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امللخص
هدفت الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت التالية:
هل توجد عالقة بني الصالبة النفسية وتقدير الذات؟ وهل توجد جوانب أهم من األخرى
للصالبة النفسية (االلتزام والتحكم والتحدي) لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم؟
وتكون جمتمع الدراسة من طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم؛ حيث مت أخذ عينة ابلطريقة
العشوائية البسيطة بلغ عددها  2٠٠طالب ،وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي ،كما
استخدما مقياس الصالبة النفسية ومقياس تقدير الذات .ومن أهم النتائج اليت توصل له البحث:
وجود عالقة بني بعد االلتزام وبعد التحكم وبعد التحدي من أبعاد الصالبة النفسية وتقدير الذات،
كما أشارت النتائج إىل أن بعد االلتزام هو أهم بعد من أبعاد الصالبة النفسية لدى أفراد العينة،
حيث جاء يف املرتبة األوىل ويليه بعدي التحكم والتحدي بنفس األمهية.
وقد أوصى الباحثان بتصميم برامج إرشادية لطالب املرحلة الثانوية لتنمية الصالبة النفسية
لديهم وتقدير الذات ،وتضمني املناهج الدراسية قيم املثابرة واإلصرار ،وتنمية اإلحساس
ابملسئولية االجتماعية والقدرة على حتمل اإلحباط ،وتنمية الصالبة النفسية وتقدير الذات لدى
األبناء ،والتدريب على زايدة املهارات العملية يف الصالبة النفسية وتقدير الذات .كما اقرتح
الباحثان عددا من األحباث ،ومنها :االجتاهات الوالدية يف التنشئة وعالقتها ابلصالبة النفسية
لألبناء ،والصالبة النفسية وعالقتها ابالحرتاق النفسي لدى الطالب ،والصالبة النفسية
وعالقتها ابلقلق لدى الطالب ،والصالبة النفسية وعالقتها ابلتفاؤل والتشاؤم لدى الطالب.
الكلمات املفتاحية :الصالبة النفسية ،تقدير الذات ،طالب املرحلة الثانوية.
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ABSTRACT
The current study tackled the answer of the following questions: Is there a
relationship between psychological hardiness and self-esteem، and are there
any aspects of psychological hardiness such as (commitment، control and
challenge) which one is more important than other among secondary school
students in Al Jumum Governorate. The study community was consisted of
secondary school students in Al Jumum Governorate، where a random sample
was used on a simple random basis، reached to 200 students. The two
researchers used the correlative descriptive approach; psychological
hardiness scale and self-esteem scale were also used. Out of the most
important results of the research was a relationship between commitment
dimension، control dimension and challenge dimension of Psychological
hardiness and self-esteem dimensions. The results indicated that commitment
dimension is the most important dimension of psychological hardiness in the
study sample، where it is ranked firstly followed by control and challenge
dimensions in the same importance. The two researchers recommended
designing a mentoring program for secondary school students to develop their
psychological hardiness and self-esteem، and to instill perseverance and
persistence values in school curriculum، and develop a sense of social
responsibility and ability to withstand frustration and pressure for their
importance in developing children psychological hardiness، and training to
increase practical skills in individuals' psychological hardiness to reduce the
incidence of mental illness. The two researchers suggested a number of
researches، including parental trends in upbringing and its relationship with
children psychological hardiness، psychological hardiness and its
relationship with burnout among students. Students' psychological hardiness
and relationship with anxiety، psychological hardiness and relationship with
optimism and pessimism among students، psychological hardiness and
relationship with self-esteem among students، and effectiveness of a
mentoring program to develop students' psychological hardiness.
Keywords: Psychological hardiness، self-esteem، secondary school students.
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الصالبة النفسية وعالقتها بتقدير الذات...

مقدمة
إن الصالبة النفسية تعمل كمصدر أو كواق ضد الصعاب ،وإن إدراك الفرد أن لديه
مقاومة وصالبة نفسية قد يساعد على التنبؤ مبدى استمتاعه ابلسعادة ،وتساهم يف مساعدة
األفراد على زايدة تقدير ذواهتم ،فالصالبة النفسية تقود إىل التغيري يف املمارسات الصحية،
وهذا كله يقلل من األمراض واالضطراابت ،سواء اجلسمية أو النفسية ،األمر الذي يرتتب عليه
رفع مستوى الصحة النفسية (تفاحة2٠٠٩ ،م.)2٦٩ :
وتشري نتائج بعض الدراسات يف هذا الشأن إىل أن األشخاص الذين تتوفر لديهم مجلة
اخلصائص النفسية املكونة ملتغري الصالبة النفسية -وهي االلتزام والتحكم والتحدي ،تبدو
احتمالية إصابتهم ابملرض النفسي أو اجلسمي نتيجة التعرض ألحداث احلياة الضاغطة أقل
من غريهم ممن ال تتوفر لديهم تلك اخلصائص ،ومن مث تظهر أمهية أثر متغري الصالبة النفسية
يف تقدير الذات لدى الطالب لتحقيق التوافق النفسي الذي ميثل جوهر الصحة النفسية
(حممود2٠٠٤ ،م.)33٧ ،33٦ :
ومن هنا فإن منوذج الشخصية اليت تتسم ابلصالبة النفسية عند كوابزا ميثل دافعا ملواجهة
املواقف اليت تتضمن مزجيا من املعرفة والعاطفة والفعل الذي يهدف ليس للصمود أمام احلياة
املليئة ابلصعاب فقط؛ بل إلثرائها خالل مراحل النمو املختلفة يف كل املواقف األخرى اليت
ميكن أن يواجهها يف حياته (يوسف2٠11 ،م.)٧2 :
وهبذا تعد الصالبة النفسية أحد عوامل الشخصية املهمة واألساسية يف التقدير اإلجيايب
حنو الذات ،وحتسني األداء النفسي والصحة النفسية والبدنية ،وكذلك احملافظة على تقدير
الذات اإلجيايب لدى األ فراد ،ولذلك فـقـد أشارت العديد من الدراسات إىل أمهية الصالبة
النفسية كأحد عوامل بناء الشخصية اإلجيابية ،ويف هذا االجتاه يرى هوالهان وموس
 & Moosأن جمال الدراسة جيب أن يتحول إىل دراسة املصادر النفسية مثل :الصالبة النفسية
وتقدير الذات (املفرجي والشهري2٠٠٨ ،م).
Holahan
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ونظرا ألمهية تقدير الذات يف توازن الشخصية ويف انتظامها وتكيفها ،دأب العديد من
علماء النفس والشخصية ،أمثال روجرز ( ،)1961 ،Rogersوالبورت (،)1961 ،Alport
وماسلو ( ،)1970 ،Maslowعلى دراسة الذات ووضع املقاييس اخلاصة هبا ،وحتديد
متغرياهتا وعناصرها والعوامل املؤثرة فيها ،ودورها يف توازن الشخصية (أمحد2٠1٠ ،م،11٥ :
.)11٦
فمفهوم تقدير الذات ميثل ظاهرة سلوكية قابلة للقياس ،وابلتايل فإنه ميكن معاجلتها وتناوهلا
بطريقة علمية؛ ويرتتب على ذلك أنه ميكن قبول أو رفض أي من جوانبها أو صفاهتا ،ولقد أصبح
مصطلح" تقدير الذات"  Self Esteeمنذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات أكثر جوانب
الذات انتشارا بني الكتاب والباحثني ،وذكر عدد كبري منهم عالقته ابملتغريات النفسية األخرى،
وطبقا لتلك املتغريات فإن مفهوم تقدير الذات يعترب مؤشرا للصالبة النفسية (جابر.)2٠٠٨ ،
لذلك فإن تقدير الذات هو شرط أساسي من شروط السلوك املثمر ،والبناء بوجه عام،
والصالبة النفسية ،فأداؤان يكون أفضل يف كل شيء نفعله عندما نعترب أنفسنا أهال ألن ننجز
ما بدأان فيه وجديرين ابلنجاح ،ونشعر يف هذه احلالة أبننا ذوو شأن وأمهية (ماهلي وريزنر،
2٠1٠م.)٧ :
مشكلة البحث:
الحظ الباحثان من خالل عملهم يف اإلشراف على الطالب وتقدمي خدمات اإلرشاد
النفسي هلم كثرة تعرض الطالب لعدد كثري من املشكالت الرتبوية واالجتماعية والنفسية ،كما
الحظ الباحثان ضعف قدرة الطالب على التعامل مع هذه املشاكل ،واستسالمهم السريع هلا؛
مما يكون له أثر سليب على مستوهم الدراسي واالجتماعي والنفسي.
ويرى الباحثان أنه جيب أن يتمتع الطالب ببعض اخلصائص والسمات اليت حتقق له
النجاح والتكيف مع البيئة املدرسية ،كما جيب الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية يف الشخصية،
وعلى املتغريات اليت من شأهنا أن جتعل الطالب حمتفظا بصحة نفسية جيدة ،وقد أشارت بعض
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الدراسات إىل أن متغري الصالبة النفسية وتقدير الذات من املتغريات اإلجيابية للشخصية.
ويرى الباحثان أن حمور مشكلة البحث احلايل ترتكز حول مفاهيم أساسية تعكس مكامن
القوة يف الشخصية اإلنسانية ،وما هلا من دور مؤثر على الواقع النفسي واملادي للفرد عموما،
وهذه املفاهيم هي صالبة الشخصية ،وتقدير الذات ،وهذا مثل مشكلة البحث الرئيسية وهي
التعرف على مستوى الصالبة النفسية وتقدير الذات لدى طالب املرحلة الثانوية ،حيث أاثر
هذا التساؤل عدة أسئلة مثلت املشكلة اليت يسعى الباحثان لإلجابة عليها وهي:
 .1هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني الصالبة النفسية وتقدير الذات لدى
طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم؟
 .2هل توجد جوانب أهم من األخرى للصالبة النفسية (االلتزام والتحكم والتحدي)
لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم؟
أهداف البحث:
 .1التعرف على العالقة بني الصالبة النفسية وتقدير الذات لدى طالب املرحلة الثانوية
مبحافظة اجلموم.
 .2التعرف على أهم جوانب الصالبة النفسية (االلتزام والتحكم والتحدي) لدى طالب
املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم.
أمهية البحث:
األمهية النظرية:
طبيعة الظاهرة حيث حظيت الصالبة النفسية وفقا للمسح األويل الذي أجراه الباحثان
بعدد جيد من الدراسات؛ إال أن ما مت تطبيقه على طالب املرحلة الثانوية يعد قليال ،حيث
ركزت معظم الدراسات على أتثري الصالبة النفسية على املتغريات السياسية والكوارث واملساندة
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االجتماعية واالكتئاب وحنوه ،وهذا ما دفع الباحثني لعمل هذه الدراسة ،إضافة إىل كون
الطالب وما خيصهم هو جمال عمل الباحثني.
كما تستمد أمهية البحث من أمهية املرحلة العمرية والتعليمية لعينة الدراسة؛ حيث متثل
املرحلة الثانوية مرحلة املراهقة واليت هلا أمهية كبرية الكتمال النضج فسيولوجيًا ،ونفسيًا،
واجتماعيًا.
كما تتمثل األمهية النظرية أيضا يف اجملال الذي يفتحه هذا البحث لدراسات أخرى
تواصل البحث العلمي فيه ،إضافة إىل كون هذا البحث إضافة جديدة يف جمال التخصص مبا
يقدمه من خدمة للباحثني يف إلقاء مزيد من الضوء على أثر الصالبة النفسية وعالقتها بتقدير
الذات.
األمهية التطبيقية:
تتمثل األمهية التطبيقية للبحث يف كونه يوجه أنظار الباحثني واملعنيني ابلتوجيه واإلرشاد
من املسئولني وغريهم ألمهية الرتكيز على الصالبة النفسية وتقدير الذات ،اليت تعترب من اجلوانب
اإلجيابية يف شخصية الطالب ،واليت من شأهنا أن جتعل الطالب حمتفظا بصحة نفسية جيدة،
إضافة لوضع الربامج اإلرشادية املناسبة لتعزيز الصالبة النفسية وتنمية تقدير الذات.
مصطلحات البحث:
أوال :الصالبة النفسية :Psychological Hardiness
ً
التعريف االصطالحي :عرف خميمر ( )1٩٩٧الصالبة النفسية أبهنا امتالك الفرد
جملموعة مسات تساعده على مواجهة مصادر الضغوط ،وهناك مسات للذين يتمتعون ابلصالبة
النفسية؛ وهي :درجة عالية من االلتزام أثناء أتدية املهام املطلوبة ،ودرجة عالية من التحدي،
ودرجة عالية من التحكم يف األمور الوظيفية واحلياتية.
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التعريف اإلجرائي :هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب من خالل اإلجابة على مقياس
الصالبة النفسية.
اثنيًا :تقدير الذات :Self-Esteem
التعريف االصطالحي :عرف كوبرا مسيث ( )1967 ،Cooper smithتقدير الذات أبنه
تقييم يضعه الفرد لنفسه ويعمل على احملافظة عليه ،حيث يتضمن تقدير الذات اجتاهات الفرد
اإلجيابية أو السلبية حنو ذاته (يف الدريين وآخرون.)1٩٨3 :3 ،
التعريف اإلجرائي :هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب من خالل اإلجابة على مقياس

تقدير الذات.

حدود البحث:
احلدود املوضوعية :الصالبة النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى عينة من طالب

املرحلة الثانوية يف حمافظة اجلموم.

احلدود الزمانية :طبقة أداة الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين للعام 1٤3٩-1٤3٨هـ ـ

املوافق للعام 2٠1٨م.

احلدود املكانية :اقتصر البحث على عينة من طالب املدارس احلكومية مبحافظة اجلموم،
وهي اثنوية الراين واثنوية املرشدية واثنوية فلسطني واثنوية قرطبة.
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املبحث الثاين
يتناول هذا املبحث عرضا لإلطار النظري للبحث ،والذي يتضمن الصالبة النفسية
وأساليب مواجهة الضغوط النفسية ،كما يشمل عرضا للدراسات السابقة اليت أجريت حول
املوضوع هبدف اإلفادة من إجراءاهتا املنهجية ،ومقارنة نتائجها بتلك اليت متخضت عنها
الدراسة احلالية.
أوال :الصالبة النفسية:
ً
مفهوم الصالبة النفسية:
معىن الصالبة اللغوي :مصطلح الصالبة مصدر من الفعل صلب مبعىن اشتد وقوي،
فالصالبة هي الشدة والقوة (ابن فارس1٩٨٥ ،م.)٥3٩ :
وعرفت الصالبة النفسية أبهنا" :اعتقاد عام لدى الفرد يف فعاليته وقدرته على استخدام
كل املصادر النفسية والبيئية املتاحة ،ليدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث احلياة الضاغطة"
(دخان واحلجار2٠٠٦ ،م.)3٧3 :
ويرى جرب (2٠٠٥م )1٧٥ :أن الصالبة النفسية هي إحدى السمات اإلجيابية يف
الشخصية اليت تساعد على حتمل أحداث احلياة الضاغطة ،والتعايش معها ومواجهتها إجيابيًا

وختطي آاثرها السلبية.

وكما ترى كوابزا من خالل مفهوم الصالبة النفسية أن الفرد الذي يتمتع ابلصالبة أقل
احتماال لإلصابة ابألمراض اجلسمية نتيجة ألحداث احلياة الضاغطة من الفرد الذي ال يتصف
بقدر عال من الصالبة (محادة وعبد اللطيف2٠٠2 ،م.)23٧ ،23٦ :
وهكذا يرى الباحثان أن منوذج الشخصية اليت تتسم ابلصالبة النفسية ميثل دافعا إجيابيًا
حنو الذات حيث تتضمن مزجيا من املعرفة والعاطفة والفعل الذي يهدف إىل إثراء حياة الفرد
خالل مراحل منوه املختلفة.
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كما يرى الباحثان مما سبق أن الصالبة النفسية هي إحدى املتغريات اإلجيابية البناءة يف
الشخصية ،واليت تتكون من خالل تفاعل الفرد مع البيئة الطبيعية واالجتماعية احمليطة ،وهي
أحد متغريات املقاومة اليت تعمل كواق من أحداث احلياة الشاقة.
وسوف يعتمد البحث تعريف خميمر (1٩٩٧م) للصالبة النفسية ،والذي عرفها أبهنا
امتالك الفرد جملموعة مسات تساعده على مواجهة مصادر الضغوط ،وهي درجة عالية من
االلتزام أثناء أتدية املهام املطلوبة ،ودرجة عالية من التحدي ،ودرجة عالية من التحكم يف
األمور الوظيفية واحلياتية.
األدوار اليت يؤديها متغري الصالبة النفسية:
هناك أدوار متعددة تؤديها الصالبة النفسية وهي:
 -1تغيري الصالبة لإلدراك املعريف لألحداث اليومية إذا ما مت رؤيتها على حنو غري واقعي.
 -2ختفف الصالبة من الشعور ابإلجهاد الناتج عن اإلدراك السليب لألحداث ،وحتول
دون وصول الفرد حلالة اإلجهاد املزمن وشعوره ابستنزاف طاقاته.
 -3ترتبط الصالبة بطرق التعايش التكيفي الفعال ،وتبتعد عن استخدام التعايش التجنيب
أو االنسحايب للمواقف.
 -٤تدعم الصالبة النفسية عمل متغريات املقاومة واملتغريات املساعدة على سالمة األداء
النفسي (راضي2٠٠٨ ،م.)3٩ :
مكوانت الصالبة النفسية:
الصالبة النفسية مركب مكون من ثالثة عناصر أساسية وهي:
 -1االلتزام  :Commitmentوهو اعتقاد الفرد يف حقيقة وأمهية وقيمة ذاته وفيما يفعل،

وميكن أن يتضح ذلك من خالل قيمة احلياة اليت تكمن يف والء الفرد لبعض املبادئ والقيم،
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واعتقاده أن حلياته هدفا ومعىن يعيش من أجله( .عثمان2٠٠1 ،م.)21٠ :
ومن خالل االطالع على األدبيات النفسية يتضح وجود عدة أنواع لاللتزام وتتمثل يف:
أ -االلتزام الديين :وهو التزام الفرد مبا جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية من قيم

ومبادئ وقواعد ومثل دينية سًرا وعالنية.

ب -االلتزام األخالقي :ويتجلى يف حتلي الفرد بصفات خلقية تتناسب وواقع احلياة
االجتماعية اليت يعيشها يف جمتمع إسالمي؛ كالصدق واألمانة والوفاء ابلعهد والرمحة والتسامح.
ج -االلتزام االجتماعي :ويتمثل يف شعور الفرد ابملسئولية جتاه جمتمعه ومشاركته يف

األنشطة االجتماعية مع أبناء جمتمعه بسعادة ورضا.

د -االلتزام القانوين :ويتمثل يف تقبل الفرد للقوانني الشرعية مث الوضعية السائدة يف

جمتمعه وامتثاله هلا وجتنبه خمالفتها.

هـ -االلتزام الذايت :وهو اجتاه الفرد حنو معرفة ذاته وحتديده ألهدافه وقيمه اخلاصة يف
احلياة ،وحتديد الجتاهاته اإلجيابية على حنو متيزه عن اآلخرين.
و -االلتزام حنو العمل :ويتمثل يف اعتقاد الفرد بقيمة العمل وأمهيته ،سواء له أو

لآلخرين ،واعتقاده بضرورة االندماج يف حميط العمل ،وبكفاءته يف إجناز عمله ،وضرورة حتمله
مسئوليات العمل وااللتزام بنظمه (راضي2٠٠٨ ،م.)2٦-2٤ :
 -2التحكم  :Controlويشري إىل مدى اعتقاد الفرد أن إبمكانه أن يكون له حتكم

فيما يلقاه من أحداث ،وحتمل املسئولية الشخصية عما حيدث له ،ويتضمن التحكم القدرة
على اختاذ القرارات والقدرة على تفسري األحداث( .خميمر2٠11 ،م.)1٤ :
ويتضمن التحكم أربع صور رئيسة هي:
أـ القدرة على اختاذ القرارات واالختيارات بني بدائل متعددة :وحيسم هذا التحكم املتصل
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ابختاذ القرار طريقة التعامل مع املوقف ،سواء إبهنائه أو جتنبه أو مبحاولة التعايش معه ،ولذا
يرتبط هذا التحكم بطبيعة املوقف نفسه وظروف حدوثه ،حيث يتضمن االختيار من بني
البدائل؛ فاملريض هو الذي يقرر أي األطباء سوف يذهب إليهم ،ومىت يذهب ،واإلجراءات
اليت يتبعها.
ب -التحكم املعريف -املعلومايت -ابستخدام العمليات الفكرية للتحكم يف احلدث
الضاغط :حيث يعد التحكم املعريف أهم صور التحكم اليت تقلل من اآلاثر السلبية للمشقة
إذا ما مت على حنو إجيايب ،فيختص ابلقدرة على استخدام بعض العمليات الفكرية بكفاءة عند
التعرض للمشقة؛ كالتفكري يف املوقف وإدراكه بطريقة إجيابية ومتفائلة ،وتفسريه بصورة منطقية
وواقعية ،ومبعىن آخر أن الشخص يتحكم يف احلدث الضاغط ابستخدامه بعض االسرتاتيجيات
العقلية كتشتيت االنتباه ابلرتكيز يف أمور أخرى ،أو عمل خطة للتغلب على املشكلة( .الرفاعي،
2٠٠3م.)31 :
ج -التحكم السلوكي والقدرة على املواجهة الفعالة ،وبذل اجلهد مع دافعية كبرية لإلجناز
والتحدي :ويقصد ابلتحكم السلوكي القدرة على التعامل مع املوقف بصورة علنية وملموسة،
مبعىن حتكم الشخص يف أثر احلدث الضاغط من خالل القيام ببعض السلوكيات لتعديله أو
تغيريه.
د -التحكم االسرتجاعي :ويرتبط التحكم االسرتجاعي مبعتقدات الفرد واجتاهاته السابقة
عن املوقف وطبيعته؛ فيؤدي اسرتجاع الفرد ملثل هذه املعتقدات إىل تكوين انطباع حمدد عن
املوقف ،ورؤيته على أنه موقف ذو معىن أو قابل للتناول والسيطرة عليه ،ومبعىن آخر نظرة
الشخص للحدث الضاغط وحماولة إجياد معىن له يف حياته ،مما قد يؤدي لتخفيف أثر الضغوط.
(راضي2٠٠٨ ،م.)2٩ :
ويتضح من ذلك أن التحكم يتمثل يف قدرة الفرد على توقع حدوث املواقف الصعبة بناء
على استقرائه للواقع ،ووضعه اخلطط املناسبة ملواجهتها والتقليل من آاثرها حني حدوثها،
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مستثمرا كل ما يتوافر لديه من إمكانيات مادية ومعنوية واسرتاتيجيات عقلية ،مسيطرا على
نفسه ،متحكما يف انفعاالته.
ويتضح من ذلك أن التحدي يتمثل يف قدرة الفرد على التكيف مع مواقف احلياة
اجلديدة ،وتقبلها بكل ما فيها من مستجدات سارة أو ضارة ابعتبارها أمور طبيعية ال بد من
حدوثها لنموه وارتقائه ،مع قدرته على مواجهة املشكالت بفاعلية ،وهذه اخلاصية تساعد الفرد
على التكيف السريع يف مواجهة أحداث احلياة الضاغطة املؤملة ،وختلق مشاعر التفاؤل يف تقبل
اخلربات اجلديدة( .راضي2٠٠٨ ،م.)3٠ :
والصالبة النفسية كوعاء كلي ميثل االجتاهات الصلبة الثالثة ،وأن التعاون والتكامل بني
مكوانت الصالبة النفسية من التزام وحتكم وحت ّد سيمثل دافعا للتغلب على أحداث احلياة
الشاقة( .يوسف2٠11 ،م.)٧3 :
كما أن هذه اخلصائص شأهنا احملافظة على سالمة األداء النفسي للفرد رغم التعرض
ألحداث سلبية ضاغطة ،وأن هذه املكوانت تعمل كمتغري سيكولوجي خيفف من وقع
األحداث الضاغطة على الصحة اجلسمية والنفسية للفرد ،فاألشخاص األكثر صالبة يتعرضون
للضغوط وال ميرضون( .خميمر2٠11 ،م.)1٤ :
 3ـ التحدي  :Challengeوهو اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من تغري على جوانب حياته هو
أمر مثري وضروري ،أكثر من كونه هتديدا له( .خميمر2٠11 ،م.)1٤ :
ويتضح من ذلك أن التحدي يتمثل يف قدرة الفرد على التكيف مع مواقف احلياة
اجلديدة ،وتقبلها بكل ما فيها من مستجدات سارة أو ضارة ابعتبارها أمور طبيعية ال بد من
حدوثها لنموه وارتقائه ،مع قدرته على مواجهة املشكالت بفاعلية ،وهذه اخلاصية تساعد الفرد
على التكيف السريع يف مواجهة أحداث احلياة الضاغطة املؤملة ،وختلق مشاعر التفاؤل يف تقبل
اخلربات اجلديدة( .راضي2٠٠٨ ،م.)3٠ :
250

الصالبة النفسية وعالقتها بتقدير الذات...

أ .صاحل علي القرني ود .مجال الدين حممد مزكى

والصالبة النفسية كوعاء كلي ميثل االجتاهات الصلبة الثالثة .وإن التعاون والتكامل بني
مكوانت الصالبة النفسية من التزام وحتكم وحتدي سيمثل دافعا للتغلب على أحداث احلياة
الشاقة( .يوسف2٠11 ،م.)٧3 :
كما أن هذه اخلصائص شأهنا احملافظة على سالمة األداء النفسي للفرد رغم التعرض
ألحداث سلبية ضاغطة ،وأن هذه املكوانت تعمل كمتغري سيكولوجي خيفف من وقع
األحداث الضاغطة على الصحة اجلسمية والنفسية للفرد ،فاألشخاص األكثر صالبة يتعرضون
للضغوط وال ميرضون( .خميمر2٠11 ،م.)1٤ :
خصائص ذوي الصالبة النفسية:
أوال :خصائص ذوي الصالبة النفسية املرتفعة:
ً
ـ االلتزام واملساندة لآلخرين عند احلاجة ،وجود نظام قيمي وديين لديهم مينعهم من الوقوع
يف االحنراف أو األمراض ،املبادأة والنشاط ،املثابرة وبذل اجلهد والقدرة على التحمل والعمل
حتت الضغوط ،القدرة على اإلجناز واإل بداع ،امليل للقيادة ،القدرة على الصمود واملقاومة،
القدرة على حتقيق الذات ،شعور عال ابلثقة وتقدير الذات ،إتقان العمل والدراسة ،الصحة
اجلسمية( .خميمر 2٠11م.)2٠ ،1٩ :
اثنيًا :خصائص ذوي الصالبة النفسية املنخفضة:
تتمثل يف اتصافهم بعدم الشعور هبدف ألنفسهم ،وال مبعىن حلياهتم ،وال يتفاعلون مع
بيئتهم إبجيابية ،ويتوقعون التهديد املستمر والضعف يف مواجهة األحداث الضاغطة املتغرية،
ويفضلون ثبات األحداث احلياتية ،وليس لديهم اعتقاد بضرورة التحديد واالرتقاء ،كما أهنم
سلبيون يف تفاعلهم مع بيئتهم وعاجزون عن حتمل األثر السيئ لألحداث الضاغطة( .جيهان
2٠٠2م.)21 :
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النظرايت اليت تناولت الصالبة النفسية:
منوذج كوابزا يف الصالبة النفسية:
إن كوابزا قد أتثرت كثريا بعلماء النفس اإلنسانيني ،وعلى رأسهم ماسلو وروجرز
 Maslow & Rogersاللذين أكدا على أن هناك بعض األشخاص يستطيعون حتقيق ذواهتم
وإمكانياهتم الكامنة رغم تعرضهم للضغوط واإلحباطات؛ وابلتايل فإن جمال الدراسة عليه أن
يركز على األشخاص األسوايء الذين يشعرون بقيمتهم وحيققون ذواهتم وليس املرضى ،كما
أتثرت كوابزا أيضا أبعمال فرانكل  Franklالذي أشار إىل أن وجود معىن أو هدف يف حياة
الفرد جيعله يتحمل اإلحباطات والضغوط ،فاحلياة معاانة ،واملهم أن جند معىن هلذه املعاانة.
كما أتثرت كوابزا أيضا ابملنظور املعريف لالزاروس  Lazarusوالذي أشار فيه إىل أن تقييم الفرد
املعريف خلصائصه النفسية كالصالبة مثال تؤثر يف تقييمه املعريف للحدث الضاغط ذاته وما
ينطوي عليه من هتديد ألمنه وصحته النفسية وتقديره لذاته ،كما يؤثر أيضا يف تقييمه ألساليب
مواجهة الضغوط النفسية (مواجهة املشكالت -اهلروب -التجنب -حتمل املسئولية -البحث
عن املساندة االجتماعية) .ومن خالل أتثر كوابزا بكل من سبق ،فقد استهدفت من سلسلة
دراستها معرفة املتغريات النفسية واالجتماعية اليت تكمن وراء احتفاظ األشخاص بصحتهم
اجلسمية والنفسية رغم تعرضهم للضغوط( .خميمر2٠11 ،م.)13 ،12 :
حيث طرحت كوابزا االفرتاض األساسي لنظريتها والقائل أبن التعرض لألحداث احلياتية
الشاقة يعد أمرا ضرورًاي؛ بل إنه حتمي ال بد منه الرتقاء الفرد ونضجه االنفعايل واالجتماعي،
وأن املصادر النفسية واالجتماعية اخلاصة بكل فرد قد تقوى وتزداد عند التعرض هلذه
األحداث ،ومن أبرز هذه املصادر الصالبة النفسية أببعادها الثالثة :االلتزام والتحكم والتحدي.
(راضي2٠٠٨ ،م.)3٧ :
ويري الباحثان أن الصالبة النفسية تعمل كمتغري مقاومة وقائي يقلل من اإلصابة
ابإلجهاد الناتج عن التعرض للضغط ،وتزيد من تقدير الفرد لذاته ،وتزيد أيضا من العمل على
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استخدام الفرد لطرق إجيابية يف تقييم ذاته من خالل املصادر الشخصية واالجتماعية املناسبة.
األدوار اليت يؤديها متغري الصالبة النفسية:
هناك أدوار متعددة تؤديها الصالبة النفسية وهي:
 -1تغيري الصالبة لإلدراك املعريف لألحداث اليومية إذا ما مت رؤيتها على حنو غري واقعي.
 -2ختفف الصالبة من الشعور ابإلجهاد الناتج عن اإلدراك السليب لألحداث ،وحتول
دون وصول الفرد حلالة اإلجهاد املزمن وشعوره ابستنزاف طاقاته.
الفعال ،وتبتعد عن استخدام التعايش التجنيب
 -3ترتبط الصالبة بطرق التعايش التكيفي ّ
أو االنسحايب للمواقف.
 -٤تدعم الصالبة النفسية عمل متغريات املقاومة واملتغريات املساعدة على سالمة األداء
النفسي( .راضي2٠٠٨ ،م.)3٩ :
اثنيًا :تقدير الذات:
مفهوم تقدير الذات :Self-Esteem
يشري (فهمي والقطان )٧1 :1٩٧٩ ،إىل أن تقدير الذات عبارة عن مدرك أو اجتاه يعرب
عن إدراك الفرد لنفسه  ،وعن قدرته حنو كل ما يقوم به من أعمال وتصرفات ،ويتكون هذا
املدرك يف إطار حاجات الطفولة ،وخاصة احلاجة إىل االستقالل واحلرية والتفوق والنجاح.
ويذكر (عطا )2٧٥ :1٩٩3 ،أن تقدير الذات ،هو تقييم الفرد لذاته ومعرفته حلدود
إمكاانته ،ورضاه عنها وثقته يف نفسه ويف قدراته ،على حتمل املسئولية ومواجهة املواقف املختلفة
مع اآلخرين ،وشعوره حبب واهتمام وتقدير اآلخرين له ،فهو خربة شخصية يعرب عنها ابستخدام
األساليب التعبريية املختلفة ،متضمنا اجتاهات الفرد اإلجيابية أو السلبية ،حنو ذاته واعتقاده
مبدى أمهيته وقيمته.
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كما ميكن تعريف تقدير الذات بصورة شاملة على أنه تقييم املرء الكلي لذاته؛ إما بطريقة
إجيابية ،وإما بطريقة سلبية ،وهو يشري إىل مدى إميان املرء بنفسه وأبهليتها وقدرهتا واستحقاقها
للحياة .وببساطة ،فتقدير الذات هو يف األساس شعور املرء بكفاءة ذاته وبقيمتها( .ماهلي
وريزن2٠1٠ ،م.)2 :
ويشري (عبد احلميد وكفايف )3٤٤ :1٩٩٥ ،إىل أن تقدير الذات هو اجتاه الفرد حنو
تقبل ذاته ،والرضى عنها واحرتامها ،ويؤكدا أن مشاعر توقري واستحقاق الذات وجدارهتا يعد
مقوما أساسيًا من مقومات الصحة النفسية ،كذلك فإن نقص أو تدين تقدير الذات ومشاعر
عدم اجلدارة تعد أعراضا مرضية واضحة.
ويري الباحثان -مما سبق أن تقدير الذات -هو الفكرة اليت يدركها الفرد عن نفسه
ابالستحسان أو االستهجان ،وهو التقييم الذي يضعه الفرد لنفسه ،والذي يتضمن اجتاهات
الرفض أو القبول للذات ،وعن مدى اعتقاده أبنه انجح وقادر وله قيمة ،ومدى شعور الفرد
أبمهية نفسه واحرتامه هلا يف ضوء عدة عوامل هامة ،ومنها الصحة النفسية أببعادها :االلتزام
والتحكم والتحدي.
املكوانت األساسية لتقدير الذات:
 -1الكفاءة الذاتية :وهي متتع الفرد ابلثقة ابلنفس ،وإميانه أبنه قادر على التكيف
والتعامل مع التحدايت األساسية يف احلياة.
 -2وقيمة الذات :تعين يف األساس قبول املرء لنفسه ،من غري شرط أو قيد ،وأن يكون

لديه شعور أبنه أهل للحياة ،وجدير أبن يبلغ السعادة( .ماهلي وريزنر.)2٠1٠ :3 ،

ويري الباحثان أن ً
كال من الكفاءة الذاتية وقيمة الذات ،جيعالن املرء يشعر ابلرضى عن
نفسه.
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خصائص تقدير الذات:
أشار كل من (ماهلي وريزنر 2٠٠٧م) إىل أن تقدير الذات ظاهرة تقييمية أو ذاتية ،وهو
ميثل إدراك املرء لكفاءة ذاته وقيمتها بناء على األفكار واملعتقدات الداخلية ،والرسائل اليت
تنتقل إليه من قبل األشخاص املهمني يف حياته ،كما أنه مسة متغرية ،تكون خاضعة على حنو
دائم للمؤثرات الداخلية واخلارجية ،وتقدير الذات يتنوع تبعا للمواقف واألوقات .كما أن تقدير
املرء لذاته ميكن أن يتنوع يوميًا من خالل التجارب واملشاعر السارة وغري السارة.
وعلى ذلك يرى الباحثان أن تقدير الذات متعدد األبعاد؛ مبعىن أن مشاعر الكفاءة
الذاتية ،وقيمة الذات تنبع من الكفاءات املتنوعة اليت يظهرها الناس يف أبعاد أو جوانب خمتلفة،
وهناك ثالثة أبعاد خمتلفة لتقدير الذات وهي :املظهر املادي (التقدير الذايت للذات ،وأداء
املهام)  ،وتقدير الذات فيما يتعلق أبدائها ،والعالقات االجتماعية ،والتقدير االجتماعي للذات.
أمهية تقدير الذات:
يعترب تقدير الذات من أهم العوامل املؤثرة يف حياة الفرد ،فهو الدافع للوصول التأكيد
الذات وحتقيق النجاحات الشخصية ،وهو يشكل بعدا ها ًما من أبعاد الشخصية ،لذلك أشار
كوفمان أن تقدير الذات يرتبط إجيابيًا ببعض األبعاد الشخصية ،كالدخل ،واملكانة
االجتماعية( .شعيب.)13٦ :1٩٨٨ ،
وقد أشار ماسلو ( )1970 ،Maslowإىل مخس حاجات أساسية لإلنسان؛ هي :احلاجة
اجلسمية ،والفسيولوجية ،واحلاجة إىل احلب ،واحلاجة إىل التقدير ،واحلاجة إىل حتقيق الذات.
وقد وصف األشخاص املقدرين لذواهتم أبهنم أشخاص مشبعون ،يف كل حاجاهتم األساسية،
وعند ذلك فإن حاجة التقدير سوف تسيطر على حياته .وهذه اجملموعة من احلاجات تتطلب
تقديرا من اآلخرين .وألمهية تقدير الذات ،فلقد أدخل روجرز ثالثة مفاهيم جديدة عند إعادة
عرضه لنظريته يف الشخصية؛ وهي :احلاجة إىل التقدير اإلجيايب ،احلاجة إىل تقدير الذات،
شروط التقدير( .جابر.)٥٥٨ :2٠٠٨ ،
255

جملة جامعة املدينة العاملية ( جممع )

العدد الثالث والثالثون يوليو 2020

وعلى ذلك يرى الباحثان أن تقدير الذات يشري إىل صحة نفسية إجيابية متكن األفراد
من أداء األعمال بفاعلية أفضل مع الشعور ابلرضا عن الذات.
وقد أشارت عدد من الدراسات يف هذا البحث إىل ارتباط تقدير الذات املنخفض ،بكل
من الشعور ابلوحدة النفسية ،كما يف دراسة (عابد ،)2٠٠2 ،واحلاجة النفسية كما يف دراسة
(العتييب ،)2٠٠٦ ،وابلشعور ابألمل كما يف دراسة ( ،)2007 ،zivrorovكذلك زايدة
مشكالت املراهقني كما يف دراسة (زبيدة ،)2٠٠٧ ،وابلتفاؤل والتشاؤم كما يف دراسة
(القبيسي ،)1٤2٨ ،والشعور ابحلرمان األموي كما يف دراسة (الزبيدي.)2٠٠٩ ،
وبناء على ما تقدم يرى الباحثان أن تقدير الذات له أتثري عميق على مجيع جوانب
حياتنا ،من حيث الكيفية اليت نؤدي هبا يف مواقع العمل ،والطريقة اليت نتعامل هبا مع الناس،
وقدرتنا على التأثري على اآلخرين ،ومستوى سالمتنا من الناحية النفسية.
مستوايت تقدير الذات:
أ -املستوى املرتفع من تقدير الذات:
إن األشخاص ذوي التقدير املرتفع لذاهتم يتمتعون بتقدير عال لذاهتم ،ويكونون بوجه
عام واثقني أبنفسهم وموجهني ذاتيًا ،وحامسني ،ومتطلعني للتعبري عن آرائهم وأفكارهم ،وحيبون
الناس ،كما يتكيفون بشكل جيد معهم ،كذلك فإهنم يتقبلون أنفسهم بغري شرط وال قيد،
ويتكيفون مع اإلحباطات بشكل جيد ،ويكونون على استعداد ألن يتخذوا مغامرات حمسوبة،
ومن املهم أن التقدير املرتفع للذات ال يتضمن الشعور ابملثالية والكمال ،فاألشخاص ذوو
التقدير املرتفع للذات يدركون ضعفهم ويسعون ابستمرار لتغيري ما ميكن تغيريه من أجل
التحسني من أنفسهم ،وعدم املباالة بوجه عام عرض من أعراض التقدير املتدين ،وليست من
مسات من يتمتعون بتقدير مرتفع لذاهتم كما يعتقد بعض الناس( .ماهلي وريزن2٠٠٧ ،م:
.)2٩ ،2٨
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ونتيجة ملا سبق فإن األشخاص الذين حيصلون على درجات مرتفعة يف تقدير الذات،
لديهم قدر كبري من الثقة يف ذواهتم وقدراهتم ،ويعتقدون يف أنفسهم اجلدارة والفائدة ،وأهنم
حمبوبون من قبل األفراد اآلخرين( .سليم2٠٠3 ،م.)1٨ ،1٧ :
ب -املستوى املنخفض من تقدير الذات:
إن األشخاص ذوي التقدير املنخفض لذاهتم يكونون بوجه عام خجولني ومتشائمني،
ويهربون من اإلقدام على املغامرة ،ويفتقرون إىل احلسم ومرتددين ،ويشعرون أبهنم غري جديرين
ابحلب ،وليس لديهم قبول لذاهتم ،وسيئني فيما يتعلق ابلعالقات مع اآلخرين بسبب كراهية
الذات ،ويتسمون ابلتهكم والسخرية يف أغلب األحيان ،ويستاءون من ذوي اإلجنازات العالية،
وقد ال يرون أي جانب طيب من اآلخرين.
ومن بني مظاهر ضعف تقدير الذات بعض التصرحيات الشفهية ،مثل :أان غيب ،وأان
فاشل ،واملبالغة يف التباهي ابلذات ،واحلساسية املفرطة للنقد السليب ،واإلحجام عن التعبري عن
األفكار ،واملشقة يف قبول اجملمالت ،وسهولة التأثر ابآلخرين ،والبحث الدائم عن استحساهنم،
واالفتقار إىل التواصل البصري ،واالكتئاب املزمن ،وتناول الكحوليات( .اخلواجة2٠1٠ ،م:
.)2٠-1٧
ج -املستوى املتوسط من تقدير الذات:
يذكر كوبر مسيث (Cooper-smith 1967)،أن املستوى املتوسط من تقدير الذات يقع
بني املستويني السابقني بكل ما خيتص هبما من خصائص ومسات( .يف كفايف:1٩٨٩ ،
.)11٨
ويتضح من العرض السابق ملستوايت تقدير الذات أن هذه املستوايت الثالثة -واليت
متثلت يف تقدير الذات املرتفع واملنخفض وتقدير الذات املتوسط -ميكن أن تعد مؤشرا جيدا
لتطابق تقدير الفرد لذاته وتقدير اآلخرين له ،مبعىن أن األفراد الذين يتمتعون بتقدير ذات عال،
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قد يكونون أكثر ثقة ابلنفس وأميل لالستقاللية ،واليت يالحظها اآلخرون يف صورة معارضة
من ذلك الشخص إذا اضطرته الظروف لذلك؛ ألنه قد يعترب مبثابة الند للجماعة اليت ينتمي
إليها .أما األفراد الذين يتسمون بتقدير سالب لذاهتم ،فقد يكونون عدميي الثقة ابلنفس،
سريعي االنقياد لآلخرين ،وهؤالء هم من يراهم اآلخرون على أهنم شخصيات ضعيفة أو
منطوية.
وخالصة القول :إن األفراد ذوي التقدير املرتفع لذاهتم يقبلون أنفسهم بشكل عام؛ أما
األشخاص الذين ميتلكون قيما ذاتية سلبية عن أنفسهم فإن لديهم تقديرا متدنيا لذاهتم.
النظرايت املفسرة لتقدير الذات:
 .1نظرية روزنُبج (:)1966 ،Rosenberg Theory
يكون اجتاها ،حنو الذات ،كما عمل على توضيح
تعتمد نظرية روزنربج على فكرة أن الفرد ّ
العالقة بني تقدير الذات الذي يتكون يف إطار األسرة وأساليب السلوك االجتماعي الالحق
للفرد فيما بعد ،معتمدا على مفهوم االجتاه ابعتباره أداة حمورية تربط بني السابق والالحق من
األحداث والسلوك( .حممد2٠1٠ ،م.)٨1 :
 .2نظرية زيلر :)Zeller Theory1966
يرى زيلر أن تقدير الذات مرتبط بتكامل شخصية الفرد ،حيث يرى أن تقدير الذات
يقع كوسيط بني الفرد والوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ،وهو بذلك يعمل على حمافظة
على الذات ،من خالل تلك األحداث السلبية واإلجيابية اليت يتعرض هلا الفرد ،وهو بذلك
يعين أن األفراد الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع ،يتميزون ابلقدرة على التفكري االنتقائي
للعناصر االجتماعية املناسبة ،بينما ذوو التقدير املنخفض يتصفون ابلتبعية للظروف
االجتماعية؛ أي أنه قد يندمج سلبيًا مع عناصر اجتماعية ال تناسبه( .حممد2٠1٠ ،م.)٨3 :
 .3نظرية كوبر مسيث ( :)1967 Theory ،Cooper smithمتثلت أعمال كوبر مسيث
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يف دراسته لتقدير الذات عند أطفال ما قبل املدرسة الثانوية ،وقد ميز بني نوعني من تقدير
الذات مها :تقدير الذات احلقيقي ،ويوجد عند اإلفراد الذين يشعرون ابلفعل أهنم ذوو قيمة،
وتقدير الذات الدفاعي ،ويوجد عند األفراد الذين يشعرون أهنم ليسوا ذوي قيمة ،ولكنهم ال
يستطيعون االعرتاف مبثل هذا الشعور ،والتعامل على أساسه مع أنفسهم ،ومع اآلخرين ،وقد
ركز كذلك على خصائص العملية اليت تصبح من خالهلا خمتلف جوانب الظاهرة االجتماعية.
(يف اخلضري.)٤٦ :2٠٠٠ ،
ويذهب كوبر مسيث إىل أنه ابلرغم من عدم قدرتنا على حتديد أمناط أسرية مميزة بني
أصحاب الدرجات العالية ،وأصحاب الدرجات املنخفضة يف تقدير الذات من األطفال ،فإن
هناك ثالاث من حاالت الرعاية الوالدية تبدو مرتبطة بنمو املستوايت األعلى من تقدير الذات
وهي :تفعيل األطفال من جانب اآلابء ،تدعيم سلوك األطفال اإلجيايب ،احرتام مبادرة األطفال
وحريتهم يف التعبري من جانب اآلابء .كما افرتض يف سبيل ذلك أربع جمموعات من املتغريات
تعمل كمحدودات لتقدير الذات ،وهي :النجاحات والقيم والطموحات والدفاعات( .كفايف
1٩٨٩م.)1٠٥ ،1٠٤ :
كما أشار كوبر مسيث إىل أن الفرد يعرب عن هذا التقدير بطريقتني :التعبري الذايت :وهو
إدراك الفرد لذاته ووصفه هلا ،والتعبري السلوكي :وهو األساليب السلوكية اليت تفصح عن تقدير
الذات ،وتكون متاحة للمالحظة من اآلخرين( .يف الضيدان1٤2٤ ،هـ.)23 :
ومن خالل استعراض الباحثني للنظرايت وجد أن هذه النظرايت تؤكد على أمهية الدور
الذي تقوم به األسرة يف منو وتطور تقدير الذات ،كمفهوم تكيفي يتأثر ابملؤثرات البيئية ،كطرق
التنشئة االجتماعية ،لذلك اهتم علماء النفس ابخلربات املبكرة اليت خيربها الطفل يف السنوات
األوىل يف حياته حيث تلعب دورا مه ًما يف شخصيته ،وتشكيل سلوكه.
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الدراسات السابقة:
وال :دراسات تناولت الصالبة النفسية وعالقتها مع متغريات أخرى:
أً
هدفت دراسة العيايف ( )2٠12التعرف على العالقة بني الصالبة النفسية وأحداث احلياة
الضاغطة لأليتام مبدينة مكة املكرمة ،وتكونت العينة من ( )٦٥٤طالبا تراوحت أعمارهم من
( )2٤-1٩سنة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة بني درجات الصالبة
النفسية وأحداث احلياة الضاغطة.
كما هدفت دراسة (البريقدار  )2٠11إىل حبث العالقة بني الصالبة النفسية والضغط
النفسي لدى طالب كلية الرتبية جبامعة املوصل ،وتكونت عينة الدراسة من ( )٨٤3طالبا
وطالبة ،وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف مستوى الضغط
النفسي والصالبة النفسية ،تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور؛ أي أن مستوى الضغط النفسي
والصالبة النفسية لدى الطالب أعلى منه لدى الطالبات.
كما هدفت دراسة محادة وعبد اللطيف (2٠٠2م) إىل حبث العالقة بني الصالبة النفسية
والرغبة يف التحكم لدى طالب جامعة الكويت واهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
وتكونت عينة الدراسة من ( )٧٠طالبا و( )212طالبة ،وتوصلت الدراسة عن وجود ارتباط
دال إحصائيًا بني الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم داخل عينة الكلية ،وداخل عينيت الذكور
واإلانث.

كما تناول دخان واحلجار (2٠٠٦م) دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى الضغوط
النفسية واحلياة الضاغطة ومصادرها لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية وعالقته مبستوى الصالبة
النفسية لديهم ،إضافة إىل أتثري بعض املتغريات على الضغوط النفسية والصالبة النفسية لديهم،
وبلغت العينة ( )٥٤1طالبا وطالبة ،وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى الصالبة النفسية عند
الطلبة مرتفعا مما قلل من مستوى الضغط النفسي ،كما توصلت الدراسة إىل أن بعد االلتزام
حيتل املرتبة األوىل من حيث األمهية لدى الطالب والطالبات.
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اثنيًا :دراسات تناولت تقدير الذات وعالقتها مع متغريات أخرى:
يف دراسة ( )Fairclough،.et al.2005بعنوان تقدير الذات واملرحلة الدراسية ،هدفت
هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني تقدير الذات واملرحلة الدراسية ،حيث أجريت الدراسة على
عينة قوامها ( )3٠طالبا حيث طبق عليهم مقياس تقدير الذات من إعداد الباحثني ،وقد
أشارت النتائج إىل وجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات واملرحلة الدراسية ،وإىل زايدة تقدير
الذات بزايدة املستوى التعليمي للطالب.
ويف دراسة ( )Zivror 2007بعنوان عالقة تقدير الذات لدى الطالب مع العالقات
االجتماعية والتعليمية واألمل ،وقد أجريت الدراسة على ( )3٠طالبا؛ كان منهم ( )1٦طالبة
و( )1٤طالبا تراوحت متوسطات أعمارهم بني ( )1٥-11سنة مت اختيارهم عشوائيًا إلجراء
الدراسة ،استخدمت الدراسة أسلوب قياس مستوى تقدير الذات لدى الطالب املتشاركني يف
اجملاالت العامة واالجتماعية واألكادميية ،حيث أظهرت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة بني
تقدير الذات واجملاالت االجتماعية واألكادميية ومصادر األمل.
ويف دراسة (زبيدة2٠٠٧ ،م) بعنوان عالقة تقدير الذات للمراهق مبشكالته وحاجاته
اإلرشادية ،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )2٠٠مراهقا ومرهقة ،وقد استخدمت
الباحثة استبانة املشكالت النفسية ،ومقياس احلاجات اإلرشادية ،ومقياس تقدير الذات لكوبر
مسيث ،وقد دلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية عكسية بني تقدير الذات ومشكالت
األمن واالستقالل عند الذكور ،وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بني تقدير الذات ومجيع
املشكالت ابلدرجة األوىل ،وال توجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات واحلاجات اإلرشادية
عند الذكور.
ويف دراسة (القبيسي )1٤2٨ ،بعنوان التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بتقدير الذات ووجهة
الضبط لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية ،على عينة قوامها ( )3٤٦طالبا حيث طبق عليهم
مقياس التفاؤل والتشاؤم ،من إعداد الباحثني ،ومقياس تقدير الذات من إعداد حممد
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( ،)1٩٩1ومقياس وجهة الضبط من إعداد كفايف (1٩٨2م) .وأشارت النتائج إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقدير الذات ووجهة الضبط وفقا ملتغري الصف الدراسي.
ويف دراسة (عربيات وآخرون2٠٠٨ ،م) بعنوان الفروق يف مستوى تقدير الذات لدى
طلبة جامعة مؤتة تبعا ملتغريات اجلنس والتخصص واملستوى الدراسي ،حيث طبقت الدراسة
على عينة قوامها ( ،)٦٦3منهم ( )2٨٠طالبا و( )3٨3طالبة .واستخدم مقياس تقدير الذات
من إعداد الباحثني .وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تقدير
الذات لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى إىل املستوى الدراسي ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف مستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى إىل اجلنس والتخصص
األكادميي والتفاعل بينهما ،ووجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بني التحصيل األكادميي
ومستوى تقدير الذات.
ويف دراسة أورث وآخرون ( )et al.2010 ،Orthبعنوان تقدير الذات من مرحلة الشباب
إىل مرحلة الشيخوخة ،حيث طبقت الدراسة على عينة قوامها ( )31٧فردا من أعمار خمتلفة،
وطبقت عليهم مقياس تقدير الذات من إعداد الباحثني ،وقد أشارت النتائج إىل زايدة تقدير
الذات خالل مرحلة املراهقة ،كما أشارت إىل أن تقدير الذات يزداد بزايدة املستوى التعليمي
للفرد.
اثلثًا :الدراسات اليت تناولت الصالبة النفسية وتقدير الذات:
يف دراسة  )sophie.thomas.2000اليت هتدف إىل التعرف على أحداث احلياة الضاغطة
وتقدير الذات؛ حيث أجريت على  3٠٠موظفة ابجلامعة يف اهلند ،وقد استخدم مقياس تقدير
الذات ومقياس أحداث احلياة الضاغطة ،وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود عالقة ارتباطية
سالبة بني أحداث احلياة الضاغطة وتقدير الذات.
كما هدفت دراسة ( )salami.et al 2013التعرف على العالقة بني الصالبة النفسية
وجودة احلياة على عينة أتلفت من ( )٩٧موظفة يف جامعة أورميا للعلوم الطبية ،وقد كشفت
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الدراسة وجود عالقة إحصائية بني الصالبة النفسية وجودة احلياة ،وأنه ميكن التنبؤ من مقياس
الصالبة النفسية يف حتديد مستوى جودة احلياة.
يف دراسة  2014)،(pourakbariاليت هتدف إىل التعرف على العالقة بني الصالبة النفسية
ونوعية احلياة؛ حيث أجريت الدراسة على عينة بلغت ( )2٧3طالبة من طالبات جامعة آلتو،
وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط بني الصالبة النفسية وجودة احلياة اإلجيابية ،كما أن الصالبة
النفسية تزيد من مستوى جودة احلياة.
ويف دراسة (جيهان )2٠٠2 ،هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني الصالبة
النفسية وتقدير الذات واملساندة االجتماعية ،وأتثري ذلك على متغريات التعايش وإدراك
املشقة ،وأجريت الدراسة على ( )321فردا ،للفئة العمرية من  ،٤3-23وأسفرت الدراسة
عن وجود أثر دال إجيايب لكل من املساندة وتقدير الذات والصالبة النفسية على تقليل اإلدراك
السليب للمشقة والضغوط النفسية ،كما وجد أثر دال للصالبة النفسية واملساندة االجتماعية
وتقدير الذات إلدراك املشقة املهنية على حنو إجيايب.
ويف دراسة (مكي )2٠11 ،هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني الصالبة
النفسية وتقدير الذات لدى الطالب يف جامعة بغداد ،وتكونت عينة الدراسة من  ٥٠طالبا.
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية وتقدير
الذات لدى الطالب ،إضافة إىل وجود عالقة ارتباطية عالية بني مقياس الصالبة النفسية
ومقياس تقدير الذات.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبني عدم تناول أي منها موضوع الدراسة احلالية
(الصالبة النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم) ،وقد

استطاع الباحثان استخالص النقاط التالية من تلك الدراسات:
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 -1تنوعت أهداف هذه الدراسات وفق اهلدف العام هلا ،ولكن اتفقت معظم هذه
الدراسات فيما بينها من حيث إن املنهج الوصفي هو املنهج املالئم هلذا النوع من الدراسات.
 -2اختلفت عينات الدراسات السابقة ما بني أطفال وطالب جامعات ومراهقني.
 -3استخدمت بعض هذه الدراسات مقاييس الصالبة النفسية وتقدير الذات املستخدم
يف هذه الدراسة.
 -٤اختلفت وتنوعت املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسات حسب هدف
دراسة ،إال أن معظم هذه الدراسات اتفقت فيما بينها على استخدام املعاجلات اإلحصائية
التالية (الوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،اختبار .)T
 -٥العالقة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية هي تناول احملاور التالية :الصالبة
النفسية وتقدير الذات؛ لكن الدراسة احلالية انفردت عن تلك الدراسات يف متيزها مبعاجلتها
العالقة بني الصالبة النفسية وتقدير الذات لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم ،إضافة
إىل متيزها عن تلك الدراسات يف نوعية عينتها؛ حيث اقتصرت العينة على طالب املرحلة
الثانوية.
واجلدير ابلذكر أن الباحث قد استفاد كثريا من الدراسات السابقة ،وخاصة يف حتديد
مشكلة البحث وأهدافه ،واختيار أداة القياس ،وصياغة فروضه.
فروض البحث:
من خــالل ما مت عـرضه من إطـار نظـري ودراسـات سـابقة يـمـكـن صياغـة الفـروض كما يلي:
 .1توجد عالقة ارتباطية بني الصالبة النفسية وتقدير الذات لدى طالب املرحلة الثانوية
مبحافظة اجلموم.
 .2توجد جوانب أهم من األخرى للصالبة النفسية لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة
اجلموم.
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الطريقة واإلجراءات:
منهج البحث:
اعتمد البحث احلايل على املنهج الوصفي االرتباطي ،وذلك ملناسبة هذا املنهج ألغراض
العساف (1٤1٦هـ )2٦3 :أبنه" :نوع من أساليب البحث ميكن
الدراسة احلالية ،وقد عرفه ّ

بواسطتها معرفة ما إذا كان هناك عالقة بني متغريين أو أكثر ،ومن مث حتديد درجة تلك
العالقة" ،واستخدم الباحثان هذا املنهج للتعرف على العالقة االرتباطية بني الصالبة النفسية
وتقدير الذات لدى طالب املرحلة الثانوية.
جمتمع البحث:

مجيع الطالب يف مدارس التعليم العام يف املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم للعام الدراسي
1٤3٩-1٤3٨ه ـ.
عينة البحث:
تكونت عينة البحث احلايل من ( )2٠٠طالبا من طالب املرحلة الثانوية مبدارس التعليم
العام يف حمافظة اجلموم.
أدوات البحث:
أوال :مقياس الصالبة النفسية من إعداد خميمر (:)2011
ً
يتكون املقياس من ثالثة أبعاد ،وهي على النحو التايل:
البعد األول :االلتزام وأرقام عباراته (،2٨ ،2٥ ،22 ،1٩ ،1٦ ،13 ،1٠ ،٧ ،٤ ،1
.)٤٦ ،٤3 ،٤٠ ،3٧ ،3٤ ،31
البعد الثاين :التحكم وأرقام عباراته (،2٩ ،2٦ ،23 ،2٠ ،1٧ ،1٤ ،11 ،٨ ،٥ ،2

.)٤٤ ،٤1 ،3٨ ،3٥ ،32
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البعد الثالث :التحدي وأرقام عباراته (،2٧ ،2٤ ،21 ،1٨ ،1٥ ،12 ،٩ ،٦ ،3
.)٤٧ ،٤٥ ،٤2 ،3٩ ،3٦ ،33 ،3٠
كما اعتمد تصحيحهم كما يلي:
ـ (تنطبق دائما) تعطى درجة واحدة.
ـ (تنطبق أحياان) تعطى درجتان.
ـ (ال تنطبق أبدا) تعطى ثالث درجات.
ثبات وصدق املقياس يف الدراسة احلالية:
قام الباحثان حبساب معدالت الثبات والصدق للمقياس على عينة مشلت ( )٤٠طالبا
من طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم من خارج عينة الدراسة األصلية ،وذلك على النحو
التايل:
1ـ ثبات املقياس:
1ـ معامل ثبات الفاكرونباخ ،حيث بلغ معامل الثبات ( )٠.٦٤2وهو معامل ثبات
مطمئن إلجراء الدراسة.
2ـ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث بلغت قيمة ثبات سيربمان-براون
( ،)٠.٦٠وهو معامل ثبات مطمئن إلجراء الدراسة.
 2ـ صدق املقياس:
أ ـ صدق احملكمني :وذلك بعرض املقياس على  ٩من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم
النفس ،وأخذ آرائهم للتعرف على مدى مناسبة مفردات املقياس ألفراد العينة.
ب ـ االتساق الداخلي للمقياس :قام الباحثان حبساب معامل االرتباط بني جمموع
درجات كل بعد من األبعاد الرئيسية والدرجة الكلية للمقياس ،كما يتضح يف اجلدول التايل:
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جدول ()1
معامل االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ملقياس الصالبة النفسية
م

األبعاد

معامل االرتباط

1

االلتزام

**٠.٧٥2

2

التحكم

**٠.٦2٦

3

التحدي

**٠.٦٧٠

** وجود داللة عند مستوى ٠.٠1
يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل بعد من
األبعاد الرئيسية الثالثة ملقياس الصالبة النفسية والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بني (٠.٦2٦
و ،)٠.٧٥2وهي قيم مرتفعة ،ومجيعها دالة عند مستوى داللة ( .)٠.٠1وهذه النتيجة تشري
إىل إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية ابطمئنان.
اثنيًا :مقياس تقدير الذات من إعداد الدريين وآخرون (:)1983
وذلك بعد تبنيهم لتعريف كوبر مسيث  Cooper smithلتقدير الذات ،ويتكون املقياس
من ثالثة أجزاء:
اْلزء األول :يطلب من املستجيب أن حيدد درجة أمهية كل من الصحة اجلسمية،
الصحة النفسية ،القدرات العقلية ،اهليئة ،العالقات ابألسرة ،العالقات ابألصدقاء ،حتقيق
السعادة ،االستمتاع بوقت الفراغ.
اْلزء الثاين :يطلب من املستجيب أن حيدد درجة تقديره لنفسه يف الصحة اجلسمية،
والصحة النفسية ،والقدرات العقلية ،واهليئة ،والعالقات ابألسرة ،والعالقات ابألصدقاء ،وحتقيق
السعادة ،واالستمتاع بوقت الفراغ.
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اْلزء الثالث :وحدات املقياس حيث تتكون من ( )3٠عبارة ،وأمام كل عبارة ثالث
إجاابت هي :غالبا ،أحياان ،ال أبدا.
تصحيح املقياس:
يعطى املستجيب ثالث درجات لإلجابة :غالبا ،ودرجتني لإلجابة :أحياان ،ودرجة واحدة
لإلجابة :ال أبدا ،جلميع العبارات فيما عدا العبارات ذات األرقام (،1٦ ،1٤ ،٦ ،٥ ،٤ ،1
 )2٨ ،2٥ ،23 ،2٠حيث تصحح بطريقة عكسية ،حبيث يعطى املستجيب درجة واحدة
لإلجابة :غالبا ،ودرجتني لإلجابة :أحياان ،وثالث درجات لإلجابة :ال أبدا .وعليه فإن أعلى
درجة حيصل عليها املستجيب هي ( )٩٠درجة ،وأقل درجة هي ( )3٠درجة.
وقد استخدم الباحثان الطرق التالية للتأكد من ثبات املقياس:
طريقة ألفا كرونباخ:
وقد بلغ معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ (.)٠.٨٦
طريقة التجزئة النصفية:
حيث قام الباحثان حبساب معامل االرتباط بني درجات األفراد يف أسئلة النصف األول
من االختبار (العبارات من  )1٥-1ودرجاهتم يف النصف الثاين (العبارات من .)3٠-1٦
ولقد بلغ معامل االرتباط (.)٠.٨٩3
صدق املقياس يف البحث احلايل:
استخدم الباحثان الصدق املرتبط ابحملك:
حيث قام الباحثان إبجياد معامل االرتباط (بريسون) بني املقياس احلايل ومقياس (عبد
هللا1٩٩1 ،م) لتقدير الذات ،حيث بلغ مبعامل بريسون ( )٠.٩٠٥مما يدل على مدى متتع
املقياس بدرجة عالية من الصدق ،وأن املقياس احلايل يقيس تقدير الذات.
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صدق احملكمني :وذلك بعرض املقياس على  ٩من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم
النفس ،وأخذ آرائهم للتعرف على مدى مناسبة مفردات املقياس ألفراد العينة.
إجراءات وأدوات البحث:
 -1االطالع على الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع البحث.
 -2حتديد عينة البحث من طالب املرحلة الثانوية.
 -3تطبيق مقياس الصالبة النفسية من إعداد خميمر ( ،)2٠11ومقياس تقدير الذات
من إعداد الدريين وآخرون (.)1٩٨3
 -٤مت التطبيق على أفراد عينة الدراسة النهائية ،واليت تكونت من ( )2٠٠طالبا من
طالب املرحلة الثانوية مبدارس التعليم العام يف حمافظة اجلموم.
 -٥معاجلة البياانت إحصائيًا وفقا للرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)spss
 -٦استخدام معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة االرتباطية بني الصالبة النفسية
وتقدير الذات.
 -٧استخدام التحليل العاملي من الدرجة الثانية بطريقة املكوانت األساسية بتدوير
فارمياكس املتعامد ،وابستخدام حمك كايزر.
 -٨تفسري النتائج ومناقشتها.
 -٩تقدمي التوصيات واملقرتحات.
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املبحث الرابع :نتائج البحث ومناقشتها
النتائج املتعلقة ابلفرض األول ومناقشتها:
ينص الفرض األول على أنه" :توجد عالقة ارتباطية بني الصالبة النفسية وتقدير الذات
لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثان ابستخدام معامل ارتباط بريسون؛ للكشف
عن العالقة االرتباطية بني الصالبة النفسية وتقدير الذات ،ويوضح اجلدول التايل تلك النتائج:
جدول ()2
معامل االرتباط بني أبعاد الصالبة النفسية وتقدير الذات
الصالبة النفسية
تقدير الذات

االلتزام

التحكم

التحدي

٠.٠٤٠-

**٠.232

**٠.2٥2

*دالة عند مستوى  ** ٠.٠٥دالة عند مستوى ٠.٠1
يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى  ٠.٠1بني
بعد االلتزام من أبعاد الصالبة النفسية وتقدير الذات ،حيث كان معامل االرتباط (.)٠.٠٤٠-
كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ٠.٠1بني
بعد التحكم من أبعاد الصالبة النفسية وتقدير الذات ،حيث كان معامل االرتباط (.)٠.232
وكما يتضح وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ٠.٠1بني بعد
التحدي من أبعاد الصالبة النفسية وتقدير الذات ،حيث كان معامل االرتباط (.)٠.2٥2
وميكن تفسري تلك النتيجة يف ضوء نتائج الدراسات السابقة ،حيث تتفق هذه النتيجة
مع نتائج بعض الدراسات السابقة القريبة من الدراسة كدراسة 2014)،(pourakbari
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ودراسة

(salami.et al 2013
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) ،واليت أظهرت نتائجها أن الصالبة النفسية هي األكثر

مسامهة يف اجتاهات الفرد حنو الذات وزايدة الكفاءة الذاتية؛ حيث كان األفراد األكثر صالبة
ذوي عادات صحية جيدة ،بعكس األقل صالبة ،وكما تتفق مع دراسة جيهان 2٠٠2م اليت
توصلت نتائجها إىل أن املساندة االجتماعية تدعم الصالبة النفسية وتقويها وتتفاعل معها،
سواي على زايدة تقدير الفرد لذاته ،فكلما قل تقدير الذات لدى الطالب قل
ومها يعمالن ً

فعال يف
مستوى الصالبة النفسية ،مما يدل على أن مقومات الصالبة النفسية تساهم بشكل ّ
فهم الذات مبعناها احلقيقي؛ مما يؤدي إىل زايدة القدرة على تفاعلها وأتثريها على األشخاص،
علما أبنه ال توجد دراسة تناولت العالقة بني الصالبة النفسية وتقدير الذات لدى طالب
املرحلة الثانوية يف حدود علم الباحثني.
كما تفسر تلك النتيجة أبنه كلما كانت الصالبة النفسية مرتفعة أدت إىل ارتفاع تقدير
الذات لدى الفرد ،مما يساعد الفرد على تقييم الذات تقيما واقعيًا ،وجتعله أكثر جناحا وفعالية
يف حياته ،كما تساعده على مواجهة التحدايت واإلحباطات أبقل قدر من التوتر.
النتائج املتعلقة ابلفرض الثاين ومناقشتها:
ينص الفرض الثاين على أنه" :توجد جوانب أهم من األخرى للصالبة النفسية لدى
طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اجلموم".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثان ابستخدام التحليل العاملي من الدرجة
الثانية بطريقة املكوانت األساسية بتدوير فارمياكس املتعامد ،وابستخدام حمك كايزر ،ويوضح
اجلدول التايل تلك النتائج:
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جدول ()3
التحليل العاملي من الدرجة الثانية ألبعاد الصالبة النفسية
األبعاد

االلتزام

التحكم

التحدي

العامل العام

٠.٨٠٥

٠.٧٠٠

٠.٧٠٠

يتضح من اجلدول السابق أن بعد االلتزام أهم بعد من أبعاد الصالبة النفسية ،حيث
جاء يف املرتبة األوىل ،ويليه بعدي التحكم والتحدي بنفس األمهية ،وبذلك يتضح حتقق صحة
الفرض الثاين من فروض الدراسة.
وميكن تفسري تلك النتيجة يف ضوء اإلطار النظري للبحث ونتائج الدراسات السابقة؛
حيث تتفق هذه النتيجة إىل حد ما مع دراسة  salami.et al 2013واليت أظهرت أن بعد
االلتزام حيتل املرتبة األوىل ،يلي ذلك التحدي ،مث جاء التحكم يف املرتبة الثالثة.
وتفسر هذه النتيجة يف ضوء أن االلتزام يعترب مكوان أساسيًا من مكوانت الصالبة
النفسية ،فالشخص امل لتزم ميكنه التحكم يف ذاته وحتدي الصعاب اليت تواجهه ،ولذلك أييت
هذا البعد يف املرتبة األوىل من حيث األمهية.
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التوصيات:
يف ضوء ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج ميكن استخالص التوصيات التالية:
 )1تصميم برامج إرشادية لطالب املرحلة الثانوية لتنمية الصالبة النفسية لديهم.
 )2تصميم برامج إرشادية لطالب املرحلة الثانوية لتنمية تقدير الذات لديهم.
 )3غرس قيم العمل اجلاد ،واملثابرة ،واإلصرار ،وتنمية االحساس ابملسئولية االجتماعية
والقدرة على حتمل اإلحباط والضغوط؛ ملا هلا من أمهية يف تنمية الصالبة النفسية لدى األبناء.
 )٤التدريب عل ى زايدة املهارات العملية يف الصالبة النفسية لدى األفراد ليقلل من
اإلصابة ابألمراض النفسية.
 )٥عمل لقاءات دورية مفتوحة بني إدارة املدارس الثانوية من جهة وبني الطلبة من جهة
أخرى.
 )٦عقد ورش عمل وحماضرات توضح اآلاثر اجلسمية والصحية املرتتبة على نقص
الصالبة النفسية.
 )٧إجراء املزيد من الدراسات للتعرف على خصائص الطلبة النفسية واالجتماعية وربطها
بتقدير الذات.
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البحوث املقرتحة:
بناء على ما أسفر عنه البحث احلايل من نتائج يقرتح الباحثان القيام إبجراء املزيد من
الدراسات حول:
 )1االجتاهات الوالدية يف التنشئة وعالقتها ابلصالبة النفسية لألبناء.
 )2الصالبة النفسية وعالقتها ابالحرتاق النفسي لدى الطالب.
 )3الصالبة النفسية وعالقتها ابلقلق لدى الطالب.
 )٤الصالبة النفسية وعالقتها ابلتفاؤل والتشاؤم لدى الطالب.
 )٥الصالبة النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى الطالب.
 )٦فاعلية برانمج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى الطالب.
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قائمة املراجع
 .1أمحد ،سهري كامل ( ،)2٠1٠سيكولوجية الشخصية ،الرايض ،دار الزهراء.
 .2أمحد ،سهري كامل ( ،)2٠٠٠التوجيه واإلرشاد النفسي ،القاهرة ،مكتبة األجنلو.
 .3العيايف ،أمحد ( ،)2٠12الصالبة النفسية وأحداث احلياة الضاغطة لدى عينة من
الطالب األيتام والعاديني مبدينة مكة املكرمة وحمافظة الليث ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية،

رسالة ماجستري.

 .٤البريقدار ،تنهيد عادل فاضل ( ،)2٠11الضغط النفسي وعالقته ابلصالبة النفسية
لدى طلبة جامعة املوصل ،كلية الرتبية.
 .٥أبو أسعد ،عبد اللطيف ( ،)2٠٠٩املهارات اإلرشادية ،األردن ،عمان ،دار املسرية.
 .٦املفرجي ،سامل حممد ،والشهري ،عبد هللا علي ( ،)2٠٠٨الصالبة النفسية واألمن
النفسي لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى مبكة املكرمة ،جملة علم النفس

املعاصر والعلوم اإلنسانية ،جامعة املنيا ،العدد (.)1٩

 .٧البهاص ،سيد أمحد ( ،)2٠٠2النهك النفسي وعالقته ابلصالبة النفسية لدى
معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة طنطا.
 .٨الرفاعي ،عزة (2٠٠3م) ،الصالبة النفسية كمتغري وسيط بني إدراك أحداث احلياة
الضاغطة وأساليب مواجهتها ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،القاهرة ،كلية اآلداب،

جامعة حلوان.

 .٩الزبيدي ،سامل عبد هللا ( ،)2٠٠٩تقدير الذات ووجهة الضبط لدى الطالب
احملرومني وغري احملرومني من الوالدين ابملرحلة املتوسطة مبحافظة الليث ،رسالة ماجستري

غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
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 .1٠الدريين ،حسني وكامل ،عبد الوهاب وسالم ،حممد ،)1٩٨3( ،مقياس تقدير
الذات ،القاهرة ،دار الفكر.
 .11الضيدان ،احلميدي ( ،)1٤2٤تقدير الذات وعالقته ابلسلوك العدواين لدى
طلبة املرحلة املتوسطة مبدينة الرايض ،أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ،قسم العلوم
االجتماعية ،الرايض.
 .12القبيسي ،علي خليل ( ،)1٤2٨التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بتقدير الذات
ووجهة الضبط لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية ،جامعة امللك خالد.
 .13ابن فارس ( ،)1٩٨٥املعجم الوسيط ( ،)3القاهرة.
 .1٤تفاحة ،مجال السيد ( ،)2٠٠٩الصالبة النفسية والرضا عن احلياة لدى
عينة من املسنني ،جملة كلية الرتبية ،جامعة اإلسكندرية ،جملد ( )1٩العدد (،)3
ص.31٨-2٦٨ :
 .1٥جابر ،عبد احلميد ( ،)2٠٠٨نظرايت الشخصية ،الرايض ،دار الزهراء.
 .1٦جرب ،حممد جرب ( ،)2٠٠٥مدى فعالية ثالثة أساليب للتوجيه واإلرشاد النفسي
لتنمية مفهوم الذات والصالبة النفسية لدى املكفوفني ،مؤمتر اإلرشاد االجتماعي والنفسي

ودوره يف العملية التعليمية ،اجلزء الثاين ،يف الفرتة من 2٠٠٥/11/2٨-2٦م ،سوراي ،اجمللس
األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ،ص.2٠3-1٥3 :
 .1٧جيهان ،محد ( ،)2٠٠2دور الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية وتقدير
الذات يف إدراك املشقة والتعايش معها لدى الراشدين من اْلنسني يف سياق العمل ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.
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 .1٨دخان ،نبيل كامل ،واحلجار ،بشري إبراهيم ( ،)2٠٠٦الضغوط النفسية لدى
طلبة اْلامعة اإلسالمية وعالقتها ابلصالبة النفسية لديهم ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات

اإلنسانية ،غزة ،جملد ( )1٤العدد ( ،)2ص.3٩٨-3٦٩ :

 .1٩محادة ،لولوه ،وعبد اللطيف ،حسن ( ،)2٠٠2الصالبة النفسية والرغبة
يف التحكم لدى طالب اْلامعة ،جملة دراسات نفسية ،جملد ( )12العدد (،)2

ص.2٧1-22٩ :

 .2٠راضي ،زينب نوفل أمحد ( ،)2٠٠٨الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء
انتفاضة األقصى وعالقتها ببعض املتغريات ،رسالة ماجستري غري منشورة ،غزة ،كلية الرتبية،

اجلامعة اإلسالمية.

 .21غازي ،مكي ،براء ،محد حسن ( ،)2٠11الصالبة الشخصية وعالقتها بتقدير
الذات لدى الدارسني يف اْلامعة ،جملة البحوث الرتبوية ،العدد احلادي والثالثون ،جامعة
بغداد ،مركز الدراسات الرتبوية والنفسية.
 .22حممود ،حممد عبد العظيم حممد ( ،)2٠٠٤أثر متغري الصالبة النفسية يف حتديد
أساليب املواجهة اليت يلجأ إليها طالب الدراسات العليا يف تعاملهم مع ما يواجهون من
ضغوط لتحقيق التوافق النفسي ،القاهرة ،اجمللة الرتبوية ،العدد ( ،)2٠ص.33٧ ،33٦ :
 .23خميمر ،عماد حممد ( ،)1٩٩٦إدراك القبول/الرفض الوالدي وعالقته
ابلصالبة النفسية لطالب اْلامعة ،جملة دراسات نفسية ،القاهرة ،جملد ( )٦العدد (،)2

ص .2٩٩ -2٧٥

 .2٤خميمر ،عماد حممد ( ،)1٩٩٧الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية متغريات
وسيطة يف العالقة بني ضغوط احلياة وأعراض االكتئاب لدى الشباب اْلامعي ،اجمللة املصرية

للدراسات النفسية ،جملد ( ،)٧العدد ( ،)1٧ص .13٨-1٠3
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 .2٥خميمر ،عماد ،حممد ( ،)2٠11مقياس الصالبة النفسية ،القاهرة ،مكتبة
األجنلو املصرية.
 .2٦عثمان ،فاروق السيد ( ،)2٠٠1القلق وإدارة الضغوط النفسية ،القاهرة ،دار

الفكر العريب.

 .2٧يوسف ،مجعة سيد ( ،)1٤2٦إدارة الضغوط ،مركز تطوير الدراسات العليا

والبحوث ،كلية اهلندسة ،جامعة القاهرة.

 .2٨يوسف ،هبة هبي الدين ( ،)2٠11عالقة بعض َسات الشخصية ابالستغراق
الوظيفي لدى عينة من أطباء الطوارئ ،جملة دراسات نفسية ،اجمللد ( ،)21العدد (،)1

ص.٩٧-٦٥ :

 .2٩زبيدة ،أمزاين ( ،)2٠٠٧عالقة تقدير الذات للمراهق مبشكالته وحاجاته
اإلرشادية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة احلاج خلضر-
ابتنة ،اجلزائر.
 .3٠عابد ،مسري زيد ( ،)2٠٠2تقدير الذات وعالقته ابلوحدة النفسية لدى عينة
من طالب املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،مكة كلية الرتبية،

جامعة أم القرى.

 .31عربيات ،أمحد عبد احلليم ،والزغول ،عماد عبد الرحيم ( ،)2٠٠٨الفروق يف
تبعا ملتغريات اْلنس والتخصص واملستوى
مستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة مؤتة ً
الدراسي ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،جامعة البحرين ،اجمللد  ،٩العدد  ،1ص.٥3-3٧ :

 .32حممد ،عايدة ذيب ( ،)2٠1٠االنتماء وتقدير الذات يف مرحلة الطفولة ،عمان،
دار الفكر.
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 .33ماهلي ،راجنيت سينج وريزنر ،روبرت .دبليو (2٠٠٧م) ،تعزيز اْلودة الشخصية،
الرايض ،مكتبة جرير.
 .3٤ماهلي ،راجنيت سينج وريزنر .روبرت دبليو ( ،)2٠1٠تعزيز تقدير الذات( ،ط)3

الرايض ،مكتبة جرير.
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