعة أمكر ىي ليا تعرضي التي المتغيرة
فيما يمقاه  "اعتقاد الفرد أف بإمكانو أف يككف لو تحكمان  أف التحكـ ىك (48: 2007, رل )عطارتك      

تخاذ القرارات كالقدرة االتحكـ القدرة عمى  كيتضمف ,مف أحداث كيتحمؿ المسؤكلية الشخصية عما يحدث لو
 عمى تفسير األحداث كالقدرة عمى المكاجية الفعالة لمضغكط".

 كرؤيتيا الضاغطة األحداث حدكث بتكقع الفرد اعتقاد "بأنو التحكـ(  (Wiebe, 1991: 91يعرؼ كما    
 ىيرس" , كىذا ما أكده فييا الفعاؿ التحكـ إمكانية أك فييا كالتحكـ لمتناكؿ قابمة شديدة كأحداث مكاقؼك

(Hairis)  لديو بذلؾ فإنو كحاكؿ كافح لك أنو يعتقد نحك التحكـ قكية نزعة لديو الذم فردحيث يرل أف ال 
 .(27-26: 2012, )العبدلي "حكلو مف تحدث التي النكاتج في التأثير في مقك  احتماؿ
 التحكـ عمى قدرتو في الفرد اعتقاد "ىك التحكـ ف( أ2002ك)محمد,  2002) ,حمزة) يرل كؿ مفك     
, )عكدة"سمككيان  أـ كجدانيان  أـ معرفيان  ذلؾ أكاف سكاء النفسية لممشقة المثيرة المتغيرة الحياة أحداث في

2010 :71) .  
 المكاقؼ في تحكمو بإمكانية الفرد اعتقاد" يتضمف حكـالت أف إلى( Folkman, 1984: 577)كيشير    

 . ليا تعرضي التي الضاغطة
ميؿ لبلعتقاد كالتصرؼ بطريقة تؤثر في أحداث الحياة أف التحكـ ىك "( 188: 2009 ,حسافكترل )    

 ".الضاغطة بدالن مف الشعكر بالعجز عندما تقابمو الشدائد كالمحف
 فيبدأ ,كالفعؿ كاإلدراؾ المبادأة ىي التحكـ بيا يمر التي األساسية مراحؿال أف fontanaفكنتانا  كيرل    
 ييدؼ ىذا القرار كاف فإذا تجاىو, المناسب القرار اتخاذ عبر التأثير مذ المكقؼ مع التعامؿ في الفرد
 لممكقؼ, ـالتا الفرد فيـ كتعنى اإلدراؾ مرحمة في كالدخكؿ المبادأة, مرحمة إتماـ يمثؿ فإنو المكقؼ لتغيير
 كمصادره لقدراتو الفرد تحديد يتـ كما معو, التعامؿ دكف تحكؿ التي كالمعيقات الخطر مصادر كتحديد
 بو يقـك الذم القرار تخاذا أك الفعؿ مرحمة كأخيران  لممكقؼ, السمبية اآلثار مف تحميو سكؼ التي الذاتية
 الفرد, بو يقـك الذم القرار اتخاذ أشكاؿ مؼكتخت ا,عميي لمقضاء اتيمسببا أك الشاقة األحداث تجاه الفرد
 بأكممو الشاؽ المكقؼ كتجاىؿ ةمكجي غير أفعاالن  أك المشكمة, عمى لمقضاء مكجية  أفعاالن  تككف أف إما

 ( .28: 2012, )العبدلي
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 : أشكال وصور التحكم
 : كىي رئيسة أشكاؿ أربعة لمتحكـ    

 :القرار اتخاذ في التحكم -1
 أك تجنبو أك بتخطيو سكاء المكقؼ مع التعامؿ طريقة يحسـ القرار باتخاذ المتصؿ الجنس ىذا    

 .حدكثو كظركؼ المكقؼ بطبيعة التحكـ ىذا يرتبط كلذا ,معو التعايش
 :المعرفي التحكم -2
 عمى يعتمد فيك , إيجابي نحك عمى تـ إذا, لممشقة السمبية اآلثار مف تقمؿ التي التحكـ صكر أىـ يعد    
 في التفكيرمثؿ  , الضاغط لمحدث التعرض عند بكفاءة الفكرية العمميات بعض استخداـ في كـالتح

دراكو , أبعاد عدة مف لو كالنظر , المكقؼ  كبمعنى .منطقية بطريقة كتفسيره , إيجابية كمتفائمة بطريقة كا 
 خطة عمؿ أك ,باهاالنت تشتيت مثؿ عقمية استراتيجيات باستخداـ الضاغط المكقؼ في التحكـ يمكف آخر

 كضبطو عميو السيطرة لمحاكلة المكقؼ عف المتاحة المعمكمات كافة استخداـك  ,المشكمة عمى لمتغمب
 .(32: 2003)الرفاعي, 

 :السموكي التحكم -3
 ببعض القياـ خبلؿ مف كالتحدم لئلنجاز الدافعية مع الجيد كبذؿ العالية المكاجية عمى القدرة ىك   

 .تخفيفو أك لمكقؼا لتعديؿ السمككيات
 :االسترجاعي التحكم -4
 ىذه لمثؿ الفرد استرجاع فيؤدل , كطبيعتو المكقؼ عف السابقة كاتجاىاتو الفرد بمعتقدات كيرتبط    

 بمعنى ,كالسيطرة لمتناكؿ قابؿ مكقؼ أنو عمى كرؤيتو ,المكقؼ عف محدد انطباع تككيف إلى المعتقدات
 الحدث أثر لتخفيؼ ميؤد قد مما , حياتو في لو معنى إيجاد كمحاكلة الضاغط لمحدث الفرد نظرة

  . (16-15: 2012, )سيد طالضاغ
 اعتقاد كلدييـ لمضغكط يتعرضكف الذيف األشخاص أف ( إلىKobaza, 1979: 9كتشير ككبازا )    

 عفز يشعركف بالعج الذيف نيـامف أقر  كجسمية نفسية صحة أكثر ىـ حياتيـ أمكر في التحكـ عمى بقدرتيـ
 التفسير عمى كالقدرة القرار اتخاذ عمى القدرة في يظير التحكـ إدراؾ أف كترل الخارجية, القكة مكاجية
 .الفاعمة المكاجية عمى كالقدرة
 كسمككيات االنضباط في كالشعكر الضبط كجية بيفحكؿ العبلقة  )فك أندرس( دراسةكما تشير      

 المتمركزة المكاجية لسمككيات تكظيفان  كأكثر بالضغكط شعكران  أقؿ الضبط داخمي أفإلى  كاألداء, المكاجية
 الضبط بخارجي بالمقارنة االنفعاؿ عمى المتمركزة المكاجية لسمككيات استخدامان  كأقؿ المشكمة, عمى

 (.275: 1997, )ىريدم
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 استقرائو عمى بناءن  الصعبة المكاقؼ حدكث تكقع عمى الفرد قدرة في يتمثؿ التحكـ أف ذلؾ مف كيتضح    
 لديو يتكفر ما كؿ مستثمران  حدكثيا, كقت ثارىاآ مف ميؿقكالت لمكاجيتيا المناسبة الخطط ككضعو لمكاقع,
 .انفعاالتو في ان متحكم نفسو, عمى مسيطران  عقمية, كاستراتيجيات كمعنكية مادية إمكانيات مف
داث المفاجئة كالمكاقؼ ألحقدرة الفرد عمى الضبط كالسيطرة عمى ا وتعرف الباحثة التحكم بأنو:   

مكاناتو الذاتية, ثـ اتخاذ القرار المناسب لمكاجية ىذه ك الضاغطة,  تحديده لمصادر الخطر كلطاقاتو كا 
 األحداث كخفض المكاقؼ الضاغطة أك تجاىميا.

 : Ghallengeثالثًا: التحدي 
 ىك الحياة, أحداث في المتجدد التغيير بأف الفرد اعتقاد "( بأنوKobaza, 1983:  840) ككبازا تعرفو    
  ." النفسية كسبلمتو بنفسو كثقتو ألمنوتيديدان  ككنو مف أكثر الرتقائو, منو البد حتمي بؿ طبيعي أمر
 ىك, حياتو جكانب عمى تغيير مف يطرأ ما أف الشخص "اعتقاد بأنو( 14:  1997,)مخيمر كيعرفو    
 البيئة كمعرفة كاستكشاؼ المبادأة عمى يساعده مما ,ككنو تيديدان  مف أكثر لمنمك كضركرم مثير أمر

  ". الضغكط مكاجية عمى الفرد تساعد التي كاالجتماعية النفسية المصادر
 ان ردأ تنش التي المنظمة االستجابات تمؾ "أنو Tomaka, et al., 1996)كيعرفو تكماكا كآخركف )    
 تجتمع كقد, سمككية أك فسيكلكجية أك معرفية عةطبي ذات تككف االستجابات كىذه, البيئية المتطمبات عمى
 (.41: 2002, )محمد "استجابات فعالة بأنيا كتكصؼ معان 

, االعتقاد بأف التغيير كليس الثبات ىك األمر الطبيعي في الحياة( بأنو "188: 2009 ,)حساف وتعرفه
 . "كأف ىذا التغيير يؤدم لمنضج كليس لمتيديد بفقد األمف

 الحياة مكاقؼ مع التكيؼ عمى الفرد قدرة في مثؿتي التحدم أف( 31-30: 2012عبدلي, ال) كما يرل    
 لنمكه حدكثيا مف البد أمكران طبيعية ياكصفب ,ةضار  أك سارة مستجدات مف فييا بما كتقبميا الجديدة

في  ريعالس التكيؼ عمى الفرد تساعد الخاصية كىذه بفاعمية, المشكبلت مكاجية عمى قدرتو كارتقائو, مع
 اتسـ إذاف, الجديدة الخبرات تقبؿ في التفاؤؿ مشاعر كتخمؽ المؤلمة, الضاغطة الحياة أحداث مكاجية
 فرصة كيشكؿ كضركرم مثير أمر ىك حياتو جكانب تغيرات عمى مف يطرأ ما أف اعتقد التحدم بقكة المرء
 ان مصدر  كيعتبرىا السابقة, تجاربو مف التعمـ في يستمر فإنو عمى التيديد ان باعث ان أمر  كليس كلمنضج لمنمك
 لمتغيير نتيجة بالتيديد كاإلحساس مألكفة بتجارب المركر عمى الحرص فإف ذلؾ كعمى كاإلنجاز, لمنمك
 الفعاؿ التعامؿ كأف الحياة, في الطبيعي ىك الثبات كليس التغيير بأف يعتقد كما سطحية, ان أمكر  لو تبدك

 . باألمف اإلحساس لتيديد كليس النضج إلى يؤدم ريالتغي مع اإليجابي
قدرة الفرد عمى مقاكمة كمكاجية المكاقؼ الضاغطة كالتغيرات كاألزمات : بأنو التحديوتعرف الباحثة 

مكاناتو في  الحياتية بمركنة, مف خبلؿ المبادأة كاستكشاؼ البيئة مف حكلو كتقيميا, كتكظيؼ قدراتو كا 
يجابية, كاعتبارىا أمر ضركرم لمنمك أكثر منيا تيديدان  مكاجية ىذه الضغكط, كالتغمب عمييا بفعالية كا 

 لحياتو.
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 : الصبر: رابعاً 
كىي  , تتفؽ الباحثة مع ككبازا كبقية الباحثيف الذيف صنفكا أبعاد الصبلبة النفسية في ثبلثة أبعاد     

بعديف إضافييف ىما إال أنيا كبعد االطبلع عمى التراث النظرم تضيؼ الباحثة , االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم
 كسنتحدث في البداية عف بعد الصبر , ال يقبل أىمية عف تمؾ األبعاد ر(القضاء كالقدك , )الصبر
أف الصبر يمد اإلنساف بطاقة تعينو عمى تحمؿ األحداث  (31-30: 2008, )راضي حيث ترل      

نساف أحداث الحياة و بو اإلفيك خير ما يكاج , كالتكيؼ معيا , المؤلمة كمكاجية الشدائد برباطة جأش
إنو خمؽ  , فيك ستر مف الكركب كعكف عمى الخطكب ,رعمى الشدة ىك الصبأفضؿ عدة ف, ياكمصائب

 يحسف.  يمتنع بو المرء عف فعؿ ما ال , فاضؿ مف أخبلؽ النفس
, كالعمؿ كاألمراض تحتاج مف المرء إلى صبر, كما كنزكؿ المصائب كالككارث يحتاج إلى الصبر     

كالنفس التي بيف جنبي اإلنساف , كالدعكة إلى ا تحتاج إلى صبر, كالحاجة كالفقر تحتاج إلى صبر
ا باالستعانة بالصبر كلذلؾ أمر , تحتاج إلى صبر عمى مجاىدتيا عمى طاعة ا كترؾ ما حـر ا

  ة.كالصبل
مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية  ران كثيلكجدنا , كلك نظرنا إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة    

كىذا يدخؿ في صميـ الصبلبة  , تدلؿ عمى أف الصبر يمد اإلنساف بقكة تعينو عمى تحمؿ مشاؽ الحياة
أبعاد الصبلبة النفسية كذلؾ مف المناسب إضافة بعد الصبر إلى  وكمف ىنا كجدت الباحثة أن, النفسية
 ف(.متو لخصائص العينة )المسنيءلمبل

 :تعريف الصبر
 أواُل: التعريف المغوي :

 كممة الصبر كمشتقاتيا في المغة العربية بمعاف عدة منيا :  عمؿتست     
كمنو , يقاؿ صبرت نفسي عمى ذلؾ األمر أم حبستيا , فكؿ مف حبس شيئان فقد صبره :والمنع الحبس

 ٍَِْ تُطِعْ اىذُّّْيَبًَىَب اىْحَيَبحِ صِينَخَ تُشِيذُ عَنْيٌُْ عَيْنَبكَ تَعْذُ ىَبً ًَجْيَوُ يُشِيذًَُُ ًَاىْعَشِيِّ ثِبىْغَذَاحِ ثَّيٌُسَ يَذْعٌَُُ اىَّزِيَِ ٍَعَ َّفْسَلَ ًَاصْجِشْ﴿قكلو تعالى : 

  .(28)الكيؼ: ﴾ فُشُطً أٍَْشُهُ ًَمَبَُ ىٌََاهُ ًَاتَّجَعَ رِمْشَِّب عَِ قَيْجَوُ أَغْفَيْنَب
: كمنو الصبرة كىي ما جمع مف , الجمع كالضـة كىي الحجارة الشديدة الغميظةكمنو الصبر الشدة والقوة: 

  .الطعاـ ببل كيؿ كال كزف بعضو فكؽ بعض كالككمة
لثبات ( أم با45)البقرة:  ﴾اىْخَبشِعِنيَ عَيََ إِىَّب ىَنَجِريَحٌ ًَإَِّّيَب  ًَاىصَّيَبحِ ثِبىصَّجْشِ ًَاسْتَعِينٌُا﴿ :: كمنو قكؿ ا تعالىالثبات

 (.275-278: 1999, بف منظكرا) مف إيماف عمى ما أنتـ عميو
 التعريف االصطالحي: ثانيًا: 

 عرؼ الصبر اصطبلحان بتعريفات كثيرة منيا مايمي:     
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 يقتضياف عما أك كالشرع العقؿ يقتضيو ما عمى النفس ب"حُ  ( بأنو474: 1997 ,يعرفو)األصفياني    
  ". عنو حبسيا
ظيار البمية, غصص تجرع عند كالسككف المخمفات عف تباعدبأنو " المصرم النكف ذك كيعرفو     الخفي كا 
 .(15: 1981 ,الجكزية)"المعيشة بساحات الفقر حمكؿ مع
: بأنو "حبس النفس عف الجزع كالتسخط, كحبس المساف عف الشككل, (15: 1981 ,الجكزية)كيعرفو   

 ."كحبس الجكارح عف التشكيش
 :الصبر أنواع

 تتعدد أنكاع الصبر يمكف إجماليا كاآلتي:    
 :اهلل طاعة عمى الصبر .أ

 بطبعيا النفس ألفّ  المسمميف عباده عمى ا فرضيا التي كالطاعات العبادات عمى الصبر بو كالمراد   
 كل,الي كغمبة الشيطاف, تسمط عند كالسيما العبادات, أداء لثقؿ كذلؾ الربكبية, كتشتيي ,ديةالعبك  عف تنفر
َّشْصُقُلَ  َّّحُِْ سِصْقًب َّسْأَىُلَ عَيَيْيَب ىَب ًَاصْطَجِشْ ثِبىصَّيَبحِ أَىْيَلَ ًَأٍُْشْ ﴿كيقكؿ تعالى كالكسؿ كالخمكؿ كالراحة, فالركك  كحب

 الصبر كىك , كالطاعات العبادات عمى الصبر أنكاع( كىك يدؿ عمى نكع مف 132)طو:  ﴾ىِيتَّقٌٍَْٰ ًَاىْعَبقِجَخُ

وَ ًَارْمُشًُا فَبثْجُتٌُا فِئَخً ىَقِيتٌُْ إِرَا آٍَنٌُا اىَّزِيَِ أَيُّيَب يَب ﴿ شأنوجؿ كيقكؿ , لصبلةا عمى وَ ًَأَطِيعٌُا ,تُفْيِحٌَُُ ىَّعَيَّنٌُْ مَثِريًا اىيَـّ  ًَسَسٌُىَوُ اىيَـّ

وَ إَُِّ ًَاصْجِشًُا سِحيُنٌُْ ًَتَزْىَتَ فَتَفْشَيٌُا تَنَبصَعٌُا ًَىَب ( كىك يدؿ عمى الصبر عمى 46-45)األنفاؿ:  ﴾اىصَّبثِشِيَِ ٍَعَ اىيَـّ

 إَُِّ أَصَبثَلَ ٍَب عَيََٰ ًَاصْجِشْ اىَُْننَشِ عَِِ ًَاّْوَ ثِبىََْعْشًُفِ ًَأٍُْشْ اىصَّيَبحَ أَقٌِِ ثُنَيَّ يَب ﴿عبادة ا كالجياد في سبيؿ ا كيقكؿ سبحانو

 . ىكتعال سبحانو ا ىال بالدعكة بالقياـ الصبر عمى تدلؿ( كتمؾ اآلية 17 ماف:)لق ﴾اىْأٌٍُُسِ عَضًِْ ٍِِْ رَٰىِلَ
 : اهلل معصية عدم عمى الصبر .ب 

 كقير النفس, كمجاىدة الشيكات, كقمع كالمعاصي, محرماتال فم عنو ا ىني عما الصبر بو المراد    
  ﴾اىََْأًٍَْٰ ىِيَ اىْجَنَّخَ فَإَُِّ ,� اىْيٌٍََٰ عَِِ اىنَّفْسَ ًََّيََ سَثِّوِ ٍَقَبًَ بفَخَ ٍَِْ ًَأٍََّب ﴿ الرذائؿ في الكقكع عف جماحيا ككبح ىكاىا

  .(41-40النازعات: )
 :والمصائب المحن عمى الصبر .ج
 مؤلمة كابتبلء كمصائب مفجعة ككارث مف عبده عمى سبحانو ا يقدره ما عمى الصبر بو كالمراد   

 عمة أك مالو, تجتاح خسارة أك نازلة تحزنو, حمكؿ أك عزيز, فقد فك يك فقد بو,أسبا كانت ميما كامتحاف
 البشر تصيب التي كالمصائب كالببليا المحف أنكاع مف ذلؾ كنحك الحركة, عف تعطمو مستعصية جسدية
)البقرة:  ﴾ اىصَّبثِشِيَِ ًَثَشِّشِ  ًَاىثَََّشَادِ ًَاىْأَّفُسِ اىْأٌٍََْاهِ ٍَِِّ ًََّقْصٍ ًَاىْجٌُعِ اىْخٌَْفِ ٍَِِّ ثِشَيْءٍ ًَىَنَجْيٌََُّّنٌُ ﴿ بقكلو اىا أكد كالتي
 (.74-73: 2010 ,)عكدة (155
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بلمي بعد مراجعة اإلرث التربكم كالسيككلكجي كاالجتماعي كاإلع (34: 2008, )راضي كقد صنفت    
 أصناؼ ىي: ةالصبر إلى ثبلث

أمر ا كالصبر عمى أقدار ا التي  دة كمااساف العبالصبر عمى الطاعة: يتمثؿ في أف يؤدم اإلن - أ
  .يجرييا

الصبر عمى محاـر ا: كيككف بالصبر عمى معصية ا بأف يحبس اإلنساف نفسو عف الكقكع فيما حـر  - ب
 .يضر بدينو كمجتمعو كنفسو ا مما يتعمؽ بحؽ ا كحؽ عباده كما

كفقداف الماؿ  ء كاليمكـ كاألسقاـتقع عميو مف الببل اف لما: كىك أف يستسمـ اإلنسالصبر عمى أقدار ا - ت
 يقابؿ ذلؾ بالسخط كالتضجر بؿ يتقبمو بنفس راضية مطمئنة مؤمنة بقضاء ا كقدره. كال ,كالكلد

 آداب الصبر: 
 .لصبر عند حمكؿ الببلء أك المصيبةا -1
  .سككف المساف كيككف بأمكر عدة -2

 .كؼ المساف عف الشككل 
 ساف عف ندب الميت أك النياحة عميو .كشؼ الم 
  .كؼ المساف عف الصراخ أك العكيؿ 
 .كؼ المساف عف الدعاء عمى النفس أك عمى الكلد 

كيشتمؿ , سككف الجكارح كيككف باجتناب كؿ فعؿ أك سمكؾ يظير عمى الجكارح مما ينافي الصبر -3
 عادة في الممبس كالمفرش كالمطعـ. لطـ الخدكد كشؽ الثياب كتسكيد الكجو كتغيير المثؿ عمى التسخط 

كاجتناب تغيير الحاؿ أك  عدـ إظيار أثر المصيبة: كيككف ذلؾ باجتناب إظيار أثر المصاب عميو, 4-
 تعطيؿ المعاش.

 اجتناب إقامة المآتـ . 5- 
خراج الزكاة,مثؿ اشتغاؿ المصاب بما ىك أصمح لو,  -6  التكبة مف الذنكب كرد الكدائع كسداد الديكف كا 

 (.111-110: 1981)الجكزية,  كرد المظالـ ألىميا كالتصديؽ ككتابة الكصية
 كعدـ مطمئنة, بنفس كتقبمو بتبلء,اال تحمؿ عمى الفرد قدرة بأنو: تعرف الباحثة الصبركمما سبؽ     
   .التشاؤـ دابر كقطع فات, ما عمى الندـ

 :والقدر القضاءاإليمان ب: اً خامس
 كىك , األساس بمنزلة أحدىما ألف ,اآلخر عف أحدىما ينفؾ ال متبلزماف فأمرا در:كالق القضاء    

 اآلخر عف بياف زيادةنيما م لفظ لكؿ فإف اجتمعا إذا أنيما إال القضاء, كىك ,البناء بمنزلة كاآلخر القدر,
 لذكر إف ثـ الكريـ, القرآف ألفاظ ذلؾ كمف كمترادفاتيا, العربية المغة ألفاظ في الحاؿي ى كما كجو, مف

  (.73:  2010)عكدة, داللتو لو سياؽ أك مكضع في اآلخر مع المفظ
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 بالعقيدة يسير كلك إلماـ لو مف كؿ يدركيا , اإليماف أركاف بيف كبرل أىمية بالقدر لئليماف    
 . كشره خيره بالقدر اإليماف كجكب عمى النبكية السنة في التنصيص كرد كلذلؾ , ةاإلسبلمي
 :عدة أمور إلى اإليمان أركان بقية بين ومنزلتو الركن ىذا أىمية وترجع
 تعالى – بذاتو الصحيحة المعرفة عمى ان مبني كككنو – تعالى – با باإليماف مباشرة رتباطوا: األول

 العمـ, صفة سبحانو صفاتو القدر في جاء كقد -تعالى – لو الكاجبة الكاممة كصفاتو الحسنى, كأسمائو
 .األسس ىذه عمى يقـك إنما القدر أف كمعمـك كالخمؽ, كالقدرة, كاإلرادة,
 ذلؾ كؿ أف نجد اإلنساف, ىذا كمنيا فيو, الكائنات كخمؽ كنشأتو, الككف, ىذا إلى ننظر حيف :الثاني
 . بالقدر باإليماف مرتبط
 كىك الصحيح, الكجو عمى – تعالى – با اإليماف لمدل الحقيقي المحؾ ىك بالقدر اإليماف :الثالث

 كبما با, صادؽ يقيف مف المعرفة ىذه عمى يترتب كما - تعالى – بربو معرفتو لمدل مالقك  االختبار
 أطمؽ لمف الكثيرة كاالستفيامات التساؤالت مف فيو القدر ألف كذلؾ , كالكماؿ الجبلؿ صفات مف لو يجب
 .(63-61: 1994)المحمكد,  فييا العناف المحدكد لعقمو
 :ربالقد اإليمان آثار
  :يمي فيما نجمميا المجتمع كعمى الفرد عمى كبيرة آثار بالقدر كلئليماف    

ىذه  في ا يرضي بما كالسعي كالنشاط العمؿ إلى تدعك التي الدكاعي أكبر مف القدراإليماف ب -1
 يقيفك  بثبات كعـز األمكر عظائـ عمى كيقدـ يعمؿ لكي لممؤمف فزكاالح أقكل مف بالقدر كاإليماف ة,الحيا
 عاجز ألنوبدان أ يتعالى كال يبطر كال يتكبر فبل نفسو, قدر اإلنساف يعرؼ أف بالقدر اإليماف آثار كمف2-.
 دائمان  تعالى ربو كحاجتو إلى بعجزه اإلنساف يقر ثـ كمف , حادث ىك ما كمستقبؿ المقدكر, معرفة عف
 .( 323: 1997)مكسى, المقدكر خفاء أسرار مف كىذا

 ألف ذلؾ , مكركه حصكؿ أك المراد فكات عند كالضجر القمؽ يطرد أنو بالقدر يمافاإل آثار مف -3
 كيحتسب ذلؾ عمى فيصبر محالة, ال كائف كىك كاألرض, السمكات ممؾ لو الذم تعالى ا بقضاء
لى ,راألج  إَُِّ َّّجْشَأَىَب أَُ قَجْوِ ٍِِّ مِتَبةٍ فِي إِىَّب نٌُْأَّفُسِ فِي ًَىَب اىْأَسْضِ فِي ٍُّصِيجَخٍ ٍِِ أَصَبةَ ٍَب﴿ :وبقكلعالى ت ا يشير ىذا كا 

وِ عَيََ رَٰىِلَ  (23-22﴾ )الحديد: فَخٌُسٍ  ٍُخْتَبهٍ مُوَّ يُحِتُّ ىَب ًَاىيَّـوُ  آتَبمٌُْ ثََِب تَفْشَحٌُا ًَىَب فَبتَنٌُْ ٍَب عَيََٰ تَأْسٌَْا ىِّنَيْيَب , يَسِريٌ اىيَـّ
 األحقاد بيف كتزرع بالمجتمعات تعصؼ التي األمراض مف كثير عمى يقضي بالقدر إليمافا -4

 الذم ألنو ىك فضمو, مف ا آتاىـ ما عمى الناس يحسد ال فالمؤمف الحسد, رذيمة مثؿ كذلؾ المؤمنيف,
 .المقدكر عمى يعترض إنما غيره يحسد حيف أنو يعمـ كىك ذلؾ, ليـ كقدر رزقيـ

 ا حمد إليو مايصبك إلى كصؿ فإف لنفسو, يحب ما لمناس كيحب ر,الخي لعمؿ يسعى فالمؤمف كىكذا    
ف نعمو, عمى كشكره  مف ناؿ ممف غيره عمى يحقد كلـ يجزع, كلـ صبر ذلؾ مف شيء إلى يصؿ لـ كا 
 (.   291 :1994 )المحمكد, ؽاألرزا يقسـ الذم ىك ا ينمو, ألف لـ ما الفضؿ
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 فتثبت في العزائـ فييا كيقكم الشدائد, مكاجية عمى جاعةالش القمكب في يبعث بالقدر كاإليماف -5
 .لحظة كاحدة تتأخر كال تتقدـ ال محدكدة اآلجاؿ أف تكقف ألنيا المكت, تخاؼ كال الجياد ساحات

 معاممتو لآلخريف, في كخاصة المسمـ استقامة في سببان  تككف التي العكامؿ أكبر مف بالقدر كاإليماف6- 
 ذلؾ أف يعمـ ألنو كيصفح, يعفك تجده باإلساءة, إحسانو يرد أك إليو, يسيء أك أحد حقو في يقصر فحيف

في  ال المصائب في بو يحتج إنما القدر ألف بالقدر,  التعمؿ كال العفك يجكز فبل ا حؽ في مقدر, أما
 . المعايب

 عمى با, يعتمد انةستعاإل دائـ فيك المتعددة, اإليماف حقائؽ المؤمف نفس في يغرس بالقدر كاإليماف -7
 عمى العكف يستمد منو – تعالى – ربو إلى فتقاراإل دائـان كىك أيض األسباب, فعؿ مع عميو كيتككؿ ا

 .عمييـ فتجده يعطؼ اآلخريف, إلى اإلحساف يحب كريـ كىك أيضان  المزيد, منو كيطمب الثبات,
 في يخاؼ ال ,الكافريف أماـ بيا كيجير و,بدعكت يصدع ا إلى الداعي أف بالقدر اإليماف آثار كمف -8
 كما ى,كتعال تبارؾ يـرب تجاه مقتضياتو, ككاجباتيـ ليـ كيكضح اإليماف حقيقة لمناس يبيف الئـ, لكمة ا
  (.76: 2010, )عكدة كيحذرىـ منيا كيكشؼ الباطؿ كزيفو كالنفاؽ كالشرؾ الكفر حقائؽ ليـ يبيف
ليا قبؿ ككنيا, عمى  اتبباألشياء ككلـ اع إقرار الفرد كتصديقو بأف او: وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأن    

   .ما ىي عميو, ككجكدىا عمى ما سب ؽ بو
 :النفسية الصالبة يرغمت يؤدييا التي األدوارسابعًا: 

 :أنيا في النفسية متغير الصبلبة  يؤدييا التي األدكار Kobaza ككبازا حددت    
فيعتقد  ,تـ رؤيتيا عمى نحك غير كاقعي راؾ المعرفي لؤلحداث اليكمية إذا ماتغيير الصبلبة لئلد -1

ية الشاقة كمف ثـ فيـ يركف األحداث اليكم ,األفراد ذكك الصبلبة في كفايتيـ في تناكؿ األحداث الحياتية
 .بصكرة كاقعية كتفاؤلية

كتحكؿ دكف كصكؿ الفرد  ,اثتخفؼ الصبلبة مف الشعكر باإلجياد الناتج عف اإلدراؾ السمبي لؤلحد -2
 .ستنزاؼ طاقاتواشعكر باللحالة اإلجياد المزمف ك 

د استخداـ التعايش التجنبي أك التعايش التكيفي الفعاؿ كتبتعد عف اعتيا ائؽترتبط الصبلبة بطر  -3
 .لممكقؼبي نسحااال
كاقية, حيث يميؿ تدعـ الصبلبة عمؿ متغيرات أخرل كالمساندة االجتماعية بكصفيا مف المتغيرات ال -4

 ,األفراد الذيف يتسمكف بالصبلبة إلى التكجو نحك طمب العبلقات االجتماعية الداعمة عند التعرض لممشقة
 (.24:  2012)العيافي, ليب التعايش التكيفي كالتكافقيستخداـ أسااكترتبط ىذه العبلقات بدكرىا ب

ميـ مف مككنات الشخصية التي تقي الفرد  كمما سبؽ ترل الباحثة أف الصبلبة النفسية تعتبر مككف    
لمتغمب عمى ىذه الضغكطات كبالتالي مف آثار الضغكط الحياتية المختمفة كتجعمو أكثر مركنة كقابمية 

  تعمؿ عمى حماية الفرد مف األمراض الجسدية كالنفسية.
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 ة النفسية: لمصالب التطبيقية المضامين: ثامناً 
ية تعتبر مف أىـ المتغيرات التي تساعد الفرد عمى االحتفاظ بصحتو مف منطمؽ أف الصبلبة النفس    

 ة: تيستفادة منيا في المجاالت اآلفي مكاجية الضغكط, فإنو يمكف اال الجسمية كالنفسية
 في التنشئة االجتماعية:  - أ

لمقدرة  تمثؿ التنشئة االجتماعية السكية التي تقكـ عمى الحب كالدؼء كالتعاكف قاعدة األمف كاألماف    
عمى الثقة بالنفس كالقدرة عمى التحكـ كالتحدم كنمك الصبلبة النفسية, حيث أشارت نتائج دراسة 

( عف إدراؾ القبكؿ/ الرفض الكالدم كعبلقتو بالصبلبة النفسية إلى أف نمك الصبلبة النفسية 1996مخيمر)
األبناء لمدؼء كالمحبة, كتشجيعيـ  يتكقؼ بصفة أساسية عمى طبيعة العبلقة بيف الكالديف كأبنائيـ, فإدراؾ

كاالقتحاـ كالتحدم لمظركؼ عمى المبادأة, عمى اتخاذ قرارتيـ بأنفسيـ كحؿ مشكبلتيـ, كتشجيعيـ 
 .(65: 2009الضاغطة, مف شأنو أف يجعميـ أكثر صبلبة كشعكران بالقيمة كالكفاية كالفاعمية )اليادم, 

ية دكر التعمـ االجتماعي مف األسرة في ظيكر سمة كانطبلقان مما سبؽ تؤكد الباحثة عمى أىم    
الصبلبة النفسية, ككذلؾ دكر النمكذج في تككيف ىذه السمة منذ الطفكلة, حيث أف كجكد نماذج كالدية 

  تتسـ بالصبلبة النفسية تمثؿ أساسان الرتقاء ىذه السمة لدل األبناء. 
 في البرامج الوقائية واإلرشادية والعالجية:  - ب
ت الدراسات أف الصبلبة النفسية مف المفاىيـ التي تمعب دكران ميمان في مكاجية الصعكبات أثبت    

كالعقبات كضغكط العمؿ كتحقيؽ اإلنجاز, كما أنيا تمعب دكران إيجابيان في التصدم لممشكبلت كالنزاعات 
  .(Lockner, 1998: 37)الزكجية كالسمكؾ المرضي كالضغكط 

البرامج اإلرشادية كالعبلجية عمى الخبرات التي مف شأنيا  البد مف التركيز في ترل الباحثة أنوكلذلؾ     
أف تزيد مف الصبلبة النفسية لؤلفراد, كمف ثـ تدريبيـ عمى كيفية مكاجية مشكبلت كأعباء الحياة, كتنمية 

 قدرتيـ عمى تحمؿ المسؤكلية كالقياـ بالمياـ المككمة إلييـ, كتقبؿ النقد أك الجزاء 
  العالقات مع اآلخرين: في -ج

يجابيان في تقكية عبلقة الفرد باآلخريف, حيث أشارت نتائج دراسة      تمعب الصبلبة النفسية دكران ميمان كا 
( إلى أف الصبلبة النفسية عندما تتفاعؿ مع المساندة االجتماعية, 1983( كككبازا كآخركف )1997محمد)

كط, لذلؾ يجب أف نعمـ أبناءنا طمب المساعدة مف اآلخريف عند فإنيا تقمؿ كثيران مف اآلثار السمبية لمضغ
-38:  1990)عبد المؤمف, الحاجة, كتقديـ المساعدة لآلخريف, كااللتزاـ األخبلقي تجاه الذات كاآلخريف

37). 
إلكسابو الشعكر باألمف كاألماف  ضركرة إشراؾ الفرد في أنشطة الجماعة,الباحثة رل مف ىنا تك    

الحب كالتقبؿ كالتفاعؿ االجتماعي القائـ عمى التعاكف كاالحتراـ المتبادؿ, فمف خبلؿ حب الفرد كاالنتماء ك 
ـ يتحقؽ لمفرد الشعكر يلآلخريف كثقتو فييـ كاحترامو ليـ كتقبميـ كاالنتماء إلييـ كتحمؿ المسؤكلية اتجاى

 الضاغطة. بالسعادة مع اآلخريف, كتزيد صبلبتو النفسية في مكاجية المكاقؼ كاألحداث
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 مجاالت أخرى:  -د
 كثير مف مجاالت الحياة منيا عمى سبيؿ المثاؿ: الصبلبة النفسية كمككناتيا في  كتفيد
 .نيام الشفاء كسرعة الجسمية األمراض مقاكمة -
 رات الفشؿ سكاءن في العبلقات أك في الدراسة أك العمؿ. خب عمى كالتغمب الدراسي النجاح -

كجكد عبلقة بيف  عمى الدراسات أكدت حيث ,يياف كالمنافسة الرياضية كالمسابقات األلعاب في النجاح - 
 الصبلبة كالتماريف الصحية اإليجابية كالتماريف الرياضية 

 .كاإلدارة القيادة تدريبات  -
 (. المحاميف -رجاؿ األعماؿ -في الميف التي تتطمب التعرض لضغكط مستمرة )كاألطباء -
, مف خبلؿ تنمية خصكصان المراىؽ عمى تخطي أزمة اليكية  تساعد حيث كالشباب, المراىقة مرحمة في -

كمعرفة ماذا يريد كما الذم بإمكانو أف يفعمو, مما  حكـ في الضغكط كتحدييا كفيـ نفسوقدرتو عمى الت
 (. 69-70: 2007يساعده عمى عبكر ىذه األزمة بيدكء )حسنيف, 

اتيان كاجتماعيان كمينيان, أم متعمقة بالصحة النفسية كالمحققة في بناء الشخصية السكية كالمتكافقة ذ -
لمتكازف النفسي, كالقادرة عمى مقاكمة اإلحباطات, األمر الذم يعمؿ عمى تقكية الذات في مكاجية 
المشكبلت الحياتية مف ناحية, كتحقيؽ النضج النفسي كالقدرة عمى أداء الكظائؼ المختمفة لمشخصية 

كاالنفعالية كاالجتماعية, كمف ثـ تحقيؽ حياة سعيدة متكافقة ذاتيان كاجتماعيان مف ناحية الجسمية كالعقمية 
 (. 67: 2009 أخرل )اليادم,

كترل الباحثة مما سبؽ أف الصبلبة النفسية تفيد في جميع المجاالت االجتماعية كاإلرشادية كالكقائية     
جتماعية بينو كبيف أفراد أسرتو كأصدقائو كالعبلجية, حيث تساعد الشخص عمى تكطيد العبلقات اال

كما تمعب دكران ميمان في مكاجية الصعكبات كالعقبات كضغكط العمؿ, كالتصدم لممشكبلت  كأقاربو,
 كالنزاعات الزكجية كالسمكؾ المرضي كالضغكط.

تكيؼ كيتضح مف العرض السابؽ لمفيكـ الصبلبة النفسية بأنيا جدار نفسي قكم يعيف الفرد عمى ال    
الفعاؿ مع أحداث كضغكطات الحياة األمر الذم يخمؽ نمطان مف الشخصية قادرة عمى التحمؿ تستطيع أف 
يقاكـ ىذه الضغكط كيخفؼ مف انعكاساتيا السمبية لمكصكؿ بالفرد إلى أقصى درجات التكيؼ كالصحة 

اإليماف  -الصبر -التحكـ -التحدم -النفسية, كيشتمؿ ىذا المفيـك عمى خمسة أبعاد كىي )االلتزاـ
بالقضاء كالقدر(, كعمى الرغـ مف أف ىذا المفيكـ حديث نسبيا  إال أف ىناؾ العديد مف النظريات التي 
تناكلتو بالتمحيص كالتفسير كمنيا نظرية ككبازا كفنؾ كنظرية مادم كالتي أكدت في مجمميا عمى أف 

التعرض ألحداث الحياة الضاغطة كتزيد مف الصبلبة النفسية تساعد عمى التقميؿ مف اإلجياد الناتج عف 
كاالجتماعية مف جية  لشخصيةقدرة الفرد عمى استخداـ أساليب التعايش الفعاؿ مف جية كمصادر الفرد ا

, ككما كاف ليذا المفيـك العديد مف الخصائص, كالعديد مف األدكار, كالعديد مف المجاالت التي أخرل
 تنشئة االجتماعية كالبرامج اإلرشادية كالكقائية.يمكف تطبيقيا فييا كلعؿ مف أىميا ال
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 ثالثًا: الطمأنينة االنفعالية
  تمييد:
كمف الحاجات األساسية  مف المفاىيـ الرئيسة في عمـ النفس (األمف النفسيتعد الطمأنينة االنفعالية )    

 ,تكافقو ران لقمقو كسكءلتكافؽ الفرد, في حيف أف عدـ إشباعيا يشكؿ مصد ميمان إشباعيا مطمبان  التي يعد
ضركرية أنيا التي يعتقد  اإلنساف يشعر باألمف كالطمأنينة إذا أمف الحصكؿ عمى ما يشبع حاجاتو ذلؾ أف

 الكقت المناسب, أما إذا شعر بأف إشباع بالنسبة لو, ككثؽ في إمكانية الحصكؿ عمييا بالقدر الكافي كفي
 (. 2: 2011)الناجـ,  كالخكؼ مف الحرماف ـ, كأصابو اليىذه الحاجات غير آمف, تألـ كقمؽ

 بيئة بيئتو بأف الفرد شعكر الحاجة ىذه كتتضمف أمنو, لتحقيؽ اإلنساف محرؾ ىي األمف إلى كالحاجة    
 الحاجة ىذه كتتطمب, الجماعة داخؿ كيقبمكنو كيحترمكنو يحبكنو اآلخريف كبأف لمحاجات, مشبعةك  صديقة
 زىراف,) كالنفسية الحيكية الحاجات تضمف إشباع التي الظركؼ مىع لممحافظة المستمر الفرد سعي

2002 :86 .)  

 صحيان  الفرد يؤمف الذم االجتماعي الضماف إيجاد إلى المتقدمة المجتمعات تعمد ذلؾ أجؿ كمف    
 عف يقعده أف يمكف مرض كال أكالده, يتيدد جيؿ كال األمكاؿ, كخسارة ,األحكاؿ تقمب يخاؼ فبل كتربكيان 
 مراكز مف كلكثير الدكؿ, لكؿ مطمبان  تالمجتمعا في النفسي األمف تحقيؽ أصبح, لذا حياتو فيدمر العمؿ

 عصرنا ألف ىائمة, كجيكد طائمة أمكاؿ سبيمو في كتصرؼ المؤتمرات, لو كتعقد كاألبحاث, الدراسات
 الكبير التطكر نتيجة النفسي األفراد ألمف الميددة كاألخطاركالحركب  الحكادث بزيادة كِصؼ   الحاضر

مف زيادة أسعار كغبلء في المعيشة, كىذا الكبلـ ينطبؽ  اإلنساف حياة مف المادم الجانب أصاب الذم
عمى الشعب السكرم كما يعانيو مف تطكر ىائؿ في الجانب المادم لدرجة أصبح ييدد أمنو  خصكصان 

 بشكؿ كبير.
 يكلد أف منذ, اإلنساف تصاحب كالضيؽ كالخكؼ القمؽ فبكاعث الييف بالمطمب النفسي األمف كليس   

 الطفكلة بيف ما الخكؼ أنكاع في تغيرات التي أظيرت Walke  كالؾ لدراسة كطبقان , التراب يكاريو كحتى
 بالغة, بدرجة الشخصية الكفاية عدـ مف الخكؼ يزداد المراىقة بداية مع أنو ظير حيث ,كالشيخكخة
 النفسي لمنمك ضركرم كالطمأنينة األمف إلى الحاجة إشباعفكخة, الشيخ مرحمة إلى الخكؼ ىذا كيستمر
ذا ,ياجميع الحياة مراحؿ في النفسية بالصحة كالتمتع السكم,  القاعدة ىك النفسي باألمف الشعكر كاف كا 

 االنفعالية الحياة أرضية تشكؿ التي المشاعر ىي كالتكجس كالقمؽ الخكؼ فإف االنفعالية, السكم حياة في
 (. 107:  1990كفافي,) لسكما لغير
 خبلؿ مف المفيكـ ىذا عمى الضكء الحالية الدراسة تمقي سكؼانطبلقان مف أىمية الطمأنينة االنفعالية ك    

 ,كمككناتو كعناصره ,كأبعاده كخصائصو ,بالدراسة تناكلتو التي كالنظريات ,كأىميتو تعريفاتو عف الحديث
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عمى  كذلؾ بمعكقاتو كاآلثار المترتبة عمى انعداـ الشعكر بو كتختتـ ككسائؿ تحقيقو, كالعكامؿ المؤثرة فيو,
 :  النحك اآلتي

 :الطمأنينة االنفعالية مفيومأواًل: 
رث التربكم كالنفسي تبيف ليا اف ىناؾ تداخؿ كبير بيف مصطمح الطمأنينة اطبلع الباحثة عمى اإلبعد     

  الدراسة الحالية مصطمح األمف النفسي ألنو أعـ كأشمؿ.  األمف النفسي, كستستخدـ الباحثة في االنفعالية ك 
 مفاىيـ مع مؤشراتو في كيتداخؿ النفس, عمـ في المركبة المفاىيـ مف ليةاالنفعا الطمأنينة مفيكـف    

 اإليجابي, الذات الذات, مفيـك عف الرضا الذاتي, التكيؼ الذاتي, األمف النفسي, األمف مثؿ أخرل
 مفاىيـ مع النفسية الدراسات في عف مستكاه الحديث يككف عندما الكاقع في يتبادؿما ك ,االنفعالي التكازف
 يصعب لدرجة بالعزلة اإلحساس بالضغط, اإلحساس الخطر, تكقع الثقة, بعدـ الشعكر الصراع, القمؽ,
 .(50:  1999)سعد, بجبلء حدكده تكضيح معيا
, الشخصي" السمـ"ك "الخاص األمف"ك "الشخصي األمف"ك "االنفعالي األمف" أيضان  النفسي لؤلمف كيقاؿ    
 .(296: 1989 )زىراف, النفسية الصحة مجاؿ في األساسية المفاىيـ مف النفسي األمف مفيـك يعدكما ك 

 المغوي : التعريف أوالً 
 لساف مف كؿ في أمف كممة جاءت فقدت المعنى في الثراء ذات المغكية المفاىيـ مف األمف مفيـك يعد    

 يمي:  ما منيا نذكر ةعدّ  معانيب الصحاح كمختار الكسيط كالمعجـ العرب
 أخفتو, ضد أمنتو كقد يخؼ, لـ إذا كأمنان  آمنان  يأمف فبلف أمف كيقاؿ الخكؼ, ضد فاألمف الخكؼ:  ضد -

 .عائمتو يخافكف كال الناس يأمف كقيؿ كاحد, كؿ مف يأمف أم أمنتو كرجؿ
 .الخيانة ضد كاألمانة كاألماف, األمف مف غيرم كآمنت آمف, فأنا توأمن كقد كاألمانة: بمعنى األماف -
, بو آمف كيقاؿ التكذيب, ضد التصديؽ بمعنى الكفر ضد فاإليماف التصديؽ: -  كاإليماف قكـ, بو ككذب قـك

 كآمف التصديؽ, معناه اإليماف أف المغكييف كغيره مف العمـ أىؿ كاتفؽ آمف, فيك يؤمف آمف مصدر
  .أخبره مف كذب كأمف وب صدؽ بالشيء

 الخكؼ مف األمف الحفظ كأصؿ كالمفرد, الحفظة, ىـ أميف جمع كىـ األمنة أف جاء كقد الحفظ: -
 .كالضياع

 األميف البمد كيقاؿ كاحد, بكؿ كيثؽ كاحد كؿ إلى يطمئف كاف إذا آمف يككف الرجؿ إف فيقاؿ الطمأنينة: -
 .أىمو بو اطمأف الذم أم

  ف.دي لو إم أميف رجؿ الديف: يقاؿ -
  .ثقة بو مأمكف كقيؿ حافظان, كيتخذكنو بو, يثقكف الذم ىك القـك مؤتمف الثقة: -
  .الخمؽ كثيقة أمينة أمكف كناقة بقكتو, يكثؽ ألنو القكم فاألمف القكة: -
 أم إليو كأستأمف األمف, مكضع ىك كالمأمف نفسو, عمى ليأمف كاألمف: المستجير الحماية كطمب اإلجارة -

 .كآمنو أمنو كقد و,أمان في دخؿ
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 30: 2009 الكسيط )عقؿ, المعجـ في جاء كما منو سمـ أم شرلا كأمف سمـ, أم فيو أمف فيقاؿ السمـ: -
 .(18-17:  2003الخضرم,ك 

 :االصطالحي التعريف ثانيًا:
 عنكاف تحت كجد كثيرة كمسميات عناكيف تحت االنفعالية الطمأنينة مصطمح كالباحثكف العمماء درس    

  .النفسية الطمأنينة النفسي, األمف
 األمف كىك النفسية,ة ك االنفعالي  الطمأنينة ىك النفسي ( إلى أف األمف297: 1989 زىراف, (كذىب    

 الفسيكلكجية, الحاجات(لمخطر معرض كغير مضمكنان  الحاجات إشباع فييا يككف حالة" يكى الشخصي,
 الحاجات إشباع يككف أحيانان ك  (الذات تحقيؽ إلى لحاجةكا الذات, احتراـ إلى كالحاجة األمف, إلى الحاجةك 

 . "لتحقيقو الجيد بذؿك  السعي إلى يحتاج أحيانان ك  مجيكد بدكف
 األساسية المقكمات كأف ةمشبع حاجاتو أف يشعر الذم ىك نفسيان  اآلمف الشخص أف زىراف كيرل    

 األمف بعكسك  أمني, تكافؽك  تكازف حالة في يككف نفسيان  مفاآل كاإلنساف لمخطر, معرضة غير لحياتو
 .التيديدك  الخطر مف الخكؼك  األمف عدـ النفسي
 األمف كالنفسي ى األمف معنى أف فيرل زىراف مع النفسي األمف تعريؼ في ( 1990)الدسكقي, كيتفؽ    

 التخكؼ كعدـ كاألماف بالسبلمة المرء فييا يحس حالة "ككى (emotional security) االنفعالي
رضاءىا الحاجات إشباع فييا يككف حاؿ كىي المستقبؿ عمى فاؽكاإلش  إشباع أحيانان  يككفك  مكفكالف, كا 
 اتجاه كىك ا,الرض تجمب سكؼ كالتي المعقكلة, المجاىدة إلى يحتاج كغالبان  جيد, دكفمف  الحاجات تمؾ

 "قيمتيا ليا ةإنساني جماعات إلى ينتمي المرء أف مف كالتيقف بالذات بالثقة النفس تممؾ مف مركب
 .( 654:  2011)الشميمرم كبركات,

 بالراحة نسبي "شعكر ( في دراستيا أف الطمأنينة االنفعالية يقصد بيا10:  2002كبينت )عكدة,    
 ككاف النفسية, كاآلالـ كالصراع التكتر مف تحرر إذا الفرد بو كيشعر آلخر شخص مف يختمؼ كالسكينة
 كغير العضكية حاجاتو إشباع عمى قادران  عنيا, راضيان  نفسو مف اثقان ك  الحادة, االنفعاالت مف خاليان 

 الحياة, في متفائبلن  الذات, كتحقيؽ الذات كتقدير كاالنتماء االجتماعي التقدير إلى الحاجةمثؿ  العضكية
 ."منيـ محبكب أنو شعكر كلديو باآلخريف كيثؽ بو, الظف كيحسف كتعالى سبحانو با كاثقان  لمخير, محبان 
      لمطمأنينة النفسية. ان مرادفبكصفيا ثيف مصطمح الطمأنينة االنفعالية مف الباح كثيركما تناكؿ     

 زمةأل تعرضيا عند كطمأنينتيا النفس سككف "بأنيا النفسية الطمأنينة (1998 )الصنيع, حيث عرؼ
 االجتماعية خطارلؤل التعرض مف بالحماية الفرد شعكر ككذلؾ األخطار مف خطر ثناياىا في تحمؿ

  .(110: 2009 )بقرم, كالعسكرية" كاالقتصادية
 مف يعاني فبل كاألزمات التكترات مف الفرد بخمك" النفسية الطمأنينة (193:  1985)العيسكم, كيعرؼ    

 راضيان  نفسو مف كاثقان  يككف فأك  كالحادة العنيفة االنفعاالت مف خاليان  يككف فأك  النفسية كاآلالـ الصراعات
  .عنيا"
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منطمؽ االنفتاح عمى الدنيا كالناس كالثقة بالذات ( الطمأنينة النفسية بأنيا "2000 كيعرؼ )حجازم,    
 (.27:  2009) العتيبي," بعيدان عف االنعزالية كالكحدة, كأساس الطمأنينة الصحة النفسية اإليجابية

ة نفسية مف الشعكر باالرتياح كالسككف حال( الطمأنينة النفسية بأنيا "68:  2012كيعرؼ )أبك عمرة,   
كالطمأنينة كالتقبؿ مف أسرتو كمجتمعو ككذلؾ شعكر الفرد بالحماية مف التعرض لؤلخطار االجتماعية 

 كاالقتصادية كالنفسية". 
 نفس باألمف في الشعكر بث ىك النفسي لمعبلج الرئيس اليدؼ أف النفس عمـ مدارس اتفقت كما    

 القمؽ. مف كالتخمص اإلنساف
 في كالخطر التيديد مف كمتحرران  آمنان  الفرد فييا يككف التي الكضعية "بأنو Adlerادلر حيث عرفو    

 "كصراع داخمي التحديات مف تكتر كقمؽ كجكد قكية دكف بكضعية الكجكد مف يمكنو الذم بالشكؿ الحياة,
(Fatil & keddy, 1985: 12)  

النفسي "حالة تنتج عف القبكؿ االجتماعي كأف حالة عدـ األماف  ( يرل أف األمف1953أما سكليفاف )    
   .(175:  2001)الحطاب, "تنتج عف القمؽ الناشئ مف الخكؼ مف عدـ القبكؿ

فتشير إلى أف األمف يمثؿ "حالة مف السعادة كاليناء كالثقة الذاتية كالتفاؤؿ حيث  Englarأما إنجمر     
 .(Kerns, 1999: 457 مؤلمة" )تكجد ىناؾ انفعاالت أك مشاعر  ال
كلقد تعرضت كثير مف التعريفات لمطمأنينة االنفعالية باعتبارىا أساسان لمصحة النفسية أك مرادفان     

  .لمصحة النفسية
 الفرد شعكر" بأنيا:  االنفعاليةالطمأنينة كيعرؼ  النفسية لمصحة مرادؼ النفسي األمف أف ماسمك فيرل    
دراكو طربالخ شعكره كندرة اآلخريف, قبؿ مف كمقدر كمقبكؿ محبكب بأنو  ذكم اآلخريف أف كالتيديد, كا 

 لرعايتو كنفسيان, بدنيا معو كمتكاجدكف مستجيبكف لحاجاتو )الكالديف خاصة) حياتو في النفسية األىمية
 (.                  41: 2002) عكدة, " عند األزمات كمساندتو كحمايتو

( أف األمف النفسي ىك" كصكؿ اإلنساف إلى الصحة النفسية" كلكف يرل أف 1988 كيذكر )صبحي,    
 .  (230:  2005)الدليـ, ذلؾ مطمبان مستحيبلن بحكـ طبيعة اإلنساف كحياتو

مككنات  عدة مف كمركبان  الطمأنينة االنفعالية مفيكمان معقدان  مفيـك الدارسيف بعض اعتبر حيف في    
 التكنكلكجية بالتغيراتمفيكـ معقد نظران لتأثره  "لى أف األمف النفسي ىك ( إ82:  1996جبر,) حيث يشير
 فدرجة لذلؾ المعاصرة, الفترة في خاصة اإلنساف حياة في كالمتبلحقة السريعة كاالقتصادية كاالجتماعية

 ك ةاألكلي لدكافعو إشباعو كمدل االجتماعية كعبلقاتو الصحية بحالتو ترتبط النفسي باألمف المرء شعكر
شعكر مركب يحمؿ في طياتو شعكر الفرد بالسعادة أنو "( ب87:  2009كيعرفو )الشيرم, ,"الثانكية

 األمف فإف لذا "نو محبكب مف قبؿ اآلخريفأكالرضا عف حياتو بما يحقؽ لو الشعكر بالسبلمة كاالطمئناف ك 
 : شقيف مف يتككف النفسي
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 تكاجيو التي الصراعات حؿ عمى المرء قدرة أم الذات مع النفسي التكافؽ عممية في يتمثؿ داخمي,: األكؿ
 .الحرماف  األزمات تحمؿ 

 الخارجية البيئة مع التبلـؤ عمى المرء قدرة بمعنى االجتماعي, التكيؼ عممية في كيتمثؿ يخارج: الثاني
 .(12:  2011)الدىاف كرشدم, الخارجي كالعالـ الغريزية المطالب بيف كالتكفيؽ

 األمف أف فيرل ب,مرك مفيـك بأنو النفسي األمف إلى نظرتو في جبر مع (19:  1999سعد,(كيتفؽ    
 :  إنسانية كمية فمسفية نفسية تراكمية تكاممية ظاىرة يعد النفسي

  .النفسية الطاقة مف معيف قدر إلى تحتاج ظاىرة أم :نفسية -
 .لمذات الميددة المكضكعاتك  ؤلشياءل المعرفية بالقيمة يتحدد النفسي األمف أف بيا كيقصد :فمسفية معرفية -
 .االجتماعية التنشئة كبعممية االجتماعي, كالنسيج االجتماعية, بالظركؼ تتأثر أم: اجتماعية -
  .لمقياس قابمة ظاىرة ىك النفسي األمف أف بمعنى: كمية -
 كمستكياتيـ ية,العمر  مراحميـ بشتى ان جميع البشر أبناء فييا يشترؾ إنسانية سمة النفسي األمف إف :إنسانية -

 كالمعرفية. كاالجتماعية, الثقافية,
 ىذا يتككف النفسية الطمأنينة لمفيـك الجكانب كمتعدد شامبلن  نظريان  نمكذجان أ كضع فقد��Ryff رايؼ أما    

 يجابيةاإل العبلقة )تقبؿ الذات, النفسية الطمأنينة مفيـك تشكؿ أساسية عناصر ستة مف النظرم النمكذج
( الذاتي التطكر, أىداؼ ذات الحياة, الذاتية البيئة ىعم السيطرة, االستقبللية, اآلخريف مع

 .(24:  2004)العقيمي,
( األمف النفسي بأنو "التحرر مف الخكؼ أيان كاف مصدر ىذا الخكؼ 1983كعرؼ عبد الخالؽ )    

كقو كمركزه كيشعر اإلنساف باألمف متى ما كاف مطمئنان عمى صحتو كعممو كأكالده كمستقبمو كحق
 "االجتماعي, فإف حدث ما ييدد ىذه األشياء أك حتى تكقع الفرد ىذا التيديد فإنو يفقد شعكره باألمف

 (.70:  2003)العمر,
( األمف النفسي عمى أنو "شعكر الفرد بتقبؿ اآلخريف لو كحبيـ إياه 1990) عبد السبلـ عرؼكما     

حساسو بالسبلمة, كندر شعكره كأنيـ يعاممكنو بدؼء, كشعكره باالنتماء إلى  الجماعة كأف لو دكران فييا, كا 
 (20: 2012بالخطر كالتيديد كالقمؽ") كافي, 

"إحساس الفرد باألماف كالثقة كالتحرر مف الخكؼ  ( األمف النفسي بأنو1995كيعرؼ)جابر ككفافي,     
 (.  10: 2011أك مف التيديد") الناجـ, 

 بحيث تكقعو, أك الببلء كقكع عند مطمئنة آمنة النفكس تككف أف "ىك( 10:  2003كيعرفو )الشريؼ,    
 شأف مف التيكيؿ أك لؤلعماؿ ترؾ أك األحكاؿ في اضطراب كال كثير جزع أك معيب قمؽ عمييا يظير ال

 .كاالنزكاء" كاإلحباط, كاليكاف, اليأس, إلى يفضي تعظيمان  األعداء لمخططات التعظيـ أك المصائب



 
70 

أف لصفة المفردة التي تدؿ عمى أف اإلنساف استطاع ا( بأنو "2041 :2010 )الصيفي, يعرفوكما     
يسير مممكتو الداخمية, كيحكميا كيسكسيا, كىي الصفة التي تدؿ عمى انسجاـ عناصر النفس كتكافقيا 

 . "كانقيادىا في خضكع كسبلـ لصاحبيا
 التعريفات ىذه أغمب أف لتر  االنفعالية نينةلمطمأ المتعددة التعريفات ىذه الباحثة استعرضت أف كبعد    
 : عدة جكانب ىعم ركزت قد
 .األلـ أك القمؽ أك كالتيديد الخطر عف كالبعد الشخصية السبلمة ضماف - أ
 .كاحتراـ كمحبة كمكدة ءبدؼ كالتعامؿ لو اآلخريف بتقبؿ الفرد إحساس ضركرة - ب
 كاجتماعيان  كانفعاليان  كشخصيان  فسيان ن متكافقان  الشخص يككف حيث النفسية الصحة في السبلمة ضماف - ت
 الكالديف كاف سكاء بو المحيطيف اآلخريف كمع نفسو مع بالسعادة كيشعر ) األسرة( بيئتو كمع نفسو مع أم
  . اإلخكاف أك
مف خبلؿ ماسبؽ نجد أف التعاريؼ السابقة لمطمأنينة االنفعالية تباينت كاختمفت مف حيث المفيـك ك     

 أنو إال ,النفس عمـ مجاؿ في كالباحثيف العمماء جميع يعتمده تعريؼ يكجد فبلليا,  كالعناصر المككنة
كانطبلقان مف ذلؾ تعرؼ الباحثة , منياان جزء أك لو كمكمبلن  اآلخر لمتعريؼ امتداد تعريؼ كؿ اعتبار يمكف

 شعكره خبلؿ مف دهستميم كالذ داخمو, مف مفكاأل كالسكينة ليدكءبا الفرد شعكرالطمأنينة االنفعالية بأنيا: 
 كأف كدكدة صديقة بيئة حكلو مف البيئة يرل حيث ,تيديدكال بالخكؼ شعكره كعدـ حكلو, مف االستقرارب

 صعكبات جيةمكا عمى يساعده مالذ األمرـ, كالدع السند لو كيقدمكف كيقدركنو كيقبمكنو يحترمكنو اآلخريف
 .فعالة بطريقة تياكمعالج الحياة
 مأنينة االنفعالية:أىمية الطثانيًا: 
 ميده مف كمكاف زماف كؿفي   ف,اإلنسا ايتطمع إلييالتي مقكمات الحياة  أىـ مف النفسي األمف دّ عيُ     
ينشد فيو األماف  آمف مكاف إلى ىرع ينوكد كعرضو كمالو نفسو في ييدده  ما كجد فإذا لحده, إلى

 (.28: 2009)الشيرم,  كاالطمئناف
مف النفسي يمكف تصكرىا مف خبلؿ األمف إلى الحياة كاألمف الحيكم, حيث تشكؿ كأىمية الشعكر باأل    
مناص مف إشباعيا الستمرار الكائف اآلدمي, كما يشكؿ األمف  حاجات البيكلكجية حاجات مستقمة الال

ا قد تشكؿ فاعمية أشد منو مادامت مرتبطة مف ينلك, تصؿ إلى ما ىك حيكم النفسي بدكره حاجة ممحة ال
 (.655:  2011)الشميمرم كبركات, ب يتدفؽ ما ىك حيكمجان
 نمكملالميمة  الحاجات مف يعد حيث ,كالجماعة الفرد إليو يحتاج ضركرم مطمب النفسي األمفف    

 الرخاء يكرث كالطمأنينة باألمف الشعكر فإ كحيث ,كالمجتمعية النفسية كالصحة كالمتزف السكم النفسي
 الحاجة أىمية كتبدك, لديو الطمكح كدرجة بالطمأنينة الفرد شعكر بيف تامان  ان انسجام يكلد مف ثـك  ,النفسي
 اليرمي النمكذج مف الثاني المستكل في كضعيا حيث اإلنسانية لمحاجات ماسمك تقسيـ في األمف إلى
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 راـ,كاالحت التقدير إلى فالحاجة الحب, إلى الحاجة ثـ الفسيكلكجية بالحاجات يبدأ التقسيـ كىذا لمحاجات,
 (22:  2012)أبك عمرة, االحتماؿ قميؿ الذات تحقيؽ أف ماسمك كيرل الذات, تحقيؽ إلى الحاجة ثـ
 : تيةي أىمية تتجمى في الجكانب اآلأف لؤلمف النفس( 16: 2005)أقرع,  كقد بيف    

 ياتو,ح كجكده كشقيؽ قريف كىك ظبللو, في إال اإلنساف يعيش ال الذم الفيء تمثؿ :عظيمة قيمة األمف -
 الحياة تمؾ اقترنت إذا األرض, إال في الخبلفة كظيفة بيا تنيض إنسانية, حياة تقـك أف مطمقان  يمكف فبل

طبلؽ كتكظيؼ ظمو في الحياة اإلنساف يستطيع كارؼ, بأمف  الحياة معطيات كاستخداـ قدراتو, ممكاتو كا 
 كيطمئنو األرض, في الخبلفة ظيفةك  يؤدم أف يسمح لئلنساف باألمف كاإلحساس الحياة, لعمارة حكلو مف
  و.كأرزاق كمعاشو نفسو عمى

 الفكرم السميـ كاإلبداع فالتخطيط سابغ, أمف ظبلؿ في إال ازدىار كال تنمية فبل ة:لمتنمي أساسي األمف -
 كاستقرار أمف ظؿ في إال ممكنة الحدكث غير أمكر كىي التنمية, مرتكزات أىـ ىي العممية, كالمثابرة
 .كاستثماراتو كثركاتو نفسو عمى إلنسافا فيو يطمئف

 يقتضي كاف العدؿ فإذا العكس, كليس غاية لمعدؿ بالنسبة فاألمف لؤلمف, سبيؿ كالعدؿ: العدؿ غاية األمف -
 في األمف لتحقيؽ إال نزؿ ذاتو ما الشرع فإف المستقيـ, القسطاس يمثؿ الذم بميزانو كالحكـ الشرع تحكيـ
 تنحصر الدكلة كاجبات إفكؿ"تق الحكمة الجامعة فإف كلذا األمف, غياب لىإ يؤدم العدؿ كغياب الحياة,

 ".العباد كأمف الببلد عمراف :ىما أمريف في
 ىذه إلى إنساف أكؿ ىبطف أ منذ متتالية متعاقبة الشرائع ا أنزؿ فقد ى:األسم كىدفيا الشرائع غاية األمف -

 شأف السماء لرسالة كيككف إال جيؿ يبعث كال أمة قـكت فما كتبلزمو, تتابعو ا عناية ظمت حيث األرض,
 . معو

 ىي كاألـ المرء, طفكلة إلى جذكره تمتد حيث ة:اإلنساني لمشخصية الميمة الحاجات حدأ النفسي كاألمف -
)الشيرم,  النفسي باألمف المرء شعكر في ميـ دكر الطفكلة كلخبراتف, باألم الطفؿ لشعكر مصدر أكؿ

2009 :28.) 
صية اإلنسانية تشمؿ لمشخ الطمأنينة االنفعاليةأف أىمية ( 12-11: 2003)الشريؼ,  أشار كقد    

 ية: تالجكانب اآل
 بعيد الثبات ففإ خائفان  مضطربان  مشكشان ف اإلنساف كا فمتى النفسي, االستقرار الثبات: كيؤدم إلى1-

 .المناؿ منو
بالمرء عف ىذيف  يبتعد بأف كفيؿ مف النفسيككبلىما مدمراف لئلنساف كاألط: كاإلحبا اليأس عف البعد2-

 المرضيف الخطيريف.
, كثير التفاؤؿ, يشبع األمف ان طمكح ,ان كىذا األمر ميـ يجعؿ الفرد مطمئن اإلسبلمية: الشخصية تكامؿ3-

 كاالطمئناف حكلو. 
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ذف ا, ككاثقان : كاثقان بأف كؿ شيء بيد ا لف يصبو أم مكركه إال بإكنصره ا بمعية الكاممة الثقة4-
 .بنصر ا

 عممو بأداء فرد كؿ فسيقـك األفراد لجميع تكفر إف النفسي األمف أف 84) : 2000,)زىراف كيرل    
 كما الطبيعية, حياتو كيمارس كينتج, عممو في يسعد باألمف يشعر الذم اإلنساف ألف المناسب, بالشكؿ
 لمفرد فبالنسبة كالدكلة, كالمجتمع لمفرد بالنسبة ,خرآ إلى شخص مف كخدماتو األمف إلى الحاجة كتختمؼ

 التي العكامؿ مف سبلمتو عمى تحافظ فيي لممجتمع كبالنسبة لحريتو, الضماف ىي األمف خدمات فإف
 .ربكعيا في الحاؿ كاستقرار كيانيا عمى يحافظ األمف فإف لمدكلة كبالنسبة النظمية, مقكماتو تيدد
األمف النفسي لمفرد كي يعيش ىانئان مطمئنان يستطيع أف يستمتع  مما سبؽ يتضح أىمية مكضكع    

 كترتفع صكرة الفرد أماـ نفسو كمف حكلو, كيشعر بالسعادة كالفرح. ,دكف منغصاتمف بحياتو 
 ان ر نظ النفسية, المرء صحة في كبير تأثير ليا التي األساسية النفسية الحاجات مف كحاجة النفسي فاألمف 

 كالحركب يياف المرغكب غير القيـ بعض كظيكر العصر, ليذا ةالسريع لمتغيرات
مسف في ظؿ ىذا الظركؼ الصعبة التي تمر فييا سكريا التي بات فييا ال يعيشو الذم كالزعر تيديداتكال

 األمف غير مكجكد بأبسط صكره. 
 :النفسية النظريات ضوء في االنفعالية الطمأنينة لمفيوم النظرية المعالجةثالثًا: 

 حيث ذلؾ في الرائدة ماسمك نظرية تعتبر, ك لمفيكـ الطمأنينة االنفعالية المفسرة النظريات عددتت    
 تناكلت التي النظريات كاختبلؼ تعدد مف رغـعمى ال, ك إشباعيا كضركرة األمف إلى الحاجة تناكلت

 كاالطمئناف باألمف لفردا شعكر أف إلى ذىبكا المنظريف معظـ أف إال كالتحميؿ بالدراسة اإلنسانية الشخصية
)عكدة,  لممرضى النفسي العبلج ينتيي كحيث سمككو كتحديد صيتوشخ تككيف في األساسية الركيزة ىك

2002 :43.) 
 االنفعالية: لمطمأنينة المفسرة النظريات مف النماذج بعض الباحثة تعرض يمي فيماك     

 أواًل: النظرية اإلنسانية:
 (Maslow) ماسمك كيعد السمكؾ في كدكرىا الحاجات أىمية عمى سانياإلن االتجاه أصحاب يؤكد    

 مف يأتي الفرد عند النفسي األمف انعداـ أف ماسمك يؤكد إذ االتجاه, ليذا ممثمي خير (Rogers)كركجرز
 الفرد حاجات إشباع في تسمح التي فالبيئة البيئة, في يككف اإلشباع ىذا فأك  الحاجات إشباع عدـ

 فتككف الفرد حاجات تشبع ال التي البيئة بعكس النفسي, باألمف فيشعره لمفرد إسناد مصدر تعد األساسية
 النفسية الصحة كاضطراب النفسي األمف الحاجة إلى إحباط بيف ماسمك كيربط ألمنو, تيديد مصدر

(Ryckman, 1978: 330). 
 :تيكىي كاآل كؿ الطبيعة اإلنسانيةالنظرية اإلنسانية عمى بعض المسممات حكتقـك     

 .بذاتيا تتغير كال عمييا مفطكر بيكلكجي أساس ذات داخمية طبيعة لو منا بلن ك أف 1-
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 الثانية كالصبغة اآلخريف عف الفرد تميز ذاتية األكلى الصبغة ,صبغتيف ذات الطبيعة ىذه أف  2-
 .كمو بالجنس خاصة

 .لبلختراع ال لبلكتشاؼ العممية لمدراسة الداخمية الطبيعة ىذه إخضاع اإلمكاف في أف -3
 .طيبة أنيا أك كالشر الخير بيف حيادية ماإ كىي بطبعيا شريرة ليست الطبيعة ىذه أف4-
 مف بدالن  كتشجيعيا استحضارىا األفضؿ فمف شريرة كليست طيبة أك حيادية الداخمية الطبيعة ىذه حيث5-
ذا كبتيا  .ناءكالي السعادة ىإل فسنصؿ حياتنا بقيادة ليا سمحنا ما كا 
 باطنيان  أك ظاىريان  االعتداؿ سيصيبو اإلنكار فإف الفرد أك لمكبت" المبية "الطبيعة ىذه تعرضت ما إذا6-
 .عاجبلن  أك آجبلن 
 الحيكاف غرائز مثؿ مسيطرة أك قكية ليست -تتغير ال مف ككنيا رغـعمى ال– الداخمية الطبيعة ىذه7-
نما  ىعم تقيرىا أف الخاطئة االتجاىات الثقافية أك ضغكطال أك الخارجي لمتدريب يسيؿة, رقيق ضعيفة كا 
 .أمرىا
 أك العادم الشخص عند تختفي أك تغيب ما نادران  فيي الطبيعة ليذه الظاىر الضعؼ ـ مفرغعمى ال8-
 .ذاتيا تحقيؽ سبيؿ في بإلحاح تضغط كامنة تظؿ فإنيا ,كبتيا ؿحا في المعتؿ الشخص حتى
 عف الطبيعة ىذه تكشؼ حتى الخارجي التدخؿ ضركرة خبلؿ مف ةالسابق الصفات ىإل ننظر أف يجب9-
 .مرضية خبرات ىإل كاأللـ الحرماف خبرات مف لو تتعرض ما نحكؿ كحتى ,كتحققيا ذاتيا

 السمكؾ كاف ذلؾ أجؿ كمف ,ككمية متكاممة بطريقة كيفكركا يتعرفكا أف األفراد تدفع الطبيعة ىذه أف 10-
 (.27-26: 2004)العقيمي,  حد ذاتوب ىدؼ نوأ كما سبب لو البشرم

نما ,الكحيد لمدافعية األساس ىي تليس الحياة عمى لئلبقاء البلزمة الفسيكلكجية الحاجات إف -11  كا 
 النسبي اإلشباعك  ما, مستكل في النجاح يتطمب ىرمي تسمسؿ داخؿ األخرل اإلنسانية الحاجات مع تنتظـ
 .إلحاحان  أكثر باعتباره قبمو لما
 :كىي داخؿ ىذا التسمسؿ اليرمي مستكيات ةبسبع الحاجات صنفتكقد     

 .سجنكال كالطعاـ اليكاء إلى الحاجةمثؿ  اليـر قاعدة تحتؿ التي الفسيكلكجية الحاجات :األول المستوى
 .باالطمئناف كالشعكر الخارجية األخطار تجنب إلى الحاجة كىي األمف حاجات ي:الثان المستوى
 .كالعناية كالعطؼ الحب عمى الحصكؿ كمنيا كاالنتماء الحب تحاجا ث:الثال المستوى
 حاجات س:الخام المستوى -.كالتقبؿ التقدير إلى كالحاجة كاالحتراـ التقدير حاجات ع:الراب المستوى
 .كاإلبداع اإلنجاز إلى كالحاجة الذات تحقيؽ

 كالحاجة ,المعمكمات اباكتس في كالرغبة االستطبلع كحب كالفيـ المعرفة حاجات س:الساد المستوى
 الناس عند مكجكدة تككف ال قد الحاجات ىذه كلكف ,اإلنسانية العبلقات عف كالبحث كالتنظيـ اإلرشاد إلى

 .ان جميع
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 صيغ عف البحث في اإلنساف كنشاط اليـر قمة في تقع التي الجمالية الحاجات ع:الساب المستوى
 الناس مف القميؿ إال بيا يشعر ال قد كالتي الجميمة لؤلشياء االرتياح أك بالجمالية كالشعكر ,الجماؿ

.(Klausmeir, 1971: 227-229) 
مف  التحرر لـ,األ كتجنب الجسمية الحاجات ؿتشم األمف إلى الحاجة أف إلى ماسمك يشير كما    

 (.59:  2012)قدكـ, كاالطمئناف باألمف كالشعكر الخكؼ,
س ثابتان لجميع األفراد فيناؾ بعض الذيف يؤجمكف إشباع كترل ىذه النظرية أف المدرج اليرمي لي    

الحاجات العضكية في سبيؿ مساعدة األصدقاء أك استكشاؼ شيء جديد, كيتـ إشباع حاجات األمف 
 عف كالبحث كالقمؽ األلـ مصادرلالفرد  كمف أىميا تجنب نمكه, كمرحمة الفرد بكسائؿ كثيرة كحسب طبيعة

 (.659: 2011 بركات,ك  الشميمرمالطمأنينة)
 غياب تعني ال حالة بكصفيا النفسية كالصحة ,النفسية لمصحة مرادؼ  النفسي األمف أف ماسمك كيرل    

 قدرتو أم, ليا يتعرض التي اإلحباطات مكاجية عمى الفرد قدرة أيضان  ىي بؿ ,فقط المرضية األعراض
 النفسي األمف مككنات تحدد مؤشران  عشر أربعة ماسمك كضح كقد االجتماعي كالتكيؼ الذاتي التكافؽ عمى
 : كىي
 . بدؼء لو تنظر الناس كأف كمقبكؿ محبكب بأنو المرء يشعر أف 1-
 . فيو مكانة ذك كأنو االجتماعي محيطو مع كاأللفة نتماءباال المرء يشعر أف -2
 . كالتيديد كالخطر القمؽ مستكل انخفاضك  بالطمأنينة المرء يشعر أف -3
 . كالخير كالحب بالكد مميئة سعيدة الحياة بأف المرء يشعر أف -4
 . الخير يحبكف كدكدكف طيبكف أنيـ عمى اآلخريف المرء يدرؾ أف -5
 . يعادييـ كال كيسامحيـ معيـ كيتعاطؼ اآلخريفب المرء يثؽ أف -6
 . الشر كتكقع التشاـؤ مف أكثر الخير كيتكقع المرء يتفاءؿ أف -7
 . القناعة أك كالرضا كالقبكؿ السعادة نحك المرء يميؿ أف -8
 . كاالسترخاء كالسكينة باليدكء المرء يشعر أف -9

 . الصراع كالتردد كقميؿان انفعالي ثابتان  المرء يككف أف -10
 . االجتماعية نحك كالنزكع الذات حكؿ التمركز مف بدالن  العالـ حكؿ المرء يتمركز أف -11
 الرغبة مجرد مف أكثر مشكبلتو مكاجية في بالقكة شعكره خبلؿ مف كيحترميا ذاتو المرء يتقبؿ أف -12

 . كالسيطرة
 . الكاقع مع التكيؼ عمى كقدرتو المرء عند النزاعات العصابية في نسبي تقصي -13
 باآلخريف كاالىتماـ كالتعاطؼ كالشفقة كالتعاكف إنسانية اىتمامات المرء لدل تكجد أف -14
 الصحة أسباب ىي كالطمأنينة كاالنتماء كالقبكؿ الحب األكلى ثةالثبل العناصر في أف ماسمك كيرل    

 بالنسبة أساسية حاجات يعتبرىا كىك النفسية الصحة عف ناتجة التالية عنصران  عشر األحد بينما النفسية,
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اشباعيا ,لمفرد  كالنضج الرشد مرحمتي في النفسية بالصحة الفرد شعكر أساس يعتبر الطفكلة في ك 
 (.34-33 :2010ف )محمد, باألم حساسوا  ك 

 ذلؾ تتعدل بؿ كمظاىره النفسي باألمف التعريؼ حدكد عند ان آنف المذككرة ماسمك مؤشرات تقؼ كال    
 الكقت كفي اآلمف النفسي المناخ تككيف في شارؾت عكامؿ عدىا يصمح التي المظاىر مف مجمكعة لتبيف
 مف يتبعيا كما كباآلخريف بالنفس كالثقة التيديد درمصا انتقاءك  كالقبكؿ بالمحبة فاإلحساس و,ل نتيجة نفسو

 التي الطاقات كتكفير الشدة مشاعر مف كالتحرر االجتماعي التكافؽ كتحصيؿ نجازاإل نحك آمنة انطبلقة
 (. 18-17:  1998سعد,) وعن تنتج بالضركرة كىي النفسي لؤلمف عكامؿ كميا كالتكتر, الضغط يستنفذىا
 أف أىـ افتراضات ماسمك ىي:  Muchinsky) ( مكشنسكي كيرل

 .سمككو كتحدد اإلنساف عمى تسيطر الحاجات إف -1
 إشباع إلى بالتدريج ينتقؿ ثـ األدنى المستكل حاجات مف ابتداء نظامية بصفة حاجاتو اإلنساف يشبع -2

 .األىمية في تعمكىا التي الحاجات
 .ياكم رلاألخ الحاجات عمى كأسبقية أىمية األدنى المستكل لحاجات -3
 ترتيب في خالفو نوأ إال اإلنساف في كأثرىا الحاجات أىمية في ماسمك (Porter) بكرتر أيدقد ك ىذا     

 يذكرىا لـ التي االستقبلؿ إلى الحاجة كأضاؼ أكلى كحاجة النفسي األمف حاجة بكرتر كضع إذ الحاجات,
 المادم الدخؿ مثؿ أمكر عمى شتمؿت النفسي األمف إلى الحاجة أف بكرتر كيرل مستقمة, كحاجة ماسمك

 .(Maslow, 1942: 331-333) كالتقييـ المكضكعي كالعدالة, الخدمة, في كالتثبت كالتقاعد, المناسب,
 الفرد شخصية فأك  فييا, كالتحكـ كتكجيييا نفسو قيادة عمى القدرة لديو اإلنساف أف ركجرز يرل بينما    
 نحك عمى يعمؿ اإلنساني السمكؾ فأك  كاالجتماعية, المادية بيئةكال الذات بيف المستمر لمتفاعؿ نتاج ىي
 عند التكافؽ مفيـك ارتبط كقد,     الذات تحقيؽ ىك األساسي كدافعو ىدفو لتحقيؽ إيجابي مكحد كمي

 الحقيقية الكائف كخبرات الذات بيف تطابؽ نوأ عمى السميـ التكافؽ عد حيث لديو الذات بمفيـك ركجرز
 سكء أف إلى ركجرز يشير, كما قمؽ أك تيديد دكفمف  كميا خبراتو كتقبؿ دقيؽ ترميز ىإل يقكد كالذم
 بدكره ىذا كيؤدم الكعي, مرتبة بمكغ مف الحسية خبراتو مفان عدد الفرد يمنع عندما يحدث النفسي التكافؽ
 الذات بناء جشطالت في انتظاميا عدـ كالى رمزية صكر إلى المنبيات ىذه تحكؿ دكف الحيمكلة إلى

 يسمح كضع في الذات مفيـك يصبح عندما فيتحقؽ النفسي التكافؽ أما ,ان نفسيان تكتر  المكقؼ ىذا كيسبب
مفيكـ الذات  مع كمتسقة ثابتة عبلقة كفي ,رمزم مستكل في ممثمة تصبح أف لمفرد الحسية الخبرات لكؿ

 .(373: 2010)عبد ا, 
ة إلى األمف, كالتي تمتد لتشمؿ جميع مناحي حياة الفرد, كمما سبؽ يتضح شمكلية نظرة ماسمك لمحاج    

في تفاعمو االجتماعي مع اآلخريف, كالبد مف التنكيو أخيران إلى أف ماسمك يعتبر مف أكائؿ مف  السيما
تناكؿ مفيكـ األمف النفسي عف طريؽ البحكث اإلكمينيكية, حيث ركز في نظريتو عمى الحياة كما يحدث 
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تحقيؽ السمكؾ الظاىرم حسب السمـ اليرمي لمحاجات, فعندما يشبع الفرد الحاجات فييا, كما ركز عمى 
 الفيزيكلكجية يسعى إلى إشباع الحاجة إلى األمف كالطمأنينة االنفعالية.

 ثانيًا: نظرية التحميل النفسي : 
ت فسر مفيـك األمف النفسي عف طريؽ افتراضانفسية, حيث  نظرية صاحب أكؿ فركيد كاف ربما    

 (.134: 2013نعيسة, ) نظرية كآراء يدكر حكليا جدؿ لـ ينقطع
 الحاسـ كالدكر المبكرةة, الطفكل سنكات في الفرد ليا يتعرض التي الخبرات أىمية فركيد عمىفقد أكد     
 فييا األكبر القدر يكتمؿ الشخصية أف لأر ك  ,الشخصية لبناء األساسية الخصائص إرساء في تمعبو الذم
العمر, كأكد عمى أف كجكد اإلنساف في جك مف األمف كالمحبة كالعطؼ  مف الخامسة السنة نياية عند

محمد, ك  76: 1987, ليندزم كىكؿ)في بناء شخصية سكية  ان كميم ان كبير  ان أثر يؤدم كاالحتراـ كالحناف 
2010 :31.) 

 كغريزة الذات بغرائز ماهس لما تنتج كبقائيا الذات حماية عمى تعمؿ التي الدكافع أف فركيد يرل كما    
اذا كالبقاء الحب معناىا الحب إلى الحاجة عنده أشبعت إذا ,كالعدكاف البقاء  سمكؾ إلى يؤدم تشبع لـ ك 

 (. 31: 2010)محمد,  األمف مف تشبع لـ حاجتيـ أف بمعنى عدكاني
 عمره في مراحؿ النفسي باألمف الطفؿ إحساس كفي األكلى السنكات في األـ دكر أىمية فركيد كأكد    

,  مف خبلؿ تكفير جك الدؼء العاطفي مستقببلن  كاتجاىاتو الشخصية سماتوف عميو, كتأثيره األكلى )قدـك
2012 :61). 

 كما كتقكـ نظرية فركيد في التحميؿ النفسي عمى عدة أسس منيا:     
ليو إ وتتج كمكضكع ,بالطاقة يمدىا مصدر منيما لكؿ الغرائز مف رضتيفمتعا كعتيفمجم كجكد  -

 .المكت كغرائز ياةالح غرائزغيو كىما تبت وهدف اإلشباع بغرض
 خفض إلى الفرد ميؿ عمى كينص ,كاالتزاف الثبات مبدأ لمفرد النفسية الحياة تحكـ التي المبادئ مف  -

 .الثبات أك االتزاف لحالة بمكغان  ممكف مستكل أدنى إلى تكتراتو
 .األلـ كتجنب كالسركر المذة اللتماس الفرد داخؿ طريةف نزعة كجكد عمى كينص ةالمذ مبدأ  -
 يعمؿ الذم كالمبدأ ككظائفو كخصائصو مككناتو منيا لكؿ لمشخصية رئيسة أجيزة ثبلثة بيف فركيد ميز  -
 (.46: 2002)عكدة,  األعمى اكاألن ناكاأل اليك ىي النظـ كىذه ؾ اإلنسافسمك  لوان كفق
 ماقكـ عمى أساس أنو عندلتحميؿ النفسي يية كفؽ نظرية النينة االنفعاكمما سبؽ نجد أف مفيكـ الطمأ    

ذا لـ يحصؿ عمى إشباع لغرائزه فإنو يمجأ إلى  يشبع الفرد الغرائز المكجكدة لديو فإنو يصبح آمف نفسيان, كا 
, كيككف ذلؾ لفترة مؤقتة, كلكف الباحثة ترل أف األمف النفسيالحيؿ الدفاعية حيث تكفر لو جزء مف 

دكر الفرد في الجماعة كما أبعده عف إنسانيتو كجعمو محكر التكافؽ النفسي عند المدرسة التحميمية أغفؿ 
عبدان إلشباع حاجاتو كسمبو إرادتو, حيث جعؿ سمككو مقترنان دائمان باستجابة تتعدؿ كفؽ المثيرات 

 ألنانية. الخارجية, كما كنظر إلى الفرد عمى أنو أسير نفسو الغريزية كالعدكانية كا
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 ثالثًا: نظرية كارين ىورني: 
تشير كاريف ىكرني إلى أف شعكر الفرد باألمف النفسي يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى عبلقة الطفؿ     

بكالديو منذ المحظة األكلى في حياتو, كيمكف أف يحدث أمراف في ىذه العبلقة, أكليما: أف يقكـ الكالداف 
: أف يبدم يماكثاني, النفسي فؿ, كبالتالي يشبعاف حاجتو إلى األمففي إبداء عطؼ حقيقي كدؼء نحك الط

 النفسي الكالداف عدـ المباالة بؿ كعداء لدرجة الكراىية نحك الطفؿ, كبالتالي يحبطاف حاجتو لؤلمف
 (. 31: 2003)الخضرم, 

صابي, حيث يرل فالظركؼ األكلى تؤدم إلى النمك السميـ, بينما الظركؼ الثانية تؤدم إلى النمك الع    
ىكرني أف أصكؿ السمكؾ العصابي ينشأ نتيجة لعدـ نمك الطفؿ في جك أسرم ينعـ فيو بالدؼء كالحب 

 (. 206: 1990)جابر,  مف خبلؿ عبلقتو بكالديو
ىما مف العكامؿ التي تؤثر في تشكيؿ  النفسي كقد أشارت ىكرني إلى أف القمؽ األساسي كانعداـ األمف    

, كقد يصبح عجزشعكره بالحتى تقمؿ مف عزلتو ك عدة  ف الفرد يمجأ إلى أساليب دفاعيةالشخصية, لذا فإ
ة جذابة أماـ يحاكؿ أف يككف لنفسو صكرة مثالي الفرد عدكانيان أك مذعنان ليستعيد أمنو المفقكد, أك قد

��.(Arndt& William, 1974: 206) اآلخريف 

ي كفؽ نظرية ىكرني, يعكد في جذكره إلى أسباب كمما سبؽ يتضح أف شعكر الفرد باألمف النفس    
اجتماعية أىميا عبلقة الطفؿ بكالديو منذ بداية مرحمة الطفكلة, فعطؼ الكالديف كدؼء عبلقتيما بطفميما 
يشبعاف حاجة الطفؿ لؤلمف, كترل أف أصكؿ السمكؾ العصابي يكمف في إىماؿ الطفؿ كعدـ مباالة 

ينعـ فيو بالدؼء كالحب مما يسبب انعداـ األمف كالشعكر بالقمؽ  الكالديف بو, فينشأ في جك أسرم ال
, كانطبلقان مف ذلؾ تؤكد الباحثة عمى ليشعر باألمفعدة األساسي, كبالتالي يمجأ إلى أساليب دفاعية 

أىمية التنشئة االجتماعية السميمة لمطفؿ منذ مراحؿ حياتو المبكرة في إكسابو الشعكر بالطمأنينة 
 االنفعالية.

 : Erikson ريكسون إنظرية رابعًا: 
يعتبر إريكسكف الحاجة إلى األمف النفسي مف أىـ الدكافع النفسية االجتماعية التي تحرؾ السمكؾ     

ذا أخفؽ المرء في تحقيؽ حاجتو إلى األمف فإف ذلؾ يؤدم إلى عدـ القدرة  اإلنساني كتكجيو نحك غايتو, كا 
كىك حجر الزاكية في الشخصية السكية, ينشأ مف إشباع حاجات  عمى التحرؾ كالتكجو نحك تحقيؽ الذات

الطفؿ األساسية, حيث يدرؾ نفسو عمى أنو يستحؽ الرعاية كالتقدير, كيرل العالـ عمى أنو مكاف آمف 
كمستقر, كمف فيو معطاؤكف كيمكنو الكثكؽ فييـ, كىذا اإلحساس باألمف يصبح قاعدة إلنجازات كنجاح 

 (. Erikson, 1994: 223الفرد مستقببلن ) 
كما يرل أف الحاجة إلى األمف مف أىـ الدكافع النفسية االجتماعية التي تحرؾ السمكؾ اإلنساني     

ذا أخفؽ المرء في تحقيؽ حاجتو  األمف فإف ذلؾ يؤدم إلى عدـ القدرة عمى  إلىكتكجيو نحك غايتو, كا 
 (.90: 1996التحرؾ كالتكجو نحك تحقيؽ الذات ) جبر, 
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مما سبؽ نجد أف إريكسكف أكد عمى أف الحاجة إلى األمف ىي أكؿ الدكافع االجتماعية التي تحرؾ ك    
ذا أخفؽ الفرد في إشباع حاجتو إلى األمف فإف ذلؾ سيعيؽ قدرة  السمكؾ البشرم كتدفعو نحك غايتو, كا 

  ليأس. الفرد عمى التحرؾ كتحقيؽ الذات, كالذم يؤدم بدكره إلى النياية الحتمية أال كىي ا
 : Porterنظرية بورترخامسًا: 

ر بالرخاء األمريكي الذم كاف سائدان في عيده, إذ يرل أف قمة مف الناس تعكست ىذه النظرية تأثر بكر     
 ,تشكؿ دافعان  باعتبار أف مثؿ ىذه الحاجات ال ,تحرؾ سمككياتيـ الحاجات الفسيكلكجية كالجكع كالعطش

تب بكرتر الحاجات ترتيبان مشابيان لترتيب ماسمك مع حذؼ الحاجات كقد ر  ,ألف إشباعيا حاصؿ كمضمكف
ضافة الحاجة إلى االستقبللية التي تؤكد حاجة الفرد إلى الشعكر بتكافر فرص المشاركة في  الفسيكلكجية, كا 

)الشميمرم  كأف تككف لديو صبلحية السيطرة عمى مكقؼ العمؿ الخاص بو ,صنع القرارات التي تعينو
 (.660: 2011كبركات, 

 : اآلتيكقد صنؼ بكرتر الحاجات عمى النحك  
مثؿ الدخؿ المادم المناسب, كالتقاعد, كالتثبيت في الخدمة, كالعدالة, كالتقييـ  :الحاجة إلى األمف -

 المكضكعي, كالتأميف, ككجكد جمعيات أك نقابات مينية.
ماعة مينية, كصداقة, كالقبكؿ مف الحاجة إلى االنتساب إلى جماعة عمؿ رسمية أك غير رسمية أك إلى ج -

 زمبلء النظاـ. 
مثؿ المكانة, كالمركز, كالمقب, كالشعكر باحتراـ الذات, كالشعكر باحتراـ  :الحاجة إلى تقدير الذات -

 اآلخريف, كالترقيات كالمكافآت.
لميمة مثؿ ضبط الفرد لمكقؼ عممو, كتأثيره في النظاـ كمشاركتو في القرارت ا :الحاجة إلى االستقبلؿ -

 التي تعينو, كمنحو صبلحية استخداـ إمكانات النظاـ.
مك :الحاجة إلى تحقيؽ الذات -  اناتو كالشعكر بالنجاح في العمؿمثؿ عمؿ الفرد ضمف أقصى طاقتو كا 

 (.112: 1999كتحقيؽ أىداؼ يرل الفرد أنيا ميمة) الطكيؿ, 
ب الحاجات ترتيبان مشابيا لترتيب ماسمك كمما سبؽ نجد أف نظرية بكرتر مشابية لنظرية ماسمك, فقد رت    

كلكنو حذؼ الحاجات الفسيكلكجية باعتبارىا أف إشباع ىذه الحاجات ىك أمر حاصؿ ال محاؿ, كلكف 
بالمقابؿ أضاؼ الحاجة إلى االستقبلؿ التي تؤكد حاجة الفرد إلى أف يشعر بالسيطرة كالقدرة عمى اتخاذ 

  قراراتو بنفسو.
 : Aldeferنظرية الدفرسادسًا: 

كتسمى نظرية الكينكنة كاالنتماء كالنماء في الحاجات, حيث طرح الدفر تصكر معدؿ لمتنظيـ اليرمي     
 لمحاجات يشتمؿ عمى ثبلث حاجات ىي: 

حاجات الكينكنة: كتيتـ بتكافر متطمبات كجكد الحاجات األساسية لمكائف الحي, التي أطمؽ عمييا ماسمك  -
 جة إلى األمف.الحاجات البيكلكجية, كالحا
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حاجات االنتماء: كتشتمؿ رغبة الفرد في كجكد اتصاؿ كعبلقات كطيدة بينو كبيف اآلخريف, عمى أف  -
 كىذه تتفؽ مع ما اعتبره ماسمك حاجات محبة كتقدير. كالديمكمة,  تتصؼ ىذه العبلقات باالستمرار

 (.123: 2005)أقرع,  تأسماىا ماسمك بحاجة تحقيؽ الذا حاجات النماء كالتطكر الذاتي: كىي ما -
كمما سبؽ نجد أف ىذه النظرية طرحت تصكر معدؿ لمتنظيـ اليرمي لمحاجات تككف مف ثبلث حاجات      

كىي حاجات الكينكنة كىي ما أطمؽ عمييا ماسمك الحاجة إلى األمف , كحاجات االنتماء, كحاجات التطكر 
 الذاتي. 

  Sullivanنظرية سوليفان سابعًا: 
ظرية العبلقات اإلنسانية المتبادلة فيك يرل أف الشخصية اإلنسانية تنبع مف القكل الشخصية كتسمى ن    

كاالجتماعية التي تؤثر فييا منذ لحظة الميبلد, كأف اإلنساف يسعى في حياتو إلى تحقيؽ ىدفيف ىما: 
ميات الثقافية, التكصؿ إلى إشباع الحاجات, كالتكصؿ إلى تحقيؽ الشعكر باألمف عف طريؽ ما يسمى بالعم

تنشأ كمف أىميا القمؽ كالشعكر باالنتماء, كشعكر الفرد بأنو مقبكؿ في الجماعة, كمعظـ المشكبلت النفسية 
مف األساليب الكقائية,  مختمفة اتخاذ أشكاؿنتيجة لصعكبات تحقيؽ الشعكر باألمف, حيث يحاكؿ الفرد 

 (.662: 2011يو )الشميمرم كبركات, كالضكابط السمككية مف أجؿ الحفاظ عمى األمف النفسي لد
كمما سبؽ يتضح أف سكليفاف اعتبر أف تحقيؽ األمف النفسي ىك أحد ىدفيف أساسيف يسعى اإلنساف      

إلى تحقيقيما في حياتو, كيتـ ذلؾ عف طريؽ ما يسمى بالعمميات الثقافية, كأف األمف ييدد نتيجة لتعرض 
قمؽ الناشئ عف ىذا التيديد ىك أحد محركات األمف النفسي مف الفرد إلى أخطار خفيفةأك كىمية, كأف ال

 اجؿ تخفيض الحصر الفعمي أك المحتمؿ إلى أدنى حد ممكف. 
 Adlerنظرية أدلر ثامنًا: 
تركز نظرية أدلر عمى المحددات االجتماعية أكثر مف المظاىر البيكلكجية لمسمكؾ, كأف الفرد يتجو     

التخمص مف النقص كالسعي نحك الكماؿ الذم يجعؿ اإلنساف يشعر لتحقيؽ غايات محددة تتمثؿ في 
باألمف النفسي كالطمأنينة, حيث يرتبط األمف النفسي بمدل قدرة اإلنساف عمى تحقيؽ التكيؼ كالسعادة 

 في مياديف العمؿ, كالحب كالمجتمعمف األىؿ عف طريؽ التنشئة االجتماعية السميمة, ك  التي يتمقاىا
 . (45: 1999)سعد, 
كما يرل أدلر أف اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو يسعى دكمان إلشباع حاجاتو النفسية كاالجتماعية مف     

خبلؿ تنمية اىتماماتو االجتماعية كتطكير أسمكب حياة خاص يجعمو قادران عمى التفاعؿ مع اآلخريف 
ز مشاعر الكحدة كاالغتراب كبالتالي تحقيؽ الحاجة إلى األمف النفسي كاالنتماء كالحب كالصحبة كتجاك 

 (. Adler, 1929: 344كالكحشة )
كينشأ عدـ الشعكر باألمف النفسي مف شعكر الفرد بالدكنية كالتحقير الناتجيف عف إحساس بالقصكر     

سمبيان  ككف إيجابيان نافعان لممجتمع, أكيدفعو إلى بذؿ المزيد مف الجيد الذم قد ي العضكم أك المعنكم, مما
 (.123: 2003)مخيمر, د ه الظاىرة بالتعكيض النفسي الزائالتطرؼ, كقد أطمؽ عمى ىذكالعنؼ ك 
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مما سبؽ نجد أف أدلر رأل بأف سعي الفرد لتحقيؽ األمف النفسي ناتج عف شعكره بالنقص كالدكنية,     
يؼ مع ذاتو التربية كعبلقتيا بتحقيؽ األمف النفسي, كذلؾ يتكقؼ عمى قدرة الفرد عمى التككأكد عمى أىمية 

كبيئتو المحيطة, كبذلؾ نجد أف مفيكـ األمف النفسي عند أدلر ارتبط بقدرة الفرد عمى تحقيؽ التكيؼ 
  كالسعادة في مياديف العمؿ كالحب كالمجتمع.

 :  Albortنظرية ألبورتتاسعًا: 
ة الناضجة, اىتـ ألبكرت بدراسة األصحاء كاعتبر أف األمف االنفعالي مف مميزات الشخصية السميم    

 فاألسكياء مف الراشديف يتميزكف بسماحة كافية تمزميـ ليتقبمكا, كيتحممكا الصراعات كاإلحباطات التي ال
يحدث عند الشخص الذم  يمكف تجنبيا في الحياة, كما أف لدييـ صكرة مكجبة عف أنفسيـ, كيقابؿ ىذا ما

الفرد الناضج عمى مكاجية مشاكمو  يتميز بصكرة سمبية عف نفسو, حيث يعبر األمف النفسي عف قدرة
بطرؽ فعالة دكف اإلصابة باإلحباط, كدكف أف يختؿ تكازنو, مع القدرة عمى االستفادة مف خبراتو الماضية, 
كيمكف تأجيؿ إشباع الحاجات كتحمؿ اإلحباطات دكف لكـ اآلخريف عمى أخطائيـ أك ممارسة سمكؾ غير 

 (.  210:  1990)جابر, مرغكب فيو
سبؽ نجد أف نظرية ألبكرت اىتمت بدراسة األسكياء بدالن مف العصابيف, كاعتبر أف الرشديف  مما    

األسكياء قادريف عمى تحمؿ الصراعات كتجاكز اإلحباطات كمكاجية المشكبلت بطرؽ فعالة, كىذه سمات 
 الشخص اآلمف نفسيان.

                                                  :بالواقع العالج نظرية عاشرًا: 
 الفرد بتحقيؽرتبط م النفسي األمف تحقيؽ أف بالكاقع العبلج نظرية صاحب Glasser جبلسر يرل    

 الضبط االجتماعية, كبتحقيؽ أسس كفؽ مقبكؿ كاقعي كبإسمكب الكاقعية, البيئة في األساسية لحاجاتو
 الشخصية الكجدانية البيئة في كاقعيان  ان يشكؿ سندان حقيقي  جااندما أكثر أك شخص مع الكجداني االندماج

 (.69: 2009ليادم, ا( لمفرد
يبلحظ مما سبؽ أف كؿ نظرية حاكلت تحديد الطمأنينة االنفعالية )األمف النفسي( بناء عمى مجمكعة     

مف اآلراء المختمفة المميزة ليا, كتكاد أف تجمع النظريات عمى أف اإلحساس باألمف النفسي يعني ضماف 
, كشعكر الفرد بتقبؿ اآلخريف لو كالتعامؿ الخطر كالتيديد كالقمؽ كاأللـبلمة الشخصية كالبعد عف الس

بدؼء كمكدة كمحبة كاحتراـ, كضماف السبلمة في الصحة النفسية ليككف فردان متكافقان نفسيان كشخصيان 
, كبناء عميو فإف المحيطيف بو نفسو كمع اآلخريف كانفعاليان كاجتماعيان مع نفسو كبيئتو, كيشعر بالسعادة مع

تحقيؽ األمف النفسي يعكد إلى مجمكعة مف العكامؿ مستخمصة مف تمؾ النظريات ىي: العكامؿ النفسية, 
 العكامؿ البيئية, العكامؿ االجتماعية, العكامؿ الثقافية. 

 :االنفعالية الطمأنينة خصائص ًا:رابع 
نسانية كمية اجتماعية فمسفية معرفية ةنفسي تراكمية تكاممية ظاىرة النفسي األمف      أىـ كمف, كا 

 :النفسي األمف خصائص
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 كالسيطرة كالتكتر الكبت مف مستكيات في عنيا يعبر التي النفسية الطاقة إلى تستند: نفسية خصائص-1
 كاالجتماعي الشخصي لئلنجاز محؾ ضكء في لمقياس قابؿ, الشخصية كاالندفاعات لبلنفعاالت اإلرادية
 .لدييا الذات كمفيـك الشخصية نمط أثر عف فضبلن , بيما النفسي الشخص أمف كيتأثر ثريؤ  حيث

 الميددة كالمكضكعات األشياء بقيمة يتحدد ما أكؿ النفسي األمف يتحدد: فمسفية معرفية خصائص-2
 قبؿ, ذلؾ يجسد ماديان  سمككان  كنسمؾ اتزاننا إلى يساء أك نيدد أك نخشى قمما إذ, المعرفية كمعانييا لمذات
 السمكؾ كنمط بطبيعة المعرفية منظكمتنا مف جزءان  تشكؿ فمسفية معرفية أفكاران  مسبقان  حكمنا قد نككف أف

 تحديد في فاعبلن  دكران  تمعب ليا الفمسفية المعرفية كتقكيماتنا اإليجابية أك السمبية اتجاىاتنا إف نسمؾ, الذم
 بيا تقكـ التي الفمسفية بالقيمة أساسي بشكؿ ترتبط بالرفض كاإلحساس كالخكؼ القمؽ فمشاعر آثارىا,
 جديرة كيعدىا عاليان  تقكيمان  بمتغيراتيا الحياة يقكـ شخص بيف كبير فرؽ ىناؾ المشاعر, تمؾ أسباب
 .تعاش بأف جديرة كغير عبئان  يعدىا آخر كبيف, أجميا مف كالعمؿ بالحياة

 الذات, عف بعيدة ظركؼ تفرضيا خارجية عبلقة ليست المجتمع مع فالعبلقة: اجتماعية خصائص-3
نما الذات, ىذه نسيج عف نظريان  المستقؿ االجتماعي كالنسيج القكانيف, مع ما عبلقة طريؽ عف  عبلقة كا 

 الفرد داخؿ العمؿ عمى قادرة كتصبح المعرفية, كخريطتو الفرد كجداف في االجتماعية التنشئة كفؽ تنطبع
 الحديث يصعب كلذلؾ المكتكبة, كتشريعاتيا االجتماعية الفمسفة مع العبلقة في المباشرة عامؿ غياب في
 ال قد ما مجتمع في النفسي االستقرار ييدد فما محددة, اجتماعية ىكية دكفمف  شخصي نفسي أمف عف
 .آخر مجتمع في االىتماـ درجات أدنى يثير

 كيظير قياسو يمكف ام كزف لو كمي مقدار كجكد عمى النفسي األمف مفيكـ ينطكم: كمية خصائص-4
 عمؿ إليو كيستند, معقكالن  النفسي األمف مستكيات عف الحديث جعؿ ما كىذا طاقة, أك سمكؾ شكؿ عمى

 الكمي الفيـ كىذا بمقدار, أمنة شخصية أك بمقدار آمف سمكؾ إلى الشخصيات أنماط يصنؼ تشخيصي
 .كالتشخيص بلجكالع القياس مستكل عمى العممي التدخؿ إمكانية يكفر النفسي لؤلمف

 أك العمرية مراحميـ كانت ميما البشر أبناء فييا يشترؾ سمة النفسي األمف: إنسانية خصائص-5
 كالتدخؿ السمة ىذه كتحصيف, إنسانية سمة فيك كبالتالي المعرفية, أك الثقافية االجتماعية مستكياتيـ

 مبدعة ك منتجة آمنة نسانيةإ إلى تؤدم إنسانية ميمة ىك أمنيا عدـ بمستكيات اإليجابي لمتأثير
 ( 15-16:  2009,عقؿ)

: 1989 ,زىراف) إليو أشار ما إلى استنادان  االنفعالية الطمأنينة خصائص أىـ تمخيص يمكف كما   
 :اآلتي النحك عمى( 299

 كتقبؿ كديمقراطية تسامح مف أساليبيا كحسف االجتماعية التنشئة بعممية االنفعالية الطمأنينة تتحدد -1
 .المتكافقة كالبيئية االجتماعية كالمكاقؼ كالخبرات الناجح االجتماعي بالتفاعؿ كيرتبط ,كحب

 .االبتكار كفي عمكمان  اإلنجاز كفى الدراسي التحصيؿ في حسنان  تأثيران  االنفعالية الطمأنينة تؤثر -2
 .كاألمييف الجيمة مف أمنان  أكثر كالمثقفكف المتعممكف -3
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 .البررة األكالد بكجكد شيخكختيـ في باألمف الكالديف شعكر يرتبط -4
 .بيا يعممكف ال الذيف مف أكثر باألمف يشعركف بالسياسة يعممكف الذيف -5
 أنما فحسب األسرية البيئة عمى يقتصر ال االنفعالية الطمأنينة مفيكـ أف لنا يتضح سبؽ ما خبلؿ مف    
أفراده, كما يتخمميا مف تفاعؿ اجتماعي بناء  , كما فيو مف عبلقات اجتماعية بيفبأكممو المجتمع شمؿي

, فالعبلقة مع المجتمع ليست عبلقة خارجية تفرضيا ظركؼ بعيدة عف الذات بيف األسرة كالمجتمع بأكممو
نما عبلقة تنطبع كفؽ التنشئة االجتماعية التي يتمقاىا الفرد فتصبح  عف طريؽ عبلقة ما مع القكانيف, كا 

صبح قادرة عمى العمؿ داخؿ الفرد حتى في غياب المصدر الذم يستمد منو جزء مف ضميره ككجدانو, كت
 .التنشئة االجتماعية  , كمف ىنا يصعب الحديث عف أمف نفسي شخصي دكف ىكية اجتماعية محددة 

 : االنفعالية الطمأنينة أبعادخامسًا:  
 أبعاد التالي الشكؿ كيكضح, أكلية أبعاد ثبلثة يتضمف مركب شعكر بالطمأنينة الشعكر أف ماسمك بيف    

 :كىي االنفعالية الطمأنينة

 
 (143: د.ت , والرافعي الرقاص) االنفعالية الطمأنينة أبعاديوضح ( 5) شكل               

 : اآلخرين مع والرحمة المودة وعالقات والحب بالتقبل الشعور: أوالً 
 في المتكاممة كحدتو لو يؤمف الذم العاطفي كازفالت خبلؿ مف إال بالطمأنينة الشعكر الفرد يستطيع ال    
 في الكحدة ىذه درجة كتتحدد السميمة االجتماعية عبلقاتو ممارسة كفي االختيار حرية في , السمكؾ تقرير

 في الشخص يككف عندما إال بالطمأنينة شعكر فبل, الجارية األسرية العبلقات بمستكل المتعددة مظاىرىا
 العناصر أف Preston برستكف فيرل كالمكدة, الحب لو كيكفر حاجاتو كيؤمف يحميو ناضج عائمي محيط

 كبخاصة محيطو مف فمحبتو, استقراره كفي تقبمو كفي الفرد محبة في تكمف الطمأنينة لتحقيؽ األساسية
نما العاطفي الصعيد عمى فقط ليس كالسميـ الطبيعي نمكه لو تسيؿ األسرة مف  الصعيد عمى أيضان  كا 

 .كاالجتماعي كالعقمي يالجسمان
 :فييا والمكانة جماعة إلى باالنتماء الشعور: ثانياً  

 الحماية منيـ يستمد , مشتركة مصالح بيـ تربطو مجمكعة مف فرد بأنو يشعر أف إلى حاجة في المرء   
 األحياف, بعض في األشياء بيذه غيره يمد أف يستطيع بأنو يشعر أف إلى حاجة في أنو كما كالمساعدة,
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 األسرة داخؿ المحبة تحققيا التي فاأللفة, األكلى الشيكر مف الطفؿ مع أيضان  باالنتماء الشعكر ىذا كينمك
 فييا يجد التي األخرل لمجماعات االنتماء إلى الحاجة تنتقؿ ثـ الصغير, المجتمع ليذا كالء إلى تنقمب
 قائمان  ليس أنو المرء شعر إذا الحاجة ىذه كتشبع, االنفعالية الطمأنينة أك العاطفي األمف إلى حاجتو إشباع
نما , بمفرده  أسرتو, أفراد مف غيره كبيف بينو طيبة عبلقات بكجكد فييا يشعر مجمكعة في عضك كا 

 خكتوإ مع األسرة في التعاكني كالنشاط الجماعي العمؿ فرص لو يتيحكا أف برعايتو القائميف عمى كالكاجب
 (.113-112: 2009, بقرم) إليو تنتمي ما جماعة أفك  جماعة إلى ينتمي بأنو يشعره مما

 :والسالم بالسالمة الشعور: ثالثاً  
 إف ,كالتكترات المشاحنات مف األسرة جك خمك ىك كالسبلـ بالسبلمة الشعكر إليو يشير الذم المعنى    
 جك في كجكدىـ لؤلبناء كالراحة الطمأنينة كتكفير التكيؼ في صعكبات إيجاد في تأثيران  األجكاء أشد مف

 الجحيـ مف نكعان  البيت يجعؿ منو, قريب ىك ما أك الكامؿ االنفصاؿ خاصة بمشاحنات مميء
 (.398:  1987,الرفاعي)

 :ىي ثانكية فرعية أبعاد عمى تشتمؿ االنفعالية الطمأنينة أف إلى أقرع كيشير    
 .كاالرتياح كباالطمئناف, كبالعدؿ, بالكرامة, هشعر ت دافئة سارة كبيئة كالحياة العالـ إدراؾ -
 (.معيـ االحتراـ كتبادؿ) أخياران  كدكديف بكصفيـ اآلخريف إدراؾ -
 األصدقاء ككثرة معيـ, التعامؿ كحسف بيـ, لبلتصاؿ كاالرتياح كحبيـ اآلخريف في الثقة -
 .التعصب كعدـ اآلخريف مع التسامح -
 .المستقبؿ إلى كاالطمئناف كاألمؿ الخير كتكقع التفاؤؿ -
 .الحياة كفي النفس, عف كالرضا بالسعادة الشعكر -
 .الصراعات مف كالخمك االنفعالي كاالستقرار كاالرتياح باليدكء الشعكر -
 .كممارستيا بالمسؤكلية كالشعكر الذات جانب إلى اآلخريف حكؿ كالتمركز كالتحرر االنطبلؽ -
 .الحياة في كالفائدة فعبالن كالشعكر النفس في كالثقة معيا كالتسامح الذات تقبؿ -
 .كالنجاح األمكر زماـ كتممؾ بالقكة كالشعكر المشكبلت حؿ عمى كالقدرة كاالقتدار بالكفاءة الشعكر -
 .بالير  كعدـ لؤلمكر الكاقعية المكاجية -
 (.27-26: 2005 ,أقرع) النفسية كالصحة كالتكافؽ بالسكاء كالشعكر النفسي االضطراب مف الخمك -
السياؽ  كفؽ يقدميا مؤشران  عشر أحد مف تتككف  االنفعالية الطمأنينة أف( 38: 1998 ,دسع)كيذكر    

 :اآلتي
 .كصداقة بأخكة العيش الناس يستطيع حيث بدؼء كالحياة العالـ إدراؾ -1
 .كخيريف كدكديف كبصفتيـ الجكىر حيث مف الخيرة بصفتيـ البشر إدراؾ -2
 .العدكانية كقمة التسامح حيث اآلخريف نحك كاأللفة الصداقة مشاعر -3
 .عمكمان  بالتفاؤؿ كاإلحساس الخير تكقع نحك االتجاه -4
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 .كالقناعة السعادة إلى الميؿ -5
 .االنفعالي كاالستقرار كاالسترخاء كالراحة اليدكء مشاعر -6
 دكف بمكضكعية كمشكبلتو العالـ مع التفاعؿ عمى كالقدرة الذات, خارج مف االنطبلؽ إلى الميؿ -7

 .الذات حكؿ التمركز
 .الشخصية االندفاعات كتفيـ معيا كالتسامح الذات تقبؿ -8
 اآلخريف عمى السيطرة في الرغبة مف بدالن  المشكبلت مكاجية في كالكفاية القكة امتبلؾ في الرغبة -9

 .كالشجاعة بالقكة كاإلحساس الذات لتقدير طيب أساس كااليجابية كالحـز
 .باآلخريف كاالىتماـ كالمطؼ التعاكف كبركز يةاالجتماع االىتمامات -10
 .الكاقع مكاجية في المنظمة كالقدرة الذىانية أك العصابية االضطرابات مف النسبي الخمك -11
 إجرائيان  الباحثة تعرفيـ, أبعاد ثبلثة مف تتككف االنفعالية ةالطمأنين أف كتجد ماسمك مع الباحثة كتتفؽ    
 :آلتيا النحك عمى
 مصالح بيـ تربطو مجمكعة مف فرد بأنو المرء شعكر ىك :الجماعة إلى باالنتماء الفرد شعور: أوالً 

لى كيعطي, يأخذ أف إلى تدفعو مشتركة  أف إلى حاجة في أنو كما كالمساعدة, الحماية منيـ يمتمس أف كا 
 .األحياف بعض في األشياء بيذه غيره يمد أف يستطيع بأنو يشعر
 المستقبؿ في لو يؤمف الذم العاطفي بالتكازف الفرد شعكر ىك :اآلخرين ومحبة بلبتق الفرد شعور: ثانياً 
 .السميمة االجتماعية عبلقاتو ممارسة كفي االختيار حرية في السمكؾ, تقرير في المتكاممة كحدتو
كالتكتر  الصراعات كندرة  االنفعالي, كاالستقرار كاالرتياح باليدكء شعكر ىك: باالرتياح الفرد شعور: ثالثاً 
 .كالقمؽ

 :االنفعالية الطمأنينة مكوناتسادسًا: 
 :يمي مما االنفعالية الطمأنينة تتككف

 :االجتماعي األمن -١
 ليا ذاتو بأف الفرد يشعر حيث االجتماعي محيطو في االجتماعية حاجاتو بإشباع الفرد شعكر يتضمف   
 االنتماء إلى بالحاجة الشعكر يدفعو مؤثران  اجتماعيان  دكران  ليا كأف تغيب, حيث كتفتقد محيطيا, في دكر

 األمف أف أم, الذاتية ىك معاييره كانت لك كما الفرد يتمثميا حيث كمعاييرىا الجماعة بتقاليد لمتمسؾ
 بمعنى, حدكثو يتكقع أك يقع خطر مف المجتمع ألفراد كاألماف كاالطمئناف الحماية تكفير يعني االجتماعي

 (.115:  2009,بقرم)  سعيدة مطمئنة حياة ليحيا الفرد يحتاجيا لتيا اإلنسانية الحاجات سد
الفرد عمى كسب رضا الناس كاىتماميـ كحبيـ أف األمف االجتماعي ىك قدرة  كمما سبؽ نجد    

كمساندتيـ العاطفية, بحيث يشعر بأف ىناؾ مف يرجع إليو عند الحاجة, كما يتعيف عمى المجتمع مف 
راده بضركب مخمفة مف التأميف ضد الحكادث كأمرض المينة كالشيخكخة كالكفاة ناحية أخرل أف يحيط أف

كغيرىا, كتأميف الفرد عمى حقكقو بأف يناليا كاممة ميما كاف مركزه االجتماعي, كما كترل الباحثة أف 
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مف المسف يجد أمنو االجتماعي في انضمامو إلى جماعة تشعره بيذا األمف, فالمسف القمؽ يجد الراحة كاأل
في صحبة اآلخريف, كىك يحتاج إلى اآلخريف ليككنكا في جكاره عندما يقابمو خطر, كعندما تحؿ بو كارثة 

ف لـ يمنعو.   أك مصيبة, كأف كجكدىـ معو يخفؼ الخطر كا 
 :الجسمي األمن-2
 طريؽ عف البدنية الحاجات إشباع كيككف, كالجسمية البدنية لحاجاتو الفرد إشباع مدل إلى يشير    
 الذم المجتمع أك األسرة أف أم, البدني األذل أك لمضرب الجسـ تعرض كعدـ ,الجسدية بالناحية الىتماـا

 في أنو إالّ , ألفراده كفره ما مقدار مع يتناسب األمف مف مستكل يضمف األساسية حاجاتيـ ألفراده يكفر
, األساسية الحاجات مف األدنى الحد يكفر ال لمجتمع باالنتماء الفرد شعكر يضطرب األزمات أكقات

 اضطراب إلى يؤدم ال قدف ألفراده األساسية الحاجات تكفير عندما المجتمع أك األسرةكعندما ال تستطيع 
 األفراد يجعؿ مما, الطارئة الظركؼ ىذه تحمؿ في الجميع يتساكل عندما ,أفراده عند الطمأنينة شعكر في

 الخطاب بف عمر عيد في مجاعة مف حدث ما كلعؿ, كاحدة بكتقة في كتصيرىـ المحنة ىذه يتجاكزكف
 أمير بيت فييـ بما الظركؼ ىذه تحمؿ في الجميع تساكل حيث, المعنى ىذا يؤكد ما عنو ا رضي

 (.25: 2010, محمد) المؤمنيف
كانطبلقان مما سبؽ ترل الباحثة أف األمف الجسمي لممسف يتحقؽ عندما يطمئف عمى سبلمة أعضاء     

القياـ بكظائفيا كالتغيرات الجسمية الكبيرة التي يمر بيا نتيجة مرحمة الشيخكخة, كماليا مف جسمو كعمى 
 أثر بالغ عميو سكاء مف الناحية النفسية أك مف الناحية االجتماعية كمكقؼ اآلخريف منو.

 :والعقيدي الفكري األمن-3
 التديف حرية أف كما يعتقده, ما خالؼي ما عمى قيره يتـ أف مف كعقيدتو فكره عمى الفرد يأمف أف كىك    

 عف الحديث عند االعتبار في يكضع أف يجب مطمبان  ىناؾ أف إال ,المسمـ المجتمع مقكمات كؿ تحكـ
 ممارسة حرية األخرل الديانات إلتباع يكفؿ اإلسبلـ ديف أف كىك المسمـ المجتمع في التديف حرية

, 2012, عمرة أبك) عقيدتيـ في المسمميف يحاربكا كال ف,المسممي عمى أحدان  يناصركا أال شريطة ,عقائدىـ
21-22 .) 

 : األسري األمن -4
متمثمة بالكالديف  أسرتو أفراد كبيف بينو مشبعة سكية بعبلقات الفرد تمتع مدل ىك األسرم التكافؽ    

 كالتعاكف بالح تكفر كمدل, الضركرية اإلمكانيات تكفير عمى األسرية القدرة كمدل, كاإلخكة كاألخكات
 (.55: 2012 ,قدكـ) األسرة أفراد بيف كالتضحية

 األسرة في الرقابة كزيادة, الكالديف كرجعية الكالديف بيف الطبلؽ أك كاالنفصاؿ الخبلفات أف كيبلحظ   
 مشكبلت أبرز مف تعد, بالحرماف كالشعكر الرأم إبداء حرية كعدـ األسرة, في بالحرية التمتع كنقص

 . لؤلمف فقدانيـ إلى تؤدم التي المراىقيف
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 أفرادىا جميع عمى كنفسية مالية متاعب مف كمالو ,حجميا ككبر األسرة أفراد عدد كثرة أف كما    
 كاإلحباط الفشؿ مشاعر زيادة إلى يؤدم ,حاجاتيـ إشباع معدؿ كانخفاض ,معيشتيـ مستكل كانخفاض
 (.371:  1995,رافزى)باألماف كشعكرىـ استقرارىـ عمى ذلؾ كينعكس, كالحرماف

 كاألمف الجسمي األمف, كاألسرم االجتماعي األمف مف مككنة االنفعالية الطمأنينة أف نجد كىكذا    
 كاألمف االقتصادم األمف تجاىؿ النفسي لؤلمف التقسيـ ىذا أف ترل الباحثة كلكف, كالعقائدم الفكرم

 كىك نفسو عمى آمنان  يككف أف لمفرد يمكف بلف لمفرد, النفسي األمف لتحقيؽ ميّماف عنصراف كىما السياسي
 .كأكالده نفسو عمى العدك غدر مف خائؼ كىك أك عيالو, قكت يجد ال

 :االنفعالية الطمأنينة تحقيق وسائلًا: سابع
 تحقيؽ كىك العاـ اليدؼ إلى الكصكؿ أجؿ مف ميمة أساليب إلى النفسي األمف يحتاج الكاقع في    
 األمف عمميات" يسمى ما إلى النفسي األمف لتحقيؽ الفرد كيمجأ, الفرد لدل ةكالطمأنين الرفاىية درجة
 أك كاإلجياد كالتكتر كالكرب النفسي الضغط لخفض النفسي الجياز يستخدميا أنشطة كىي ,"النفسي
 جماعة إلى انضمامو في النفسي أمنو الفرد كيجد باألماف, كالشعكر الذات تقدير كتحقيؽ ,منو التخمص
 .األمف بيذا تشعره

 خبلؿ مف يتـ كىذا لؤلبناء, االجتماعية التنشئة بعممية تقكـ التي األسرة ىي الجماعات ىذه كأكلى    
 مف المتبعة الكالدية المعاممة أساليب كتعتبر أبنائيـ, تنشئة في اآلباء يتبعيا التي الكالدية المعاممة أساليب

 خبلؿ مف تكجيييـ في فعاؿ أثر مف ليا لما كذلؾ, اءاألبن حياة في الميمة الجكانب إحدل اآلباء قبؿ
 كالمحبة كالطمأنينة األمف يسكده الذم الجك المعاممة ىذه مف لخبراتيـ أتيح فإذا االجتماعية, التنشئة

 مع التكيؼ عمى القدرة تككيف عمى يساعدىـ ما الخبرات ىذه مف يكتسبكا أف استطاعكا ,النفسي كاالستقرار
 شخصية تككيف إلى يؤدم ذلؾ فإف الحرماف مكاقؼ مف نابعة بخبرات مركا إذا أما كمجتمعيـ, أنفسيـ
 (.24:  2012,عمرة أبك) متكافقة كغير مضطربة قمقة كشخصية الطمأنينة عدـ مف تعاني

, التكتر مف التخمص أك لخفض النفسي الجياز يستعمميا أنشطة إلى الفرد يمجأ النفسي األمف كلتحقيؽ    
 إشباع: منيا النفسي األمف مف قدران  يحقؽ أف لئلنساف يمكف خبلليا مف التي األساليب مف كثير كىناؾ

, بنفسو ثقتو, الكاقع لحقيقة الفرد معرفة, مناسبان  استغبلالن  الممكنة قدراتو استغبلؿ, لمفرد األكلية الحاجات
 الناس حب كسب مىع قدرتو, لتطكيرىا كسعيو لذاتو تقديره, الكماؿ كعدـ بالنقص ككعيو اعترافو

 :  كاآلتي كىي (656:  2011,كبركات الشميمرم) كمساندتيـ
 عميو أكدت ما كىذا النفسية, كالطمأنينة األمف تحقيؽ في مان مي أساسان  لمفرد األكلية الحاجات إشباع-

 ةحيا ال التي اإلنساف حاجات مف األكلى المرتبة في كضعتيا بحيث اإلسبلمي كالتصكر النفسية النظريات
 .دكنيامف 
 الشعكر فقداف أسباب فأحد صحيح كالعكس باألمف الفرد شعكر يدعـ ما أىـ مف تعد كالتي بالنفس الثقة-

 .بالنفس الثقة فقداف ىك الشخصية كاالضطرابات باألمف
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 يقـك ثـ األزمات, عند عمييا كيعتمد قدراتو, الفرد يقدر أف عمى يقكـ أسمكب كىك كتطكيرىا الذات تقدير-
 التي الصعكبات مكاجية عمى تعينو جديدة كخبرات ميارات إكسابيا عمى العمؿ طريؽ عف, الذات يربتطك 
 (.27: 2003, الخضرم) الحياة في تتجدد

 عند إليو يرجع مف يجد بحيث كالعاطفية االجتماعية كمساندتيـ كحبيـ الناس رضا كسب عمى العمؿ-
 معاممة في المساكاة طريؽ عف األمف لمفرد تضمف التي الخدمات تقديـ في أثران  لممجتمع أف كما الحاجة,
 .األمف أساس العدؿ ألف االجتماعية مراكزىـ كانت ميما األفراد جميع

 قدراتو طبيعة يفيـ يجعمو الكماؿ بمكغو بعدـ الفرد كعي فإ حيث, الكماؿ كعدـ بالنقص االعتراؼ-
 ,فائدة غير مف بإىدارىا القياـ دكف المناسب غبلؿاالست القدرات تمؾ باستغبلؿ يقكـ فإنو كبالتالي ,كضعفيا

 عف نقائص مف لديو ما سد إلى يسعى فإنو ىنا كمف إلييا, الحاجة أمس في يككف عندما يخسرىا ال حتى
 األخطار مكاجية يستطيع ال بأنو يؤمف يجعمو ذلؾ ألف باألمف يشعره كىذا اآلخريف, مع التعاكف طريؽ
 .معيـ لتعاكفكا اآلخريف مساعدة دكف كحده
 الحياة في كخاصة تكفيره في الكبير الدكر كلو المجتمع عاتؽ عمى يقع كىذا, الكاقع حقيقة معرفة-

 أىمية كتظير المختمفة, الحقائؽ معرفة في اإلعبلـ كسائؿ عمى يعتمد الفرد فييا أصبح التي المعاصرة
 أكثر تجعميـ حكليـ يجرم ما ةحقيق يعرفكف الذيف األفراد فإ حيث, الحركب حالة في األسمكب ىذا

 حكليـ يحدث ما يعرفكف ال الذيف المضممكف األفراد عكس عمى, الحركب أزمات مكاجية في صبلبة
 (.56-57:  2012,قدكـ)

 في لمفرد النفسي األمف يتحقؽ خبلليا مف التي كاألساليب الكسائؿ مف العديد ىنالؾ أف نجد كىكذا    
 معقكؿ أجر فيو يتقاضى دائـ عمؿ خبلؿ مف لو النفسي األمف يتحقؽ ضالبع أف الباحثة كترل, مجتمعو

 التنقؿ كحرية بيت بناء خبلؿ مف كالبعض صحي, تأميف خبلؿ مف كآخر كاألسرية, النفسية حاجاتو يسد
 فاإلنساف ذاتو, كتحقيؽ لو, اآلخريف كتقدير النفسية حاجاتو إشباع خبلؿ مف كالمسف كالتجارة, كالسفر
 االقتصادية, األساليب مف العديد طريؽ عف كذلؾ المجتمع, كفي لنفسو األمف حقيؽت عف مسؤكؿ

 .كالنفسية كالتربكية, كاالجتماعية, كالسياسية,
 :االنفعالية الطمأنينة في المؤثرة العوامل ًا:ثامن 

 مؼاخت كلقد, نمكه عمى كتعمؿ( االنفعالية الطمأنينة) النفسي األمف في تؤثر عدة عكامؿ ىناؾ    
 في الباحثيف كليؤالء, نتيجة اعتبرىا مف كمنيـ عامبلن  اعتبرىا مف فمنيـ العكامؿ ىذه في الباحثكف
 :عمى النحك كىي مذاىب نفسي أمف مف يرتبو بما النفسي النمك عكامؿ لتحميؿ تصدييـ

 : البيئة مقابل الوراثة: أوالً 
 بإجرائيا, قاـ التي الدراسات بعض بلؿخ مف السمات بعض عمى لمكراثة تأثير ىناؾ أف كاتؿ أكضح    
 .الكراثة مف أكثر البيئة لعامؿ أخرل سمات ترجع حيف في
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 أحد يعد الذم, القمؽ ظيكر عمى تساعد متعددة عكامؿ ىناؾ أف( 44: 1999, سرحاف)كيؤكد    
 عمؽيت ما كمنيا, كالبيكلكجي النفسي الشخصية كتركيب بالكراثة يتعمؽ منيا, النفسي األمف محكات

 دكفمف  االضطرابات إطار في الكراثة عف الحديث يمكف ال كأنو, بالفرد المحيطة البيئية بالظركؼ
 في عمييا طبلعاال يتـ التي النتائج في الكاممة الثقة تكافر عدـ إلى تشير مفاىيـ أك كممات عماؿاست

 كىذا, التجريب ضكء في مازاؿ ةاالنفعالي المظاىر كراثة في الكثكؽ أف إلى أشار أنو كما, الكراثة أدبيات
 . النفسي باألمف الشعكر في األكبر األثر لمبيئة أف يدؿ
 تنمية في الرئيس الدكر السيئة البيئية لمظركؼ أف إلى( سبلتر أيزيؾ,) دراسات مف كؿ أفادت كما   
 أحد كىك قمؽال أف العاممي التحميؿ عمى المعتمدة لدراساتو نتيجة كاتؿ أشار كما المرتفع, القمؽ سمة

 (.11: 1989, غااآل) السارة غير البيئة إلى لو المسبب األكبر األثر يرجع النفسي األمف محكات
 الطبيعية الظكاىر بعض في تتمثؿ كالتي المختمفة كالعضكية المادية البيئية العكامؿ مف يددالع كىناؾ    

 بعض ككذلؾ و,كبقائ اإلنساف حياة تيدد تيال ,كغيرىا كالزالزؿ كاألعاصير كالبراكيف كالعكاصؼ كالمناخية
 كعدـ الحركب في الحاؿ ىي كما, التيديد ىذا مثؿ أيضان  تشكؿ كالسياسية االقتصادية البيئة عناصر
 كاالنييار كالفكضى اإلجراـ كمكجات ,كالحكادث لؤلخطار التعرض احتماالت كتزايد االقتصادم االستقرار

 (.52-51: 2012 ,قدكـ) الظركؼ بعض في لمجتمعاتا بعض ليا تتعرض قد التي االجتماعي
 كاقتصادية سياسية أزمات مف بو يمر كما السكرم مجتمعنا عف نتكمـ أف بمكاف األىمية كمف    

 الفرد يشعر يعد لـ حيث, أحد عمى تخفى ال باتت التي, األمف صكر أبسط مف أفراده حرمت, كاجتماعية
  .بمجتمعو كانتياء بمنزلو ءابتدا كطنو في مكاف أم في بالطمأنينة

 كحده, النفسي األمف مستكل في بالتأثير ينفرد ال البيئة عامؿ أف الباحثة ترل سبؽ ما ضكء فيك     
, النفسي األمف انعداـ أك النفسي لؤلمف الرئيس المسبب أحدىما اعتبار يمكف ال لذا الكراثة, عامؿ ككذلؾ
 يعمؿ فبل اإلنساف, في المزدكج كتأثيرىما معان  كالبيئة كراثةال تفاعؿ مف تتكلد النفسي األمف درجة كلكف

ف اآلخر عف تامة باستقبللية أحدىما  في اآلخر مف أكثر بصكرة أحدىما تأثير احتمالية ىناؾ كانت كا 
 .اإلنساف لدل النفسي األمف مستكل تحديد
 : االجتماعية التنشئة: ثانياً 
 األساسية المتطمبات مف يعد كالذم لمفرد النفسي األمف تكفير ميمة أف( 410: 1988 ,زىراف) يرل    

 أف عمى كيؤكد, األسرة عاتؽ عمى تقع متزنة إيجابية بشخصية يتمتع كي إلييا يحتاج التي النفسية لمصحة
 التي الطريقة فكأ باألمف, كشعكره كتكيفو نمكه في الميمة العكامؿ مف يعد نحكه لبلتجاىات الفرد إدراؾ
 . تكيفو في فعميان  تؤثر التي ىي االتجاىات ىذه بيا يدرؾ
 ,األفراد لدل باألمف الشعكر نمك في ميمان  دكران  النفس عمماء بعض يرل كما الطفكلة خبرات كتمعب    

 تنمية في الطفكلة خبرات أثر أكدت التي البحكث كمف, العمماء مف فريؽ إليو أشار ما إلى استنادان  كذلؾ
 كاؼ أسرم عطؼ عمى يحصمكا لـ الذيف أف اتضح حيث" آخركف ك يكشفم" بو قاـ ما األمف, مشاعر
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 كما أسرم, عطؼ عمى يحصمكا لـ الذيف أكلئؾ مف تكافقان  كأقؿ قمقان  كأكثر ,بالنفس ثقة كأقؿ أمنان  أقؿ كانكا
 كأساليب المتبادؿ, االحتراـ عمى القائمة األسرية كالعبلقات االجتماعية التنشئة أساليب أف عمى أكد
شعاره كتقبمو الطفؿ تفيـ عمى القائمة تعامؿال  أك إىماؿ دكفمف  المتزنة الرعاية كأساليب بو, مرغكب أنو كا 

 (. 23: 2003, الخضرم) الطفؿ لدل االنفعالية لمطمأنينة أساسية شركطان  تعد نقص
 الطفؿ في اتياتأثير  كتمتد ,األمف إلى الحاجة فيو تشبع الذم االجتماعي المجاؿ ىي األسرة كانت كلما    

 الصادمة الخبرات كتكرار, الفرد لدل النفسي األمف تشكيؿ عمى تعمؿ الطفكلية الخبرات فإف, طكيمة لمدة
 أك النبذ أك اإلىماؿ عمى القائمة التعامؿ كأساليب, األسرية الرعاية مف كالحرماف المحبطة كالمكاقؼ
 أشكاؿ إلى بدكره يؤدم كىذا األمف بعدـ كرالشع ثـ كمف لمقمؽ أساسية مصادران  تعد, التسمط أك الرفض
 أثر ليا االجتماعية كبيئتو أسرتو في لمطفؿ تتحقؽ التي األمف درجة إف, النفسية االضطرابات مف مختمفة
ف, بعد فيما كاالجتماعي النفسي التكافؽ عمى قدره في كبير  الشعكر فقداف عمى الدالة االستجابات كا 

 تدؿ التي االستجابات تظير حيف في, التكافؽ كسيئ كالجانحيف بييفالعصا عند كاضحة نجدىا باألمف
 (.23:  2009,عقؿ) األسكياء عند األمف عمى
 بمعنى العاطفي, باألمف الشعكر ىك النفسية الناحية مف األطفاؿ يحتاجو ما أكؿ أف الدسكقي كيرل    
 حيث, كاعتزاز حب مكضع كأنيـ يـ,لذات فييـ كمرغكب كأفراد, محبكبكف بأنيـ الشعكر إلى يحتاجكف أنيـ
 كيرل, قياـ خير إشباعيا عمى يقكـ مف خير ىما الكالديف كأف نشأتيا, في متكررة الحاجة ىذه تظير

 التنشئة كأساليب, السابقة الخبرات: منيا النفسي األمف تشكيؿ في تساىـ عكامؿ عدة ىناؾ أف المكمني
 كاالجتماعي النفسي كارتقائو نمكه مراحؿ خبلؿ الفرد يايكاجي التي كاإلحباطات كالمكاقؼ, االجتماعية
 (. 138: 2006 ,المكمني) المكاقؼ تمؾ تجاه كاستجاباتو

 تؤثر كاألبناء اآلباء بيف القائمة كالعبلقات التنشئة في الكالدية االتجاىات أف إلى سبؽ مما حظكيم    
 عمى يجب لذلؾ, مجتمعو مع كتكيفو شخصيتو تككيف كفي النفسي كأمنو الفرد طمأنينة في بالغان  ران يتأث

 عف كتبعدىـ النفسية الصحة ليـ تحقؽ كالتي أطفاليـ تنشئة في الصحيحة األساليب استخداـ اآلباء
 .األمف بعدـ كالشعكر االضطراب

 معوقات الطمأنينة االنفعالية: ًا: تاسع
 لعكامؿ الفرد يتعرض حينما المجتمعي المستكل مىع خطيران  أمران  يةالنفعالا الطمأنينة معكقات تمثؿ    

 ىذه كمف مستمر كاضطراب قمؽ حاؿ في تجعمو مما لمفرد, القيمي النسؽ في تؤثر متنكعة ضاغطة
 :المعكقات

  :االقتصادية المعوقات -1
 الشيرم الدخؿ قمة إف حيث ,دالفر  حياة ييدد قد المنخفض االقتصادم المستكل فأمف المسمـ بو     
 المستكل فينخفض حكائجو بقضاء الفرد دخؿ يفي ال فقد ,االطمئناف عدـ مشاعر دالفر  لدل تخمؽ

  (.33: 2007)السيمي,  لديو األمف اختبلؿ ثـ كمف الحياة عجمة لسير تيديد ذلؾ كفي لديو, القتصادما



 
90 

 التغيير في نسق القيم: -2
ي أشكاؿ السمكؾ التي يتـ اختيارىا إف القيـ تشير إلى معتقدات الفرد التي يؤمف بيا, فإذا حدث تغير ف    

إلشباع الحاجة لؤلمف النفسي, فإف الفرد يتبنى قيمان تعمؿ عمى تبرير السمكؾ غير المقبكؿ اجتماعيان 
  .كأف يبرر العدكاف عمى أنو دفاع عف النفس, كشخصيان 

 الحروب والخالفات: -3
ة كاجتماعية تؤدم إلى تفكؾ العبلقات حداث تغيرات اقتصاديإإف كقكع الحركب كالخبلفات تؤدم إلى     

ة ألفراد المجتمع, كظيكر دمما يترتب عمييا نشكء حاجات جدي ,االجتماعية, كارتباؾ األكضاع االقتصادية
 (27 :2012)أبك عمرة,  أنماط جديدة مف ردكد األفعاؿ كالسمكؾ

 ة:المضطرب االجتماعية والتنشئة الثقافية العوامل -4
 غير أنماط كشيكع ,الثقافية العكامؿ كاضطراب االجتماعي كسطو في بالطفؿ يطةالمح العكامؿ فإ    

 في الطفؿ تيدد كصراعات تناقضات ىإل مستقببلن  تتحكؿ ما سرعاف ,االجتماعية التنشئة أساليب مف سكية
 . مختمفة لأخر  بيئات ىإل االنتقاؿ أك ,ليا مكاجيتو حالة

 :الديني الوعي ضعف -5
 لمفرد النفسي كاألمف الطمأنينة كتيدد التي تعكؽ السبؿ مف الديني الكعي لتك مس انخفاض يعد    

 با اإليماف بيف مكجبة عبلقة كجكد لىإ كالبحكث الدراسات مف العديد أشارت فقد ,أيضان  كالمجتمع
 يفيالكظ بالرضا الفرد بشعكر ايجابيان  يرتبط التديف لمستك  كما أف  النفسية كالطمأنينة النفسي كاألمف

 ( 116-117:  2009)بقرم, عممو مجاؿ في كاإلنتاجية
 بمجمكعة ببلدنا غزك تـ حيث لمجتمعاتنا, الميمة األمكر مف القيمي النسؽ كترل الباحثة أف تغيرات    
 جةنتي مجتمعنا بيا يمر التي السيئة االقتصادية األكضاع أف كما عمينا, كالغريبة الغربية كالقيـ األفكار مف

 ليشعر صعكبة أكثر األكضاع تمكجع دتاز  الحالية تالمشاكبل ثـ كمفسكرية, تعاني منيا  لتيلؤلزمة ا
, فمـ يعد أم سكرم يشعر باألمف الفي بيتو, كالفي مكاف عممو, األمف بعدـ السكرمالشعب  أبناء غالبية

 .   كال حتى خارج كطنو, فاألمف ُسِمب  مف جميع أبناء المجتمع السكرم كلـ يبؽ لو أم أثر
 :  االنفعالية بالطمأنينة الشعور انعدام عمى المترتبة اآلثار: عاشراً 

 أف إلى( 1977 راجح,) يشيرىناؾ العديد مف اآلثار المترتبة عمى عدـ الشعكر باألمف النفسي, حيث     
 نسافاإل فشعكر, النفسي باالضطراب لئلصابة شيكعان  كأكثرىا العكامؿ أقكل مف يعد باألمف الشعكر انعداـ
 عرضة كيككف كيضطرب اإلنساف يشقى كاألماف األمف كبدكف كاالجتياد, الجد إلى يدفعو كاألماف باألمف

 .السيككسكماتية كاألمراض كالعقمي النفسي لبلضطراب
 أف عمى ,كغيرىـ سبيتز كبليف, ميبلني كلبي, فركيد, أمثاؿ اختبلفيـ عمى النفس عمماء يجتمع كما    

 نكع أف كما مستقببلن, كتكافقو الفرد استجابات يحدد المبكرة الطفكلة في النفسي مفباأل الشعكر فقداف
 كاالضطراب كالخكؼ, القمؽ,: مثؿ األمف إلى الحاجة إشباع عدـ عف تصدر أف يمكف التي االستجابات
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 لديو الحاجة ىذه تشبع لـ الذم الشخص فيو يظؿ أف يمكف الذم الحد إلى مستقمة صفات تصبح عمكمان 
ف حياتو, طكاؿ آمف غير مبكر, بشكؿ  الطفؿ يظؿ حيف في, كالمحبة األمف عكامؿ بعد فيما لو تكافرت كا 
 (.2045:  2010,الصيفي) كالتيديد لمرفض تعرض كلك حتى آمنان, الحاجة ىذه لديو أشبعت الذم
 مف عدكانيان  الفرد يصبح أف إلى يؤدم قد باألمف الشعكر انعداـ أف( 1980 الزيادم,) يرل حيف في    
 فقد المفقكد, أمنو استعادة أجؿ مف كاالستجداء الرضكخ إلى يمجأ قد أك, ككدىـ اآلخريف عطؼ كسب أجؿ
 كالزكجة رئيسو, رضا عمى لمحصكؿ كسيمة بكؿ يسعى باألمف اإلحساس إلى يفتقر الذم المكظؼ نجد
 .يال حبو صدؽ عمى البراىيف ليا يقدـ كي بشدة زكجيا عمى تمح منةاآل غير
 شخص مف النفسية الصحة في تأثيره يختمؼ األمف مف الحرماف أف إلى( 1985 ,مكسى)كيشير    
 مؤقتان  يككف قد السيئ تأثيره فإف الرشد مرحمة في الحرماف حدث فإذا, أخرل إلى عمرية مرحمة كمف, آلخر
 أمنو مطالب تغيير خصالش استطاع إذا النفسية الصحة في يؤثر ال كقد األمف, كتكفر أسباب بزكاؿ يزكؿ
 يعيؽ فإنو, خاصة المبكرة الطفكلة مرحمة في األمف مف الحرماف حدث إذا أما, الحرماف بقمؽ يشعر كلـ

 األمف مف الحرماف ألف, ياجميع الحياة مراحؿ في النفسية الصحة عمى سيئان  تأثيران  كيؤثر النفسي النمك
 بقمؽ فيشعر إشباعيا, عمى يقكل ال ضعيؼ كىك ,الضركرية الطفؿ حاجات إلشباع خطيران  تيديدان  يعني

 فعدـ, بالذنب كالشعكر  كالعداكة القمؽ سمات أىميا مف التي السيئ التكافؽ سمات فيو ينمي الذم الحرماف
 كقد الطفكلة, مرحمة في سمككي كاضطراب نفسي صراع تكليد إلى يؤدم النفسي األمف إلى الحاجة إشباع
 االنكماش إلى الحد يصؿ كقد, عمؿ أم عمى اإلقداـ قبؿ كالتردد بنفسو, الطفؿ ثقة إضعاؼ إلى يؤدم

 كالبيئة األفراد قبؿ مف المحبة بعدـ لشعكره نتيجة عدكانيان  الطفؿ سمكؾ يصبح أك النفس, عمى كاالنطكاء
 (. 91: 1985 ,مكسى)فييا. يعيش التي
 الحرماف فييا يخاؼ االعتمادية بلقتوع في كاف إذا إال األمف يطمب ال اإلنساف أف "مميكة" كاعتبر    

 فإنو كاالعتمادية بالتيديد شعر إذا أما سكيان, سمككان  يسمؾ فإنو العدؿ كجكد عمى اطمأف فإذا التعسفي,
 الطفؿ أعماؽ في جذكرىا في تكمف حاجة ىي األمف إلى فالحاجة, األمف ضمانات تحقيؽ إلى يسعى
 ذلؾ يختمؼ قد ك المستقبؿ, في سمكؾ مف الحاجة ىذه عنو سفرست بما التنبؤ الصعب كمف تدريجيان, كتنمك
 كممتثبلن  بدقة المجتمع بمعايير ممتزمان  نراه األكؿ األمف, إلى يفتقراف شخصاف فنجد آخر إلى شخص مف

 المجرميف مف عصابة كتزعـ تمرد قد اآلخر حيف في الناس, رضا عمى الحصكؿ أجؿ مف قكاعده بجميع
 .(28-29: 2003,الخضرم)الذم حرمو مف األمف المجتمع ىذا عمى لمعدكاف بوجان مف مرضية كمحاكلة

 الفرد قياـ أك النفسية, االضطرابات حدكث في سببان  يككف قد باألمف الشعكر انعداـ أف سبؽ مما يتضح    
 أجؿ مف سكية غير سمككية أنماط باتخاذ كقيامو األمف إلى حاجتو إحباط مصادر تجاها عدكاني بسمكؾ

 كالتكسؿ االستجداء إلى كالمجكء الرضكخ أك النفس عمى االنطكاء أك, إليو يفتقر الذم األمف عمى حصكؿال
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 مرحمة كمف آخر إلى شخص مف يختمؼ األمف انعداـ تأثير كأف أمنو, عمى المحافظة أجؿ مف كالتممؽ
 آخر. إلى مجتمع كمف أخرل إلى عمرية
نبلحظ مدل األىمية الكبيرة التي تمقاىا ىذا المفيـك مف فعالية كمف خبلؿ عرضنا لمفيـك الطمأنينة االن    

قبؿ العديد مف عمماء النفس, كذلؾ لككنو محكران أساسيان في بناء الشخصية كمف مميزات الصحة النفسية, 
 ,كما يترتب عميو مف كضع اإلنساف في حالة مف االستقرار النفسي كاالجتماعي إذا تكفر لدل اإلنساف

لى حالة   لة فقدانو.االضياع كالتشتت كالخكؼ كعدـ التقبؿ في حكا 
, كقاـ  اكما نبلحظ أف عالـ النفس الكبير ماسمك يعتبر مف أكائؿ العمماء الذيف قامك      بدراسة ىذا المفيـك

كما الحظنا كذلؾ  ,بكضع تصكر مفصؿ عف أبعاده كجكانبو المختمفة, حتى يتسنى فيمو كمعرفة أىميتو
يمكف أف تنشأ عف فقدانو مثؿ سكء التكافؽ النفسي كاالجتماعي كاألسرم كالقمؽ  مدل األضرار التي

كالخكؼ كغيرىا, مما بدكره يؤدم إلى تصدع الصحة النفسية كاالجتماعية كالجسمية, كبذلؾ يصبح 
 معقد مفيـكىذا المفيكـ سرتو كلمجتمعو الذم يعيش فيو, كترل الباحثة أف كأل اإلنساف بغير فائدة لذاتو

 عبلقة ذات الطمأنينةب الفرد إحساس فدرجة كلذلؾ كاالجتماعية, كاالقتصادية التكنكلكجية بالمتغيراته تأثر ل
 تجعمو و منياكحرمان. النفسية أك االجتماعية أك األساسية حاجاتو إشباع كمدل حياتو أسمكبكب بذاتو كثيقة
 .النفسية حياتو جكانب شتى عمى. سمبا ينعكس مما لممخاكؼ فريسة

 :رابعًا: العالقة بين الصالبة النفسية والطمأنينة االنفعالية

, كانفعاالتو سمككياتو خبلؿ مف تتحدد كالتي, فييا يعيش التي البيئة خبلؿ مف اإلنساف ةشخصي تتككف    
 باألمف إحساسو كبالتالي, ليا كتقديره بنفسو قتوث ارتفاع إلى يؤدم لو اآلخريف بتقدير الفرد فإحساس
 المنزؿ في كالتقبؿ التقدير ىذا مف الفرد حرماف فإف ؾذل مف العكس كعمى, االنفعالية كالطمأنينة فكاألما

 سكية جماعة كانت سكاء التقدير ىذا منيا يستمد أخرل جماعة ينشد يجعمو عمكمان, كالمجتمع, خصكصان 
 . كاألماف يرالتقد إلى حاجتو إشباع أجؿ مف كذلؾ ,السمككيات بعض خبلليا مف يسمؾ منحرفة أك

 سيةالنف لبلضطرابات المثيرة األحداث مف كثير عمى اإلنساف فيو يعيش الذم الحالي العصر كينطكم    
 العزلة إلى كيمجأ, النفسي ألمنو بالتيديد اإلنساف معو يشعر الذم األمر, كاالكتئاب كالقمؽ كالتكتر
ى مف يركف إليو ليستمد منو ىذا الشعكر ىذه المكاقؼ الضاغطة, كلكنو في نفس الكقت يحتاج إل كاجتناب

ما تككف ىذه القاعدة اآلمنة مف  كبقدرباألمف النفسي, كالذم يساعده في مقاكمة ىذه االحداث الضاغطة, 
القكة تككف شخصية الفرد مف القدرة عمى المبادأة كاقتحاـ المجيكؿ, كاالبتكار كالشعكر باليكية, كالرضا 
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بالتكازف النفسي, كمف منطمؽ ىذا التكازف يشعر الفرد بالكفاية الشخصية, عف الذات كاآلخريف كاإلحساس 
دكف خكؼ مف المجيكؿ كيقاكـ المكاقؼ الضاغطة بصبلبة نفسية كيمضي إلى المستقبؿ بتفاؤؿ كثقة مف 

 آمنة بيئة خبلؿ مف الفرد عميو يحصؿ الذم النفسي األمفا تيديدان, فكيجعميا مكاقؼ لمنمك أكثر مني
 في - تعتبر لمضغكط الفرد تعرض أثناء كالتشجيع كالدعـ الرأم عف التعبير كحرية كالتعاكف الحب يسكدىا

 .بالنفس كثقة تحديان  كأكثر نفسيان  صبلبة أكثر الفرد تجعؿ أنيا كما محفزان  عامبلن  - ذاتيا حد
مف حكلو, يؤدم إلى تككينو لنماذج سمبية عف ذاتو  نما عدـ شعكر الفرد بالطمأنينة االنفعاليةبي    

كاآلخريف, فيفقد الثقة بنفسو كمف حكلو كيشعر بالتيديد كالشؾ في نفسو كاآلخريف, كينظر لنفسو عمى أنو 
 ,ذم جدكلحؽ لو في الحياة, ألنو ال يستطيع الدفاع عف نفسو كال التكصؿ إلى قرار  عديـ الفائدة كال

شاؤمية إلى مستقبمو فيشعر باالكتئاب كالعزكؼ عف الحياة كتمني المكت, كالدخكؿ كتمتد ىذه النظرة الت
كتجعمو صريع المرض النفسي, كلكف كجكد المصادر الشخصية  ,دكامة الضغكط التي تستنزؼ طاقاتو في

لمفرد كالصبلبة النفسية تساعده عمى مسايرة األحداث الضاغطة كالمثيرة لممشقة, كالتي تتككف ىذه 
 . (120: 2009)اليادم, ادر بدكرىا مف خبلؿ أفراد الجماعة التي ينتمي إليياالمص
, الصبلبة النفسية مف خبلؿ كجكده ضمف أسرة ترعاهالفرد قد يكتسب أف  كانطبلقان مما سبؽ يتبيف لنا    
بالحب كالعطؼ كالتقدير كالتفاىـ, كتعمؿ عمى تدعيـ الخصائص اإليجابية في نفكس  اأفرادى غمرتك 
 ,كااللتزاـ كالتحكـ في ىذه الظركؼ الضاغطة ,فرادىا كالقدرة عمى الصمكد كالمقاكمة أماـ الضغكطأ

الطمأنينة كالتحدم ليا كالمبادأة كاالستكشاؼ لمبيئة مف حكلو, كذلؾ مف خبلؿ إشباع حاجاتو إلى 
ؤدم إلى فسي تنفسية االجتماعية كاألمف النفي ظؿ كجكده في ىذه الجماعة, فالمصادر ال االنفعالية

اكتساب الفرد لبعض الخصائص النفسية كالصبلبة النفسية, كالتي تؤدم بدكرىا إلى تنمية قدرة أكبر عمى 
تقييـ الضغكط تقييمان كاقعيان كتجعمو أكثر نجاحان كفاعمية في مكاجيتيا, فالطمأنينة االنفعالية ىي قاعدة 

 . قضاء ا كقدرهكالصبر كاإليماف باألماف لبللتزاـ كالتحكـ كالتحدم 

 تحسيف إلى الكصكؿ إلى ييدؼ المفيكميف ىذيف مف كؿ( أف 2162: 2010كلقد أشار )السميرل,     
 مف مصدر النفسية الصبلبة كأف ,آثارىا مف كالتخفيؼ الضغكط كمكاجية النفسية كالصحة النفسي األداء

 الصحة عمى آثارىا مف كالتخفيؼ الحياة لضغكط السمبية اآلثار لمقاكمة الذاتية الشخصية المصادر
فضبلن عف أف الصبلبة النفسية تعد أحد أطراؼ الكصكؿ بالفرد إلى درجة عالية مف , كالجسمية النفسية
تعمؿ  النفسي فيي تعمؿ عمى ترحيب الفرد كتقبمو لمتغيرات أك الضغكط التي يتعرض ليا, حيث األمف
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 الطفؿ فعبلقة الطفكلة؛ إلى جذكره تمتد حيث كمصد أك ككاٍؽ ضد العكاقب النفسية السيئة لمضغكط
 لديو النفسي األمف تككيف في البدايات تعتبر كالعطؼ كالدؼء األسرية المساندة خبلؿ مف بكالديو السميمة
  .النفسية الصبلبة مف درجة إلى الكصكؿ كبالتالي

مف المراحؿ, فيي كلما كانت مرحمة الشيخكخة تمثؿ مرحمة متميزة مف حيث خصائصيا عف غيرىا     
الخمكؿ  د مرحمةككذلؾ تعتتدىكر فييا القدرات الكظيفية كالنفسية كالعقمية كالجسمية كاالجتماعية,  مرحمة

مكاجية الضغكط في سبيؿ  مرحمة, ككذلؾ , كالشعكر بالعزلة كالكحدة كاليأس مف الحياةاليدكء النسبيك 
, لذا فالمسف في حاجة (388: 2009, خركفكآ لنحاسا) الحصكؿ عمى التقبؿ االجتماعي مف المحيطيف

ماسة إلى إشباع حاجتو إلى الطمأنينة االنفعالية في ظؿ ىذا الصراع التي تتسـ بو أغمب مظاىر حياتو, 
ككذلؾ في حاجة إلى تنمية صبلبتو النفسية في سبيؿ مقاكمة ىذه الصراعات كالضغكط التي تكاجيو, 

 لو. كاعتبارىا ضركريان لمنمك كليس تيديدان 

  



 
95 

 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 الدراسات السابقة التي تناولت الصالبة النفسية وعالقتيا ببعض المتغيرات.أواًل: 

 .وعالقتيا ببعض المتغيرات الدراسات السابقة التي تناولت الطمأنينة االنفعاليةثانيًا: 

 النفسية والطمأنينة االنفعالية.الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين الصالبة ثالثًا: 

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة.رابعًا: 
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 تمييد:

 بمكضكع عبلقة ذات دراسات مف إليو تكصؿ ما يعرض فيو الباحث فصؿ العممية األبحاث تتضمف    
 ,الدراسة بمكضكع ىتماـاال بداية عمى التعرؼ ت يتـالدراسا تمؾ خبلؿ فمف, دراسةال يثرم و كىك مادراست

 الصمة ذات كاألجنبية العربية الدراسات مف كثير بجمع الباحثة قامت كقد, إليو التكصؿ تـ ما خرآك 
 : اآلتي النحك ىعم محاكر ةالحالية, كسيتـ عرضيا في ثبلث الدراسة بمتغيرات

 رات: أواًل: الدراسات السابقة التي تناولت الصالبة النفسية وعالقتيا ببعض المتغي
تبيف أف ىناؾ عددان  لنفسية,بعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الصبلبة ا    

مختمفة, كفي مراحؿ مف الدراسات التي تدكر حكؿ مكضكع الصبلبة النفسية, مف حيث عبلقتيا بمتغيرات 
 الطفكلة, كالشباب, كالمسنيف.مثؿ عمرية مختمفة 

 . عمكمان ما تكصمت إليو مف دراسات تناكلت الصبلبة النفسية  باحثةستعرض اللذلؾ     

 : Kobaza, 1979)دراسة كوبازا ) -1

 بصحتو عمى االحتفاظ الفرد مساعدة شأنيا مف التي النفسية المتغيرات معرفة إلى الدراسة ىدفت    
 مف مكظفان (760)  مف الدراسة عينة كالصعاب, حيث تككنت لمضغكط تعرضو رغـ كالجسمية النفسية

 الضغكط, مف كبيرة درجة مف كيعانكف عامان ( 49-40) تتراكح أعمارىـ جامعية, درجات عمى الحاصميف
 لؤلمراض, (1968) كايمبل كاستبياف الضاغطة, لؤلحداث كراىي ىكلمز الباحثة استبياف استخدمت كقد
–العجز التحكـ )مقياس سلقيا استخدمت حيث ,النفسية الصبلبة لقياس المقاييس مف استخدمت عددان ك 

 استخدمت االلتزاـ كلقياس اإلنجاز(, مقياس العدـ, مقابؿ المعنى مقياس االغتراب, مقياس مف التحكـ
 الذات(, كعف األسرة, عف لشخصية,ا العبلقات كعف االجتماعية, كالمؤسسات العمؿ عف االغتراب)

 المعرفي, مقياس البناء مقياس لكسؿ,ا مقابؿ - النشاط الشخصية, الخبرات( التحدم لقياس كاستخدمت
 رغـعمى ال صبلبة األكثر األشخاص أف النتائج أظيرت, ك المغامرة( مقابؿ كليةؤ المس مقياس البقاء,

 كأكثر الداخمي كالضبط كالسيطرة كاإلنجاز بالصمكد متسمكف كأنيـ مرضان, األقؿ كانكا لمضغكط تعرضيـ
 الضغط في أقؿك  كعجزان  مرضان  أكثر صبلبة األقؿ شخاصاأل أف حيف في كطمكحان, كنشاطان  اقتداران 

قحامان  كمبادأة مركنة أكثر كانكا صبلبة األكثر األشخاص أف إلى تكصمت كما الخارجي,  .ككاقعية كا 

 : Rodewalt & Zone, 1989)دراسة رودولت وزون ) -2

في التخفيؼ مف أثر  ان يطكس ان متغير بكصفيا التعرؼ عمى دكر الصبلبة النفسية ىدفت ىذه الدراسة إلى     
الضغكط الناجمة عمى المكظفيف, كالدكر الذم تمعبو الحالة االجتماعية لدل أفراد العينة في الصبلبة 

 ( مكظفة تراكحت أعمارىف بيف249النفسية كدرجة التعرض لمضعكط, كقد تككنت عينة الدراسة مف )
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أرممة(, كاستخدـ الباحثاف  -عازبة -مقةمط -في حاالت اجتماعية متنكعة )متزكجةكّف ( سنة, ك 25-56)
كاف مف نتائج الدراسة لحياتية الحالية, ك النسخة المختصرة مف مقياس الصبلبة النفسية, كقائمة الخبرات ا

أف اإلناث األقؿ صبلبة يتعرضف لنسبة عالية مف الخبرات الحياتية غير المرغكب فييا, كما أشارا إلى أف 
 بلبة مف المكظفة العازبة.المكظفة المتزكجة ىي أكثر ص

 Stephenson, 1990 ): ) دراسة ستبسون -3

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية كاستراتيجيات مكاجية الضغكط, حيث     
تراكحت أعمارىـ مابيف   كالمحاماة, البنكؾ في العامميف الجنسيف مف فردان ( 147) مف الدراسة عينة تككنت

كأىـ نتائج الدراسة . المكاجية طرؽ كقائمة الشخصية النظرات دليؿ مقياس عمييـ كطبؽ (,25-40)
 . الذككر مف صبلبة أكثر اإلناث أف كانت

 (:Shepperd & Kashani, 1991) دراسة شيبرد وكاشاني -4

أثير , كتية بالصحة النفسية لدل المراىقيفىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة الصبلبة النفس     
ناصفة بيف ممراىقان  (150في الصبلبة النفسية, كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا ) الجنسعامؿ 

عامان, كقد استخدـ مقياس اإلجياد النفسي  (16-14)تراكحت أعمارىـ ما بيف  ,الذككر كاإلناث
كد فركؽ بيف كاالجتماعي, كمقياس الصبلبة النفسية )مف إعداد الباحثيف(, كأسفرت النتائج عف كج

الجنسيف في الصبلبة النفسية لصالح الذككر, كما بينت كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الصبلبة النفسية 
 كالصحة النفسية لدل المراىقيف.

 (:,.Martin, et al 1992دراسة مارتين وآخرون ) -5

مرضى األمراض  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الصبلبة كالصحة البدنية لدل    
-40تراكحت أعمارىـ مابيف ), ( فرد100) دراسة عمى عينة قكامياالمزمنة ككبار السف, كقد أجريت ال

, كأشارت ف(ييإعداد الباحث)كتحقيقان ليذا اليدؼ تـ استخداـ اختبار ارتباط الصحة بالصبلبة مف ( سنة 70
, كارتباطيما عكسيان مع التدىكر في الناحية كالصبلبة النفسيةالعمر النتائج إلى كجكد ارتباط طردم بيف 

 الكظيفية فاألكبر سنان أكثر صبلبة نفسية كأقؿ تدىكران مف الناحية الكظيفية . 

 : Williams, et al., 1992))وليامز وآخرون  دراسة -6

 عمى الدراسة أجريت بالمرض, الذاتي كالتقرير كالتكافؽ الصبلبة بيف العبلقة لفحص الدراسة ىدفت    
تضمنت العبلقة بيف  استبانة الباحثكف كاستخدـ أنثى,( 81)ر كذك (58) الجامعة طمبة مف عينة

 أظيرت اإلستبانة, ىذه بتعبئة بدكرىـ قامكا الذيف المشاركيف عمى كزعت (ييفالمتغيرات مف )إعداد الباحث



 
98 

 التكافقي, غير التكيؼ راتبمتغي كسمبيان  التكافقي التكيؼ بمتغيرات إيجابيان  ارتبطت الصبلبة أف النتائج
بكصفيا  التجنب كطريقة المؤازرة, عف البحث كطريقة المشكمة, عمى المتمركزة التكيؼ ؽائطر  كعممت
 .بالمرض الصبلبة لعبلقة ان كسيط عامبلن 

 : (Florian, et al., 1995) وآخرون ة فمورياندراس -7

 األفراد لدل النفسية الصحة تغيير في الصبلبة النفسية مساىمة مف التحقؽ إلى الدراسة ىذه ىدفت    
 عبلقة في كسيطيف يمعبو الذم الدكر الدراسة فحصت كمحدد, ضاغط حياتي مكقؼ يكاجيكف الذيف

 الدراسة أجريت معو, التكيؼ كطريقة الضاغط, المكقؼ تقدير :ىما كالكسيطيف النفسية, بالصحة الصبلبة
 كطرؽ المعرفي كالتقدير النفسية كالصحة صبلبةال عف استبياف لتعبئة تجنيدىـ تـ شخص (276) عمى

 أف النتائج أظيرت المسار تحميؿ كبعد شيكر, أربعة مدتيا عسكرية تدريبية دكرة كنياية بداية في التكافؽ
 في النفسية بالصحة الدراسة نبآ أكؿ في قياسيا تـ التي )كالسيطرة االلتزاـ) الصبلبة عناصر مف عنصريف

 االلتزاـ عمؿ كما كالتكافؽ, المعرفي التقدير متغيرات تمعبيا التي الكساطة خبلؿ مف كذلؾ الدكرة نياية
 عمى المتمركزة التكيؼ طرؽ كاستخداـ التيديد تقدير مف التقميؿ خبلؿ مف النفسية الصحة تحسيف عمى

 خبلؿ مف النفسية الصحة تحسيف عمى السيطرة عممت كما الثانكم, التقدير زيادة طةاسكبك  العكاطؼ
 حؿ أسمكب عمى المعتمد التكيؼ طرؽ الثانكم, كاستخداـ التقدير كزيادة التيديد تقدير مف التقميؿ

 .المشكبلت

 :(1996) مخيمردراسة  -8

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة القبكؿ/الرفض الكالدم بالصبلبة النفسية لدل األبناء, كقد     
( عامان, كتحقيقان 23-19تراكحت أعمارىـ بيف ) ,بان كطالبة( طال163أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا )

ليذا اليدؼ تـ استخداـ مقياس الصبلبة النفسية مف إعداد الباحث, كاستبياف القبكؿ/الرفض الكالدم 
(, كأسفرت النتائج عف كجكد ارتباط مكجب بيف إدراؾ الدؼء 1986لركنالد كتعريب محمكد سبلمة )

لدل الجنسيف, كما بينت كجكد ارتباط سالب بيف إدراؾ الرفض الكالدم  الكالدم كالصبلبة النفسية
كالصبلبة النفسية كأبعادىا فيما عدا بعد التحكـ, كأسفرت النتائج أيضان عف كجكد فركؽ بيف الجنسيف في 

 الصبلبة النفسية لصالح الذككر.

 : (1997دراسة مخيمر) -10

 اتير متغ مف كمتغيريف االجتماعية كالمساندة النفسية ةالصبلب أثر عمى ؼالتعر  إلى ىدفت الدارسة    
 الفترتيف طمبة مف عينة عمى طبقت كقد االكتئاب, خاصة الضاغطة األحداث آثار مف كالكقاية المقاكمة
 مقياس الباحث ـاستخد كلتحقيؽ أغراض الدارسة بجامعة الزقازيؽ, كالتربية اآلداب كالرابعة لكميات الثالثة
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 الصبلبة لبيؾ كتعريب غريب عبد الفتاح, كاختبار االكتئاب كمقياس إعداده, فم لضاغطةا الحياة أحداث
 بيف إحصائيان  فركؽ دالة كجكد النتائج مف االجتماعية لترنر, كاتضح بالعبلقات اإلمداد كمقياس النفسية
 الذككر لصالح فكانت كالضغكط االجتماعية كالمساندة النفسية الصبلبة في كاإلناث الذككر درجات متكسط

دارة الضغكط, الصبلبة في دالة فركؽ بيف  كجدت لـفي حيف   االجتماعية, المساندة في اإلناث كلصالح كا 
 .في االكتئاب الجنسيفبيف 

  (:2002) دراسة البياص -11

 كالمعممات المعمميف مف عينة لدل النفسية بالصبلبة النفسي الناىؾ ارتباط معرفة إلى الدراسة ىدفت    
 كسنكات ,الجنس ؿ: مث الديمغرافية راتيالمتغ ببعض عبلقتيما ككذلؾ معرفة الخاصة, التربية مدارس في

 النفسي الناىؾ مقياس عمييـ كطبقت  كمعممة, معممان  (144) لمعينة الكمي العدد بمغ, التدريس في الخبرة
 سالبة عبلقة كجكد إلى ةالدراس تكصمت, 1997)ر )لمخيم النفسية لصبلبةا كمقياس ,(الباحث إعداد (مف
 كجكد عدـ إلى الدراسة أشارت كقد العينة, أفراد لدل النفسية بةالصبل كأبعاد النفسي الناىؾ أبعاد بيف

 الضغكط بعد باستثناء الفرعية كفي األبعاد النفسي لمناىؾ الكمية الدرجة في إحصائية داللة ذات فركؽ
 لصالح النفسية الصبلبة أبعاد في كاإلناث الذككر يفب فركؽ تكجد كأنو ,الجنس لمتغير تعزل المينية
 .النفسي لمنيؾ الكمية الدرجة في الخبرة كمدة الجنس بيف لمتفاعؿ داؿ أثر يكجد ال كأنو الذككر,

 (:2002دراسة حمادة وعبد المطيف ) -12

)جامعة كالرغبة في التحكـ لدل طبلب  جاءت ىذه الدراسة لبحث العبلقة بيف الصبلبة النفسية    
( طالبػان كطالبة, كطبؽ عمى العينة مقياس الصبلبة النفسية 282الككيت( حيث تككنت عينة الدراسة مف )

كمقياس الرغبة في التحكـ مف إعداد الباحثاف, ككشفت  (Younkin & amp; Betz, 1996) مف إعداد
تحكـ داخؿ العينة الكمية, كفي ال كجكد ارتباط داؿ إحصائيان بيف الصبلبة النفسية كالرغبة في الدراسة عف

فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف عمى  عينتي الذككر كاإلناث كؿ عمى حدة, باإلضافة إلى جكد
ذات داللة إحصائية عمى المقياسيف تبعان لمتغيرات الدراسة  كعدـ كجكد فركؽ المقياسيف لصالح الذككر,

 .العمرجتماعية, كمعدؿ الدرجات, ك اال األخرل, كىي: الحالة

 :( 2002) محمددراسة  -13

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الصبلبة النفسية كتقدير الذات كالمساندة االجتماعية     
دراؾ المشقة, كأجريت الدراسة عمى عينة مؤلفة مف ) فيكتأثير ذلؾ  ( فردان 321متغيرات التعايش كا 

( لقياس الصبلبة 1997ستخدمت الدراسة مقياس مخيمر)كا ( سنة,34-23تراكحت أعمارىـ ما بيف )
كأسفرت الدراسة عف كجكد أثر  النفسية, كمقياسي تقدير الذات كالمساندة االجتماعية مف )أعداد الباحثة( 
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تقميؿ اإلدراؾ السمبي لممشقة  فيداؿ إيجابي لكؿ مف المساندة االجتماعية كتقدير الذات كالصبلبة النفسية 
ية, كما كجد أثر داؿ لمجنس كالصبلبة النفسية كالمساندة االجتماعية كتقدير الذات إلدراؾ كالضغكط النفس

 بيف الصبلبة النفسية كالمساندة  المشقة المينية عمى نحك إيجابي خاصة

 (: 2002دراسة عبد الصمد ) -14

لحياة لدل عينة مف دراسة الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالكعي الديني كمعنى ا ىدفت ىذه الدراسة إلى    
الصبلبة  مقياس  :( طالبان كطالبة طبؽ عمييـ248الدبمـك العاـ, كقد تككنت عينة الدراسة مف ) طبلب

إعداد )كمقياس معنى الحياة  النفسية )إعداد الباحث( كمقياس الكعي الديني )إعداد: البحيرم كالدمرداش(
مف لكحات الذات, كتكصمت نتائج الدراسة  جمكعةالرشيدم( باإلضافة إلى استمارة المقابمة الشخصية, كم

مكجبة كدالة إحصائيان بيف الصبلبة النفسية كالكعي الديني كمعنى الحياة, كما  ةكجكد عبلقة ارتباطي ىإل
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف مرتفعي كمنخفضي الصبلبة النفسية في الكعي الديني كمعنى الحياة  تبيف

في االلتزاـ كالتحكـ كالصبلبة لصالح  ما كجدت فركؽ بيف الذككر كاإلناثك, لصالح مرتفعي الصبلبة
الديني الجكىرم إسيامان داالن في الصبلبة النفسية, حيث  أسيـ كؿ مف معنى الحياة كالكعي الذككر, كما

ني لدل أفراد العينة مف خبلؿ معرفة درجاتيـ في معنى الحياة كالكعي الدي يمكف التنبؤ بالصبلبة النفسية
العبلقة  كمينيكية بينتج السيككمترية إال أف النتائج اإلكمينيكية مع النتائالنتائج اإلاتفقت  الجكىرم, كقد

 .السببية بيف الظكاىر التي كشفت عنيا الدراسة السيككمترية

 (: 2002دراسة ننمي ) -15
ى المعاناة النفسية ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص تأثير المشكبلت السمككية كالصبلبة النفسية عم   

لمقدمي الرعاية مف كبار السف, كالذيف يتجاكز عمرىـ الستيف كيعانكف مف مرض الزىايمر كعتو 
الشيخكخة, كيقكمكف برعايتيـ داخؿ المنزؿ كذلؾ يقكمكف بإجراء اتصاالت مع مؤسسات الدعـ الخاصة 

( مف 44عينة الدراسة مف ) بمرضى الزىايمر كمؤسسات الرعاية النيارية كالخدمات الصحية. كتككنت
( لقياس الصبلبة النفسية, كقائمة 1996) , كقد استخدمت مقياس مخيمرمقدمي الرعاية مف كبار السف

كأظيرت نتائج الدراسة أف الصبلبة النفسية  ,عداد الباحثة(شكبلت السمككية لدل المسنيف )مف إلرصد الم
شاكؿ السمككية كتخفيؼ عبء رعاية الزكج كتقميؿ ليا تأثير في خفض المالعمر لمقدمي الرعاية لكبار 

 .أعراض االكتئاب كتحقيؽ جكدة الحياة
 (:2003) دراسة الرفاعي-16
 الحياة أحداث إدراؾ بيف ان كسيط ان متغير بكصفيا  النفسية ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة الصبلبة   

 مقياس استخداـ كطالبة, كتـ طالبان  (321) مف الدراسة عينة مكاجيتيا, كتككنت كأساليب الضاغطة
 المكاجية كأساليب الضاغطة, الحياة أحداث إدراؾ كمقياسي(, (1982ككبازا  إعداد مف النفسية الصبلبة
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 الصبلبة في كاإلناث الذككر درجات متكسط بيف فركؽ كجكد عدـ أظيرت النتائج كقد, الباحثة إعداد مف
 مف ككؿ النفسية الصبلبة درجات بيف عكسي ارتباط ككجكدكالتحكـ كالتحدم,  االلتزاـ كمككناتيا النفسية
 فعالية. األكثر المكاجية كأساليب الضاغطة الحياة أحداث إدراؾ
  :(Abu Rukba, 2005) ركبة دراسة أبو -17

 مستكل كتحديد النفسية, كالصحة النفسية الصبلبة بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت    
 المتغيرات بعض أثر عف كالكشؼ داكف متبلزمة أطفاؿ أميات لدل النفسية لصحةكا النفسية الصبلبة

 األميات مف أمان  ((180 العينة أفراد عدد بمغ ,األميات عند النفسية الصبلبة مستكل ة فيالديمكغرافي
 كمقياس النفسية, الصبلبة مقياس الباحث كاستخدـ داكف, لمتبلزمة المصابيف أطفاليف يتابعف البلتي

 مف مرتفع مستكل كجكد إلى الدراسة نتائج أشارت, النفسية الصحة لقياس السيككباثكلكجية ألعراضا
 كالصحة النفسية الصبلبة بيف ةارتباطي عبلقة كجكد أظيرت كما النفسية, كالصحة النفسية الصبلبة
 التعميمي مستكلال متغير إلى عزلت النفسية الصبلبة مستكل في فركقان  ىناؾ كأف األميات, لدل النفسية
داللة ذات  كما بينت كجكد فركؽ كاألساسي, كالثانكم الجامعي التعميـ أنييف البلتي األميات لصالح

مف كلكؿ كبر عمران, ـ لصالح األميات األاأل عمر متغير إلى عزلت النفسية الصبلبة مستكل في إحصائية
 الطفؿ. نكعك  األطفاؿ, عمر

 (2005دراسة دخان والحجار) -18

 الجامعة طمبة لدل كمصادرىا النفسية الضغكط مستكل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت    
 الضغكط عمى المتغيرات بعض تأثير إلى إضافة لدييـ النفسية الصبلبة بمستكل كعبلقتو اإلسبلمية
 نتيف,استبا الباحثاف كاستخدـ ة,كطالب طالبان  (541) الدراسة عينة كبمغت الجامعة, طمبة لدل النفسية
 الدراسة كتكصمت, لدييـ النفسية الصبلبة مدل لقياس لثانيةكا الطمبة, لدل النفسية الضغكط لقياس األكلى
 معدؿ كأف ,(62.05%) كاف الطمبة لدل النفسية الضغكط مستكل أف ا:أىمي مف ككاف نتائج عدة إلى

 في الطمبة بيف إحصائية ةدالل ذات فركؽ كجكد الدراسة بينت كما  (77.33%ـ)لديي النفسية الصبلبة
 سالبة ارتباطيو عبلقة كجكد الدراسة كبينت الذككر, لصالح الجنس لمتغير تعزل  النفسية الضغكط مستكل
 .النفسية كالصبلبة النفسية الضغكط مستكل في الطمبة بيف إحصائية داللة ذات

 (: 2007) حسنيندراسة  -19

العمميات األسرية التي تشكؿ المناخ األسرم المضطرب ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير     
في الصبلبة النفسية لدل المراىقيف مف الجنسيف بالمرحمة الثانكية كالجامعية في مستكل الصبلبة النفسية, 

ناث مف المرحمة الثانكية كالجامعية, كتـ تطبيؽ األدكات 200كتككنت عينة الدراسة مف ) ( طالب ذككر كا 
لمناخ األسرم, كمقياس العمميات األسرية, كمقياس الصبلبة النفسية مف إعداد الباحث, ية: مقياس اتاآل
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كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف درجات الذككر كاإلناث بالمرحمتيف )الثانكية, 
ككر, كما كجدت الجامعية( في مستكل الصبلبة النفسية كأبعادىا )االلتزاـ, التحكـ, كالتحدم( لصالح الذ

فركؽ دالة إحصائيان بيف درجات أفراد العينة الذيف تربكا في ظؿ مناخ أسرم سكم, كذلؾ كجدت فركؽ 
كنظائرىـ الذيف تربكا في عمميات دالة إحصائيان بيف درجات أفراد الذيف تربكا في ظؿ عمميات أسرية سكية 

صبلبة النفسية لصالح األفراد الذيف تربكا في أسرية مضطربة لممرحمتيف )الثانكية كالجامعية( في مستكل ال
 ظؿ عمميات أسرية سكية.

 : (2008) دراسة راضي -20

 االجتماعية كالمساندة الديني االلتزاـ مف بكؿ النفسية الصبلبة عبلقة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت    
 مف أمان  (361مف ) سةالدرا عينة, كتككنت غزة قطاع محافظات في األقصى انتفاضة شيداء أميات لدل

, الديني زاـتاالل كاستبانة, النفسية الصبلبة استبانة: يةتاآل األدكات الباحثة استخدمت كقد, الشيداء أميات
 ةارتباطي عبلقةعف كجكد  ةسالدرا نتائج سفرتكأ, (إعداد الباحثة)مف  االجتماعية المساندة ةكاستبان
 األقصى في انتفاضة شيداء أميات لدل االجتماعية المساندةك  النفسية الصبلبة مستكل بيف مكجبة

 أميات لدل النفسية الصبلبة مستكل في احصائية داللة ذات فركؽ كعدـ كجكد غزة, قطاع محافظات
 – اكالد ليس لديو  -متزكج – أعزب ) لمشييد االجتماعية الحالة لمتغير تعزل األقصى انتفاضة شيداء
 أميات لدل النفسية الصبلبة مستكل في إحصائية داللة ذات كد فركؽكما بينت عدـ كج ,(لو أكالد متزكج
 داللة ذات فركؽ كجكد , كما بينت عدـلؤلـ التعميمي المستكل لمتغير تعزل األقصى انتفاضة شيداء

 .السكف لمتغير تعزل االقصى انتفاضة شيداء لدل أميات النفسية الصبلبة مستكل في إحصائية

  (:2009دراسة تفاحة ) -21

سعت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الفركؽ بيف المسنيف المقيميف مع أسرىـ كالمسنيف المقيميف بدكر     
الرعاية مف الجنسيف في كؿ مف الصبلبة النفسية كالرضا عف الحياة, لبياف أىمية البيئة التي تعيش فييا 

( 65ممف تزيد أعمارىـ عف ) ( مسنان 120المسف في تحقيؽ جكدة الحياة لو, كتككنت عينة الدراسة مف )
( مف المقيميف بدكر الرعاية منذ أكثر مف ثبلث سنكات, 60( مف المقيميف مع أسرىـ, )60سنة, كمنيـ )

( كاختبار 1996كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث اختبار الصبلبة النفسية مف إعداد عماد مخيمر)
عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المسنيف  , كأسفرت الدراسة(إعداد الباحث)الرضا عف الحياة مف 

المقيميف مع أسرىـ كالمقيميف بدكر الرعاية في الدرجة الكمية لمصبلبة النفسية كالدرجة الكمية لمرضا عف 
كما بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف مف ة لصالح المقيميف بدكر الرعاية ك الحيا

 لنفسية لصالح الذككر, كالرضا عف الحياة لصالح اإلناث.المسنيف في الصبلبة ا
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 (: 2010دراسة حجازي وأبو غالي ) -22

 غزة, محافظات في فيالفمسطيني منيا المسنيف يعاني التي المشكبلت عمى التعرؼ حاكلت الدراسة    
منيا  يعاني التي المشكبلت بيف العبلقة عف ىدفت الكشؼ كما النفسية لدييـ, الصبلبة مستكل كعمى

 الصبلبة كمستكل المشكبلت, في الجنسيف بيف الفركؽ عمى كالتعرؼ النفسية, الصبلبة كمستكل المسنكف
كاستخدـ الباحثاف مقياسي  ,غزة محافظة مف كمسنة مسنان 114) ) مف الدراسة عينة كتككنت, النفسية

 أبعاد ترتيب أف الدراسة نتائج كأظيرتلقياس مشكبلت المسنيف كالصبلبة النفسية )مف إعدادىما(, 
 االجتماعية المشكبلت: آلتيا النحك عمى كانت غزة محافظة المسنكف في منيا يعاني التي المشكبلت

 اكم (%4.56) الجسمية الصحية المشكبلتك %5.57) )ة النفسي المشكبلت (,%7.63االقتصادية )
 (%70)  عف كيزيد مرتفع طينييفالفمس المسنيف لدل النفسية الصبلبة مستكل أف الدراسة نتائج بينت

 كالصبلبة المسنيف مشكبلت بيف إحصائيان  كدالة عكسية ارتباطية عبلقة ىناؾكأف  افتراضي, كمستكل
تعزل  النفسية الصبلبة مستكل في إحصائيان  دالة فركؽ كجكدة إلى الدراس نتائج أشارت كما لدييـ, النفسية
 .الذككر لصالح الجنسلمتغير 

 (:2010) دراسة عودة -23

 أساليب التكيؼ كبيف الصادمة لمخبرة التعرض درجة بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت    
 الحدكدية المناطؽ أطفاؿ لدل النفسية الصبلبة كمستكل االجتماعية, المساندة كمستكل الضغكط, مع

 الديمغرافية المتغيرات بعض لىإ تعزل المتغيرات ىذه في فركؽ ىناؾ كاف إذا عما كالتعرؼ غزة, بقطاع
 مف  كطفمةبلن طف (600) مف الدراسة كتككنت ,)لمكالديف التعميمي المستكل اإلقامة, مكاف ,الجنس): آلتيةا

 لقياس أربعة استبيانات بإعداد الباحث قاـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ, غزة بقطاع الحدكدية المناطؽ أطفاؿ
 المساندة استبانة ,الضغكط مع التكيؼ أساليب استبانة, الصادمة ةالخبر  استبانة :كىي الدراسة متغيرات

 داللة ذات طردية عبلقة كجكد إلىالنفسية, كأشارت نتائج الدراسة  الصبلبة االجتماعية, كاستبانة
 كالمساندة الضغكط مع التكيؼ أساليب استخداـ مف ككؿ الصادمة لمخبرة التعرض درجة بيف إحصائية

 التكيؼ أساليب الصادمة, الخبرة فركؽ في تكجد ال أنو الدراسة بينت, كما النفسية بةكالصبل االجتماعية
 المساندة في فركقان  ىناؾ أف كجد حيف في ,الجنس لمتغير تعزل النفسية كالصبلبة الضغكط مع

 الضغكط مع التكيؼ أساليب في فركؽ كجكد عدـ عمى الدراسة دلت, كما اإلناث لصالح االجتماعية
 الصادمة الخبرة في فركقان  تكجد ال أنو الدراسة أظيرت , كمااإلقامة مكاف لمتغير تعزل النفسية ةكالصبلب
 كجد حيف في لمكالديف, التعميمي المستكل لمتغير تعزل النفسية كالصبلبة الضغكط, مع التكيؼ كأساليب

 .الثانكية المرحمة في كالدييـ درس الذيف األطفاؿ لصالح االجتماعية المساندة في فركقان  ىناؾ أف
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  (:2011دراسة البيرقدار ) -24

 في التربية كمية طمبة لدل كمصادرىا النفسي الضغط مستكل عمى التعرؼ الى الدراسة ىذه ىدفت    
 عمى المتغيرات بعض عبلقتو عف فضبلن , لدييـ النفسية الصبلبة بمستكل كعبلقتو المكصؿ جامعة
 طالبان ( 843) الدراسة عينة كبمغت, لدييـ النفسية كالصبلبة يةالترب كمية طمبة لدل النفسي الضغط
 مدل لقياس كالثاني مسبقان  المعد النفسي الضغط لقياس كؿاأل :مقياسيف الباحثة استخدمت كقد, كطالبة
انخفاض مستكل  :أىميا عدة نتائج الى الدراسة كتكصمت, الباحثة أعدتو كالذم لدييـ النفسية الصبلبة

 الطمبة بيف احصائية داللة ذات فركؽ كجكد سية, كمستكل الضغط النفسي لدل أفراد العينة,الصبلبة النف
 داللة ذم فركؽ كجكد, الذككر لصالح الجنس لمتغير تعزل النفسية كالصبلبة النفسي الضغط مستكل في

 . العممي التخصص كلصالح النفسية كالصبلبة النفسي الضغط مستكل في احصائية

 (: 2012) دراسة كفا -25

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الصبلبة النفسية كالمساندة االجتماعية لممسنيف,    
( مسف كمسنة داخؿ كخارج دكر الرعاية, كاستخدمت الباحثة مقياس مسح 620تككنت عينة الدراسة مف )

عداد الباحثة, إضا فةن لمقياس المساندة االجتماعية اآلراء الشخصية لقياس الصبلبة النفسية مف ترجمة كا 
 متكسط بيف إحصائية داللة ذات مف إعداد الباحثة, كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطية

 المساندة مقياس عمى درجاتيـ كمتكسط النفسية الصبلبة مقياس عمى الدراسة عينة أفراد درجات
 عينة أفراد درجات متكسط بيف إحصائية داللة اتذ ارتباطية عبلقة دك كج, كما بينت لممسنيف االجتماعية

 لممسنيف.  االجتماعية المساندة أنكاع عمى درجاتيـ كمتكسط النفسية الصبلبة مقياس عمى الدراسة

  (:2012) دراسة سيد -26

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل كؿ مف الصبلبة النفسية كالمساندة االجتماعية كاالكتئاب    
طالبان مف طبلب المدارس الثانكية بمحافظة جدة, حيث استخدـ  (417)نت عينة الدراسة مف , كتكك 

عية مف إعداد ( , مقياس المساندة االجتما1997الباحث مقياس الصبلبة النفسية مف إعداد مخيمر )
 قةعبل كجكد(, كأسفرت نتائج الدراسة عف 1993كآخركف )  , كمقياس االكتئاب مف إعداد الدليـالباحث

 مف المتضرريف كغير المتضرريف الثانكية المرحمة طبلب درجات بيف إحصائيان  دالة مكجبة رتباطيةا
االجتماعية, كما تبيف عدـ  المساندة مقياس عمى درجاتيـ كبيفالنفسية الصبلبة  مقياس عمى السيكؿ

 كغير تضرريفالم الثانكية المرحمة طبلب درجات بيف إحصائية داللة ذات رتباطيةا كجكد عبلقة
 .االكتئاب مقياس عمى درجاتيـ كبيف النفسية الصبلبة مقياس عمى السيكؿ مف المتضرريف
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  :(2013دراسة صالح والمصدر) -27

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية لدل الشباب الجامعي بمحافظة غزة, كبيف     
كؽ بيف الطمبة عمى مقياس الصبلبة كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي التكافؽ النفسي كاالجتماعي, كمعرفة الفر 

( طالبان 232, كالمستكل الدراسي, كنكع الجامعة(, كتككنت عينة الدراسة مف )الجنسطبقان لمتغيرات: )
كطالبة مف الممتحقيف بجامعتي األقصى كاألزىر بمحافظة غزة, كاستخدـ الباحثاف مقياسي الصبلبة النفسية 

النفسي كاالجتماعي مف إعدادىما, كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة الصبلبة النفسية لدل أفراد  كالتكافؽ
(, كما 73.1%) (, كأف التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل أفراد العينة بمغت نسبتو72.1%العينة بمغت )

عدـ كجكد فركؽ عمى أظيرت الدراسة أف ىناؾ عبلقة بيف متغيرات الدراسة لدل أفراد العينة, كما أظيرت 
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف طمبة األقصى كطمبة ك مقياس الصبلبة النفسية طبقان لمتغيرات الدراسة, 
 األزىر عمى مقياس التكافؽ النفسي كاالجتماعي. 

 : التي تناولت الصالبة النفسية تعقيب عمى الدراسات السابقة

 ناكلت متغير الصبلبة النفسية فقد تبيف ما يمي: سات السابقة كالتي تبعد استعراض الدرا    

 من حيث الموضوع:  

اىتمامان كاضحان  -السيما في السنكات األخيرة -اؾبعد االطبلع عمى الدراسات السابقة تبيف أف ىن    
بمكضكع الصبلبة النفسية عربيان كعالميان, حيث تمت دراسة ىذا المفيكـ في عبلقتو بمتغيرات عّدة, فيناؾ 

 كدراسةStephenson (1990 )راسات تناكلت الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالضغكط النفسية كمنيا د
Rodewalt & Zone (1989)(2005, كدراسة دخاف كالحجار,)  كىناؾ دراسات تناكلت عبلقتيا

, كدراسة Shepperd & Kashani (1991), كدراسة Abu Rukba (2005)بالصحة النفسية كدراسة 
Florain (1995) مخيمر, كىناؾ دراسات عدة تناكلت عبلقتيا بالمساندة االجتماعية كىي دراسة�

حمادة كعبد , أما دراسة (2012(, كدراسة كفا )2008) (, كدراسة راضي2002)�, كدراسة حمزة(1997)
فقد تناكلت الصبلبة النفسية مف حيث عبلقتيا بالرغبة في التحكـ, كتناكلتيا دراسة  (2002) المطيؼ

عمى حد عمـ الباحثة كاطبلعيا  -في عبلقتيا بالرفض/ القبكؿ الكالدم, كىناؾ دراستاف  (1996) مرمخي
 قد تناكلت عبلقة الصبلبة النفسية باألمف النفسي. -

 من حيث األىداف: 

تنكعت الدراسات السابقة التي تناكلت الصبلبة النفسية بالبحث في أىدافيا, حيث ىدفت بعض     
 لتعرؼ عمى مستكيات الصبلبة النفسية لدل أفراد عينة الدراسة, مثؿ دراسة دخاف كالحجارالدراسات إلى ا

البحث في عبلقة الصبلبة , في حيف ىدفت أخرل إلى (2013) كالمصدرصالح  (, كدراسة2005)
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حمادة كعبد , كدراسة Abu Rukba (2005) النفسية ببعض المتغيرات, كمتغير العمر كما في دراسة
حجازم , كدراسة (2002) البياص, كدراسة (1996) مخيمركدراسة  الجنسكمتغير , (2002) المطيؼ

, في حيف لـ Rodewalt & Zone (1989)كمتغير الحالة االجتماعية كدراسة  ,(2010) كأبك غالي
تجد الباحثة مف بيف أىداؼ الدراسات السابقة ما يسعى إمكانية التنبؤ بدرجة الصبلبة النفسية اعتمادان 

 مى أبعاد الطمأنينة االنفعالية, كىذا مف بيف أىداؼ الدراسة الحالية.ع

  من حيث العينة :  

 Abu Rukba (2005)اختمفت عينات الدراسات السابقة تبعان الختبلؼ أىدافيا, فقد أجريت دراسة     
دراسة , ك (1996) , كدراسة مخيمر(2002)عمى عينة مف النساء, كأجريت دراسة حمادة كعبد المطيؼ 

 Rodewalt عمى عينة مف طمبة الجامعة مف كبل الجنسيف, كأجريت دراسة (2008)المفرجي كالشيرم 

& Zone (1989)  ( أجريت عمى 2008) عمى عينة مف المكظفيف, في حيف نجد أف دراسة راضي
اسة (, كدر 2010حجازم كأبك غالي )بينما تشابيت عينة كؿ مف دراسة ى, األقص انتفاضة شيداء أميات
 ( التي أجريت عمى المسنيف مع عينة الدراسة الحالية. 2009(, كدراسة تفاحة )2002ننمي )

 من حيث األدوات المستخدمة: 

تعددت المقاييس كاألدكات المستخدمة مف قبؿ الباحثيف في الدراسات السابقة, ككانت األدكات مرتكزة     
 Abu Rukba( كما في دراسة 1997د مخيمر )عمى مقاييس مف إعداد باحثيف آخريف, مثؿ مقياس عما

 ;Younkin &amp(, كمقياس2003(, كمقياس ككبازا كدراسة الرفاعي )2002(, كدراسة حمزة )2005)
Betz, (1996) ( 2002كدراسة حمادة كعبد المطيؼ) , كمف ناحية أخرل نجد أف ىناؾ بعض الدراسات

, حيث قامت Shepperd & Kashani (1991) كدراسة قامت بإعداد مقياس لقياس الصبلبة النفسية,
بإعداد مقياس لقياس الصبلبة النفسية عند المراىقيف, في حيف كجدت دراسة كاحدت قامت بإعداد مقياس 

 .(2010) حجازم كأبك غاليلقياس الصبلبة النفسية عند المسنيف كىي دراسة 

 من حيث النتائج: 

ات السابقة, حيث أشارت معظـ الدراسات إلى أف مستكل اختمفت النتائج التي تكصمت إلييا الدراس    
الصبلبة النفسية يتأثر بمتغيرات أخرل, حيث بينت كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف الصبلبة النفسية 

حمادة كعبد المطيؼ  , ككذلؾ بينت دراسةRodewalt & Zone (1989)كالضغكط, كما في دراسة 
ئيان بيف الصبلبة النفسية كالرغبة في التحكـ, كتكصمت دراسة  كجكد عبلقة إيجابية دالة إحصا (2002)

Abu Rukba (2005)  أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الصبلبة النفسية تعزل إلى
( فركؽ في 2002) حمادة كعبد المطيؼدراسة  جدالعمر لصالح األميات األكبر سنان, بينما لـ تلمتغير 
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, فقد أشارت دراسة كؿ مف الجنسالعمر, أما فيما يتعمؽ بمتغير غير الصبلبة النفسية تبعا لمت
إلى كجكد فركؽ ذات داللة ( 2010(, حجازم كأبك غالي)2002)حمادة كعبد المطيؼ(, 1996مخيمر)

فقد لصالح الذككر في الصبلبة النفسية, كبالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية إحصائية بيف الذككر كاإلناث 
لمتغير الحالة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في الصبلبة النفسية تعزل دراسات أشارت بعض ال

كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى ارتفاع  ,Rodewalt & Zone (1989) كدراسة االجتماعية
 Abu Rukbaمستكل الصبلبة النفسية لدل أفراد العينة التي طبقت عمييا تمؾ الدراسات, كدراسة 

 ( .2005(, كدراسة دخاف كالحجار )2013) الح كالمصدر( كدراسة ص2005)

 : نفعالية وعالقتيا ببعض المتغيراتثانيًا: الدراسات السابقة التي تناولت الطمأنينة اال 

الطمأنينة االنفعالية, فقد تبيف أف ىناؾ  متغيردراسات السابقة التي تتعمؽ ببعد اطبلع الباحثة عمى ال    
, مف حيث عبلقتو بمتغيرات مختمفة, كفي مراحؿ عمرية المفيكـدكر حكؿ ىذا التي ت كثير مف الدراسات

 مختمفة كالطفكلة, كالشباب, كالمسنيف.

 بشكؿ عاـ. الطمأنينة االنفعاليةتناكلت تكصمت إليو مف دراسات  لذلؾ ستقـك الباحثة بعرض ما    

 :( (1989وباىي موسى دراسة -1
 التربية كمية طمبة لدل االنفعالية كالطمأنينة القيـ بيف لعبلقةا عف الكشؼ إلى ىذه الدراسة ىدفت   

األزىر,  بجامعة التربية كمية مف طالبان  (92) قكاميا عينة عمى الدراسة أجريت األزىر, كقد بجامعة
 كاستفتاء ىنا, عطية بتعريبو قاـ كفيرنكف(, ألبكرت إعداد (مف القيـ اختبار مف كؿ الباحثاف استخدـك 

 باختبلؼ القيمي النسؽ في اختبلؼ ىناؾ أف الدراسة نتائج أظيرت كقدو, كعدم باألمف عكرماسمك لمش
 .إيجابية بصكرة النفسي األمف مقياس عمى األفراد درجات

 (: 1996جبر)ة دراس -2
 الديمكغرافية المتغيرات كبعض النفسي األمف بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى الدراسةت ىذه ىدف   
 أجريت العربية كقد مصر بجميكرية( التعميمية كالمستكيات الزكاجية, كالحالة العمرية, مةكالمرح ,الجنس)

 كاجتماعية تعميمية مستكيات مف( سنة 60 -17) بيف أعمارىـ راكحتت فردان 342) ) اقكامي عينة عمى
 لمعربية عدهأ الذم األمف كعدـ األمف اختبار الباحث كاستخدـعشكائيان,  اختيارىـ تـ مختمفة كاقتصادية
 ذات فركؽ كجكد عدـ الدراسة نتائج أظيرت كقد  األمف, كعدـ لؤلمف ماسمك اختبار عف نقبلن  العيسكم
 كيرتفع العمر, بتقدـ يرتفع النفسي األمف مستكل كأف كاإلناث, الذككر بيف النفسي األمف في جكىرية داللة

 بازدياد جكىريان  ارتفاعان  النفسي األمف ارتفاعك  المتزكجيف, لصالح المتزكجيف كغير المتزكجيف بيف جكىريان 
 .المتعمميف غير مف أمنان  أكثر المتعمميف أف أم التعميمي المستكل
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  (1996): ردراسة شقي -3
كقمؽ المكت   كالتشاؤـ كالتفاؤؿ النفسية الطمأنينة بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت ىذه    

 ىذه في باالكتئاب كالتعصب, الفرد شعكر حيث مف الصحية كالحالة ,الجنس تأثير دراسة إلى باإلضافة
( المتغيرات  ( طالب كطالبة450قكاميا ) عينة عمى الدراسة أجريت ,) الطمأنينة النفسية, التفاؤؿ كالتشاـؤ

 كعدـ النفسي األمف مقياس الباحثة استخدمت كقد, طنطا جامعة طب كمية مف السادسة السنة طمبة مف
 النفسي األمف اختبار عف 1993)) عاـ الصحة مستشفى في المتخصصيف مف مجمكعة إعداد مف األمف

 مف المكت قمؽ كمقياس (,1993) كاألنصارم الخالؽ عبد إعداد مف كالتشاـؤ التفاؤؿ كمقياس لماسمك,
   مف السيككسكماتية االضطرابات كمقياس ,(1986)مميكة إعداد مف التعصب كمقياس (ةالباحث إعداد)

 أسفرت (, كقد(1991 كمكسى الخالؽ عبد إعداد مف االكتئاب كمقياس , (1993)أبك النيؿ محمكد إعداد
, ككجكد التفاؤؿ مف ككؿ النفسية الطمأنينة بيف دالة عبلقة كجكد عدـ عف النتائج  سالبة عبلقة كالتشاـؤ
 كالتشاؤـ, كعدـ المكت قمؽ بيف مكجبة عبلقة ككجكد كالتفاؤؿ, النفسية الطمأنينة مف ككؿ المكت قمؽ بيف

 في درجة المرضية الصحية لمحالة سمبي تأثير ككجكد النفسية, الطمأنينة درجة في نكعلم تأثير كجكد
 عبلقة كجدت فقد لئلناث بالنسبة أما كالتشاؤـ, التفاؤؿ درجة عمى نكعلم تأثير ىناؾ كأف النفسية, الطمأنينة
  .النفسي اإلجياد عدا بمتغيراتو نااأل كقكة األمف فقداف بيف سالبةة ارتباطي

 :1999)) المقصود عبد دراسة -4

 الكالدية المعاممة أساليب ببعض كعبلقتو النفسي باألمف الشعكر عمى التعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة    
, ( تمميذ كتمميذة, مناصفة بيف الذككر كاإلناث300مف ) العينة تككنت كقد االبتدائية, تبلميذ المدرسة لدل
 عف لؤلطفاؿ النفسي األمف كمقياس) الباحثة إعداد(الكالدية المعاممة أساليب مقياس عمييـ طبؽ كقد

 الكالدية المعاممة أساليب بيف داؿ مكجب ارتباط كجكد إلى النتائج كأشارت, )الباحثة إعداد (ماسمك
 األمف بعدـ الشعكر كبيف األـ مف أك األب مف سكاء )الزائدة كالحماية كالتذبذب كالتحكـ التفرقة(البلسكية 
 .النفسي باألمف الشعكر في الجنسيف بيف فركؽ عدـ كجكدك  لؤلطفاؿ, النفسي

 دراسة الرقاص والرافعي)د.ت(:  -5

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس الطمأنينة النفسية في ضكء بعض المتغيرات لدل عينة مف طبلب     
اس الطمأنينة النفسية, كمقياس الصحة النفسية, كمقياس جامعة الممؾ خالد, كقد استخدمت الدراسة مقي

( طالبان يمثمكف تخصصات 567عداد الباحثيف( عمى عينة قكاميا )إتديف, كتقدير الصحة الجسمية )مف ال
: سكء الظف, آلتيامختمفة, كخمصت النتائج إلى أف الطمأنينة النفسية تتككف مف ستة مككنات عمى النحك 

, كاالنتماء كالقبكؿ االجتماعي, كما أشارت نتائج الدراسة لتفاؤؿ, كالقيـ األخبلقيةكا كالسككف كاالطمئناف,
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إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف منخفضي كمرتفعي الطمأنينة النفسية لصالح مف يتسمكف بدرجة 
 مرتفعة في كؿ مف الصحة النفسية كالصحة الجسمية كالتديف.  

  (:2001الحطاب ) دراسة -6

فت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف القيـ الدينية كالطمأنينة النفسية كالدافع لئلنجاز لدل طمبة ىد    
كطالبات الجامعة, كالتعرؼ عمى الفركؽ في القيـ الدينية بيف طمبة كطالبات جامعة األزىر كطمبة 

ف كميتي األزىر لبان كطالبة م( طا160كطالبات جامعة االسكندرية, كقد تككنت عينة الدراسة مف )
سكندرية, كطبؽ عمييـ مقياس القيـ الدينية )إعداد الباحثة(, كمقياس الطمأنينة النفسية لػ ماسمك كاإل

كمقياس الدافع لئلنجاز )إعداد مانز(, كقد دلت النتائج عمى كجكد عبلقة مكجبة بيف القيـ الدينية 
, كما بينت كجكد عبلقة مكجبة بيف مجمكع القيـ كالطمأنينة االنفعالية لدل طمبة جامعة األزىر كاإلسكندرية

 الدينية كالدافع لئلنجاز لدل طمبة جامعة األزىر كاإلسكندرية.

 (: 2002) دراسة عودة -7

 يةاالنفعال أنينةكالطم االجتماعي النفسي المناخ يفب العبلقة يعةطب عمى التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة    
ذا األنا, كقكة الجتماعيا النفسي المناخ يفب العبلقة يعةكطب  يفب صائيةإح داللة ذات فركؽ كجدت ما كا 

 ,األنا قكة االجتماعي, النفسي المناخ غيراتالمت في يةاألدب األقساـ كطالبات ميةالعم األقساـ طالبات
 المنخفضة األنا كذكات المرتفعة األنا قكة ذكات بيف الفركؽ عف الكشؼ إلى إضافة ,االنفعالية الطمأنينة

 مف يتككف يةاالنفعال أنينةلمطم ياسمق بناء تـ الدراسة أىداؼ يؽاالنفعالية, كلتحق الطمأنينة مستكيات في
 مف طالبات عشكائية عينة عمى األدكات تطبيؽ تـ لمدراسة النيائية النتائج إلى عبارة, كلمكصكؿ( (91

بة, كمف أىـ النتائج التي طال  (376)قكاميا بغزة اإلسبلمية الجامعة في المسجبلت الرابع المستكل
 لدل االنفعالية كالطمأنينة االجتماعي النفسي المناخ بيف طردية عبلقة تكصمت إلييا الدراسة: كجكد

 األنا قكة ذكات الطالبات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بغزة, كما تبيف كجكد اإلسبلمية الجامعة طالبات
 .االنفعالية الطمأنينة مقياس عمى المنخفضة األنا قكة ذكات كقريناتيف المرتفعة

 (: 2003دراسة الخضري ) -8

 الطبية اإلسعاؼ بمراكز العامميف لدل النفسي األمف مستكل عمى التعرؼ إلى الدراسة ت ىذهىدف   
 الحالة) :أخرل كمتغيرات )األنا كقكة الديني االلتزاـ) الشخصية سمات ببعض كعبلقتو غزة بمحافظات

 بمراكز العامميف ( مف123مف ) الدراسة عينة تككنت كقد(, األسرة أفراد عدد لخبرة,ا االجتماعية, سنكات
 متمثمة الدراسة أدكات بإعداد الباحث قاـ الدراسة ىذه أىداؼ كلتحقيؽ غزة, بمحافظات الطبية اإلسعاؼ

 بمراكز العامميف عمى بتطبيقيا قاـ األنا, قكة كاختبار الديني, االلتزاـ كاختبار النفسي, األمف اختبار في



 
110 

 بيف مكجبة ارتباطية عبلقة كجكد :مف أىميا عدةنتائج  الدراسة أظيرت كقد غزة, بمحافظات اإلسعاؼ
 داللة ذات فركؽ الطبية, ككجكد اإلسعاؼ بطكاقـ العامميف لدل كقكة األنا الديني كااللتزاـ النفسي األمف

 ذات فركؽ المتزكجيف, كما تبيف كجكد لصالح ةاالجتماعي الحالة لمتغير تعزل النفسي األمف في إحصائية
 ( أفراد.10-5ذكم األسر المتكسطة العدد ) األفراد لصالح األسرة أفراد عدد لمتغير تعزل إحصائية داللة

 (: 2005) دراسة أقرع -9

 جامعة طمبة لدل المتغيرات ببعض كتأثره النفسي باألمف الشعكر عمى التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت   
 كاختيرت عينة لمدراسة, ان مجتمعبكصفو  الجامعة طمبة اختيار تـ األىداؼ ىذه كلتحقيؽ, الكطنية النجاح
 استخدـ كقد الجامعة, طمبة مف ان طالب (1002) مف تككنت الدراسة مجتمع مف ( 10%) بنسبة الدراسة
 باألمف الشعكر أف :التالية النتائج عف الدراسة كتمخضت النفسي باألمف لمشعكر ماسمك مقياس الباحث
 لدل النفسي باألمف إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد, كما بينت منخفض تقدير عمى حصؿ النفسي
 كالمستكل التراكمي, كالمعدؿ السكف, كمكاف كالكمية, ,الجنس لمتغير تعزل الكطنية النجاح جامعة طمبة

 .المتغيرات بقية مع الجنس متغير بيف كالتفاعؿ التعميمي,

 (: 2005) سة الدليمدرا -10

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة المكجكدة بيف اإلحساس بالطمأنينة النفسية      
كالشعكر بالكحدة النفسية في أكساط طمبة جامعة الممؾ سعكد بالرياض, كمدل كجكد فركؽ بيف الذككر 

أنينة النفسية كالكحدة النفسية, كمف أجؿ كاإلناث, أك طمبة الكميات العممية كالنظرية في اإلحساس بالطم
( 288مككنة مف ) ةة كالكحدة النفسية عمى عينة قصديتحقيؽ ذلؾ تـ تطبيؽ مقياسي الطمأنينة النفسي

طالب كطالبة في السنة الجامعية األكلى, كقد أظيرت النتائج كجكد عبلقة إيجابية دالة بيف اإلحساس 
النفسية, كما كجد أف ىناؾ فركقان دالة بيف طمبة التخصصات العممية بالطمأنينة النفسية كالشعكر بالكحدة 

حيث اتضح أف طمبة الكميات العممية أكثر إحساسان بالطمأنينة, كما كشفت النتائج عف كجكد  ,كاألدبية
حيث ظير أف الذككر أكثر شعكران  ,بالطمأنينة النفسيةفركؽ دالة بيف الطبلب كالطالبات في درجة الشعكر 

كالتخصص فمـ تظير الدراسة تفاعبلن  الجنسمف اإلناث, أما عمى مستكل التفاعؿ بيف  مأنينة النفسيةبالط
 الشعكر بالطمأنينة النفسية أك الكحدة النفسية. فيداالن 

 (: 2006) دراسة المومني -11

داث ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر أنماط التنشئة األسرية في األمف النفسي لدل األح    
الجانحيف في األردف, كمعرفة الفركؽ في مستكل الشعكر باألمف النفسي بيف أبناء األسر المتسامحة في 

( أحداث جانحيف مف 309تنشئتيا كأبناء األسر المتشددة في تنشئتيا, تككنت عينة الدراسة مف )
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( سنة, كقد 17-12) يفالمتكاجديف في مراكز رعاية كتأىيؿ األحداث الجانحيف كالذيف تتراكح أعمارىـ ب
استخدـ الباحث مقياسيف ىما: مقياس التنشئة األسرية )إعداد الباحث( كمقياس ماسمك لؤلمف النفسي, 

أف األفراد الذيف ك كأظيرت النتائج أف نمط األسرة المتشدد ىك األكثر شيكعان كانتشاران لدل أسر الجانحيف, 
 النفسي مف األفراد الذيف نشؤكا في أسر متسمطة.  نشؤكا في أسر متسامحة كانكا أكثر شعكران باألمف

 (: 2006دراسة فرحان وابراىيم ) -12

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفركؽ بيف الممارسات كغير الممارسات لمنشاط الرياضي في المساندة     
( سنة, 50ىف )( سيدة ممف يتجاكز أعمار 180االجتماعية كالطمأنينة النفسية, كتككنت عينة الدراسة مف )

( مف غير الممارسات لمنشاط الرياضي, طبؽ 90منيف مف الممارسات لمنشاط الرياضي, ك) (90)
(, كمقياس الطمأنينة النفسية لماسمك, 1994) ياسي المساندة االجتماعية ليسريؿالباحثاف عمييف مق

ات لمنشاط البدني في كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الممارسات كغير الممارس
 مجمكع مقياسي المساندة االجتماعية كالطمأنينة النفسية لصالح الممارسات.  

 (: 2006دراسة ميندس ) -13

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية لؤلب كاألـ كاألمف النفسي     
كالقمؽ نتيجة الختبلؼ الصؼ الدراسي, كالفركؽ بيف كالقمؽ, كالفركؽ في متكسط درجات األمف النفسي 

( 411مرتفعات كمنخفضات األمف النفسي ككذلؾ القمؽ في أسمكب معاممة األب كاألـ لدل عينة مقدارىا )
طالبة مف طالبات المرحمة المتكسطة بمدينة جدة, كقد استخدمت الباحثة مقياس أساليب المعاممة الكالدية 

(, 2005) , كمقياس القمؽ الميؿ (1993)كآخركف الدليـ النفسية الطمأنينةس (, كمقيا1988) النفيعي
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أسمكب معاممة األب 

 كاألـ كالشعكر بعدـ األمف النفسي لدل عينة الدراسة.  

 (: 2009دراسة بقري ) -14

 الطمأنينة مف ككؿ الكالدم كاإلىماؿ البدنية المعاممة إساءة بيف العبلقة ى معرفةإل الدراسة ىدفت    
 كاالكتئاب النفسية الطمأنينة مف كؿ درجات متكسط في الفركؽ معرفة ىإلىدفت كما كاالكتئاب, النفسية
 ثبلثة ةالباحث ليا, حيث استخدمت يتعرضف لـ البلتي كالتمميذات لئلساءة تعرضف البلتي التمميذات بيف

 الطفؿ معاممة إساءة كمقياس ,1993)كآخركف ) الدليـ مف إعداد النفسية الطمأنينة مقياس ىي: مقاييس
ىمالو  البدنية مف  السعكدية البيئة عمى المقنف األطفاؿ اكتئاب كمقياس (,(1996 إسماعيؿمف إعداد  كا 
 المرحمة مف السادس الصؼ تمميذات مف الدراسة عينة (, كتككنت2000) كالنفيعي إسماعيؿإعداد 

 في يدرسف البلتي طالبة, (472) عددىف كالبالغ سنة (12-11) بيف أعمارىف تتراكح البلتي االبتدائية
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ة, كمف أىـ النتائج الني تكصمت إلييا الدراسة ىي: المكرم مكة بمدينة حككمية ابتدائية مدرسة (134)
 المرحمة تمميذات لدل كالطمأنينة النفسية الكالدم ماؿكاإلى المعاممة إساءة بيف إحصائيان  دالة عبلقةكجكد

 التمميذات بيف النفسية الطمأنينة درجات متكسط في إحصائيان  دالة فركؽ المكرمة, ككجكد بمكة االبتدائية
 لـ البلتي الطالبات لصالح الفركؽ ككانت ليا, يتعرضف لـ البلتي كالتمميذات لئلساءة تعرضف البلتي

 .لئلساءة يتعرضف

 (: 2010) هللادراسة عبد -15

 معيد طبلب لدل كاالجتماعي النفسي بالتكافؽ كعبلقتو النفسي األمف ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة   
 مف(%50)  العينة مجمكع طالبان كالتي تمثؿ (218) مف البحث تألفت عينة كقد نينكل,/ المعمميف إعداد

 األداتيف عمى الباحث البسيطة, كاعتمد العشكائية عينةال بطريقة اختيركا البحث لمجتمع الكمي المجمكع
الذم  كاالجتماعي النفسي التكافؽ (, كمقياس1994) أعده مطمؾ الذم النفسي األمف مقياس: اآلتيتيف
 المعمميف عدادإ معيد طبلب تمتع :فيي النتائج التي تكصمت إلييا لدراسةأىـ  أما (,1995) جابر أعده

 الدرجات إف لممقياس, حيث النظرم المتكسط مف أعمى الطبلب درجات متكسط كاف حيث النفسي باألمف
النفسي, كما  باألمف الشعكر عدـ عمى تدؿ المنخفضة كالدرجات لنفسيا باألمف الشعكر عمى تدؿ العالية
 لممقياس النظرم المتكسط مف أعمى كاالجتماعي النفسي التكافؽ مقياس عمى الطبلب درجات متكسط كاف
 .النفسي باألمف بالشعكر درجاتيـ مع )طردية( مكجبة بعبلقة ارتباطيا مف ثـك 

 (: 2011وبركات ) يدراسة الشميمر  -16

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل األمف النفسي لدل الطالبة الجامعية, كتأثير متغيرات   
تـ تطبيؽ مقياس األمف )الحالة االجتماعية, التخصص, المستكل العممي( فيو, كلتحقيؽ ىذا اليدؼ 

( طالبة مف 200( , كذلؾ عمى عينة بمغت )2005النفسي )الطمأنينة االنفعالية( الذم أعدتو شقير )
, كمف أىـ النتائج  التي تكصمت إلييا الدراسة أف طالبات كمية يكس بجامعة أـ القرلطالبات البكالكر 

ي, كما بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة التربية بجامعة أـ القرل لدييف شعكر مرتفع باألمف النفس
 إحصائية بيف أفراد العينة تبعان لمتغيرات الدراسة.

 (: 2011دراسة أبريعيم ) -17

 فركؽ كجكد كمدل المراىقيف لدل النفسي باألمف الشعكر مستكل عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه تيدؼ    
 ذلؾ تحقيؽ أجؿ كمف منيـ, كاإلناث ذككرال بيف النفسي باألمف الشعكر مستكل في إحصائية داللة ذات
 السنة في كطالبة طالبان  (186نة مف )مكك  قصدية عينة عمى شقير ػل النفسي األمف مقياس تطبيؽ تـ

, المراىقيف لدل النفسي األمف مف منخفض مستكل كجكد عف النتائج كأسفرت تبسة, كالية في ثانكم الثانية
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 لصالح الجنس لمتغير المراىقيف تعزل لدل النفسي األمف كلمست في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدك 
 .اإلناث

 (: 2012دراسة النجار ) -18

 كقد حركيان, المعكقيف لدل النفسي األمف لتنمية إرشادم برنامج فاعمية أثر معرفة الدراسة إلى ىدفت ىذه  
 األحمر اليبلؿ في جمعية فالمسجمي حركيان, المعكقيف الذككر مف معاقان  (551) مف الدراسة مجتمع تألؼ

 األكلى: مجمكعتي عمى تكزيعيـ تـ ,منيـ معاقان  (24ر )كاختي يكنس, خاف محافظة الفمسطيني في
 كقد معاقان, (12) مف كمككنة التجريبية لمجمكعةا :كالثانية معاقان,( 12ف )م كمككنة الضابطة المجمكعة
 تكصمت كقد الباحث, دإعدا مف النفسي األمف لتنمية إرشادم كبرنامج النفسي, األمف مقياس استخدـ
 في حركيان  المعاقيف درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى ة:الدراس نتائج

 الضابطة المجمكعة في المعاقيف درجات كمتكسطات اإلرشادم, البرنامج تطبيؽ قبؿ التجريبية المجمكعة
 في حركيان  المعكقيف درجات متكسطات بيف إحصائية داللة تذا فركؽ كجكد النفسي, األمف مقياس عمى

 لصالح تطبيقو بعدك  اإلرشادم, البرنامج تطبيؽ قبؿ النفسي األمف مقياس عمى التجريبية المجمكعة
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال كأنو ,إحصائيان  داؿ غير الطمكح بعد باستثناء البعدم, التطبيؽ

 البعدم القياسيف في النفسي األمف مقياس عمى التجريبية المجمكعة في حركيان  يفالمعكق درجات متكسطات
 كالتتبعي.

  (:2013دراسة نعيسة ) -19

 النفسي, كاألمف النفسي باالغتراب الشعكر بيف رتباطيةاال العبلقة عف الكشؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة    
 األمف مقياس عمى العميا كالدراسات الجامعية المرحمة طمبة درجات متكسط بيف الفركؽ عف الكشؼ ككذلؾ
 جامعة طمبة لدل )التعميمي المستكل -الجنسية(التالية  لممتغيرات تبعان  النفسي االغتراب كمقياس النفسي
 ظاىرة لقياس استبياف :التالية األدكات استخداـ تـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ, الجامعية بالمدينة القاطنيف دمشؽ
 الباحثة( إعداد) مف النفسي االغتراب ظاىرة لقياس كاستبياف ,كآخركف( الدليـ(داد ف إعم النفسي األمف

 التي النتائج أىـ كمف, الجامعي السكف مدينة طمبة مف كطالبة طالبان  (370) مف الدراسة عينة تتككنك 
 ةارتباطي كجكد عبلقة, متكسطة بدرجة الجامعة طمبة لدل نفسي اغتراب كجكد الدراسة إلييا تكصمت
 مقياس عمى كدرجاتيـ النفسي األمف مقياس عمى الطمبة درجات بيف إحصائية داللة ذات سمبية عكسية

 متغير إلى تعزل النفسي األمف مقياس عمى الطمبة درجات متكسطات بيف فركؽ , كجكدالنفسي االغتراب
  .السكرييف لصالح الجنسية
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 :االنفعاليةالطمأنينة ناولت لتي تا السابقة الدراساتتعقيب عمى 

  سات السابقة كالتي تناكلت متغير الطمأنينة االنفعالية فقد تبيف ما يمي: بعد استعراض الدرا    

 :  من حيث الموضوع
 االنفعالية الطمأنينة مفيـكتناكلت  الدراساتأف بعض باحثة تبيف لمالدراسات السابقة  بعد االطبلع عمى   

 مكسى, كدراسة متعددة بمتغيرات عبلقتيا في مباشرة غير بصكرة تناكلتيا كأخرل, مباشرة بصكرة

 االنفعالية الطمأنينة مفيـك( 1996جبر ) دراسة تناكلت في حيف( 1996, كدراسة شقير)(1989)كباىي

( فقد تناكلكا مفيكـ األمف النفسي 2009(, كبقرم )2006, أما ميندس)النفسي األمف مككنات كأحد
 -عمى حد عمـ الباحثة كاطبلعيا  -كىناؾ دراستيف أساليب المعاممة الكالدية,و ب)الطمأنينة النفسية( كعبلقت

 قد تناكلت عبلقة األمف النفسي بالصبلبة النفسية.

 من حيث األىداف: 
تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناكلت الطمأنينة االنفعالية حيث ىدفت بعض الدراسات إلى     

, (2011الشميمرم كبركات )االنفعالية لدل أفراد عينة الدراسة, كدراسة التعرؼ عمى مستكيات الطمأنينة 
(, في حيف ىدفت أخرل إلى البحث في عبلقة الطمأنينة االنفعالية ببعض المتغيرات, 2005كدراسة أقرع )

 الدليـ(, كدراسة 2011) أبريعيـكدراسة  الجنسكمتغير , (1996كمتغير العمر كما في دراسة جبر)
, في حيف لـ تجد الباحثة مف بيف أىداؼ (2003) الخضرم تغير الحالة االجتماعية كدراسةكم (,2005)

كالحالة االجتماعية بالطمأنينة  الجنسالدراسات السابقة ما يسعى إلى معرفة أثر التفاعؿ بيف كؿ مف 
صبلبة النفسية لدل االنفعالية لدل أفراد العينة, كمعرفة ما إذا كانت أبعاد الطمأنينة االنفعالية تنبئ بال

 أفراد العينة, كىذا مف بيف أىداؼ الدراسة الحالية.

 من حيث العينة:
اختمفت عينات الدراسات السابقة تبعان الختبلؼ األىداؼ لتمؾ الدراسات, كيبلحظ مف خبلؿ عرض     

 مف الدراسات السابقة أف معظـ الدراسات أجريت عمى عينة مف الطمبة مف كبل الجنسيف, كدراسة كؿ
( 2012(, في حيف نجد أف دراسة النجار)2012, كدراسة نعيسة)(1989) كباىي مكسى(, ك 1996)شقير

 فرحاف كابراىيـك  ,(1996)جبربينما تشابيت عينة كؿ مف دراستي أجريت عمى المعكقيف حركيان, 
 التي أجريت عمى المسنيف مع عينة الدراسة الحالية. ( 2006)

 من حيث األدوات المستخدمة: 

لؤلمف كعدـ األمف  ماسمك الختبار استخداميا في اتفقتالسابقة  الدراساتتبيف لمباحثة أف معظـ     
(, كىناؾ بعض الدراسات استخدمت مقياس الدليـ 2006) كدراسة المكمني ,(1996) كدراسة جبر
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حيف  (, في2009) (, كدراسة بقرم2006) ( لقياس الطمأنينة النفسية كدراسة ميندس1993) كآخركف
( لقياس الطمأنينة االنفعالية, 2005استخدمت مقياس شقير ) (2011الشميمرم كبركات )نجد أف دراسة 

كمف ناحية أخرل نجد أف ىناؾ بعض الدراسات قامت بإعداد مقياس لقياس الطمأنينة االنفعالية, كدراسة 
لدل طمبة الجامعة, ككذلؾ  الرقاص كالرافعي )د.ت( التي قامت بإعداد مقياس لقياس الطمأنينة النفسية

( قامت بإعداد مقياس لقياس األمف النفسي لدل العامميف بمراكز اإلسعاؼ, في لـ 2003دراسة الخضرم )
 تجد الباحثة أية دراسة قامت بإعداد مقياس لقياس الطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف.

 من حيث النتائج : 
ات السابقة, حيث أشارت معظـ الدراسات إلى أف مستكل اختمفت النتائج التي تكصمت إلييا الدراس   

 القيمي النسؽ أف إلى( 1989) كباىي مكسىت دراسة تكصم فقدالطمأنينة االنفعالية يتأثر بمتغيرات أخرل, 

التي تناكلت ( 1996) جبر دراسة كتكصمت النفسية, كالصحة االنفعالية الطمأنينة مستكل باختبلؼ يختمؼ
 الزكاجية, الحالة ,العمر) بيف ارتباط كجكد إلى النفسي األمف مككنات أحدبكصفيا  نفعاليةاال الطمأنينة مفيـك

كما  ,العمر بتقدـ يرتفع النفسي األمف مستكل , حيث أشارت إلى أف النفسي األمف كبيف التعميمي( المستكل
, أما دراسة إبريعيـ ناثمف اإل بالطمأنينة النفسيةالذككر أكثر شعكران إلى أف  (2005دراسة دليـ)أشارت 

 لمتغير المراىقيف تعزل لدل النفسي األمف مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ( بينت كجكد 2011)
 األمف في جكىرية داللة ذات ان فركق لـ تجد( 1996جبر ) , في حيف نجد أف دراسةاإلناث لصالح الجنس
 األمف في إحصائية داللة ذات فركؽ كدكج( 2003كبينت دراسة الخضرم) ,كاإلناث الذككر بيف النفسي
  المتزكجيف لصالح االجتماعية الحالة لمتغير تعزل النفسي

 ثالثًا: الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين الصالبة النفسية والطمأنينة االنفعالية: 

الطمأنينة فسية ك تناكلت العبلقة بيف الصبلبة النعمى الدراسات السابقة التي  بعد اطبلع الباحثة    
لذلؾ ستقـك , مكضكعتدكر حكؿ ىذا ال -عمى حد عمـ الباحثة–ف دراستااالنفعالية, فقد تبيف أف ىناؾ 

 ياتيف الدراستيف:لعرض كفيما يمي  الباحثة 

 (:2008دراسة المفرجي والشيري ) -1
نفسي لدل عينة مف بيف الصبلبة النفسية كاألمف ال الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة ىذه ىدفت

 لمتغير في الصبلبة النفسية تبعان الفركؽ بيف عينة الدراسة  , كالكشؼ عفطبلب كطالبات الجامعة
الفركؽ بيف عينة الدراسة  كمعرفة )كالتخصص, كالسنة الدراسية, كمستكل دخؿ األسرة ,العمر, ك الجنس)

(, األسرة ة الدراسية, كمستكل دخؿ, كالتخصص, كالسنالعمر, ك الجنساألمف النفسي تبعان لمتغير ) في
كالدبمـك  ( مف طبلب كطالبات جامعة أـ القرل )مرحمة البكالكريكس,445تككنت عينة الدراسة مف )ك 

كاستخدـ في عامان,  ((26-19( إناث تراكحت أعمارىـ بيف222( ذككر ك)223العالي في التربية(, منيـ )
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, كاألمف النفسي مف إعداد ماسمك, كتكصمت يكنكف كبتز ىذه الدراسة مقياسي الصبلبة النفسية مف إعداد
كاألمف النفسي لدل أفراد  كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة قكية بيف كؿ مف الصبلبة النفسيةالدراسة إلى 

, كالسف, الجنسبيف عينة الدراسة في الصبلبة النفسية تبعان لمتغير )كجكد فركؽ دالة إحصائيان العينة, 
, الجنساألمف النفسي تبعان لمتغير ) في بيف عينة الدراسةكجكد فركؽ دالة إحصائيان  (,كالسنة الدراسية

 .(األسرة , كالتخصص, كالسنة الدراسية, كمستكل دخؿالعمرك 

 : (2009دراسة اليادي ) -2
 مذك  المراىقيف لدل النفسية بالصبلبة يالنفس األمف عبلقة عف الكشؼىذه الدراسة إلى  تىدف    

ي لدييـ, تككنت عينة الدراسة مف النفس باألمف المتميزة الشخصية ديناميات عرفةكم ,يةالسمع اإلعاقة
 تـ( سنة, حيث 21-15( طالبان كطالبة مف المراىقيف المعكقيف سمعيان, تراكحت أعمارىـ ما بيف )180)

 كضعاؼ ـلمص األمؿ ديمع مف كالثانكية اإلعدادية المرحمتيف طبلب مف األساسية الدراسة عينة اختيار
 بمحافظة بمبيس بمدينة السمع كضعاؼ لمصـ السادات عاطؼ يدشيال كمدرسة الزقازيؽ, بمدينة السمع
(, الباحثة إعدادمف ) السمعية اإلعاقة ذكل لممراىقيف النفسي األمف مقياس, كاستخدمت الباحثة الشرقية
د إعدا الحالة دراسة استمارة, (احثةالب إعداد)مف  السمعية اإلعاقة ذكل لممراىقيف النفسية الصبلبة مقياس
 المكضكع تفيـ اختبار(, ك (1998 مصطفى إعداد الشخصية المقابمة استمارة(, (1995 مالبببلك  إيياب
 مكجبة ارتباطية عبلقة كجكد(, كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ىي محمدك  ينجات (ترجمة لمكبار
 اإلعاقة ذكل يفاىقالمر  لدل النفسية الصبلبة كدرجات يالنفس باألمف الشعكر درجات بيف ان إحصائي دالة

 األمف يف السمعية اإلعاقةم ذك  يفاىقالمر  درجات يمتكسط بيف ان إحصائي دالة فركؽ كجكد عدـك  ة,السمعي
 عدـ, كما تبيف ناثاإل لصالح يالخارج األمف يف ان إحصائي دالة فركؽ كجكد عدا فيما نكعلم ان طبق يالنفس
فيما  نكع,لم الصبلبة يف السمعية اإلعاقة ذكل هقيهالمرا درجات يمتكسط بيف ان إحصائي دالة فركؽ كجكد

عدا كجكد فركؽ دالة إحصائيان في األمف الخارجي لصالح اإلناث, كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في 
ناميات بعد االلتزاـ لصالح اإلناث, كما تبيف أف شخصية مرتفعي كمنخفضي األمف النفسي تتصؼ بدي

 شخصية مميزة ليا. 

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة :

 في السابقة الدراسات مع اتفقت قد الحالية الدراسة أف ةالباحث تكجد السابقة الدراسات عرض خبلؿ مف    

 .االخر بعضيا في معيا كاختمفت الجكانب بعض

 من حيث الموضوع:  -1
الصبلبة النفسية كالطمأنينة قمة مف الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف  ىذه الدراسة مف بيف ُتعدّ     

(, 2009) دراسة اليادم( ك 2008) المفرجي كالشيرمكدراسة  االنفعالية عمى مستكل الدراسات العربية,
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التي تناكلت العبلقة بيف المتغيريف عمى مستكل  -عمى حد عمـ الباحثة –كما كتعبر الدراسة األكلى 
الحالة االجتماعية( بمنيجية العمر, مف المتغيرات ) كثيرباإلضافة إلى تناكليا  ,رية العربية السكريةالجميك 

 .غيرات في الطمأنينة االنفعاليةىذه المت ف طريؽ دراسة تأثير تفاعؿجديدة لـ تتناكليا الدراسات السابقة ع

 من حيث األىداف:  -2
( مف حيث 2009) دراسة اليادم( ك 2008ي كالشيرم )المفرجدراسة اتفقت الدراسة الحالية مع     

تناكليما لمعبلقة بيف الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية, إال أنيا اختمفت معيا في باقي أىداؼ الدراسة 
في محافظة  المسنيفمف  عينةمعرفة مستكل الصبلبة النفسية كمستكل الطمأنينة االنفعالية لدل أال كىي: 
بالطمأنينة متكسط درجات الشعكر بالصبلبة النفسية ك فركؽ في متكسط درجات الشعكر ال معرفةحمب, 

 معرفة أثر التفاعؿ بيف, الحالة االجتماعية(, الجنساالنفعالية عند المسنيف تعزل لمتغيرات )العمر, 
التنبؤ  التكصؿ إلى معادلةلدل عينة مف المسنيف,  الطمأنينة االنفعاليةفي الحالة االجتماعية ك  الجنس

 .أبعاد الطمأنينة االنفعاليةبالصبلبة النفسية اعتمادان عمى 

 من حيث العينة: -3
بيف الصبلبة النفسية كالطمأنينة لـ تجد الباحثة في الدراسات السابقة أية دراسة تناكلت العبلقة     

كؿ متغير عمى االنفعالية لدل عينة مف المسنيف, في حيف كجدت الباحثة بعض الدراسات التي تناكلت 
( 2009(, كدراسة تفاحة ) 2002) (, كدراسة ننمي2010) حدا لدل المسنيف, كدراسة حجازم كأبك غالي

 فرحاف كابراىيـ دراسةك  ,(1996)رجبكدراسة الصبلبة النفسية عند المسنيف, التي تناكلت متغير 
  يفنتناكلت متغير الطمأنينة االنفعالية لدل المسالتي  (2006)

 ث األدوات: من حي -4
 كذلؾ فييا, استخدمت التي المقاييس حيث مف السابقة الدراسات عف اختمفت قد الحالية الدراسةإف    
, حيث قامت الباحثة بإعداد أداة لقياس الصبلبة النفسية لدل المسنيف, كما قامت الدراسة لمتغيرات كفقا

 بإعداد أداة لقياس الطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف. 
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 لفصل الرابعا
 إجراءات الدراسة

 
 
 

 أًالً: ٍنيج اىذساسخ

 ثبّيبً: جمتَع اىذساسخ

 ثبىثبً: عينخ اىذساسخ

 ساثعبً: أدًاد اىذساسخ

 إجشاءاد اىذساسخ خبٍسبً:

 األسبىيت اإلحصبئيخ املستخذٍخ يف اىذساسخ.سبدسبً: 
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 تمييد:
اسة الميدانية التي قامت بيا الباحثة لتحقيؽ أىداؼ يتناكؿ ىذا الفصؿ تكصيفان شامبلن إلجراءات الدر     

عداد األدكات ك  ,الدراسةكعينة كمجتمع الدراسة, كيتضمف تحديد المنيج المتبع في الدراسة,   كتصميميا,ا 
كالمعالجة اإلحصائية المستخدمة باإلضافة إلى اإلجراءات المتبعة بالدراسة,  كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا,

 . اتالبيانفي تحميؿ 
 أواًل: منيج الدراسة: 

 المتكفرة كاألحداث الظكاىر دراسة إلى ييدؼ الذم التحميمي الكصفي المنيج عمى الباحثة اعتمدت    
 فيحمميا معيا يتفاعؿ أف لمباحث كيمكف مجرياتيا في الباحث قبؿ مف التدخؿ دكف ىي, كما لمدراسة
 (.213:  1997اآلغا,) ألنو المنيج األكثر مناسبة لمدراسةكذلؾ  ,كيصفيا
 المجتمع األصمي لمدراسة :ثانيًا: 
اشتمؿ المجتمع األصمي لمبحث عمى جميع المسنيف المقيميف في محافظة حمب, كيكضح الجدكؿ     

عاـ  تكزع األفراد الذيف يبمغكف الستيف سنة فما فكؽ كذلؾ حسب تقديرات المكتب المركزم لئلحصاء آلتيا
 .تكافرةكىي آخر إحصائية م (2010)

 2010( توزع المسنين الذين يبمغون الستين سنة فما فوق في محافظة حمب لعام 6جدول )
 المجمكع أنثى ذكر 

 العدد العدد العدد
60-64 32.832 29.379 62.211 

65-69 21.375 17.504 38.879 
70-74 20.372 16.258 36.630 
75-79 10.288 6.739 17.027 

 14.633 6.041 8.592 فأكثر80 
 1.874 0.792 1.082 غير مبيف
 171.254 76.713 94.487 المجمكع

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ بأف أعداد المسنيف الذيف تبمغ أعمارىـ الستيف سنة فما فكؽ في     
 4,045,166).) مف أصؿ عدد السكاف الكمي كالبالغ 171,254)محافظة حمب قد بمغ )
 ثالثًا: عينة الدراسة: 

كمسنة في محافظة حمب, كىك العدد الذم أكمؿ تعبئة  ان ( مسن220تككنت عينة الدراسة مف )    
 ,( سنة90-60بيف ) ( مسنة تراكحت أعمارىـ ما90( مسنان, ك)130االستمارات بشكؿ صحيح منيـ )

سية ي الصبلبة النفمقياس مرفقة مع( 2) ممحؽ ( استمارة بيانات عامة 220حيث قامت الباحثة بتطبيؽ )
في  يـعف طريؽ إجراء المقاببلت الفردية معكالطمأنينة االنفعالية عمى المسنيف عينة الدراسة, كذلؾ 



 
120 

, األماكف العامة كالحدائؽ, المقاىي, دكر العبادة, كفي المنازؿ عف طريؽ األقارب كاألصدقاء كالمعارؼ
ذلؾ كما ىك مكضح في , ك (%0.001)كبيذا أصبحت نسبة عينة الدراسة بالنسبة لممجتمع األصمي 

 :تييفاآلكليف الجد
 والعمر الجنس يعينة الدراسة حسب متغير ( 7)جدول

  العمر الجنس المتغير

 90-81 80-71 70-60 إناث ذككر
 55 70 95 90 130 العدد

 
 الحالة االجتماعية عينة الدراسة حسب متغير  (8جدول )

 الحالة االجتماعية المتغير
 عزبأ أرمؿ مطمؽ متزكج

 50 65 30 75 العدد
    

 أدوات الدراسة: رابعًا: 
 أدكات الدراسة الحالية في اآلتي:  تتمثم
 .)الباحثة إعداد(لممسنيف  النفسية الصبلبة مقياس -1
 .)الباحثة إعداد( لممسنيفنفعالية االس الطمأنينة مقيا -2

 :فيما يمي حدة عمى كؿ األدكاتليذه  الباحثة تعرض كسكؼ
 الصالبة النفسية لممسنين )إعداد/ الباحثة(:  مقياس -1

الصبلبة متغير ف إلدل المسنيف, حيث  النفسية الصبلبة قياس بغرض المقياس ىذا الباحثة أعدت    
في البيئة العربية عامة,  تغيرإلى حداثة ىذا الم األساسية لمدراسة الحالية إضافة النفسية مف المتغيرات

تـ  ىذا المقياس ة, كاف لزامان عمى الباحثة إعداد أداة تفي بيذا الغرض, كإلعدادكبيئة الدراسة الحالية خاص
 : يةتاآل الخطكاتاتباع 
 الرجكع إلى اإلطار النظرم كالدراسات السابقة. - أ
 . النفسية الصبلبة مجاؿي ف أجريت يالت المقاييس بعض عمى االطبلع - ب
 . لممقياس المبدئية الصكرة كضع - ت
 . يككمترية لممقياسالخصائص السالتأكد مف  - ث
 .لممقياس الصكرة النيائيةإعداد  - ج
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بكصفيا النفسية  الصبلبةخاصة األجنبية منيا في مجاؿ  الرجوع إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة - أ
ف كانت نادرة تخدمة في ىذا المجاؿطبلع عمى بعض الدراسات المحمية المسكاال ,ان نفسي ان متغير  إال أف  ,كا 

 تاستفادالباحثة أف اإلشارة إلى بالذكر مما تقدـ في صياغة المفردات, كمف الجدير  تدالباحثة قد استفا
   .( الرائدة في ىذا المجاؿ بالبيئة العربية1996مخيمر ) مف دراسة

حاكلت الباحثة االطبلع عمى  النفسية: الصالبة مجال في أجريت يالت المقاييس بعض عمى االطالع - ب
 : أىميا ت إلى قياس الصبلبة النفسية كمفالتي ىدفلمقاييس امف أكبر قدر ممكف 

  .(1996مقياس الصبلبة النفسية لطبلب الجامعة إعداد عماد مخيمر ) -1
            .(2008) مقياس الصبلبة النفسية لدل أميات شيداء انتفاضة األقصى إعداد زينب راضي -2
 (.2010محمد عكدة ) غزة إعدادمقياس الصبلبة النفسية لدل أطفاؿ المناطؽ الحدكدية ب -3
 (:    2010مقياس الصبلبة النفسية لدل المسنيف إعداد جكلتاف حجازم كعطاؼ أبك غالي )-4

 وضع الصورة المبدئية لممقياس:  -ت
قامت الباحثة , الدراسات السابقة التي تناكلت الصبلبة النفسيةك بعد اطبلع الباحثة عمى المقاييس     

 ية: آلتلية لممقياس, كذلؾ مف خبلؿ القياـ بالخطكات ابإعداد الصكرة األك 
 النفسية لمصبلبة ياإلجرائ التعريؼ كضع الباحثة استطاعت سبؽ ما عمى بناء: تحديد أبعاد المقياس -1

 ي: التال النحك عمى هاكأبعاد
قدرة   زيادة يساىـ فينفسي مناعة جيد, يعمؿ كمتغير  نظاـبأنيا: لصبلبة النفسية اتعرؼ الباحثة     

الفرد عمى اإلدراؾ كالتقكيـ كالمكاجية المباشرة لؤلحداث الضاغطة, مما يقكد لمكصكؿ إلى الحؿ الناجح 
كىذا يتضح مف خبلؿ مشاعر كسمككيات الفرد  صراع الذم تخمفو الظركؼ الضاغطة,لخفض التكتر كال

 .كالصبر كاإليماف بالقضاء كالقدر التي تتصؼ بااللتزاـ كالتحكـ كالتحدم
 أبعاد ىي:  خمسةكتتككف الصبلبة النفسية مف     
 :رؤية الفرد لذاتو كقدراتو كاستعدادتو, كالسعي بمكجب ىذه الرؤية لتبني  كعرفتو الباحثة بأنو: االلتزام

 قيـ كأىداؼ كمبادئ محددة, تعكد بالنفع عميو كعمى مجتمعو كيمتـز بيا كيتحمؿ مسؤكلية نتائجيا.
 :قدرة الفرد عمى مقاكمة كمكاجية المكاقؼ الضاغطة كالتغيرات كاألزمات  بأنو:كعرفتو الباحثة  التحدي

مكاناتو في  الحياتية بمركنة, مف خبلؿ المبادأة كاستكشاؼ البيئة مف حكلو كتقيميا, كتكظيؼ قدراتو كا 
يجابية, كاعتبارىا أمر ضركرم لمنمك أكثر منيا تيدي دان مكاجية ىذه الضغكط, كالتغمب عمييا بفعالية كا 

 لحياتو. 
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 :داث المفاجئة كالمكاقؼ قدرة الفرد عمى الضبط كالسيطرة عمى األح كعرفتو الباحثة بأنو: التحكم
مكاناتو الذاتية, ثـ اتخاذ القرار المناسب لمكاجية ىذه ك الضاغطة,  تحديده لمصادر الخطر كلطاقاتو كا 

 . ااألحداث كخفض المكاقؼ الضاغطة أك تجاىمي
 ما عمى الندـ كعدـ مطمئنة, بنفس كتقبمو بتبلء,اال تحمؿ عمى الفرد قدرة حثة بأنو:: كعرفتو الباالصبر 

  ". التشاؤـ دابر كقطع فات,
 ليا  اتبلـ باألشياء ككاع إقرار الفرد كتصديقو بأف ا: : كعرفتو الباحثة بأنوالقضاء والقدراإليمان ب

   .قبؿ ككنيا, عمى ما ىي عميو, ككجكدىا عمى ما سب ؽ بو
 : صياغة عبارات المقياس -2

ممثمة ( 3)ممحؽ( عبارة 62تككف مقياس الصبلبة النفسية لممسنيف في صكرتو المبدئية مف )    
( 10التحدم, ) ( عبارة لبعد14( عبارة لبعد التحكـ, )18( عبارة لبعد االلتزاـ, )12ألبعاد المقياس, )
عند إعداد لقدر, كقد راعت الباحثة القضاء كااإليماف ب( عبارات لبعد 8الصبر, )عبارات لبعد 

 يمي: ا كصياغة ىذه العبارات م
 أف تككف األلفاظ سيمة بالنسبة ألفراد العينة.  -
يحدث سكء فيـ لدل المفحكص  حتى ال معنىتحتمؿ أكثر مف  صياغة العبارات بصكرة كاضحة ال -

 .عبارةعند االستجابة لم
 يميا مباشرة بالنسبة لممسف.ليسيؿ ف -قدر اإلمكاف –أف تككف العبارات قصيرة  -
, كذلؾ لمتقميؿ مف اتخاذ المفحكص لنمط ثابت مكجبة كاألخرل سالبةالعبارات بعض تككف أف  -

 لبلستجابات. 
 العرض عمى المحكمين:  -3

 بكمية التربية أعضاء ىيئة التدريس مجمكعة مف تـ عرض المقياس في صكرتو المبدئية عمى    
 يمي:  عمى العبارات في ضكء ما كذلؾ لمحكـ (1)ممحؽ حمب بجامعة

 مدل انتماء العبارة لمبعد الذم تنتمي إليو. -
 تحديد ما إذا كانت العبارة كافية لقياس البعد.  -
 تحديد ما إذا كاف ىناؾ عبارات مكررة, أك يجب حذفيا. -
  ؟ىناؾ عبارات يجب إضافتيا, كماىي تحديد ما إذا كاف -

ب     داء آرائيـ قامت الباحثة بإجراء كافة التعديبلت التي اتفؽ عمييا كبعد العرض عمى السادة المحكميف كا 
عادة صياغة بعض العبارات بناء عمى ذلؾ, كما تـ حذؼ العبارات التي أجمع غالبية  معظـ المحكميف كا 

التغيرات التي حدثت في الصكرة  آلتياالجدكؿ حذفيا مف المقياس, كيكضح ضركرة المحكميف عمى 
 س بعد التحكيـ .مف المقياالمبدئية 
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 لمقياس الصالبة النفسية بعد التحكيم المبدئيةالتغيرات التي حدثت في الصورة ( 9جدول )
 

 أبعاد الصبلبة  النفسية
 

عدد البنكد قبؿ 
 التغيير

  رينكعية التغي
 عدد البنكد
 بعد التغيير

 حذؼ العبارة لعدـ
 انتمائيا لمبعد

عبارة يجب  عبارة مكررة  
 إضافتيا

 11  1  12 لتزاـاال
 12  5 1 18 التحكـ
 16 2   14 التحدم
 9   1 10 الصبر

 8    8 اإليماف بالقضاء كالقدر
 56    62 العدد الكمي لمبنكد

 (56عبارات )الأصبح عدد ك ذلؾ التعديبلت لمعبارات التي أشار إلييا السادة المحكمكف, أجريت بعد     
-26-15-11-9-7كىي ) عبارات مف العبارات المككنة لممقياس (6) ذلؾ بعد حذؼ(, ك 4)ممحؽعبارة 
-24-22-20-17-3) ىيك  عبارات سمبيةبعض الك المقياس مف عبارات إيجابية معظـ , كتككف (28
ثانية نظران لمتغيرات التي طرأت عمى , كمف ثـ تـ عرضو عمى المحكميف  (31-39-43-46-47

 (56 -43) كىي ياسحذؼ عبارتيف مف المق ( كذلؾ بعد5)ممحؽعبارة  (54مف ) ان مككن بح, ليصعباراتو
 المبدئي.  طبيؽليصبح جاىزان لمت

 التأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس: -ث
عمى عينة مف المسنيف قكاميا  وطبيققامت الباحثة بت لمتأكد مف الخصائص السيككمترية لممقياس    
حالتيـ االجتماعية  تنكعتك  ,( عامان 90-60بيف ) حمب, تراكحت أعمارىـ ما بمحافظةكمسنة  ان ( مسن50)
 :آلتياصدقو كثباتو عمى النحك  كمف ثـ تـ التأكد مف, (أعزب -أرمؿ -مطمؽ -متزكج )بيف  ما

 أواًل: صدق المقياس :
يقيس السمة أك القدرة أك االستعداد أك الميؿ أك الغرض الذم كضع مف  يقصد بصدؽ المقياس أف    

 .                   (190 :2008 )راضي, وو, كال يقيس شيئان آخر بدالن منأجؿ قياس
 :لحساب صدؽ المقياس ةآلتيا ائؽلطر قامت الباحثة باستخداـ اكقد    

 (: المنطقي) صدق المحكمين -
أعضاء ىيئة التدريس كالمختصيف مجمكعة مف عمى المبدئية قامت الباحثة بعرض المقياس في صكرتو     

بجامعة حمب كذلؾ لمحكـ عمى مدل مناسبة الفقرات لممجاالت  التربيةبكمية  في عمـ النفس كالصحة النفسية
مناسبتيا لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة, كقد تبيف سبلمة الفقرات كمدل سبلمة الفقرات لغكيان, ك  التي تندرج تحتيا,

 مف حيث الصياغة كالمغة كمناسبتيا لقياس الصبلبة النفسية كذلؾ بعد إجراء التعديبلت البلزمة.
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 : صدق االتساق الداخمي -
تنتمي إليو, يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قكة االرتباط بيف درجات كؿ عبارة مف العبارات مع البعد الذم     

   .(199:  1997)اآلغا, الدرجة الكمية معثـ ارتباط العبارة 
بيف  االرتباط المصححة لبنكد المقياس كىي معامبلت قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط حيث    

 .مف درجة البعد عبارةمفردات كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لمبعد بعد حذؼ درجة ال
كجميعيا مكجبة  (0.60 -0.30) بيف" االلتزاـ" بعد لمفردات المصححة االرتباط معامبلتحيث تراكحت  -

اتساؽ داخمي مقبكلة مع البعد الذم كىي ذات داللة إحصائية, كتشير إلى تمتع فقرات البعد األكؿ بدرجة 
 (.11تنتمي إليو )ممحؽ

أف جميع معامبلت االرتباط مكجبة, ماعدا " تبيف التحكـ" بعد لمفردات المصححة االرتباط معامبلتكبدراسة  -
كقد تراكحت معامبلت فيي سالبة لذا تـ حذفيا,  "أؤمف بالحظ كالنصيب"كالتي تنص عمى  (13)العبارة رقـ 

مقبكلة مع , كتشير إلى تمتع فقرات البعد الثاني بدرجة اتساؽ داخمي (12)ممحؽ (0.80-0.11) بيف االرتباط
 .(0.60 -0.21البعد الذم تنتمي إليو, كبإعادة التحميؿ بعد الحذؼ أصبحت معامبلت االرتباط تتراكح بيف )

ميع معامبلت االرتباط أف ج "التحدم" بعد لمفردات المصححة االرتباط معامبلتكما تبيف مف دراسة  -
 "جةأصر عمى القياـ باألعماؿ التي أحبيا ميما كانت النتيكالتي تنص عمى " (39)مكجبة, ماعدا العبارة رقـ 

(, كتشير إلى تمتع فقرات 0.46-0.09لذا تـ حذفيا, حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف ) ضعيفةفيي 
, كبإعادة التحميؿ بعد الحذؼ (13)ممحؽ الذم تنتمي إليو البعد الثالث بدرجة اتساؽ داخمي مقبكلة مع البعد

 (.0.46-0.10) تتراكح بيفأصبحت معامبلت االرتباط 
كتشير كجميعيا مكجبة (, 0.70 -0.19بيف ) "الصبر" بعد لمفردات المصححة االرتباط معامبلتكتراكحت  -

 . (14) ممحؽ لذم تنتمي إليوإلى تمتع فقرات البعد الرابع بدرجة اتساؽ داخمي مقبكلة مع البعد ا
( 0.58 -0.20بيف ) "كالقدر بالقضاء اإليماف"  بعد لمفردات المصححة االرتباط معامبلتكما تراكحت  -

مكجبة, كتشير إلى تمتع فقرات البعد الخامس بدرجة اتساؽ داخمي مقبكلة مع البعد الذم تنتمي  كجميعيا كانت
                                        .                       (15) ممحؽ إليو
ة سالبة مف بعد )التحكـ(, كعبارة ضعيفة مف بعد بحذؼ عبار  قامت الباحثةكخبلصة ما سبؽ نجد أف     

  .(6)ممحؽ ( عبارة 52)التحدم(, كبيذا أصبح عدد عبارات المقياس في صكرتو النيائية )
 ثانيًا: ثبات المقياس: 

 :ةآلتياؽ بالطر  المقياس ثبات تـ حساب
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 

حيث تـ , المقياس بطريقة التجزئة النصفية تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات    
قيمة الفردية لممقياس, فبمغت العبارات حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العبارات الزكجية كدرجات 

 . معامؿ ثبات مرتفع كداؿ إحصائيان ( كىك 0.91بطريقة التجزئة النصفية )معامؿ الثبات 
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 : Cronbach Alpha طريقة ألفا كرونباخ
ؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ, كذلؾ إليجاد ائاستخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طر      

كما في  المقياسمف أبعاد  معامؿ ثبات المقياس, حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لكؿ بعد
 : آلتياالجدكؿ 

 الصالبة النفسية بعاد مقياسألمعامالت ألفا كرونباخ  (10جدول )
 اإليماف بالقضاء كالقدر الصبر تحدمال تحكـال التزاـ البعد 

 0.66 0.77 0.66 0.70 0.76 معامؿ ألفا
كىي معامبلت مرتفعة  (0.66_0.77يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات تراكحت بيف )    

 كتدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مقبكلة مف الثبات. 
 الصورة النيائية لممقياس: إعداد   - ج
تـ إعداد الصكرة النيائية لممقياس كذلؾ بعد أف تـ  الخصائص السيككمترية لممقياسبعد التأكد مف     

عاد التي كضعت لقياسيا, ككذلؾ بعد حذؼ حذؼ العبارات التي اتفؽ المحكمكف عمى عدـ انتمائيا لؤلب
نخفاض ارتباطيا عف عدـ انتمائيا لؤلبعاد ال المصححة العبارات التي أسفر حساب معامبلت االرتباط

عبارة  (52ليو, كبذلؾ أصبح المقياس في صكرتو النيائية يتضمف )إبالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي 
 ذلؾ:  آلتياجدكؿ الكيكضح , أبعاد خمسة فيمكزعة  (6)ممحؽ

 لصورة النيائيةامقياس الصالبة النفسية وفق أرقام بنود  (11جدول)
 أرقاـ المفردات عدد المفردات أبعاد الصبلبة النفسية

 48-44-36-35-34-28-27-13-12-2-1 11 االلتزاـ
 47-41-40-33-32-26-22-21-10-9-6 11 التحكـ
 50-49-46-43-42-39-37-29-25-24-23-15-14-4-3 15 التحدم
 51-30 -20 -18-17-16-8-7 8 الصبر

 52-45-38-31-19-11-5 7 اإليماف بالقضاء كالقدر
  :وصف المقياس  
يتـ اإلجابة عمييا  د, أبعاخمسة  في( عبارة مكزعة 52يتككف مقياس الصبلبة النفسية لممسنيف مف )    

نان, ال(, كيتـ تطبيؽ المقياس عمى األفراد الذيف باختيار استجابة كاحدة مف ثبلثة استجابات ىي )نعـ, أحيا
 مف المسنيف كذلؾ بطريقة فردية كليس ىناؾ زمف محدد لئلجابة.  ( عامان 90-60)بيف  تتراكح أعمارىـ

 إجراءات ما قبل تطبيق المقياس : 
إجابة صحيحة كأخرل خاطئة, كأف ىناؾ أنو ليست  سفـ بتطبيؽ المقياس أف يكضح لممعمى القائ -
 جابات ستبقى في سرية تامة.اإل
لبنكد المقياس, كالتأكد مف اختياره استجابة كاحدة فقط مف االستجابات الثبلث  سفالتأكد مف فيـ الم -

  .دكف إجابةمف الخاصة بكؿ بند, مع عدـ ترؾ أم بند 
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  :تصحيح المقياس  
ال( بحيث تككف الدرجات عمى  )نعـ, أحيانان, تـ تصحيح المقياس في ضكء مدرج ثبلثي أماـ كؿ عبارة    

( في حالة العبارات السمبية, ثـ تجمع درجات 1-2-3في حالة العبارات المكجبة ك) (3-2-1التكالي )
   .تعبر الدرجة اإلجمالية ليا عف درجة الفرد في الصبلبة النفسيةلالبنكد 
ة, بحيث تعبر الدرجة ( درج52) ( درجة كالدرجة الصغرل156) بمغت الدرجة العظمى لممقياسقد ك     

, بينما تعد صبلبة النفسيةمف شعكر المسف بالمرتفع المرتفعة عمى مقياس الصبلبة النفسية عف مستكل 
 صبلبة النفسية.شعكر المسف بالمف  منخفضالدرجة المنخفضة عمى مقياس الصبلبة النفسية عف مستكل 

  إعداد/ الباحثة(:)مقياس الطمأنينة االنفعالية لممسنين  -3
متغيرات يمثؿ أحد الطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف, حيث  قياس غرضب المقياس ىذا الباحثة أعدت    
 : ةآلتيا الخطكات الباحثة اتبعت كإلعداد ىذا المقياس ,لدراسة الحاليةا

 الرجكع إلى اإلطار النظرم كالدراسات السابقة. - أ
 أنينة االنفعالية.الطم مجاؿ يف أجريت يالت المقاييس بعض عمى االطبلع - ب
  . لممقياس المبدئية الصكرة كضع - ت
 .الخصائص السيككمترية لممقياسالتأكد مف  - ث
 .لممقياس الصكرة النيائيةإعداد  - ح

                                                               الرجوع إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة: - أ
في مجاؿ نفسي أمكف الكصكؿ إليو مف دراسات كبحكث كتراث  اقامت الباحثة باالطبلع عمى م    

, كدراسة يتصؿ بيذا المجاؿ في معرفة ما منيا , كاالستفادة(األمف النفسيالطمأنينة االنفعالية )
  (.2006) كابراىيـ (, كدراسة فرحاف2012ر)نجاال
 الطمأنينة االنفعالية: مجال يف أجريت يالت المقاييس بعض عمى االطالع-ب
 كمنيا: الطمأنينة االنفعالية مقاييس ىدفت إلى قياسأطمعت الباحثة عمى عدة      

  .(1952) لؤلمف النفسي Maslowاختبار ماسمك  -1
 .(2002مقياس الطمأنينة االنفعالية مف إعداد  فاطمة عكدة ) -2
  (.      2005مقياس األمف النفسي )الطمأنينة االنفعالية( مف إعداد زينب شقير)-3

 وضع الصورة المبدئية لممقياس:  -ت
بعد اطبلع الباحثة عمى المقاييس السابقة, ككذلؾ الدراسات السابقة التي تناكلت الطمأنينة االنفعالية,     

 لممقياس, كذلؾ مف خبلؿ القياـ بالخطكات التالية:  المبدئية قامت بإعداد الصكرة 
لمطمأنينة  ياإلجرائ التعريؼ كضع الباحثة تاستطاع سبؽ ما عمى بناء: تحديد أبعاد المقياس -1

 : آلتيا النحك عمى دىاكأبعا االنفعالية 
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 دهيستمم كالذ داخمو, مف مفكاأل كالسكينة ليدكءبا الفرد شعكر: تعرؼ الباحثة الطمأنينة االنفعالية بأنيا    
 صديقة بيئة حكلو مف يئةالب يرل حيث ,تيديدكال بالخكؼ شعكره كعدـ حكلو, مف باالستقرار شعكره خبلؿ مف

 جيةمكا عمى يساعده مالذ األمرـ, كالدع السند لو كيقدمكف كيقدركنو كيقبمكنو يحترمكنو اآلخريف كأف, كدكدة
  .فعالة بطريقة تياكمعالج الحياة صعكبات

 : الطمأنينة االنفعالية مف ثبلثة أبعاد ىي كتتككف    
 :إلى الجماعة باالنتماءشعور الفرد  -1
 يأخذ أف ىإل تدفعو مشتركة مصالح بيـ تربطو مجمكعة مف فرد بأنو المرء شعكر: بأنو رفو الباحثةكتع  

 يمد أف يستطيع بأنو يشعر أف إلى حاجة في أنو كما كالمساعدة, الحماية منيـ يمتمس أف ىلا  ك  كيعطي,
 األحياف. بعض في األشياء بيذه غيره
 :شعور الفرد بتقبل ومحبة اآلخرين -2
 تقرير في المتكاممة كحدتو المستقبؿ في لو ؤمفيالذم  العاطفي شعكر الفرد بالتكازف: بأنو و الباحثةكتعرف 

 .السميمة االجتماعية عبلقاتو ممارسة كفي االختيار حرية في السمكؾ,
 :شعور الفرد باالرتياح -3
كالتكترات  الصراعاتكندرة  االنفعالي, كاالستقرار كاالرتياح باليدكء شعكر الفرد كتعرفو الباحثة بأنو: 

 .كالقمؽ
 : صياغة عبارات المقياس-2

( ممثمة 7( عبارة )ممحؽ59تككف مقياس الطمأنينة االنفعالية لممسنيف في صكرتو المبدئية مف )    
( عبارة لبعد شعكر الفرد 17( عبارة لبعد شعكر الفرد باالنتماء إلى الجماعة, )17ألبعاد المقياس, )
عند إعداد كصياغة كقد راعت الباحثة ( عبارة لبعد شعكر الفرد باالرتياح, 25خريف, )بتقبؿ كمحبة اآل
 يمي: ا ىذه العبارات م

 أف تككف األلفاظ سيمة بالنسبة ألفراد العينة.  -
يحدث سكء فيـ لدل المفحكص  حتى ال معنىتحتمؿ أكثر مف  صياغة العبارات بصكرة كاضحة ال -

 .عبارةعند االستجابة لم
 ليسيؿ فيميا مباشرة بالنسبة لممسف. -قدر اإلمكاف –العبارات قصيرة  أف تككف -
 .قميؿ مف اتخاذ المفحكص لنمط ثابت, كذلؾ لمتمكجبة كاألخرل سالبةالعبارات بعض تككف أف  -

 العرض عمى المحكمين: -3
التربية بجامعة أعضاء ىيئة التدريس بكمية عدد مف تـ عرض المقياس في صكرتو المبدئية عمى     

 حمب كذلؾ لمحكـ عمى العبارات في ضكء ما يمي: 
 مدل انتماء العبارة لمبعد الذم تنتمي إليو. -
 تحديد ما إذا كانت العبارة كافية لقياس البعد.  -
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 تحديد ما إذا كاف ىناؾ عبارات مكررة, أك يجب حذفيا. -
 تحديد ما إذا كاف ىناؾ عبارات يجب إضافتيا, كماىي.  -
بداء آرائيـ قامت الباحثة بإجراء كافة التعديبلت التي اتفؽ كبعد      العرض عمى السادة المحكميف كا 

عادة صياغة بعض العبارات, كما تـ حذؼ العبارات التي أجمع غالبية  عمييا معظـ المحكميف كا 
مف  المبدئيةالتغيرات التي حدثت في الصكرة  آلتياالمحكميف عمى حذفيا مف المقياس, كيكضح الجدكؿ 

 المقياس بعد التحكيـ .
 لمقياس الطمأنينة االنفعالية بعد التحكيمالمبدئية التغيرات التي حدثت في الصورة  (12جدول)
 

 الطمأنينة االنفعاليةأبعاد 
 

عدد البنكد 
 قبؿ التغيير

  رينكعية التغي
 عدد البنكد
 بعد التغيير

 حذؼ العبارة لعدـ
 انتمائيا لمبعد

عبارة 
 مكررة

يجب عبارة 
 إضافتيا

 13  2 2 17 شعكر الفرد باالنتماء إلى الجماعة
 15  2 1 18 شعكر الفرد بتقبؿ كمحبة اآلخريف

 18  4 3 25 شعكر الفرد باالرتياح 
 46    59 العدد الكمي لمبنكد

كف, المحكم إجراء التعديبلت في الصياغة المغكية لمعبارات التي أشار إلييا السادة ذلؾ بعدأجريت     
( عبارة مف العبارات المككنة 13( كذلؾ بعد حذؼ )8( عبارة )ممحؽ46مقياس )الأصبح عدد عبارات ك 

, كتككف المقياس مف عبارات (58-47-43-40-36-29-28-22-18-9-6-3-2)كىي  لممقياس
-33-32-27-24-23-22-21-17-16-13-12-11-10-9-8-3-1) إيجابية كعبارات سمبية

كمف ثـ تـ عرضو مجددان عمى المحكميف  ىي كالعبارات السمبية, (34-35-37-38-39-40-41-42
( كذلؾ بعد 9( عبارة )ممحؽ44مف ) نان المقياس مكك  رات التي طرأت عمى عباراتو, ليصبحينظران لمتغ

 حذؼ عبارتيف مف المقياس ليصبح جاىزان لمتطبيؽ المبدئي. 
 التأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس:  -ث

عمى عينة مف  المبدئيةفي صكرتو  وقامت الباحثة بتطبيقلمتأكد مف الخصائص السيككمترية لممقياس     
كتنكعت ( عامان, 90-60حمب, تراكحت أعمارىـ ما بيف ) بمحافظة( مسف كمسنة 50المسنيف قكاميا )

أعزب(, كذلؾ بغرض معرفة مدل فيـ أفراد العينة  -أرمؿ -مطمؽ -)متزكج حالتيـ االجتماعية ما بيف 
  : آلتياتـ إيجاد صدقو كثباتو عمى النحك ك قياس, لعبارات الم

 ؽ التالية لحساب صدؽ المقياس: ائقامت الباحثة باستخداـ الطر لقد  دق المقياس:أواًل: ص
 (: المنطقي) صدق المحكمين -

أعضاء ىيئة التدريس كالمختصيف عدد مف عمى المبدئية قامت الباحثة بعرض المقياس في صكرتو     
ى مدل مناسبة الفقرات كذلؾ لمحكـ عم ,في عمـ النفس كالصحة النفسية بكمية التربية بجامعة حمب
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لممجاالت التي تندرج تحتيا, كمدل سبلمة الفقرات لغكيان, كمدل مناسبتيا لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة, كقد 
تبيف سبلمة الفقرات مف حيث الصياغة كالمغة كمناسبتيا لقياس الطمأنينة االنفعالية كذلؾ بعد إجراء 

 التعديبلت البلزمة. 
 صدق االتساق الداخمي:  -

حيث قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف مفردات كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية     
 كذلؾ عمى النحك اآلتي: حذؼ درجة العبارة مف درجة البعد لمبعد كذلؾ بعد

 - 0.52بيف) "الجماعة إلى باالنتماء الفرد شعكر" بعد لمفردات المصححة االرتباط معامبلتتراكحت  -
 .(16)ممحؽ بدرجة اتساؽ داخمي مقبكلة األكؿكتشير إلى تمتع مفردات البعد (, كجميعيا كانت مكجبة 0.23

-0.66)بيف  "اآلخريف كمحبة بتقبؿ الفرد شعكر" بعد لمفردات المصححة االرتباط معامبلتكتراكحت  -
 (.17مقبكلة)ممحؽبدرجة اتساؽ داخمي  الثاني(,كجميعيا مكجبة كتشير إلى تمتع مفردات البعد 0.14

المعامبلت أف جميع , تبيف باالرتياح الفرد شعكر" بعد لمفردات المصححة االرتباط معامبلتكبحساب  -
فيي سالبة  "أتناكؿ األقراص المنكمة عند التعرض لمشكمةكالتي تنص عمى " (42)مكجبة, ماعدا العبارة رقـ 

(, كتشير إلى تمتع فقرات البعد الثالث بدرجة 0.50-0.18لذا تـ حذفيا, كمعامبلت االرتباط تراكحت بيف )
عادة التحميؿ تراكحت معامبلت االرتباط بيف)(18)ممحؽ اتساؽ داخمي مقبكلة  (0.55 -0.16, كبعد الحذؼ كا 

 االرتباط المصححة التي أسفر حساب معامبلت (42ة رقـ )بحذؼ العبار  قامت الباحثةكمما سبؽ نجد أف     
 (. 10( عبارة )ممحؽ43كبذلؾ أصبح المقياس يتككف مف )نتمي إليو, د الذم تلبعباعف عدـ ارتباطيا 

 :ةآلتياتـ حساب معامؿ الثبات بالطرائؽ ثانيًا: ثبات المقياس: 
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 

حيث تـ ة تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفي    
قيمة الفردية لممقياس, فبمغت العبارات حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العبارات الزكجية كدرجات 

 .معامؿ ثبات مرتفع( كىك 0.87) معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية
 : Cronbach Alphaطريقة ألفا كرونباخ 

طريقة ألفا كركنباخ, كذلؾ إليجاد  استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرائؽ حساب الثبات كىي    
 معامؿ ثبات المقياس, حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لكؿ بعد مف أبعاد المقياس.

 ( معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الطمأنينة االنفعالية 13جدول )
 فرد باالرتياحشعكر ال شعكر الفرد بتقبؿ كمحبة اآلخريف شعكر الفرد باالنتماء لمجماعة البعد 

 0.75 0.79 0.75 معامؿ ألفا

(, كىذا يدؿ 0.79 -0.75يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات مرتفعة, كقد تراكحت بيف )   
 مف الثبات.جيدة عمى أف المقياس يتمتع بدرجة 
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 الصورة النيائية لممقياس:  - ج
لممقياس كذلؾ بعد أف تـ حذؼ العبارات التي  بعد التأكد مف كفاءة المقياس تـ إعداد الصكرة النيائية    

( التي 42اتفؽ المحكمكف عمى عدـ انتمائيا لؤلبعاد التي كضعت لقياسيا, ككذلؾ بعد حذؼ العبارة )
أسفر حساب معامبلت االرتباط المصححة عف ارتباطيا السالب بالدرجة الكمية لمبعد الثالث, كبذلؾ أصبح 

( مكزعة عمى ثبلثة 10( عبارة كما ىك مكضح في )ممحؽ43ف )المقياس في صكرتو النيائية يتضم
 يكضح ذلؾ:ة آلتياأبعاد, كالجدكؿ 

 لصورة النيائيةمقياس الطمأنينة االنفعالية وفق ا بنود( أرقام 14جدول)
 أرقاـ العبارات عدد العبارات أبعاد الطمأنينة االنفعالية

 36-28-27-26-25-16-15-14-9-8-2-1 12 شعكر الفرد باالنتماء إلى الجماعة
 43-41-38-37-31-30-29-19-18-17-12-10-6-5-4 15 شعكر الفرد بتقبؿ كمحبة اآلخريف

شعكر الفرد باالرتياح كندرة 
 16 الشعكر بالتكتر كالقمؽ

3-7-11-13-20-21-22-23-24-32-33-34-35-39-
40-42 

   :وصف المقياس 
شعكر الفرد ( عبارة مكزعة عمى ثبلثة أبعاد: 43) يتككف مقياس الطمأنينة االنفعالية لممسنيف مف    

باالنتماء إلى الجماعة, شعكر الفرد بتقبؿ كمحبة اآلخريف, شعكر الفرد باالرتياح كندرة الشعكر بالتكتر 
كالقمؽ, كيتـ اإلجابة عمييا باختيار استجابة كاحدة مف ثبلث استجابات ىي )نعـ, أحيانان, ال(, كيتـ 

مف المسنيف كذلؾ بطريقة  ( عامان 90-60ألفراد الذيف تتراكح أعمارىـ بيف )تطبيؽ المقياس عمى ا
 فردية كليس ىناؾ زمف محدد لئلجابة. 

  إجراءات ماقبل تطبيق المقياس 
أنو ليست ىناؾ إجابة صحيحة كأخرل خاطئة, كأف  سفـ بتطبيؽ المقياس أف يكضح لممعمى القائ -

 اإلجابات ستبقى في سرية تامة.
لبنكد المقياس, كالتأكد مف اختياره استجابة كاحدة فقط مف االستجابات الثبلثة  سفف فيـ المالتأكد م-

 دكف إجابة.مف الخاصة بكؿ بند, مع عدـ ترؾ أم بند 
  :تصحيح المقياس 
بحيث تككف الدرجات تـ تصحيح المقياس في ضكء مدرج ثبلثي أماـ كؿ عبارة )نعـ, أحيانان, ال(     

( في حالة العبارات السمبية, ثـ تجمع 1-2-3( في حالة العبارات المكجبة ك)3-2-1عمى التكالي )
( 43درجات البنكد لتعبر عف درجة المسف في الطمأنينة االنفعالية, كبيذا بمغت الدرجة العظمى لممقياس )

عف  ( درجة, بحيث تعبر الدرجة المرتفعة عمى مقياس الطمأنينة االنفعالية129درجة كالدرجة الصغرل )
مف شعكر المسف بالطمأنينة االنفعالية, بينما تعبر الدرجة المنخفضة عميو عف مستكل  مرتفعمستكل 
 مف شعكر المسف بالطمأنينة االنفعالية. منخفض
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 : إجراءات الدراسة:خامساً 
إعداد اإلطار النظرم لمدراسة, حيث قامت الباحثة بمراجعة ما أتيح ليا مف األدب التربكم كالنفسي  -1

 رتبط بمتغيرات الدراسة, كالذم ساعد عمى تككيف خمفية عممية لمكضكع الدراسة. الم
جمع الدراسات كاألبحاث المحمية كالعربية كالعالمية ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة, لبلستفادة منيا في  -2

 (.  (2012(, كدراسة النجار1996) دراسة مخيمرإعداد األدكات ك
لتعريؼ اإلجرائي لمتغيرات الدراسة, حيث قامت الباحثة بصياغة العبارات إعداد أدكات الدراسة في ضكء ا -3

المككنة لمقياسي الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية بأسمكب كاضح كمفيكـ, كمراجعتيا لغكيان, ثـ 
عرضيا عمى مجمكعة مف أساتذة عمـ النفس كالتربية بكمية التربية بجامعة حمب, لمتأكد مف أف العبارات 

 تقيس ما كضعت لقياسو. 
( مسف كمسنة كذلؾ بقصد 50اختيار عينة عشكائية مف المسنيف المتكاجديف في مدينة حمب مككنة مف ) -4

 راسة الخصائص السيككمترية ألدكات الدراسة.د
التأكد مف صدؽ األدكات بطريقتي الصدؽ الظاىرم كصدؽ االتساؽ الداخمي, كثباتيا بطريقتي التجزئة  -5

 ؿ ألفا كركنباخ, كالتي أظيرت معامبلت جيدة.النصفية كمعام
  .( مسف كمسنة220تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة مككنة مف ) -6
دخاليا إلى الحاسب اآللي باستخداـ البرنامج اإلحصائي   -7 إلجراء  تمييدان  (SPSS)تفريغ البيانات كا 

 .ئجالبلزمة لئلجابة عف تساؤالت البحث كاستخبلص النتا اإلحصائية اتالمعالج
 مناقشة نتائج الدراسة في ضكء اإلطار النظرم كنتائج الدراسات السابقة كمف كجية نظر الباحثة. -8
كتابة التكصيات في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة, كتقديـ مقترحات لبحكث مستقبمية مرتبطة  -9

 كمتممة لمدراسة الحالية.   
 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: : األساليب سادساً 
كاستخدمت : (SPSSقامت الباحثة بتفريغ بيانات أدكات الدراسة مف خبلؿ البرنامج اإلحصائي )    

 : ةآلتيااألساليب اإلحصائية 
 العبلقة بيف الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية.لمكشؼ عف  :بيرسكفارتباط معامؿ .1

الصالبة النفسية والطمأنينة متوسط درجات لمكشؼ عف داللة الفركؽ في T-Test: " ت"اختبار.2 �

 ..الجنساالنفعالية والتي تعزى لمتغير 
الصبلبة النفسية كالطمأنينة  درجات متكسط في الفركؽ عف لمكشؼ :(Anovaتحميؿ التبايف األحادم ).3 �

 االنفعالية كالتي تعزل لمتغيرّم العمر كالحالة االجتماعية.
 .األحادم التبايف تحميؿ عف الناتجة ركؽالف اتجاه عف لمكشؼ :(Scheffeاختبار شيفيو ).4
 كالحالة االجتماعية في الطمأنينة االنفعالية. الجنسأثر تفاعؿ  : لمكشؼ عفتحميؿ التبايف الثنائي.5

 .أبعاد الطمأنينة االنفعالية االنحدار المتعدد لمتكصؿ إلى معادلة التنبؤ بالصبلبة النفسية اعتمادان عمى.6 �
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسةشة ومناقعرض 
 

 أواًل: عرض ومناقشة تساؤالت الدراسة.
 عرض نتائج التساؤؿ األكؿ كمناقشتيا. -1
 عرض نتائج التساؤؿ الثاني كمناقشتيا. -2
 عرض نتائج التساؤؿ الثالث كمناقشتيا. -3
 عرض نتائج التساؤؿ الرابع كمناقشتيا. -4
 عرض نتائج التساؤؿ الخامس كمناقشتيا. -5
 تائج التساؤؿ السادس كمناقشتيا.عرض ن -6
 عرض نتائج التساؤؿ السابع كمناقشتيا -7

 ثانيًا: توصيات الدراسة.
 ثالثًا: دراسات وبحوث مقترحة.
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 لفصل الخامسا
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 أواًل: عرض ومناقشة تساؤالت الدراسة.
 عرض نتائج التساؤل األول ومناقشتيا:  -1

 ى: "ما مستكل الصبلبة النفسية لدل عينة مف المسنيف في محافظة حمب"؟ الذم ينص عم
كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار "ت" لمعينة الكاحدة لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ    

(, 104بيف متكسط درجات المسنيف عمى مقياس الصبلبة النفسية, كالمتكسط الفرضي لممقياس كالبالغ )
 : آلتياءت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ كجا

 (: داللة الفروق بين متوسط درجات مستوى الصالبة النفسية والمتوسط الفرضي لممقياس15الجدول)
 درجة 104المتكسط الفرضي لممقياس = 

 الداللة مستكل الداللة قيمة ت درجة الحرية االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي حجـ العينة
 دالة 0.000 3.649 219 20.877 97.14 220

السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات العينة عمى مقياس الصبلبة  الجدكؿ مف يتضح   
أم أف  ,(0.05( كىي أقؿ مف )0.000النفسية كالمتكسط الفرضي لممقياس, حيث بمغت قيمة الداللة )

( 97.14المتكسط الفرضي, إذ بمغ متكسط درجاتيـ ) متكسط درجات الصبلبة النفسية لدل العينة أقؿ مف
(, كترل الباحثة ىذه النتيجة منطقية نظران لما يتعرض لو 104في حيف كاف المتكسط الفرضي لممقياس )

مف  كثيرتفرض بدكرىا  كصحية, نفسيةك المسف في مرحمة الشيخكخة مف تغيرات اقتصادية كاجتماعية 
, كتؤثر في حالتو النفسية كالجسمية, رلتزاـ كالتحكـ كالتحدم كالصبالمشكبلت التي تعكؽ قدرتو عمى اال

فمف الناحية االقتصادية تعتبر المشكبلت االقتصادية مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو المسنيف, فالمشاكؿ 
المالية قد تنمي الشعكر بالعجز كالدكنية, فحينما يصبح دخؿ المسف ال يكفي حاجاتو كال يسد متطمباتو 

تية, يعتمد عمى اآلخريف لسد ىذه المتطمبات, فيشعر بالحسرة كالحزف كعدـ القدرة عمى التحكـ, كىذه الحيا
( أف الكضع المالي Leung et al.2005 ,النظرة السمبية تؤثر في تقديره لذاتو حيث يرل لكنج كآخركف )

ية تمكنو مف مكاجية كسبو صبلبة نفسي مف ثـالجيد يؤثر في التفاؤؿ كالرضا عف الحياة لدل المسف ك 
 (. 74 :1996, عبد السبلـ) ضغكطات الحياة

يفقد المسف العبلقات االجتماعية كاألنشطة كاالىتمامات السابقة, فمع التقدـ  كمف الناحية االجتماعية    
مف عالـ غني بالعبلقات إلى عالـ ضيؽ ينحصر في نطاؽ أسرتو  كبمكغ سف التقاعد ينسحب في العمر

تقميص أدكاره كعبلقاتو االجتماعية  مف ثـمما يؤدم إلى تقميص محيطو االجتماعي ك  ,ربوكجيرانو كأقا
  .(56: 2010)صياـ, 

كمف الناحية النفسية نجد أف المسف يعيش في مناخ يخيـ عميو الشعكر بالكآبة كالحزف كانقباض النفس,    
ة بالنفس كالحساسية المفرطة, أما مف اليأس مف الحياة, العزلة, الكحدة النفسية, االعتمادية, ضعؼ الثق
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  ف كالتعب ككافة صكر التدىكرالناحية الصحية فيناؾ ضعؼ في بناء الجسـ ككظائفو يتمثؿ بالكى
 (.88:  2000,)أسعدالكظيفي 

( أف ضعؼ البناء الجسمي كتدىكر كظائفو, 420: 2009 ي ىذا الصدد يؤكد )السيد كآخركف,كف   
تمع, كشعكره بعدـ رغبة اآلخريف بكجكده نظران ألنو لـ يعد قادران عمى أف يعكد كتغير مكانة المسف في المج

بالعـز كالتصميـ اليادؼ كالنشاط, كيككف قريبان  وتضعؼ إحساس ياكمعمييـ بالنفع كالفائدة, ىذه العكامؿ 
ات مف العزلة كالسمبية كالخمكؿ كاالغتراب, كما تضعؼ قدرتو عمى تحمؿ المسؤكلية كاتخاذ القرار 

كالتحدم, فيزيد شعكره بالعجز كالتيديد لفشمو في معرفة المصادر النفسية كاالجتماعية التي تساعده عمى 
( بأنو كمما زادت مشكبلت 2010مكاجية ىذه المشكبلت, كىذا ما تؤكد دراسة حجازم كأبك غالي )

 المسنيف نقصت الصبلبة النفسية لدييـ.
نظرنا إلى الظركؼ الصعبة كالقاىرة التي تمر بيا الجميكرية  ىذا مف ناحية, كمف ناحية أخرل إذا    

, منذ أكثر مف أربع سنكات, يمكننا أف نفيـ سبب خصكصان , كمحافظة حمب عمكمان العربية السكرية 
انخفاض مستكل الصبلبة النفسية لدل المسنيف, فاألزمة السكرية كما خمفتو مف ظركؼ كضغكطات 

السكرم بكؿ فئاتو كزادت مف مشكبلتيـ, إلى الحد الذم لـ يعد فيو  كتكترات كمصائب أثرت في الشعب
المسف قادران عمى أف يكاجو تمؾ المشكبلت بشكؿ فعاؿ, كذلؾ عمى خبلؼ ما تكصمت إليو دراسة حجازم 

يف, كربما ي( حيف أشارت إلى ارتفاع مستكل الصبلبة النفسية لدل المسنيف الفمسطين2010) كأبك غالي
أف معظـ جيؿ المسنيف الفمسطينييف اليـك ىك الجيؿ الذم عاش المعاناة ألكثر مف خمسيف يعكد ذلؾ إلى 

فقد تزكد ىؤالء المسنكف بحكـ تجربتيـ بأساليب كآليات لمتعامؿ كالتكيؼ مع ىذه الظركؼ  مف ثـسنة, ك 
ديف, فتمكنكا مف كاألكضاع انطبلقان مف إيمانيـ المطمؽ بعدالة قضيتيـ كبديمكمة صراعيـ القائـ إلى يكـ ال

تحدم كؿ الظركؼ التي تيددىـ بالمكت في كؿ لحظة, كاعتبركىا مصدر قكة كنمك, كىذا الكضع ال 
باالستقرار ينعـ ينطبؽ عمى المسف السكرم, الذم كجد حالو قد تغير فجأة إلى أسكأ حاؿ, فبعد أف كاف 

كشبكة مف العبلقات االجتماعية  األسرم مع زكجتو كأكالده كأحفاده في منزؿ ظؿ يجمعيـ طكاؿ حياتيـ,
التي تربطو مع المسنيف في حيو مف جيراف كأقرباء كرفاؽ, ككضع اقتصادم مناسب يغطي معظـ 
احتياجاتو, لتأتي عاصفة األزمة كتعصؼ بكؿ ما أسسو لمتكيؼ مع شيخكختو, كتذيقو صكر الحرماف 

ى انتشالو مف منزلو الذم أسسو كعاش فيو كالفقداف كعدـ االستقرار النفسي كاالجتماعي كالمادم, كأدت إل
حينان مف الدىر بشكؿ قسرم كمفاجئ, ليأتي زلزاؿ األزمة مصدعان بنيانو كجدراف كأسرة كحي كجيراف 

أكالده الذيف كانكا  شاىدغربة كالحزف كالكآبة, فمـ يعد يكأصدقاء, مضطران إلى العيش في مكاف تممؤه ال
حتساء القيكة معيـ كؿ مساء, ارفاؽ الحي الذيف اعتاد عمى  شاىدير دعـ لو في شيخكختو, كلـ يعد مصد

تعرض ليا مف أبناء كرفاؽ كزكجة, كؿ ىذا ربما أكصؿ المسف إلى مرحمة  التيعبلكة عمى خبرات الفقد 
المكاجية, غير قادر عمى التحدم كالصبر, ال يمتمؾ أدنى مستكل مف الصبلبة  عفكجد فييا نفسو عاجزان 

 نفسية. ال
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كبيذا تضافرت المشكبلت التي يعاني منيا المسف مع ما خمفتو األزمة مف مشكبلت كضغكطات أثقمت    
 كاىمو كجعمتو يقؼ عاجزان عف مكاجيتيا, كبالتالي أدت إلى انخفاض مستكل الصبلبة النفسية لديو.

 عرض نتائج التساؤل الثاني ومناقشتيا:  -2
 ية لدل عينة مف المسنيف في محافظة حمب"؟ الذم ينص عمى: "ما مستكل الطمأنينة االنفعال

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار "ت" لمعينة الكاحدة لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ   
(, 86بيف متكسط درجات المسنيف عمى مقياس الطمأنينة االنفعالية, كالمتكسط الفرضي لممقياس كالبالغ )

 :آلتيافي الجدكؿ كجاءت النتائج كما ىك مكضح 
 (: داللة الفروق بين متوسط درجات مستوى الطمأنينة االنفعالية والمتوسط الفرضي لممقياس16الجدول)

 درجة 86المتكسط الفرضي لممقياس = 
 الداللة مستكل الداللة قيمة ت درجة الحرية االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي حجـ العينة

 دالة 0.000 7.245 219 20.361 76.05 220
السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات العينة عمى مقياس الطمأنينة  الجدكؿ مف يتضح    

( كبالتالي 0.05( كىي أقؿ مف )0.000االنفعالية كالمتكسط الفرضي لممقياس, حيث بمغت قيمة الداللة )
( 76.05المتكسط, إذ بمغ متكسط درجاتيـ )يعتبر متكسط درجات الطمأنينة االنفعالية لدل العينة أقؿ مف 

 (, كقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة الدراسة التي قاـ بيا86في حيف كاف المتكسط الفرضي لممقياس )
( كالتي أشارت إلى أف الطمأنينة االنفعالية ترتفع مع التقدـ بالعمر, حيث تتميز مرحمة 1996جبر)

سجـ مع ىدكء المسف الجسمي, كلذلؾ نجد بأف أغمب المسنيف الشيخكخة بيدكء نفسي كانفعالي عاـ ين
يفضمكف البقاء في األماكف اليادئة التي تبعث عمى اليدكء كالسكينة, كتفسر الباحثة انخفاض مستكل 

باالرتياح, ذلؾ الشعكر  الطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف ربما يعكد إلى أف أحد أىـ أبعادىا كىك الشعكر
تكفران في أدنى مستكياتو لدل أغمب فئات الشعب السكرم بشكؿ عاـ, كلدل المسف عمى الذم لـ يعد م

بدءان مف سماع  كجو الخصكص, فما مف أمر في ظركفنا الراىنة إال كيبعث عمى القمؽ كالخكؼ كالتكتر,
كمركران بخكفو عمى مصير عائمتو كأبنائو كأصدقائو, كانتياء بظركفو  المسف ألصكات االنفجارات,

يخكختو الخاصة المميئة باألمراض كالتغيرات التي تتطمب منو الكثير مف الجيد لمتكيؼ معيا, كلذلؾ فإف ش
عيش المسف في مثؿ ىذه الظركؼ يزيد مف شعكره بالضغط النفسي كيعكر صفك حياتو النفسية 

ر بعدـ األمف كاالنفعالية, كيجعمو فريسة سيمة لمكقكع في براثف االضطرابات النفسية كالتي يعد الشعك 
 النفسي مف أشدىا خطكرة عمى حياتو.

ذا ما نظرنا إلى طبيعة المسف في مرحمة الشيخكخة التي تمتاز بتدىكر في الناحية الجسمية      كا 
كثر مف السابؽ, كيككف ميكالن نرجسية, فيتمركز حكؿ ذاتو أكالصحية, فيزداد اىتمامو بنفسو كصحتو 

, كىذا ما االنفعالية الطمأنينةاألمف ك مما يعكؽ قدرتو عمى الشعكر ب بو المحيط كيبتعد عف العالـ الخارجي
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( حيف أشار إلى أف األمف النفسي بحاجة إلى االنفتاح كتقبؿ اآلخريف 94 :1996, عبد السبلـ) أكده
 التمركز حكؿ الذات, كاالنفتاح كالتفاعؿ مع اآلخريف. مف كاالندماج معيـ كىذا يتطمب مف المسف التقميؿ 

كما يمكننا أف نفسر ىذه النتيجة انطبلقان مف ضعؼ الكضع االقتصادم لممسف, الذم يفرض عميو     
مما يؤثر في ثقتو بذاتو كيخمؽ لديو عدـ طمأنينة في النفس,  ,االعتماد عمى اآلخريف بعد أف كاف مستقبلن 

حيف ( 90: 2001, شاذليلافتزداد اىتماماتو بحالتو المادية لضماف ما تبقى مف حياتو, كىذا ما أكده )
ذا ربطنا بيف الدخؿ المنخفض كالتدىكر الصحي الذم يجتاح المسف أ شار إلى أىمية العمؿ بعد التقاعد, كا 

فيك يحتاج إلى الدكاء كالعبلج كغير ذلؾ مف األعباء  ,نجد بأف األعباء االقتصادية عمى كاىمو كبيرة جدان 
كخاصة في ظؿ ارتفاع السمع كاألدكية الذم  ,المحدكدكالمصاريؼ التي يصعب تمبيتيا مف ذكم الدخؿ 

( أف االنخفاض 39: 1992اجتاح المجتمع السكرم في السنكات األخيرة, كفي النياية يؤكد )األكرفمي, 
المسف االقتصادية, كعندما يعجز عف  تالمفاجئ في دخؿ المسف البد أف يقابمو االنخفاض في متطمبا

فإف أكؿ ما يضحي بو ىك الحاجات السيككلكجية, كالذم يعتبر األمف  ,سيةالكفاء بمتطمبات الحياة األسا
 النفسي مف أىميا.

 عرض نتائج التساؤل الثالث ومناقشتيا:  -3
"ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الصبلبة النفسية بأبعادىا : الذم ينص عمى    

 محافظة حمب"؟  كالطمأنينة االنفعالية لدل عينة مف المسنيف في
كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط  بيرسكف لدراسة العبلقة بيف الصبلبة    

 :آلتياالنفسية بأبعادىا المختمفة كالطمأنينة االنفعالية كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ 
 ينة االنفعالية( داللة معامالت االرتباط بين أبعاد الصالبة النفسية والطمأن17جدول)

 أبعاد الصبلبة       
 الطمأنينة 

 
 االلتزاـ

 
 التحكـ

 
 التحدم

 
 الصبر

 اإليماف
 القضاء كالقدرب

 
 الدرجة الكمية

 -**0.289 **0.220- -**0.281 **0.302- -**0.263 -**0.260 معامبلت االرتباط

 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 مستكل الداللة

 ((0.05اللة ** عند مستكل د
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة لعبلقة الصبلبة النفسية بكؿ أبعادىا بالطمأنينة     

( كجميعيا أقؿ 0.001( ماعدا بعد اإليماف بالقضاء كالقدر بمغت قيمة الداللة )0.000االنفعالية ىي )
ان بيف الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية كبالتالي تكجد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائي ,((0.05مف 

لدل المسنيف, كذلؾ يعني أنو كمما ارتفع مستكل الصبلبة النفسية انخفض مستكل الطمأنينة االنفعالية 
 التي أشارت (2008)المفرجي كالشيرم كؿ مف دراسة  ختمفت ىذه النتيجة مع نتائجلدل المسف, كقد ا

كؿ مف الصبلبة النفسية كاألمف النفسي لدل طمبة الجامعة, كدراسة  بيف إلى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة
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التي بينت كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف درجات الشعكر باألمف  (2009)اليادم 
النفسي كدرجات الصبلبة النفسية لدل المراىقيف ذكل اإلعاقة السمعية, أم أنو كمما زادت الصبلبة 

مستكل الطمأنينة االنفعالية, في حيف لـ تجد الباحثة أية دراسة سابقة تناكلت ىذه العبلقة لدل النفسية زاد 
المسنيف, كفي ىذا الصدد يمكف لمقارئ أف يدرؾ بأف االختبلؼ بيف نتيجة ىذه الدراسة كالدراسات السابقة 

المنطمؽ البد مف  يعكد إلى اختبلؼ في عينات الدراسة فمكؿ عينة خصائصيا التي تميزىا, كمف ىذا
الحديث عف خصائص المرحمة العمرية لعينة الدراسة أال كىي مرحمة الشيخكخة كما يصاحبيا مف 

فكما نعمـ أف الفرد كمما تقدـ في العمر كاف عرضة أكثر لممركر بخبرات تتمثؿ في سمسمة مف  ,تغيرات
أىميا: التقاعد عف العمؿ كالترمؿ, ضاغطة لمعظـ الناس, كمف  ان كالتي تشكؿ في النياية أحداث ,التغيرات

كفقداف العبلقات الحميمية كما ينتج عنيا مف تغير في أدكار المسف مما يجعمو عرضة لئلصابة 
مف كثير  كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أشارت, باالضطرابات االنفعالية كالنفسية كتدىكر في حالتو الصحية

شعكر بالحزف كاألسى كاإلحباط كالشعكر بالعجز كفقداف الدراسات كاألبحاث إلى أف ما يعانيو المسف مف ال
األمؿ في المستقبؿ كالحساسية المفرطة لتصرفات الناس معو, كلكف في الكقت ذاتو يتميز بقكة غير عادية 

 .(386: 2009, كآخركف مف الصبر عمى المكاره كىمـك الحياة كالتحكـ بيا كتحدييا )النحاس
بداء كىذا ما يدؿ عمى الصبلبة ا     لنفسية, فمف خصائص الشخصية الصمبة القدرة عمى التحدم كا 

كاستثمار القدرات دكء كحكمة كتفاني مف خبلؿ معرفة الشجاعة كالجرأة, كمكاجية تحديات المستقبؿ بكؿ ى
كاإلمكانيات الخاصة, فضبلن عف السيطرة كالضبط كااللتزاـ كالتمتع بالحضكر الذم يجعؿ الفرد يتحمؿ 

 (. 397:  2012)مكي كحسف,كحسرة كألـ  دكف ندـمف كالنتائج المترتبة عمى أفعالو ؼ أقسى الظرك 
ف شعكر المسف بالطمأنينة االنفعالية يزداد عندما يككف محاطان بالحب كالمكدة كالتقبؿ إككما نعمـ ف    

كتزيد  ,أللـكاالحتراـ مف قبؿ أسرة تمده بالمساندة االجتماعية, كتمنحو طاقة خارجية تعينو عمى تحمؿ ا
مف قدرتو عمى المكاجية كالصمكد, كتمتد ىذه المساندة مف النكاة الصغيرة في المجتمع أال كىي األسرة 
إلى أف تصؿ لكؿ المحيطيف فيو, كمف ىنا كعندما يجد المسف ما يحتاجو مف الدعـ كالتقبؿ كالمساندة 

ي, كىذا يسيـ بدكره في تحكيؿ المشاعر كقت األزمات, تتكلد لديو مشاعر األمف كالطمأنينة كالرضا النفس
السمبية في مكاقؼ الصدمات إلى مشاعر إيجابية, كىذا كمو ضمف الظركؼ الطبيعية, كلكف ما حاؿ ذاؾ 
المسف الذم يعيش في ظركؼ اعتبرت مف أصعب الظركؼ التي مرت بيا البشرية, فمصادر الدعـ 

سكرية في كؿ يكـ إلى أقسى صكر األسى السابؽ ذكرىا لـ تعد مكجكدة, حيث يتعرض المسنكف في 
كالفقد كالحرماف, فكـ مف مسف فقد منزلو أك زكجتو أك أكالده أك أقربائو أك أصدقائو, كلـ يعد يجد حكلو 
مف يعيمو نفسيان أك ماديان, كىذا ما أكسبو الصبلبة النفسية التي تدفعو إلى البحث عف حمكؿ لمكاجية 

لكي يستطيع التأقمـ كالتعايش معيا, عمى الرغـ مف كجكده ضمف  األحداث الضاغطة التي يتعرض ليا
 ظركؼ ال تساعده عمى الشعكر بأدنى مستكل مف األمف النفسي. 
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كفي النياية تؤكد الباحثة عمى أف ىذه النتيجة ال تعكس حقيقة مدل العبلقة بيف الصبلبة النفسية     
نما تعكس أيضان حق يقة مرحمة الشيخكخة بتغيراتيا كمشكبلتيا إضافة إلى كالطمأنينة االنفعالية كحدىا, كا 
 الظركؼ االستثنائية التي مرت بيا عينة البحث.  

 عرض نتائج التساؤل الرابع ومناقشتيا:  -4
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات الصبلبة النفسية تعزل لمتغيرات : "الذم ينص عمى    

 الدراسة"؟ كيتفرع عنيا:
عند بأبعادىا د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الشعور بالصالبة النفسية ىل توج -أ

 ؟ الجنسالمسنين تعزى لمتغير 
لمعينات المستقمة لمكشؼ عف داللة  "ت" قامت الباحثة باستخداـ اختبار لئلجابة عف ىذا التساؤؿ    

كذلؾ كما  الجنسكالتي تعزل لمتغير الفركؽ في متكسط درجات الشعكر بالصبلبة النفسية عند المسنيف 
 :آلتيا ىك مكضح في الجدكؿ

 الجنس التي تعزى لمتغير بأبعادىا ( داللة الفروق في متوسط درجات الشعور بالصالبة النفسية18جدول)
 الداللة قيمة الداللة قيمة ت االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد الجنس األبعاد

 االلتزاـ
 أنثى
 ذكر

90 
130 

17.85 
24.31 

6.155 
 دالة 0.000 7.695 6.687

 التحكـ
 أنثى
 ذكر

90 
130 

16.71 
21.99 

4.314 
 دالة 0.000 8.118 5.304

 التحدم
 أنثى
 ذكر

90 
130 

23.33 
30.38 

6.358 
 دالة 0.000 7.659 7.198

 الصبر
 أنثى
 ذكر

90 
130 

13.70 
18.89 

4,244 
 دالة 0.000 8.345 4.931

اإليماف بالقضاء 
 كالقدر

 ثىأن
 ذكر

90 
130 

8.87 
13.30 

3.212 
 دالة 0.000 9.550 3.621

 لدرجة الكميةا
 أنثى
 ذكر

90 
130 

80.19 
108.88 

22.372 
 دالة 0.000 8.877 25.194

 في جميع األبعاد كفي الدرجة الكمية لمصبلبة النفسيةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة    
تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالصبلبة  كبالتالي, ( 0.05( كىي أقؿ مف )0.000بمغت )
المسنيف الذككر كالمسنات اإلناث لصالح المسنيف الذككر, حيث يتضح مف خبلؿ االطبلع  لدلالنفسية 

(, في حيف 108.88بمغ ) لذككرا جات الصبلبة النفسية عند المسنيفعمى الجدكؿ السابؽ أف متكسط در 
كىذا يؤكد ارتفاع , عمى الدرجة الكمية (80.19)اإلناث  الصبلبة النفسية عند المسنات جاتبمغ متكسط در 

مستكيات الشعكر بالصبلبة النفسية عند المسنيف مقارنة مع مستكيات الصبلبة النفسية عند المسنات ا, 
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(, كدراسة حجازم كأبك 2009ة كػػػػػدراسة تفاحة )كتتفؽ ىذه النتيجػػػػػػػػػػة مع نتػػػائج عدة دراسػػػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػابقػػػ
( حيث أكدت ىاتاف الدراستاف عمى كجكد فركؽ بيف المسنيف الذككر كالمسنات اإلناث في 2010غالي )

الصبلبة النفسية لصالح المسنيف الذككر, كيمكف تفسير ذلؾ انطبلقان مف المجتمع الذككرم الذم تعيش فيو 
لمسنة في الماضي مف التعميـ كالعمؿ كمف ممارسة حقيا في اختيار حياتيا حرمت المرأة ا فقد ,المرأة

بإرادتيا, فالمجتمع الشرقي مجتمع يعمي مف شأف الرجؿ كيعتبره المسؤكؿ كالمسيطر عمى كؿ شؤكف 
 الحياة, كىذا ما يزيد مف قدرتو عمى الضبط كالتحكـ كيكسبو القكة كالصبلبة بشكؿ أكبر مف المرأة.   

لى الفركؽ كربم     ا تعكد ىذه الفركؽ أيضان إلى الفركؽ بيف الجنسيف في القدرة عمى التحمؿ كالصبر كا 
في النكاحي النفسية كالعاطفية, فالمسنات غالبان ما يكف أقؿ قدرة عمػػى تحػػػػػػمؿ مشاعر الكرب كالحزف 

أقؿ شعكران بالصبلبة بأف المسنات  أشار( حيث Monk, 1988: 112كاألسى, كىػػذا يتفؽ مع ما أكػده )
مقارنة مع المسنيف  النفسية, ألنيف يعانيف بشكؿ أكبر مف الخسائر التي تحدث ليف عند التقدـ في العمر

 الذككر.  
التي أظيرت أف اإلناث أكثر  Stephenson (1995ىذا كقد تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة )    

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر ( عمى 2003صبلبة مف الذككر, في حيف أكد الرفاعي )
كاإلناث في الصبلبة النفسية, كمف ذلؾ نبلحظ التبايف الكاضح في نتائج الدراسات التي تناكلت العبلقة 

, بمعنى أنو لـ يتـ التأكيد حتى اآلف عمى أف المسنيف الذككر أكثر صبلبة الجنسبيف الصبلبة النفسية ك 
 لـ يثبت العكس. نفسية مف المسنات اإلناث كما

المسنين  لدىمتوسط درجات الشعور بالصالبة النفسية في ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية " -ب
 ؟ "تعزى لمتغير العمر

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ التمييز بيف ثبلث فئات مختمفة مف المسنيف مف حيث أعمارىـ, كىـ فئة     
( 80-71سنة, كفئة المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف) (70-60المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف)

 :آلتيا( سنة, كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ 90-81فئة المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف)ك سنة, 
 حسب متغير العمر متوسط درجات المسنين عمى مقياس الصالبة النفسية( 19جدول)

لمعيارمالخطأ ا االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد العمر  
60-70 96 85.42 9.567 0.943 
71-80 70 102.87 13.112 1.752 
81-90 54 110.56 12.780 1.476 
 1.078 14.097 97.14 220 المجمكع

( كذلؾ لمكشؼ عف داللة الفركؽ في Anovaكمف ثـ قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم )    
المسنيف كالتي تعزل لمتغير العمر, كذلؾ كما ىك مكضح  لدلة متكسط درجات الشعكر بالصبلبة النفسي

 :آلتيافي الجدكؿ 
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 تعزى لمتغير العمر والتي درجات مقياس الصالبة النفسية لمتوسطAnova   ( تحميل التباين األحادي20جدول )
 

 المتغير
درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف

 الحرية
متكسط 
 المربعات

قيمة  قيمة ؼ
 الداللة

 الداللة

 
 العمر

 12606.061 2 25212.122 بيف المجمكعات
 668.122 217 144982.510 داخؿ المجمكعات دالة 0.000 18.868

  219 170194.632 المجمكع
( كبالتالي تكجد 0.05أقؿ مف ) ي( كى0.000يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة بمغ )    

مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية لدل المسنيف تعزل لمتغير العمر, كلمعرفة جية  فركؽ دالة إحصائيان في
لؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ لممقارنات البعدية, كذ (Sheffaىذه الفركؽ طبقت الباحثة اختبار شيفيو )

 :آلتيا
 ( اختبار شيفيو لمعرفة جية الفروق في الصالبة النفسية تعزى لمتغير العمر21جدول)
 (90-81) (80-71) (70-60) العمر

(60-70) - 17.455* 25.139* 
(71-80) - - 7.684 
(81-90) - - - 

 ((0.01* عند مستكل داللة 
 يتضح ما يمي: السابؽمف الجدكؿ     
(, كالمسنيف الذيف 70-60كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف) -1

    المجمكعتيف في الجدكؿ درجات كمف خبلؿ المقارنة بيف متكسطي  ,(80-71)تتراكح أعمارىـ بيف 
, فمتكسط درجات (80-71)( يتضح بأف ىذه الفركؽ لصالح المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 19) رقـ

, في حيف أف متكسط درجات الشعكر بالصبلبة (102.87)الشعكر بالصبلبة النفسية عندىـ قد بمغ 
 .(85.42)( قد بمغ 70-60لمسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف )النفسية عند ا

لمسنيف الذيف (, كا70-60كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف ) -2
     المجمكعتيف في الجدكؿدرجات متكسطي , كمف خبلؿ المقارنة بيف (90-81) تتراكح أعمارىـ بيف

 إفحيث  (90-81)ف ف ىذه الفركؽ لصالح المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بي( يتضح لنا بأ19) رقـ
في حيف أف متكسط درجات الشعكر  (110.56) متكسط درجات الشعكر بالصبلبة النفسية عندىـ قد بمغ

 .(85.42)( قد بمغ 70-60بالصبلبة النفسية عند المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف )
, كالمسنيف (80-71)لة إحصائية بيف المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف عدـ كجكد فركؽ ذات دال -3

( يتضح لنا أف متكسط درجات الشعكر 19) لمجدكؿ رقـ كبالعكدة,  (90-81)الذيف تتراكح أعمارىـ بيف
مف متكسط  أقؿ (102.87)كالبالغ  (80-71) بالصبلبة النفسية عند المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف

 .(110.56)كالبالغ  (90-81)المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ  لدلشعكر بالصبلبة النفسية درجات ال
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كىذا يعني أف متكسط درجات الصبلبة النفسية عند المسنيف األكبر عمران أعمى مف متكسطات باقي     
ف المسنيف الفئات األخرل, كيمييـ فئة المسنيف ذكم األعمار المتكسطة ثـ األصغر عمران , كىذا يعني أ

مستكيات مرتفعة مف الشعكر بالصبلبة النفسية مقارنة مع باقي الفئات األخرل, كأف  يممككفعمران  األكبر
المسنيف األصغر عمران يعانكف مف مستكيات منخفضة مف الشعكر بالصبلبة النفسية مقارنة مع متكسطات 

  Abu Rukba( كدراسة1992) كآخركفباقي الفئات, كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة كؿ مف دراسة مارتيف 
( حيث أشارا إلى أف األكبر سنان ىك األكثر صبلبة نفسية, كيمكننا تفسير ىذه النتيجة مف خبلؿ 2005)

, حيث يعتبر التسعيفالمقارنة بيف المسف في سف الستيف كىك بداية مرحمة الشيخكخة كبيف المسف في سف 
كبمعنى آخر ىك بداية مكاجية المسف لسمسمة  ,بمداف العالـسف الستيف بداية مرحمة الشيخكخة في معظـ 

مف التغيرات النفسية كالصحية كاالجتماعية التي تحدث لو بشكؿ مفاجئ كسريع, األمر الذم يتطمب منو 
, في حيف أف المسف مع التقدـ في مرحمة الشيخكخة يككف قد تكيؼ مع االكثير مف المركنة لمتكيؼ معي

( حيف أشار إلى أف التقدـ بالعمر يجعؿ 10: 2008يجابي, كىذا ما أكده )ابراىيـ, ىذه التغيرات بشكؿ إ
الفرد يمر بخبرات كضغكط في حياتو تكسبو خبرة كقدرة عمى مكاجية مثيبلتيا في الحاضر كالمستقبؿ 
بصكرة أفضؿ, كلعؿ ىذا يفسر ما يتميز بو الكبار في قدرتيـ عمى التعايش كالتكيؼ مع المشكبلت 

مكاجية الضغكط كمعالجتيا بصكرة أكثر  عمىكط, ككأف تجاربيـ السابقة قد منحتيـ قدرة أكبر كالضغ
ففي ىذه المرحمة مف العمر يككف المرء قد جمع مف الخبرات كالتجارب في حياتو الشيء الكثير  ,كفاءة

 .بإيجابيةيتأىب لمبلقاتيا  مف ثـك 
تيجة بالنظر إلى أف أىـ أبعاد الصبلبة النفسية ىذا مف جية, كمف جية أخرل يمكف تفسير ىذه الن    

القضاء كالقدر, ككما نعمـ أف المسف كمما تقدـ بالعمر كمما اإليماف بلدل فئة المسنيف ىما بعدم الصبر ك 
ازدادت درجة إيمانو با سبحانو كتعالى مف خبلؿ تردده المستمر عمى دكر العبادة كقراءتو لمكتب الدينية, 

ألدياف السماكية تحث عمى الصبر عمى االبتبلء كاإليماف بالقضاء كالقدر, فمف الطبيعي كبما أف معظـ ا
كالمذيف بدكرىما يككنا مستكل مقبكؿ  ,لممسف أف يتمتع بدرجة مناسبة مف الصبر كاإليماف بالقضاء كالقدر

ح الحياة ( أف الديف مفتا112: 1996, عبد السبلـذكر)تمف الصبلبة النفسية لديو, كفي ىذا الصدد 
السعيدة في الشيخكخة, حيث يساعد التديف المسف عمى تقبؿ كاقعو مع الظركؼ كاألحداث الضاغطة التي 
يمر بيا, كىذا يعني تمتعو بمستكيات أعمى مف الصبلبة النفسية, فالمسف يميؿ إلى التقرب مف ا كمما 

حمة الحياة, كبالتالي يرتفع مستكل تقدـ بالعمر, كقد يرجع ىذا إلى شعكر الشخص باالقتراب مف نياية ر 
إيمانو با كقضائو كقدره, كتزيد قدرتو عمى الصبر كتحمؿ المصاعب, كبالتالي يتمتع بمستكل مناسب 

 مف الصبلبة النفسية.
( حيف أكدت عدـ كجكد فركؽ 2002ىذا كقد تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة حمادة كعبد المطيؼ )   

النفسية تعزل لمتغير العمر, كمف ذلؾ نبلحظ التبايف الكاضح في نتائج  دالة إحصائيان في الصبلبة
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الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف الصبلبة النفسية كالعمر, كربما لـ يتـ التأكيد حتى اآلف عمى أف 
 المسنيف األكبر عمران ىـ األكثر صبلبة نفسية مف المسنيف األصغر عمران كلـ يثبت العكس.

روق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الشعور بالصالبة النفسية عند المسنين "ىل توجد ف -ج
 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية"؟

عف ىذا التساؤؿ تـ التمييز بيف أربع فئات مختمفة مف المسنيف كىـ المسنكف المتزكجكف كغير  لئلجابة   
 :آلتياكؿ المتزكجكف كالمطمقكف كاألرامؿ, كذلؾ كما ىك مكضح في الجد

 متغير الحالة االجتماعيةحسب  الصالبة النفسيةمتوسط درجات المسنين عمى مقياس ( 22جدول)
 الخطأ المعيارم االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد الحالة االجتماعية

 3.211 25.890 110.65 75 متزكج
 4.725 25.878 99.00 30 مطمؽ
 3.109 26.922 98.53 65 أرمؿ
 2.899 20.496 76.38 50 أعزب
 1.879 27.877 97.14 220 المجمكع

لمكشؼ عف داللة الفركؽ في متكسط درجات  (Anovaثـ استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادم )    
 :آلتيا, كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ كالتي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية عكر بالصبلبة النفسيةالش

 تعزى لمحالة االجتماعية والتي درجات مقياس الطمأنينة االنفعالية لمتوسطAnova ن األحادي ( تحميل التباي23دول )ج

(, كبالتالي 0.05( كىي أقؿ مف )0.000يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة بمغت )    
تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية لدل المسنيف تعزل لمتغير الحالة 

, كذلؾ البعدية ( لممقارناتSheffa, كلمعرفة جية ىذه الفركؽ طبقت الباحثة اختبار شيفيو )االجتماعية
 :آلتياكما ىك مكضح في الجدكؿ 

 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية والتي ( اختبار شيفيو لمعرفة داللة الفروق في الصالبة النفسية24 الجدول)
 أعزب أرمؿ مطمؽ متزكج الحالة االجتماعية

 *34.266 *12.113 *11.646 - كجمتز 
 *22.620 0.467 - - مطمؽ
 *22.153 - - - أرمؿ
 - - - - أعزب

 
رالمتغي  درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف 

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
قيمة 
 الداللة

 الداللة

 
الحالة 
 االجتماعية

 11218.441 3 33655.324 بيف المجمكعات
خؿ المجمكعاتدا دالة 0.000 17.747  136539.308 216 632.126 

  219 170194.632 المجمكع
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 ( يتضح لنا ما يمي:22( كالعكدة إلى الجدكؿ رقـ )24مف خبلؿ قراءة الجدكؿ رقـ)
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الصبلبة النفسية بيف المسنيف المتزكجيف كالمطمقيف لصالح  -1

في حيف بمغ متكسط   (110.65)ف المتزكجيف, حيث بمغ متكسط درجات المسنيف المتزكجيف المسني
 .(99.00)درجات المسنيف المطمقيف 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الصبلبة النفسية بيف المسنيف المتزكجيف كاألرامؿ لصالح   -2
في حيف بمغ متكسط  (110.65)المسنيف المتزكجيف, حيث بمغ متكسط درجات المسنيف المتزكجيف 

 .(98.53) درجات المسنيف األرامؿ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الصبلبة النفسية بيف المسنيف المتزكجيف كغير المتزكجيف لصالح -3

في حيف بمغ متكسط درجات  (110.65)المسنيف المتزكجيف, حيث بمغ متكسط المسنيف المتزكجيف
 .(76.38) المسنيف غير المتزكجيف

  .عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المسنيف المطمقيف كالمسنيف األرامؿ  -4
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المسنيف المطمقيف كغير المتزكجيف لصالح المسنيف المطمقيف,  -5

في حيف بمغ متكسط درجات المسنيف غير  (99.00)حيث بمغ متكسط درجات المسنيف المطمقيف
 .(76.38) كجيفالمتز 
حيث  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المسنيف األرامؿ كغير المتزكجيف لصالح المسنيف األرامؿ, -6

في حيف بمغ متكسط درجات المسنيف غير  (98.53) بمغ متكسط درجات المسنيف األرامؿ
 . (76.38)المتزكجيف

عمى مف الصبلبة النفسية حيث بمغ متكسط ف يتمتعكف بمستكيات أيكمما سبؽ نجد أف المسنيف المتزكج   
 ثـ األرامؿ (99.00)في حيف بمغ متكسط درجات المطمقيف , (110.65)درجات المتزكجيف منيـ 

, كىذا يعني أف المسنيف المتزكجيف يتمتعكف بمستكيات (76.38) يـ فئة غير المتزكجيفتمت, ثـ (98.53)
باقي الفئات األخرل, كأف المسنيف غير المتزكجيف يعانكف مرتفعة مف الشعكر بالصبلبة النفسية مقارنة مع 

كىذه النتيجة , مف مستكيات منخفضة مف الشعكر بالصبلبة النفسية مقارنة مع متكسطات باقي الفئات
حيف أكدت عمى أف الشخص المتزكج ىك أكثر  Rodewalt & Zone (1989)تتفؽ مع نتيجة دراسة 

العبلقات االجتماعية التي يمتمكيا, كيمكف تفسير ذلؾ مف صبلبة مف الشخص األعزب نتيجة شبكة 
خبلؿ المقارنة بيف حالة المسف المتزكج مقارنة بالفئات األخرل, فيك يتمتع بكثير مف العكامؿ التي تمكنو 

كمف أىميا األسرة, فيك يعيش ضمف أسرة ليا  مف الحفاظ عمى مستكل مقبكؿ مف الصبلبة النفسية
عمى رعايتو كخدمتو, كتساعده عمى استمرار عبلقاتو االجتماعية, كتؤمف لو المساندة  مبادئيا كقيميا, تقـك

مف الصبلبة النفسية تعينو  كاؼٍ االجتماعية, كىذا كمو يمعب دكران حاسمان في مساعدتو عمى التمتع بقدر 
يجابي, كقد  شار أعمى مكاجية ما يتعرض لو مف أزمات كمشكبلت في مرحمة الشيخكخة بشكؿ فعاؿ كا 

بينت كجكد فركؽ دالة في الرضا كفي  فقدأىمية دكر األسرة في حياة المسف  إلى( 96: 1992)العزبي, 
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تقدير الذات لصالح المسف المقيـ مع أسرتو, حيث يظؿ محتفظ باحترامو كمكانتو كقدرتو عمى اتخاذ القرار 
ؿ في األسرة, كلعؿ ذلؾ كحؿ المشكبلت كالتحكـ في ظؿ نظاـ قكم مف الدعـ االجتماعي كالذم يتمث

 األسرة اإليجابي كالفعاؿ في تنمية مستكل الصبلبة لدل المسف. يكضح دكر
كجكده في ىذه المرحمة مف العمر يعطي  إفأما العنصر الثاني فيتمثؿ في كجكد شريؾ الحياة, حيث   

منيما إال أف يدعـ كؿ المسف دعمان كقكة كصبلبة, فالمسؤكليات كااللتزامات الخارجية قمت, كلـ يعد يتكقع 
منيما اآلخر كيؤازره, كبالتالي يساعده عمى تخطي العقبات كالمتاعب, كعمى مكاجية أحداث الحياة 

 الضاغطة بفاعمية.
كجكدىـ يمد المسف بالصبلبة النفسية كذلؾ مف خبلؿ ما فأما العنصر الثالث فيتمثؿ بكجكد األبناء,     

( عمى أف المساندة 14: 2000)عمي,  أبنائو, كفي ىذا الصدد يؤكديتمقاه مف دعـ كمساندة اجتماعية مف 
االجتماعية تعتبر مصدران ىامان مف مصادر الدعـ االجتماعي الفاعؿ الذم يحتاجو المسف, فحجـ المساندة 
االجتماعية كمستكل الرضا عنيا يؤثر في كيفية إدراؾ المسف لضغكط الحياة, كأساليب مكاجيتيا كالتحكـ 

, كما أنيا تمعب دكران ىامان في خفض مستكل المعاناة الناتجة ةإيجابيييا مف خبلؿ التعامؿ معيا بحدبيا كت
الذم يتمقاه ( عمى أف الدعـ االجتماعي 19 :1988, يمرسالعف شدة األحداث الضاغطة, كما أكد )

ة إلى مشاعر في تحكيؿ مشاعره السمبية كأفكاره االنيزامية في مكاقؼ الصدم شارؾالمسف مف أبنائو ي
كىذا كمو ينمي لدل المسف شخصية صمبة قادرة عمى  ,إيجابية كأفكار جديدة تدفعو إلى الصبر كالتحمؿ

التحكـ كالتحدم كااللتزاـ كالصبر, فالمسف في مكاقؼ السراء يحتاج إلى مف يشاركو أفراحو كسعادتو 
كاسيو كيخفؼ عنو آالـ اإلحباط, بالنجاح كاإلنجازات التي حققيا, كيحتاج في مكاقؼ الضراء إلى مف ي

كيأخذ بيده في مكاجية العكائؽ كالصعكبات, كيشد أزره في النكبات كاألحزاف كالشدائد, كيشجعو عمى 
 الصبر كاالحتساب.

أثبتت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة فقد أما فيما يتعمؽ بالفركؽ بيف المسنيف المطمقيف كاألرامؿ     
, كتعزك الباحثة ذلؾ الشتراكيما بالتعرض لنفس الخبرة الصادمة أال كىي خبرة فقداف إحصائية بيف الفئتيف

لى  كخسارة شريؾ الحياة, األمر الذم يؤدم إلى إشاعة الخمؿ في شبكة العبلقات االجتماعية لممسف, كا 
خبلؿ مقارنة  إيجاد فجكة نفسية لديػػػػػػػػػػػػو غالبان ما تنتيي باستسبلمو ألم حدث ضاغط يتعرض لو, كمف

كربما يعكد ذلؾ إلى طريقة فقداف  ,الفئتيف يتبيف أف متكسط درجات المطمقيف أعمىدرجات  يمتكسط
شريؾ الحياة, فالمسف األرمؿ فقد شريؾ حياتو فجأة ألمر خارج عف إرادتو, كال يستطيع فعؿ أم شيء 

سف المطمؽ فيك فقد شريؾ الحياة لتغيره كذلؾ ألف المكت غيب رفيؽ العمر كىك قضاء ا كقدره, أما الم
 ربما باختياره كرضاه, األمر الذم أكسبو صبلبة كقكة عمى مكاجية ىذا االختيار كما خمفو مف صعاب. 

أما فيما يتعمؽ بالفركؽ بيف المسنيف غير المتزكجيف ككؿ مف المسنيف المطمقيف كاألرامؿ, فقد بينت     
يف كاألرامؿ, كتفسر الباحثة ذلؾ انطبلقان مف أف المسف المطمؽ النتائج كجكد فركؽ لصالح المسنيف المطمق

كاألرمؿ ربما يككف لديو أبناء يقدمكف لو الدعـ كالمساندة كبالتالي يعكضكه عف فقداف شريؾ الحياة, أما 
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بالنسبة لممسف غير المتزكج فيك يعاني مف فقداف أىـ العناصر األساسية في حياة كؿ مسف يتمتع 
فالمسف غير  ,كتكافؽ نفسي مناسب أال كىي كجكد األسرة , شريؾ الحياة, ككجكد األبناءبصبلبة كتكيؼ 

المتزكج ىك شخص فاقد لجميع مصادر الدعـ كالمساندة, التي بدكرىا تساعده عمى مكاجية أحداث الحياة 
 الضاغطة بصبلبة. 

ر المتزكجيف حيث بينت كمف جية أخرل تفسر الباحثة الفركؽ بيف المسنيف األرامؿ كالمسنيف غي    
النتائج كجكد فركؽ لصالح المسنيف األرامؿ, انطبلقان مف أف مرحمة الشيخكخة مرحمة التكامؿ مقابؿ اليأس 

االجتماعي ألريكسكف, حيث ينظر المسف إلى حياتو الماضية بتأمؿ, فيك  -كفقان لنظرية النمك النفسي
ى الكراء كرأل أف حياتو الماضية تعطي شعكران ينظر إلى الكراء ليتفحص حياتو, فإذا نظر المسف إل

كىك قبكؿ  -يتككف لديو ما أسماه أريكسكف تكامؿ الذات ,بالتحكـ كاإلنجاز كالتحدم, كبالتالي الرضا عنيا
أما إذا نظر المسف مف ناحية أخرل لحياتو فرآىا صكره مف  ,-الفرد لمنزلتو كماضيو كذاتو كالتزامو بو

انتياز الفرص كاألسؼ نتيجة األخطاء التي ال يمكف تصحيحيا, فعندئذ يصبح  خيبة األمؿ كالغضب لعدـ
 (. 686: 9199 حطب,ك أبك  في حالة يأس كيككف مشمئزان مف الحياة كيشعر بالمرارة اتجاه حياتو )صادؽ

عمى تحدم  عمى التحكـ بمجرياتيا, كقادر فالمسف األرمؿ ينظر إلى حياتو الماضية فيشعر بأنو قادر    
ؿ التغيرات الجديدة التي تطرأ عمييا, فكجكد األبناء كاألحفاد كذكريات الماضي تجعمو أكثر التزامان ك

لمبادئ حياتو كأكثر قبكالن ليا, في حيف أف المسف األعزب عندما ينظر إلى حياتو الماضية يرل بأنيا 
 .يشعر بالندـ كالحسرةصكرة مف خيبة األمؿ كتضييع الفرص, كعدـ القدرة عمى التحكـ بيا ليذا فيك 

كفي النياية البد مف اإلشارة إلى أف ىذه النتيجة قد تعارضت مع نتائج دراسة حمادة كعبد المطيؼ     
 في الصبلبة النفسية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية. عدـ كجكد فركؽ دالة(, حيف أكدت 2002)
 عرض نتائج التساؤل الخامس ومناقشتيا: -5
"ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات الطمأنينة االنفعالية تعزل لمتغيرات الذي ينص عمى:   

 الدراسة"؟ كيتفرع عنيا:
المسنيف  لدلمتكسط درجات الشعكر بالطمأنينة االنفعالية  فيىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -أ

 ؟ الجنستعزل لمتغير 
لمعينات المستقمة لمكشؼ عف الفركؽ  "ت" اـ اختبارلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخد     

, كذلؾ كما ىك الجنسفي متكسط درجات الشعكر بالطمأنينة االنفعالية عند المسنيف كالتي تعزل لمتغير 
 :آلتيامكضح في الجدكؿ 

 الجنسمتغير حسب ( داللة الفروق في متوسط درجات الشعور بالطمأنينة االنفعالية 25جدول)
ت قيمة االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد الجنس  الداللة قيمة الداللة درجة الحرية 

ذككر   130 79.22 19.703 
 غير دالة 0.392 218 1.948

 20.54 73.86 90 إناث
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ال  ( كبالتالي0.05أكبر مف ) ي( كى0.392يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة بمغ )    
في مستكل الشعكر بالطمأنينة االنفعالية بيف متكسط درجات الطمأنينة  ئيةتكجد فركؽ ذات داللة إحصا

االنفعالية عند المسنيف الذككر كمتكسط درجات الطمأنينة االنفعالية عند المسنات اإلناث, فقد بمغ متكسط 
( في حيف بمغ متكسط درجات الطمأنينة 79.22درجات الطمأنينة االنفعالية عند المسنيف الذككر )

نتيجػػػػػػػػػػة مع نتػػػائج العديد مػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػػػػات ىذه (. كتتفؽ 73.86نفعالية عند المسنات اإلناث )اال
(, كدراسة جبر 2005كدراسة أقرع ), 1999)المقصكد ) عبد (, كدراسة(1996السػػػػػػػػػػػابقػػػة كػػػػػدراسة شقير

 . الجنسالنفسي تعزل لمتغير  األمف في إحصائية داللة ذات ؽفرك  ( كالتي أكدت عمى عدـ كجكد1996)
, ذاتيا يف مف المسنيف يتعرضكف لمتغيرات الجسمية كالنفسيةالجنسكيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف كبل     

إحدل مراحؿ النمك األساسية التي يصاحبيا العديد مف التغيرات الفسيكلكجية كالبيكلكجية فمرحمة الشيخكخة 
مف المشكبلت التي تعكؽ تكافؽ المسف مع أسرتو  كثيرماعية كالنفسية, كيترتب عمييا ظيكر كاالجت

كمجتمعو بكجو عاـ, كتفقده الشعكر باألمف النفسي, الذم يعتبر حاجة أساسية لمفرد سكاء كاف ذكران أـ 
الجسمية, ككذلؾ أنثى يسعى دائمان إلى اشباع ىذه الحاجة طكاؿ مراحؿ حياتو, كتؤثر في حالتو النفسية ك 

)أبك  مادية كاالجتماعية المحيطة بولبيئة المع افإف مكاف اإلنساف في المجتمع يتغير, كبذلؾ يتغير تكيفو 
(, كىذا كمو يجعؿ المسف ذكران كاف أـ أنثى بحاجة إلى الرعاية كاالىتماـ كبالتالي يفقده 15: 2000حطب,

الشعكر باألمف يرتبط بشعكر  ( حيف بيف أف113: 1989الشعكر باألمف النفسي, كىذا ما أكده )زىراف, 
ذا نظرنا  الفرد باالنتماء كالحماية كالرعاية كاالىتماـ مف اآلخريف, كتمقي السند كالدعـ كالتشجيع منيـ, كا 
أيضان لطبيعة مرحمة الشيخكخة كما تفرضو عمى الفرد مف كحدة نفسية كضعؼ الثقة بالنفس كانطكاء 

كر بالدكنية, نجد أف أمنو النفسي مستمد مف خبلؿ اآلخريف كانتمائو إلييـ, كخكؼ مف المستقبؿ كالشع
األفراد  ففالمسف سكاء أكاف ذكر أك أنثى ال يشعر باألمف إال مف خبلؿ شعكره بالحب كالتقبؿ كالمكدة م

( بأف األمف النفسي منبعو العبلقات بيف أفراد 67: 2009)عقؿ,  كفي ىذا الصدد يؤكد المحيطيف بو,
 .االجتماعي كالمساندة االجتماعية لجماعة, كالدؼءا
كمف ناحية أخرل كبحكـ طبيعة المجتمع الشرقي كاىتمامو كخكفو عمى المسنيف باعتبارىـ مصدر     

كاف أبان أك أمان, جدان أك جدة لذلؾ نجد االىتماـ كالعناية بيـ ع الخير كالبركة في البيت, سكاء الحكمة كمنب
بالرعاية كالحماية كمساندتيـ كدعميـ في مكاجية المكاقؼ الحياتية, مما يكسبيـ  كالعمؿ عمى إحاطتيـ

 الشعكر باألمف النفسي. 
كما ترل الباحثة أنو ىذه النتيجة قد ترجع إلى تشابو األكضاع كالظركؼ الصعبة التي تمر بيا سكريا     

تمر لمخبرات العنيفة عمى اختبلؼ يف مف المسنيف, فالتعرض مسالجنسكالتي تركت آثاران سمبية عمى كبل 
كفي  ,أشكاليا كالقتؿ كالفقد كىدـ البيكت كالحصار الذم طاؿ كؿ جكانب الحياة, كأدل إلى انتشار الفقر

ىذا الصدد أكد الخميفي عمى أف األزمات تككف ذات كقع مؤثر في كاقع األفراد, حيث يعانكف مف أعراض 
كؿ ىذا  (78: 1998ستقبؿ, كاإلحساس بالغربة )الخميفي, القمؽ كالشعكر بعدـ األمف كالخكؼ مف الم
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أدل إلى نكع مف التساكم بالشعكر باألمف النفسي بيف الذككر كاإلناث, حيث أصبحت المسؤكلية كالرعاية 
يف بالقدرة عمى حؿ المشكبلت التي الجنسمشتركة لكمييما في التكيؼ مع الظركؼ الراىنة, كتمتع 

 تكاجييـ.
( حيف أكدت أف الذككر أكثر شعكران بالطمأنينة 2005) دليـالرضت ىذه النتيجة مع دراسة ىذا كقد تعا    

 األمف مستكل إحصائية في داللة ذات ( كجكد فركؽ2011النفسية مف اإلناث, بينما بينت دراسة إبريعيـ )
اسات التي اإلناث, كمف ذلؾ نبلحظ التبايف الكاضح في نتائج الدر  لصالح الجنس لمتغير تعزل النفسي

كجنسو بالطمأنينة , كىكذا تظؿ العبلقة بيف شعكر المسف الجنستناكلت العبلقة بيف الطمأنينة االنفعالية ك 
ربما يتحدد بالخصائص المميزة لكؿ عينة  كالذم مف كجية نظر الباحثة ,مجاالن كاسعان لمخبلؼ كالجداؿ

 كالبيئة االجتماعية التي طبقت فييا الدراسة.  
لدى متوسط درجات الشعور بالطمأنينة االنفعالية  في فروق ذات داللة إحصائية ىل توجد -ب

 المسنين تعزى لمتغير العمر؟ 
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ التمييز بيف ثبلث فئات مختمفة مف المسنيف مف حيث أعمارىـ كىـ فئة     

 (80-71) ف تتراكح أعمارىـ بيفسنة, كفئة المسنيف الذي (70-60) المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف
 :آلتياسنة كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ  (90-81)كفئة المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف سنة,

 حسب متغير العمر ( متوسط درجات المسنين عمى مقياس الطمأنينة االنفعالية26جدول)
 الخطأ المعيارم االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد العمر

60-70 96 79.49 20.572 2.100 
71-80 70 72.09 19.376 2.316 
81-90 54 75.09 20.556 2.797 
 1.373 20.361 76.05 220 المجمكع

الفركؽ في  داللة كذلؾ لمكشؼ عف (Anova)ثـ قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم    
تعزل لمتغير العمر, كذلؾ كما ىك  كالتيالمسنيف  لدلمتكسط درجات الشعكر بالطمأنينة االنفعالية 

 :آلتيامكضح في الجدكؿ 
 معمرل لمتوسطات درجات مقياس الطمأنينة االنفعالية تعزىAnova ( تحميل التباين األحادي 27جدول )

 المتغير
 مجمكع المربعات مصدر التبايف

درجات 
 الحرية

متكسط 
 قيمة ؼ المربعات

قيمة 
 الداللة الداللة

 
 العمر

اتبيف المجمكع  2258.333 2 1142.667 
2.802 0.063 

غير 
 407.853 217 88504.012 داخؿ المجمكعات دالة

  219 90789.345 المجمكع
( كبالتالي  ال تكجد 0.05( كىك أكبر مف )0.063يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل الداللة بمغ )    

 حيث  ر,نفعالية لدل المسنيف تعزل لمتغير العمفركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالطمأنينة اال
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المسنيف الذيف تتراكح  لدلأف متكسط درجات الشعكر بالطمأنينة االنفعالية  (26) يتضح مف الجدكؿ
بالطمأنينة االنفعالية عند  (, في حيف أف متكسط درجات الشعكر79.49( قد بمغ )70-60أعمارىـ بيف)

(, أما متكسط درجات الشعكر بالطمأنينة 72.09بمغ ) ( قد80-71)المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
سة (, كقد اختمفت نتيجة الدرا75.09( قد بمغ )90-81المسنيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف ) لدل االنفعالية

 ( حيف أكدت كجكد فركؽ في األمف النفسي تعزل لمتغير العمر1996) رالحالية مع نتيجة دراسة جب
, كتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ دالة بيف فئات المسنيف إلى أف سف الستيف في عمران  كبرلصالح الفئة األ

رأم الباحثة ال يعتبر حد فاصؿ بيف القكة كالضعؼ, كالعزيمة كالكىف, ألف الشيخكخة ال تتكازل بالضركرة 
 ,تأخر كثيران أك ما بعدىا فقد تحدث مبكرة كقد ت مع التغيرات الجسمية التي قد تحدث في ىذا العمر

كيتكقؼ ىذا عمى مدل استثمار الفرد إلمكاناتو السيككلكجية كنجاحو في استثمار مراحؿ عمره كميا, 
نما في اتجاىات المسنيف نحكىا كدالتيا لدييـ, فالشيخكخة  فالعبرة دائمان ليست بالتغيرات في حد ذاتيا كا 

كىذا يعني أف المسف  ,ؼ في كجييا متحديان في صميميا مفيكـ نفسي ربما يستسمـ ليا الفرد إف شاء أك يق
في سف التسعيف ربما يتمتع بصحة نفسية كجسمية تساكم أك تفكؽ المسف في سف الستيف, كربما العكس 

نما أيضان ىي شيخكخة النفس.  ,صحيح  فالشيخكخة ليست فقط شيخكخة الجسـ كا 
حمة )الشيخكخة( بغض النظر عف ككما تفسر الباحثة ىذه النتيجة انطبلقان مف خصائص ىذه المر     
كعدـ  ,, فيـ يشعركف بالنقص نتيجة تدىكر حالتيـ الصحية كالنفسية كبعدـ تقبؿ المحيطيف ليـرالعم

شباع حاجتيـ لؤلمف النفسي, باإلضافة إلى أساليب  مساعدتيـ عمى مكاجية اإلحباطات التي يكاجيكنيا كا 
إلى انعداـ الثقة  مالزائدة كالتسمط كالرفض, مما يؤدالمعاممة غير السكية مف المحيطيف بيـ كالحماية 

كشعكرىـ بأنيـ غير مقبكليف كمحبكبيف مف اآلخريف كالشعكر  ,بالنفس كانخفاض مفيكـ الذات لدييـ
بالتيديد كالخكؼ كتكقع األخطار دائمان كالشؾ باآلخريف, األمر الذل ينتج عنو انعداـ شعكرىـ باألمف 

أف عدـ كجكد فركؽ بيف المسنيف تعزل لفئات أعمارىـ يعكد إلى تشابو  كما كترل الباحثة, النفسي
فيي  ,عمى مدار أربع سنكات مف األزمة دراسةأفراد عينة ال بيا الظركؼ الحياتية الضاغطة التي مر

نما ىي ظركؼ استثنائية عاشيا المسف السكرم كأثرت فيو سكاء أكاف في مراحؿ  ,ليست ظركؼ طبيعية كا 
بكرة أك المتأخرة تأثيران استثنائيان, كبالتالي أدت إلى مستكيات منخفضة مف األمف النفسي الشيخكخة الم

 كعدـ كجكد فركؽ دالة بيف فئات المسنيف تعزل ألعمارىـ.
كفي النياية ترل الباحثة أف العبلقة بيف الطمأنينة االنفعالية كالعمر بحاجة إلى المزيد مف الدراسة     

 فيـ أكضح ليذه العبلقة. كاألبحاث لمتكصؿ إلى 
 لدىمتوسط درجات الشعور بالطمأنينة االنفعالية  في"ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -ج

 المسنين تعزى لمتغير الحالة االجتماعية"؟
كغير  لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ التمييز بيف أربع فئات مختمفة مف المسنيف كىـ المسنكف المتزكجكف   

 :آلتيامطمقكف كاألرامؿ, كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ كال المتزكجكف
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 حسب الحالة االجتماعية درجات المسنين عمى مقياس الطمأنينة االنفعالية( متوسط 28جدول )
 الخطأ المعيارم االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد الحالة االجتماعية

 3.393 20.727 80.41 75 متزكج
 3.000 16.426 70.07 30 مطمؽ
 2.770 22.335 72.68 65 أرمؿ
 2.547 18.012 77.50 50 أعزب
 1.373 20.361 76.05 220 المجمكع

كذلؾ لمكشؼ عف الفركؽ في متكسط  (Anova)ثـ قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم     
اعية, كذلؾ كما ىك تعزل لمتغير الحالة االجتم كالتي درجات الشعكر بالطمأنينة االنفعالية عند المسنيف

 :آلتيامكضح في الجدكؿ 
 محالة االجتماعيةل تعزىوالتي درجات مقياس الطمأنينة االنفعالية  لمتوسطAnova ( تحميل التباين األحادي 29جدول )

 المتغير
 مصدر التبايف

مجمكع 
 المربعات

 درجات الحرية
متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستكل 
 الداللة

 الداللة

الحالة 
يةاالجتماع  

 

 1115.526 3 3346.5772 بيف المجمكعات
 404.828 216 87442.769 داخؿ المجمكعات دالة 0.043 2.756

  219 90789.345 المجمكع
 ( كبالتالي0.05أقؿ مف ) ي( كى0.043) تيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة بمغ    

الطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف تعزل لمتغير الحالة تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر ب
لممقارنات البعدية لمتعرؼ  (Sheffa)االجتماعية, كلمعرفة جية ىذه الفركؽ طبقت الباحثة اختبار شيفيو 

 :آلتياعمى اتجاه ىذه الفركؽ في الطمأنينة االنفعالية, كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ 
 محالة االجتماعيةلة جية الفروق في الطمأنينة االنفعالية تعزى ( اختبار شيفيو لمعرف30الجدول)

 أعزب أرمؿ مطمؽ متزكج متغير الحالة االجتماعية
 2.912 7.736 10.347 - متزكج
 7.433 2.610 - - مطمؽ
 4.823 - - - أرمؿ
 - - - - أعزب

كبالتالي ف الفئات األربعة, ( يتضح لنا كجكد فركؽ طفيفة بي28( ك)30مف خبلؿ قراءة الجدكليف رقـ)    
, فقد بمغ متكسط درجات الشعكر بالطمأنينة االنفعالية عند المسنيف المتزكجيف لـ تتحدد فييا الجية

(, كعند 72.68(, كعند المسنيف األرامؿ )70.07(, في حيف بمغ عند المسنيف المطمقيف )80.41)
جات الطمأنينة االنفعالية عند المسنيف (, كىذا يعني أف متكسط در 77.50المسنيف غير المتزكجيف )

المتزكجيف أعمى مف متكسطات باقي الفئات األخرل, كتميو فئة المسنيف غير المتزكجيف ثـ األرامؿ, ثـ 
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(, كدراسة 2003) فئة المسنيف المطمقيف, كىذه النتيجة تتفؽ مع ما تكصمت إليو كؿ مف دراسة الخضرم
 الحالة لمتغير تعزل النفسي األمف في إحصائية اللةد ذات فركؽ بينت كجكد ث( حي1996) جبر

جميع الفئات إلى  بيفالمتزكجيف, كانطبلقان مما سبؽ تعزك الباحثة ىذه الفركؽ الطفيفة  لصالح االجتماعية
مجتمع غابت عنو أبسط صكر األمف النفسي ابتداء مف أصكات القذائؼ كأزيز الرصاص كأصكات 

ياء بعمميات الخطؼ كالقتؿ كىدـ البيكت ككؿ ىذه األمكر تمنع مف سيارات اإلسعاؼ كاإلطفاء, كانت
الشعكر باألمف النفسي ىذا عمى مستكل الحياة اليكمية العامة, باإلضافة إلى أزمات كمشكبلت مرحمة 

 الشيخكخة.
ئات أما فيما يتعمؽ بارتفاع متكسط الشعكر بالطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف المتزكجيف عف باقي الف    

فترل الباحثة أف ذلؾ ربما يعكد إلى الحب كالتقبؿ كاالنتماء الذم تكفره األسرة لممسف, فمف  ,األخرل
األمكر التي ال جداؿ فييا أف األسرة تمعب دكران حاسمان في استقرار الحياة النفسية كاالجتماعية لممسف كىذا 

و في ظؿ عبلقات أسرية دافئة تجنبو ما أكدتو معظـ البحكث كالدراسات مف أف إقامة المسف مع أسرت
 (. 6: 1982األمر الذم يجعمو أكثر تكافقان كأمنان نفسيان )فكزم,  ,كثير مف صنكؼ المعاناة كاأللـ النفسيال
( أف ىناؾ إجماعان عامان عمى أىمية الركابط كالعبلقات األسرية في 66: 1991كما يشير )عاشكر,     

جسمية كالنفسية لممسنيف, كأف الدعـ األسرم كتكفير البيئة الطبيعية تكفير األمف النفسي كالرعاية ال
فالمساندة االجتماعية التي يتمقاىا , لممسنيف يعد مف أىـ متطمبات الرعاية النفسية كالصحية لممسنيف

أحد المصادر اليامة لؤلمف الذم يحتاجو المسف مف عالمو الذم يعيش فيو, فالدعـ  دالمسف مف أسرتو تع
تقديران لمذات كالثقة بيا, كيدعـ حياة الفرد  م لممسف يخفؼ عناءه كيزيد مف شعكره بالسعادة كما يكفراألسر 

كما أيدت الدراسات التأثير , بالحب كالقبكؿ كالتقدير كاالنتماء كيزيد مف قدرتو عمى مكاجية ضغكط الحياة
المناعة النفسية كالجسمية في مكاقؼ  الفرد مف أسرتو عمى جيازم االقكم لممساندة االجتماعية التي يتمقاى

األزمات, حيث كجد الباحثكف أف جيازم المناعة يضعفاف عند الفرد عندما يكاجو المصائب كالنكبات 
مما يجعمو عرضة لبلضطراب كعدـ الشعكر باألمف, أما إذا كجد الفرد  ,بمفرده دكف المساندة مف اآلخريف

ت, فإف جيازم المناعة النفسية كالجسمية عنده يستعيداف عافيتيما المساندة األسرية كاالجتماعية في األزما
بسرعة بفضؿ المناعة اإلضافية التي تتكلد مف مشاعر الطمأنينة كالرضا عف األفراد المحيطيف بو, كالتي 
تسيـ بدكرىا في تحكيؿ مشاعره السمبية كأفكاره االنيزامية في مكاقؼ الصدمات إلى مشاعر إيجابية كأفكار 

(, 2160: 2010األمف كالطمأنينة كالرضا عف الحياة )السميرل,  ة, تدفع إلى المزيد مف مشاعرجيد
كيمكف لمقارئ أف يدرؾ مما سبؽ أف انخفاض مستكيات الطمأنينة االنفعالية لدل فئة المسنيف غير 

كالمتمثمة  المتزكجيف, ربما يعكد إلى حرماف ىذه الفئة مف أىـ المصادر الداعمة لمشاعر األمف النفسي
 باألسرة كمككناتيا. 

( التي أكدت عمى عدـ كجكد 2011كقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشميمرم كبركات ) ىذا    
فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الطمأنينة االنفعالية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية, كفي النياية تؤكد 
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بحكث كالدراسات حكؿ عبلقة الطمأنينة االنفعالية بمتغير الحالة الباحثة عمى ضركرة إجراء المزيد مف ال
 االجتماعية كذلؾ لقمة الدراسات التي تناكلت ىذه العبلقة.

 عرض نتائج التساؤل السادس ومناقشتيا: -6
كالحالة االجتماعية في الطمأنينة االنفعالية لدل عينة  الجنسىؿ يكجد أثر لتفاعؿ " الذي ينص عمى:    

 ؟   "سنيف في محافظة حمبمف الم
تـ التمييز بيف المسنيف )المتزكجيف, المطمقيف, األرامؿ, غير المتزكجيف(, كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ     

 .كالمسنات )المتزكجات, المطمقات, األرامؿ, غير المتزكجات(
 يكضح ذلؾ:  آلتياكالجدكؿ 

 والحالة االجتماعية الجنس حسبنفعالية درجات المسنين عمى مقياس الطمأنينة اال متوسط  (31جدول )
 االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد الحالة االجتماعية الجنس

 أنثى

 20.251 82.00 23 متزكج
 17.452 72.00 15 مطمؽ
 22.275 89.21 14 أرمؿ
 18.170 76.71 38 أعزب

 ذكر

 21.091 79.71 52 متزكج
 15.702 68.13 15 مطمؽ
 20.296 68.14 51 أرمؿ
 18.045 80.00 12 أعزب

كالحالة االجتماعية في  الجنس أثر تفاعؿاستخدمت الباحثة تحميؿ التبايف الثنائي لمتعرؼ عمى ثـ     
 :آلتياالطمأنينة االنفعالية, كجاءت النتائج كما في الجدكؿ 

 الطمأنينة االنفعاليةمستوى  يوالحالة االجتماعية ف الجنستحميل التباين الثنائي لداللة أثر تفاعل  (32جدول)

 الداللة
مستكل 
 الداللة

 متكسط المربعات قيمة ؼ
درجات 
 الحرية

  مجمكع المربعات

 النمكذج المصحح 8520.727 7 1217,247 3,137 0,004 
 التفاعؿ 956175.143 1 956175.143 2463.991 0.000 
 الجنس 1444951 1 1444951 3.724 0.55 
 الحالة االجتماعية 2432.011 3 810.670 2.089 0.103 

 أثر التفاعؿ 3537.051 3 1179.017 3.038 0.030 دالة
( كبالتالي فيي 0.05كىي أصغر مف ) (0.030) مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة الداللة بمغت نتبيف    

 دالة إحصائيان, مما يعني كجكد أثر لتفاعؿ جنس المسف كحالتو االجتماعية في مستكل طمأنينتو
 االنفعالية, كمف خبلؿ الرسـ البياني التالي: 
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 والحالة االجتماعية في مستوى الطمأنينة االنفعالية الجنس( الرسم البياني ألثر تفاعل 6شكل ) 
يتبيف أنو عمى الرغـ مف أف نتائج التساؤؿ الخامس قد بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في     

, أم ال تكجد فركؽ بيف المسنيف كالمسنات في الطمأنينة الجنسنفعالية تعزل لمتغير الطمأنينة اال
مع الحالة االجتماعية قد كضح أف المسنات أعمى مف المسنيف  الجنساالنفعالية, إال أف دراسة أثر تفاعؿ 

ف الطمأنينة في الطمأنينة االنفعالية في فئات )متزكج, أرمؿ, مطمؽ(, إال أنو في حاؿ المسف األعزب فإ
العبلقات االجتماعية,  كيمكف تفسير ىذه النتيجة انطبلقان مف حجـ االنفعالية أعمى عند الذككر مف اإلناث

حيث يتمتع الذككر بمساحات كاسعة إلقامة العبلقات االجتماعية كتقكيتيا كذلؾ مف خبلؿ التردد بشكؿ 
كغيرىا مف األماكف التي تشعر المسف باألمف  كبير عمى األماكف العامة كالحدائؽ كالنكادم كدكر العبادة

كالطمأنينة, أما بالنسبة لممرأة المسنة فإنيا غالبان تحاكؿ البقاء لساعات طكيمة داخؿ المنزؿ بجانب أسرتيا 
المتضمنة األخكة كاألخكات كأبنائيـ كرعايتيـ كغالبان ما تككف حجـ عبلقاتيا االجتماعية أقؿ مقارنة مع 

, كىذا ما يفسر جتماعية لمرجؿ حيث تقتصر عبلقاتيا االجتماعية عمى األقارب كالجيرافحجـ العبلقات اال
 .باإلناث عند ىذه الفئة )األعزب( ارتفاع مستكل الطمأنينة االنفعالية عند الذككر مقارنة

عند  أما باقي الفئات )متزكج, أرمؿ, مطمؽ( فإف مستكل الطمأنينة االنفعالية مرتفع عند اإلناث منو     
كتفسر الباحثة ذلؾ انطبلقان مف حجـ المسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ كؿ مف المسف كالمسنة, فإذا  ,الذككر

 الجنس

الطمأنينة االنفعالي
 ة 

 

 الجنس
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تفرض كليات األنثى نجد أف أساليب التنشئة االجتماعية لئلناث في المجتمعات العربية ؤ ما نظرنا إلى مس
, كمف خبلليا تتمقى طابع اجتماعيتحمؿ كليات ؤ عمى األنثى كخاصة عند تمتمؾ )زكج, أكالد, أسرة( مس

عبلقتيا ف, تقدـ الدعـ كالمساندة كتتمقى مثؿ ىذا الدعـك  األكالد األنثى رسالة مؤداىا أنيا خمقت لترعى
يمدىا بالحب كىذا كمو , ا مف أجؿ الحصكؿ عمى تشجيعيـ كتأييدىـبؤرة اىتماميتشكؿ بأسرتيا كأبنائيا 

سيا الشعكر بالطمأنينة االنفعالية. أما بالنسبة لمذكر نجد أف كالمكدة كالتقبؿ كبالتالي يبعث في نف
نما تمتد لممسؤكليات االقتصادية, مسؤكلياتو كبيرة جدان  لكي  كال تقتصر عمى المسؤكليات االجتماعية كا 

كبالنظر لمرحمة يستطيع تأميف مطالب األسرة كاألكالد مف مأكؿ كممبس كمشرب كتكاليؼ دراسة...., 
  عدـ األمف.عمى القياـ بتمؾ المسؤكليات مما يثير لديو مشاعر  ان أف ذاؾ المسف لـ يعد قادر الشيخكخة نجد 

 عرض نتائج التساؤل السابع ومناقشتيا: -7
 ما إمكانية التنبؤ بالصالبة النفسية اعتمادًا عمى أبعاد الطمأنينة االنفعالية؟ :الذم ينص عمى    
ـ معادلة االنحدار المتعدد لمتكصؿ إلى إمكانية التنبؤ بالصبلبة كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ استخدا    

 : آلتياكالذم بيف  النفسية اعتمادان أبعاد الطمأنينة االنفعالية,
 ( االرتباط الخطي ألبعاد الطمأنينة االنفعالية بالصالبة النفسية33جدول )

 الخطأ المعيارم لمتقدير مربع االرتباط المتعدد R R2 النمكذج
 0.471 0.222 0.211 24.756 

الصبلبة مف  (%22)مربع معامؿ ارتباط مقداره استطاعت تفسير أم أف أبعاد الطمأنينة االنفعالية     
, تعزل لمتغيرات أخرلمف ىذه التغيرات يمكف أف  (%78)أف النسبة المتبقية كالتي تمثؿ ك  النفسية

 يمي: كبدراسة معنكية ىذا النمكذج يتضح ما
 تحميل التباين لنموذج االنحدار المتعدد ألبعاد الطمأنينة االنفعالية عمى الصالبة النفسية( 34جدول )

 الداللة مستكل المعنكية قيمة ؼ مجمكع المربعات     درجات الحرية     متكسط المربعات النمكذج
 االنحدار
 البكاقي
 المجمكع

37816.945           3             12605.648 
132377.687        216            612.860 
170194.632        219  

 
20.569 

 

0.000 
 

 

 دالة

ف قيمة مستكل الداللة إار يبلئـ البيانات المعطاة, حيث يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف خط االنحد    
 كلذلؾ فإف النمكذج معنكم, أم أف أبعاد الطمأنينة االنفعالية ,(0.05كىي أقؿ مف ) (0.000بمغت )

 قادرة عمى التنبؤ بالصبلبة النفسية, كبدراسة معامبلت ىذا النمكذج نجد أف:
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 ( معامالت نموذج االنحدار المتعدد ألبعاد الطمأنينة االنفعالية عمى الصالبة النفسية35جدول )
 

 النمكذج
  المعامبلت المعيارية المعامبلت غير المعيارية

 قيمة ت
 

 بيتا B رمالخطأ المعيا مستكل المعنكية

 الثابت
 االنتماء
 التقبؿ
 االرتياح

6.831 
0.524 
0.352 
0.393 

121.470 
0.511 
-2.240 
1.078 

 
0.124 
-0.690 
0.264 

17.782 
0.975 
-6.362 
2.743 

0.000 
0.001 
0.000 
0.000 

 أم أف نمكذج االنحدار المتعدد ىك: 
 = الصبلبة النفسية121.47(+0.511االنتماء ) (2.24) -التقبؿ  + ((1.078االرتياح
     ( **0.393)    **(0.524)   ** (0.352) 
االنتماء في الصبلبة النفسية, كبالتالي فإف بعد بعد االرتياح يؤثر ضعؼ مقدار تأثير بعد أم أف     

كيمكف تفسير ذلؾ مف باقي أبعاد الطمأنينة االنفعالية في التنبؤ بالصبلبة النفسية, االرتياح أكثر أىمية 
مف  مرحمة الشيخكخةتفرضو عميو  ظؿ ماي فالمسف باالرتياح كندرة شعكره بالتكتر كالقمؽ أف شعكر ب

كشعكره  تغيير نظرتو عف ذاتو, إلى ملو يؤد ي كالجسميتأثيرات سمبية عمى الجانب النفسي كاالنفعال
ف إمكاناتو كقدراتو لمتكيؼ لممستقبؿ كاالنطبلؽ م كتغيير نظرتو تمتعو بقكة األنا,ك نفسو  يبالقناعة كالثقة ف

محددة  صمبةكاالنطبلؽ لمحياة بشخصية  ,مرحمة الشيخكخةعميو  تفرضيا يمع الصعكبات كالضغكط الت
تمكف المسف مف ك  كلية عف قراراتيا,ؤ كتمتـز بيا أماـ النفس كتتحمؿ المس تحقيقيا لنفسيا أىدافان تسعى إلى

اىا كيتكيؼ معيا دكف أف يجعميا تيزمو كتقيره كتجعمو تحديك ا كاجييي يالظركؼ الضاغطة الت يتحكـ فال
تكممة حياتو  النفسية كمساعدتو عمى المسفإلى تقكية صبلبة  مالذل يؤد األمر االحباطات, صريع ىذه
 .مف أفراد المجتمع ان فردبكصفو 

 ممخص النتائج: 
 أسفرت نتائج الدراسة عف ما يمي:

 سنيف عينة الدراسة.انخفاض مستكل الصبلبة النفسية لدل الم -1
 انخفاض مستكل الطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف عينة الدراسة. -2
كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيان بيف درجات الشعكر بالصبلبة النفسية كدرجات الشعكر  -3

 بالطمأنينة االنفعالية لدل عينة مف المسنيف في محافظة حمب.
لدل المسنيف تعزل لمتغير  بأبعادىا في مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -4

 لصالح الذككر. الجنس
لدل المسنيف تعزل لمتغير العمر, كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية  -5

  .(70-60)كأخيران  (80-71)ثـ  (90-81) كتـ ترتيب الفئات العمرية كما يمي:
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لدل المسنيف تعزل لمتغير الحالة فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية  كجكد -6
االجتماعية, كذلؾ بيف المتزكجيف ككؿ مف )المطمقيف كاألرامؿ كغير المتزكجيف( لصالح المتزكجيف, 

حيف لـ تكجد كأيضان بيف كؿ مف )المطمقيف كاألرامؿ( كغير المتزكجيف لصالح )المطمقيف كاألرامؿ(, في 
  فركؽ بيف األرامؿ كالمطمقيف.

لدل المسنيف تعزل لمتغير عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالطمأنينة االنفعالية  -7
 .الجنس

لدل المسنيف تعزل لمتغير عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالطمأنينة االنفعالية  -8
 العمر.

لة إحصائيان في مستكل الشعكر بالطمأنينة االنفعالية بيف متكسط درجات الشعكر كجكد فركؽ دا -9
فكانت أعمى الفئات متزكج ثـ أعزب بالطمأنينة االنفعالية عند المسنيف تعزل لمتغير الحالة االجتماعية, 

 ثـ أرمؿ ثـ مطمؽ.
 كالحالة االجتماعية في الطمأنينة االنفعالية. الجنسكجكد أثر لتفاعؿ  -10
 . إمكانية التنبؤ بالصبلبة النفسية باالعتماد عمى أبعاد الطمأنينة االنفعالية -11

 توصيات الدراسة:ثانيًا: 
استراتيجية  بضركرة كضع ةالمسنيف في المجتمع, تكصي الباحث كنظران ألىمية ةفي ضكء نتائج الدراس

 تتمثؿ فيما يمي:تيـ لرعاي
 كاالجتماعية كاالقتصادية كالصحية النفسية المسنيف جاتاحتيا تمبية عمى المستطاع قدر العمؿ -1

 .كالتركيحية
 المعنى فيـ عمى كمساعدتيـ دقيؽ بشكؿ بالشيخكخة المتعمقة خبراتيـ اكتشاؼ عمى المسنيف مساعدة -2
 .أفعاليـ ردكد في
 مف لو يتعرضكف ما مكاجية عمى قدرتيـ تنمية عمى تعمؿ التي لممسنيف اإلرشادية البرامج تقديـ -3

 مؤسسات خبلؿ مف النفسية صبلبتيـ كتقكية تدعيـب كذلؾ األزمة ىذه ظؿ في كضغكطات مشكبلت
 الحككمية كغير الحككمية. النفسي كاإلرشاد النفسية الصحة

 عف كذلؾ المجتمع, في المختمفة كاحتياجاتيـ كمشكبلتيـ المسنيف بقضايا الكعي نشر عمى العمؿ-4
 المناىج تضميف يمكف كربما كالمجبلت, الصحؼ طريؽ كعف المرئية كغير المرئية االتصاؿ كسائؿ طريؽ

 .رعايتيـ ككيفية المسنيف بقضايا المرتبطة المكضكعات ببعض الدراسية
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أحداث  تشجيعو عمى مكاجيةالمسف, مثؿ  لشخصية المتكامؿ النمك في شارؾتكفير أجكاء أسرية ت -5
 مف خبلؿ أساليب المساندة كالدعـ التي النفسية ة الصبلبةالتحدم, كتنمي عمى الضاغطة, كالقدرة الحياة

 مما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى أمنيـ النفسي. كأىميتيـ تشعرىـ بقيمتيـ
 مف تربكية كنفسية تزيد بدكرات القياـ طريؽ عف النفسية لممسنيف الصبلبة مفيـك تطكير عمى العمؿ -6

 حياتيـ تعترض كالتي الصعبة أثناء المعضبلت تيـانفعاال عمى كالسيطرة الصعاب, مكاجية خبرتيـ في
 كالعممية. الشخصية

أف تتبنى المساجد دكران رياديان في تثقيؼ المسنيف كرفع ركحيـ المعنكية كتعميؽ شعكرىـ باألمف  -7
النفسي عف طريؽ تعميؽ كعييـ الديني, عمى أساس أنيـ عنصر مجتمعي مشارؾ في كؿ قضايا 

 المجتمع.
 كالحكار كالتقدير كالتقبؿ كالتفيـ كالكد كالحناف بالحب األسرم المشبع النفسي الجك سرةاأل أف تكفر�-8

 كعدـ كالرفض كالتسمط القسكة عكامؿ كؿ عف نفسو الكقت في االبتعاد مع كالتشجيع, كالمناقشة كالتعاكف
عدـ الشعكر  دائرة في الكقكع المسنيف لتجنيب كقائي كإجراء العبلقات االجتماعية كفتكر كاإلىماؿ االىتماـ
  .النفسي باألمف

 ضد ليـ كاؽٍ  جدار نزلةبم ُتعدّ  كالتي النفسي األمف إلى المسنيف آبائيـ لحاجات األبناء إشباع -9
 المتبادؿ كالحكار همالمساندة ليـ كالتفا بتقديـ مرحمة الشيخكخة, كذلؾ طبيعة عمييـ تفرضيا التي الضغكط

شعارىـ  الزمنية أعمارىـ تناسب التي القرارات كاتخاذ المثابرة يـ, كتشجيعيـ عمىبقيمتيـ ككفايت بينيـ كا 
 ليـ. اإلمكانات المتاحة ضكء كفى
 مسيرة إكماؿ مف المسف تمكف التي االجتماعية كالتأمينات التقاعدية المخصصات زيادة عمى العمؿ-10

 .عمريةال المرحمة ىذه عقبات تجاكز عمى تساعده نفسية كسعادة بطمأنينة حياتو
تكفير البرامج اإلرشادية كالخاصة بالمسنيف مف خبلؿ برامج اإلذاعة كالتمفزيكف كالتي تساعد المسف  -11

 نفسيان في اجتياز ىذه المرحمة العمرية بسبلـ.
 :ثالثًا: دراسات وبحوث مقترحة

 متباينة.  اجتماعية شرائح مف أفرادان  تضـ عينات القياـ بدراسة مشابية تشمؿ -1
بالطمأنينة  مستكل الشعكر في تؤثر التي كالمتغيرات العكامؿ تعرؼ تستيدؼ أخرل بدراسات قياـال -2

 .االنفعالية لدل المسنيف
 .المسنيف لدل النفسية الصبلبة لتنمية إرشادم برنامج إعداد -3
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 ثؿم المتغيرات عبلقتيا ببعض مع كذلؾ النفسية الضغكط مكاجية كأساليب النفسية دراسة الصبلبة -4
 .لدل المسنيف( المستكل التعميمي االقتصادية, الحالة المينة,)
 الصدمة لدل عينة مف المسنيف. بعد ما النفسية كاضطراب دراسة العبلقة بيف الصبلبة -5
 الطمأنينة لدل المسنيف. تحقيؽ في كأثرىا األزمات كقت االجتماعية دراسة المساندة  -6
 لصبلبة النفسية لدل المسنات في الظركؼ الصعبة.دراسة العكامؿ التي تكمف كراء ا -7
 .الشعكر بالطمأنينة االنفعالية في الكالدية المعاممة تأثير دراسة مدل -8
 دراسة مقارنة لمستكل الشعكر بالطمأنينة االنفعالية لدل عينة مف الراشديف كالمسنيف. -9
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 قائمة المراجع
  

 أواًل: المراجع العربية.
 

راجع األجنبية.ثانيًا: الم    
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 المراجع قائمة                            
 أواًل: المراجع العربية:

 القرآف الكريـ. -1
معرفي  -االضطرابات المزاجية المرتبطة بالتقدم بالعمر )مدخل إيجابي (. 2008ابراىيـ, عبد الستار ) -2

عربية المتحدة, الفترة الممتدة مف , مؤتمر أبك ظبي العالمي لمشيخكخة, دكلة اإلمارات المتعدد المحاور(
 .1-14مارس,  24 -22

أساليب معاممة األب كما يدركيا األبناء وعالقتيا بالشعور باألمن النفسي (. 2011أبريعيـ, سامية ) -3
, مجمة جامعة األبحاث )العمـك اإلنسانية(, المجمد لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية في مدينة تبسة

 .1786-1816امس كالعشركف, السابع, العدد الخ
 , دار المعارؼ, القاىرة, الجزء الخامس.لسان العرب)د.ت(.  ,ابف منظكر -4
 , الجزء الثاني عشر, دار صادر, بيركت. لسان العرب(. 1999ابف منظكر, محمد بف مكـر ) -5
لدى   (. الصالبة النفسية واألمل وعالقتيما باألعراض السيكوسوماتية2012) أبك حسيف, سناء -6

 جامعة غزة, كمية التربية, غزة.رسالة ماجستير, , ألميات المدمرة منازلين في محافظة شمال غزةا
, بعنكاف المؤتمر اإلقميمي األكؿ لرعاية المسنيف, الجزء األكؿ ,(. إبداع المسنين2000أبك حطب, فؤاد ) -7

 إبريؿ , جامعة حمكاف. 5-3 مفمطمع األلفية الثالثة الفترة  المسنكف في العالـ العربي الكاقع كالمأمكؿ في
األمن النفسي وعالقتو بمستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى طمبة (. 2012أبك عمرة, عبد المجيد ) -8

 جامعة األزىر, كمية التربية, غزة.رسالة ماجستير, , الثانويات العامة
بة جامعة األزىر الصالبة النفسية وعالقتيا بضغوط الحياة لدى طم(. 2007أبك ندل, عبد الرحمف ) -9

 , كمية التربية, جامعة األزىر, غزة., رسالة ماجستيربغزة
الحرمان من البيئة الطبيعية وعالقتو بالصحة النفسية لدى عينة من (. 1999أحمد, سيير كامؿ ) -10

 -85 العدد الثبلثكف, مجمد الرابع,ر, الدراسات نفسية, أكتكبمجمة ال, المسنات بدور الرعاية الخاصة
100. 

 ., مكتبة غريب, الفجالة, القاىرةرعاية الشيخوخة(. 2000عد, يكسؼ ميخائيؿ )أس -11
 , دار القمـ, دمشؽ, الطبعة الثانية.مفردات ألفاظ القرآن(. 1997األصفياني, راغب ) -12
, العالقة بين المناخ السائد في كمية التربية وبين األمن النفسي لمطالب(. 1989اآلغا, عاطؼ ) -13

 ة األزىر, كمية التربية, القاىرة. رسالة ماجستير, جامع
عة المقداد, غزة, الطبعة , مطب عناصره, منياجو, أدواتو -البحث التربوي (.  1997غا, إحساف ) اآل -14

 .الثانية
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الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طمبة جامعة (. 2005أقرع, إياد محمد نادم ) -15
 ة النجاح الكطنية, كمية الدراسات العميا, نابمس, فمسطيف., رسالة ماجستير, جامعالنجاح الوطنية

, دار الشرؽ فسيولوجية -بيولوجية -الشيخوخة, دراسة اجتماعية(. 1992األكرفمي, أحمد ) -16
 األكسط, القاىرة.

, الوحدة النفسية وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى المسنين(. 1995البربرم, ميا محمد عبد الرؤكؼ ) -17
 كمية اآلداب, جامعة طنطا.رسالة ماجستير, 

مظاىر التغير بواقع المسنين في الجميورية العربية  .(2007بريؾ, يكسؼ كاألصفر, أحمد ) -18
 , دمشؽ.2004 لمتعداد العاـ لمسكاف لعاـ المبدئية , النتائج 2004 -1994السورية بين عامي 

الرعاية المتكاممة لممسنيف  , مؤتمرالحاجات النفسية واالجتماعية لكبار السن(. 2009البشر, سعاد ) -19
 – 393مارس,  5-4رسالة كعمـ كفف, مركز جامعة القاىرة لرعاية المسنيف األكؿ, جامعة القاىرة, 

362. 
إساءة المعاممة البدنية واإلىمال الوالي والطمأنينة النفسية واالكتئاب لدى عينة (. 2009بقرم, مي ) -20

 ير, جامعة أـ القرل, كمية التربية, مكة المكرمة. , رسالة ماجستمن تمميذات المرحمة االبتدائية
الناىك النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى معممي ومعممات (. 2002) البياص, سيد أحمد -21

 .384-414 ,العدد الكاحد كالثبلثكف ,مد األكؿ, مجمة كمية التربية, جامعة طنطا, المجالتربية الخاصة
, مجمة ضغط النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى طمبة الجامعةال .(2011البيرقدار, تنييد عادؿ ) -22

 .56 -28أبحاث كمية التربية األساسية, المجمد الحادم عشر, العدد األكؿ, 
الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين )دارسة (. 2009) تفاحة, جماؿ -23

 .  269-318مجمد التاسع عشر, العدد الثالث, , مجمة كمية التربية, جامعة االسكندرية, المقارنة(
تأثير ىدم البيوت عمى الصحة (. 2006مكسى كالسراج, إياد ), وأبك طكاحينك ثابت, عبد العزيز  -24

ة ح, دراسة غير منشكرة, برنامج غزة لمصالنفسية لألطفال الذكور والصالبة النفسية في قطاع عزة
 النفسية, غزة. 

 , دار النيضة العربية, القاىرة, مصر.ظريات الشخصيةن(. 1990جابر, عبد الحميد ) -25
 ,عمـ النفس, السنة العاشرة, مجمة بعض المتغيرات المرتبطة باألمن النفسي(. 1996حمد )مجبر,  -26

 . 80-93, العدد التاسع كالثبلثكف
 , دار الفكر المبناني, بيركت, الطبعة األكلى. عدة الصابرين(. 1981الجكزية, ابف القيـ ) -27
الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة اإلسالمية وعالقتيا  (.2005ار, بشير, كدخاف, نبيؿ )الحج -28

, مجمة الجامعة اإلسبلمية, سمسمة الدراسات اإلسبلمية, المجمد الرابع عشر, بالصالبة النفسية لدييم
 .369-398 ,العدد الثاني
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وخة( وعالقتيا بالصالبة مشكالت المسنين )الشيخ(. 2010حجازم, جكلتاف كأبك غالي, عطاؼ ) -29
, مجمة جامعة النجاح النفسية )دارسة ميدانية عمى عينة من المسنين الفمسطينيين في محافظات غزة(

 .156 -110العدد األكؿ, لؤلبحاث )العمـك االنسانية(, مجمد الرابع كالعشريف, 
نة من معممات الصالبة النفسية في عالقتيا بقمق المستقبل لدى عي(. ٩٠٠٢, مناؿ رضا )حساف -30

 .كمية التربية, جامعة طنطا, طنطا , رسالة ماجستير,طفل ما قبل المدرسة بمحافظة الغربية
, المناخ األسري وعالقتو بالصالبة النفسية لدى المراىقين من الجنسين(. 2007حسنيف, تغريد ) -31

 لبحكث التربكية, جامعة القاىرة.رسالة ماجستير, معيد الدراسات كا
تو بكل من قاسة تحميمية لمعنى الحياة في عالدر حمد كعبلـ, حسف أحمد )د. ت(. حسيف, خبرم أ -32

 .318 -277, الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى طمبة الجامعة
القيم الدينية وعالقتيا بالطمأنينة النفسية والدافع لإلنجاز لدى طمبة  (.2001الحطاب, سياـ أحمد ) -33

 , كمية الدراسات اإلنسانية, جامعة األزىر, القاىرة., رسالة ماجستيروطالبات الجامعة
الصالبة النفسية والرغبة في التحكم لدى طالب (. 2002حمادة, لكلكه, كعبد المطيؼ, حسف ) -34

 . 272-229 ,, مجمة دراسات نفسية, العدد الثاني, المجمد الثاني عشرالجامعة
بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة األمن النفسي لدى العاممين (. 2003الخضرم, جياد عاشكر ) -35

, رسالة ماجستير, كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, وعالقتو ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرى
 غزة.

 ,, مكتبة األنجمك المصريةدراسات في سيكولوجية المسنين (.1991خميفة, عبد المطيؼ محمد ) -36
 القاىرة .

, غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع, وجية المسنيندراسات في سيكول(. 1997خميفة, عبد المطيؼ ) -37
 القاىرة.

ين من ذوي المشكالت السموكية والمراىقين يالفروق بين المراىقين الكويت(. 1998) ابراىيـ, الخميفي -38
مجمة اإلرشاد النفسي,  ,أثناء العدوان العراقي من حيث خبرة الضغوط النفسية في مرحمة الطفولة

 .  89-70ثامف, المجمد الثامف, العدد ال
الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة اإلسالمية  .(2005دخاف, نبيؿ كامؿ كالحجار, بشير ابراىيـ ) -39

, مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية( المجمد الرابع وعالقتيا بالصالبة النفسية لدييم
 . 369 -398عشر, العدد الثاني, 

, ينة النفسية وعالقتيا بالوحدة النفسية لدى عينة من طمبة الجامعةالطمأن(. 2005الدليـ, فيد ) -40
مجمة العمـك التربكية كالدراسات اإلسبلمية, جامعة الممؾ سعكد, المجمد الثامف عشر, العدد الثالث, 

362- 329 . 
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فاعمية برنامج لمتعبير االبتكاري في تحسين اضطراب االنتباه (. 2011الدىاف, منى كرشدم, سمكل ) -41
مة اإلرشاد النفسي, المجمد , مجواألمن النفسي لدى الطفل ذي اإلعاقة العقمية المساء إليو انفعالياً 

 .9-55, العدد الثامف كالعشركف, رالعاش
الصالبة النفسية لدى أميات شيداء انتفاضة األقصى وعالقتيا ببعض  (.2008راضي, زينب ) -42

 عة اإلسبلمية, غزة., رسالة ماجستير, كمية التربية, الجامالمتغيرات
, منشكرات جامعة دمشؽ, الصحة النفسية )دراسة في سيكولوجية التكيف((. 1987الرفاعي, نعيـ ) -43

 دمشؽ, الطبعة السابعة. 
لصالبة النفسية كمتغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة وأساليب (. ا2003الرفاعي, عزة ) -44

 اىرة ., رسالة دكتكراه, جامعة حمكاف, القمواجيتيا
الطمأنينة النفسية في ضوء بعض المتغيرات لدى عينة من الرقاص, خالد كالرافعي, يحيى )د.ت(.  -45

 د, المممكة العربية السعكدية., رسالة ماجستير, جامعة الممؾ خالطالب جامعة الممك خالد 
اىرة, الطبعة الق الكتب,عالـ دار  ,الصحة النفسية والعالج النفسي(. 1977زىراف, حامد عبد السبلـ ) -46

 .الثانية
عالـ الكتب, القاىرة, الطبعة  , دارالصحة النفسية والعالج النفسي(. 1988زىراف, حامد عبد السبلـ ) -47

 الرابعة. 
, مجمة ألمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العربيا (.1989)زىراف, حامد عبد السبلـ  -48

 مصر.دراسات تربكية, المجمد الرابع, العدد التاسع عشر, 
, دار عالـ الكتب, القاىرة, عمم نفس النمو )الطفولة والمراىقة((. 1995زىراف, حامد عبد السبلـ ) -49

 الطبعة الخامسة. 
 , دار عالـ الكتب, القاىرة, الطبعة األكلى.عمم النفس االجتماعي(. 2000زىراف, حامد عبد السبلـ ) -50
, دار عالـ الكتب, سية واإلرشاد النفسيدراسات في الصحة النف(. 2002زىراف, حامد عبد السبلـ ) -51

 القاىرة, الطبعة األكلى. 
الصحة النفسية والمساندة االجتماعية لدى أطفال المرحمة االبتدائية في  .(1996) ىدل السبيعي, -52

 , القاىرة.كمية التربية, جامعة أسيكطرسالة ماجستير, , المدارس الحكومية واألجنبية بدولة قطر
, دار األندلس الخضراء, المممكة العربية رعاية المسنين في اإلسالم(. 1999) السدحاف, عبد ا -53

 السعكدية, جدة, الطبعة األكلى.
      , , مجمة الشريعة, المجمد العاشر, العدد التاسع كالثبلثكفالقمق النفسي(. 1999سرحاف, كليد ) -54

76- 33. 
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بحث ميداني عمى الطمبة ي )األمن النفسي والتفوق التحصيممستويات (. 1998سعد, عمي ) -55
لآلداب كالعمكـ اإلنسانية كالتربكية, المجمد الرابع  , مجمة جامعة دمشؽالمتفوقين مقارنة بغير المتفوقين(

 .15-45 , دمشؽ,عشر, العدد الثالث
مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي )بحث ميداني عبر حضاري (. 1999سعد, عمي ) -56

مشؽ لآلداب كالعمكـ اإلنسانية كالتربكية, المجمد الخامس عشر, العدد األكؿ, , مجمة جامعة دمقارن(
 .9-52دمشؽ, 

, الطبعة نجمك المصرية, القاىرة, مكتبة األاستبيان تقدير الشخصية لمكبار .(2007سبلمة, ممدكح ) -57
 .األكلى

البيوت المدمرة  المساندة االجتماعية وعالقتيا باألمن النفسي لدى أىالي(. 2010نجاح ) السميرل, -58
المجمد  , مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العمكـ االنسانية(,خالل العدوان اإلسرائيمي عمى محافظات غزة

 . 2153-2186الرابع كالعشركف, العدد الثامف, 
األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طالب رعاية األيتام (. 2007السيمي, عبد حميد ) -59

جستير, جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية, كمية الدراسات العميا, قسـ العمـك , رسالة مابالرياض
 اإلنسانية, الرياض.

الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية واالكتئاب لدى عينة من طالب  (.2012سيد, الحسيف ) -60
جامعة أـ , رسالة ماجستير, المرحمة الثانوية المتضررين وغير المتضررين من السيول بمحافظة جدة

 القرل, كمية التربية, مكة المكرمة.
دار الفكر العربي, , األسس النفسية لمنمو من الطفولة إلى الشيخوخة. (1975السيد, فؤاد البيي ) -61

 ., الطبعة األكلىالقاىرة
, مصطفى )عبدالخالؽ, مناؿ ك السيد, ىاجر كالقطاف, سامية ك  -62 جودة الحياة لدى (. 2009مظمـك

لرعاية المتكاممة لممسنيف رسالة كعمـ كفف, مركز جامعة القاىرة لرعاية المسنيف األكؿ, , مؤتمر االمسنين
 . 397-440مارس,  5-4جامعة القاىرة, 

 اإلسكندرية. ,, المكتبة الجامعيةنالتوافق النفسي لممسني(. 2001) الشاذلي, عبد الحميد -63
 دة, الطبعة الثانية., ج, دار األندلس الخضراءاألمن النفسي(. 2003الشريؼ, محمد ) -64
 , مكتبة النيضة المصرية, القاىرة.مقياس األمن النفسي(. 2005شقير, زينب ) -65
القيمة التنبؤية لبعض الحاالت الكمينيكية المختمفة من الطمأنينة النفسية . (1996شقير, زينب ) -66

 . 23-55عشركف, جامعة طنطا, العدد الثالث كال ,, مجمة كمية التربيةوالتفاؤل والتشاؤم وقمق الموت
مستوى األمن النفسي )الطمأنينة النفسية( لدى الطالبة (. 2011الشميمرم, ىدل كبركات, آسيا ) -67

, السادس عشر, المؤتمر السنكم الجامعية في ضوء الحالة االجتماعية والتخصص والمستوى التعميمي
 .645-721جامعة عيف شمس, 
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درسية وعالقتيا باألمن النفسي لدى عينة من تالميذ إساءة المعاممة الم(. 2009الشيرم, عبد ا ) -68
 . مكة المكرمةالقرل, , رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة أـ المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائف

, نمو اإلنسان من مرحمة الجنين حتى مرحمة المسنين(. 1999صادؽ, آماؿ كأبك حطب, فؤاد ) -69
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 (1)رقم ممحق

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 جية العمل  الوظيفة االسم  ـ 

 جامعة حمب  -كمية التربية ة التربية عميد كمي أ.د/ محمد قاسـ العبد ا  1
 جامعة حمب -كمية التربية  عضك ىيئة تدريسية د/يكسؼ سعد  2
 جامعة حمب -كمية التربية  عضك ىيئة تدريسية د. خالد الضعيؼ 3
 جامعة حمب -كمية التربية  عضك ىيئة تدريسية د. مصطفى طيفكر 4
 جامعة حمب -تربية كمية ال عضك ىيئة تدريسية د. فايز الحسيف  5
 جامعة حمب -كمية التربية  ككيؿ الشؤكف العممية  رضكاف الحاج عبد ا د/ 6
 جامعة حمب -كمية التربية  رئيس قسـ المناىج د. محمد غاكم 7
 جامعة حمب -كمية التربية  محاضر د. منصكر األش 8
 ثالبعجامعة  -كمية التربية  عضك ىيئة تدريسية د. حناف لطكؼ  9
 جامعة حمب -كمية التربية  عضك ىيئة تدريسية أ.د/عبد الرحمف عجاف 10
 جامعة حمب -كمية التربية  عضك ىيئة تدريسية د. فؤاد زكرم 11
 جامعة حمب -كمية التربية  عضك ىيئة تدريسية د. عبد ا قدكر 12

 

 

 

 

 

 

 

  



 
174 

 (2ممحق رقم)

  استبانة جمع البيانات

 المحتـر...............ة/السيد

 كبركاتو,,,  كرحمة عميكـ السبلـ

 أماـ  (×)إشارة بكضع كذلؾ االستبياف لفقرات االستجابة في معنا بالتعاكف إليكـ نتكجو أف ييسعدن
 صحيحة إجابة تكجد ال أنو مبلحظة مع كبمكضكعية, بالتحديد مع كجية نظرؾ تتفؽ التي االستجابة
 ستستخدـ بيا ستدلي التي البيانات ألف كاألمانة كالصراحة لدقةبا إجابتؾ تتسـ أف أرجك, ك خاطئة كأخرل

 .العممي البحث ألغراض

 :عميؾ تنطبؽ التي اإلجابة حكؿ دائرة إشارة بكضع التالية البيانات تعبئة أرجك

 :       ذكر              أنثى  الجنس

 مؽ           أرمؿ الحالة االجتماعية :        متزكج           أعزب          مط

 العمر : ...........................

 

 

 

 

 

 

 

  



 
175 

 (3ممحق رقم)

  الصالبة النفسيةمقياس الصورة المبدئية ل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ة ..................................... حفظو ا,,,, السبلـ عميكـ كرحمة ا / سعادة الدكتكر
 كبركاتو,,,,,,,,

 تحكيـ أدكات الدراسة المكضكع:

 اسـ المحكـ: ........................................... المحتـر 

 تحية طيبة كبعد : 

 بعنكاف ,إرشاد كبار(( تخصص في الماجستير درجة لنيؿ دراسة جراءإب الباحثة تقـك

 "حمب الصالبة النفسية وعالقتيا بالطمأنينة االنفعالية لدى عينة من المسنين في محافظة"

 فإف كعميو ,االنفعالية عمى عينة مف المسنيفبتكزيع مقياسي الصبلبة النفسية كالطمأنينة  الباحثة كستقـك
 بعض كتعديؿ مناسبتيا في الرأم إلبداء المقياس بنكد عمى طبلعباال التكـر سيادتكـ مف ترجك الباحثة
 .البحث ىذا إتماـ في كبرل أىمية لرأيكـ بأف عممان  تعديؿ, إلى بحاجة التي الفقرات كممات

 الشكر جزيؿ كلكـ

 الباحثة ضحى قصير                               

 اسـ المحكـ: ........................

 المرتبة العممية: .....................

 التخصص: .........................

 مينة العمؿ: .......................
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 يةمقياس الصالبة النفس

 البعد األول: االلتزام
كالسعي بمكجب ىذه الرؤية لتبني قيـ اتو "رؤية الفرد لذاتو كقدراتو كاستعداد بأنو:كيعرؼ إجرائيان:     

 كأىداؼ كمبادئ محددة, تعكد بالنفع عميو كعمى مجتمعو كيمتـز بيا كيتحمؿ مسؤكلية نتائجيا".
 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ
   يـ كمبادئ معينة ألتـز بيا كأحافظ عمييا. لدم ق 1
   أتمسؾ بمجمكعة مف األىداؼ كأدافع عنيا. 2
   أستثمر معظـ كقتي في أشياء مفيدة.   3
   أعتقد أف ليس لحياتي ىدفان أعيش مف أجمو.  4
   أشعر بالمسؤكلية اتجاه اآلخريف كأبادر لمساعدتيـ.   5
   كطني كمما أمكف.  أشارؾ في األنشطة التي تخدـ 6
   .أعتقد أف االبتعاد عف الناس أمر صعب 7
   اىتـ بقضايا كطني كأشارؾ في أحداثيا. 8
   أعتقد أنو مف العيب عمي التراجع عف مناصرة اآلخريف. 9

   أجد صعكبة في االلتزاـ بكعدم مع أقاربي. 10
   معظـ أكقات حياتي تضيع في أنشطة ال معنى ليا.  11
   أحب المشاركة بالمناسبات العائمية 12

 ىؿ ىذه العبارات كافية لقياس البعد؟

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 ىؿ ىناؾ عبارات يجب إضافتيا؟ كما ىي؟ 

 ..................................................................................................... 
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 البعد الثاني: التحكم
المكاقؼ الضاغطة, "قدرة الفرد عمى الضبط كالسيطرة عمى األحداث المفاجئة ك كيعرؼ إجرائيان:     
مكاناتو الذاتية, ثـ اتخاذ القرار المناسب لمكاجية ىذه األحداث ك  تحديده لمصادر الخطر كلطاقاتو كا 

 كخفض المكاقؼ الضاغطة أك تجاىميا".
 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد العبارة ـ 

   أؤمف بشيء اسمو الحظ . 13
   أكظـ غيظي كأعفك عف المخطئ في حقي.  14
ثارتيا تكمف في قدرة الفرد عمى مكاجية تحدياتيا.  15    اعتقد أف متعة الحياة كا 
   أستطيع السيطرة عمى نفسي في مكاقؼ الغضب.  16
   أشعر بالعجز كعدـ القدرة عمى مكاجية ما يعترضني مف أزمات. 17
   أشعر بأنني ال أممؾ التأثير عمى األشياء التي تحدث لي. 18
   اة عمؿ ككفاح كليس فرصة.أرل أف الحي 19
   أعتقد أف الفشؿ يعكد إلى أسباب تعكد لمشخص نفسو. 20
   نتيجة لتخطيطي.ىك  أعتقد أف كؿ ما يحدث لي 21
   تتحكـ في حياتي أمكر ال يمكنني السيطرة عمييا. 22
   أستطيع السيطرة عمى نفسي عند الحزف.  23
   ا ىي الخالية مف المشكبلت.أعتقد أف الحياة الجديرة بأف أعيشي 24
   لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة ماال أعرفو. 25
   أؤكد أف اإلنساف يستطيع أف يصنع مستقبمو بيده. 26
   أؤمف أف ما يصيبني مف أحداث يزيدني قكة. 27
   أرل أف مشكبلت مجتمعي ىي نتيجة ظركؼ ال نفيميا.  28
   لتنفيذ.لدم إرادة سميمة قادرة عمى ا 29
   ينفذ صبرم بسرعة إذا صدؼ خبلؼ مع اآلخريف.  30

 ......................................................ىؿ ىذه العبارات كافية لقياس البعد؟ 
 ..................................................ىؿ ىناؾ عبارات مكررة, أك يجب حذفيا؟

 .................................................افتيا؟ كما ىي؟ ىؿ ىناؾ عبارات يجب إض
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 البعد الثالث: التحدي
"قدرة الفرد عمى مقاكمة كمكاجية المكاقؼ الضاغطة كالتغيرات كاألزمات الحياتية  بأنو: كيعرؼ إجرائياُ     

مكاناتو في مكاجية ىذه بمركنة, مف خبلؿ المبادأة كاستكشاؼ البيئة مف حكلو كتقيميا, كتكظيؼ قدرات و كا 
يجابية, كاعتبارىا أمر ضركرم لمنمك أكثر منيا تيديدان لحياتو".  الضغكط, كالتغمب عمييا بفعالية كا 

 الصياغة مناسبة تنتمي لمبعد العبارة ـ
   عتقد أف تغيرات الحياة ال تحبطني بؿ تزيدني قكة عمى مكاجيتيا. أ 31
   ة فإنني قادر عمى حميا كالتغمب عمييا.أشعر أنو إذا ما كاجيتني مشكم 32
    .أعتقد أف مكاجية الصعاب ىك اختبار لقكة تحممي كقدرتي عمى المثابرة 33
   أجد الرغبة لدم في الكشؼ عف األمكر الغامضة التي تحيط بي. 34
   حياة مممة. هيأرل أف الحياة الثابتة غير المتجددة  35
   ياة كالميـ ىك مكاجيتو بنجاح.أجد أف التغير ىك سنة الح 36
   أتجنب مكاجية كؿ ما ىك غامض. 37
رصيد لي لمكاجية الخبرات األكثر  هيأعتقد أف الخبرات الصعبة في حياتي  38

 صعكبة.
  

   ال أشعر بالخكؼ ميما كانت األزمات التي ستحدث كبيرة. 39
   أتراجع سريعان حينما أفشؿ في مكاجية أمر صعب. 40
   أعتقد أف الحياة ما ىي إال مجمكعة مف التغيرات تنمي قدرات الفرد. 41
   .أعتقد أنني إذا بذلت مجيكدان كافيان فإنني أستطيع مكاجية مشكبلتي 42
   أبادر في حؿ مشكبلت مف حكلي كال أنتظر طمب ذلؾ مني.  43
   أصر عمى القياـ باألعماؿ التي أحبيا ميما كانت النتيجة. 44

 .........................................................ىذه العبارات كافية لقياس البعد؟ىؿ 

 ...................................................ىؿ ىناؾ عبارات مكررة, أك يجب حذفيا؟

  ..................................................ىؿ ىناؾ عبارات يجب إضافتيا؟ كما ىي؟

...........................................................................................      
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 البعد الرابع: الصبر                            

 ما عمى الندـ كعدـ مطمئنة, بنفس كتقبمو بتبلء,اال تحمؿ عمى الفرد قدرة"  بأنو:كيعرؼ إجرائيان:     
  ". التشاؤـ دابر قطعك  فات,

 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ 
   عندما أصاب بمشكمة صحية أك مالية فإنني أصبر كأحتسب.  45
   أشكر ا عمى السراء كأتحمؿ المحف.  46
   إذا أصابني مكركه أتذكر أف مصائب غيرم أشد.  47
   بكيت عمى فراؽ مف أحب ببل ندب كال نياح. 48
   ينفذ صبرم بسرعة عندما أكاجو مشكمة ما. 49
   أصبر عمى الضراء كما أسر عمى السراء. 50
   مصيبة أصبر كاحتسب.تكاجيني عندما  51
   أشعر باليأس عندما تككف الظركؼ ضدم. 52
   إذا تعسرت األمكر معي أصبر ألني اعتقد أف الصبر مفتاح الفرج. 53
   اف في مقدرتي عقابو.أسامح مف يسيء لي كاف ك 54

 ىؿ ىذه العبارات كافية لقياس البعد؟

.....................................................................................................
..................................................................................... 

 رات مكررة, أك يجب حذفيا؟ىؿ ىناؾ عبا

.....................................................................................................
..................................................................................... 

 ىؿ ىناؾ عبارات يجب إضافتيا؟ كما ىي؟ 

.....................................................................................................
     ............................................................................... 
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 القضاء والقدراإليمان بالبعد الخامس: 

ليا قبؿ ككنيا, عمى ما ىي  اتبلـ باألشياء ككاع تصديقو بأف ا"إقرار الفرد ك كيعرؼ إجرائيان بأنو :    
   ".عميو, ككجكدىا عمى ما سب ؽ بو

 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ

   ما يصبرني ىك اعتقادم أف القضاء كالقدر بيد ا سبحانو كتعالى. 55
   أشعر برغبة بالمكت عندما أفقد عزيز. 56
   ؼ مف المستقبؿ.أشعر بالخك  57
   أشعر أني الكحيد الذم سيتعرض لؤلزمات كالمصائب. 58
نا إليو راجعكف(. أشعر بالراحة عندما أردد عبارة 59    )إنا  كا 
   ثقتي با تعالى كبيرة. 60
   ال أخشى المكت فيك حؽ. 61
   أشعر بالرضا الحقيقي لما منحو ا لي. 62

 ة لقياس البعد؟ىؿ ىذه العبارات كافي

.....................................................................................................
..................................................................................... 

 ىؿ ىناؾ عبارات مكررة, أك يجب حذفيا؟

.....................................................................................................
..................................................................................... 

 ىؿ ىناؾ عبارات يجب إضافتيا؟ كما ىي؟ 

.....................................................................................................
     ............................................................................... 
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  (4ممحق رقم)
 مقياس الصالبة النفسية بعد التحكيم  

 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ
    ألتـز بالقيـ االجتماعية. 1
   أدافع عف مبادئي. 2
   أستثمر معظـ كقتي في أشياء مفيدة.   3
   أعيش مف أجؿ أىداؼ في ىذه الحياة.  4
   أتحمؿ المسؤكلية اتجاه اآلخريف.  5
   أقكـ بالكاجبات المترتبة عمي.  6
   أتابع قضايا كطني باىتماـ. 7
   أفي بالكعد الذم أقطعو عمى نفسي. 8
   ساعدة لآلخريف.أقدـ الم 9
   أشارؾ بالمناسبات العائمية. 10
   أشارؾ باألنشطة التي تخدـ كطني.  11
   أعفك عف المخطئ بحقي. 12
   أؤمف بالحظ كالنصيب. 13
   أسيطر عمى نفسي في مكاقؼ الغضب.  14
   أستطيع التأثير في األمكر التي تحدث لي. 15
   أكافح لكي أصؿ إلى ما أريد .  16
   ت المناسبة.اأفشؿ في اتخاذ القرار  17
   أكفؽ في التخطيط لحياتي. 18
   أرل أف الحياة عمؿ ككفاح كليست فرص. 19
   أتحكـ في سير األحداث.  20
   أسيطر عمى انفعاالتي عند الحزف. 21
   أقكـ بما أرغب بو. 22
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 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ
   ي بسرعة إذا اختمفت مع اآلخريف. أفقد ىدكئ 23
    .أحب الحياة الخالية مف المشكبلت 24
   أكاجو التحديات بقكة. 25
   أعجز عف مكاجية ما يعترضني مف أزمات. 26
   ازداد قكة عمى الرغـ مما يصيبني مف أحداث. 27
   استطيع حؿ المشكبلت التي تكاجيني.  28
   ياة.أتحمؿ الصعاب في ىذه الح 29
   أرغب في الكشؼ عف األمكر الغامضة التي تحيط بي.  30
   أصاب بالممؿ مف الحياة الركتينية.  31
   أكاجو بنجاح التغيرات التي تحدث لي. 32
   غامض. ىك أتجنب مكاجية كؿ ما 33
   أستفيد مف خبرتي في الحياة في مكاجية الصعاب. 34
   أخاؼ األزمات. 35
   سريعان حينما أفشؿ في مكاجية أمر صعب.أتراجع  36
   أبذؿ الجيد الكافي لتجاكز العقبات التي تعترضني. 37
   أبادر لحؿ مشكبلت مف حكلي.  38
   أصر عمى القياـ باألعماؿ التي أحبيا ميما كانت النتيجة . 39
   أصبر عمى األمراض كاآلالـ. 40
   أتحمؿ المحف كالشدائد. 41
   مصائب غيرم عندما يصيبني مكركه.أتذكر  42
   أحزف عمى فراؽ مف أحب.  43
   ينفذ صبرم عندما أكاجو مشكمة. 44
   أصبر عمى الضراء كما أسر بالسراء.  45
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 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ
   أشعر باليأس عندما تككف الظركؼ ضدم.  46
   أصبر كأحتسب في مصيبتي.  47
   ف بأف الصبر مفتاح الفرج.أكم 48
   أؤمف بأف القضاء كالقدر بيد ا سبحانو كتعالى. 49
   أتقبؿ فكرة فقد شخص عزيز ألنو قضاء ا. 50
   أخاؼ مف المستقبؿ. 51
نا إليو راجعكف(. 52    أرتاح عندما أردد عبارة )إنا  كا 
   أتقبؿ ما يحدث لي ألنو مف عند ا. 53
   بما قسمو ا لي. أقنع 54
   أرضى بنصيبي في ىذه الدنيا. 55
   أشعر عادة بالرضا كالقناعة. 56
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 (5ممحق رقم)
 بعد التحكيم لممرة الثانيةمقياس الصالبة النفسية 

 ال  أحيانان  نعـ  العبارة                        ـ
    .  ألتـز بالقيـ االجتماعية السائدة في المجتمع 1
    أدافع عف مبادئي. 2
    أستثمر معظـ كقتي في أشياء مفيدة.  3
    التـز بتحقيؽ أىداؼ في ىذه الحياة .  4
    أتحمؿ المسؤكلية اتجاه اآلخريف.  5
    أقكـ بالكاجبات المترتبة عمي.  6
    أتابع قضايا كطني باىتماـ. 7
    أفي بالكعد الذم أقطعو عمى نفسي. 8
    أقدـ المساعدة لآلخريف. 9
    أشارؾ بالمناسبات العائمية. 10
    أشارؾ باألنشطة التي تخدـ كطني.  11
    أعفك عف المخطئ بحقي.          12
    أؤمف بالحظ كالنصيب. 13
    أسيطر عمى نفسي في مكاقؼ الغضب.  14
    أستطيع التأثير في األمكر التي تحدث لي. 15
    كافح لكي أصؿ إلى ما أريد. أ 16
    ت المناسبة.اأفشؿ في اتخاذ القرار  17
    أخطط لحياتي بشكؿ جيد. 18
    أرل أف الحياة عمؿ ككفاح كليست فرص. 19
    أتحكـ في سير أحداث حياتي.  20
    أسيطر عمى انفعاالتي عند الحزف. 21
    أقكـ بما أرغب بو . 22
    . رعة إذا اختمفت مع اآلخريفأفقد ىدكئي بس 23
    أحب الحياة الخالية مف المشكبلت.  24
    أكاجو التحديات بقكة. 25
    أتحمؿ الصعاب في ىذه الحياة. 26
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 ال أحيانان  نعـ العبارة ـ
    األحداث الضاغطة تزيدني قكة كصبلبة. 27
    استطيع حؿ المشكبلت التي تكاجيني.  28
    كاجية ما يعترضني مف أزمات.أعجز عف م 29
    أرغب في الكشؼ عف األمكر الغامضة التي تحيط بي.  30
    أصاب بالممؿ مف الحياة الركتينية.  31
    أكاجو بنجاح التغيرات التي تحدث لي. 32
    ىك غامض. أتجنب مكاجية كؿ ما 33
    أستفيد مف خبرتي في الحياة في مكاجية الصعاب. 34
    أخاؼ مكاجية األزمات. 35
    أتراجع سريعان حينما أفشؿ في مكاجية أمر صعب. 36
    أبذؿ الجيد الكافي لتجاكز العقبات التي تعترضني. 37
    أبادر لحؿ مشكبلت مف حكلي.  38
    أصر عمى القياـ باألعماؿ التي أحبيا ميما كانت النتيجة. 39
    أصبر عمى األمراض كاآلالـ. 40
    أتحمؿ المحف كالشدائد. 41
    أتذكر مصائب غيرم عندما يصيبني مكركه. 42
    ينفذ صبرم عندما أكاجو مشكمة. 43
    أصبر عمى الضراء كما أسر بالسراء.  44
    أشعر باليأس عندما تككف الظركؼ ضدم.  45
    أصبر كأحتسب في مصيبتي.  46
    .أكمف بأف الصبر مفتاح الفرج 47
    أؤمف بأف القضاء كالقدر بيد ا سبحانو كتعالى. 48
    أتقبؿ فكرة فقد شخص عزيز ألنو قضاء ا. 49
    أخاؼ مف المستقبؿ. 50
نا إليو راجعكف(. 51     أرتاح عندما أردد عبارة )إنا  كا 
    أتقبؿ ما يحدث لي ألنو مف عند ا. 52
    .أقنع بما قسمو ا لي 53
    أرضى بنصيبي في ىذه الدنيا. 54
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 (6) ممحق رقم
 مقياس الصالبة النفسية الصورة النيائية ل

 ال  أحيانان  نعـ  العبارة                        ـ
    ألتـز بالقيـ االجتماعية السائدة في المجتمع .  1
    أدافع عف مبادئي. 2
    أحب الحياة الخالية مف المشكبلت. 3
    أكاجو التحديات بقكة. 4
    أكمف بأف الصبر مفتاح الفرج. 5
    أعفك عف المخطئ بحقي. 6
    أصبر عمى األمراض كاآلالـ. 7
    أتحمؿ المحف كالشدائد. 8
    عمى نفسي في مكاقؼ الغضب. أسيطر 9
    أستطيع التأثير في األمكر التي تحدث لي. 10
    أؤمف بأف القضاء كالقدر بيد ا سبحانو كتعالى. 11
    أستثمر معظـ كقتي في أشياء مفيدة.           12
    التـز بتحقيؽ أىداؼ في ىذه الحياة.  13
    أتحمؿ الصعاب في ىذه الحياة. 14
    األحداث الضاغطة تزيدني قكة كصبلبة. 15
    أتذكر مصائب غيرم عندما يصيبني مكركه. 16
    عندما أكاجو مشكمة.ينفذ صبرم  17
    أصبر عمى الضراء كما أسر بالسراء. 18
    ألنو قضاء ا.أتقبؿ فكرة فقد شخص عزيز  19
    أشعر باليأس عندما تككف الظركؼ ضدم. 20
    أكافح لكي أصؿ إلى ما أريد.  21
    ت المناسبة.اأفشؿ في اتخاذ القرار  22
    استطيع حؿ المشكبلت التي تكاجيني. 23
    أعجز عف مكاجية ما يعترضني مف أزمات. 24
    أرغب في الكشؼ عف األمكر الغامضة التي تحيط بي. 25
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 ال أحيانان  نعـ العبارة ـ
    أخطط لحياتي بشكؿ جيد. 26
    أتحمؿ المسؤكلية اتجاه اآلخريف.  27
    أقكـ بالكاجبات المترتبة عمي.  28
    أصاب بالممؿ مف الحياة الركتينية. 29
    أصبر كأحتسب في مصيبتي. 30
    أخاؼ مف المستقبؿ. 31
    أرل أف الحياة عمؿ ككفاح كليست فرص. 32
    أتحكـ في سير أحداث حياتي.  33
    أتابع قضايا كطني باىتماـ. 34
    أفي بالكعد الذم أقطعو عمى نفسي. 35
    المساعدة لآلخريف.أقدـ  36
    أكاجو بنجاح التغيرات التي تحدث لي.  37
نا إليو راجعكف(. 38     أرتاح عندما أردد عبارة )إنا  كا 
    ىك غامض. أتجنب مكاجية كؿ ما 39
    أسيطر عمى انفعاالتي عند الحزف. 40
    أقكـ بما أرغب بو. 41
    أستفيد مف خبرتي في الحياة في مكاجية الصعاب. 42
    أخاؼ مكاجية األزمات. 43
    أشارؾ بالمناسبات العائمية. 44
    أتقبؿ ما يحدث لي ألنو مف عند ا. 45
    أتراجع سريعان حينما أفشؿ في مكاجية أمر صعب. 46
    أفقد ىدكئي بسرعة إذا اختمفت مع اآلخريف. 47
    أشارؾ باألنشطة التي تخدـ كطني. 48
    أبذؿ الجيد الكافي لتجاكز العقبات التي تعترضني. 49
    أبادر لحؿ مشكبلت مف حكلي. 50
    أقنع بما قسمو ا لي. 51
    أرضى بنصيبي في ىذه الدنيا. 52
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 (7) ممحق رقم
 مقياس الطمأنينة االنفعالية الصورة المبدئية ل

 نتماء إلى الجماعة البعد األول : شعور الفرد باال 
 أف ىإل تدفعو مشتركة مصالح بيـ تربطو مجمكعة مف فرد بأنو المرء شعكررائيان بأنو: "كيعرؼ إج    
لىك  كيعطي, يأخذ  أف يستطيع بأنو يشعر أف إلى حاجة في أنو ,كما كالمساعدة الحماية منيـ يمتمس أف ا 
 ."األحياف بعض في األشياء بيذه غيره يمد
 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد   العبارة ـ
   حب أف أككف مع الناس عمى أف أككف بمفردم.أ 1
   أجد الراحة عندما أككف بمفردم. 2
   أنا شخص أحب اآلخريف. 3
   أشعر بأنني كحيد حتى كأنا بيف الناس. 4
   أتقبؿ رأم أصدقائي في تصرفاتي. 5
   أشعر بأف الناس تبتعد عني. 6
   نقطع عف االتصاؿ باآلخريف.أكثيران ما  7
   شارؾ باتخاذ القرارات الخاصة في األسرة.أ 8
   العمؿ مع اآلخريف يكلد لدم الراحة كالمتعة. 9

   أعيش مع الناس كأتعامؿ معيـ بمحبة كمكدة. 10
   أحرص عمى تبادؿ الزيارات مع أقاربي كأصدقائي. 11
   سجاـ مع اآلخريف.نأستطيع أف أعيش كأعمؿ با 12
   جتماع كالتكدد مع الناس.أميؿ إلى االنتماء كاال 13
   أتكيؼ بسيكلة كأككف سعيدان في أم مكقؼ اجتماعي. 14
   أشعر كثيران بأني كحيد في ىذه الحياة. 15
   أرل أف االحتكاؾ بالناس يسبب المشاكؿ. 16
   أكره االشتراؾ في المناسبات الجماعية. 17
 .....................................................ىؿ ىذه العبارات كافية لقياس البعد؟ 

        ................................................   ىؿ ىناؾ عبارات مكررة, أك يجب حذفيا؟
  ..............................................ىؿ ىناؾ عبارات يجب إضافتيا؟ كما ىي؟
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 اآلخريالبعد الثاني: شعور الفرد بتقبل ومحبة 
 في المتكاممة كحدتو المستقبؿ في لو الذم يؤمف العاطفي ىك شعكر الفرد بالتكازفكيعرؼ إجرائيان:     
 .السميمة االجتماعية عبلقاتو ممارسة كفي االختيار حرية في السمكؾ, تقرير

 الصياغة مناسبة تنتمي لمبعد  العبارة ـ
   أشعر بالسعادة إذا فرح اآلخريف. 18
   أني أتمقى قدران كافيان مف المديح كالثناء. أشعر 19
   أنا محبكب مف الناس. 20
   عندم شعكر بأني عبء عمى اآلخريف. 21
   أشعر باف اآلخريف ال ييتمكف برأم. 22
   أستطيع أف أتعامؿ مع الناس بالحب. 23
   أفقد اىتماـ الناس بي كقد يعاممكني ببركد كجفاء. 24
   مة الطيبة مف اآلخريف.أشعر بالمعام 25
   أشعر أف الناس يسخركف مني. 26
   أشعر دائمان بأني محترمان مف اآلخريف. 27
   أشعر معظـ كقتي أف كجكدم مع اآلخريف غير مرغكب بو. 28
   أشعر باالنسجاـ مع اآلخريف. 29
   أستطيع أف أعمؿ بانسجاـ مع اآلخريف. 30
   أف اآلخريف يضمركف لي الشر.كثيران ما ينتابني شعكر ب 31
   معظـ الكقت ال أخذ بعيف االعتبار مشاعر اآلخريف. 32
   تعرضت كثيران لبلحتقار مف اآلخريف. 33
   أشعر أف الناس يعتقدكف أنني غير طبيعي 34

 ىؿ ىذه العبارات كافية لقياس البعد؟

......................................................................................... 

 ىؿ ىناؾ عبارات مكررة, أك يجب حذفيا؟
........................................................................................ 

 ىؿ ىناؾ عبارات يجب إضافتيا؟ كما ىي؟ 
.......................................................................................... 
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 البعد الثالث: شعور الفرد باالرتياح 
 الصراعاتكندرة  االنفعالي, كاالستقرار كاالرتياح باليدكء ىك شعكر الفردكيعرؼ إجرائيان بأنو: "    

 .كالتكترات كالقمؽ"
 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ

   تجرح مشاعرم بسيكلة. 35
   ر باالستقرار في حياتي.أشع 36
   أشعر بقمة االرتياح في أغمب األحياف. 37
   أخاؼ مف المنافسة مع زمبلئي. 38
   أشعر بالقمؽ مف كقكع مكركه لي. 39
   أشعر عادة بالرضا كالقناعة. 40
   كثيران ما أتحاكؿ مف شخص سعيدان جدان إلى شخص حزينان جدان. 41
   مى مشاعرم.ال أستطيع السيطرة ع 42
   أنا شخص مسترخي كلست متكتران. 43
   تظير في ذىني األكىاـ كاألفكار السكداء إذا كاجيتني مشكمة. 44
   ال أستطيع النـك عندما تراكدني أفكار مزعجة. 45
   أشعر بالقمؽ إزاء المكاقؼ الغامضة. 46
   أشعر دائمان أنني ميدد. 47
   ز عف مكاجية مشكمة.أشعر باإلجياد عندما أعج 48
   أعاني مف تقمبات في مزاجي.  49
   ال أستطيع ضبط انفعاالتي. 50
   أفقد شييتي لمطعاـ عندما تكاجيني مشكمة. 51
   أغضب بسرعة إذا سخر مني أحد. 52
   ألجأ إلى تناكؿ األقراص المنكمة عند التعرض لمشكمة. 53
   تثارتي.أنا شخص عصبي المزاج كمف السيؿ اس 54
   أرتبؾ ك أخجؿ عندما أتحدث مع اآلخريف. 55
   تنقصني مشاعر الفرح كالسعادة معظـ األحياف. 56
   أنا شخص حزيف كقد أبكي في كثير مف األحياف 57
   الغضب ىك السبب في معظـ مشاكمي. 58
   أحيانان يزيد غضبي عف الحد لدرجة تفقدني السيطرة عمى أفعالي. 59
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 (8رقم)ممحق 
 بعد التحكيم مقياس الطمأنينة االنفعالية 

 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ
   أفضؿ أف أككف مع الناس عمى أف أككف بمفردم. 1
   أتبادؿ الزيارات مع أقاربي كأصدقائي.  2
   أغيب لفترة طكيمة دكف سؤاؿ الناس عني. 3
   أجد نفسي كحيدان حتى كأنا بيف الناس. 4
   أتقبؿ نقد تصرفاتي مف اآلخريف. 5
   استمتع بالعمؿ مع اآلخريف. 6
   انقطع عف التكاصؿ مع مف حكلي. 7
   أشارؾ باتخاذ القرارات الخاصة بأسرتي.  8
   أرافؽ الناس في جكالتيـ )زياراتيـ(.  9
   أعاني مف الكحدة.  10
   أتجنب االحتكاؾ بالناس. 11
   في المناسبات الجماعية.أحب االشتراؾ  12
   أتكيؼ بسيكلة في أم مكقؼ اجتماعي. 13
   أفرح لفرح اآلخريف.                         14
   أتمقى المديح كالثناء ممف حكلي.  15
   أحب اآلخريف. 16
   أشعر أف الناس يسخركف مني. 17
   أفتقد اىتماـ الناس بي.  18
   لناس.أجد نفسي عبئان عمى ا 19
   أتعامؿ مع الناس بمكدة.  20
   أجد نفسي محبكبان مف الناس. 21
   أعيش بانسجاـ مع اآلخريف. 22
   يعاممني اآلخركف باحتراـ. 23
   أشعر بالمعاممة الطيبة مف األسرة كاألقارب. 24
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 الصياغة مناسبة  تنتمي لمبعد  العبارة ـ
   أتعرض لئلىانة مف اآلخريف. 25
   أخاؼ مف األذل الذم قد يكقعو اآلخركف بي. 26
   ال أبالي بمشاعر اآلخريف.  27
   أتكدد لمناس بالكممات الطيبة. 28
   تجرح مشاعرم بسيكلة. 29
   أشعر باالستقرار في حياتي. 30
   أخشى كقكع مكركه لي. 31
   أخاؼ مف المنافسة مع زمبلئي. 32
   أسيطر عمى مشاعرم.  33
   كثيران ما أتحكؿ مف شخص سعيد جدان إلى شخص حزيف جدان. 34
   أفكر في الجكانب السمبية أكثر مف اإليجابية في أم مكضكع. 35
   يضطرب نكمي عندما تراكدني أفكار مزعجة. 36
   أقمؽ عندما أككف بانتظار نتيجة ما.  37
   أتعب عندما أعجز عف مكاجية مشكمة ما.  38
   عاالتي.اضبط انف 39
   أفقد شييتي لمطعاـ عندما تكاجيني مشكمة.  40
   أغضب بسرعة إذا سخر مني أحد.  41
   أفتقد مشاعر الفرح كالسعادة.  42
   أرتبؾ كأخجؿ عندما أتحدث مع اآلخريف. 43
   أتناكؿ األقراص المنكمة عند التعرض لمشكمة.  44
   أبكي في كثير مف األحياف. 45
   ألمكر بسيطة ال تستدعي الغضب. أغضب 46

 
  



 
193 

 (9ممحق رقم )
 مقياس الطمأنينة االنفعالية بعد التحكيم لممرة الثانية

 ال حيانان أ نعـ  العبارة                               ـ
    أفضؿ أف أككف مع الناس عمى أف أككف بمفردم. 1
    أتبادؿ الزيارات مع أقاربي كأصدقائي.  2
    ب لفترة طكيمة دكف سؤاؿ الناس عني.أغي 3
    أجد نفسي كحيدان حتى كأنا بيف الناس. 4
    أتقبؿ نقد تصرفاتي مف اآلخريف. 5
    استمتع بالعمؿ مع اآلخريف. 6
    انقطع عف التكاصؿ مع مف حكلي. 7
    أشارؾ باتخاذ القرارات الخاصة بأسرتي.  8
    راتيـ(. أرافؽ الناس في جكالتيـ )زيا 9
    أعاني مف الكحدة.  10
    أحب االشتراؾ في المناسبات الجماعية. 11
    أتكيؼ بسيكلة في أم مكقؼ اجتماعي. 12
    أفرح لفرح اآلخريف.  13
    أتمقى المديح كالثناء ممف حكلي.  14
    أحب اآلخريف. 15
    أشعر أف الناس يسخركف مني. 16
    الناس بي. أفتقد اىتماـ  17
    أجد نفسي عبئان عمى الناس. 18
    أتعامؿ مع الناس بمكدة.  19
    أجد نفسي محبكبان مف الناس. 20
    أعيش بانسجاـ مع اآلخريف. 21
    يعاممني اآلخركف باحتراـ. 22
    أشعر بالمعاممة الطيبة مف األسرة كاألقارب. 23
    أتعرض لئلىانة مف اآلخريف. 24
    أخاؼ مف األذل الذم قد يكقعو اآلخركف بي. 25
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 ال أحيانان  نعـ العبارة ـ
    ال أبالي بمشاعر اآلخريف.  26
    أتكدد لمناس بالكممات الطيبة. 27
    تجرح مشاعرم بسيكلة. 28
    أشعر باالستقرار في حياتي. 29
    أخشى كقكع مكركه لي. 30
    مبلئي.أخاؼ مف المنافسة مع ز  31
    أضبط انفعاالتي.  32
    كثيران ما أتحكؿ مف شخص سعيد جدان إلى شخص حزيف جدان. 33
    أفكر في الجكانب السمبية أكثر مف اإليجابية في أم مكضكع يكاجيني. 34
    يضطرب نكمي عندما تراكدني أفكار مزعجة. 35
    أقمؽ عندما أككف بانتظار نتيجة ما.  36
    عب عندما أعجز عف مكاجية مشكمة ما. أت 37
    أفقد شييتي لمطعاـ عندما تكاجيني مشكمة.  38
    أغضب بسرعة إذا سخر مني أحد.  39
    أفتقد مشاعر الفرح كالسعادة.  40
    أرتبؾ كأخجؿ عندما أتحدث مع اآلخريف 41
    أتناكؿ األقراص المنكمة عند التعرض لمشكمة.  42
    ي في كثير مف األحياف.أبك 43
    أغضب ألمكر بسيطة ال تستدعي الغضب. 44
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 (10ممحق رقم )
 مقياس الطمأنينة االنفعالية الصورة النيائية ل

 ال حيانان أ نعـ  العبارة                               ـ
    أفضؿ أف أككف مع الناس عمى أف أككف بمفردم. 1
    مع أقاربي كأصدقائي. أتبادؿ الزيارات  2
    تجرح مشاعرم بسيكلة. 3
    أفرح لفرح اآلخريف. 4
    أتمقى المديح كالثناء ممف حكلي. 5
    أحب اآلخريف. 6
    أشعر باالستقرار في حياتي. 7
    أغيب لفترة طكيمة دكف سؤاؿ الناس عني. 8
    أجد نفسي كحيدان حتى كأنا بيف الناس. 9
    خركف مني.أشعر أف الناس يس 10
    .أخشى كقكع مكركه لي 11
    أفتقد اىتماـ الناس بي. 12
    أخاؼ مف المنافسة مع زمبلئي. 13
    أتقبؿ نقد تصرفاتي مف اآلخريف. 14
    استمتع بالعمؿ مع اآلخريف. 15
    انقطع عف التكاصؿ مع مف حكلي. 16
    أجد نفسي عبئان عمى الناس. 17
    أتعامؿ مع الناس بمكدة. 18
    أجد نفسي محبكبان مف الناس. 19
    أضبط انفعاالتي. 20
    كثيران ما أتحكؿ مف شخص سعيد جدان إلى شخص حزيف جدان. 21
    أفكر في الجكانب السمبية أكثر مف اإليجابية في أم مكضكع يكاجيني. 22
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 ال أحيانان  نعـ العبارة ـ
    يضطرب نكمي عندما تراكدني أفكار مزعجة. 23
    ف بانتظار نتيجة ما. أقمؽ عندما أكك  24
    أشارؾ باتخاذ القرارات الخاصة بأسرتي. 25
    أرافؽ الناس في جكالتيـ )زياراتيـ(. 26
    أعاني مف الكحدة. 27
    أحب االشتراؾ في المناسبات الجماعية. 28
    أعيش بانسجاـ مع اآلخريف. 29
    يعاممني اآلخركف باحتراـ. 30
    ة مف األسرة كاألقارب.أشعر بالمعاممة الطيب 31
    أتعب عندما أعجز عف مكاجية مشكمة ما.  32
    أفقد شييتي لمطعاـ عندما تكاجيني مشكمة.  33
    أغضب بسرعة إذا سخر مني أحد.  34
    أفتقد مشاعر الفرح كالسعادة.  35
    أتكيؼ بسيكلة في أم مكقؼ اجتماعي. 36
    أتعرض لئلىانة مف اآلخريف. 37
    أخاؼ مف األذل الذم قد يكقعو اآلخركف بي. 38
    .أرتبؾ كأخجؿ عندما أتحدث مع اآلخريف 39
    ف.أبكي في كثير مف األحيا 40
    ال أبالي بمشاعر اآلخريف. 41
    أغضب ألمكر بسيطة ال تستدعي الغضب. 42
    أتكدد لمناس بالكممات الطيبة. 43
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 (11ممحق رقم )
 "االلتزام"  المصححة لمفردات بعدرتباط اال معامالت 

 معامؿ االرتباط العبارة ـ
 0.32 ألتـز بالقيـ االجتماعية السائدة في المجتمع . 1
 0.30 أدافع عف مبادئي. 2
 0.39 أستثمر معظـ كقتي في أشياء مفيدة. 3
 0.32 التـز بتحقيؽ أىداؼ في ىذه الحياة . 4
 0.35 أتحمؿ المسؤكلية اتجاه اآلخريف. 5
 0.53 أقكـ بالكاجبات المترتبة عمي. 6
 0.38 أتابع قضايا كطني باىتماـ. 7
 0.60 أفي بالكعد الذم أقطعو عمى نفسي. 8
 0.48 أقدـ المساعدة لآلخريف. 9

 0.38 أشارؾ بالمناسبات العائمية. 10
 0.47 أشارؾ باألنشطة التي تخدـ كطني. 11
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 (12ممحق رقم )
 كم"تح"ال المصححة لمفردات بعدرتباط اال معامالت 

 معامؿ االرتباط ةالعبار  ـ
 0.46 أعفك عف المخطئ بحقي. 12
 0.08- أؤمف بالحظ كالنصيب. 13
 0.57 أسيطر عمى نفسي في مكاقؼ الغضب. 14
 0.53 تطيع التأثير في األمكر التي تحدث لي.أس 15
 0.45 أكافح لكي أصؿ إلى ما أريد. 16
 0.80 ت المناسبة.اأفشؿ في اتخاذ القرار  17
 0.52 أخطط لحياتي بشكؿ جيد. 18
 0.40 أرل أف الحياة عمؿ ككفاح كليست فرص. 19
 0.21 أتحكـ في سير أحداث حياتي. 20
 0.50 د الحزف.أسيطر عمى انفعاالتي عن 21
 0.51 أقكـ بما أرغب بو . 22
 0.38 أفقد ىدكئي بسرعة إذا اختمفت مع اآلخريف. 23
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 (13ممحق رقم )
 تحدي""ال المصححة لمفردات بعدرتباط اال معامالت  (12جدول)

 معامؿ االرتباط عبارةال ـ 
 0.13 أحب الحياة الخالية مف المشكبلت.  24
 0.35 يات بقكة.أكاجو التحد 25
 0.26 أتحمؿ الصعاب في ىذه الحياة. 26
 0.35 األحداث الضاغطة تزيدني قكة كصبلبة. 27
 0.33 استطيع حؿ المشكبلت التي تكاجيني.  28
 0.30 أعجز عف مكاجية ما يعترضني مف أزمات. 29
 0.09 أرغب في الكشؼ عف األمكر الغامضة التي تحيط بي.  30
 0.09 مف الحياة الركتينية. أصاب بالممؿ  31
 0.43 أكاجو بنجاح التغيرات التي تحدث لي. 32
 0.16 أتجنب مكاجية كؿ ماىك غامض. 33
 0.31 أستفيد مف خبرتي في الحياة في مكاجية الصعاب. 34
 0.46 أخاؼ مكاجية األزمات. 35
 0.45 أتراجع سريعان حينما أفشؿ في مكاجية أمر صعب. 36
 0.21 د الكافي لتجاكز العقبات التي تعترضني.أبذؿ الجي 37
 0.40 أبادر لحؿ مشكبلت مف حكلي.  38
 0.04 أصر عمى القياـ باألعماؿ التي أحبيا ميما كانت النتيجة . 39
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 (14ممحق رقم )
 صبر""ال المصححة لمفردات بعدرتباط اال معامالت  (13جدول)

 معامؿ االرتباط العبارة ـ

 0.54 ر عمى األمراض كاآلالـ.أصب 40

 0.54 أتحمؿ المحف كالشدائد. 41

 0.48 أتذكر مصائب غيرم عندما يصيبني مكركه. 42

 0.19 ينفذ صبرم عندما أكاجو مشكمة. 43

 0.61 أصبر عمى الضراء كما أسر بالسراء.  44

 0.42 أشعر باليأس عندما تككف الظركؼ ضدم.  45

 0.57 . أصبر كأحتسب في مصيبتي 46

 0.70 أكمف بأف الصبر مفتاح الفرج. 47
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 (15ممحق رقم )
 اإليمان بالقضاء والقدر" " المصححة لمفردات بعدرتباط اال 

 معامؿ االرتباط عبارةال ـ

 0.42 أؤمف بأف القضاء كالقدر بيد ا سبحانو كتعالى. 48

 0.47 .أتقبؿ فكرة فقد شخص عزيز ألنو قضاء ا 49

 0.31 أخاؼ مف المستقبؿ. 50

نا إليو راجعكف(. 51  0.20 أرتاح عندما أردد عبارة )إنا  كا 

 0.58 أتقبؿ ما يحدث لي ألنو مف عند ا. 52

 0.56 أقنع بما قسمو ا لي. 53

 0.54 أرضى بنصيبي في ىذه الدنيا. 54
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 (16ممحق رقم )
 دات بعد "شعور الفرد باالنتماء إلى الجماعة"معامالت االرتباط المصححة لمفر 

 معامل االرتباط العبارة م
 0.23 أفضؿ أف أككف مع الناس عمى أف أككف بمفردم. 1
 0.49 أتبادؿ الزيارات مع أقاربي كأصدقائي. 2
 0.40 أغيب لفترة طكيمة دكف سؤاؿ الناس عني. 3
 0.38 أجد نفسي كحيدان حتى كأنا بيف الناس. 4
 0.45 قبؿ نقد تصرفاتي مف اآلخريف.أت 5
 0.35 استمتع بالعمؿ مع اآلخريف. 6
 0.48 انقطع عف التكاصؿ مع مف حكلي. 7
 0.29 أشارؾ باتخاذ القرارات الخاصة بأسرتي. 8
 0.43 أرافؽ الناس في جكالتيـ )زياراتيـ(. 9

 0.25 أعاني مف الكحدة. 10
 0.52 .أحب االشتراؾ في المناسبات الجماعية 11
 0.51 أتكيؼ بسيكلة في أم مكقؼ اجتماعي 12
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 (17ممحق رقم )
 ( معامالت االرتباط المصححة لمفردات بعد " شعور الفرد بتقبل ومحبة اآلخرين "19جدول)        

 معامل االرتباط العبارة م
 0.53 أفرح لفرح اآلخريف.  13
 0.40 أتمقى المديح كالثناء ممف حكلي.  14
 0.34 أحب اآلخريف. 15
 0.43 أشعر أف الناس يسخركف مني. 16
 0.38 أفتقد اىتماـ الناس بي.  17
 0.60 أجد نفسي عبئان عمى الناس. 18
 0.50 أتعامؿ مع الناس بمكدة.  19
 0.63 أجد نفسي محبكبان مف الناس. 20
 0.48 أعيش بانسجاـ مع اآلخريف. 21
 0.66 تراـ.يعاممني اآلخركف باح 22
 0.47 أشعر بالمعاممة الطيبة مف األسرة كاألقارب. 23
 0.38 أتعرض لئلىانة مف اآلخريف. 24
 0.14 أخاؼ مف األذل الذم قد يكقعو اآلخركف بي. 25
 0.27 ال أبالي بمشاعر اآلخريف.  26
 0.27 أتكدد لمناس بالكممات الطيبة. 27
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 (18ممحق رقم )
 الرتباط المصححة لمفردات بعد" شعور الفرد باالرتياح "معامالت ا

 ـ 
معامؿ  العبارة

 االرتباط
 0.50 تجرح مشاعرم بسيكلة. 28
 0.34 أشعر باالستقرار في حياتي. 29
 0.27 أخشى كقكع مكركه لي. 30
 0.18 أخاؼ مف المنافسة مع زمبلئي. 31
 0.20 أضبط انفعاالتي.  32
 0.42 شخص سعيد جدان إلى شخص حزيف جدان. كثيران ما أتحكؿ مف 33
 0.40 أفكر في الجكانب السمبية أكثر مف اإليجابية في أم مكضكع يكاجيني. 34
 0.33 يضطرب نكمي عندما تراكدني أفكار مزعجة. 35
 0.38 أقمؽ عندما أككف بانتظار نتيجة ما.  36
 0.28 أتعب عندما أعجز عف مكاجية مشكمة ما.  37
 0.20 شييتي لمطعاـ عندما تكاجيني مشكمة.  أفقد 38
 0.44 أغضب بسرعة إذا سخر مني أحد.  39
 0.34 أفتقد مشاعر الفرح كالسعادة.  40
 0.34 أرتبؾ كأخجؿ عندما أتحدث مع اآلخريف 41
 0.16- أتناكؿ األقراص المنكمة عند التعرض لمشكمة.  42
 0.43 أبكي في كثير مف األحياف. 43
 0.34 ألمكر بسيطة ال تستدعي الغضب. أغضب 44
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
 :عنوان الدراسة

 الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالطمأنينة االنفعالية لدل عينة مف المسنيف في محافظة حمب. 
 أىداف الدراسة: 

الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية لدل طبيعة العبلقة بيف  إلى الكشؼ عف ىدفت ىذه الدراسة    
مستكل الصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف, كالكشؼ عما إذا كاف الكشؼ عف المسنيف, ك 

ند المسنيف يمكف أف تعزل عىناؾ فركؽ في مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية كالطمأنينة االنفعالية 
لممسنيف, كمعرفة ما إذا كاف ىناؾ  (, الحالة االجتماعيةالجنسالسف, )كلبعض المتغيرات الديمكغرافية 

التنبؤ بالصبلبة الكشؼ عف إمكانية الطمأنينة االنفعالية, ك  فيكالحالة االجتماعية  الجنسأثر لتفاعؿ 
 الية.النفسية اعتمادان عمى أبعاد الطمأنينة االنفع

 عينة الدراسة: 
 )60(محافظة حمب ممف تتجاكز أعمارىـ  المقيميفمف المسنيف  )220(تككنت عينة الدراسة مف     

 , تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية. مسنة )90(مسف ك )130(سنة بكاقع 
 أدوات الدراسة:

 )إعداد: الباحثة(. استمارة جمع البيانات        -
 )إعداد: الباحثة(.     مقياس الصبلبة النفسية  -
 مقياس الطمأنينة االنفعالية   )إعداد: الباحثة(. -

 منيج الدراسة:
 التحميمي االرتباطي.اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي     

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 نفعالية.العبلقة بيف الصبلبة النفسية كالطمأنينة االلمكشؼ عف  :بيرسكفارتباط معامؿ . 1

متوسط درجات الصالبة النفسية والطمأنينة لمكشؼ عف داللة الفركؽ في T-Test: " ت"اختبار.2 �

 .الجنساالنفعالية والتي تعزى لمتغير 

الصبلبة النفسية كالطمأنينة  درجات متكسط في الفركؽ عف لمكشؼ :(Anovaتحميؿ التبايف األحادم ). 3 �
 ر كالحالة االجتماعية.االنفعالية كالتي تعزل لمتغيرّم العم

 .األحادم التبايف تحميؿ عف الناتجة الفركؽ اتجاه عف لمكشؼ :(Scheffeاختبار شيفيو ) .4

 كالحالة االجتماعية في الطمأنينة االنفعالية. الجنسأثر تفاعؿ  : لمكشؼ عفتحميؿ التبايف الثنائي. 5

 .أبعاد الطمأنينة االنفعالية نفسية اعتمادان عمىاالنحدار المتعدد لمتكصؿ إلى معادلة التنبؤ بالصبلبة ال. 6 �
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 نتائج الدراسة:
 أسفرت نتائج الدراسة عف ما يمي: 
 انخفاض مستكل الصبلبة النفسية لدل المسنيف عينة الدراسة. -1
 انخفاض مستكل الطمأنينة االنفعالية لدل المسنيف عينة الدراسة. -2
كدرجات  بأبعادىا بيف درجات الشعكر بالصبلبة النفسية كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيان  -3

 الشعكر بالطمأنينة االنفعالية لدل عينة مف المسنيف في محافظة حمب.
لدل المسنيف تعزل لمتغير بأبعادىا كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية  -4

 لصالح الذككر. الجنس
لدل المسنيف تعزل لمتغير العمر, في مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -5

  .(70-60)كأخيران  (80-71)ثـ  (90-81) كتـ ترتيب الفئات العمرية كما يمي:
لدل المسنيف تعزل لمتغير الحالة كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالصبلبة النفسية  -6

ككؿ مف )المطمقيف كاألرامؿ كغير المتزكجيف( لصالح المتزكجيف,  االجتماعية, كذلؾ بيف المتزكجيف
كأيضان بيف كؿ مف )المطمقيف كاألرامؿ( كغير المتزكجيف لصالح )المطمقيف كاألرامؿ(, في حيف لـ تكجد 

  فركؽ بيف األرامؿ كالمطمقيف.
المسنيف تعزل لمتغير لدل عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالطمأنينة االنفعالية  -7

 .الجنس
لدل المسنيف تعزل لمتغير عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الشعكر بالطمأنينة االنفعالية  -8

 العمر.
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Summary�

dy is:The title of the stu�

"Psychological Hardiness And its Relation To The Emotional Security In a 

sample of aged people in Aleppo City".                                                         �

The Aims of The study are:�

This study aimed To identify the nature of the relationship between 

Psychological Hardiness and Emotional Security in the elderly people, and 

detect the level of Psychological Hardiness and Emotional Security in the 

elderly people, and to identify whether there are differences in the level of 

Psychological Hardiness and Emotional Security can be due to certain 

demographic variables such as (age, gender, social status) in the elderly people, 

and knowing whether There is effect of the interaction between the variant of 

gender and the social status in Emotional Security  on the elderly people, and 

detect Predictability of Psychological Hardiness through the dimensions of  

Emotional Security. 

The Study sample: 

The sample of this research consists of (220) Elders, who are Living in the City 

of Aleppo, And Their age is Exceeding (60)Years, (130 Male and 90 Female) 

They have been selected randomly. 

The study tools: 

1- General data form (Researcher made). 

2- The scale of Psychological Hardiness for Elders (Researcher made). 

3- The scale of Emotional Security for Elders (Researcher made). 

The  Methodology of the study:  

The researcher used the analytical and descriptive method. 

Static styles are uesed in the study: 

1. Pearson correlation coefficient: to reveal the relation between 

Psychological Hardiness and Emotional Security. 

2. T-Test: to detect significant differences between the mean scores of 

Psychological Hardiness and Emotional Security due to variable gender.  

3. One Way ANOVA: to detect significant differences between the mean 

scores Psychological Hardiness and Emotional Security due to variables  

age and social status. 
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4. Sheffa Test: to detect the direction of differences resulting from the 

analysis of variance. 

5. Analysis of variance Duo (2 X 2): to detect the effect of the interaction 

between gender, social status on Emotional Security. 

     6. Multi-steps Regression analysis:to detect Predictability of Psychological 

Hardiness through the dimensions of  Emotional Security.   

The Results of the study: 

1- The low level of psychological hardness on Elders study sample. 

2- The low level of The Emotional Security on Elders study sample. 

3-There is a statistical a negative correlation relation between dimensions of 

psychological hardness and Emotional Security In a sample of aged people in 

Aleppo City. 

4- There were statistically significant differences in level of  feeling with 

psychological Hardiness with It′s dimensions due to the variable gender For 

males. 

5- There were statistically significant differences in level of  feeling with 

psychological Hardiness due to the variable age, and aged groups have been 

arranged as (81-90) then (71-80) and finally (60-70). 

6- There were statistically significant differences in level of  feeling with 

psychological Hardiness due to the variable social status,  between Married and 

(Divorced, Unmarried, Widows) for Married, and also between (Divorced, 

Widows) and Unmarried for (Divorced, Widows), and There were not 

differences between (Divorced, Widows). 

7- There were not statistically significant differences in level of  feeling with 

Emotional Security due to the variable gender. 

8- There were not statistically significant differences in level of  feeling with 

Emotional Security due to the variable age. 

9- There were statistically significant differences in level of  feeling with 

Emotional Security due to the variable social status, the high groups were        

Married, then Unmarried, then Widows, finally  Divorced. 

10- There were effect of the interaction between the variant of gender and the 

social status in Emotional Security. 

11- Predictability of Psychological Hardiness through the dimensions of  

Emotional Security.  
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