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 : مقذمت
إلى أن تعرضنا  et al. Kobassa (1982: 707) وّاخرون سوزان كوبازا تشير

لمضغوط أمر حتمي المفر منو، فواقع الحياة محفوف بالعقبات والصعوبات وأشكال الفشل 
أوالشعور باإلغتراب،  نستطيع تجنب الفشل أو اإلحباط والنكسات والظروف الشاقة ، ونحن ال

  .اليروب من متطمبات التغيير في النمو الشخصي في أي مرحمة من مراحل حياتنا وال يمكننا
أن الضغوطات ىي ( Lazarus  &Folkman, 1984ويرى  الزورس وفولكمان )

تفاعل دينامي بين اإلنسان والبيئة. والفرد يواجو تمك الضغوطات بما يممكو من مصادر، 
الزمة إلدارة متطمبات الحياة ، ويقوم الفرد بعممية تتمثل في المعرفة، والميارات و القدرات ال

التقييم المعرفي وىي العممية التي من خالليا ُيقيم الفرد أىمية تمك المتطمبات ويقرر ما إذا 
فإذا تجاوزت مصادر الفرد المتطمبات فيتم تقييم المتطمبات  كان ليا تأثير إيجابي أو سمبي ،

تتجاوز المتطمبات مصادر الفرد يتم تقييمو كتيديد أو أن  أنيا تحدي وليس تيديدًا، لكن عندما
الفرد عرضة لمتيديد . حيث أن تقييم التيديد والتحدي يرتبطان بالطرق التي يتعامل فييا 

 (.Cash &Gardner ,3122 :758الناس مع المتطمبات )المواقف( الضاغطة )
وطات الحياة تتطمب ( أن القدرة عمى مواجية ضغ2ٖأ : 3116حامد زهران )  ويشير 

النظرة الموضوعية والسميمة لمحياة ومشكالتيا اليومية  والتكيف مع الحاضر بمرونة ايجابية 
وبصيرة نافذة ، حتى يمكن التغمب عمى مواجية أحداث الحياةالضاغطة ، وتحمل المسئولية 

رة دومًا االجتماعية ، ومسئولية السموك الشخصي والسيطرة عمى الظروف البيئية ، مع القد
 عمى التجديد واإلبتكار .

وبالرغم أن بعض األشخاص يتعرضون ألحداث حياتية ضاغطة فيم يحتفظون بصحتيم 
الجسمية وسالمة أدائيم النفسي رغم تعرضيم لمضغوط ، مما أدى إلى ضرورة فحص 

 أي تمك العوامل والمتغيرات النفسية والبيئية التي  Stress- Resistance مصادر المقاومة
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السمبية لألحداث الضاغطة عمى سالمة األداء النفسي لمفرد . لذا  اآلثاريمكن أن تخفف من 
 أو المعدلة Buffering عمى أىمية التركيز عمى دراسة المتغيرات المخففة سمط الضوء

Moderating  اجتماعية تؤثر في كيفية رؤية الفرد  والتي تشير إلى وجود متغيرات نفسية أو
غطة، وكيفية إدراكو وتفسيره ليا، كما تؤثر أيضًا في كيفية تقييم الفرد لمدى لألحداث الضا

قدرتو عمى مواجية األحداث. ومن أىم متغيرات الوقاية أو المقاومة النفسية لاّلثار السمبية 
لمضغوط واألزمات والصدمات واالحباطات ىو متغير الصالبة النفسية ، الذي درستو سوزان 

رسالتيا لمدكتوراه وفي أبحاثيا التي استكممت فييا األبعاد المختمفة  في Kobassa كوبازا
  . (11- 8 : 3123عماد مخيمر ،  ) لمصالبة النفسية والمتغيرات المرتبطة بيا

( مفيوم الصالبة النفسية من الفمسفة الوجودية ٜٜٚٔ)  Kobasaشتقت  كوبازا احيث 
عنى لمشخصية من خالل إتخاذ القرار، حيث أن اليدف النيائي لحياة اإلنسان ىو خمق م

والسعي المستمر نحو اإلمكانيات المتاحة، ىذا النيج يصف األشخاص الذين ما زالوا في 
صحة جيدة عمى الرغم من التعامل مع ضغوطات الحياة بدرجة عالية، وأظيروا مجموعة 

ن وذو بنية متميزة من السموك، والمعتقدات، واإلتجاىات السموكية التي تجعميم منفردي
شخصية مختمفة عن األشخاص الذين يصبحون فريسة لألمراض بفعل الحياة الضاغطة 

Lembert et al .3114  :292.) 
وبدأت الشخصية الصمبة في الظيور بإعتبارىا مجموعة من المواقف المترابطة وتتمثل 

مة لتحويل ضغوط في )اإللتزام، والتحكم، والتحدي( والتي توفر معًا الشجاعة الوجوديو الالز 
الحياة المستمرة من كوارث محتممة إلى فرص لمنمو، وبيذه الطريقة تكون اإلستمرارية في بناء 

دراك معنى التجربة بداًل من التمسك بطرق قديمة ومتصورة لفيم الحياة   . Maddi et al)وا 
3122  :481. ) 

 مشكلت الذراصت: 
تي يفرضيا ايقاع التطور العممي الشباب عرضة لممشكالت والضغوطات والتحديات ال

والتكنولوجي السريع والمتالحق والذي يمثل سمة أساسية من سمات العصر مما أدى إلى 
تفاقم العديد من المشكالت واإلضطرابات النفسية واإلنفعالية والسموكية، وبالتالي فيم يحتاجون 

 إلى  شخصية صمبة قادرة عمى مواجية كل تمك التحديات 
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ن مشكمة الدراسة الحالية في إعداد مقياس لمصالبة النفسية متعدد األبعاد لدى ومن ثم تكم
 الشباب، نابع من بيئتنا العربية ومالئم لثقافتنا.

 أهذاف الذراصت :
 .إعداد مقياس الصالبة النفسية لدى الشباب الجامعي 
. التعرف عمى الخصائص السيكومترية لممقياس من حيث صدقو وثباتو 

 اصت:أهميت الذر
 لمدراسة جانبان يوضحان أىميتيا :

: األهمية النظرية 
تتمثل األىمية النظرية لمدراسة الحالية في مراجعة ظاىرة الصالبة النفسية إللقاء الضوء 
عمى مكوناتيا وأبعادىا ، ومحاولة التأصيل النظري ليذا المفيوم الحديث في مجال الصحة 

 النفسية .
 األهمية التطبيقية: –ب 

ىذه الدراسة إلى اإلستفادة من النظريات والمفاىيم العممية والدراسات السابقة في  تسعى
تصميم مقياس الصالبة النفسية ، وقد يفيد ىذا المقياس كل المعنيين في تصميم برامج تربوية 
رشاد الشباب الجامعي نحو أساليب التصدي التي تتوافق مع  ونفسية تسيم في توجيو وا 

 بيئتيم االجتماعية .قدراتيم الشخصية و 
 مصطلحاث الذراصت: 

   Psychological Hardinessأواًل : الصالبة النفسية  
الصالبة تعني صمٌب أي شديد ، صُمب الشيء صالبًة فيي صْمب الصالبة النفسية لغًة: 

 ( .3:8: :::2) محمد بن مكرم بن منظور ، وصمب أي شديد . 
 الصالبة النفسية إصطالحُا : 

الصالبة Kobasa  &Puccetti    (2:94 :951 )كوبازا وبوستي  من ُيعرف كالً 
النفسية عمى أنيا مصدر لمقاومة اآلثار السمبية ألحداث الحياة الضاغطة عمى الصحة وىي 
مستمدة من النظرية الوجودية لمشخصية ، وتسيم في تسييل اإلدراك والتقييم والمواجية، التي 
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لناتج عن الظروف الضاغطة، وبالتالي فالصالبة تمنع تؤدي إلى الحل الناجح لمموقف ا
 عجز الفرد المرتبط بالمطالب المستمرة، وتسيم في مساعدة األفراد عمى إعادة التوافق .

( إلى الصالبة النفسية 2:96 :636) Kopasa et al.وتشير كوبازا وّاخرون  
مقابل الشعور  أنيا نمط شخصية تتكون من مجموعة مواقف مترابطة تتضمن اإللتزام

باإلغتراب، والتحكم مقابل الشعور بالعجز، والتحدي مقابل الشعور بالتيديد. ىذه المواقف 
 تساعد الفرد عمى مواجية األحداث الضاغطة. 

: أنيا إحدى السمات اإليجابية في شخصية الفرد، وُتعرف الباحثة الصالبة النفسية
المتغيرة، والتي تسيم في التخفيف من ااّلثار  والتي تتفاعل مع قدراتو لمواجية أحداث الحياة

 وقدرة الفرد عمى تنبني أىداف تجاه جوانب الحياة المختمفة، السمبية عمى الصحة النفسية،
دراك الفرد ألحداث الحياة وتفسيرىا تفسيرًا واقعيًا،  واإللتزام بيا وتحمل المسؤولية نحوىا. وا 

 ويميا إلى فرص لمتعمم والنمو. وقدرتو عمى السيطرة عمى أحداث الحياة وتح
  Youthثانيًا : الشباب 

( مرحمة الشباب بأنيا مرحمة المراىقة المتأخرة أو 575ب :  3116حامد زهران )ُيعرف 
سنة،  ٕٕ-ٛٔما يطمق عميو البعض الرشد المبكر أو الشباب وتشغل الفترة العمرية مابين 

مرحمة التفكير بالزواج واالختيار الميني، وىي غالبًا مرحمة التعميم الجامعي والتي تواكب 
وتوكيد الذات، وتحمل المسئولية االجتماعية واالستقاللية واالعتماد عمى الذات، وتتحدد  

 فمسفة الفرد في الحياة في ىذه المرحمة.
وأثناء  ىذه المرحمة يبدأ الفرد بتعزيز ىويتو ،السيما إذا كان بصدد دخول الجامعة فإنو 

يحدد ىويتو، وتأمل قيمو وصورة ذاتو نتيجة التحديات التي يواجييا أثناء يميل إلى أن 
الجامعة، ويخبر صورة جديدة من أزمة اليوية . وعموما فترة الشباب والرشد تعتبر فترة يحسم 

)عادل فييا الفرد ثمة تساؤل مؤداه " كيف يرتبط بالمجتمع ؟ حيث يبدأ في تكوين نمط حياتو 
 . (725:  3119األشول ،

 اإلطار النظري: 
ُأجريت دراسة الصالبة النفسية من خالل دراسة طولية لمدة اثنتا عشرة سنة من المديرين     

، بواسطة مادي وكوبازا وآخرون، عمى مجموعة من ٜٙٛٔ -ٜ٘ٚٔلشركة "النوا" من 
توتر، المديرين التنفيذيين ذو المناصب العميا والمتوسطة، والذين لدييم مستويات عالية من ال
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وأظيرت النتائج أن األشخاص الذين أظيروا سموك صمب ىم أكثر عرضة لمبقاء في صحة 
جيدة، واالستمرار في اإلزدىار والنمو.حيث أشارت البحوث إلى متغير الصالبة ودورىا في 

 .(Shane J . Lopez ,311: :573تعزيز المرونة والتخفيف من الضغوط. )
العديد من األفراد ال يصابون بالمرض بالرغم من حياة  أن  Kobasaوأشارت كوبازا       

مرىقة جدًا، ومن ىنا بدء التركيز عمى مفيوم الضغوط والمرض والتوجو نحو دراسة مصادر 
المقاومة  وتحديد اآلثار المنيكة ألحداث الحياة الضاغطة ، وتشمل ىذه المصادر البنية 

عم اإلجتماعي )اإلتصال االجتماعي(، التكوينية )مثل التاريخ المرضي لمعائمة(، والد
(. Personality dispositionوالممارسات الصحية )كالرياضة(، والميول الشخصية  

 وكيف يمكن أن تعمل ىذه المصادر في الحفاظ عمى صحة الفرد خالل مواجية الضغوط.
بنية( حيث أن أىمية البنية التكوينية )قوة ال  Selye ,1956وترى كوبازا وفقًا لنموذج )      

اإلنييار البدني يحدث في األجيزة الضعيفة وأنظمة الجسم عندما يحدث إنياك لمتوافق 
(adaptation exhaustion  في مواجية الضغوط، والنموذج األكثر حداثة ىو نموذج )

( حيث تعمل العوامل الفيزيائية والبيولوجية Immunological Approachالنيج المناعي )
مة الضغوط . وأن المناعة تشكل آليات القوة الداخمية التي تقوم عمييا الفروق كمصادر لمقاو 

: kobasa,S et al  ,.2:93)الفردية في إستجابة الجسم لمختمف العوامل الضاغطة. 
297.) 
( أن تأثير الصالبة عمى الصحة النفسية يتوسط التقييم kobasa, 1979وترى  كوبازا )   

لضاغطة ، حيث يمتمك الفرد إستراتيجيات المواجية، فالصالبة تغير المعرفي لمفرد لألوضاع ا
 اثنين من عناصر التقييم : 

  .تقمل من تقييم التيديد وتزيد من توقعات الفرد بأن المواجية ستكون ناجحة 
  ترتبط الصالبة بأنشطة الفرد وتركز عمى استراتيجيات مواجية المشكمة والتعامل مع

  األحداث الضاغطة.
وأن الصالبة تغير عممية التقييم المعرفي لمفرد حيث أن األفراد قادرون عمى إعادة صياغة      

وتفسير الخبرات السمبية لذا ينخفض مستوى التوتر النفسي. واألشخاص ذو الشخصية الصمبة 
لدييم القدرة عمى التعامل بطريقة تكيفية مع الضغوطات، ويفضمون اإلعتماد عمى إستراتيجيات 
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اجية التحويمية النشطة التي تعمل عمى تحويل معرفي لمحدث السمبي المحتمل إلى إنتاج المو 
 .  ( Bissonnette, 1998  :7 - 21) .تجربة نمو ينتج عنو خبرة

وتشير" كوبازا "أن إدراك وتقييم جميع جوانب أحداث الحياة الضاغطة تساعد الشخصية      
ذ القرار، والتأكيد عمى أولويات الحياة، ووضع الصمبة عمى إيجاد فرص لمتدريب عمى إتخا

أىداف جديدة، وتقدير األنشطة المعقدة كالقدرات اليامة لألفراد. والقدرة عمى تقييم أي حدث 
في إطار خطة الحياة العامة، حيث أن شعورىم باليدف والمشاركة في الحياة يخفف من 

ية الصمبة تعكس إيمانيم الفوضى المحتممة ألي حدث. وأن أساليب المواجية لمشخص
بفاعميتيم وقدراتيم عمى االستفادة من الموارد البشرية والبيئية المتاحة، وقدرتيم عمى تحويل 

 ,kobasa  &puccettiاألحداث الضاغطة إلى إمكانيات وفرص لنمو الشخصية.  )
1983: 840. ) 

قدرة الفرد عمى (أن أساس ٖٕٚ:ٖٕٓٓ.,  )Crowley,B et alتشير كراولي وّاخرون و      
المواجية الناجحة لضغوطات الحياة المجيدة والبقاء بصحة جيدة ىو نمط شخصية ، 
فاألفراد الذين لدييم صالبة ليم رؤية مختمفة عن أنفسيم وعن العالم ، وأن أبعاد الصالبة 
 التي تتضمن االلتزام، التحكم، التحدي، تؤثر معًا عمى كل من التقييم المعرفي والسموك كرد

 فعل لألحداث الضاغطة  .
 أبعاد الصالبة النفسية: -

وفقًا لـ "كوبازا"  الصالبة النفسية ىي بنية متعددة األبعاد تتكون من اإللتزام، والتحكم،     
والتحدي. وأكدت أن ىذه المكونات ذات صمة ، وقادرة عمى مواجية تحديات  البيئة، وتحويل 

نمو الشخصية، ونقص ىذه األبعاد يوصف بأنو األحداث الضاغطة في الحياة إلى فرص ل
"إنياك نفسي". ىذه البنية تيدف إلى التخفيف من أثر اإلجياد من خالل تغيير النظرة إلى 
األوضاع المجيدة، وتقمل من التأثير السمبي ألحداث الحياة من خالل التأثيرعمى كل من 

 ( . Lambert, 2003:181- 182التقييم المعرفي والمواجية الفعالة   )
( أنو ال يكفي مكون واحد من مكونات الصالبة ٕٙٛ: ٕٗٓٓ) Maddiويضيف 

لتمدنا بالشجاعة والدافعية االزمة لمواجية تحديات الحياة ، بل البد أن تعمل المكونات 
 الثالثة معًا. 
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 Commitmentأواًل: االلتزام 
تراب، واألشخاص الممتزمون بأنو ميل الفرد لممشاركة في أنشطة الحياة بداًل من اإلغ    

لدييم نوع من التقييم المعرفي الذي يمنحيم شعور عام باليدف، ويتيح ليم إيجاد معنى في 
الناس، واألحداث، واألشياء في بيئتيم، وىؤالء األشخاص ال يتخمون بسيولة عن 

 .( :Kobasa et al ,.2:93 :27)اإلستثمارات التي حدثت في أنفسيم وفي بيئتيم. 
أنو تبني الفرد قيمًا وأىدافًا محددة تجاه جوانب الحياة  Wiebe  (2::2 :9:)ويبي رفووُيع

المختمفة، وتحمل المسئولية نحو ىذه القيم والمبادئ واألىداف، والتعامل مع األحداث الشاقة، 
 كأحداث ىادفة وذات معنى .

أىدافو وقدرتو عمى التوافق  وتعرفو الباحثة إجرائيًا: أنو قدرة الفرد عمى معرفة ذاتو وتحديد   
مع بيئتو، ومدى التزامو بقيمة نحو نفسو ونحو المجتمع، وىو المشاركة الفعالة في األنشطة 

 التي تعزز الثقة في النفس والقدرة عمى خمق معنى من المواقف الضاغطة.
  Controlثانيًا: التحكم 

حداث الحياة وىذا ال يعني التحكم ىو الميل نحو الشعور بأن الفرد ىو المؤثر في أ    
التوقع الساذج لتحديد نتائج أحداث الحياة، بل يعني إدراك الذات عمى أنيا ذو تأثير واضح 
من خالل ممارسة الخيال، والمعرفة، والميارة، واالختيار، والتحكم يعزز إدراك مقاومة 

ة ألفعال الفرد، الضغوط من خالل زيادة توقع أن تكون األحداث ذو خبرة وأنيا نتيجة طبيعي
 (. Kobasa et al ,.2:93وىي ليست خبرات غريبة أو غير متوقعة  )

وُتعرفو الباحثة إجرائيًا: أنو قدرة الفرد عمى التأثير عمى أحداث الحياة، والقدرة عمى     
تطوير خيارات المواجية، وتحمل مسئولية مايتخذه الفرد من قرارات، والقدرة عمى تفسير 

تفسيرًا عقالنيًا، وبذل المزيد من الكفاح والجيد لضبط مشكالت الحياة أحداث الحياة 
 والسيطرة عمييا.
  Challengeثالثًا: التحدي 

التحدي ىو اإلعتقاد بأن التغيير بداًل من اإلستقرار ىو أمرًا طبيعيًا في الحياة، وأن 
حدي يخفف من ضغوط التغييرات حوافز مثيرة لالىتمام والنمو بداًل من التيديد لألمن، والت

الحياة عمى الجانب الحسي أو اإلدراكي من خالل تموين األحداث كمثيرات لمنمو مثل تعزيز 
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: kobasa ,et al ,.2:93اإلنفتاح، والمرونة، والتقييم الفعال لألحداث المتناقضة.)
281)  

ىو االعتقاد  ( Crowley,Barbra et al., 2003:237) وتعرفو كراولي وّاخرون 
التغيير يميز الحياة بداًل من االستقرار، ويمنح الفرد فرصة لمتطور. ويشمل التحدي بأن 

الطريقة التي يرى بيا الفرد العالم الذي يسمح باإلستكشاف، والسعي وراء التجارب الجديدة 
والتي ينظر إلييا أنيا غير شاقة، وتتضمن الُسبل الممكنة لتوسيع آفاق التفاعل والتجارب في 

  .المستقبل
 وتعرفه الباحثة إجرائيًا : 

دراكو أن التغيير أمرًا طبيعيًا في  أنو قدرة  الفرد عمى التصدي لممتغيرات التي تواجيو ، وا 
الحياة ، وقدرتو عمى تقييم األحداث تقييمًا موضوعيًا ، وأن كل مايحدث من تغيرات أو 

 والمثابرة . ظروف ضاغطة اليشكل مصدرًا لمتيديد بل مصدرًا لممواجية والكفاح
 اإلجراءاث املنهجيت للذراصت :

  عينة اعداد األدوات :عينة التقنين    
جامعة  –( طالبًا وطالبة من طالب كمية التربية ٕٓٓمن ) المقياس تكونت عينة إعداد

عين شمس، وتم إختيارىم عشوائيًا والذين يتوزعون عمى مختمف األقسام العممية واألدبية 
( وذلك بيدف التعرف عمى الخصائص السيكومترية ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓلمعام الدراسي )

من  ٗٓٔمن الذكور،  ٜٙحيث تم التطبيق عمى ) . لممقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية
( طالبًا وطالبة من األقسام ٜٓٔ( سنة، بواقع )ٕٕ-ٜٔ، وتراوحت أعمارىم مابين ) اإلناث

عممية، تم اختيار العينة من الفرقة الثانية بواقع طالبًا وطالبة من األقسام ال (91 األدبية ، و
 . ( طالبًا وطالبة من الفرقة الثالثةٛٛ( طالبًأ وطالبة ، و)ٕٔٔ)
 خطوات بناء المقياس :  –

 قامت الباحثة ببناء ىذا المقياس انطالقًا من:
 االطالع عمى التراث السيكولوجي الذي تضمن العديد من المراجع والمصادر

تي تناولت موضوع الصالبة النفسية ، وذلك بيدف الوصول إلى صياغة المتنوعة ال
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عممية واضحة ألبعاد المقياس وعباراتو التي بصدد بنائو في الدراسة الحالية  والذي 
 تضمن:

 :اإلطار النظري والتعريفات المختمفة  في أعمال كل من 
Suzanne c. Kobassa (1979 و ،  )Suzanne c.Kobassa ; Salvatore R. 

Maddi  &Stephen Kahn (1982 ، )Suzanne c.Quellette Kobasa  &

Mark c. Puccetti (1983. ) 

 " كتابHardiness Turning stressful Circumstances into Resilient 
Growth" إعدادMaddi ,Salvatore R (2013)  الذي تناول بنظرة واسعة وشاممة

موضوع الصالبة النفسية ، وأكد عمى التطوير الفعال  لمقياس الصالبة النفسية عمى 
مدى سنوات عديدة  ومكوناتو من اإللتزام و التحكم والتحدي ، باإلضافة إلى 
استراتيجيات مواجية المشكالت وأىمية التفاعالت الداعمة اجتماعيًا لمفرد. وأىمية 

 تدريب عمى الصالبة في مواجية الظروف المتغيرة .ال
 ىتمت بالصالبة النفسية ااالطالع عمى المقاييس  والدراسات العربية واألجنبية التي

ومكوناتيا )اإللتزام، التحكم، التحدي( . ومن المقاييس التي أطمعت عمييا الباحثة 
 لالستفادة من بناء المقياس مايمي :

 دراسةHarvatin ,Heather C.(2009     ) 
 دراسةAlfred ,Gregory Clifford (2011) 

 ( ٕٕٓٓ) Nunley ,Barbara lynn  &Kentuckyدراسة 
 دراسة تطوير المقياس القصير لمصالبة النفسية والتحقق من صحتو، إعداد

Sinclair,Robert R  &Oliver,Celina M(2003. ) 
: التأثيرات التفاعمية لردود فعل  دراسة تعمم الطالب الدافعية والصالبة النفسية

&  Cole,Michaels ; Field,Hubertsالطالب عمى إدارة الفصل. إعداد  
Harris,Stanley (2004 ) 

 دراسة تطوير وتقييم المقياس  المعدل لمصالبة األكاديمية . إعداد 
Benishek,Lois A; Feldman,Jill M ; Wolf Shipon,R &Mecham,Stacy 

D(ٕٓٓ٘ ) 
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( .ٕٙٓٓالصالبة النفسية ، إعداد نبيل دخان وبشير الحجار ) مقياس 
( ٕٔٔٓمقياس الصالبة النفسية ، إعداد  تنييد عادل فاضل البيرقدار. ) 
( ٕٓٔٓمقياس الصالبة النفسية ، إعداد محمد محمد عودة. ) 
( ٕٓٔٓمقياس الصالبة النفسية ، إعداد خالد عبدالرحمن الشميري. ) 
( .ٕٔٔٓية ، إعداد ّامال عبد السميع باظة )مقياس صالبة الشخص 
( ٕٕٔٓمقياس الصالبة النفسية ، إعداد عماد محمد أحمد ابراىيم مخيمر. ) 
( ٕٗٔٓمقياس الصالبة النفسية ، إعداد تامر اسماعيل محمود رزيق. ) 

 وصف المقياس:
لنفسية . ( عبارة تقيس أبعاد الصالبة اٛ٘يتكون ىذا المقياس في صورتو النيائية من )

ويتكون المقياس من ثالثة أبعاد وىي ) اإللتزام ، والتحكم ، والتحدي( .وقد توزعت العبارات في 
 المقياس كما يمي: 

 توزيع أبعاد المقياس وعدد العبارات في الصورة األولية لممقياس 
 ارقام العبارات البعد

 ،37، 34، 31، 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1 اإللتزام
40 ،43 ،46 ،49 ،52 ،٘٘ ،٘ٛ 

، 38، 35، 32، 29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2 التحكم
41 ،44 ،47 ،50 ،ٖ٘ ،٘ٙ 

، 39، 36، 33، 30، 27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3 التحدي
42 ،45 ،48 ،51 ،٘ٗ ،٘ٚ 

انًا، التنطبق أبدًا(، وتقع اإلجابة عمى المقياس في ثالثة مستويات ) تنطبق دائمًا، تنطبق أحي
وتتراوح الدرجة لكل عبارة ما بين ثالثة درجات ودرجة واحدة ، بمعنى إذا كانت اإلجابة 

( . حيث تشير ارتفاع الدرجة إلى ٔالتنطبق أبدًا  – ٕتنطبق أحيانًا  – ٖ)تنطبق دائمًا 
لالستجابات تم  زيادة إدراك المستجيب لمصالبة النفسية. ولمتقميل من الميل التخاذ نمط ثابت

وضع بعض العبارات في عكس اتجاه العبارات اأُلخرى  وتشير ىذه العبارات المعكوسة إلى 
تنطبق  – ٔالجانب السمبي لمصالبة وبالتالي فإن العبارة تصحح كالتالي )تنطبق دائمًا 
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كوسة ( ، وبمغ عدد العبارات التي يجب أن توضع ليا الدرجة المعٖالتنطبق أبدًا  – ٕأحيانًا 
،  ٜ%  من مجموع عبارات المقياس وتتمثل ىذه العبارات في البنود ) ٕٗ( عبارة   أي ٗٔ)

( ، وتم  ٛ٘،  ٖٗ،  ٕٗ،  ٖٚ، ٖٙ،  ٕٖ،  ٖٓ،  ٜٕ،  ٕٚ،  ٚٔ،  ٙٔ،  ٘ٔ،  ٓٔ
 – ٛ٘توزيغ الفقرات عمى المقياس بطريقة دائرية . وبذلك يتراوح المجموع الكمي لألداة مابين 

 . ٗٚٔإلى 
  :صائص السيكومترية  لمقياس الصالبة النفسيةالخ

 :  لمتأكد من صدق مقياس الصالبة النفسية  تم اتباع مايمي
صدق المحكمين  : 

(  من أساتذة  عمم ٓٔتم عرض المقياس في صورتو األولية عمى لجنة تحكيم تضم )
من أبعاد النفس والصحة النفسية )*( ، موضحُا فييا التعريف اإلجرائي الخاص بكل بعد 

 المقياس ، وذلك إلبداء الرأي في 
 بنود المقياس وأبعاده من حيث : 

. مدى مالئمة المقياس لميدف الذي وضع لقياسة 
. مدى مالئمة األبعاد المختمفة لممقياس 
. مدى مالئمة كل بند من البنود لمبعد الخاص بو 
 . وضوح البنود من الناحية المغوية والنفسية 

 (ٔانظر ممحق )
%( كنسبة اتفاق بين المحكمين عمى فقرات المقياس *، حيث ٓٛقد اعتمدت نسبة )و 

%( من المحكمين وقد حصل ٓٛتم اعتماد الفقرة التي حظيت عمى إجماع مانسبتو )
المقياس عمى نسبة اتفاق عالية ، وفي ضوء ذلك لم يتم استبعاد أي من العبارات باتفاق 

 عبارات وفقًا لمالحظات المحكمين .  المحكمين  ، وتم تعديل صياغة بعض ال
 : صدق البنية لمقياس الصالبة النفسية باستخدام التحميل العاممي التوكيدي 

 تيدف ىذه الخطوة إلى التحقق من صدق البنية باستخدام التحميل العاممى التوكيدى ،
ذلك الصدق  البنائى، و  عميو يطمق البعض أيضاً    construct validit   صدق البنية و

عندما تتكون البنية من عدة أبعاد مختمفة، وذلك عند االعتماد عمى نظرية سابقة أو دليل 
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يتضح فى التحقق من صدق المقاييس  مسبق تؤكد أن ىذه األبعاد تكون ىذه البنية ، وذلك
التى تعتمد عمى نظرية محددة ، يكون إجراء التحميل العاممى التوكيدى ىو اإلجراء االمثل 

التحدى( المكونة   -التحكم  – فتفترض الباحثة أن أبعاد )األلتزام .ن صدق البنيةلمتحقق م
قامت بعمل التحميل العاممى التوكيدى ليذه  لبنية الصالبة النفسية ولكى تتحق الباحثة من

  :وتوصمت إلى النتائج التالية   Amos4البنية العاممية  باستخدام برنامج
عتمد عمى مؤشرات حسن المطابقة ، ويقصد بو المؤشر ولمتحقق من قبول صدق البنية ي

 ( :ٕالمستخدم فى تقدير مطابقة النموذج لمبيانات) كا
 ( ٖانظر ممحق )

 ( البناء العاممى لمقياس الصالبة النفسية باستخدام التحميل العاممى التوكيدىٔشكل )
بة النفسية   يالحظ من الشكل السابق ان تشبع عامل االلتزام )مدى ارتباطو ( بالصال

( . و لمتحقق  ٛٛ.ٓ، و تشبع عامل التحدى    ٕٚ.ٓ، و تشبع عامل التحكم    ٔٚ.ٓ
من قبول صدق البنية ) التحميل العاممى التوكيدى (  يعتمد عمى مؤشرات حسن المطابقة ، 

) فقد  ( :ٕو يقصد بو المؤشر المستخدم فى تقدير مطابقة النموذج لمبيانات مثل مؤشر) كا
و ىى غير دالة إحصائيًا،   ٕبدرجات حرية    ٕٗ.ٖليذا البناء العاممى    ٕقيمة كاكانت 

، ومؤشرات حسن  ٘<   ٔٚ.ٔإلى درجات الحرية    ٕو كانت النسبة بين  قيمة كا
>  CFI= 0.97  >ٓ.ٜٓ  ،NFI= 0.98  >ٓ.ٜٓ   ،RMSEA= 0.02المطابقة  )

رض ، أى أن التحميل العاممى التوكيدى ( مما يدل عمى وجود مطابقة لمنموذج المفت ٛٓ.ٓ
 أكد صدق البنية لممقياس. 

 صدق االتساق الداخمي لممقياس : -4
قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمى من خالل ارتباط كل مفردة بالبعد الذى تنتمى إليو 

 وكانت النتائج كما بالجدول التالي :
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 (ٔجدول )
 (ٕٓٓبة النفسية ) ن   االتساق الداخمى ألبعاد مقياس الصال 
 التحدى المفردة التحكم المفردة االلتزام المفردة
1 **0.48 2 **0.54 3 **0.60 
4 **0.44 5 **0.50 6 **0.54 
7 **0.51 8 **0.53 9 **0.46 
10 **0.51 11 **0.41 12 **0.57 
13 **0.55 14 **0.51 15 **0.46 
16 **0.44 17 **0.49 18 **0.57 
19 **0.60 20 **0.61 21 **0.59 
22 **0.38 23 **0.48 24 **0.58 
25 **0.47 26 **0.62 27 **0.36 
28 **0.46 29 **0.42 30 **0.46 
31 **0.58 32 **0.46 33 **0.57 
34 **0.60 35 **0.46 36 **0.42 
37 **0.52 38 **0.44 39 **0.61 
40 **0.56 41 **0.56 42 **0.33 
43 **0.52 44 **0.43 45 **0.48 
46 **0.67 47 **0.52 48 **0.44 
49 **0.47 50 **0.48 51 **0.49 
52 **0.45 53 **0.56 54 **0.49 
55 **0.64 56 **0.62 57 **0.54 
58 **0.57     

 1.12دالة عند  **  
يتضح من الجدوال السابق أن جميع ارتباطات المفردات بالعوامل التى تنتمى إلييا كانت 

 . ، مما يؤكد صدق االتساق الداخمى لعوامل المقياس ٔٓ.ٓعة ودالة عند مستوى مرتف
كما تم حساب ارتباط كل عامل والدرجة الكمية لممقياس، ويتضح ذلك من خالل الجدول    

  :التالى



 س الصالبت النفضيتاخلصائص الضيكىمرتيت ملقيا    

      ( ٛ٘ٗ)   5102 ديضمرب،  44جملت اإلرشاد النفضي، مركز اإلرشاد النفضي، العذد           

 ( ٕ) جدول
 ارتباط العوامل بالدرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط العامل
 **0.91 االلتزام
 0.89** التحكم
 0.90** التحدى

 ٔٓ.ٓدالة عند  **
والذى  ٔٓ.ٓأن معامالت االرتباط مرتفعة  و دالة عند مستوى  (ٕ) يتضح من جدول    

 . يؤكد االتساق الداخمى لممقياس ككل
ثبات عوامل المقياس : Reliability Scale 

ة التجزئة حسبت قيمة الثبات لمعوامل الفرعية باستخدام معامل ألفا كرونباخ وطريق
 النصفية، والجدول التالى يوضح ىذه المعامالت :

 (ٖجدول )
 معامالت الثبات ألبعاد المقياس والمقياس ككل

 

 )سيبرمان  براون( النصفية التجزئة ألفا كرونباخ معامل العامل
 ٓٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ االلتزام
 ٗٛ.ٓ ٗٛ.ٓ التحكم
 ٕٛ.ٓ ٖٛ.ٓ التحدى

 ٖٜ.ٓ ٖٜ.ٓ المقياس ككل
لجدول السابق ان جميع معامالت الثبات مرتفعة سواء لألبعاد الفرعية أو المقياس يتضح من ا

 ككل، مما يؤكد ثبات المقياس.
  : ملخص النتائج

( عبارة ينتمين إلى ثالثة أبعاد ٛ٘تكون مقياس الصالبة النفسية في صورتو النيائية من )  
س الخصائص السيكومترية عمى وىي: ) اإللتزام ، التحكم ، التحدي ( . وقد تحقق لممقيا

 النحو التالي : 
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لمتحقق من صدق المقياس تم استخدام صدق المحكمين ، وصدق البنية لمقياس الصالبة 
النفسية باستخدام التحميل العاممي التوكيدي ، وصدق االتساق الداخمي . وأسفرت أن التحميل 

االتساق أن  معامالت االرتباط العاممي التوكيدي أكد صدق البنية لممقياس ، كما أكد صدق 
والذي يؤكد االتساق الداخمي لممقياس ككل . ولمتحقق من  ٔٓ,ٓمرتفعة ودالة عند مستوى 

ثبات المقياس تم استخدام طريقة الفاكرونباخ  وسبيرمان براون واتضح أن جميع معامالت 
ية بين الذكور الثبات مرتفعة ، وكشفت نتائج الدراسة أنو اليوجد فروق ذات داللة احصائ

واإلناث في أبعاد الصالبة النفسية ) اإللتزام ، التحكم ( بينما كان بعد ) التحدي ( لصالح 
( أن الصالبة النفسية ىي ٜٜٚٔ(  Kobasaالذكور . وفي ضوء ىذه النتيجة تذكر كوبازا 

رة عمى بنية متعددة األبعاد تتكون من اإللتزام والتحكم والتحدي ، وأن ىذه األبعاد ذات قد
مواجية تحديات الحياة وتحويل األحداث الضاغطة في الحياة إلى فرص لنمو الشخصية ، 
ونقص ىذه األبعاد يوصف بأنو إنياك نفسي ، وىذه البنية تيدف إلى التخفيف من أثر 
اإلجياد من خالل تغيير النظرة إلى األوضاع المجيدة وتقمل من التأثير السمبي لألحداث من 

المعرفي والمواجية الفعالة  . ومن ثم تخمص الباحثة إلى أن مقياس الصالبة  خالل التقييم
 النفسية ُيعد ذو خصائص سيكومترية تطمئن الباحثة الستخدامو في الدراسات السيكولوجية .
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