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 بناء هقياس للصالبة النفسية لطالبات الدراسات العليا
 إعداد

 الباحثة / راندا مرزوق عيد على
 جامعة عين شمس -كلية التربية

 هقدهة
وتسعى  ،كاذلا لذا مسي عصرنا بعصر الضغوطضغوط بأشإن اإلنسان يف ىذا العصر يعيش ال

 ،اء وتطوير اجملتمعات يف ادلستقبلاجملتمعات جاىدة لالىتمام بشباهبا دلا ذلذه الفئة من أمهية يف بن
الدراسة جاىدة يف بناء وتنمية الصالبة النفسية لطالبات الدراسات العليا دلواجهة  ولذلك تسعى تلك

مقياس للصالبة النفسية لطالبات الدراسات العليا وىو ما توصلت  إعداد قلضغوط وذلك عن طريتلك ا
طالبة من طالبات  081اليو الباحثة من خالل اعداد مقياس للصالبة النفسية وتقنيو على عينة قوامها 

جامعة عُت مشس، واسفرت التحليالت االحصائية للبيانات اجملمعة من  –الدراسات العليا بكلية الًتبية 
 ادلقياس وثباتو وصالحيتو للتطبيق. صدق

 هشكلة البحث وأهويتة
أصبح الضغط النفسي يرتبط بالتحصيل االكادديي وخاصة يف رلال الدراسات العليا وذلك بُت 
متطلبات الدراسات العليا وقدرة الفرد على  التحصيل والرغبة يف االصلاز شلا يولد لدية الضغوط النفسية 

 متزايد نتيجة للحياة الضاغطة الناجتة عن رمت احلياة السريع. وأن الضغط النفسي يف منو
 (01: 0991)ديفيد فونتانا ،ترمجة محدي علي الفرماوي ورضا عبد اهلل أبو سريع، 

بعض االختيارات  ولكن جيب مواجهتها واختاذ ،جو العديد من التحديات يف حياتناكلنا نوا
تبدو ىذة التحديات أفضل أو أسوأ ما نواجهو يف  ويف مرحلة منتصف العمر، قد .الالزمة لتخطيها

الذي تقومُت بو  فالتحدي .يؤثر بشكل كامل على بقية حياتنا حياتنا .فإن االختيار الذي نقوم بو
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وىناك بعض النساء أختارت أن تكمل تعليمها  .العيش هبا فيما بعد يصنع االختيارات اليت تستطيعُت
 (001، 8118أنبيت ويرب وحتقق ذاهتا من خاللو. )دار زيتا 

ان الطلبة اجلامعُت يعانون من العديد من الضغوط منها  8111وتوصلت زينب شقَت عام 
الضغوط االقتصادية والضغوط االسرية والضغوط الصحية والضغوط النفسية والضغوط االجتماعية 

 (99، 8111)زينب شقَت غوط الدراسية والضغوط االنفعالية. والض
ونات يف كفاءهتم يف مواجهة الضغوط أو التوافق معها، وقد افًتضت عدة مكوخيتلف االفراد 

واالتزان االنفعايل وإتباع أساليب ادلواجهة والكفاءة  ،األناومنها قوة  ،نفسية تصف التوافق اإلنساين
 ((Blick & Kremen, 1996ة وتنظيم الذات والصالبة النفسية ،الذاتي

الضغوط بقدر من التحمل والتبسيط لألمور مستعنُت بروح من  وديكن لبعض الناس أن يواجهون تلك
الدعابة وادلرح وىنا نستد اىل الصالبة النفسية ودورىا يف مواجهة تلك الضغوط. )ديفيد فونتانا، ترمجة 

 (01: 0991محدي على الفرماوي ورضا عبد اهلل أبو سريع، 
 0981عام  Ganellen and Blanyكما عرف الصالبة النفسية كل من " جانلن وبالين   
، واالجتماعية اليت جتعل الفرد قادرا على حتمل ضغوط احلياة كما أهنا أهنا تعد من أىم ادلصادر النفسيةب

ختفف من أثار التعرض لتلك الضغوط ، واليت تكون على عالقة مبصادر ادلقاومة االخري مثل تقدير 
ع بعضها البعض يف إدراك الفرد لصالبتو النفسية الذات وادلساندة االجتماعية وتتفاعل ىذه ادلصادر م

اليت تتأثر بدورىا بكفاءة الفرد ادلرتفعة يف عالقاتو مع االخري ،وتقديره لذاتو، وحتديد لصور ادلساندة 
 (Ganellen and Blany, 1984,p156)اليت يتطلبها عند التعرض للضغوط 

بأهنا إحدى السمات االجيابية يف  8119وأضافت "تغريد حسُت" تعريفاً للصالبة النفسية عام 
السلبية لضغوط  اآلثاردلقاومة  الشخصية والىت تعمل البيئة على فرد تعزيزىا وتنميتها بالفرد منذ الصغر

احلياة وتساىم يف مساعدة االفراد على االستمرار يف إعادة التوافق وذلك باستغالل طاقاهتم وقدراهتم 
 (18، 8119، )تغريد حسُت. الذاتية واالجتماعية
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تعترب الصالبة النفسية: ىي مفهوم الفرد عن ذاتو مبا ديتلكة من أما بالنسبة للتعريف االجرائي 
قدرات ومهارات وخربات ومسات شخصية تؤىلة من مواجهة الضغوط النفسية وأحداث احلياة 

 الضاغطة.
ادلرونة ، ادلوقفية ،  وتتكون الصالبة النفسية من اربع أبعاد وىى االلتزام، الضبط ، التحدى ،

 (Kobasa, 1979فقد عرف كوبازا ) commitmentفبالنسبة اىل االلتزام 
 ،قة وأمهية وقيمة ذاتو وفيما يفعلااللتزام كأحد أبعاد الصالبة النفسية بإنو أعتقاد الفرد يف حقي

قيم ،واعتقاده وديكن أن يتضح ذلك من خالل قيمة احلياة اليت تكمن يف والء الفرد لبعض ادلبادئ وال
 (801 -8110، 819)فاروق السيد عثمان،  أن حلياتو ىدفا ومعٌت يعيش من أجلو.

لو ثالث خطوات  بأنو  التحكم 0989فقد عرف "ديفيد فونتانا  عام controlأما التحكم أو الضبط 
 -رئيسيو وىي :

  :وىي القدرة على اختاذ القرار. -ادلبادأة 

 :الضغط ومعرفة ادلعوقات. وىو فهم الفرد دلصدر -االدراك 

 :وىو السلوك الصادر من الفرد اجتاه مصدر الضغط دلواجهتو، والقضاء عليو وعلى  -الفعل
 أسبابو.

 (091،ص  0989)ديفيد فونتانا: ترمجة محدى الفرماوي ،رضا عبد اهلل،  

بأنو اعتقاد الفرد يف قدرتو على  0990"عام Wiebeعرفو "وايب Challengeوالتحدى 
برة وادلقاومة لألحداث اليومية الضاغطة وأن التغيَت شئ طبيعي يف احلياة وأن التحدى ديثل شعور ادلثا

 (Wiebe, 1991:p89) باالثارة وادلقاومة أكثر من الشعور والتهديد.

دلفهوم الصالبة النفسية من خالل رلموعة من الدراسات اليت  Kobasaتوصلت كوباسا 
مل ادلواقف الضاغظة ز هبا األفراد الذين لديهم القدرة على حتأجرهتا لكشف اخلصائص اليت يتمي

وقد وجدت أن أفضل ادلتوافقُت مع ىذه ادلواقف الضاغظة ىم األفراد الذين  ؛أسلوب موجهتهاوتأثَتاهتا و 
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لديهم مسات شخصية أطلقت عليها الشخصية الصلدة أو الصلبة وىم األفراد الذين لديهم التزام عال 
    هم وأسرىم وأصدقائهم والذين ديتلكون اإلحساس بالقدرة على مواجهة التحديات.ويستمتعون بعمل

    (Barber:2003, 240) 
ويف ضوء ذلك تعد الصالبة النفسية احد متغَتات ادلقاومة النفسية لألثار السلبية للضغوط 

 واألزمات واالحباطات.

بة النفسية ومكوناهتا تعمل  ( بان الصالKobasa: 1982ومن ىذا ادلنطلق افًتضت كوباسا )
وان وظيفة  ؛الصحة النفسية واجلسمية لألفراد كمتغَت نفسي خيفف من تأثَت األحداث الضاغطة على

الصالبة النفسية ليس ختفيف ألحداث احلياة الضاغطة فقط ولكنها دتثل مصدر للمقاومة والصمود 
 لنفسية واجلسمية.والوقاية من األثر الذي حتدثو األحداث الضاغطة على الصحة ا

 ؛أخرى مثل فعالية الذات لباندورا وتشَت كوباسا إيل أن الصالبة النفسية تتشابو مع مفاىيم
وربطت كوباسا بُت الصالبة النفسية والتفاؤل حيث  ،النتونوفسكي Coherenceومفهوم التماسك 

ا األحداث من وجهة وجدت أن األفراد الذين حيصلون على درجات مرتفعة يف الصالبة النفسية يقيمو 
نظر تفاؤلية وعدم تأثرىم باألحداث الضاغظة ؛مبعٌت آخر أن األفراد مرتفعي الصالبة النفسية ذو منط 

 (winder:2006 .119) تفسَتي متفائل.

( إىل أن التفاؤل يرتبط اجيابيا بالتحكم وىو احد مكونات الصالبة 0991) whalenكما أشار والُت 
 (Bissonnette: 1998,6)النفسية.    

 أهداف البحث
 بناء مقياس للصالبة النفسية لطالبات الدراسات العليا .0

التعرف على الفروق بُت استجابات طالبات الدراسات العليا عينة البحث االساسية يف الصالبة  .8
 النفسية
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 -تساؤالت البحث:
ة جامعة عُت مشس ىل ديكن بناء مقياس للصالبة النفسية لطالبات الدراسات العليا بكلية الًتبي .0

 "؟ التحدي، التحكم ،ثل االفًتاضية التالية "االلتزام)عينة البحث( دي

ىل توجد فروق دالة إحصائياً بُت استجابات طالبات الدراسات العليا" عينة البحث االساسية"  .8
 جامعة عُت مشس على أبعاد الصالبة النفسية؟–بكلية الًتبية 

 -المصطلحات المستخدمة في البحث:

 psychological hardinessصالبة النفسية ال -

ىل مفهوم الصالبة النفسية من خالل سلسلة من إ( kobasa, 1979وتوصلت كوبازا )
 الدراسات واليت استهدفت معرفة ادلتغَتات النفسية اليت تكمن وراء احتفاظ األشخاص

ية بأهنا وتعرف كوبازا الصالبة النفس ،سمية والنفسية رغم تعرضهم للضغوطبصحتهم اجل
كي  ،دلصادر النفسية والبيئية ادلتاحة"أعتقاد عام للفرد يف فاعليتو وقدرتو على أستخدام كل ا

 األشخاصأن  إيلوتوصلت كوبازا  ،جو بفاعلية أحداث احلياة الضاغطةيدرك ويفسر ويوا
دءة ومبا  صالبة ىم أكثر صمودا" ومقاومة واصلازا" وضبطا " داخليا" وقيادة واقتدارا األكثر

 (801-8110، 819) السيد عثمان،فاروق  ونشاطا" ودافعية.

 -الدراسات السابقة:
وىناك دراسات عربية وأجنبية تناولت الصالبة النفسية ومنها دراسة جيهان امحد محزة عام       

ف التمريض والتعر  يف مهنة للتأكد من فاعلية دور متغَت الصالبة النفسية يف تقليل الشعور بالثقة 8118
على طبيعة متغَت الصالبة النفسية والتعرف على فاعلية دور ادلساندة االجتماعية يف تقليل أثار وتكونت 

 11- 81من االثاث( أعمارىم بُت  061-من الكور  060شلرضا وشلرضة ) 180عينة الدراسة من 
تمريض كما تراوحت سنة وتراوح ادلستوى التعليمي ألفراد العينة بُت ادلعهد الفٍت للتمريض ودبلوم ال
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دوات منها )اختبار الصالبة رلموعة األ سنة( واعتمدت الباحثة علي 01-9ن )سنوات اخلربة أم
اختبار ضغوط مهنة –أعداد الباحثة  -أختبار ادلساندة االجتماعية :–اعداد الباحثة  -النفسية:

 0981عام  ر وأخريُتثالًت  -اختبار االمداد بالعالقات االجتماعية : -أعداد الباحثة -التمريض :
أختبار تقدير الذات ادلنبثق من اختبار – 0991زلمد السيد عبد الرمحن عام –وترمجو زلروس الشناوي 

تقدير الشخصية لرونالد روتر " وىو اختبار مًتجم( ،وتوصلت الباحثة ايل أن التأثَت الدال للصالبة 
لى ضلو اجيايب رمبا يرجع ايل تأثَت ادلعنة النفسية وتقدير الذات على تقييم مشقة العمل بالتمريض ع

نفسها على شلارسيها واكساهبم بعض اخلصال الشخصية كااللتزام وحتمل ادلستو ليو ،وتبُت وجود التأثَت 
الفعال الدال بُت الصالبة النفسية وادلساندة االجتماعية على اختبارادراك مشقة العمل بالتمريض وبُت 

ات على االختبار نفسة وتبُت وجود فروق جوىرية بُت ادلمرضُت وادلمرضات النوع وادلساندة وتقدير الذ
 يف تقييم مشقة ادلهنو.

ايل دراسة الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم  8118وىدف دراسة لولوة محادة وأخرون عام 
طالبة يف ادلدى العمرى  808طالبا و 91طالبا كويتيا  888لدى طالب اجلامعة مشلت الدراسة 

عاما واستخدم مقياس الصالبة النفسية من إعداد يونكن وبتز ومقياس الرغبة يف التحكم  86-08نم
من إعداد بَتجر وكوبر. وتبُت  ارتباط الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم للعينة الكلية وللذكور 

اختبار الرغبة يف كما تبُت فروق بُت اجلنسُت يف الصالبة النفسية ويف   1.10والإلناث ومجيعها بداللة 
التحكم ومعظم الفروق يف اجتاه الذكور . بينما مل توجد فروق بُت ادلتزوجُت وغَت ادلتزوجُت على أي من 

إىل حد الداللة وكذلك ي االختبارين .كما مل  تصل الفروق بُت ادلنخفضُت وادلرتفعُت يف التحليل الدراس
سنة( إيل حد الداللة يف أى  81لصغار )أقل من سنة( وا 81مل تصل الفروق بُت كبار السن )أكرب من 

متغَت احلالة االجتماعية أو التفاعل بُت اجلنس  من االختبارين. ومل يتبُت فروق بُت اجملموعات يف تأثَت
واحلالة االجتماعية علة متغَت الصالبة النفسية ، أما يف متغَت الرغبة يف التحكم قيمة "ف" للفروق بُت 

 اجملموعات.
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بدراسة الصالبة النفسية كمتغَت وسيط بُت  3114زة محمد صديق رفاعى عام عوقامت 
ادراك ا أحداث احلياة الضاغظو وأساليب مواجهتها كما حتاول القاء الضوء على الفروق بُت الذكور 

يف ادلتغَتات موضع البحث فضال عن دراسة العالقة بُت الصالبة النفسية وكال من ادراك واالناث 
 060ه الضاغطو وأساليب ادلواجهو االكثر واالقل فعاليو وأستعان الباحث بعينو قوامها )أحداث احليا

واضلراف  81,99سنة مبتوسط عمر قدرة 86 – 09طالبو( تراوح العمر الزمٌت ذلم بُت  061طالبا( )
مقياس الصالبو  –)صحيفة البيانات االساسيو  -الباحث باألدوات االتيو : ، واستعان88,0 معياري

–اعداد الباحثو  -مقياس أحداث احلياه الضاغطو:– 0996اعداد عماد زلمد ابراىيم عام  -النفسية:
حصائيا بُت إيل عدم وجود فروق دالو إ الباحثةوتوصلت  ،اعداد الباحثو( -اليب ادلواجهو :مقياس أس

ُت ظهرت ىذه متوسط درجات الذكور واالناث يف الصالبو النفسية ومكوناهتا االلتزام والتحكم يف ح
الفروق يف مكون التحدى وكانت اىل جانب الذكور وتوجد فروق يف الضغوط االكاددييو والضغوط 

توجد فروق يف أساليب ادلواجهو االكثر فعاليو بُت  ،بُت الذكور واالناث لصاحل الذكوراالقتصاديو 
 واالستسالم يف حُت كان توجد فروق يف أسالويب التنفيس االنفعايل ،رالذكور واالناث ايل جانب الذكو 

دورا "بارزا" يف تعديل  النفسية للصالبةمل يكن  ،الضغوط الذكور أكثر أستخداما االنكار عند مواجهة
 العالقو بُت ادراك أحداث احلياه الضاغطو وأساليب ادلواجهو االقل فعاليو.

التفاؤل والتشاؤم  بدراسة التنبؤ بكل من 8116وألمهية الدراسات التنبئية قام عادل زلمود عام
ذكاء الوجداين ؛والتحصيل من خالل بعض ادلتغَتات النفسية متمثلة يف كل من الصالبة النفسية؛ وال

 التخصص الدراسي؛ ؛ادلستوى الدراسي ؛ات الدديوجرافية دتثلت يف اجلنسورلموعة من ادلتغَت  ؛الدراسي
؛ كما هتدف الدراسة احلالية اىل التعرف على مدى نة من طالب كلية الًتبية بدمنهوروذلك لدى عي

شيوع التفاؤل والتشائم لدى عينة الدراسة ؛وكذلك معرفة الفروق بُت اجلنسُت يف التفاؤل والتشائم 
َتات طالب وطالبة  من طالب كلية الًتبية بدمنهور دتثل ادلتغ 191،وتكونت عينة الدراسة من 
/التخصصات العلمية(  األدبيةالتخصصات  ؛األوىل / الفرقة الرابعة الفرقة ؛الدديوجرافية )طالب/ طالبات

)ديكن التنبؤ بكل من التفاؤل والتشاؤم من خالل  -ومن اىم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة :
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متغَتات الصالبة النفسية والذكاء الوجداين والتحصيل الدراسي وان اختلف االسهام النسيب ذلذه 
وجود عالقة موجبة ودالة احصائيا بُت التفاؤل وكل من الصالبة –ادلتغَتا الدديوجرافية  ادلتغَتات باختالف

بُت التشاؤم وكل من  إحصائياودالة  وجود عالقة سالبة–النفسية  والذكاء الوجداين والتحصيل الدراسي 
التفاؤل  عدم وجود فروق بُت اجلنسُت يف –الصالبة النفسية والذكاء الوجداين والتحصيل الدراسي 

بنسبة اكرب من شيوعة لدى عينة الفرقة الرابعة  األويلشيوع التفاؤل ادلرتفع لدى عينة الفرقة –والتشاؤم 
حصائيا يف كل من وجود فروق دالة إ–نسبة شيوع التفاؤل ادلرتفع لدى البنات اكرب منها لدى البنُت  –

 التفاؤل والتشاؤم ترجع اىل ادلستوى الدراسي(.

 ة أدوات الدراس
 psychological hardiness scaleمقياس الصالبة النفسية 

 عداد الباحثة""إ

قامت الباحثة بتصميم مقياس الصالبة النفسية هبدف التعرف على درجة الصالبة النفسية لدى 
طالبات الدراسات العليا وعالقتها بالضغوط النفسية اليت تتعرض ذلا تلك الفتيات وإلعداد ادلقياس 

 -ة باخلطوات التالية:مت الباحثاق

إعداد إطار نظري حيتوي على خالصة ما كتب حول الصالبة النفسية من تعريف وخصائص االفراد -0
 ادلتميزين بالصالبة النفسية ونظرية الصالبة النفسية وإبعادىا ومكونتها .

د زلمد االطالع على رلموعة من ادلقاييس العربية مثل ) مقياس الصالبة النفسية / اعداد عما-8
)استبانة  ( ،8118( )مقياس الصالبة النفسية / إعداد جيهان امحد محزة عام 0996ابراىيم عام 

 (.8118نبيل كامل عام  ،البة النفسية اعداد /بشَت احلجارالص

االطالع على رلموعة من ادلقاييس األجنبية مثل )اختبار الصالبة النفسية /عداد يومكن وبتز عام -1
8111.) 
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مت الباحثة اسلوب السؤال ادلفتوح للطلبة من اجل حتليل مضمون إستجابات عينة منهم إستخد -1
طالب وطالبة من طالب الدراسات العليا لكي جيمع ادلفرادات اليت ديكن ان تكشف  81قوامها 

عن مظاىر الصالبة النفسية لديهم وذلك عي مستوى ادلواقف اليت يواجهها الطالب مع مفردات 
 حياتو.

بُت إجابات ىؤالء الطالب على االسئلة ادلفتوحة تكون قوام ادلقياس موضع االعداد والذي من  -8
 موقف لقياس الصالبة النفسية يف ابعادىا االربعة التالية. 61تكون يف صورتة االولية من 

 commitmentااللتزام  -أواًل :

تضح ذلك من خالل قيمة وديكن أن ي ،قة وأمهية وقيمة ذاتو وفيما يفعلعتقاد الفرد يف حقيا
 واعتقاده أن حلياتو ىدفا ومعٌت يعيش من أجلو. ،ادلبادئ والقيماحلياة اليت تكمن يف والء لبعض 

 controlالتحكن أو الضبط  -ثانيا:
االستقاللية والقدرة على اختاذ القرار ومواجهة االزمات ،كما يشَت التحكم ايل أعتقاد الفرد أنو 

 لية الشخصية عما حيدث لو.و ويتحمل ادلسؤ  ،م فيما يلقاه من أحداثكون لو حتكبإمكانو أن ي

  challengeالتحدى     -ثالثًا :
ري للنمو أكثر من كونو من تغيَت على جوانب حياتو ىو أمر مثَت وضرو  عتقاد الفرد أن ما يطرأا

جتماعية اليت تساعد ه على ادلبادأة وأستكشاف البيئة ومعرفة ادلصادر النفسية واالدشلا يساع ،هتديدا لو
الفرد على مواجهة الضغوط بفاعلية ،ويظهر التحدي يف أقتحام ادلشكالت حللها ،والقدرة على ادلثابرة 

 وعدم اخلوف عندن مواجهة ادلشكالت . 

 وأضافت الباحثة بعداً رابعاً وهو المرونه الموقفية:
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 رابعًا : املرونة املوقفية
 سة سلوكيات متعددة وسلتلفة لكي تتناسب مع كل موقف دير بو.ىي قدرة الفرد على استخدام وشلار 

 طريقة التصحيح

واالجابة على ادلقياس من خالل التفضيل بُت اربع استجابات اليت كانت تعرب عن أبعاد 
وىل على ادلوقف كانت تعرب عن االلتزام واالستجابة الثانية تعرب عن البة النفسية وكانت االستجابة األالص

مث  .لرابعة تعرب عن ادلرونة ادلوقفيةلتحكم واالستجابة الثالثة تعرب عن التحدى أما االستجابة االضبط وا
وفقا حملك   varimaxمث تدوير احملاور تدويرا متعامدا بطريقة الفاردياكس  ،موقف 81مت تعديلهم ايل 

،مث اعداد ( 8النهائية )ملحق صورتوادلقياس يف  إلعدادوذلك  kaiser Normalization كايزر
( ،مث قامت الباحثة بصياغة تعليمات ادلقياس وحددت االجابة على ادلقياس 1صحيفة االجابة )ملحق

 بأن:

 : سيأخذ أربع درجاتاألول التفضيل

 : سيأخذ ثالث درجاتالتفضيل الثاني

 : سيأخذ درجتانالتفضيل الثالث

 سيأخذ درجة واحدة التفضيل الرابع:

 تقتني املقياس
حيث مت جتريب ادلقياس يف صورتة االولية على عدد من طالبات الدراسات ة االستطالعية: أوال: الدراس

العليا الغَت متزوجات .وذلك دلعرفة مدى استيعاهبم دلضمون عباراتو ،واستبعاد ما يغمض علهم من 
 مواقف أو عبارات أو كلمات .ويف ضوء ذلك دتت صياغة ما التبس فهمو عليهم من بُت مواقف والفاظ

 وعبارات ادلقياس.
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 validity scaleثانيا: صدق المقياس :       

 الصدق المنطقي: -2

ستاتذة علم النفس حيث قامت الباحثة بعرض ادلقياس على ىيئة من احملكمُت يف صورتو على عدد من ا
، الستطالع أرائهم حول عبارات ادلقياس وسالمة صياغتها وقدرهتا على قياس ما والصحة النفسية

 ت لقياسة .كما مت حذف العبارات اليت مت اإلتفاق عليها .وضع

 صدق المقارنة الطرفية: -3

 بُت مرتفعى الصالبة النفسية ومنخفضي الصالبة النفسية.واجلدول التايل يوضح صدق ادلقارنة الطرفية 

 (2جدول )

 يوضح قيمة ت لمعرفة الفروق بين مرتفعى ومنخفضى الصالبة النفسية

 العدد عاتالمجمو  االبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 0.01 7.832 2.61054 15.5098 80 منخفضين االول
 1.45441 18.5738 60 مرتفعين

 0.01 8.613 2.30974 14.1569 80 منخفضين الثاين
 1.11006 17.0328 60 مرتفعين

 0.01 9.600 2.74012 12.8235 80 منخفضين الثالث
 1.62461 16.8361 60 مرتفعين

 0.01 8.512 2.32801 11.6863 80 منخفضين الرابع
 1.34834 14.6885 60 مرتفعين

 0.01 16.914 5.45419 54.1765 80 منخفضين اجملموع
 2.25444 67.1311 60 مرتفعين
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 ثالثاً: االتساق الداخلى:

 رجة كل موقف والدرجة الكلية للمقياسوذلك بإجياد معامل االرتباط بُت د

 (3جدول )
 (281 -يوضح معامل االرتباط بين درجة الموقف والدرجة الكلية للمقياس )ن

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الموقف
1 .571 0.01 

2 .469 0.01 
3 .574 0.01 
4 .537 0.01 
5 .602 0.01 

6 .346 0.01 
7 .447 0.01 
8 .604 0.01 
9 .565 0.01 

10 .594 0.01 
11 .515 0.01 
12 .633 0.01 
13 .458 0.01 
14 .464 0.01 
15 .520 0.01 
16 .645 0.01 
17 .642 0.01 
18 .595 0.01 
19 .679 0.01 
20 .519 0.01 
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 ويتضح من اجلدول السابق ما يلى. 

(وىى قيم دالة 679.-346.ما بُت ) اوحتتر إن معامالت االرتباط بُت ادلوقف والدرجة الكلية للمقياس 
 ( شلا يشَت اىل صدق ادلقياس.01.إحصائيا عند مستوى داللة )

 كما تم حساب معامل البعد والدرجة الكلية للمقياس

 (281يوضح معامالت االرتباط بين درجة االبعاد والدرجة الكلية للمقياس )ن = 

 المجموع المرونة التحدى الضبط االلتزام االبعاد
 654. 202. 349. 183. - االلتزام

 658. 421. 272. - - الضبط

 702. 177. - - - التحدى

 643. - - - - ادلرونة

 - - - - - اجملموع
  05.دالة عند مستوى 

  01.دالة عند مستوى 

 ويتضح من اجلدول السابق مايلى:

 (177.-702.وحت ما بُت )بعاد والدرجة الكلية للمقياس تراإن معامالت االرتباط بُت درجة األ

اىل صدق ادلقياس وامكانية  شلا يشَت .05.،  01.حصائيًا عند مستوى داللة دالة إوىي قيم 
 الوثوق يف النتائج اليت ديكن الوصول اليها من خالل ذلك ادلقياس .

وحبثًا عن ادلغزى السيكولوجي الكامن خلف ىذين العاملُت ،مت التدوير ادلتعامد ذلما بطريقة 
 . varimaxلفاردياكس ا
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واتبع الباحث زلك "كايزر" ألختبار تشبعات ادلفردات بالعوامل ،والذي يعترب قيم التشبعات اليت 
 ( .أو أكثر تشبعات دالة إحصائياً.03.ت صل قيمتها اىل )

لنفسية" لطالبات الدراسات ومن ىنا يتضح أن النتيجة النهائية للتحليل العاملى دلقياس "الصالبة ا
عوامل انطبقت على اجلوانب االربعة ادلفًتضة، وذلك  بعد التدوير تشَت إيل وجود أربعة وذلك .لياالع

. كما أشارت نتيجة التحليل ايل أن قيم مجيع منها وفقا دلضمون العبارات اليت يتضمنها كل عامل
 تخدم.مفردات ادلقياس موضع التقنُت كانت قيماً ذات تشبعات دالة إحصائيا وفقا للمحك ادلس

 Reliabilityثالثاً: الثبات 

 Cronbach alpha قامت الباحثو بالتحقق من ثبات ادلقياس باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

 (4جدول )

 معامالت الثبات لمقياس الصالبة النفسية.

 معامل ثبات الفا االبعاد
 7286 االلتزام

 7147. الضبط

 6251. التحدى

 7234. ادلرونة

 8428. الكليةالدرجة 

مت ثبات ادلقياس باستخدام معامل ثبات الفا كرونباخ واتضح من النتائج إن معدل الثبات مرتفع وىو 
 ( شلا يشَت ايل ثبات ادلقياس.8428.)
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 االستنتاجات والتوصيات

يف حدود عينة البحث ويف ضوء ما أسفرت عنة نتائج التحليل العاملى توصلت الباحثة اىل 
 -التية:االستنتاجات ا

 بناء مقياس ديكن من خاللو التعرف على الصالبة النفسية لطالبات الدراسات العليا .0

 –مت بناء ادلقياس ومعايرتو علي طالبات الدراسات العليا من خالل ابعاده االربعو )االلتزام  .8
 ادلرونو ادلوقفية( –التحدى  –الضبط 

 التوصيات

الصالبة النفسية  دراسات العليا للتعرف عليالبات التطبيق مقياس الصالبة النفسية على ط -0
 لديهم دلا يواجهونة من ضغوط.

 عمل برنامج ارشادى انتقايل لتنمية الصالبة النفسية لطالبات الدراسات العليا  -8

 عمل دورات تدريبية لتنمية الصالبة النفسية وكيفية التعامل مع ادلواقف الضاغطة اليت يواجهوهنا. -1
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 املراجع:

 جع العربيةأواًل: المرا

( .فاعلية برنامج ارشادي لتنمية الصالبة النفسية دى 2008منصور ) عليايناس زلمد سليمان  .0

 ،جامعة القاىره. ،معهد الدراسات والبحوث الًتبويو عينة من طالب اجلامعة ،رسالة دكتوراه

من اجلنسُت بالصالبة النفسية لدى ادلراىقُت  وادلناخ االسرى وعالقت .(2007تغريد حسنُت حنفي ) .8

 ،جامعة القاىره. ،رسالة ماجستَت ،معهد الدراسات والبحوث الًتبويو

دور الصالبة النفسية وادلساندة االجتماعية وتقدير الذات يف ادراك  .(2002)جيهان امحد محزة  .1

ادلشقة والتعايش معها لدى الراشدين من اجلنسُت يف سياق العمل ،رسالة ماجستَت ،كلية أداب 

 اىرة،جامعة الق

، . أمجل سنوات يف عمر ادلرأة(2008)إعداد قسم الًتمجة بدار الفاروق –دار زيتا أتيت ويرب  .1

 . 001القاىرة ،دار الفاروق.ص  الطبعة األوىل،

.الضغوط النفسية  (1994)ديفيد فونتانا )ترمجة( .محدي علي الفرماوي ورضا عبد اهلل أبو سريع  .8

 كتبة األصللو ادلصرية.تغلب عليها وأبداً حياتك .القاىرة :م

(. الضغوط النفسية واالحًتاق النفسي لدى طالبات اجلامعة ،رللة االرشاد 1997زينب شقَت ) .6

 .47103 (،6)5النفسي ، 

. التنبؤ بالتفاؤل والتشاؤم يف ضوء بعض ادلتغَتات النفسية  (2006)عادل زلمود ادلنشاوي  .9

 ؛74ث منشور يف رللة الًتبية ادلعاصرة العدد والدديوجرافية لدى عينة من طالب كلية الًتبية. حب

 -1؛ص ص  أغسطس
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.الصالبو النفسيو كمتغَت وسيط بُت أدراك أحداث احلياة  (2003)عزة زلمد صديق رفاعي  .8

 رسالة دكتوراه ،كلية أداب ، جامعة حلوان. الضاغظو وأساليب مواجهتها ،

 وىل،ة ،دار الفكر العريب ،الطبعة األدارة الضغوط النفسيإالقلق و   (2001)السيد عثمان فاروق  .9

 .96-107ص

(. الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم لدى طالب 2002حسن عبد اللطيف ) لولوة محادة ، .01

 .229-27(، 2)12دراسات نفسية ،
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