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 مقياس الصالبة النفسية لدى بناء

 يف اجملال الرياضي ياإلدار
 د. صربي إبراهيم عطية عمران )*(

 مقدمة ومشكلة البحث:
تركز الدراسات احلديثة على حماولة التعرف على اخلصائص النفسية للفرد واليت تعترب مبثابة عوامل مساعدة 

رد رغم التعرض لألحداث الضاغطة يف احلياة بصفة للحفاظ على الصحة النفسية وسالمة األداء النفسي للف
مستمرة. ويف الوقت الراهن جتاوزت الدراسات جمرد دراسة العالقة بني إدراك األحداث الضاغطة وأشكال املعاانة 
النفسية إىل االهتمام ابملتغريات اليت تدعم قدرة الفرد على املواجهة الفاعلة للظروف الضاغطة واليت من شأهنا دعم 

 درة الفرد يف مواجهة املشكالت والتغلب عليها.ق

( أن الصالبة النفسية عامل يتضمن ثالثة أبعاد هي: b :81 8991ويذكر "حممد حسن عالوي" )
 التحدي. –التحكم  –االلتزام 

االعتقاد الراسخ لدى الفرد يف قيمته وجدراته وإحساسه مبسئولية أداء العمل الذي  االلتزام ويقصد به:
 ه.يرتبط ب

 شعور الفرد بقدراته الذاتية يف مواجهة األحداث يف حياته. التحكم ويقصد به:

امليل إلدراك الصعوابت على أهنا مشكالت ينبغي مواجهتها بدرجة أكرب من  التحدي ويقصد به:
 إدراكها على أهنا مهددة للفرد.

تمام ليس غريباً حيث يفرتض أن وقد تصاعد االهتمام مبفهوم الصالبة النفسية يف جمال الرايضة وهذا االه
(, جوليب وآخرون 939: 4002"جوليب, شريد" ) رفقد أشاالصالبة النفسية ترتبط بزايدة األداء والنجاح 

إىل أنه يف اجملال الرايضي ترتبط املستوايت العليا من الصالبة النفسية مع ارتفاع مستوايت  260: 4003
 االجناز.

                                                           

 جامعة املنيا –كلية الرتبية الرايضية   –أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرايضي )*( 
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أنه على الرغم من زايدة االهتمام ابلصالبة النفسية إال إهنا ليست ( a :8819 4001ويرى "نيوكولز" )
 مفهومة ابلشكل املناسب وليس هلا تعريف موحد مقبول.

( أن ارتفاع مستوى الصالبة النفسية يرتبط ابملواجهة االجيابية 480: 4006ويرى "ليفين وآخرون" )
 للتهديدات وحتسن القدرة على جتاوز األمل.

( إىل أن ارتفاع مستوايت الصالبة النفسية يرتبط 4001b :998لز وآخرون" )كما أشار "نيكو 
 ابسرتاتيجيات حل املشكالت وجتاوزها مع ارتباطه بشكل أقل ابسرتاتيجيات اهلروب من املشكالت.

( الفرد الصلب نفسيًا أبنه ميتلك أحساس عايل من االعتقاد 31: 4004وقدم "كلوج وآخرون" )
على التحكم يف مصريه ومن مث فأنه نسبياً يظل غري متأثر ابملواقف املعادية, ويقرتحون  بقدرته ابلذات وإميان راسخ

أن الصالبة النفسية بعد يشبه السمة الشخصية وأن منوذجها هو امتداد ملفهوم الصالبة النفسية الذي قدمته  
 كوابسا.

حيث اقتبسوا العوامل الثالثة األوىل  وقد اقرتح "كلوج وآخرون" منوذج العوامل األربعة للصالبة النفسية
 –االلتزام  –من أعمال "كوابسا" بينما أضافوا العامل الرابع مع خالل حبوثهم والعوامل األربعة هي: التحكم 

 الثقة. –التحدي 

( إىل إن تعرضنا للضغوط أمر حتمي ال مفر منه فواقع العمل 984: 8914وقد أشارت "كوابسا" )
عقبات والظروف الغري مواتية وحنن ال نستطيع جتنب الفشل أو اإلحباط أو هنرب من حمفوف ابلصعوابت وال

 متطلبات التغري يف النمو الشخصي يف أي مرحلة من مراحل النمو.

( إىل أن املهن واألعمال والوظائف املختلفة توجد هبا a :29 8991ويشري "حممد حسن عالوي" )
نية والنفسية املرتبطة هبا, كما قد يشعر بعض األفراد أبن جهودهم درجات متفاوتة ومتباينة من الضغوط البد

 وتفانيهم يف العمل ال حيدث املقابل أو العائد الذي يتناسب مع هذه اجملهودات.

وينطبق ذلك على العاملني يف اجملال الرايضي وخاصة اإلداري الرايضي الذي يشعر أبن جهوده يف العمل 
ميثل مصدر ضغط عليه ولكن هناك اختالف بني اإلداريني الرايضيني يف تفسري مصادر ال تلقى تقدير أو إاثبة مما 

الضغوط والعمل على مواجهتها والقدرة على التعامل مع ما يصادفهم من معوقات العمل وهو ما يعرف ابلصالبة 
 النفسية.
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ية على الالعب ومن خالل اطالع الباحث الحظ تركيز الدراسات اليت أجريت يف جمال الصالبة النفس
أو املدرب مما دعا الباحث إىل حماولة توفري أداة سيكو مرتية لقياس الصالبة النفسية لدى اإلداري يف اجملال 
الرايضي وذلك من منطلق االتفاق يف الوقت الراهن بني الباحثني يف جمال علم النفس الرايضي على ضرورة توفري 

لسياقات الرايضية وليس جمرد تبين وتعديل أدوات عامة من جماالت أدوات للقياس النفسي الرايضي تتناسب مع ا
 أخرى مما دعا الباحث إىل تصميم وبناء مقياس الصالبة النفسية لدى اإلداري الرايضي.

 همية البحث:أ
يف ضوء ارتفاع مستوايت الضغوط املصحابة للمهام اإلدارية والفهم للعالقة بني الضغوط واإلصابة 

اآلليات املعرفية اليت متكن األفراد من العمل بفاعلية وحتمل املواقف الضاغطة حيث أوضحت ابألمراض وكذلك 
الدراسات أن اإلداريني املعرضني لبيئات عالية الضغوط ولكنهم ظلوا أصحاء على عكس من أصيبوا ابألمراض 

 يتميزون بسمات معرفية مميزة وصفت أبهنا الشخصية القوية.

ايضي يتعرض حبكم البيئة االجتماعية والظروف التنافسية للرايضة جملموعة من واإلداري يف اجملال الر 
ضغوط مجهور املشاهدين املشجعني لفرق اهليئة  –الضغوط قد تتمثل يف ضغوط جملس إدارة اهليئة اليت يعمل هبا 

د اختاذ القرارات. اليت يعمل هبا ومما ال شك فيه أن هناك أتثري واضح هلذه الضغوط على أداء الرايضي وخاصة عن
من العوامل اليت تشكل وسيلة مقاومة عندما يواجه  hardinessويرى بعض الباحثني يف علم النفس أن الصالبة 

 الفرد بعض ضغوط احلياة.

وعلى الرغم من أن حبوث الصالبة النفسية يف البيئة العربية التزال يف مرحلة مبكرة وتركز يف معظمها على 
يف اجملال الرايضي يساعدان أن نفهم بوضوح ما ال أن توسيع نطاق تلك البحوث إىل اإلداريني الالعبني املدربني إ

 وصفه الباحثون أبنه أهم السمات النفسية يف حتقيق األهداف املرجوة لألفراد وخاصة يف جمال أعماهلم ووظائفهم.

ها يساعد على زايدة كما أن الدراسات أوضحت أن الصالبة ميكن تعلمها وأن تدريب اإلداريني علي
الرضا الوظيفي وخفض معدالت الضغوط واإلجهاد والتجاوب بفاعلية مع الظروف الضاغطة, ولذلك فإنه من 
املهم توسيع حبوث الصالبة النفسية لتشمل اإلداريني حيث أنه من الواضح أن معظمهم يكافح حتت ضغط 

 الوظيفة.

اس الصالبة النفسية لدى اإلداري يف اجملال الرايضي وأيضًا يسهم البحث يف توفري أداة سيكومرتية لقي
تتناسب مع السياقات الرايضية وميكن االستفادة من نتائج البحث يف التخطيط ووضع برامج إرشادية لإلداريني يف 
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تقدمي واحلصول على املساعدة والتشجيع يف  –اجملال الرايضي وتدريبيهم على اسرتاتيجيات التعامل مع الضغوط 
 تعميق اجتاهاهتم الصلبة. –مالت االجتماعية التعا

 هدف البحث:
 يهدف البحث احلايل إىل حماولة بناء مقياس للصالبة النفسية لدى اإلداري يف اجملال الرايضي.

 مصطلحات البحث:

 :psychological hardinessالصالبة النفسية 

م لدى الفرد بفاعليته وقدرته على ( أبهنا: اعتقاد عا399: 4006)يعرفها "بشري احلجار, نبيل دخان" 
 استخدام كل املصادر النفسية والبيئة املتاحة ليدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث احلياة الضاغطة.

 الدراسات السابقة:
(, هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني الصالبة 4009دراسة "ديفيد مار شانت وآخرون" )

من  844املختلفة وكذلك التأثريات احملتملة للسن على الصالبة النفسية ومشلت العينة النفسية واملستوايت اإلدارية 
 العاملني ابملؤسسات الربيطانية وقد أسفرت أهم النتائج عن:

 إن معدالت الصالبة النفسية كانت أعلى يف مناصب اإلدارة العليا. -

 إن الصالبة النفسية تتزايد بشكل عام مع التقدم يف السن. -

 ت الدراسة امكانية تنمية الصالبة النفسية من خالل برامج التدريب املناسبة.واقرتح

(, هدفت الدراسة إىل فحص العالقة بني الصالبة النفسية والتجاوز 4001دراسة "نيكولز وآخرون" )
ثى ( أن443( ذكر, )282( رايضي )699والصالبة النفسية والتشاؤم والصالبة النفسية والتفاؤل ومشلت العينة )

 سنة وأشارت أهم النتائج إىل: 81, 88بني سن 

 ارتبطت املستوايت العليا من الصالبة ابسرتاتيجيات التجاوز. -

 هناك ارتباط دال للتجاوز مع التفاؤل. -
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(, هدفت الدراسة إىل بناء مقياس الصالبة النفسية للمدربني 4001دراسة "أمحد نبيه واتمر عويس" )
( مدرب 600بني الدوليني واحملليني يف الصالبة النفسية واشتملت العينة على )والتعرف على الفروق بني املدر 

 ( مدرب حملي وأشارت أهم النتائج إىل:200( مدرب دويل, )400)

 ( عبارة.98( عوامل متضمن )6بناء مقياس الصالبة النفسية للمدرب الرايضي يشتمل على ) -

املدربني احملليني يف الصالبة النفسية يف اجتاه املدربني توجد فروق دالة إحصائياً بني املدربني الدوليني و  -
 الدوليني.

(, هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني 4001دراسة "سامل املفرجي وعبد هللا الشهري" )
الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى طالب وطالبات اجلامعة وكذلك التعرف على الفروق بني عينة الدراسة يف 

 ة النفسية طبقاً ملتغري النوع والعمر والتخصص الدراسي وأشارت أهم النتائج إىل:الصالب

 وجود ارتباط دال إحصائياً بني الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى عينة الدراسة. -

 عدم وجود فروق بني الطالب والطالبات يف متوسطات درجات الصالبة النفسية. -

سة إىل التعرف على العالقة بني الصالبة النفسية ومواجهة ( هدفت الدرا4009دراسة "أمل خليل" )
( إانث وأشارت 39( ذكور, )21( سباح )19الضغوط لدى سباحي املسافات القصرية واشتملت العينة على )

 أهم النتائج إىل:

 عدم وجود فروق بني السباحني والسباحات يف عوامل مقياس الصالبة النفسية. -

وبعد التحكم وااللتزام وكذلك الدرجة الكلية ملقياس الصالبة النفسية لدى هناك ارتباط بني االنفعال  -
 السباحات.

 هناك ارتباط بني االنفعال وبعد التحكم لدى السباحني. -

(, هدفت الدراسة إىل الختبار معامالت الصدق والثبات ملقياس 4008دراسة "كرست وكلوج" )
 28بني الصالبة النفسية والتحمل البدين لعينة مكونة من  الصالبة النفسية من خالل قياس معامالت االرتباط

 رايضي من طالب كلية الرتبية الرايضية وأشارت أهم النتائج إىل:

 وجود ارتباط دال بني نتائج املقياس ككل والزمن. -
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 تدعم النتائج صدق وثبات املقياس. -

بة النفسية والتحقق من ( هدفت الدراسة إىل تطوير مقياس الصال4008دراسة "ميدلتون وآخرون" )
رايضي من مدارس النخب الرايضية الثانوية ترتاوح  299األبعاد الضمنية للصالبة النفسية واشتملت العينة على 

 سنة وأشارت أهم النتائج إىل: 89 – 84أعمارهم ما بني 

لف ات –مفهوم الذات  –القدرة  –عامل حمدد للصالبة النفسية وهي: الفاعلية الذاتية  84وجود  -
 –الرتكيز على املهمة  –اإلصرار  –االلتزام ابهلدف  –الفضائل الشخصية  –القيمة  –املهمة 

 املقارانت اإلجيابية. –تقليص الضغوط  –االجيابية 

 إن املقياس يتمتع بداللة مباشرة وفائدة يف كال السياقني التطبيقي والبحثي. -

عرف على كفاءة قياسات أسلوب الشخصية ( هدفت الدراسة إىل الت4002دراسة "جوليب وشريد" )
العب رجيب حمرتف وأسفرت أهم النتائج  888واملهارات العقلية يف توقع النجاح يف رايضة الرجيب ومشلت العينة 

 عن:

 إن الالعبني الدوليني قد سجلوا متوسطات أعلى على مقاييس الصالبة النفسية. -

 لصالبة النفسية لتحسني األداء الرايضي.وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات حول تدريب ا -

 إجراءات البحث:

 منهج البحث:

استخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوب الدراسة املسحية ملالئمته لطبيعة مشكلة البحث وهدفه 
 وفروضه.

 جمتمع البحث:

ية الشباب اشتمل جمتمع البحث على اإلداريني يف اجملال الرايضي مبديرية الشباب والرايضة وإدارات رعا
 ابجلامعة والتوجيه الفين ابلرتبية والتعليم مبحافظيت الغربية واملنيا.
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 عينة البحث:

مت اختيار حمافظيت الغربية واملنيا ابلطريقة العمدية حيث متثل حمافظة املنيا الوجه القبلي ومتثل حمافظة الغربية 
( إداري رايضي بواقع 388بلغ قوام العينة )الوجه البحري ومت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية حيث 

( من 404( ابلرتبية والتعليم ومتثلت عينة البحث يف )802( ابجلامعة, )804( ابلشباب والرايضة, )808)
 ( من اإلانث.809الذكور, )

 أدوات البحث:

 )إعداد الباحث( مقياس الصالبة النفسية لإلداري يف اجملال الرايضي  -

 ع اخلطوات التالية يف بناء وتصميم املقياس:وقد قام الباحث ابتبا 

  االطالع على الدراسات واملقاييس اليت تناولت الصالبة النفسية سواء العربية أو األجنبية على قدر
 ما توافر للباحث من هذه الدراسات واملقاييس.

 ية لإلداري استطالع آراء اخلرباء حول العوامل اليت ميكن أن تشكل املقياس اخلاص ابلصالبة النفس
 الرايضي.

  قام الباحث إبعداد وصياغة العوامل اخلاصة ابلصالبة النفسية واليت متثلت يف ثالث عوامل هي
 التحدي. –التحكم  –االلتزام 

  قام الباحث بصياغة جمموعة من العبارات حتت كل عامل من عوامل املقياس وعرضها على اخلرباء
 إليه وكذلك حتديد اجتاهها. لتحديد مدى مناسبتها للعامل الذي تنتمي

 اد املقياس يف صورته يف ضوء آراء اخلرباء من تعديالت واستبعاد لبعض العبارات قام الباحث إبعد
 ( عبارة.24اشتملت على ) يتاألولية وال

 .قام الباحث بتطبيق الصورة األولية للمقياس على عينة من اإلداريني الرايضيني 

 املي الستخالص عوامل مقياس الصالبة النفسية لإلداري الرايضي يف قام الباحث إبجراء التحليل الع
 صورته النهائية.
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 نتائج التحليل العاملي:
( عوامل وقد 8( عبارة متثل الصالبة النفسية لإلداري الرايضي مت استخالص )24بعد أن مت إدخال )

( مخسة عوامل 8ة يشتمل على )صورته النهائي فأكثر لذا أصبح املقياس يف 0003ع ارتضى الباحث درجة تشب
 ( ثالثون عبارة وفيما يلي توضيح ما أسفرت عنه نتائج التحليل العاملي:30تندرج حتتها )

 

 

 (1جدول )

 عبارات املقياس املشبعة على العامل األول وقيم التشبع اخلاصة

 بكل منها على هذا العامل

 التشبع العبارة رقم العبارة

 .900 تغيري قيمي ومبادئيإذا تطلبت األمور ميكن  38

 .6000 أمتسك أبهدايف وأدافع عنها 86

 .626 أهدايف يف احلياة حمددة. 80

 .689 متسكي ابملبادئ متثل يل قيمة احلياة 2

 .893 ال استهلك وقيت يف أمور ال معىن هلا 9

 .821 أساعد اآلخرين على مواجهة مشكالهتم 44

 .809 اركة فيهااهتم بقضااي اجملتمع واسعي للمش 39

 .236 اسعى للمشاركة يف األنشطة اليت ختدم اجملتمع 89

 .382 فشلي يف العمل يرجع لتقصريي 82

( أتيت يف مقدمة العبارات ذات التشبع على هذا العامل حيث 38( أن العبارة )8يتضح من اجلدول )
, 89, 39, 44, 9, 2, 80, 86,( ويلي ذلك العبارات أرقام )900تبلغ قيمة تشبعها على هذا العامل )
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., 809., 821., 893., 689., 626., 660( حيث تبلغ قيم التشبع اخلاصة هبا على هذا العامل 82
.( على الرتتيب وتتفق هذه العبارات جمتمعة على االلتزام والذي مييز السمة الظاهرة على هذا 382., 263

 العامل ومن مث ميكن تسمية هذا العامل االلتزام.

 (2جدول )

 عبارات املقياس املشبعة على العامل الثاين وقيم التشبع اخلاصة

 بكل منها على هذا العامل

 التشبع العبارة رقم العبارة

 .631 لدى القدرة على ضبط أمور حيايت 46

 .286 ال ميكن للفرد السيطرة على كثري من األمور 38

 .288 لدى القدرة على تنفيذ خططي املستقبلية 8

 .234 جناحي يف احلياة يتمثل يف العمل والكفاح 88

 .241 ال احتكم يف األحداث اليت تقع يل 34

 .498 مواجهة الصعوابت متثل متعة احلياة 3

 .318 جناحي يف العمل يتوقف على جمهودي فقط 1

مل حيث ( أتيت يف مقدمة العبارات ذات التشبع على هذا العا43( أن العبارة )4يتضح من اجلدول )
( حيث 38, 8, 88, 34, 40, 1.( ويلي ذلك العبارات أرقام )631تبلغ قيمة تشبعها على هذا العامل )

.( على الرتتيب 318., 398., 241., 234., 288., 286تبلغ قيم التشبع اخلاصة هبا على هذا العامل )
ا العامل ومن مث ميكن تسمية هذا وتتفق هذه العبارات جمتمعة على التحكم والذي مييز السمة الظاهرة على هذ

 العامل التحكم.
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 (3جدول )

 عبارات املقياس املشبعة على العامل الثالث وقيم التشبع

 اخلاصة بكل منها على هذا العامل

 التشبع العبارة رقم العبارة

 .819 جناحي يف حل مشكلة يزيد من قدريت على حل مشكلة أخرى 42

 .893 إاثرة وحتدياملشكالت اليت تواجهين متثل  84

 .809 رغبيت يف العلم واملعرفة ليس هلا حدود 9

 .213 مواجهة املشكالت متثل حتدايً لقدرايت 49

 .286 أقدم على حل املشكالت لثقيت يف قدريت على حلها 33

( أتيت يف مقدمة العبارات ذات التشبع على هذا العامل حيث 42( أن العبارة )3يتضح من اجلدول )
حيث تبلغ قيم ( 33, 49, 9, 84.( ويلي ذلك العبارات أرقام )819يمة تشبعها على هذا العامل )تبلغ ق

.( على الرتتيب وتتفق هذه العبارات 286., 213., 809., 893التشبع اخلاصة هبا على هذا العامل )
 لعامل التحدي.جمتمعة على التحدي والذي مييز السمة الظاهرة على هذا العامل ومن مث ميكن تسمية هذا ا

 (4جدول )

 عبارات املقياس املشبعة على العامل الرابع وقيم التشبع اخلاصة بكل منها على هذا العامل

 التشبع العبارة رقم العبارة

 .284 أخشى مواجهة املشكالت حىت قبل حدوثها 39

 .246 أخشى تغريات احلياة واعتربها مهددة يل 24

 .386 أقدم على حل املشكالت 6

 .383 لدى رغبة يف اكتشاف ما يدور حويل 30

 .388 املشكالت اليت تواجهين تزيد قدريت على التحدي 81
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( أتيت يف مقدمة العبارات ذات التشبع على هذا العامل حيث 39( أن العبارة )2يتضح من اجلدول )
( حيث تبلغ قيم 24, 6, 30, 81.( ويلي ذلك العبارات أرقام )284تبلغ قيمة تشبعها على هذا العامل )

.( على الرتتيب وتتفق هذه العبارات 388., 383., 386., 246التشبع اخلاصة هبا على هذا العامل )
 جمتمعة على الشجاعة واليت متيز السمة الظاهرة على هذا العامل ومن مث ميكن تسمية هذا العامل الشجاعة.

 

 (5جدول )

 يم التشبععبارات املقياس املشبعة على العامل اخلامس وق

 اخلاصة بكل منها على هذا العامل

 التشبع العبارة رقم العبارة

 .391 ال أعرف بدور احلظ يف حيايت 40

 .349 أعتقد أن الفشل يعود إىل سوء التخطيط 49

 .381 أعتقد أن لآلخرين دور يف عدم جناحي 43

 .303 أؤمن ابلتغيري ولدي القدرة على مواجهته بنجاح 36

( أتيت يف مقدمة العبارات ذات التشبع على هذا العامل حيث تبلغ 3( أن العبارة )8دول )يتضح من اجل
( حيث تبلغ قيم التشبع 49, 46, 36.( ويلي ذلك العبارات أرقام )391قيمة تشبعها على هذا العامل )

على الثقة .( على الرتتيب وتتفق هذه العبارات جمتمعة 303., 381., 349اخلاصة هبا على هذا العامل )
 ابلنفس واليت متيز السمة الظاهرة على هذا العامل ومن مث ميكن تسمية هذا العامل الثقة ابلنفس.

 ثبات املقياس:
كرونباخ واجلدول التايل يوضح   –التجزئة النصفية ابستخدام معادلة آلفا  مت حساب ثبات املقياس بطريقة

 ذلك.
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 (6جدول )

 لإلداري يف اجملال الرايضيمعامل ثبات مقياس الصالبة النفسية 

 معامل ألفا االحنراف املعياري املتوسط

420098 88003 86. 

( أن قيمة معامل االرتباط للثبات ابلتجزئة النصفية ابستخدام معادلة آلفا كرونباخ 6يتضح من اجلدول )
 دالة إحصائياً ويعين ذلك أن املقياس على درجة مقبولة من الثبات.

 (7جدول )

 ام عبارات مقياس الصالبة النفسية لإلداريعدد وأرق

 يف اجملال الرايضي يف صورته النهائية

عدد العبارات  أرقام العبارات االجيابية العامل
 االجيابية

أرقام العبارات 
 السلبية

عدد العبارات 
 السلبية

, 49, 49, 48, 48, 86, 88, 6 االلتزام
30 1 8 8 

 4 44, 9 8 41, 46, 89, 84, 4 التحكم

 - - 8 43, 81, 83, 1, 3 التحدي

 4 9, 2 3 42, 89, 82 الشجاعة

 8 88 3 40, 80, 8 الثقة ابلنفس

 6  42  اجملموع

ومقياس الصالبة النفسية لإلداري يف اجملال الرايضي يعطي تقديرًا كميًا لصالبة الفرد النفسية ويشتمل 
يس له وقت حمدد لإلجابة وترتاوح الدرجة الكلية للمقياس ( عبارة واملقياس ل30املقياس يف صورته النهائية على )

 (.840, 30ما بني )
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 صحيح املقياس:ت
 يتم تصحيح املقياس وفقاً للتقديرات التالية:

 العبارات اإلجيابية:

 ( درجة واحدة8)    ال تنطبق على 

 ( درجتان4)  تنطبق على بدرجة متوسطة

 ( ثالث درجات3)   تنطبق على بدرجة كبرية

 ( أربع درجات2)  نطبق على بدرجة كبرية جدات

 العبارات السلبية:

 ( أربع درجات2)    ال تنطبق على 

 ( ثالث درجات3)            تنطبق على بدرجة متوسطة

 ( درجتان4)   تنطبق على بدرجة كبرية

 ( درجة واحدة8)  تنطبق على بدرجة كبرية جدا

 معىن الدرجة على املقياس:

( درجة وهناك ثالث مستوايت للصالبة النفسية 840 – 30قياس ما بني )الدرجة الكلية للم ترتاوح
 لدى اإلداري يف اجملال الرايضي وهي:

 ( درجة مستوى ضعيف من الصالبة النفسية.39 – 30من ) -

 ( درجة مستوى متوسط من الصالبة النفسية.99 – 20من ) -

 ( درجة مستوى مرتفع من الصالبة النفسية.840 – 10من ) -

 ائج:عرض النت
من خالل هدف البحث وفروضه سوف يقوم الباحث بعرض النتائج لتحقيق هدف البحث والتحقق من 

 فروضه.



044 

 (8جدول )

 حتليل التباين يف اجتاه واحد بني اجملموعات ملقياس الصالبة

 311ن =  النفسية لإلداري يف اجملال الرايضي 

 قيمة ف املربعات متوسط درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين العامل

 االلتزام

 4 30062 بني اجملموعات
88034 
80029 

 301 3448013 داخل اجملموعات 8026

 380 3486029 اجملموع

 التحكم

 4 4044 بني اجملموعات
8088 
6096 

0 
86. 

 301 4018089 داخل اجملموعات

 380 4013018 اجملموع

 التحدي

 4 .91 بني اجملموعات
39. 

8014 
 301 8994099 داخل اجملموعات .09

 380 8993099 اجملموع

 الشجاعة

 4 86083 بني اجملموعات
1009 
8014 

 301 8990038 داخل اجملموعات 8048

 380 4006022 اجملموع

الثقة 
 ابلنفس

 4 8028 بني اجملموعات
90. 
2009 

 301 8481092 داخل اجملموعات .89

 380 8460.88 اجملموع

 .98. = 08ومستوى  301, 4قيمة "ف" اجلدولية عند درجيت حرية 
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 ( ما يلي:1يتضح من اجلدول )

أن قيمة "ف" غري دالة إحصائياً مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني كال من اإلداريني 
لشباب ابجلامعات والتوجيه الفين ابلرتبية يف اجملال الرايضي العاملني مبديرية الشباب والرايضة وإدارات رعاية ا

 والتعليم يف الصالبة النفسية.

 

 (9جدول )

 داللة الفروق بني اإلداريني يف اجملال الرايضي يف الصالبة

 311ن =  النفسية وفقاً ملتغري النوع 

 العامل
 (109اإلانث ) (202الذكور )

 قيمة ت
 ع م ع م

 .60 4091 48044 3031 48028 االلزام

 .84 4096 40086 4080 40040 التحكم

 8088 4029 82082 4036 83098 التحدي

 .69 4029 83040 4081 83000 الشجاعة

 .82 8019 88092 4009 88098 الثقة ابلنفس

 8096. = 08قيمة "ت" اجلدولية عند مستوى 

 ( ما يلي:9يتضح من اجلدول )

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلداريني أن قيمة "ت" غري دالة إحصائيًا مما يشري إىل ع
 واإلدارايت العاملني يف اجملال الرايضي يف الصالبة النفسية.
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 (10جدول )

 داللة الفروق بني اإلداريني يف اجملال الرايضي يف الصالبة

 311ن =  النفسية وفقاً ملتغري اخلربة 

 العامل
 سنوات 10أقل من 
(149) 

 سنوات 10أكثر من 
 قيمة ت (162)

 ع م ع م

 .09 4099 48036 3084 48031 االلزام

 .81 4089 .49 4060 40080 التحكم

 8083 4088 82008 4041 83090 التحدي

 .24 4083 83008 4089 83083 الشجاعة

 .40 4004 88090 4004 88098 الثقة ابلنفس

 8096. = 08قيمة "ت" اجلدولية عند مستوى 

 ما يلي: (80يتضح من اجلدول )

أن قيمة "ت" غري دالة إحصائياً مما يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلداريني ذوي اخلربة 
سنوات العاملني يف اجملال الرايضي يف الصالبة  80سنوات واإلداريني ذوي اخلربة األقل من  80أكثر من 

 النفسية.

 مناقشة النتائج:
نه يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلداريني الرايضيني ( جند أ1ابلرجوع إىل اجلدول )

العاملني ابلشباب والرايضة ورعاية الشباب ابجلامعات والرتبية والتعليم يف الصالبة النفسية ويرجع الباحث ذلك إىل 
لتقارب الواضح يف بيئة تشابه ظروف العمل بشكل كبري وكذلك تشابه الدراسة يف كليات الرتبية الرايضية وكذلك ا

العمل سواء الشباب والرايضة أو رعاية الشباب ابجلامعات أو الرتبية والتعليم األمر الذي جيعلهم يكافحون حتت 
ضغط الوظيفة ويتفق ذلك مع ما أظهرته نتائج الدراسات السابقة من أن الصالبة النفسية تعد مبثابة عامل هام 

 يف السياقات املهنية الضاغطة. لصد الضغط وحتسني األداء الوظيفي
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( جند أنه يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلداريني الرايضيني 9ابلرجوع إىل اجلدول )
واإلدارات الرايضيات يف الصالبة النفسية ويرجع الباحث ذلك إىل تشابه بيئة العمل يف اجملال الرايضي وكذلك 

داري الرايضي وكذلك التقارب يف طبيعة املعوقات اليت تصادف اإلداري يف العمل تطابق املهام اليت يقوم هبا اإل
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة أمل علي خليل من عدم وجود فروق بني السباحني والسباحات يف عوامل مقياس 

بني الطالب الصالبة النفسية وتتفق كذلك مع نتائج دراسة سامل املفرجي وعبد هللا الشهري من عدم وجود فروق 
 والطالبات يف متوسطات درجات الصالبة النفسية.

( جند أنه يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلداريني 80ابلرجوع إىل اجلدول )
الرايضيني يف الصالبة النفسية وفقًا ملتغري اخلربة ويرجع الباحث ذلك إىل أن اإلداريني الرايضيني سواء العاملني 

والرايضة أو رعاية الشباب ابجلامعات أو الرتبية والتعليم يتشاهبون يف طبيعة دراستهم بكليات الرتبية  ابلشباب
الرايضية وكذلك التقارب الشديد يف طبيعية العمل الذي يقومون به وتدريبهم عليه من مرحلة الدراسة اجلامعية 

ما أشارت إليه نتائج دراسة ديفيد مارشنت األمر الذي يكسبهم خربة العمل اإلداري مبكرًا وخيتلف ذلك مع 
وآخرون من أن الصالبة النفسية تتزايد بشكل عام مع التقدم يف السن وختتلف أيضًا مع ما أشار إليه نيكولز 

 وآخرون من أن الصالبة النفسية تتأثر ابلسن واخلربة.

 االستنتاجات:
صادقة واثبته وله داللة وفائدة مباشرة يف   إن مقياس الصالبة النفسية لإلداري يف اجملال الرايضي أداة (8

 كال من الناحية البحثية والتطبيقية.

تشابه بيئة العمل يف اجملال الرايضي والتقارب الواضح يف املعوقات والعقبات اليت يتعرض هلا اإلداري  (4
 الرايضي.

 تشابه اإلداريني واإلدارايت يف اجملال الرايضي يف الصالبة النفسية. (3

 ري واضح ملتغري النوع واخلربة يف الصالبة النفسية لإلداري الرايضي.ال يوجد أتث (2

 إن الصالبة النفسية ميكن تنميتها وإهنا قابلة للتدريب يف السياقات املهنية. (8

 التوصيات:
ضرورة االهتمام ببناء مقاييس خاصة ابلصالبة النفسية لدى عينات أخرى من العاملني ابجملال  (8

 الرايضي.

 ة كافة الصعاب واملعوقات عن كاهل اإلداري الرايضي.العمل على تنحي (4
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 –عقد دورات تدريبية لتحسني الصالبة النفسية لدى اإلداري الرايضي من خالل تنمية االلتزام  (3
الشجاعة األمر الذي يؤدي إىل الرضا الوظيفي مع خفض  –الثقة ابلنفس  –التحدي  –التحكم 

 معدالت الضغوط واإلجهاد.

 لرايضي على كيفية التجاوب بفاعلية مع الظروف الضاغطة.تدريب اإلداري ا (2

 إجراء دراسات مستقبلية للتحقق من أن الصالبة النفسية تعد مؤشر على مستوى االجناز. (8
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 ملخص البحث

 بناء مقياس الصالبة النفسية لدى

 اإلداري يف اجملال الرياضي

 د/ صربي إبراهيم عطية عمران )*(

يهدف البحث احلايل إىل حماولة توفري أداة سيكومرتية للصالبة النفسية لدى اإلداري الرايضي واملقارنة 

والتعليم يف الصالبة النفسية وكذلك الرايضيني يف الشباب والرايضة ورعاية الشباب ابجلامعة والرتبية  بني اإلداريني

املقارنة بني اإلداريني الرايضيني من اجلنسني يف الصالبة النفسية وأيضًا املقارنة بني اإلداريني الرايضيني يف الصالبة 

 النفسية وفقاً ملتغري اخلربة.

 تائج إىل:وقد أشارت أهم الن

استخالص مخسة عوامل ملقياس الصالبة النفسية لدى اإلداري الرايضي يف صورته النهائية وإن  -

 املقياس على درجة مقبولة من الثبات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلداريني الرايضيني العاملني ابلشباب والرايضة ورعاية  -

 صالبة النفسية.الشباب ابجلامعة والرتبية والتعليم يف ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلداريني الرايضيني يف الصالبة النفسية وفقًا ملتغريي النوع  -

 واخلربة.

                                                           

 جامعة املنيا –ايضية كلية الرتبية الر   –أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرايضي )*( 
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Summary Research Constructing a scale of Psychological  

Hardiness of administrator in sport Field 

()D / Sabry Ibrahim Atya Omran 

The current research aims to attempt to provide a tool psychometric 

hardness psychological Administrative mathematical comparison between sports 

administrators in the Youth and Sports and Youth . Welfare, university and 

education in hardness psychological as well as_ the comparison between sports 

administrators of the sexes in the rigidity of mental as well as the comparison 

between sports administrators in hardness psychological according to the 

variable experience. 

The most important results pointed to: 

- Extract five factors to measure hardness psychological Administrative 

sports in its final form and scale to an acceptable degree of stability. 

- There are no statistically significant differences between sports 

administrators working  youth, sports and youth welfare, education and 

university education in mental toughness, . 

- There are no statistically significant differences between the sports 

administrators in mental toughness according to the variables of 

gender and experience. 

                                                           

()Assistant Professor of Sport Psychology Faculty of Physical Education -Minia University 
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