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الصالبة النفسية لدى أعوان الحماية املدنية في ضوء متغير الخبرة 

 )دراسة مقارنة بمدينة البويرة(  املهنية

 لحسن بوعبد هللا أ.د.                               بن سالم ايديرط.د.

  2وحدة البحث تنمية املوارد البشرية سطيف 

 :امللخص

روق في مستويات الصالبة النفسية  لدى أعوان يهدف هذا البحث إلى التعرف على الف

عون  34تدخالت الحماية املدنية، وذلك عبر منظور الخبرة املهنية. ولقد تكونت عينة البحث من 

 تدخالت، حيث 
ُ
عون تدخالت ال تتعدى خبرتهم سنة  17مت إلى قسمين متساويين للحصول على ًس ق

ت. وتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، سنوا 5عون تدخالت ذوي خبرة تتعدى  17واحدة  و 

حيث يسمح بالحصول على بيانات كمية ما يمكننا من معرفة مستويات الصالبة النفسية واملقارنة 

في الصالبة النفسية لدى أعوان تدخالت الحماية  إحصائيا دالة فروق وجودوأظهرت النتائج  بينها.

سنوات يتمتعون بصالبة نفسية عالية بينما  5وق خبرتهم املدنية، حيث تبين أن األعوان الذين تف

األعوان الذين تقل خبرتهم عن سنة فلديهم صالبة نفسية متوسطة. أما بالنسبة ألبعاد الصالبة 

 5إحصائيا في بعد االلتزام و التحدي لصالح األعوان الذين تفوق خبرتهم  دالة فقد وجدت فروق

  بعد التحكم.سنوات، لكن لم تظهر فروق بالنسبة ل

Abstract : 

This research aims to identify differences in the levels of psychic robustness through 

professional experience among civil protection intervention officers. The study sample consisted 

of 34 intervention officers divided into two equal parts: 17 intervention agents whose working 

experience did not exceed one year, and 17 others whose working experience exceeded five years. 

The study was based on the analytic descriptive approach which made it possible to have 

quantitative data on psychic robustness and make a comparison. The results showed a statistically 

significant difference in robustness among the civil protection intervention agents. Civil 

protection agents with more than five years of working experience have been found to be more 

robust than agents with less than one year of experience. As for the dimensions of "commitment 

and challenge", significant statistical differences were found among the agents of interventions 
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whose working experience exceeded five years, but the statistical difference is not proven for the 

dimension of "control". 

 خلفية الدراسة :

تجعله عرضة ملواقف أو أحداث  السرعةيعيش اإلنسان اليوم في عصر يتميز ب

يسعى منذ القدم و بحكم طبعه غير مألوفة بالنسبة للحياة اليومية املعتادة، لذا فهو 

واألمان من األخطار   باحثا عن االستقراركاته وفطرته إلى الحذر لحماية نفسه وممتل

الحماية املدنية جهازا أو  هيئة، حيث تعتبر املحدقة متخذا في ذلك تنظيمات وقائية

تهيئتهم ألداء دور فعال في مختلف الظروف  وسيلة الدولة القادرة على إعداد أعوانها و

 ملختلف املخاطر لهذه املواجهة، ما يجعل عون الحماية املدنية بدوره هو اآل 
ً
خر  عرضة

 أين يمكن أن تتجسد آثارها على الصعيد النفس ي أو الجسدي على حد سواء.

تعد أسالك الحماية املدنية أجهزة هامة في املجتمعات والدول الحديثة نظرا ملا 

تقدمه من مهام إنسانية أثناء الكوارث كالزالزل والفيضانات، إضافة إلى مختلف 

األول ملواجهة هذه الكوارث  طخطيرة، حيث يكون أعوانها في الخالحوادث اليومية ال

وبحكم طبيعة عملهم هذا، فهم يتعرضون  (15ص،1993)محمد بن صالح،.واملخاطر

أحداث صدمية قوية يمكن أن تتوغل نتائجها في كل  عدملشاهد عنيفة و مؤملة ت

لى الشخص أو أنه إذا وقع حدث صدمي ع Baillyإذ يرى بايلي  جوانب حياة الفرد،

ولكن االستجابة  ،(Bailly,1996)شاهده فإنه يخضع الجهاز النفس ي إلى حالة ضغط 

 ,Roger Pierron)) روجي بييورنلهذه األحداث تختلف من فرد آلخر، وما ُيدعم ذلك 

 فنحن اقتصادي، مفهوم هناك حاالت التعرض لحدث صدمي كل أنه في اذ يرى  1983

 كما اإلثارة صاد شدتها غشاء تفوق  عنيفة أحداث سببها الطاقة من كميات عن  نتحدث

  الحدث بطبيعة فقط تتعلق ال أن هذه الظاهرة وهي نفسها تفرض حقيقة هناك أن

مختلفين وهذا ما يوحى إلى  أفراد على مختلفة تأثيرات له يكون  قد الحدث نفس  وإنما
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و الضغوط التي  وجود متغيرات أخرى تدخل في دينامية التعامل مع الحدث الصدمي

ذلك دراسة يواجهها الفرد بصفة عامة وعون الحماية املدنية بصفة خاصة، ما يدعم 

حول أفراد تعرضوا لظروف قاسية، تمكنوا من الخروج من املشاكل و  Rutter رووتر

 و أرجع ذلك لتميزهم بالصالبة النفسية. (RUTTER M.1990) العيش في حياة راضية

( أجرت دراسة حول  Kobasa 1979( إلى أن كوبازا )2200يشير مخيمر )مخيمر،

معرفة املتغيرات النفسية و االجتماعية التي تكمن وراء احتفاظ األشخاص بصحتهم 

توصلت في نتائج دراستها إلى أن متغير  الجسمية و النفسية رغم تعرضهم للضغوط و

اإلحباطات  وكذلك الوقاية أو املقاومة لآلثار السلبية للضغوط واألزمات والصدمات و 

التي تعمل كمتغير سيكولوجي يخفف من  Psychological Hardinessالصالبة النفسية 

وقع األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية للفرد ، فاألشخاص األكثر 

 
ً
 و ضبطا

ً
 ومقاومة و إنجازا

ً
صالبة يتعرضون للضغوط و ال يمرضون  ألنهم أكثر صمـــودا

 وقياد
ً
 وواقعية، وهذا ينسجم مع آراء علماء داخليا

ً
 و مبادأة و نشاطا

ً
ة و اقتدارا

( اللذان أكدا على Rogers(  وروجرز )Maslowالنفس اإلنسانيين وعلى رأسهم  ماسلو )

أن هناك بعض األشخاص يستطيعون تحقيق ذواتهم وإمكاناتهم الكامنة رغم 

اسة يجب أن يركز على تعرضهم للضغوط و اإلحباطات، وبالتالي فإن مجال الدر 

األشخاص األسوياء الذين يشعرون بقيمتهـم الشخصية و اإلنسانية وتحقيق ذواتهم و 

ال ينبغي التركيز على األشخاص املرض ى ، وفي ضوء هذا املنظور يـرى  مخيمر أن كوبـازا 

(Kobasa( تأثرت باملنظور املعرفي لـ  الزاروس )Lazarus  والذي أشار فيه إلى أن )

 تؤثر في التقييم املعرفي للحدث الضاغط ذاته وما الخ
ً
صائص النفسية  كالصالبة مثال

 التقييم 
ً
ينطوي عليه من تهديد ألمنه وصحته النفسية وتقديره لذاته ، كما يؤثر أيضا

املعرفي لخصائص الفرد النفسية في تقييمه ألساليب مواجهة الضغوط ) مواجهة 
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املسئولية و البحث عن مساندة اجتماعية املشكالت والهروب والتجنب و تحمل 

 (.227، ص2002عماد مخيمر ((

 التعامل على الفرد تساعد التي الشخصية سمات تمثل إحدى النفسية الصالبة إن

 ذوو  والنفسية، حيث يتصف الجسمية بالصحة مع الضغوط قصد االحتفاظ الجيد

 مواقف إلى الضاغطة قفاملوا وتحويل  االنفعالي والهدوء بالتفاؤل  الصلبة الشخصية

 املعرفي التقييم بين الوسيط دور  في يتمثل الصالبة فتأثير(.  2007 ، )السيد أقل تهديًدا

 أن يفترض اآللية فتلك للمواجهة، والتجهيز وبين االستعداد الضاغطة للتجارب للفرد

 الصالبة تساعد كما ، الفرد يمر بها التي للتجارب الضغوط النفسية كمية تخفض

 (.2012،)عباس بفاعلية الضغوط مع  التعامل على الفرد نفسيةال

 متغير الصالبة (Ganellen & Blarney,1984) بالرني و جانيلينتناولت دراسة  وقد

 املساندة بين العالقة معرفة إلى هدفت والتي االيجابية املتغيرات هذه أهم كأحد النفسية

 ضغوط ألثر كمخفف أهم دورا عبيل أيهما ومعرفة والشخصية الصلبة، االجتماعية

 (.2006 الحجار، و دخان) الحياة

من كل ما سبق تتضح العملية الدينامية بين الصالبة و األحداث الصدمية أو 

الضغوط، ولكن إذا أضفنا مفهوم االستمرارية للتعرض لهذه األحداث فمن املمكن 

 تالية:التساؤالت الالتغير في الصالبة النفسية و هذا ما يسمح بطرح 

 تساؤل عام:

إحصائية في مستويات الصالبة النفسية تعزى  هل هناك فروق ذات داللة

 للخبرة املهنية لدى أعوان الحماية املدنية؟
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 تساؤالت جزئية:

إحصائية في ُبعد االلتزام تعزى للخبرة املهنية لدى  هل هناك فروق ذات داللة

 أعوان تدخالت الحماية املدنية؟

إحصائية في بعد التحكم تعزى للخبرة املهنية لدى  داللة هل هناك فروق ذات

 أعوان تدخالت الحماية املدنية؟

إحصائية في بعد التحدي تعزى للخبرة املهنية لدى  هل هناك فروق ذات داللة

 أعوان تدخالت الحماية املدنية؟

 الفرضيات :

 :عامةفرضية 

فسية تعزى للخبرة إحصائية في مستويات الصالبة الن ذات داللة هناك فروق 

 املهنية لدى أعوان تدخالت الحماية املدنية.

  جزئية:فرضيات 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في بعد االلتزام تعزى للخبرة املهنية لدى أعوان 

 تدخالت الحماية املدنية.

ذات داللة إحصائية في ُبعد التحكم تعزى للخبرة املهنية لدى أعوان  هناك فروق

 اية املدنية.تدخالت الحم

ذات داللة إحصائية في ُبعد التحدي تعزى للخبرة املهنية لدى أعوان  هناك فروق

 تدخالت الحماية املدنية.

 :أهمية البحث

الحماية املدنية هي وسيلة الدولة ملساعدة أفراد املجتمع و حمايتهم، فمساعدة هذه 

  املساعدة للمجتمع ككل.الشريحة يعني الرفع من كفاءاتهم املهنية ما يعني تقديم يد 
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 إثراء املكتبة ببحث مهم يمكن أن يكون نقطة بداية بحوث أخرى.

 أهداف البحث 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مستويات الصالبة النفسية  لدى أعوان  -1

 تدخالت الحماية املدنية وذلك كالتالي :

 أعوان تدخالت الحماية املدنية امللتحقين منذ أقل من سنة. -

 سنوات. 5أعوان تدخالت الحماية املدنية ذوا خبرة أكثر من   -

 هناك  كان معرفة إذا -2
ً
  تعودمستويات الصالبة النفسية  إحصائيا في دالة فروقا

 للخبرة املهنية.

  هناك كان إذا معرفة -3
ً
إحصائيا في مختلف أبعاد الصالبة النفسية  دالة فروقا

 .برة املهنية)التحكم، االلتزام والتحدي( تعزى للخ

 مصطلحات البحث

 استخدام على وقدرته فاعليته في للفرد عتقاد العامهي مدى اال  الصالبة النفسية:

 الحياة أحداث بفاعلية ويواجه ويفسر يدرك كي املتاحة والبيئية النفسية املصادر كل

 ."والتحدي التحكم، االلتزام،"هي: أبعاد ثالثة وتتضمن الضاغطة، 

 وأهدافه الفرد به تجاه نفسه النفس ي ومدى التزام التعاقد من عهو نو االلتزام: 

 حوله. من واآلخرين وقيمه

 وقدرته أحداث، من يواجه فيما التحكم على قدرته بمدى الفرد اعتقاد هو التحكم:

كما لو  الفرد تصرف يمثل فالتحكم له؛  يحدث ما على الشخصية املسئولية تحمل على

 االستسالم بدال من للحياة املتنوعة املواقف مواجهة في رالتأثي على كان له القدرة

 الحياة. وطوارئ  كوارث مواجهة عند بالعجز والشعور 
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الجديدة،  الحياة مواقف مع التكيف على الفرد قدرة في مدى يتمثل التحدي:

من  البد طبيعية أمورا باعتبارها ضارة، أو سارة مستجدات من فيها ما بكل وتقبلها

 بفاعلية. املشكالت مواجهة على قدرته مع ،وارتقائه هلنمو  حدوثها

هم أفراد من الحماية املدنية ينحصر عملهم في أعوان تدخالت الحماية املدنية: 

 للمجتمع.  وتقديم يد املساعدة أثناء وقوع أي حادث الخروج من الوحدة للتدخل

 االطار النظري 

 الصالبة النفسية:

 لهذا توصلت حيث (,1979KOBASA) كوبازا إلى النفسية الصالبة مفهوم يعود

 التي املتغيرات النفسية معرفة استهدفت التي الدراسات من خالل سلسلة من املفهوم

، للضغوط تعرضهم رغم والجسمية بصحتهم النفسية األشخاص احتفاظ وراء تكمن

 الصالبة "كوبازا" تعرفحيث  النفسية الصالبة ملفهوم متعددة تعريفات أعطيت قدل

 املصادر كل استخدام على وقدرته فاعليته في للفرد اعتقاد عام " :أنها على لنفسيةا

الضاغطة  الحياة أحداث بفاعلية ويواجه ويفسر يدرك  كي املتاحة والبيئية النفسية

 على التركيز يجب أنه ترى  (. حيث كانت209 ، ص. 2001عثمان، السيد )فاروق

 وقد . املرض ى وليس ذواتهم ويحققون  همبقيمت الذين يشعرون األسوياء األشخاص

 يرى  الذي الوجودي الفلسفي بالفكر النفسية متأثرة الصالبة مصطلح كوبازا اشتقت

 على اإلنسان لسلوك تفسيره في يركز كما مستمرة، صيرورة حالة في اإلنسان أن

 من اأساًس  تنبع  الفرد دافعية أن ويرى هذا التوجه الفلسفي  املاض ي على ال املستقبل

 (.Madi ,2004الحياة ) من والهدف املعنى عن النامي املستمر البحث

 نحو التوجه و الضغوط عامل مع تال بين التقاطع نقاط كوبازا أدركت وقد

 :هي خصائص بثالث تتمتع الصلبة الشخصية أن املستقبل واقترحت
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 .املجتمع تجاه أو ةالحيا تجاه وااللتزام االنخراط على القدرة -1

 .الحياة أمور  مجريات في والتأثير التحكم على لقدرةا -2

 ( .Lambert, et all,2003)للتحدي.  مثيًرا التغير يعتبر بأن االعتقاد- 3

 عن املعتقدات من كمجموعة النفسية الصالبة مصطلح نشأ فقد ذلك وعلى

 جادال للعمل والدافعية بالشجاعة تمدنا والتي حولنا من العالم مع في تفاعلها النفس

 محتملة، فرص إلى لالضطراب مصادر من للقلق املثيرة التغيرات الضاغطة وتحول 

 ثالث : االلتزام، التحكم، التحدي. النفسية الصالبة وتحوي 

 :أبعاد الصالبة النفسية

 ضغوط تحدي على الفرد قدرة بارتفاع ترتبط الثالث املكونات هذه أن كوبازا ترى 

 الشخص ي. كما النمو لفرص الضاغطة الحياة أحداث وتحويل الحياة،  البيئة وأحداث

 من واحد مكون  يكفي وال .نفس ي احتراق بأنه يوصف الثالثة هذه األبعاد نقص أن

 ألمور  والقلق الضغوط لتحويل والدافعية بالشجاعة الثالثة لتمدنا الصالبة مكونات

 للقياس قابلة مستقلة أبعاد ثالثة من يتكون  النفسية مركب فالصالبة ، إيجابية أكثر

.(Kobasa ,1979 .) 

 االلتزام:-1

و تقدير  وأهدافه لقيمة الفرد إدراك على القدرة يمثل االلتزام أن إلى كوبازا أشارت 

والتراكيب  التوازن  تدعم التي القرارات صنع وكذلك يحققه هدف لديه ليكون  إمكانياته

 وقيمه وأهدافه نفسه نحو دالفر  جانب من الذاتي االلتزام يمثل فااللتزام ، الداخلية

 ورؤيتها الضاغطة األحداث مع بإيجابية التعامل نحو الفرد التزام يمثل فهو .واآلخرين

 الناس مع يندمج االلتزام نحو قوية نزعة لديه الذي فالفرد معنى، وذات كمواقف هادفة
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ت و االنعزال مضيعة للوق االنفصال ويمثل حوله من تدور  التي واألشياء واألحداث

 . ) 2010)عباس،

 التحكم:

 من يواجه فيما التحكم على قدرته بمدى الفرد اعتقاد بأنه التحكم كوبازا ترى 

 يمثل التحكم فإدراك له يحدث ما على الشخصية املسئولية تحمل على أحداث، وقدرته

 يمثل فالتحكم املتنوعة الحياة ظروف في والتأثير بالفعالية نحو إحساس الفرد توجه

 املواقف مواجهة في التأثير على القدرة للفرد كان كما لو والتصرف للشعور  التوجه

 وطوارئ  كوارث مواجهة عند بالعجز االستسالم والشعور  من بدال للحياة املتنوعة

 (. Kobasa ,1979الحياة. )

 التحدي:

 أمر هو  الحياة أحداث في املتجدد التغيير بأن الفرد اعتقاد " :بأنه كوبازا تعرفه

 وسالمته بنفسه وثقته ألمنه ديًداته كونه من أكثر ، الرتقائه منه البد حتمي عي بلطبي

 (. Kobasa ,1979 :70.)" النفسية

 أهمية الصالبة النفسية:

 تقي التي  القاعدية الشخصية مركبات من مهم مركب النفسية الصالبة إن

  مرونة رأكث الفرد وتجعل ، املختلفة الحياتية آثار الضواغط من اإلنسان
ً

 وقابلية وتفاؤال

 من حماية كعامل النفسية الصالبة وتعمل كما ، مشاكله الضاغطة على للتغلب

 (.2012محمد، بن واالضطرابات النفسية )خالد الجسدية األمراض

 على يعينه للفرد نفس ي دفاع جدار تنش م النفسية الصالبة أن يتضح سبق ومما

ا وتخلق ، واملؤملة ةالضاغط الحياة أحداث البناء مع التكيف
ً
 شديدة الشخصية من نمط
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 مرحلة إلى ليصل السلبية آثارها من وتخفف الضغوط أن تقاوم تستطيع االحتمال

 والتفاؤل. األمل ملؤها بنضرة الحاضر واملستقبل إلى وينظر  التوافق

 الحماية املدنية:

 تعريف الحماية املدنية :   -

النجاز التدابير الوقائية الكفيلة بحماية يقصد بالحماية املدنية العمل مسبقا 

السكان وممتلكاتهم في مواجهة الكوارث ومختلف األخطار. وهي جميع اإلجراءات التي 

تتخذها األجهزة املختلفة عدا القوات املسلحة لتامين الحماية للمواطنين واملمتلكات 

 .(21-20ص ،1993)محمد بن صالح، العامة وتقليل الخسارة إلى أدنى حد ممكن 

 لحماية املدنية:أهمية ا

بما أن تأمين الحماية واملساعدة للسكان في مواجهة الكوارث واملخاطر مهمة تقع 

فان جهاز الحماية املدنية يعتبر املرفق املتخصص املكلف بهذه املهام على عاتق الدولة،

األمثل و الذي يعكف على تكوين أعوانه التنفيذيين نظريا و تطبيقيا من أجل التكفل 

 .بمختلف التدخالت و الوضعيات امليدانية

 :مهام الحماية املدنية

يجعل ظروف و طبيعة التدخل امليداني ألعوانها  الحماية املدنيةإن تعدد مهام 

معقد و هذا يجعل مهامهم الرئيس ي أكثر صعوبة حيث يرتكز على التنقل إلى موقع 

 الحدث لتقديم املساعدة بأحسن الطرق املمكنة.

 مل مهام الحماية املدنية النقاط التالية:يش

  دراسة القواعد واإلجراءات األمنية املطبقة في مجال الحماية املدنية ضد كل

أخطار الحريق والفزع وما ينجر عنهما في مختلف أنواع املؤسسات الصناعية 

 .واملستقبلة للجمهور، ومراقبة تنفيذ ذلك
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  جية الكبرى الوقاية من األخطار الصناعية و التكنولو. 

 مكافحة حرائق الغابات واملحاصيل الزراعية . 

 حماية الشواطئ و مناطق االستجمام . 

 )األمن الحضري من مختلف الحوادث )حرائق، إنفجارات، فيضانات...الخ 

 الحوادث املنزلية بجميع أنواعها . 

 حوادث الطرقات والسكك الحديدية . 

 اإلعالم و التحسيس بمختلف أنواع الحوادث. 

 تنفيذ وتنسيق مخططات اإلسعاف في حالة حدوث كوارث كبرى وما إلى ذلك. 

 عالقة عمل الحماية املدنية باملجتمع :

 أعوانأربع عمليات ضرورية لتحقيق املشاركة الفعالة بين  للحماية املدنية

 الحماية املدنية و املجتمع و هي :

 :التواصل 

ليها أي مجتمع وفي عالقة الحماية يعتبر التواصل من القضايا الهامة التي يقوم ع

املدنية باملجتمع،  وتتأكد عملية التواصل والتالقي مما يثري أداء جهاز الحماية املدنية 

 وتطوره من جانب ويبني الثقة من جانب آخر. 

 :املساهمة 

ال يمكن للحماية املدنية والقائمين عليها تحقيق كل األهداف وبدرجة عالية من 

مساهمة حقيقية من بقية أعضاء املجتمع وتتمثل املساهمة هنا  الكفاءة دون وجود

على شقين، األول مساهمة مادية والثاني مساهمة معنوية وكال النوعين مطلوب 

 حصولهما لتكون املساهمة بحد ذاتها في أعلى درجاتها.
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 :التنسيق 

رتبط بها مع تعدد وكثرة األعضاء في الحماية املدنية واملؤسسات األخرى التي ت     

الحماية املدنية يصبح أمر التنسيق مطلب أساس ي لتنظيم العمل وتوفير الجهود 

 واستثمار اإلمكانيات.

 :التعاون 

التعاون بين رجال الحماية املدنية وأعضاء املجتمع هو الحصيلة النهائية للعالقة 

منه التشاركية بينهما وتوجه طبيعة الخطوات األربع السابقة وهو مطلب ال تخلوا 

وتحرص عليه الكثير من الدول النامية ويقود إلى تحقيق األهداف امللتزمة املتجمعات 

 املوجودة والطموحات املرغوبة.

 االطار التطبيقي

املتمثلة في تحديد فيما  نظرا لطبيعة موضوعنا و اإلشكالية املطروحة فيه  :املنهج

ان الحماية املدنية من إذا كان هناك فروق في مستويات الصالبة النفسية لدى أعو 

منظور الخبرة املهنية، ما جعلنا نعتمد في بحثنا على املنهج الوصفي التحليلي  لكونه 

األنسب لهذا النوع من الدراسات، حيث يسمح بوصف و تحليل املعطيات املتعلقة 

 بهذا البحث.

 حدود الدراسة :

وبالضبط   البويرةمديرية الحماية املدنية  لقد تم إجراء هذا البحث على مستوى 

 .2016على مستوى الوحدة الرئيسية، وذلك في أواخر شهر نوفمبر 
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 :العينة

عون تدخالت، حيث قسمت إلى قسمين  34لقد تكونت عينة البحث من 

عون  17عون تدخالت ال تتعدى خبرتهم سنة واحدة  و  17متساويين للحصول 

 سنوات. 5تدخالت ذوا خبرة تتعدى 

 البحث: معايير اختبار عينة

 البحث على عدة شروط تتمثل فيما يلي: ةاعتمدنا في ضبطنا لشروط انتقاء عين

سنة، ما يوافق سن الراشد قصد  40و  24تم تحديد السن ما بين  السن: -

 تفادي مختلف التغيرات التي تتماش ى مع تطور الفرد قبل و بعد هذه املرحلة.

دخل عند حصول أي أن يكون ضمن فرق تدخل : وهو املنصب املعني بالت -

قصد التأكد من تشابه منصب العمل و  ،حادث على مستوى حدود الوحدة

 .التأكد من املشاركة في التدخالت )عيش نفس األحداث الصدمية والضغوط(

 قسمين:تحوي  املهنية:الخبرة  -

سنوات خبرة فما فوق في املنصب، قصد التأكد من أن له  5أن يكون له  -

 الكثير من التدخالت )عيش أحداث صدمية و ضغوط ( .خبرة كافية و في رصيده 

أو يكون له أقل من سنة في املنصب، قصد التأكد من أنه يفتقر للخبرة في  -

 التعامل مع األحداث الصدمية و الضغوط.

 خصائص عينة البحث:

 ( يلخص مواصفات عينة البحث:01جدول رقم )
 الخبرة املهنية

 املجموع
 سنوات خبرة5أكثر من  أقل من سنة خبرة

17 17 34 
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 :أداة الدراسة

 لعماد محمد احمد مخيمرتشتمل أداة البحث على مقياس الصالبة النفسية 

 ، بعد تكييفه على البيئة الجزائرية،2002

بند موزعة على  47 من مكونة النفسية الفرد لصالبة كميا تقديرا تعطي أداة وهي

 كالتالي:األبعاد الثالثة للصالبة النفسية 

الفرد تجاه نفسه و  التزاماتبند وتشير إلى درجة  16االلتزام : يتكون من  -1

 أهدافه و اآلخرون وتتمثل البنود في:

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

الفرد بالقدرة على  اعتقادعبارة وتشير إلى درجة  15التحكم:  يتكون من  -2

 التحكم في األحداث وتتمثل البنود في:

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

بند وتشير إلى درجة الفرد في رفع التحديات وتتمثل  16التحدي: يتكون من  -3

 . 47-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6- البنود في:

أحيانا،  أبدا، تنطبق تنطبق )ال: مستويات ثالثة كل بند تكون في على واإلجابة 

 إذا بمعنى  واحدة و ثالثة درجات، درجة بين ما بند لكل الدرجة راوحوتت دائما(  تنطبق

 نقاط،" تنطبق 2أحيانا" تعطى  نقطة، "تنطبق 1أبدا" تعطى  تنطبق اإلجابة "ال كانت

بند تصحح في االتجاه العكس ي ألنها تشير إلى الجانب  15نقاط، وهناك  3دائما" تعطى 

-16-11–7ل في املقياس األعداد التالية : ) السلبي للصالبة النفسية و هي التي تقاب

أبدا"  تنطبق اإلجابة "ال كانت (، فإذا21-23-25-28-32-35-36-37-38-42-46-47

نقطة. وبذلك  1دائما" تعطى  نقاط،" تنطبق 2أحيانا" تعطى  نقاط، "تنطبق 3تعطى 

 نقطة. 141و  47تتراوح الدرجة الكلية للمقياس ما بين 
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 :من املقياس داللة النقاط املتحصل عليها ( يلخص02جدول رقم )

 عدد النقاط 
 املستوى الداللي للنقاط

 مرتفع متوسط منخفض

 48-38 37-27 26-16 االلتزام

 45-36 35-25 24-15 التحكم

 48-38 37-27 26-16 التحدي

 141-110 109-79 78-47 النفسية الصالبة

 عرض و تحليل النتائج

 بعد البيانات جمع تم فرضياتها، صحة من وللتحقق اسةالدر  أسئلة على لإلجابة

برنامج  باستخدام إحصائيا وتحليلها البيانات تفريغ تم تطبيق املقياس حيث انتهاء

(SPSS ،)ونتائج النظري  اإلطار ضوء في ومناقشتها الدراسة عرض لنتائج يلي وفيما 

 .السابقة الدراسات

 :على نصتي تالعامة التحقق من الفرضية الب املتعلقة النتائج

إحصائية في مستويات الصالبة النفسية تعزى للخبرة  ذات داللة هناك فروق 

 املهنية لدى أعوان تدخالت الحماية املدنية.

استوجب معرفة مستوى الصالبة النفسية لدى أعوان  للتحقق من الفرضية

 و  اري املعي واالنحراف الحسابي، املتوسط تدخالت الحماية املدنية  تم حساب

 أعوان تدخالت متوسطات درجات بين الفروق على للتعرف  ختبار   "ت"استخدام اال 

 الصالبة مقياس على أقل من سنةعوان ذوا خبرة و األ   سنوات 05أكثر منذوا خبرة 

 .03  الجدول  فيهو موضح  كما النتائج وكانت ،النفسية
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 "ت" ةوقيم  يةاملعيار  واالنحرافات الحسابية املتوسطات: (03جدول رقم )

 لصالبة النفسية املحسوبة

املتوسط  العدد  الخبرة املهنية

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 الصالبة

 الداللة االحصائية قيم )ت(

دال احصائيا عند  3,480 متوسط 9,07971 104,7647 17 أقل من سنة

 05أكثر من 0.05املستوى 

 سنوات
 مرتفع 6,35298 114,1176 17

أكثر عوان ذوا خبرة األ  عند النفسية للصالبة الكلية الدرجة متوسط أن نتبي

 املستوى  أن يعني مما ،6,35298معياري  وبانحراف  114,1176  بلغ  سنوات 05من

متوسط  أن فتبين أقل من سنةعوان ذوا خبرة األ  أما )مرتفع(، النفسية للصالبة الكلي

 املستوى  أن يعني مما 9,07971معياري  فوبانحرا ، 104,7647لديهم النفسية الصالبة

أكثر عوان ذوا خبرة األ  أن على يدل وهذا  )متوسط(، لديهم النفسية للصالبة الكلي

وتظهر . أقل من سنةعوان ذوا خبرة من األ  أعلى نفسية صالبة لديهم  سنوات 05من

 عند ،سنوات 05أكثر منعوان ذوا خبرة األ  لصالح إحصائيا دالة فروق وجود  قيمة ت

  الخبرة املهنية. ملتغير  ترجع ،النفسية الصالبة درجات متوسطات بين 0.05 ستوى امل

أعوان تدخالت الحماية املدنية أثناء  لها يتعرض التيو األحداث  الضغوطبالرغم 

 تفسير ويمكن ديهم،ل النفسية الصالبة مستوى  ارتفاع بينه ما وهذا ،هايتخطون فإنهم

 ، ضغوط من الفرد يقابل ما ضد كواق تعمل التي النفسية ةالصالب مفهوم ضوء في ذلك

 األفراد،  BURGER,1992بيرجر  يصف حيث ، والتحكم والتحدي االلتزام اتهمكون ضوء في

والتي  ، الصعبة املشكالت حل يحاولون  نهمبأ التحكم من عالية بدرجة يتمتعون  الذين

 لىإ يميلون  ال التحكم في رغبة ملديه ليس الذين األفراد بينما التحدي من نوعا تشكل

 ( .2005،الشربيني) .الصعبة املشكالت مواجهة في أنفسهم تحدي
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هناك فروق ذات داللة  :عرض نتائج الفرضية الجزئية االولى التي تنص على

 إحصائية في بعد االلتزام تعزى للخبرة املهنية لدى أعوان تدخالت الحماية املدنية.

 .04  الجدول  فيضح هو مو  كما النتائج وكانت

 املحسوبة "ت" وقيمة املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات: (04جدول رقم )

 االلتزام.بعد ل

املتوسط  العدد الخبرة املهنية

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الداللة االحصائية قيم )ت(

دال احصائيا عند  2,443 4,20521 38,0588 17 سنة أقل من

 3,32659 41,2353 17 سنوات 05أكثر من 0.05املستوى 

  41,2353 االلتزام بعد في سنوات 05أكثر منعوان ذوا خبرة األ  درجات متوسط بلغ

 ،) مرتفعة (لديهم الصالبة مستوى  أن على يدل مما 3,32659 معياري  وبانحراف درجة

 بانحرافو  درجة 38,0588 بلغت متهمدرجا فمتوسط أقل من سنةعوان ذوا خبرة األ  أما

 أن على يدل وهذا ، )متوسط( لديهم الصالبة مستوى  أن على يدل مما4,20521 معياري 

عوان ذوا األ  من أكبر بدرجة بااللتزام اعتقاد لديهم سنوات 05أكثر منعوان ذوا خبرة األ 

 ومادي دراسة كوبازا إليه أشارت ما  ضوء في ذلك تفسير ويمكنأقل من سنة خبرة 

 فإنه االلتزام من عال مستوى  من لديه أن في  (kopaza,maddi&Puccetti,1985)وبوكسيتي 

 بضرورة واعتقاده لآلخرين، أو له سواء وأهميته العمل بقيمة اعتقاده على ينعكس

 العمل مسؤوليات تحمله وضرورة ، عمله إنجاز في وبكفاءته العمل محيط في االندماج

  .بنظمه وااللتزام

ذات داللة  هناك فروق الثانية التي تنص على : عرض نتائج الفرضية الجزئية

 إحصائية في ُبعد التحكم تعزى للخبرة املهنية لدى أعوان تدخالت الحماية املدنية.

 .05  الجدول  فيهو موضح  كما النتائج وكانت
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 املحسوبة "ت" ةوقيم  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات: (05جدول رقم )

 تحكم .بعد الل
املتوسط  العدد املهنية رةالخب

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الداللة االحصائية قيم )ت(

 احصائيا غير دال 1,868 3,43640 32,0588 17 سنة أقل من

 سنوات05من أكثر

 
17 34,0588 2,77197 

   التحكم  بعد في سنوات 05أكثر منعوان ذوا خبرة األ  درجات متوسط بلغ

 بعد في النفسية الصالبة مستوى  أن يعني مما 2,77197 ي معيار  وبانحراف34,0588

فبلغت  أقل من سنةعوان ذوا خبرة درجات األ  متوسط أما التحكم)متوسطة(،

 ) التحكم في بعد الصالبة مستوى  أن يعني وهذا 3,43640  معياري  وبانحراف 32,0588

 الفرد إن ذلكما يفسر  و يعني عدم تحقق الفرضية الجزئية الثانية،  وهذا، متوسطة(

 في قوي  احتمال لديه بذلك فإنه وحاول  كافح لو أن يعتقد التحكم من بقدر يتميز الذي

( ، و عون التدخالت ال يمكنه 2010،عباس) حوله من تحدث التي النواتج في التأثير

تغيير الحادث أو التحكم به ، فالحادث هو أصل عمله، حيث يتدخل بعد وقوع 

 الحادث .

ذات داللة  هناك فروق : رضية الجزئية الثالثة التي تنص علىعرض نتائج الف

 إحصائية في ُبعد التحدي تعزى للخبرة املهنية لدى أعوان تدخالت الحماية املدنية.

 .06الجدول  فيهو موضح  كما النتائج وكانت
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 "ت" ةوقيم  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات: (06جدول رقم )

 تحدي .البعد ل املحسوبة
 الداللة االحصائية قيم )ت( االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط العدد الخبرة املهنية

دال احصائيا عند  3,894 3,36395 34,7647 17 أقل من سنة

 2,67477 38,8235 17 سنوات 05أكثر من 0.05املستوى 

  بلغ لتحديا بعد في سنوات 05أكثر منعوان ذوا خبرة األ  درجات متوسط أن تبين

 بعد في النفسية الصالبة مستوى  أن يعني مما ،2,67477معياري  وبانحراف  38,8235

 34,7647 درجاتهم فبلغ متوسط أقل من سنةعوان ذوا خبرة األ  أما (،مرتفعة (التحدي 

التحدي  في  بعد النفسية الصالبة مستوى  أن يعني مما ،3,36395 معياري  وبانحراف

 إحساس لديهم  سنوات  05أكثر منعوان ذوا خبرة األ  بأن يوضحما  ، )متوسطة(

 عون التدخالت بأن جزمنا وإذا. أقل من سنةعوان ذوا خبرة أل  من أكبر بدرجة بالتحدي

 هو ، املتجدد التغيير بأن عون التدخالت اعتقاد فإن زيد من خبرتهت تحديات بعدة يمر

 التحديات إلى تخطي االعتقاد ذلك يقوده حتما ، الرتقائه منه البد حتمي بل طبيعي أمر

 .  التفوق  إلى ووصوله

 خاتمة:

الصالبة النفسية و أبعادها  ذات داللة إحصائية فيبينت الدراسة وجود فروق 

، وذلك راجع إلى تعزى للخبرة املهنية لدى أعوان تدخالت الحماية املدنية الثالثة

خالت لتقديم يد املساعدة ما طبيعة عملهم املتمثل في مواجهة مختلف األخطار و التد

يستدعي استخدام كل املصادر النفسية و البيئية املتاحة ملقاومة مختلف الضغوط 

الناتجة أثناء أداء مهامهم، ما يعني أن الخبرة املهنية تساهم في تطوير مستوى الصالبة 

النفسية لدى أعوان الحماية املدنية، لتتماش ى مع نسبة الضغوط املتعرض لها قصد 

  التوصل إلى القدرة  للوقاية منها و التغلب عليها .
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