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 امللخص
هدف البحث الحالي الى التعرف على مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة تكريت, الذين     

( طالب وطالبة ,  50اصيبوا واكتسبوا الشفاء التام من جائحة كورونا ,وقد استخدم الباحث النهج الوصفي التحليلي وقد بلغت عينة البحث )
(لعينة واحدة وعينتين    T- testوبعد المعالجات االحصائية باستخدام االختبار التائي )ستخدام مقياس الصالبة الذي اعده الباحث  وقد تم ا
لصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة كلية التربية ا  وتم التحقق من الصدق والثبات للمقياس وهدف البحث الى التعرف على مستوى   مستقلتين

وتوصل الباحث الى النتائج  ة , ومستوى الصالبة حسب النوع ذكور واناث ,  ومستوى الصالبة النفسية حسب التخصص,  للعلوم االنساني
 -االتية :

. ال يتوفر لدى عينة البحث مستوى جيد من الصالبة النفسية مؤشرًا الى ان هؤالء الطالب لم تتوفر لهم الظروف المالئمة وغياب الرؤيا  1  
 لصالبة النفسية في حياتهم.الواضحة الهمية ا 

. وجود فروق لدى الذكور كونهم اكثر صالبة من االناث ولكن بفروق بسيطة والتي لم تشر الى وجود عالقة داله احصائيًا مما يترتب 2 
 على ضعف الثقة بالنفس وال توجد لديهن رؤية واضحة وايجابية للحياة .

 الباحث عدد من التوصيات والمقترحات .ومن أجل استكمال الفائدة من البحث الحالي عرض 
Abstract 
The aim of the current research is to identify the level of psychological hardness among university students, 

College of Education for Human Sciences, Tikrit University, who were injured and gained full recovery 

from the Corona pandemic. Prepared by the researcher and after statistical treatments using the T-test for 

one sample and two independent samples. The validity and reliability of the scale were verified. The aim 

of the research is to identify the level of psychological toughness among university students, College of 

Education for Human Sciences, and the level of toughness according to gender, males and females, and the 

level of psychological hardness according to specialization, and the researcher reached the following 

results: 

1. The research sample does not have a good level of psychological toughness, indicating that these students 

did not have the appropriate conditions and the absence of a clear vision of the importance of psychological 

toughness in their lives. 

 2. There are differences among males, being more solid than females, but with minor differences, which 

did not indicate a statistically significant relationship, which results in poor self-confidence and they do 

not have a clear and positive vision of life. 

In order to complete the benefit of the current research, the researcher presented a number of 

recommendations and suggestions. 
 الفصل االول

 مشكلة البحث:
ْنَسان  َشْخِصيَّة    َتَتَأثَّر      ُته  اْْلِ   الَِّتي   االنضغاط  ُظُروف  َوَكافَّة  والسياسية  واالقتصادية   االْجِتَماِعيَّة  َواْلَمَواِقف  الظُُّروفِ   ِمنْ   بالعديد  النَّْفِسيَّة  َوِصحَّ
  ُمْؤِلَمة   اْلُمَواَجَهة  َوَهِذه  ُمْنَتِظَرة  نُ َتُكو   َوَقدْ ,    َمرَّت  َتُكونُ   َقدْ   َحَياِتهِ   ِمنْ   َفْتَرةِ   ِفي  َعَلْيهِ   َعِزيز    َشْخص    َمْوت  ُيَواِجه   َأنَّ   َفْرد    ِلُكل ِ   َقْدر  ,    َحَياِتهِ   ِفي  ُيَقاِبُلَها

  ُمْخَتِلَفة    َنْفِسيَّة    َأوْ   َبَدِنيَّةً   ِبَأْمَراض  َعِزيز    َفَقدَ  َمنْ   اْلَمْكُروب  كإصابة  َكِثيَرة    َمخاِطر  إَلى  ُتَؤدِ ي  َوَقد,    النَّْفسِ  َعَلى َوَأَشقَُّها  اْلَحَياة  َماِسي    َأْكَثر  َوُتَعد  ,  
  ِلْلَمَرض   َفِريَسة  َوَيَقع  اْلُمَواَجَهة  َعَلى  َيْقَوى   َواَل   ينهار  َمنْ   َفِمْنُهمْ ,    والمؤلمة  الضاِغَطة  ِلْْلَْحَداث  اْْلَْفَراد  استجابات  َتْخَتِلف.    اْلَوَفاةِ   إَلى  َتِصلُ   َوَقد,  

  2008,    راِضي. )    َوَقَدِرهِ   ّللاَِّ   ِبَقَضاءِ   َراِضَية  محتسبة  َصاِبَرة    َوَنْفس  َوَصاَلَبة    ِبُقوَّة  الضاِغَطة  الظُُّروف  ِتْلك  يواجهون   َواْْلِخُرون   َوالنَّْفِسي    الِجْسمي  
اَلَبة ,    الَيْوِميَّة  َحَياِتِهمْ   ِفي  اَلهَ   َيَتَعرَُّضون   الَِّتي  اْلُمْخَتِلَفة  اْلَمَواِقف  َمع  التََّواُفق   َعَلى  اْْلَْفَرادِ   ُتَساِعد  الَِّتي  النَّْفِسيَّة  اْلَعَواِمل  َوَمن( .  3-4:     الصَّ

َدَمات َتَلقِ ي  ِعْندَ   المرونة َأو  النَّْفِسيَّة اْلَمناَعة   َأو النَّْفِسيَّة اْلُمَقاَوَمة ُيَسمَّى َما  َأوْ  النَّْفِسيَّة   الُبُحوث  َعَلى  التركيز إَلى  الَحِديَثة  الدراسات وتتجه ,  الصَّ
ة  اْلُمْرَتِبَطة حَّ   اْلَمَواِقف   َمع  التََّواُفق  َعَلى  اْْلَْفَرادِ   ُتَساِعد  الَِّتي   النَّْفِسيَّة  اْلَمناَعة  َأو  النَّْفِسيَّة  اْلَعَواِمل   َعَلى  َنْفِسهِ   اْلَوْقتِ   ِفي  َوالتََّأكُّد,    النَّْفِسيَّة  ِبالصِ 
اَلَبة  َمْفُهوم  اْلَباِحِثين  باْهِتمام  َحِظيت  الَِّتي  الَعَواِملُ   ِتْلكَ   َوِمنْ ,    اِتِهمْ َحيَ   ِفي  َلَها  َيَتَعرَُّضون   الَِّتي  اْلُمْخَتِلَفة   بالمقاومة  أحياناً   ُيَسمَّى  َما  َأوْ   النَّْفِسيَّة  الصَّ

َدَمات  َتَلقِ ي  ِعْندَ   المرونة  َأو اَلَبة  َتْأِتي   ( .  299:    2002,    حمادة)  الصَّ يَجاِبي    النَّْفسِ   ِعْلمِ   مرتكزات  أََهم    َكَأَحد  النَّْفِسيَّة  الصَّ  اْلِمْفَتاح  ِباْعِتَباِرَها  اْْلِ
د    بفاعلية  الحياتية  النَّْفِسيَّة  الضغوطات  ِلُمَواَجَهة  اْلَساِسي   اَلَبة  ِبَمْوُضوع  الَباِحث  َواْهَتم  ,    مسؤوليتها  َوَتَحدُّ  اْلُمْجَتَمعُ   َهَذا   ِمنْ   فرداً   َكْوِنه  النَّْفِسيَّة  الصَّ
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 بَشْكل    اْلُمْجَتَمعِ   َأْفَرادِ   َعَلى   َسْلِبيَّة  آَثارِ   ِمنْ (  covid -19)  كورونا  َجاِئَحة    ِلَمَرض  َوَلمَّا  اْلَحَياةَ   َهِذهِ   ِفي   الصدمية  الضغوط   إَلى  يومياً   َيَتَعرَّض  الَِّذي
ريحة  َكْوِنِهم  َخاص    ِبَشْكل  الطََّلَبة  َوَأْبَناِئَنا  َعام    ريحة  َوَكَذِلك  اْلَبْحثِ   َهَذا  ِمنْ   المستهدفة  الشَّ  اْلُمَتَغيِ ر  َهِذه  ْلهمية  ونظراً ,    اْلُمْجَتَمعِ   ِفي  اْلُكْبَرى   الشَّ
َؤالِ   َعَلى   ُيِجيبَ   اْلَحاِلي    اْلَبْحثَ   َفِإنَّ  اَلَبة ُمْسَتَوى   َما.    التَّاِلي  السُّ َفاء  واكتسبوا  ُأِصيُبوا  نَ الَِّذي  اْلَجاِمَعة  َطَلَبه  َلَدى  النَّْفِسيَّة  الصَّ   َجاِئَحة    ِمنْ   التَّامُّ   الشِ 

 .  كورونا
 : أهمية البحث

ْيء  َوْصفُ  ُيْمِكنُ  اَل     ْغطِ  َتْحتَ  ِاْخَتَبر إَذا   إالَّ  ُصْلب  ِبَأنَّه الشَّ ة الضَّ دَّ   ِفي   اْلَحالُ  َوَكَذِلكَ ,  ُصْلب  ِبَأنَّه َوَصْفَناه وتماسكا ُمَقاَوَمة َأْبَدى  َفِإَذا,  َوالشِ 
اَلَبة  ِاْرتَبْطت َفَقد  النَّْفِسي    اْلَمَجالِ    ِبَأن (    Smith)وسميث(  Kobasa)كوبازا ِمنْ   ُكل     َأَشار  َلَقد,   اْلَفْرد  َلَها  َيَتَعرَّْض   الَِّتي والشدائد  بالضغوط  الصَّ
,   اْلُماَلِئَمة  َغْير  والظُّروف  والنكسات  اْلَفِشل  َوِإْشَكال    والصعوبات  بالعقبات  َمْحُفوف    اْلَحَياة  َفَواِقع  ,    ِمْنه  َمَفرَّ   اَل   َحْتِمي    َأْمر    للضغوط  تعرضنا

ْحَباط  َأو   اْلَفِشل  َتَجنَّب  َنْسَتِطيعُ   اَل   َوَنْحنُ  ْخِصي    النُُّمو   ِفي  التََّغيُّرُ   متطلبات  ِمن  نهرب  و  نتجنب  َأنْ   َنْسَتِطيعُ   َواَل ,   اْلَفْقدُ   َأوْ   اْْلِ   َمْرَحَلةَ   َأي ِ  ِفي الشَّ
 الضغوط   َأنَّ   ِفي  كوبازا  َمع(  1989:    البيالوي   منصور)  َوَيتَِّفق,    الضغوط  ُتوَجد   اْلَحَياةُ   ُتوَجدُ   َوَحْيث  َضُغوط  ِبُدون   َحَياة  َفاَل ,    النُُّمو    َمَراِحل  ِمن

ْنَسانِ   ُيْخِبْرَها  ْنَساِنيَّةاْْلِ   اْلَحَياة  َظَواِهرِ   ِمنْ   َظاِهِرهِ   ُمْعَظم   َشْأن  الظَّاِهَرة  َهِذه,    الِبيَئة  َمع  ُتَواِفق إَعاَدةِ   َأوْ   َتَواَفَقا  ِمْنه  َتَتَطلَّب,    ُمْخَتِلَفة    َأْوَقاتِ   ِفي  اْْلِ
ْحَباط  والصراع  كالقلق  اْْلُْخَرى   النَّْفِسيَّة  الظََّواِهر ْنَساِني    اْلُوُجود  َطِبيَعة  ِمنْ   َوِهيَ ,    َواْْلِ ْحَجام  َنْسَتِطيع  َواَل ,    اْْلِ   َذِلكَ   ِْلَنَّ   ِمْنَها   اْلُهُروب  َأوْ   َعْنَها  اْْلِ

ْنَسان  فعاليات  َنَقص  َيْعِني اَلَبة   َأن  ( . .   6-5:    2002,    مخيمر)  َكَفاَءُته  َوُقُصور  اْْلِ   َلْيَس   َبْعِضَها  َأوْ   اْلَمَفاِهيمِ   َهِذهِ   ُكلُّ   َتَضمَّن   النَّْفِسيَّة  الصَّ
ْعَبة  اْلَمَواِقفِ   ِفي  َحتَّى  َبلْ   َفَقطْ   اْلَعاِديَّة   اْلَمَواِقفِ   ِفي  َيَتَميَُّزون   َصاَلَبة    اْْلَْكَثر  اْْلَْفَرادَ   َأنْ   إَلى   وفروضها  كوبازا  َنَظِريَّة  َأَشاَرْت   َوَقدْ ,    الضاِغَطة   الصَّ

اَلَبة  َأنَّ   ِبَمْعَنى,    وواقعية  َوَنَشاط  ومبادأة   واقتدار  َوِقَياِده  داخلياً   وضبطاً   وانجازاً   قاومةوم,    صموداً   َأْكَثر  ِبَأنَُّهم   َتْعَمل   ومكوناتها  النَّْفِسيَّة  الصَّ
ةِ   َعَلى  الضاِغَطة  اْْلَْحَداثِ   ِمنْ   ُيَخفِ فَ   ِسيُكوُلوِجي  َكُمَتَغيِ ر حَّ  َواَل   للضغوط  َيَتَعرَُّضون   َصاَلَبة    اْْلَْكَثر  فاالشخاص,    ِلْلَفْرد  والنفسية  اْلَبَدِنيَّة  الصِ 

اَلَبةَ  ِْلَنَّ  يمرضون  ْلِبيَّة اْْلَثار ُمَخفَّف   عاِزَلة َكِمْنَطَقة َتْعَمل ِعْنَدُهم الصَّ ,  عسكر)مساهماً  مصدراً  َوَلْيس أثاراً  الضغوط ِمن َوُتْجَعل للضغوط السَّ
ْخِصيَّة  َعَواِمل  ِمن  وحيوي   ُمِهم    َعاِمل    النَّْفِسيَّة  فالصالبة( .    145-146:    2000  َتْحِسينِ   ِفي   َحاِسم  َعاِمل    َوِهيَ   النَّْفسِ   ِعْلمِ   َمَجالِ   ِفي  الشَّ
ة  النَّْفِسي    اْْلََداء حَّ َلت  َحْيث,    كوبازا  إْعَمالِ   ِفي   َواِسع    َنْحوِ   َعَلى   اْلَعاِملِ   َهَذا  َدْرس    َوَقد,    تالسلوكيا   َعَلى   َواْلُمَحاَفَظةِ ,    َواْلَبَدِنيَّة  النَّْفِسيَّة  َوالصِ   َتَوصَّ

اَلَبة  ِلَمْفُهوم  َواْلِجْسِميَّة  النَّْفِسيَّة  بصحتهم  اْْلَْشَخاص  ِاْحِتَفاظ    َوَراء  َتْكُمن  الَِّتي  اْلُمَتَغيِ رات  َمْعِرَفة  استهدفت  َوَالَِّتي  الدراسات  ِمنْ   ِسْلِسَلةً   ِخاَللِ   ِمنْ   الصَّ
اَلَبة   ِبَأن  َتُقولُ   َحْيثُ ,    للضغوط  َتَعرُُّضُهم  َرِغم  والبيئة   النَّْفِسيَّة  اْلَمَصاِدر  ُكل ِ   اْسِتْخَدامِ   َعَلى  َوُقْدَرِتهِ   َفاِعِليه  ِفي   اْلَفْردِ   َلَدى  َعام  اْعِتَقاد  ِهي  الصَّ

ر ُيْدِرك َكي المتاحة يِ د فاروق )  الضاِغَطة   اْلَحَياة إْحَداث بفاعلية  ويواجه َوُيَفسَّ َنَواتِ   ِفي  الدراسات  َبَدَأت َلَقد  ( . 209:   2001,  السَّ   اْلَقِليَلة  السَّ
َراَسة   ُمَجرَّد  َتَتَجاَوز   اْلَماِضَية   اْلَفْرد   ِلُقْدَرة  المدعمة   اْلُمَتَغيِ رات  َعَلى   والتَّْرِكيزُ   النَّْفِسيَّة   َعاَناةاْلمُ   َوِإْشَكال    الضاِغَطة   اْْلَْحَداث  إْدَراك   َبْين  الَعاَلَقات  الدِ 

اَلَمة  ِباْسِتْمَرار  اْلُمْرَتِبَطة  البيئية  َأو  النَّْفِسيَّة  اْلُمَتَغيِ رات  َأي  اْلُمَقاَوَمة  َعَواِمل   َأو  اْلَفاِعَلة  اْلُمَواَجَهة  َعَلى   الظُُّروف   ُمَواَجَهةِ   ِفي  َحتَّى  النَّْفِسيَّة  السَّ
َره  َدْعم  َشْأِنَها  َمنْ   َوَالَِّتي   الضاِغَطة يَّة  َتْكُمن( .    275:    1996,    مخيمر)  َعَلْيَها  والتغلب  اْلُمْشِكاَلت  ُمَواَجَهةِ   َعَلى  اْلَفْرد  َقدَّ َراَسةَ   َهِذهِ   ِفي  اْلَهمِ    الدِ 

َسات  َحث    ِفي اَلَبة   ُمْسَتَوى   ِلَرْفع   وعالجية   إْرَشاِديَّة    َبراِمج  ِبَناء  َعَلى   َوالَجاِمِعيَّة  اِديِميَّةاْلكَ   اْلُمَؤسَّ َراَسة  المنتظمين  الطََّلَبة  َلَدى   النَّْفِسيَّة  الصَّ ,    ِبالدِ 
ْرَشاد  التَّْوِجيه  َعَمِليَّة  ِفي  البحث  َهِذهِ   يِفيدَ   َأنْ   اْلُمْمِكنِ   ِمنْ   َكَذِلكَ ,    َنْفِسيَّة    ِبَصاَلَبة  اْلَحَياة  صعوبات ُمَواَجَهةِ   َعَلى  َقاِدر    ِجيل  ِبَناءِ   ِمنْ   النَّْفِسي    َواْْلِ

يَّة  َوَتْعِريُفُهم  اْلَجاِمَعة  َطَلَبه  ِبَتْوِجيه  َيُقومُ   َحْيثُ   والتربوي  َضا   ِبأَهمِ    ِلِزَياَدة   َواْلَعْقِليَّة  اْلِعْلِميَّة  َواْلَمَهاَرات  َوالطُُّرق   اْْلََساِليب  أََهم    َوَتْعِليِمِهم,    اْلَحَياةِ   َعنْ   الرِ 
َضا  مستويات   اِلْهِتَمام  .ونظراً (12:    2015,    صباح)  إَيَجاِبي    بشكل  والنفسية  واالْجِتماِعيَّة  اْلَكاِديِميَّة   َحَياِتِهم  َيْنَعِكس  الَِّذي  اْْلَْمرُ   َحَياِتِهم  َعنْ   الرِ 

يَجاِبي    النَّْفسِ   ِعْلمِ   ُعَلَماء اَلَبة  ِبِدَراَسة  اْْلِ َصاَبة   َتْشِخيص  َوِإن,    بالصدمة  َوِطيَدة  َعاَلَقة    َلهُ   َحِديثِ   َمْفُهومِ   ِباْعِتَباِرَها  النَّْفِسيَّة  الصَّ   كورونا  ِبَجاِئَحة  اْْلِ
يَّة  نطرح  َأنْ   ُيْمِكنُ   اْلُمْنَطِلق  َهَذا  ِمنْ   اْلَمَرضِ   اْنِتَشار  َفْتَرةِ   ِفي  َيِعيُشونَ   َوَالَِّذين  ِلْْلَِصاَبة  المعرضين  َلَدى  َصاَدم  َحَدث  ُيْعَتَبر  َوَالَِّذي   اْلَبْحث  أََهمِ 

اَلَبة مستوى " َعنْ  اْلَكْشفِ  ُيَحاِول الَِّذي  اْلَحاِلي      ؟ َفاءالش ِ  واكتسبوا كورونا ِبَجاِئَحة اْلُمصاِبين الطََّلَبة  َلَدى النَّْفِسيَّة  الصَّ
 أهداف البحث :  

 يهدف البحث الحالي الى :
اَلَبة  ُمْسَتَوى   َعَلى   التََّعرُّف.    1 َفاء   اْكَتَسُبوا  َوَالَِّذين  كورونا  ِبَجاِئَحة  كلية التربية للعلوم االنسانية اْلُمصاِبين  اْلَجاِمَعة   َطَلَبه   َلَدى   النَّْفِسيَّة  الصَّ   الشِ 

 .   التَّام  
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اَلَبة  ُمْسَتَوى   َعَلى   التََّعرُّف.    2 َفاء   اْكَتَسُبوا  َوَالَِّذين  كورونا  ِبَجاِئَحة  كلية التربية للعلوم االنسانية اْلُمصاِبين  اْلَجاِمَعة   َطَلَبه   َلَدى   النَّْفِسيَّة  الصَّ   الشِ 
 ( اناث -  ذكور) النَّْوع َحَسب التَّام  

د حدود البحث. ْنَساِنيَّة ِلْلُعُلوم التَّْرِبَية ُكلِ يَّة   ِتْكِريت َجاِمَعة   ِبَطَلِبه اْلَبْحث :  َيَتَحدَّ راِسي   ِلْلَعام اْْلِ  اْلِجْنَسْين. ُكاًل  َوَمن 2021- 2020 الدَّ
 تعريف المصطلحات: 

  َعَلى   َوُقْدَرِتهِ   َفاِعِليه   ِفي  اْلَفْردِ   َلَدى  َعام  اتِ َجاه    َأوْ   اْعِتَقادِ   ِفي  َتَتَمثَّل  السمات  ِمنْ   (: َمْجُموِعهِ Kobasa,1979كوبازا )    :تعريف الصالبة النفسية
  بواقعية   ويفسرها,    ُمَشوِ ه    َأو  ُمَحرَّف    َغْيرُ   إدراكاً   الضاِغَطة   اْلَحَياة  إْحَداث   بفاعلية   ُيْدِرك  َكي   المتاحة  والبيئة  النَّْفِسيَّة  اْلَمَصاِدر  ُكلَّ   اْسِتْغاَللَ 

ْبَعاد,  إَيَجاِبي   َنْحوِ  َعَلى َمَعَها  ويتعايش,  ومنطقية وموضوعية  (. Kobasa,1979:11( . ) .  التََّحدِ ي ,  التََّحكُّم,   ااِلْلِتَزام)  ِهي َواْْلِ
  ( َخْصَلةFunk  (1992فنك  ْخِصيَّة  ِفي  َعامَّة    :  َغر   ُمْنذ  ِباْلَفْرد  اْلُمِحيَطة(  المعززة)  البيئية  الِخْبَرات  َوَتْنِمَيِتَها  تكوينها   َعَلى   َتْعَملُ   الشَّ   الصِ 

.(.funk,1992:335 ) 
َره( :  2002)  مخيمر ة   الضاِغَطة  اْْلَْحَداث آَثارِ  ِمنْ  كوقاية االْجِتَماِعيَّة المساندة اْسِتْخَدامِ  َعَلى اْلَفْرد  َقدَّ   2002,  مخيمر. ) االكتئاب َوَخاصَّ

 :85  . ) 
َره( :  2011)   الَبيَرْقدار   كالمساندة  ُمْجَتِمَعة    المتوفرة  للمعطيات  اْسِتْخَداِمه  َطِريقِ   َعنْ   َلَها  َيَتَعرَّْض   الَِّتي  النَّْفِسيَّة  الضغوط  َتَجاُوزِ   َعَلى   اْلَفْرد  َقدَّ

 ( .  32:  2011,  الَبيَرْقدار) االْجِتَماِعيَّة
موعة من السمات التي تساعد الفرد على استغالل المصادر النفسية والبيئية المتاحة بشكل ايجابي للوقاية من احداث  هي مج  التعريف النظري:

 الحياة الضاغطة . 
َرَجةِ :  االجرائي التَّْعِريف َفاء َواْكَتِسب ِباْلَجاِئَحة ُأِصيبَ  الَِّذي الطَّاِلبُ  َعَلْيَها َيْحُصلُ   الَِّتي الدَّ اَلَبة ِمْقَياس   َعَلى التَّامُّ  الشِ   .  النَّْفِسيَّة الصَّ

 الفصل الثاني
 مفهوم الصالبة النفسية:

ةِ   َبْينِ   ِمنْ   ِاْنَبَثق  َحِديث  َنْفِسي   َمْفُهوم  النَّْفِسيَّة  فالصالبة    يَجاِبي    النَّْفسِ   ِعْلمِ   َضِمَنَها  َمَفاِهيم  ِعدَّ (  Kobaza , 1979)  كوبازا  اْلَباِحَثة  وتبنتها  اْْلِ
اَلَبة   َوُتْعَرف ِليم   التََّكيُّف  عملية"  ِبَأنََّها  النَّْفِسيَّة  الصَّ ةِ   َأْوَقاتِ   ِفي   َواْلِجيد  السَّ دَّ  َواْلُقْدَرةُ ,    ِبالنَّْفس  َوالثِ َقة ,    اْْلََمل  َبَقاءِ   َمعَ   والصدمات  والضغوط  الشِ 

  ُتَساِعد   السمات  ِمن   ِلَمْجُموِعه  اْلَفْرد  اْمِتاَلك  َوِهي ,    َمَعُهم  َوالت َعاُطف  اْْلَخِرين  َمَشاِعر   َوُفِهم  َشاِكلاْلمَ   َحل ِ   َعَلى   َواْلُقْدَرةُ ,    بالمشاعر   التََّحكُّم  َعَلى 
  َعْبدّللاَّ   ُمَحمَّد  خالد )  الحياتية  اْْلُُمورِ   ِفي  التََّحكُّمِ   َعَلى   َواْلُقْدَرةُ   التََّحدِ ي  َعَلى  َواْلُقْدَرةُ   ااِلْلِتَزامِ   َعَلى   اْلُقْدَرةِ   ِمْنَها,    الضغوط  َمَصاِدر  ُمَواَجَهةِ   َعَلى  اْلَفْرد

ْخصِ   َوْصفُ   ُيْمِكنُ   . الَ (   22:    2012,   ة  َأْلَغط  َتْحت  ُاْخِتير  إَذا   إالَّ   ُصْلب   ِبَأنَّهُ   الشَّ دَّ   ُصْلب   ِبَأنَّه  َوَصْفَناه  وتماسكاً   ُمَقاَوَمة  َأْبَدى  َفِإَذا ,    َوالشِ 
اَلَبة   ِاْرتَبْطت  َفَقد  النَّْفِسي    اْلَمَجالِ   ِفي  اْلَحالُ   َوَكَذِلكَ   : Kobasa) )  كوبازا  ِمنْ   ُكل     َأَشار  ُلد  .    اْلَفْرد  َلَها  َيَتَعرَّْض   الَِّتي  والشدائد  بالضغوط  الصَّ

  اْلَفِشل  َوِإْشَكال    والصعوبات  بالعقبات  َمْحُفوف    اْلَحَياة  َفَواِقع  ,    ِمْنه  َمَفرَّ   اَل   َحْتِمي    َأْمر    للضغوط  تعرضنا  ِبَأن(    Smith : 1982)  وسميث  1982
ْحَباط  َأو  اْلَفِشل  َتَجنَّب  َنْسَتِطيعُ   اَل   َوَنْحنُ ,    المواتية   َغْير  والظُّروف   والنكسات  اْلَحَياة  متطلبات  ِمن  نهرب  َأو  نتجنب  َأنْ   َنْسَتِطيعُ   َواَل ,    اْلَفْقدُ   َأوْ   اْْلِ

ْخِصي   النُُّمو   ِفي َوالتََّغيُّر  َظاِهِرهِ  الضغوط َأن,  الضغوط ُتوَجد اْلَحَياةُ  ُتوَجدُ  َوَحْيث َضُغوط ِبُدون  َحَياة  َفاَل ,  النُُّمو   َمَراِحل ِمن َمْرَحَلةَ  َأي ِ  ِفي  الشَّ
ْنَساِنيَّةُ   اْلَحَياة  َظَواِهرِ   ِمنْ    الظََّواِهر  ُمْعَظم  َشْأن  الظَّاِهَرة  َوَهِذه,    الِبيَئة  َمع  ُتَواِفق  إَعاَدةِ   َأوْ   توافقاً   ِمْنه  وتتطلب,    ُمْخَتِلَفة    َوَمَواِقف  َأْوَقاتِ   ِفي  اْْلِ

ْحَباط  والصراع  كالقلق  اْْلُْخَرى   النَّْفِسيَّة ْنَساِني    اْلُوُجود  َطِبيَعة  َوِهي,    َواْْلِ اَلَبة  َكاَنْت   إَذا( .  37:   2012,    َأْسَعد  ابن)  اْْلِ  َتتَِّضح  اَل   النَّْفِسيَّة  الصَّ
َياقِ   َهَذا  ِفي  َمْعَناَها  َفِإنَّ   الضغوط  ِإَطارِ   ِفي  إالَّ   النَّْفِسيَّة   اْلَمَصاِدر   ُكل ِ   اْسِتْخَدامِ   َعَلى  َوُقْدَرِتهِ   فاعليته  ِفي  ِلْلَفْرد  اْلَعام    ااِلْعِتَقادِ   إَلى  ُيِحيل  السِ 

ر ُيْدِرك َكي المتاحة واالْجِتماِعيَّة  ( .    6-5:    2002,  مخيمر) الضاِغَطة اْلَحَياة إْحَداث  بفاعلية ويواجه َوُيَفسَّ
 الصالبة النفسية  ومواجهة الضغوط والصدمات : 

اَلَبة َأن الدراسات َكافَّة َأْظَهَرت    ْفَرادِ  َكَفاَءة ِمن َتْرَفع النَّْفِسيَّة الصَّ   َعَلى   وتساعدهم,  التََّحمُّلِ   َعَلى  ُقْدَرِتِهمْ  ِمن َوَتِزيد اْلُمْخَتِلَفة اْلَمَجاالت ِفي اْْلِ
 استهدفت  اْسِتْكَشاِفيَّة  ِدَراَسة   َوِهي (    1979:    كوبازا)  دراسة  اْلَطار  َهَذا   ِفي  اْْلُوَلى  الدراسات  َوَمن,    ِبَجَداَرة  الضغوط  َوَأَداَره  اْلَزَمات  َتَجاُوزِ 
اَلَبة   ُدور  َمْعِرَفة ة  االْحِتَفاظ  ِفي  النَّْفِسيَّةِ   الصَّ حَّ َلت  َوَقد,    للضغوط  التََّعرُّض  َرِغم  َواْلَبَدِنيَّة  النَّْفِسيَّة  ِبالصِ    َصاَلَبة    اْْلَْكَثر  اْْلَْفَرادَ   َأنْ   إَلى   اْلَباِحَثة   َتَوصَّ

  اْْلََقل    اْْلَْشَخاص  َأنْ   ِحينِ   ِفي ,    داخلياً   وضبطاً   َوِقَياِده  وسيطرة  وانجازاُ   صموداً   َأْكَثر  ِبَأنَُّهم  اتسموا  َكَما,    مرضاً   َأَقلَّ   واَكانُ   للضغوط  َتَعرُُّضُهم  َرِغم
ْبطِ   ِفي َوأَْعَلى ,  وعجزاً  مرضاً  َأْكَثرَ  َكاُنوا َصاَلَبة   . الضَّ  ( .   kobasa , 1979 : 71)    اْلَخاِرِجي 
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اَلَبة  إْبَعاد  َتْظَهر  الصالبة :أبعاد    النَّْفِسيَّة  بالصالبة  يتمتعون   الَِّذينَ   َأنْ   إَلى  َأَشاَرْت   َوَالَِّتي  كوبازا  ِبَها  َقاَمْت   الَِّتي  الدراسات  ِخاَللِ   ِمنْ   النَّْفِسيَّة  الصَّ
ونَ  الَِّتي اْْلَْحَداثِ  َبْعَض  َمْجَرى  ِمنْ  التَّْأِثيرَ  َلَدْيِهم َيُكونَ  َأنْ  ُيَحاِوُلون  ْبَعاد َوَهِذهِ  ِبَها َيُمرُّ    -:  ِهي اْْلِ

ْلتاَزام.    1 ن    ُيْعَتَبر:    اِلا َنات  َأْكَثرِ   ِمنْ   ااِلْلِتَزامَ   ُمَكوَّ اَلَبة  ُمَكوَّ ْور  ارتباطاً   النَّْفِسيَّة  الصَّ  اْلَمَشقَّة  ُمِثيَرات  لمقاومة  مصدراً   ِبَوْصِفَها  للصالبة  الوقائي  ِبالدَّ
ن   َهَذا  ِغَياب  َأنْ   َلُهمْ   َتَبيَّنَ   َحْيثُ   النَِّتيَجةَ   َهِذهِ   إَلى  وسارسون   ُجوْنُسون   َأَشارَ   َوَقدْ ,   َصاَبةِ   َعنْ   ِباْلَكْشِف   َيْرَتِبط  اْلُمَكوِ   النَّْفِسيَّة   االْضِطَراَبات  ِبَبْعض  اْْلِ

يَّة إَلى( Henk هينك) َأَشارَ  َكَما,  َوااِلْكِتَئاب  كالقلق ن  أََهمِ   Hydon)اْلسنان َوِطب   َوالتَّْمِريض كالمحاماة َشاقَّة ِمْهَنة يمارسون  َمنْ  َلَدى اْلُمَكوِ 

  ِمنْ   َواْْلَخُرونَ   َوِقيَمة  َوأَْهَداِفه  َنْفِسه  ُتَجاه  اْلَفْرد  ِبه  َيْلَتِزم  النَّْفِسي    التََّعاُقد  ِمنْ   َنْوعُ   ِبَأنَّهُ   مخيمر  َوَيَرى ( .    22:    2012,    العبدلي( . )  1986 ,
  َوَتَحمََّله   اْلَحَياةِ   ِفي   َوِقيَمة  ْلهدافه   َوَتْحِديد,    َذاِته   َمْعِرَفة  َنْحوَ   الَفْردِ   اتِ َجاه    ِبَأنَّه   ااِلْلِتَزام  ِجيهان   َوُتْعَرف  ( .    14:    1997,    مخيمر)  َحْوَلهُ 

يه  الَِّذي  اْلَعَملِ   َوَفاِئَدةُ   ِبِقيَمة  اْلَفْرد  اْعِتَقادِ   إَلى  َوُيِشيرُ ,    اْلَمْسُؤوِليَّة  َواْْلَْحَداث   النَّاسِ   َمعَ   االْنِخراط  ُيَؤد    اْلُمْلَتَزم  فالشخص.    ِلْلُمْجَتَمع  َأوْ   ِلَذاِتهِ   ُيَؤدِ 
  َأنَّ   ويبدوا  واالغتراب  اْلَوْحَدةِ   ِفي  َيْغَرقَ   َأنْ   ُيْزِعَجه  َوِممَّا,    اْلُمِثير  اْلَمْعَنى  َعَلى  اْلُحُصولِ   َطِريق    َهَذا  َلهُ   َوَيْبُدو  سلبياً   َيُكونَ   َأنَّ   ِمنْ   بدالً   َحْوَلهُ   َمنْ 
  .( 98: 2007,  َمْجِدي) اْلَقِليل َواْلَجْهد َأْلَهَمهُ  ِمنْ  َحاَلةِ  ِفي  َعَمِلِهمْ  ُيَؤدُّون  اْلَعاِلي ِبااِلْلِتَزام َيَتَسمَّْون  َمنْ 
ْخِصيَّة  المسئولية  َتَحمُّلِ   َعَلى  َوُقْدَرِتهِ   َأْحَداثِ   ِمنْ   ُيَواِجه  ِفيَما  التََّحكُّم  َعَلى  ُقْدَرِتهِ   ِبَمَدى  اْلَفْرد  اْعِتَقاد  ِبَأنَّه  التََّحكُّم  كوبازا  َتَرى :   التََّحكُّم.    2   َعَلى   الشَّ
ه  ُيَمثِ ل  َفاْلُحْكم  اْلُمَتَنوِ َعة  اْلَحَياة  الظُُّروفِ   ِفي  َوالتَّْأِثير  بالفعالية   ْحَساسإ  َنْحوَ   الَفْردِ   َتْوِجيه  ُيَمثِ ل  التََّحكُّم  َفِإْدَراك  َلهُ   َيْحُدثُ   َما   والتعرف   للشعور  التََّوجُّ

ُعور  ااِلْسِتْساَلمِ   ِمنْ   بدالً   ِلْلَحَياة  اْلُمَتَنوِ َعة  اْلَمَواِقف  ُمَواَجَهةِ   ِفي  التَّْأِثيرِ   َعَلى  اْلُقْدَرةِ   ِلْلَفْرد  َكانَ   َلوْ   َكَما  وطوارئ   َكَواِرث   ُمَواِجَهة  ِعْند  ِباْلَعْجز  َوالشُّ
ر  ُيَعد    التََّحكُّم  َأن, (    Hairis  هيريس)  َأْوَضحَ   َوَقدْ ( .    kobasa , 1979 : 70)  اْلَحَياة   التََّحكُّم  ُيْمِكن  اْلَحَياة  َوَتَجاِرب  اَْلْهَداف  َأن  اْلَفْرد  َتَصوُّ

اقَّة اْْلَْحَداث ِبُحُدوث اْلَفْرد اْعِتَقاد ُيَمثِ ل َفُهو,  أَْعَمال َنِتيَجة َتَمثَّل  وأنمها وتوقفها ِفيَها ,   ِفيَها َوالتََّحكُّم َمَعَها التََّعاُملُ  ُيْمِكنُ  كمواقف َوُرْؤَيُتَها,  الشَّ
  2010,    عباس)  َحْوَلهُ   ِمنْ   َتْحُدثُ   الَِّتي  بالنواتج  التَّْأِثير  َقِوي    اْمِتَثال  ِبَذِلكَ   َفِإنَّهُ   َحاَول   َأو   َكاَفح   َأنَّهُ   َيْعَتِقدُ   التََّحكُّم  َنْحو  َقِويَّة    َنْزُعه   َلَدْيه   الَِّذي  َواْلَفْردِ 

 :168-233  . ) 
دُ   التَّْغِيير ِبَأن  اْلَفْرد  اْعِتَقاد  ِبَأنَّه  كوبازا  . التحدي :  َتْعِرُفه3  ِمنْ   َأْكَثرَ ,    الرتقائه  ِمْنه  اَلُبد    َحْتِمي    َبل  َطِبيِعي    َأْمر    ُهوَ ,    اْلَحَياة َأْحَداثِ   ِفي  اْلُمَتَجدِ 

  االستجابات  ِتْلكَ   ِبَأنَّهُ   التََّحدِ ي(  Tomaka : 1996)  توماكا  َيْعِرُفه(  kobasa , 1979:    70)النَّْفِسيَّة .    َوَساَلَمِته  ِبَنْفِسه  وثقته  ِْلَْمِنه  َتْهِديد  َكْوِنهِ 
 َوُتوَصف   معاً   َتْجَتِمع  َوَقد   ُسُلوِكيَّة  َأو   فسيولوجية  َأو  معرفية  َطِبيَعة  َذاتَ   َتُكونَ   االستجابات  َوَهِذه  البيئية  المتطلبات  َعَلى  رداً   َتْنَشأُ   الَِّتي  اْلُمَنظََّمة

 ِبُكل ِ   َوَتَقبَّْلَها  اْلَجِديَدة  اْلَحَياة َمَواِقف  َمعَ   التََّكيُّفُ   َعَلى  اْلَفْرد   َقْدِرهِ   ِفي  َيَتَمثَّلُ   التََّحدِ ي  َأنَّ   َيتَِّضحُ   ( .   41:   2002,    محمد)  ِفَعاِله  استجابات  ِبَأنََّها
,    بفاعلية اْلُمْشِكاَلت  ُمَواَجَهةِ  َعَلى ُقْدَرِتهِ  َمعَ ,   ارتقائه َأو ِلُنُموِ ه ُدوِثَهاحُ  ِمنْ  اَلُبدَّ  َطِبيِعيَّة   أموراً  ِباْعِتَباِرَها,  َضارَّهُ  َأوْ  َساَرة مستجدات ِمنْ  ِفيَها َما

يَّة   َوَهِذه ِريع  التََّكيُّف  َعَلى   اْلَفْرد  ُتَساِعد  اْلَخاصِ   الِخْبَرات   ُتْقَبل  ِفي   التََّفاُعل   َمَشاِعر  َوُتْخَلق,    المؤلمة  الضاِغَطة  اْلَحَياة  إْحَداث  ُمَواَجَهةِ   ِفي   السَّ
ْحَساس  َمْأُلوَفة  بتجارب  اْلُمُرورِ   َعَلى  اْلِحْرُص   َفِإنْ   َذِلكَ   َوَعَلى,    اْلَجِديَدة  التَّْغِيير  ِبَأن  َيْعَتِقد  َكَما,    َسْطِحيَّة  أموراً   َلهُ   َتْبُدو  ِللتَّْغِيير  َنِتيَجة  ِبالتَّْهِديد  َواْْلِ

ْحَساس لتهديد  َوَلْيس النُّْضج إَلى  ُيَؤدِ ي وااليجابي  اْلِفَعال التََّعاُمل َوِإن,  اْلَحَياةِ   ِفي الطَِّبيِعي ِ  ُهوَ  الثََّباتُ  َوَلْيس :   2012,   العبدلي. )  ِباْْلَْمن اْْلِ
31   ) . 

 النماذج النظرية المفسرة للصالبة النفسية : 
َمت(  1983)  كوبازا  َنَظِريَّة  :  أوِلا   َصاَبةِ   ِمنْ   اْلِوَقاَيةِ   َمَجالِ   ِفي  َراِئَدة  َنَظِريَّة  ُقدِ  اَلَبة  َبْينَ   اْلَعاَلَقةِ   ِخاَلِلَها  َوَتَناَوَلت  النَّْفِسيَّة  باالضطرابات  اْْلِ   الصَّ

َصاَبة  واحتماالت  اْلَمَجال  َهَذا  ِفي  حديثاً   مفهوماً   ِبَوْصِفَها  النَّْفِسيَّة  النََّظِريَّة  اُْلُسس  ِمنْ   َعَددِ   َعَلى  النََّظِريَّة  ِصَياَغة  يفِ   َواْعَتَمْدت  ِباْْلَْمَراض  اْْلِ
  ِلَحَياِته  َمْعًنى  َأوْ   ِلْلَفْرد   َهَدف  ُوُجودِ   إَلى  َأَشاَرْت   الَِّتي,    روجرز ,    ماسلو,    فرانكل  َأْمَثال  اْلُعَلَماءِ   َبْعُض   آَراء    ِفي  النََّظِريَّة  اُْلُسس  َتَمثََّلت,    التَّْجِريِبيَّة
ْعَبة َرَجةِ   َيْعَتِمد  الصَّ ْخِصيَّة  ِإْمكاِنيَّاُته  ِاْسِتْغالل  َعَلى   ُقْدَرِتهِ   َعَلى  اُْلوَلى   ِبالدَّ (  1961)  الزاروس  َنُموَذج  ُيَعد    َكَما.    َجيِ َدة  ِبُصوَرة  واالْجِتماِعيَّة  الشَّ

اَلَبة   نوقشت   َحْيث,    النََّظِريَّة  َهِذهِ   َعَلْيَها  اْعَتَمْدت  الَِّتي  النََّماِذجِ   أََهم ِ   ِمنْ  ْدت  ِبَعَواِمل  اْرِتَباِطَها  ِخاَللِ   ِمنْ   الصَّ اِخِليَّة  الِبيَئة  -   ِفي  َحدَّ   - للفرد   الدَّ
ُعور  –   المعرفي  االدراكي  اْْلُْسُلوب ْحَباط  ِبالتَّْهِديد  الشُّ ْحَسان   َأنَّ   الزاروس  َذَكرَ   َحْيثُ ,    َواْْلِ لُ   اْلَمَقامِ   ِفي   َيِجُدَها  تَّْهِديدِبال  اْْلِ   للمواقف   اْلَفْرد   إْدَراك  اْْلَوَّ
ة لقدراته  اْلَفْرد وتقييم(  ُأوِلي تقييم) للتعايش قابالً  ضاغطا َواْعِتَباُره ْعَبة اْلَمَواِقف َتَناُولِ  ِفي كفاءتها اْلَمَدى   َوَتْحِديد اْلَخاصَّ (  الثَّاَنِوي   التقييم)  الصَّ

  اْلُمَتَغيِ رات  َعنْ   اْلَكْشفِ   استهدفت  الَِّتي  ِدَراَسِتَها  َنَتاِئجَ   َعَلى  اْعِتَماُدَها  ِخاَللِ   ِمنْ   كوبازا  اْسَتَطاَعت  َفَقد  النََّظِريَّة  لصياغة  التَّْجِريِبي    اْْلََساس  َأمَّا.  
ِته  االْحِتَفاظ  َلىعَ   اْلَفْرد   ُمَساَعَدة  َشْأِنَها  ِمنْ   الَِّتي  واالْجِتماِعيَّة  النَّْفِسيَّة   ُدور   َمْعِرَفة  استهدفت  َكَما,    ِلْلَمَشقَّة  َتَعرُِّضه  َرِغم   والجسدية  النَّْفِسيَّة  ِبِصحَّ

َصاَبة  الضغوط  إْدَراكِ   ِفي  اْلُمَتَغيِ رات  َهِذه َطة  اْلَداِريَّة  اْلَمَناِصب  شاغلي   ِمنْ   ُمْخَتِلَفة    عينات  َعَلى  َوَذِلكَ   ِباْْلَْمَراض  َواْْلِ  َوَمن  َواْلُعْلَيا  اْلُمَتَوسِ 
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  َأْمِثَلةِ   َوِمنْ   نظريتها  َوْضعِ   ِفي  اعتمدتها  الَِّتي  اُْلُسس  ِصَياَغة  ِفي   َساِعِدَها   النََّتاِئج   ِمنْ   َعَدد    إَلى  َتْنَتِهيَ   َيْجَعُلَها  ِممَّا,    اْْلَْعَمال  َوِرَجال    المحامين
َصاَبةِ  ِمنْ  اْلِوَقاَيةِ   َمَجالِ  ِفي َجِديد   إَيَجاِبي   َمْصَدر    َعنْ  اْلَكْشفِ :  مايلي النََّتاِئج َهِذه   َصاَلَبة   اْْلَْكَثر ِلْْلَْفَراد ِبالنِ ْسَبة النَّْفِسيَّة باالضطرابات ِمنْ  اْْلِ

اقَّة  للضغوط  َتَعرُُّضُهم  ِمنْ   الرَّْغمِ   َعَلى ْفَراد  ُمَقاَرَنة  َوَذِلك   الشَّ   َأن   َواْلَقاِئل  لنظريتها  اْلَساِسي    اقتراحها(  1983)  كوبازا  َوَطَرْحت  َصاَلَبة    ل  اْْلَقَ   ِباْْلِ
اقَّة  الحياتية  ِلْْلَْحَداث  واالْجِتماِعيَّة   النَّْفِسيَّة  اْلَمَصاِدر  َوِإن,    واالجتماعي  االنفعالي  َوُنْضِجه  اْلَفْرد  اِلْرِتَقاء   َحْتِمي    إنَّهُ   َبلْ ,    َضُروِرًيا  أمراً   ُيَعد    الشَّ
ة اَلَبة اْلَمَصاِدر َهِذه َأْبَرز  َوَمنْ  اْْلَْحَداثِ  ِلَهِذه التََّعرُّضِ  ِعْندَ   َوَتِزيدُ  َتْقَوى  َقد  َفْرد   ِبُكل ِ  اْلَخاصَّ  ( .   36-35:  2003:   راضي) النَّْفِسيَّة  الصَّ

ل(  Funk , 1995)  َفَنك  َنُموَذج:    ثانياا  َمه  النموذج  َهَذا  كوباسا  لنظرية  اْلُمَعدَّ  َبْحث    ِبَهَدف  َأْجَراَها  الَِّتي  دراساته  ِخاَللِ   ِمنْ (  1992)  َفَنك  َقدَّ
اَلَبة   َبْينَ   اْلَعاَلَقةِ  ْدَراك  النَّْفِسيَّة  الصَّ ة  َناِحَيةِ   ِمنْ   اْلِفَعال  َوالتََّعاُمل  المعرفي  َواْْلِ حَّ (  167)  ِقَواُمَها  َعْيِنهِ  َعَلى  َوَذِلكَ ,    ُأْخَرى   َناِحَيةِ   ِمنْ   اْلِفْعِليَّةِ   َوالصِ 

اقَّة   اْلَمَواِقف  َعَلى  الَباِحث  َواْعَتَمد,    إسرائيليا  جندياً  اَلَبة   ِلُدور  َتْحِديِدهِ   ِفي   الواقعية  الشَّ اِبَقة  اْلُمَتَغيِ رات  ِبِدَراَسة  َوَقام ,    الصَّ  التدريبية  ةاْلَفْترَ   َقْبل  السَّ
لَ   اْنِتَهاِئَها  َوَبْعد  َأْشُهر    ِستَّةً   َبَلَغْت   الَِّتي   للمشاركين  أَْعَطاَها   الَِّتي ن    ارتباط: )  مايلي  إَلى  َتَوصَّ ة   َوالتََّحكُّم  ااِلْلِتَزام  ُمَكوَّ حَّ  فارتبط,    اْلَجيِ َدة  اْلَعْقِليَّة   ِبالصِ 

ةِ  َمعَ   إيجابياً  ااِلْلِتَزام حَّ ُعور َخَفض ِخاَللِ  ِمنْ  اْلَعْقِليَّةِ  الصِ  ة اْلِفَعال  التََّعاُمل استراتيجيات َواْسِتْخَدام ِبالتَّْهِديد الشُّ  وارتباط,  ااِلْنِفَعال َضْبط,  َخاصَّ
ة ايجابياَ  التََّحكُّم حَّ ْبط َمعَ  ِللتَّعاُملِ  اْلُمْشِكاَلت َحل   ِإْستراِتيِجيَّة  َواْسِتْخَدام َمَشقَّة    َأَقل    ِبَأنَّه اْلَمْوِقف إْدَراك  ِخاَللِ  ِمنْ  اْلَعْقِليَّةِ  ِبالصِ   ( .  الضَّ

ي   َسْلفاُدور دققه الَِّذي( 1984) وكوبازا لمادي النََّظِري   النموذج:  ثالثاا    الضاِغَطة  اْْلَْحَداث َتَراَكم َأنَّ  َعَلى َوَيُنص  (  S , maddi , 1999) َمادِ 
,    َواْلَقَلق  والحساسية  التهيج  ُسْرَعة,    اْلَفْرق  ِزَياَدةِ   ِفي  َتَتَمثَّل  َفَعل  ردود  َشْكلِ   ِفي  اْلَفْردِ   َلَدى  َيْظَهرَ   َأنْ   ُيْمِكنُ   الَِّذي  Tension  التََّوتُّر  اْرِتَفاع  ُيَسبِ ب

  َمْرِضيَّة   أَْعَراض  ُظُهور  ُيَسبِ بُ   َأوْ   َيْخُلقَ   َأنْ   ُيْمِكنُ   اْلَحاَلةِ   َهِذهِ   َواْسِتْمَرار,    الَحي ِ   نِ الكَائِ   َوَتَأهُّب  ِاْسِتْنفار    َحاَلة   َتْعِكس   َفَعل  ردود  االستجابات  َهِذه
اَلَبة  َفِإنَّ   النََّظِري ِ   النموذج  َهَذا   ِخاَلل   َفَمن   (.  إْذنKobassa,Maddi,1984,p170)  .  َعْقِليَّة    َأو  جسدية   أَْعَراض  َشْكلِ   ِفي   كمصدر   َتْظَهر  الصَّ

ْلب  فالفرد,    للمواجهة ِتهِ   َعَلى  َوُيَحاِفظُ   الضواغط  َعن  النَّاِتج  التََّوتُّر  َخَفض  ِبِإْمَكاِنه  الصُّ  ُظُروف   َرِغم ,    اْلِفَعال  ِللتََّعاُمل  استراتيجيات  باستخدام  ِصحَّ
د  َوَالَِّتي  كوبازا  َنَظِريَّة  َمع  الَباِحث  (. َوَيتَِّفق Delmas&al, 2004,p13-14)    والوطأة  التطلب  َشِديَدة  اْلَحَياة اَلَبة  َعَلى  َتَوكَّ   َوُمَواَجَهة   النَّْفِسيَّة  الصَّ

ْخُص   َكانَ   َفُكلََّما,    اْْلَْفَراد  َلَها  َيَتَعرَّْض   الَِّتي  الضاِغَطة   اْْلَْحَداث اَلَبة  اْزَداَدت  ُكلََّما  إَيَجاِبي    الشَّ  والتغلب   الَعامَّة  َحَياِتهِ   ِفي   ُتَواِجُهه  الَِّتي  للمواقف  الصَّ
 .   الصدمية اْْلَْحَداثِ  َعَلى

 الدراسات السابقة :
اَلَبة  َبْينَ   اْلَعاَلَقةِ   َعنْ   اْلَكْشفِ (  2008)  والشهري   المفرجي  . ِدَراَسة1 بِ   ِمنْ   َعْيُنهُ   َلَدى  النَّْفِسي    َواْْلَْمن  النَّْفِسيَّة  الصَّ   إَلى   َأَضاَفهُ   اْلَجاِمَعة  ُطالَّ

َراَسةَ   َعْيِنه  َبْينَ   اْلُفُروقِ   َمْعِرَفةِ  اَلَبةِ   ِفي  الدِ  َنةِ   - التخصص  -العمر–   الجنس)  لمتغير   تبعاً   النَّْفِسيَّة  الصَّ راِسيَّةِ   السَّ (   اْْلَِسرَّة  َدَخل  ُمْسَتَوى   –   الدِ 
َراَسةَ   َعْيِنه  َبْينَ   اْلُفُروقِ   َوَمْعِرَفة َنةِ   - التخصص  -العمر–  الجنس)  لمتغير  تبعاً   النَّْفِسي    اْْلَْمنِ   ِفي  الدِ  راِسيَّةِ   السَّ َراَسة   وتوصلت(    الدِ    النََّتاِئج  إَلى  الدِ 
اَلَبة   َبْين  اْلُكلِ يَّة  اْلِعيَنة  َأو  ِلْْلَِناث  َأوْ   ِللذُُّكورِ   َسَواء    احصائياً   َدال    ُموِجب    اْرِتَباط  ُوُجود:    التَّاِلَية   ُفُروق   ُوُجودِ   َعَدمِ ,    النَّْفِسي    َواْْلَْمن  النَّْفِسيَّة  الصَّ

ط   ِفي والطالبات الطُّالَّب َبْين اَلَبة  َدَرَجات ُمَتَوسِ  َناثِ  الذُُّكورِ  َبْينَ  احصائية َداَلَلة َذات  ُفُروق  ُوُجود,  النَّْفِسيَّة الصَّ   ِلَصاِلح  النَّْفِسي   اْْلَْمنِ  ِفي َواْْلِ
 ( .  105:  2013,   كحله. ) لذُُّكورا

َراَسة  هدفت( :  Angel , 2008)  ِدَراَسة .    2 ْجَهاد  َبْينَ   اْلَعاَلَقةِ   َمْعِرَفةِ   إَلى   الدِ  اَلَبة   النَّْفِسي    واالحتراق  اْْلِ   َلَدى   االْجِتَماِعي    والدعم  النَّْفِسيَّة  َوالصَّ
  َوَكاَنت  ِبيْرُسون   ااِلْرِتَباط  َمَعاِمل  َواْسِتْخَدام  إحصائية  َناِحَيةِ   ِمنْ   السكانية  اْلُمَتَغيِ رات  َأَثر  بفحص  الَباِحث  َقام,    اْلُمُدنِ   ِفي  الثَّاَنِويَّة  اْلَمَداِرس  ُمَعلِ ِمي
اَلَبة  َبْين  إحصائياً   َدالَّة    َكِبيَرة  ارتباطية  َعاَلَقة    ُوُجودِ   َبْينَ   َنَتاِئِجَها ْرتُ   َكَما,    النَّْفِسي    واالحتراق  االْجِتَماِعي    والدعم  َوااِلْجِتَهاد  النَّْفِسيَّة  الصَّ  َفسَّ

اَلَبة  ُمْسَتَوى ,    اْلَعَمل  غيراتمت   ِمنْ   ِلُكل     ُتَعزِ ي   إحصائية  َداَلَلة  َذات  فروقاً   َوَجَدْت   َكَما,    ااِلْحِتَراق  مستويات  ِفي  التََّباُينِ   ِمنْ   َكِبير    جزءاً   النَّْفِسيَّة  الصَّ
َواج  َسَنَوات,    التَّْعِليم ِئيِسي    اْلَمْصَدر   ِهي  ِللتَّْعِليم  دافعيتهم  َوِقلَّة  الطُّالَّب  اْنِضَباط  ِقلَّةَ   َأنَّ   النََّتاِئج  َوَأْثَبَتت  الزَّ                                                .   اْلُمَعلِ م  َلَدى  لْلجهاد  اْلُمَسبَّب  الرَّ

 (91:Angel,2008 .) 
 الثالث الفصل

     اإلجراءات
 ُمُروًرا,    َوَعيَّْنته   اْلَبْحث  ُمْجَتَمع  َتْحِديدِ   ِمنْ   اْبِتَداءً   اْلَبْحث  أَْهَداف  َتْحِقيق  َأْجلِ   ِمنْ   الَباِحث  ِبَها  َقامَ   الَِّتي  لْلجراءات  َعْرًضا  اْلَفْصلِ   َهَذا  َيَتَضمَّن
االحصائية   اْلَوَساِئل  ِبَتْحِديد  َواْنِتَهاء  اْلَبْحث  َعْيِنهِ   َعَلى  َتْطِبيُقَها  ِلَغَرض,    َوَثَبات  َوَصَدق  َتْمِييز    ِمنْ   ِفيَها  َيَتَوفَّر  َأنْ   َيْنَبِغي  َوَما  اْلَبْحث  َأَدَوات  ِبَأْعَداد

  - :  اْلْجَراءات ِلِتْلك َوْصف   َيْأِتي  َوِفيَما,  اْلَبَياَنات لتحليل اْلُمَناَسَبة
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ْنَساِنيَّة  ِلْلُعُلوم  التَّْرِبَية  ُكلِ يَّة    ِبَطَلِبه  ِمنْ   اْلَبْحثِ   ُمْجَتَمع  َيَتَألَّف  مجتمع البحث:  راِسي    ِلْلَعام  اْْلِ ن   2021- 2020  الدَّ   َطاِلًبا (  3328)  ِمن  اْلُمَتَكوِ 
ْنَساِنيَّة  ِلْلُعُلوم  التَّْرِبَية  ُكلِ يَّةِ  ِمنْ   اْلَبَياَنات  َهِذهِ   َعَلى  اْلُحُصولِ   َتمَّ   َوَقدْ   .  َطاَلَبه(  1826)  و  َطاِلًبا(  1502)  ِبَواِقع  موزعين  َوَطاَلَبه نَّة  اْْلِ َراِسيَّة   ِللسُّ   الدِ 
2020-2021.   

  اْلَبْحث  ُمْجَتَمعِ   ِمنْ   َعْيُنهُ   َوُهم  َطاَلَبه  و  َطاِلًبا(  100)  َبَلَغت  َقْصِديَّة   َعْيِنه  ِبَأْخذ  الَباِحث  َقام   ِلْلُمْجَتَمع  ُمَمثََّلة    اْلِعيَنة  َتُكونَ   َأنْ   ِْلَْجلِ   :    عينة البحث
 نوع وال تخصصال بحسب موزعين البحث عينة ( .  1)  ُرِقم َواْلَجْدَول .  اْلَحاِلي  

 الطلبة  عدد مرحلة ال

 اناث ذكور

 7 7 تاريخ

 8 9 علم نفس

 5 8 جغرافية 
 7 6 علوم قرآن 

 9 7 اللغة االنكليزية 
 7 6 الفنية

 7 7 اللغة العربية
 50 50 مجموع 

100 

َشاَرةِ   ِمنْ   ُبدَّ   َواَل     َفَقَرْأت   َعَدد    إَلى  اْلِعيَنة  َأْفَرادِ   َعَددُ   ِنْسَبةَ   َأنْ   إَلى(   Nunlly)  نانلي  ُيِشير  إذ  َوُمَناِسًبا  َمْقُبواًل   ُيَعد    اْلَبْحث  َعْيِنه  َحْجم   َأنْ   إَلى  اْْلِ
َدَفة   َخَطأ    ِلَتْقِليل  َذِلك  و(  %5.    1)  ِنْسَبةِ   َعنْ   َتُقلْ   اَل   َأنْ   َيْنَبِغي  اْلِمْقَياس                  .   االحصائي  التَّْحِليل  َعَمِليَّة  ِفي  الصَّ

(Nunly,1978:p262  ) 
 - الصالبة النفسية   :مقياس 

  النََّظِري    اْلَطار  َيْعِكْسه  َما  َوَوفَّق,    الصالبة النفسية  ِقَياس  َفَقَرْأُته  ُتَغطِ ي  َوَالَِّتي  اْلِمْقَياس  مجاالت  إْعَداد  ِلَغَرض  تحديد مجاِلت المقياس :    -أ  
 َمع   َشْخِصيَّة    مقابالت  َوِإْجَراء  َساِبَقة    ودراسات  َأَدِبي ات  ِمن  الَباِحث  َعَلْيهِ   اطََّلعَ   َماوَ ,    اْلَبْحثِ   َهَذا  ِفي  االجرائي  َوالتَّْعِريف  النََّظِري    َوالتَّْعِريف

ْين د  اْلَمَجال  َهَذا ِفي اْلُمْخَتصَّ    -:  َوِهي الصالبة النفسية ِلِقَياس اْلُمتَِّبَعة والمؤشرات َتْنَطِبق اْلِمْقَياس ِلَهَذا مجاالت َثاَلَثة َحدَّ
   االلتزام – 1
   التحكم – 2
 لتحدي  – 3

 التربوية  اْلُعُلومِ   ِفي  ُمْخَتًصا  محكماً (    15)  َعَلى  وتعاريفها  اْلَمَجاالت  الَباِحث  َعَرض  اْلَمْطُلوب  للمقياس  اْلَمَجاالت  َتْمِثيل    َمَدى   َعَلى  وللتعرف
ِليَّة ِصَياَغِتَها ِفي ِهيَ  َوَكَما َكافَّة اْلَمَجاالت َعل َأَبِقي اْلُمَحكِ َمْين  ِمن(  %80)  آَراء    َعَلى  واستناداً  والنفسية  .   اْْلَوَّ

اِبَقة  الدراسات  َعَلى   ااِلطِ اَلعِ   َبْعدَ   فقرات المقياس  –ب  .   َيْخُدم   ِمْقَياس    َتْصِميم  َوِْلَْجل   الصالبة النفسية  َتَناَوَلت  الَِّتي  االدبيات  َوُمَراَجَعة  السَّ
نُ  الَِّذي الصالبة النفسية ِمْقَياس    ِبِبَناء الَباِحث  َقام  اْلَحاِلي   اْلَبْحث أَْهَداف  َتْحِقيق (   12)  َمَجال   ِلُكل  ,  َفْقِره(  36)  و مجاالت َثاَلَثةِ  ِمنْ  َيَتَكوَّ

َجاَبة  َوَتِتم    َسْلِبيَّة  وفقرات  إيَجاِبيَّة  َفَقَرْأت  ِمْنَها  َفْقِره   الَِّذي   الَبديل  َوَأمَّا,    َعْنَها  ُيَجابُ   الَِّتي  اْلِفْقَرةِ   إَمام (    √)    َعالَمة    ِبَوْضعِ   الفقرات  َهِذهِ   َعَلى  اْْلِ
َجاَبة ُيَمثِ ل  المقياس َعن َمْعُلوَمات   التعليمات  َوَرَقة َوَتَضمََّنت(   ابداً ,   نادراً ,  احياناً ,  غالباً ,  دائماً ) ِهي  َبداِئل( 5) ِمن ُمَتَدرِ ج ِمْقَياس   َعَلى  اْْلِ
ْدق  ِبَخَصاِئص  اْلِمْقَياس  َهَذا  ِاتََّسم  َوَقد(  علم نفس–تاريخ)  التخصص(    إَناث  –  ذكور)  النَّْوع  اْلَبْحث   َعْيِنهِ   َعَلى  َتْطِبيقه  َأْجلِ   َوِمنْ ,    َوالثََّبات  الصِ 
   - :  ِهي ُطَواتاْلخُ   ِمن ِبَمْجُموِعه الَباِحث َوَقام

ْدقِ   ُيَعد  :  مؤشرات صدق المقياس  .    1 اه   ااِلْخِتَبار  َأنَّ   ِبَمْعَنى  ِمْقَياس    َأيْ   ِبَناءِ   ِفي   اْلُمِهمَّة  المؤشرات  ِمنْ   الصِ    ُوِضعَ   َما  ِلِقَياسِ   َصاَلَحه   َأدَّ
 .  لقياسه
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 الُخَبَراءِ   ِمنَ   ُخَبَراء(  15)  َعَلى  َفْقِره(  36)   َوَعَدَدَها   التمهيدية  ِبِصيَغِتَها  الفقرات  ُعِرَضت  َفَقدْ   َذِلكَ   َوِلَتْحِقيق:    صالحية فقرات المقياس  .2
صين   ِمنْ   دَّتأُعِ   الَِّذي  ِلْلَفْرضِ   ومالئمتها  ِصَياَغِتَها  َوَساَلُمه,    َصاَلِحيَِّتَها  َمَدى  َعَلى  اْلُحْكمِ   ِْلْصَدار  والنفسية  التربوية  اْلُعُلوم   َمَجالِ   ِفي  اْلُمَتَخصِ 

  َصاَلَحه   اْلِفْقَرةُ   َتُكونُ   إذْ ,    اْلِمْقَياس   َفَقَرْأت  َعَلى   الُخَبَراء  آَراء  َوَتْحِليل  ِلْْلَِجاَبة  المستخدمة  البدائل  َصاَلِحيَّة  َوَكَذِلك  الفقرات  ُماَلِئَمة  ومدى  َأْجِلهِ 
 الفقرات   َبْعض  َتْعِديل  َتم    ِحينِ   ِفي,    اْلُمَحكِ َمْين  ُمَواَفَقة  اْلِمْقَياس  َفَقَرْأت  غاِلِبيَّة  ونالت,    َفَأْكَثر(    % 80)  َعَلْيَها  اْلُمَواَفَقة   ِنْسَبةُ   َكاَنْت   إَذا   ِلْلِقَياس

ح    َكَما  ِقَياِسَها  اْلُمَراد  اْلُمَتَغيِ رات  ِلِقَياس  َصاَلِحيَّة  َأْكَثرَ   َتُكونَ   َحتَّى  الفقرات  َبْعض  َتْعِديل  َحْول  اْلُمَحكِ َمْين  َمع  اْلُمَناَقَشات  َبْعد )    اْلَجْدَول  ِفي  ُمَوضِ 
  نسبة اتفاق اراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس الصالبة النفسية (2جدول رقم )   (  2

عدد   ارقام الفقرات  المجاِلت 
 الفقرات 

 غير الموافقون  الموافقون 
مربع   قيمة 

 كاي

مستوى  
 الدِللة 
0,05 

النسبة   التكرار 
 المئوية 

النسبة   التكرار 
 المئوية 

 اِللتزام 

1    ,2    ,3    ,4    ,5    ,6    ,7  ,
 دالة  7,5 0% 0 % 100 15 10 11,   10,  9

8  ,12 
 دالة  4,03 13,4 2 % 86,6 13 2 

 التحكم 
 

1    ,2    ,3    ,4    ,5    ,6    ,7  ,
 دالة  5,63 6,7% 1 % 93,3 14 12 12,  11,  10,  9,  8

 التحدي
1    ,2    ,3    ,4    ,5    ,6    ,7  ,
 دالة  5,63 6,7% 1 % 93,3 14 12 12,  11,  10,  9,  8

 :   َيْأِتي َما إْجَراء َتم  (  2)  اْلَجْدَول  ِفي َجاءَ  َما َعَلى وتأسيسا
 %(   80) ِمنْ  َأْكَثرُ  َعَلْيهِ  والمحكمين الُخَبَراء آَراء اتِ َفاق ِنْسَبةَ  ِْلَنَّ  َفْقِره(   36) َواْلَباِلَغة اْلِمْقَياس الفقرات َجِميع إْبَقاء.  ا
 .   َفْقِره( 36) ِمنْ  ُمَؤلِ ف   َحاِلهِ  َعَلى اْلِمْقَياس َبِقى والمحكمين الُخَبَراء آَراء َأَخذ َوَبْعد.  ِبـ

نُ   اْلِمْقَياس  َوَأْصَبح (  10,    14,    26,    31)  َوِهي   َفَقَرْأت(  4)  َعَلى   التعديالت  َبْعض  ُأْجِرَيت  ومقترحاتهم  اْلُمَحكِ َمْين  آَراء  َضْوء    ِفي .    ج  َيَتَكوَّ
ِليَّة ِبُصوَرِته َفْقِره(   36) ِمنْ   .  اْْلَوَّ
 :    التطبيق اِلستطالعي لمقياس الصالبة النفسية.  3

ة  ِخاَللِ   ِمنْ   الكترونياً   َعْشواِئيَّة  َعْيِنهِ   َعَلى  اْلِمْقَياس  الَباِحث  ِطْبق   ُذُكور    َطاِلب (    20)    ِمن  ُمَؤلِ ِفهِ   ِمنْ (    Class room)  روم  َكالس  ِمَنصَّ
ُعوَبات  َوَذَكر  ُغُموض    َأي ِ   َعنْ   واالستفسار  والفقرات  التعليمات  ِقَراَءة   الَباِحث  ِمْنُهم  َوَطَلب,    َوِإَناث    ولغرض,    ااِلْسِتَجاَبة  َأْثَناء  تواجههم  الَِّتي  الصُّ

ص  اْلَوْقت  ُماَلِئَمة,    النِ َهاِئيَّة  ِبِصيَغة  ااِلْخِتَبار  َتْطِبيق  َقْبل  َتاَلِفيَها  وفقراته   اْلِمْقَياس  َتْعِليَمات  َأن  التَّْطِبيق  َنَتاِئج  َأْظَهَرت  َوَقد,    ِلْْلَِجاَبة  اْلُمَخصِ 
 .   َواِضَحة  

 َيْأِتي  َوَكَما للفقرات التمييزية اْلُقوَّة ِحَساب  إْجَراء َوْفق احصائيا ِبَتْحِليِلَها اْلِمْقَياس ِفْقَراتِ  ِمنْ  الَباِحث َتَحقَّق َلَقدالتحليل اِلحصائي للفقرات :. 3
 :-   
ْنَيا  اْلُعْلَيا  اْلِفَئة  َبْينَ   التَّْمِييزِ   َعَلى  ُقْدَرِتَها  ِهي  اْلَجيِ َدة  ِلْلِفْقَرة  اْلُمَميِ َزة  اْلَخَصاِئصِ   ِمنْ   الَهَدف  -:    للفقرات  التمييزية  اْلُقوَّة  حساب -  ِبَمْعَنى ,    َوالدُّ

 .  ِبَأْكَمِله ااِلْخِتَبار َتْمِييزِ  َمعَ  اْلِفْقَرة َتْمِييز ينسجم
 ناَلت  الَِّتي  اْلَمْجُموَعة  َمْينِ اْلِقسْ   َأَحدِ   ُيَمثِ ل  َوَعاَدة,    َكِبيًرا  ُجْهدا  َتَتَطلَّب  اَل   ِبَأنََّها  الطَِّريَقةِ   َهِذهِ   َتَتَميَّزُ   -. اسلوب المجموعتين المتطرفتين :  1

َرَجاتِ   أَْعَلى َرَجاتِ   َأَقل    ناَلت  الَِّتي  اْلَمْجُموَعة  اْْلَخرِ   اْلِقْسمِ   َوُيَمثِ ل,    ااِلْخِتَبارِ   ِفي  الدَّ   َأْفَضل   إَلى (    Helley)  توصل  َوَقد,    َنْفِسه  ااِلْخِتَبارِ   ِفي  الدَّ
 ُتَقاِبلُ   الَِّتي  المئوية  النِ ْسَبةَ   َأنَّ   فحدد ,    َدقَّه  َأْكَثرَ   التَّْمِييزُ   َمَعاِمل  َيُكون   ِلَكي  اْلَمْجُموَعَتْينِ   ِمنْ   ُكلُّ   َعَلْيَها  َتْشَملَ  َأنْ   َيْنَبِغي  اْْلَْفَرادِ   ِمنَ   ِمَئِويَّة    ِنْسَبة  

اَلَلة  ِقيَمة   َأْقَصى   َمْجُموِعهِ   ُكل ِ  ِفي  اْْلَْفَرادِ   ِمنْ ( %27) ِنْسَبة    َعَلى  ااِلْعِتَمادُ  ااِلْخِتَبار ُمْفَرَدات َتْحِليل  ِعْند  َكْيِلي َأْوَصى ِلَذِلك( %26.   27)  ِللدَّ
   - :  اْْلِتَية اْلُخُطَوات الَباِحث اتََّبعَ  َذِلكَ  ِمنَ  التََّحقُّقُ  ولغرض(  248:   2002:  عالم) المتطرفتين اْلَمْجُموَعَتْينِ  ِمنْ 
ْنَساِنيَّة َوَقدْ  ِلْلُعُلوم  ُكلِ يَّة التَّْرِبَية َطَلِبهِ   ِمنْ  َعْشواِئيَّة َعْيِنه ُاْخِتيَرت  - 1  .   َوَطاَلَبه َطاِلب( 100)  َعَدِدِهم َبَلغَ  اْْلِ
ِليَّة ِبِصيَغِته ااِلْخِتَبار ِطْبق - 2 َرَجة ِلَتْحِديد  َوَذِلك ، اْلِعيَنة  َأْفَرادِ   َعَلى اْْلَوَّ  .   التَّْصِحيحِ  َبْعدَ  ُمْسَتِجيب   ُكلُّ  َعَلْيَها  َحَصلَ  الَِّتي ْلُكلِ يَّةِ ا الدَّ
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َرَجاتِ   َمْجُموعُ   ُحِسبَ   تنازلياً   ترتيباً   َوَرتَّْبت  َوَصَحْحت  اْلِعيَنة  َأْفَرادِ   ِمنْ   االستمارات  ُجِمَعت  ُثم    - 3   فتراوحت   َدَرَجةِ   َأْدَنى   ِإَلى  َدَرَجةً   أَْعَلى   ِمنْ  الدَّ
َرَجات  ( .   76 -  161)  الدَّ

َرَجاتِ   أَْعَلى  َعَلى  اْلَحاِصَلة  االستمارات  ِمن(    %27)    َنَسَبه  َأَخَذت  اْْلََساس  َهَذا  َوَعَلى  -4  ِمن (    % 27)    و  اْلُعْلَيا  اْلَمْجُموَعة  ِلَتْمثيل  الدَّ
َرَجات  َأْدَنى  َعَلى  اْلَحاِصَلة  االستمارات ْنَيا   اْلَمْجُموَعة  ِلَتْمثيل  الدَّ ْجَراءُ   َهَذا  اْتَبعْ   َوَقد,    الدُّ مَ   النِ ْسَبةُ   َهِذهِ   أن    َأَساسِ   َعَلى  اْْلِ  َمْجُموَعَتْين  َلَنا  َتَقدَّ

  اْلُقوَّة   َتْقِديرِ   ِفي  اْْلَْفَضلُ   الطَِّريَقة  اْْلُْسُلوبَ   َهَذا  ُيْعِطيَنا  َوِلَهَذا.    َبْيَنُهَما  َتَباُين    َأو  وتمايز  ُمَناِسب    َحْجم  ِمنْ   َعَلْيهِ   َتُكونَ   َأنْ   ُيْمِكنُ   َما   ِبَأْفَضلِ 
  تراوحت   َوَقد,  ِاْسِتماَرة(    100)    اْلَمْأُخوَذة  اْلُكلِ يَّة  االستمارات  َعَددَ   َبَلغَ   َفَقدْ   َوِبَذِلك (    Ahman &Marvin, 1957: 83. )    ِلْلِفْقَرة  التمييزية

َرَجات ُحُدود َرَجات ُحُدود تراوحت  ِحينِ  ِفي,  َدَرَجة(   123  –161)  اْلُعْلَيا موعة للمج الدَّ ْنَيا للمجموعة  الدَّ  .   َدَرَجة(   76  -112) َبْينَ  َما الدُّ
ط    َبْينَ   اْلُفُروقِ   َداَلَلة  اْخِتَبار  ِلَغَرض  ُمْسَتِقلََّتْين   لعينتين(    T_test)    التائي  ااِلْخِتَبار  الَباِحث  ِطْبق  -  5 ْنَيا  اْلُعْلَيا  اْلَمْجُموَعَتْين  َدَرَجات  ُمَتَوسِ   َوالدُّ

  َأنْ   ِعْلًما(  SPSS)  ِباْخِتَصار  َله  َيْرِمز  َوَالَِّذي  االْجِتَماِعيَّة  ِلْلُعُلوم  االحصائية  اْلَحِقيَبة  َبْرَناَمج  ُاْسُتْعِمل  ااِلْخِتَبار  فعاليات  ِمن  َفَعاِليَّة  ُكل ِ   ِفي
يَّة  وبدرجه(  0.05)  ُمْسَتَوى   ِعْند   الجدولية   التائية  اْلِقيَمةَ  (  32,    22)   اْلِفْقَرَتان  َعَدا   ُمَميِ َزة  الفقرات  َجِميع  أنَّ   َتَبيَّن  ( .  0.96)  تساوي (    98)    ُحرِ 

نُ  اْلِمْقَياس  َأْصَبح.     َفْقِره(  34)  ِمنْ  َيَتَكوَّ
الَقة  ُأْسُلوب .    2 َرَجة  اْلفاْقَرة  َدَرَجة  عا   ُتْطَلب  َداِخِلي    باتساق  َيَتَمتَّع  الصالبة النفسية  اْخِتَبار  َأنَّ   ِمنْ   التََّأكُّدُ   ِلَغَرض  - :    للمقياس  اْلُكل ايَّة  باالدَّ

 َوْفًقا   اْلِعيَنة  َتْحِليل  َوَبْعد  اْلِمْقَياس  َعَلى  اْلُكلِ يَّة  ودرجاتهم  ِفْقَرة    ُكل ِ   َعَلى   َأَجاُبوا  الَِّذين  التَّْمِييز  َعْيِنه  َدَرَجات  َبْين  االرتباطية   اْلَعاَلَقة  اْسِتْخَراج  اْْلَْمر
َرَجة  الفقرات  اْرِتَباط  ُمَعاَماَلت  َأن   النََّتاِئج  َأْوَضْحت  ِبيْرُسون   اْرِتَباط  لمعادلة   َحْذف   َيِتم    َوِبَذِلك (    0.752-0.04)    َبْينَ   َما  تراوحت  اْلُكلِ يَّة  ِبالدَّ
ْبَقاء  أيبل  ِمْقَياس    َحَسب(    0.19)    ِمنْ   َأَقلُّ   ِهيَ   الَِّتي  الفقرات   الفقرات   َجِميعَ   َأنَّ   َذِلكَ   ِمنْ   َوُيْنِتج,    َذِلكَ   ِمنْ   أَْعَلى  ِهيَ   الَِّتي  الفقرات  َعَلى  َواْْلِ

 والجدول يبين ذلك . َقِوي   اْرِتَباط َذات
 ( معامل ارتباط الدرجة الكلية بالمقياس 3جدول )                                       

معامل   الفقرة 
معامل   الفقرة  اِلرتباط 

معامل   الفقرة  اِلرتباط 
 اِلرتباط 

الفقر 
 ة 

معامل  
 الفقرة  اِلرتباط 

معامل  
اِلرتب 

 اط
معامل   الفقرة 

 اِلرتباط 

1 0.37 7 0,33 13 0,31 19 0,56 25 0,51 31 0,41 
2 0,29 8 0,49 14 0,210 20 0,523 26 0,39 32 0.06 
3 0.105 9 0,752 15 0,135 21 0,311 27 0,92 33 0,55 
4 0,201 10 0,159 16 0,34 22 0.09 28 0,63 34 0,22 
5 0,95 11 0,78 17 0,87 23 0.72 29 0,44 35 0,11

2 
6 0,47 12 0,450 18 0,43 24 0,70 30 0,36 36 0,35 

يَغة3  ااِلْرِتَباط  َمَعاِمل  َوِإيَجاد   َفَقَرْأُته  ِمنَ   ِفْقَرةً   ِلُكل    التمييزية  اْلُقوَّة  َواْسِتْخَراج  الصالبة النفسية  اْخِتَبار  َفَقَرْأت  َتْحِليل  َبْعد  -:    للمقياس  الن اَهائايَّة  . الص ا
َرَجة  ِفْقَرة   ُكلُّ  َدَرَجةِ  َبْينَ  ْدق  ِبالتََّميُّز َتتَِّصف الفقرات َجِميعَ  َأنَّ   اتََّضح لالختبار اْلُكلِ يَّة   َوالدَّ   19)  ِقيَمةِ   ِمنْ  َأَقلَّ (  32,   22)   اْلِفْقَرة َعِدى   َما َوالصِ 

   َفْقِره(  34)  ِمن النِ َهاِئيَّة ِبُصوَرِته اْلِمْقَياس ُيْصِبحُ  َوِبَذِلكَ . ( 
        Test Reliability االختبار ثبات -1

يح ْقَياس  َتْصحا َجاَبة  َوَتِتم    َسْلِبيَّة  َوُأْخَرى   إيَجاِبيَّة  َفَقَرْأت  ِمْنَها  َفْقِره(    34)    ِمن  النِ َهاِئيَّة  ِبُصوَرِته  اْلِمْقَياس  َتاِلف    -:    اْلما   ِمنْ   اْلِمْقَياس  َفَقَرْأت  َعَلى  اْْلِ
يَجاِبيَّة   ِلْلِفْقَرة (    َواِحَدة    َدَرَجة  )   ابداً ( ,    اثنان)  َناِدًرا( ,  ثالثة)    َأْحَياًنا( ,  اربعة)   َغاِلًبا( ,    خمسه)  َداِئًما  اْْلَْوَزان  َلَها  ُتْعَطى  َبداِئل  َخْمَسة  ِخاَللِ   اْْلِ

ْلِبيَّة  ِلْلِفْقَرة  َواْلَعْكس,   َرَجةِ   َوَتُكون ,    السَّ َرَجة  َأمَّا,    َدَرَجة(  170)   ِهي  للمقياس  اْلُعْلَيا  الدَّ ْنَيا  الدَّ   َأنْ   ِحينِ   ِفي .    َدَرَجة(    34)    َفِهي  للمقياس  الدُّ
طَ   .   َدَرَجة(  85)  ِمْقَداُره للمقياس النََّظِري   اْلُمَتَوسِ 

 - مؤشرات الصدق والثبات للمقياس : -.
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ْقَياس  َصَدق.  1   َنْوَعْينِ   َلى َ ااِلْعِتَماد  َطِريقِ   َعنْ   الصالبة النفسية  اْخِتَبار  ِفي  اْلِمْقَياس  َصَدق  للباحث  َتَحقَّقَ   َوَقدْ (    Validity of scale)    اْلما
ْدق َهَذا ِمنْ  ْدق.  ُهَما الصِ  ْدق الظَّاِهِري   الصِ   .  اْلِبَناء َوالصِ 
ْدق.    2 ْدق  َيُقوم.    (Validity Face)  الظَّاهاراي    الص ا  ِمْثلِ   َوَيْبُدو  َعَلْيِهم  ُيَطبِ ق  َوِلَمن  َيِقيس  ِلَما  اْلِمْقَياس  ُمَناَسَبة    َمَدى  ِفْكِرهِ   َعلى  الظَّاِهِري    الصِ 

ْدقِ   َهَذا َمةُ   َأوْ   ِباْلُقْدَرة  َعاَلَقُته   ومدى  الفقرات  ُوُضوحِ   ِفي  الصِ  رُ   َما  َوَغاِلًبا  َيِقيس  الَِّذي  اْلُبْعدِ   َأوْ   السِ  ْين  ِمنْ   َمْجُموِعهِ   َذِلكَ   ُيَقرِ    اْلَمَجالِ   ِفي  اْلُمْخَتصَّ
 ( .    226:   1983:  عبدالرحمن) اْلِمْقَياس َهَذا  َلهُ  َيْنَتِمي َأن ُيْفَتَرُض  الَِّذي

ْدقِ   ِمنْ   النَّْوعِ   َهَذا  ِمنْ   التَّْحِقيقِ   َجَرى   َوَقدْ   ( .Construct Validity)  اْلباَناء  َصَدق.  3.  َيَتَعلَّقُ   ِفيَما,    ااِلْخِتَبار  َفَقَرْأت  َتْمِييز  َطِريقِ   َعنْ   الصِ 
َرَجة اْلِفْقَرة بارتباط اِخِلي   لالتساق مؤشرا ُيَعد   َوَالَِّذي للمقياس اْلُكلِ يَّة ِبالدَّ  .  ااِلْخِتَبار لفقرات الدَّ

ْقَياس  َثَبات.    4   ِمنْ   َعْيِنهِ   َعَلى  ااِلْخِتَبار  ِبَتْطِبيق  الَباِحث  َقام  الصالبة النفسية    اْخِتَبار  َثَبات  ِمنَ   التََّحقُّقُ   ولغرض.    (Scale Reliability)    اْلما
ة ِبَواِسَطة الكترونيا اْلَجاِمَعة َطَلِبهِ   .   النَّْوع َحَسب موزعين(  20) َعَدِدِهم  اْلَباِلغ(  Class room)  َرْوم  الكالس ِمَنصَّ

ْختاَبار  إَعاَدة  َطرايَقة_     َعَلى  ااِلْخِتَبار  ِطْبق,    ااِلْخِتَبار  إَعاَدة  َوِبَطِريِقه  الصالبة النفسية  اِلْخِتَبار  الثََّبات  اْسِتْخَراج  َوِْلَْجل   -:    (Test-Retest)  اِلا
ة ِبَواِسَطة الطََّلَبةِ  ِمنْ  َعْيِنهِ  لِ  التَّْطِبيق ِمنْ   ااِلْنِتَهاء َوَبْعد( ,  20)  َعَدِدِهم اْلَباِلغ(  Class room) َرْوم الكالس  ِمَنصَّ  ِبَعْينِ  اْْلَْخذِ  َمعَ  َوالثَّاِني اْْلَوَّ

ةُ   االْعِتبارِ   َوِحَساب  ,    التَّْطِبيق  ِفي  اْلِعيَنة  َدَرَجات  ِحَساب  َطِريقِ   َعنْ   َوَذِلكَ   اْلِمْقَياس  َثَبات  َحَسب,    يوماً (    15)    َعنْ   َتُقلْ   اَل   االختبارين  َبْينَ   اْلُمدَّ
  َدال    َوُهوَ (    0.83)    ِمْقَداُره  َوَبَلغ  الثََّبات  َمَعاِمل  اْسِتْخَراج  َثمَّ   َوِمنْ ,    ِبيْرُسون   اْرِتَباط  َمَعاِمل  باستخدام  الثَّاِني  ااِلْخِتَبارِ   ِفي  َنْفِسَها  اْلِعيَنة  َدَرَجات

 ( . 0.05)  ُمْسَتَوى  ِعْند احصائياً 
يَّة   َتَواُفر  ِمن  وللتحقق  (  Spilt- Half: )    النصفية  التَّْجزاَئة  ب . َطرايَقة   ِمْقَياس    ِبَتْطِبيق  الَباِحث  َقامَ   َفَقدْ ,    النصفية  التَّْجِزَئة  ِبَطِريِقه  الثََّبات  َخاصِ 

ة  ِبَواِسَطة  َنْفِسَها  الثََّبات  َعْيِنهِ   َعَلى  الصالبة النفسية مَ   ُثمَّ (    20)   َعَدِدِهم  اْلَباِلغ(    Class room)    َرْوم  الكالس  ِمَنصَّ  إَلى  اْلِمْقَياس  َفَقَرْأت  َقسَّ
لِ   النِ ْصفِ   َفَقَرْأت,    ِنْصَفْين ْوِجيَّة   اْلْرَقام   َتْحِمل   الثَّاِني  النِ ْصفِ   وفقرات  اْلَفْرِديَّة   اْلْرَقام   َتْحِمل  اْْلَوَّ  َمَعاِمل   ِقيَمة  ُحِسَبت  َثمَّ   َوِمنْ .    اْنِفَرادِ   َعَلى   كالً   الزَّ

 ودرجاتهم   اْلَفْرِديَّة  الفقرات  َعَلى  اْْلَْفَرادِ   َدَرَجات  َبْينَ   اْلَعاَلَقةِ   ِلَمْعِرَفة  َوَذِلك( ,    Person)  بيرسون   ُمَعاَدَلة  باستخدام  اْلِمْقَياس  ِنْصَفي  َبْين  ااِلْرِتَباط
ْوِجيَّة  الفقرات  َعَلى   َمَعاِمل   َوُهو( .    0.05)  دالله  ُمْسَتَوى   ِعْند  احصائيا  َدال  (    0.86)    النِ ْصَفْينِ   َبْينَ   ااِلْرِتَباط  َمَعاِمل  ِقيَمة  َفَبَلَغت,    للمقياس  الزَّ
 .   اجراءاته اْسَتْكَملَ  َقدْ  اْلِمْقَياس َيُكونُ  َوِبَذِلكَ  عال   َثَبات

اه   ِلِبَناء  الالَِّزَمةِ   اْلْجَراءاتِ   الَباِحث  اْسَتْكَمل  أنَّ   َبْعد  - البحث :  داةالتطبيق النهائي أل  َوَكَذِلك ,    وصالحيتها  اْْلََداة   َساَلَمةِ   ِمنْ   َوالتََّحقُّق,    اْلَبْحث  َأدَّ
كلية التربية للعلوم    َعَلى  موزعين  َوَطاَلَبه  َطاِلب(    10)    َعَدِدَها  َباِلَغةالْ   التَّْطِبيِقيَّة  اْلِعيَنة  َعَلى  اْْلََداة   ِبَتْطِبيق  الَباِحث  َقام,    اْلَبْحث  َعْيِنه  َتْحِديد  

ة  االنسانية ِبَواِسَطة ح  النهائي  التَّْطِبيق  ِمنْ   ااِلْنِتَهاء  َوَبْعد(  (Class roomروم  الكالس  ِمَنصَّ  اْْلََداة   َعَلى  الكترونياً   الطََّلَبة   اجابات  الَباِحث  َصحَّ
َرَجات  ( فقرة َوَوَضع34)التي تكونت من     اْلُمَناَسَبة   االحصائية  ِلْلَوَساِئل  اْلِمْقَياس  َخَضع  َوَقد,    الباحث  َبْيَنَها  الَِّتي  اْْلَْوَزان الخمسة  َوْفقِ   َعَلى   الدَّ

َراَسات َواْلُمتَِّبَعة  .  اْلِمْقَياس َهَذا ِمْثلِ  َتَضمََّنْت  الَِّتي والنفسية التربوية ِبالدِ 
 ومناقشتها وتفسريهاعرض النتائج  الفصل الرابع

لُ  الَِّتي ِللنََّتاِئج َعْرًضا   اْلَفْصلِ  َهَذا َيَتَضمَّن       اه  إْعَداد متطلبات اْسَتْكَمل َبْعَدَما الَباِحث إَلْيَها  ُتَوصِ    - :   التَّاِلي النَّْحو  َوَعَلى اْلَبْحث َأدَّ
ل الَهَدف -1 اَلَبة -:  اأْلَوَّ يَّة الصَّ ْنَسانايَّة لاْلُعُلوم التَّْرباَية ُكل ايَّة   َطَلَبه  َلَدى النَّْفسا  .  اإلْا

اَلَبة  ِمْقَياس    َتْطِبيق  َبْعد ط  ِبَأن  النََّتاِئج  َأْظَهَرت,    اْلَبْحث  َعْيِنهِ   َعَلى  النَّْفِسيَّة  الصَّ اَلَبة  اِلْخِتَبار  الحسابي  اْلُمَتَوسِ    ِكالَ   ِمنْ   اْلِعيَنة  ِْلَْفَراد  النَّْفِسيَّة  الصَّ
َره  معياري   وبانحراف(  37 .  18)   ُهو  اْلِجْنَسْين ط  َهَذا  ُمَقاَرَنة َوِعْند ( 20.15)  َقدَّ ط  َمع  اْلُمَتَوسِ   ُياَلِحظ (  99.5)  َواْلَباِلغ   للمقياس  اْلَفْرِضي    اْلُمَتَوسِ 

ط  ِمنْ   َأَقلَّ   ِبَأنَّه ِطين  َبْينَ   اْلَفْرقُ   اْخِتَبار  َوِعْند  ي  اْلَفْرِض   اْلُمَتَوسِ    َوِعْند   احصائيا  َدال     َغْيرُ   َأنَّهُ   َتَبيَّنَ   َواِحَدة  ِلَعْيِنه  التائي  ااِلْخِتَبار  ِباْسِتْعَمال  اْلُمَتَوسِ 
 يبن ذلك. اْلَجْدَول( 0.05) ُمْسَتَوى 

 الصالبة النفسية لدى طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية  على مقياس االختبار نتائج ( 4)   رقم جدول
  االفراد  عدد

 العينة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف 

 المعياري
  المتوسط

 الفرضي 
  مستوى التائية القيمة

 الداللة 
 الفرضية  المحسوبة 

100 37.18 20.15 99.5 19.25 2 0.05 
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اَلَبةِ  ِمنْ  اْلُماَلِئم اْلُمْسَتَوى  َلَدْيِهم يتوافر  اَل  اْلَبْحث َعْيِنه َأْفَرادَ  َأنْ  النَِّتيَجةَ  َهِذهِ  ِمنْ  َيتَِّضح    َهؤاَُلءِ  َأنْ  إَلى مؤشرا َيُكونَ  َأنْ  ُيْمِكنُ  َوَهَذا النَّْفِسيَّة الصَّ
ْسَهام  شئنها  ِمنْ   الَِّتي  اْلُماَلِئَمة  الظُُّروف   َلُهم  َتَتَوفَّْر   َلمْ   اْْلَْفَرادِ  ِزم   ااِلْهِتَمام  َتْوِجيهِ   ِفي  اْلَفاِعلِ   اْْلِ  ِبَهَذا  ااِلْهِتَمامُ   َعَمِليَّة  َعَلى  تتساعد  الَِّتي  ِباْْلَْشَياءِ   الالَّ
اَلَبةِ   ِمنْ   النَّْوعِ  ْؤَية  ِغَياب  َعَلى  مؤشرا  َيُكونَ   َأنْ   ُيْمِكنُ   َوَهَذا  الصَّ اَلَبة   ْلهمية  اْلَواِضَحة  الرُّ  النَِّتيَجةَ   َهِذهِ   َأنَّ   الَباِحث  َوَيَرى .    َحَياِتِهمْ   ِفي  النَّْفِسيَّةِ   الصَّ

ر   َوَصَبر   ِبيَّةإيَجا  َأْكَثر  َحاَلةِ   ِفي   َوَيْجَعَلُهم  الطََّلَبة  َمْعُلوَمات    يثري   َأنْ   َشْأِنهِ   ِمنْ   َما  ُكل ِ   َعنْ   وتقصي  َوَبَحث  الُجُهود  ِمنْ   اْلَمِزيدَ   َبْذل  َيْسَتْوِجب  ُمَؤشِ 
اَلَبةِ   ِمنْ   النَّْوعِ   ِبَهَذا  ااِلْهِتَمامُ   َعَمِليَّة  النضاج  اْلُماَلِئَمة  الظُُّروف  َلَها  تتوافر  َلمْ   الَِّتي  َوُقُدَراِتِهم  امكاناتهم  ِمن   كورونا   ِبَجاِئَحة  اْلَبْحث  َعْيِنه  وتأثرت  الصَّ
 .   اْلَمَرضِ  َهَذا َمعَ  التََّعاُملِ  ِفي التََّخبُّطِ   إَلى َأدَّى ِممَّا

اَلَبة ُمْسَتَوى  َعَلى التََّعرُّف:  الثَّاناي الهدف-2 يَّة الصَّ  ( اناث – ذكور) النَّْوع َحَسب النَّْفسا
اَلَبة  ِمْقَياس    َتْطِبيق   َبْعد طَ   َأنَّ   النََّتاِئج  َأْظَهَرت ,    اْلَبْحث  َعْيِنهِ   َعَلى  النَّْفِسيَّة  الصَّ َره  المعياري   وبانحراف(  16.    16)   الحسابي  اْلُمَتَوسِ  (  8.2)  َقدَّ

ط  َهَذا  ُمَقاَرَنة  َوِعْند ط  َمع  اْلُمَتَوسِ  ط  ِمنْ   َأْكَثر  ِبَأنَّهُ   ُياَلِحظ(  16)  َواْلَباِلغ  للمقياس  اْلَفْرِضي    اْلُمَتَوسِ   َبْينَ   اْلَفْرقُ   اْخِتَبار  َوِعْند,    اْلَفْرِضي    اْلُمَتَوسِ 
ِطين ط   َفِإن   ِلْْلَِناث  ِبالنِ ْسَبةِ   َأمَّا  .  (  0.05)  ُمْسَتَوى   ِعْند  احصائيا  َدال    َأنَّهُ   َتَبيَّنَ   َواِحَدة   ِلَعْيِنه  التائي  ااِلْخِتَبار  ِباْسِتْعَمال  اْلُمَتَوسِ    الحسابي   اْلُمَتَوسِ 

َره  المعياري   وبانحراف(  14.52) ط  َهَذا   ُمَقاَرَنة  َوِعْند(  6.8)  َقدَّ ط  َمع  اْلُمَتَوسِ  ط   ِمنْ   َأَقلَّ   ِبَأنَّه  ُياَلِحظ(  16)   َواْلَباِلغ  للمقياس  اْلَفْرِضي    اْلُمَتَوسِ   اْلُمَتَوسِ 
ِطين  َبْينَ   اْلَفْرقُ   اْخِتَبار  َوِعْند,    اْلَفْرِضي      اْلَجْدَول ( .  0.05)   ُمْسَتَوى   ِعْند  احصائيا  َدال     َغْيرُ   َأنَّهُ   َتَبيَّنَ   َواِحَدة  ِلَعْيِنه  التائي  ااِلْخِتَبار  ِباْسِتْعَمال  اْلُمَتَوسِ 

 (واالناث الذكور) الجنس متغير وحسب الصالبة النفسية قياسم على االختبار نتائج(5)  رقم جدول
 عدد

 اِلفراد
 العينة 

  المتوسط الجنس
 الحسابي

  المتوسط
 المعياري 

  المتوسط 
 النظري 

  مستوى  التائية  القيمة
 الجدولية المحسوبة  الدِللة

 0.05 2.064 0.098 16 8.2 16.16  الذكور 100

 2.064 1.09 16 6.8 14.52 االناث 

اَلَبة  َأنْ   إَلى  النَِّتيَجةَ   َهِذهِ   ُتِشير    (  0.05)  ُمْسَتَوى   ِعْند   َبِسيِطة  َداَلَلة  ُذو  َفْرق   َظَهَرت   َحْيث  ِللذُُّكور  ِبالنِ ْسَبة  النَّْوع  ُمَتَغيِ ر  َوِبَحَسب  النَّْفِسيَّة  الصَّ
اَلَبةِ   ِمنْ   َضِعيف    ِبُمْسَتًوى   يتمتعون   اْلِجْنَسْين  ِكالَ   ِمنْ   اْلِعيَنة  اْْلَْفَرادَ   َأنْ   إَلى   ُتِشيرُ   النَِّتيَجةَ   َهِذهِ   َوِإنَّ    َلمْ   الَِّتي   اْلَجاِئَحةَ   َهِذه   ِظل ِ   ِفي   النَّْفِسيَّةِ   الصَّ

َببُ   َيُعود  َوَقد  احصائيا  َدالَّة    َعاَلَقة    ُوُجودِ   إَلى  ؤشرت   ِمنْ   اْلِعيَنة  َأْفَراد  ُمْخَتَلف    َلَها  َيَتَعرَّْض   الَِّتي  المشجعة  َغْير  الظُُّروف  َطِبيَعة    إَلى  َذِلكَ   ِفي  السَّ
ر  النُُّمو ِ   َعَلى   مشجعة   َغْير  االنعكاسات  َلهُ   َتُكونُ   َقدْ   ِممَّا  الطََّلَبةِ   ِمنْ   ِبالنَّْفسِ   الثِ َقةُ   َضْعف    َعَلْيهِ   َيَتَرتَّبُ   ِممَّا  متوازنة  َغْيرَ   َتُكونُ   َقدْ   َفالنَّْظَرة  والتََّطوُّ

 .   اْلَحاِليَّة الظُُّروف ِظل ِ  ِفي الطَّاِلبات ِقَبلِ 
 االستنتاجات :

اَلَبةِ   ِمنْ   عال  اْلُمْسَتَوى   َلَدْيِهم  يتوافر  اَل   اْلَبْحث  َعْيِنه  َأْفَرادَ   َأنْ   –  1  َلُهم  َتَتَوفَّْر   َلمْ   اْْلَْفَرادِ   َهؤاَُلءِ   َأنْ   إَلى  مؤشرا  َيُكونَ   َأنْ   ُيْمِكنُ   َوَهَذا  النَّْفِسيَّة  الصَّ
ْؤَية ِغَياب َعَلى مؤشرا َيُكونَ  َأنْ  , وُيْمِكنُ  اْلُماَلِئَمة الظُُّروف اَلَبة ْلهمية اْلَواِضَحة الرُّ   . َحَياِتِهمْ  ِفي النَّْفِسيَّةِ  الصَّ

اَلَبةِ   َأْكَثرُ   الذكور   –  2   الطَّاِلبات  ِقَبلِ   ِمنْ   ِبالنَّْفسِ   الثِ َقةُ   َضْعف    َعَلْيهِ   َيَتَرتَّبُ   ِممَّا  متوازنة  َغْيرَ   َتُكونُ   َقدْ   َفالنَّْظَرةَوِلَكن بدرجة بسيطة ,    االناثِ   ِمنَ   صَّ
 .اْلِعيَنة َأْفَراد ُمْخَتَلف   َلَها َيَتَعرَّْض   الَِّتي الصعبة الظُُّروف ِظل ِ  وِفي

 :  التوصيات
اَلَبة  لتعزيز إْرَشاِديَّة   َبراِمج َتْصِميم.  1  .  الطََّلَبة َلَدى النَّْفِسيَّة الصَّ
اَلَبة  ُمْسَتَوى  َتْحِسينِ  ِفي تسهم إيَجاِبيَّة َتْعِليِميَّة   ِبيَئة َتْوِفير.  2   النَّْفِسيَّة الصَّ

 :  المقترحات
اَلَبة َوَراء َتْكُمن الَِّتي الَعَواِملُ .  1 ْعَبةُ  الظُُّروفِ   ِفي اْلَجاِمَعةُ  َطَلَبه َلَدى  الصَّ  .    الصَّ
اَلَبة.  2  . االنفعالي واالتزان النَّْفِسيَّة كالحواجز اْلُمَتَغيِ رات ِبَبْعض َوَعاَلَقُتَها  الصَّ
اَلَبة ِلَتْخِفيف إْرَشاِدي   . َبْرَناَمج3  .  الطََّلَبة  َلَدى الصَّ
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