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مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

  والر#ضية !ملسيلة.
  قسم علم النفس. جامعة املسيلة. اجلزائر.     .د. عــــمور عمـــر

 أ. روبـــــي مـــحمد.     قسم علوم الرتبية، املدرسة العليا لألساتذة. القبة.اجلزائر.

  تبسة اجلزائرجامعة  -د. قامسي فيصل  

  ملخص:

'دف هذه الدراسة إىل معرفة مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات      
النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة وفقا ملتغريات(السن، املستوى الدراسي، التخصص)، 

، والذي ) بعد التأكد من ثقله العلمي2011ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق مقياس خميمر(
عبارة، أجريت  47يتكون من ثالث مؤشرات هي: االلتزام، التحكم، والتحدي ويتضمن 

) طالبا يزاولون دراستهم بصفة انتظامية 242الدراسة الوصفية على عينة عشوائية طبقية قوامها(
مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة خالل املوسم 

2ستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، واختبار(ت) ، و 2012/2013اجلامعي:
واختبار حتليل التباين األحادي لتحليل استجا2ت العينة من خالل االستعانة برزمة الربامج 

  مت التوصل إىل اآليت:) spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية (
نشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات ال - 

مرتفع، وكذلك احلال ملؤشري االلتزام والتحدي، يف حني أظهرت النتائج أن مستوى التحكم 
لدى أفراد عينة الدراسة متوسط، وأشارت النتائج أيضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

 سنا، ومل تشر النتائج إىل وجود فروق الطلبة يف الصالبة النفسية تعزى ملتغري السن ولصاحل األكرب
ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف الصالبة النفسية ال يف املستوى الدراسي، وال حىت يف 
التخصص، ويف ضوء ما مت التوصل إليه يوصي الباحث بضرورة تنمية الصالبة النفسية لدى 

  الطالب ملواجهة أحداث احلياة الضاغطة وخباصة التحكم.
الصالبة النفسية، طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية  املفتاحية: الكلمات
 2ملسيلة.
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Summary : 

     This study aims to determine the level of psychological hardness among the 
students of «  the Institute of Science and Technics of physical activities and 
sports , Msila university »  according to the variables of (age, level of study, 
specialization.)  To achieve the objectives of the study, was applied Mukhaimar 

scale (2011), after the confirmation of its scientific weight (validity) , which 
consists of three indicators:  commitment, control, and challenge and includes 47 
expressions.  
     The descriptive study was conducted on a stratified random sample of (242) 
students carrying  their studies regularly  through the college season: 2012/2013 
in «  the Institute of Science and Technics of physical activities and sports , Msila 
university”. 
      Using arithmetic averages and standard deviations, and  T-test, and the 
variance analysis Test for the analysis of the sample responses, and this through 
the use of statistical package for the social sciences (SPSS) 
was reached the following: 
- The level of psychological hardness among the students of «  the Institute of 
Science and Techniques of physical activities and sports , M’sila university » is 
High, as are the indicators of commitment and challenge, while the results 
showed that ;the level of control among  the study sample is  average, and the 
results indicated also the presence of a statistically significant differences between 
students in psychological hardness; due to the variable of age and in favor of 
older, but  they did not report  any  statistically significant differences between 
students,  at the school level nor in the specialty, and in the light of what was 
reached, the  researcher recommends the development of students' psychological 
hardness to face stressful life events, particularly control. 
Key words: psychological hardness,  students of “ the Institute of Science and 

Technics of physical activities and sports , Msila university”  
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  ة:.مقدم1

يعد البحث عن املؤشرات السلوكية الواقية من أحداث احلياة الضاغطة أمر مهم للغاية      
بعامة، وأمر حتمي للمهتمني مبيدان الصحة النفسية خباصة، كما دلت العديد من الدراسات 

ش واألحباث معا¬ة األفراد من الضغوط النفسية والكدر احليايت، وهذا لفقدان الفرد ملهارة التعاي
من أحداث احلياة وهي %) 90مع احلياة °جيابية، حبيث تشكل املضايقات واألحداث اليومية (

)، بل أصبح 2011،53يوسفي،(أحداث صغرى وهلا ارتباط دال مع الضغوط عند األفراد
موضوع أحداث احلياة الضاغطة مشكلة العصر الراهن يف شىت جماالت احلياة وعند الكثري من 

، وهذا ...اخل ارات، الر4ضيني، األطباء، احملامني، البطالني، األساتذة، الطلبةالفئات، فئة اإلط
نتيجة تعقد احلياة وتطورها من البسيط إىل املعقد، ومن املتطلبات الكمالية إىل املتطلبات 
الضرورية، حيث أصبح االنسان املعاصر يتعايش ببناء نفسي معريف هش خال من مكو¬ت 

والعقالنية، والتحمل، والصرب، وهذا كله خيتزل يف مصطلح سيكولوجي اإلرادة، والتفاؤل، 
" وفقا ملا Hardiness Psychologicalلصالبة النفسية "" Kobasa2"حدد'ا كو2زا 

جاء به علماء النفس الوجودي، الذي يعد كتيار فلسفي ظهر مع أزمات احلرب العاملية األوىل 
ئل األمل، واإلرادة، واإلنسانية، والتحدي، واملساندة والثانية حيث أرسى الفكر الوجودي دال

والتعاطف مع الشعوب املستعمرة واملنهارة نفسيا وبدنًيا، ملا هلاته العوامل من فائدة تعود على 
  األفراد وخترج الفرد من مشاعر التشيء واالغرتاب.

ية 2لنسبة للفرد يف فقد أثبتت العديد من الدراسات واألحباث أمهية متغري الصالبة النفس     
) تؤكد أن كل من املساندة االجتماعية Ganellen )1984احلياة، فنجد دراسة جانيلني 

والصالبة النفسية يؤثران يف التخفيف من الضغط 2عتبارمها عوامل خمففة للضغط 
)Ganellen,R.J.1984   ،(كما جند دراسة كاش"Kash)"1987 2لوال4ت املتحدة (

أن الصالبة الشخصية تعد عامًال وسيطًا ملقاومة الضغوط وعدم اإلصابة األمريكية أثبتت 
ودراسة أدايكن ).  2Kash,1987, p18ألمراض النفس جسمية (

Adakin)1987  اليت بينت أن الصالبة الشخصية لدى األزواج واألبناء من الذكور تعمل(
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بني الصالبة الشخصية واألداء كمحفز ملنع التأثريات السلبية لضغوط احلياة، وأن هناك تفاعًال 
  ).,1987Adakinالوظيفي السليم، ومها يتبادالن التأثري(

) أن ضعف الصالبة الشخصية يسبب سوء التوافق النفسي 1990وقد بينت دراسة احللو(     
  ).1990واالجتماعي، واإلر2ك يف العمل وقلة الرتكيز العقلي والتعب النفسي والبدين (احللو،

) أنه توجد عالقة سالبة بني الصالبة النفسية Garson)1998نت دراسة جرسون كما بي      
والضغوط، فقد وجد أن الطلبة الذين حصلوا على درجات منخفضة يف الصالبة النفسية أكثر 

)،  ,1998Garson,Mضغطا من الذين حتصلوا على درجات مرتفعة يف الصالبة النفسية (
) أن مستوى الصالبة النفسية مؤشر على 2005زائر (كما تربهن دراسة حراوبية جبامعة اجل

  ).126: 2005احلفاظ على صحة اإلنسان النفسية واجلسمية (حراوبية،
من كل ماسبق يتضح أن مشكلة تدين مستوى الصالبة النفسية لدى العديد من األفراد      

الصالبة  مسبب رئيس لعديد من املشكالت واالضطرا2ت النفسية، كما جتدر االشارة أن
النفسية قد تكون على املستوى اجلماعي أيضا، فما نالحظه من عنف يف املالعب يعد عرًضا 
من أعراض هشاشة الصالبة النفسية لدى األنصار ينجر عنه الكثري من أشكال العنف األخرى 
نتيجة الضغط سواء على مستوى األنصار أو الالعبني أنفسهم، وهذا ما أقرته دراسة 

) أنه توجد فروق بني األنصار العاديني واألنصار املشاغبني يف مسة الضبط 2011عبدون(
) 2011والكف لصاحل العاديني ويف مسة االكتئاب والقابلية لالستثارة لصاحل املشاغبني(عبدون،

  وتدين الضبط والكف يؤشر بتدين مستوى الصالبة النفسية عند األنصار املشاغبني.
هو اآلخر ليس ببعيد عن معايشة أحداث احلياة اجلامعية كما أن الطالب اجلامعي       

الضاغطة 2اللتزام 2لرب¬مج وااللتزام 2ألعمال املوجهة، والتطبيقية، وقلق املستقبل الذي يراوده 
من حني آلخر، أو كثافة التدريبات العملية كما هو احلال يف املدارس العليا لألساتذة أو املعاهد 

الر4ضية، فالطالب يف هذه املرحلة يفتقد للخربة، واملعرفة، واملهارة الالزمة الوطنية األكادميية و 
لعملية التوافق مع األحداث والوقائع بطريقة ختول له نوعية حياة خالية من الضغوط، ويف هذا 

على عدة خصائص للشخصية يف ختطي األزمات وهي )Erikson(السياق يؤكد أيروكسون 
)، Purpose)، واهلدف (Hardness)، والصالبة(Will) واإلرادة (Hope(األمل 
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) اليت تساعد الفرد وختلصه من Wisdom)، واحلكمة(Car)، واالهتمام (Loveواحلب(
مشاعر اليأس والعجز، وتدفعه إىل اختاذ دوره يف مواجهة الظروف الصعبة اليت حترره من الصراع 

ن، على أن يتقن عمله برباعة ومتيز وأن واليت تدعم قدراته وطاقاته واستثمارها إىل أقصى حد ممك
)، 244: 1983شلتز،ميتلك نظرة واضحة عن احلياة، وأن خيطط ملستقبله وجيعل حلياته معىن(

  وهذا كله يعكس مستو4ت الصالبة النفسية عند األفراد من خالل املؤشرات السابقة الذكر.
ربط متغري الصالبة النفسية  وال تقتصر املالحظة العلمية على فئة دون أخرى، وضرورة     

مبتغريات أخرى، فنحن áدف إىل معرفة مستوى الصالبة النفسية مادام هناك تراث علمي يؤكد 
على التأثري السبيب هلذا اجلانب دون ربطه جبوانب نفسية أخرى، وتربز األمهية يف استكشاف 

البة النفسية لدى طلبة مستو4ت الصالبة النفسية عن طلبة اجلامعة، والتعرف على مستوى الص
  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة.

والتعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الصالبة النفسية لدى      
طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة تعزى ملتغريات الدراسة (السن، 

  الدراسي، التخصص). املستوى
كما تربز أمهية هذه الدراسة يف القيمة التنبؤية، حيث ستنبأ نتائج هذه الدراسة املختصني       

من خالل النتائج اليت سنتوصل إليها خبصائص عينة الدراسة اليت حنن بصدد دراستها، 
هة أخرى يف حتديد 2ملمارسات احلياتية واملهنية هلاته الفئة مستقبال، كما تعود الفائدة من ج

هدف الربامج اإلرشادية حول التمركز على بعد من أبعاد الصالبة النفسية دون أخرى، لربح 
الوقت وإكساب املهارة احلياتية للتعايش مع األحداث احلياتية الضاغطة وفق بر¬مج إرشادي 

  ا.يهدف إىل تنمية عملية علمية للرأس املال البشري عموًما ولطلبة اجلامعة خصوصً 
  اشكالية الدراسة: 2

إن ممارسة خمتلف ألوان النشاط البدين الر4ضي هواية أو ختصصا  تعزز من الثقة 2لنفس      
السيما عند حتسن املظهر اخلارجي للجسم، وحتقيق الوزن املطلوب، ومل تعد املمارسة اليت جتر اىل 

اعدة يف خسارة الوزن الزائد هي فوائد اجلانب الفزيولوجي من احملافظة على صحة القلب اىل املس
األساس رغم أمهيتها بل 2ت  اجلانب النفسي للممارسة هو الدافع األقوى للمثابرة عليها 
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واملكافأة املثلى للجسم؛ وعليه فمقولة: اجلسم السليم يف العقل السليم تصح أيضا عند قولنا: 
إحدى مسات الشخصية اليت تساعد العقل السليم يف اجلسم السليم، وعليه متثل الصالبة النفسية 

الفرد على التعامل اجليد مع الضغوط، واالحتفاظ 2لصحة اجلسمية والنفسية، وعدم تعرضها 
الضطرا2ت السيكوفسيولوجية الناجتة عن الضغوط، كأمراض القلب والدورة الدموية وغريها، 

áم حيققون النجاح يف حيث يتصف ذوو الشخصية الصلبة 2لتفاؤل واهلدوء االنفعايل، لذلك فإ
التعامل مع الضغوط، ويستطيعون حتويل املواقف الضاغطة إىل مواقف أقل 'ديًدا 

  ).2007(السيد،
فتأثري الصالبة يتمثل يف دور الوسيط بني التقييم املعريف للفرد للتجارب الضاغطة وبني   

ختفض كمية الضغوط االستعداد والتجهيز 2سرتاتيجيات املواجهة، فتلك اآللية يفرتض أáا 
النفسية للتجارب اليت مير êا الفرد، كما تساعد الصالبة النفسية الفرد على التعامل مع الضغوط 

  ). 2010بفاعلية (عباس،
وقد بدأت الدراسات يف جمال الضغوط النفسية والصالبة النفسية خالل السنوات القليلة      

الشخصية، وعلى املتغريات اليت من شأáا أن جتعل  املاضية يف الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية يف
الفرد يظل حمتفظا بصحته اجلسمية والنفسية أثناء مواجهة الضغوط، لكن املتتبع ملختلف 
الدراسات اليت تناولت الصالبة النفسية قلما جيد من تناوهلا مبفردها فأغلبهم ربطوها مبتغريات 

  الضاغطة، املساندة االجتماعية...اخل. أخرى كإسرتاتيجيات املواجهة، أحداث احلياة
ويف اìال الر4ضي جند القوانني املنظمة ملختلف األلعاب والر4ضات تفرض على  املمارسني       

رغم - التزاما معينا، كما أن الر4ضي عليه التحكم يف األعصاب عند الشدة أو يف حالة الفشل
الت لقرارات احلكام ويثورون عليها وما شهده أننا نلحظ عدم تقبل الر4ضيني يف كثري من احلا

وملزم إذا ما أراد الوصول  -خلري دليل على قولنا  á2013ائي كأس اجلمهورية لكرة القدم لعام
اىل اìد أن حيول اإلخفاق إىل جناح وهذا ما يتجلى يف روح التحدي كل هذه العوامل ما هي 

رسها  من خالل معرفة مستو4'ا يف حبثنا هذا إال مؤشرات للصالبة النفسية اليت أرد¬ ان ند
ولوحدها عند طلبة جامعيني يف ختصص علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية على 
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اختالف ختصصا'م ومستو4'م األكادميية وأعمارهم، وعليه تتحدد إشكالية الدراسة يف 
  التساؤالت التالية:

عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية ما مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة م - 1
 2ملسيلة؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم  - 2
وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة تعزى ملتغريات الدراسة (السن، املستوى الدراسي، 

  التخصص) ؟
  .حتديد مفاهيم الدراسة:3

  : Hardiness Psychological.الصالبة النفسية1.3
َصَلب وصْلب أي شديد"(ابن منظور،  -أوالً  َصُلَب الشيء صالبة فهي  لغة: "صلب أي شديد 

  ).298، ص1999
الصالبة النفسية áôا "جمموعة من السمات تتمثل  kobazaتعرف كو2زا   اصطالحاً: -óنًيا

 فاعليته وقدرته على استغالل كل املصادر النفسية والبيئية يف اعتقاد أو اجتاه عام لدى الفرد يف
املتاحة كي يدرك بفاعلية أحداث احلياة الضاغطة الشاقة إدراكا غري حمرف أومشوه، ويفسرها 
بواقعية وموضوعية ومنطقية، ويتعايش معها على حنو إجيايب، وتتضمن ثالثة أبعاد وهي االلتزام، 

  ).21، ص0072والتحكم، والتحّدي". (زينب،
) متغري الصالبة النفسية ôنه خصلة عامة يف 88،ص Funk،1992كما يعرف فنك (      

  الشخصية تعمل على تكوينها وتنميتها اخلربات البيئية املتنوعة (املعززة)احمليطة 2لفرد منذ الصغر.
) على أáا جمموعة من 48، صMaddi et al ،1994ويعرفها مادي وآخرون(     

  الشخصية اليت تعمل كمقاومة ألحداث احلياة الشاقة.اخلصائص 
) أáا إحدى السمات اإلجيابية للشخصية اليت تساعدعلى 174، ص2007ويعرفها جرب(      

  حتمل أحداث احلياة الشاقة، والتعايش معها ومواجهتها إجيابيا وختطي آóرها السلبية.
ذاتية عند الفرد عن قدرته يف مواجهة كما يعرفها التسي على أáا: " توقع الكفاءة ال      

الضغوط واملشكالت وهو يستعني مبفهوم الكفاءة الذاتية الذي افرتضه 2ندورا والذي يقرر ôن 
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األشخاص الذين لديهم مستوى عايل من الكفاءة الذاتية مييلون إىل القيام بسلوكيات تقود إىل 
، 2002(محادة، عبد اللطيف، نتائج ¬جحة معا العتقاد بقدر'م على القيام بذلك" 

  ).237- 230ص
) على أáا اعتقاد الفرد يف فاعليته وقدرته على استخدام  2005ويعرفها احلجار ودخان (     

كل املصادر النفسية والبيئية املتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث احلياة الضاغطة،  
استخدام املساندة االجتماعية كوقاية من ) على أáا قدرة الفرد على 2002كما يعرفها خميمر(

)، ويعرفها بروكس 32، 2011آóر األحداث الضاغطة وخاصة االكتئاب (البري قدار،
Brooks)2005 ا قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط النفسية والتكيف معáعلى أ (

  ).02: 2007الصعو2ت اليومية والتعامل معها ومع اآلخرين بشكل سلس (óبت
ويتضح من تلك التعريفات إمجاع علماء النفس والباحثني على كون الصالبة النفسية      

مصدر من املصادر الشخصية الذاتية ملقاومة اآلóر السلبية لضغوط احلياة والتخفيف من 
آóرهاعلى الصحة النفسية واجلسمية حيث يتقبل الفرد التغريات والضغوط اليت يتعرض هلا وينظر 

نوع من التحدي وليس 'ديدا فريكز جهوده على األعمال اليت تؤدي غرضا معينا  هلا على أáا
  وتعود عليه 2لفائدة.

و2لتايل يُعرف الباحثان يف هذه الدراسة الصالبة النفسية على أáا"مقدرة الفرد على جتهيز      
التحكم ، و Commitmentواملتمثلة يف: (االلتزام أساليب املواجهة اإلجيابية والفعالة 

Controlوالتحدي ، Challenge(  للتكيف مع األزمة أو املوقف املسبب للضغط بسلوك
  متوازن يتسم 2لعقالنية ويعود 2لفائدة على الصحة النفسية واجلسمية للفرد".

  إجرائًيا: - óلثًا
النفسية إجرائيا áôا  "امتالك الشخص ìموعة من السمات اليت  وتُعّرف الصالبة  
كل متوازن يف املواقف احلياتية الضاغطة مما يساعده على مواجهة مصادر الضغوط تعمل بش

ومقاومة االكتئاب وتتضمن ثالثة أبعاد رئيسة هي االلتزام، التحكم، التحدي"، ويتحدد التعريف 
االجرائي للصالبة النفسية يف مستوى الدرجة املتحصل عليها اìيب على املقياس ونستدل على 
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) يف 141-110إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني ( رتفع من الصالبة النفسيةاملستوى امل
  املقياس املستخدم يف هذه الدراسة.

  الطالب اجلامعي:  3.2

يقصد 2لطالب اجلامعي هو الطالب الذي أتيحت له الفرصة ملتابعة الدراسة مبرحلة التعليم      
ية وليس طبقة خاصة، وذلك ألáم ال يشغلون وضعا العايل واجلامعي، فالطلبة ميثلون فئة اجتماع

مستقال يف اإلنتاج االقتصادي، وإمنا مبجموعهم هم االختصاصيون الذين سيشغلون يف اإلنتاج 
  ).609، ص1977املادي والعلمي والتطبيقي ولثقايف وإدارة الدولة واìتمع (منجد الطالب، 

يدرس مبعهد علوم وتقنيات النشاطات الدنية ونقصد يف حبثنا هذا 2لطالب اجلامعي كل من    
والر4ضية جبامعة املسيلة، و2لضبط طلبة السنة الثانية والثالثة والسنة األوىل ماسرت من مجيع 

  أقسام املعهد.
  .الدراسات السابقة:4

اخلربة الصادمة وعالقتها ôساليب التكيف بعنوان: " )2010حممد عودة ( دراسة حممد- 1.4
ملساندة االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال املناطق احلدودية بقطاع غزة"، مع الضغوط وا

هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني درجة التعرض للخربة الصادمة وبني أساليب 
التكيف مع الضغوط، ومستوى املساندة االجتماعية، ومستوى الصالبة النفسية، لدى أطفال 

غزة، والتعرف عما إذا كان هناك فروق يف هذه املتغريات تعزى إىل بعض  املناطق احلدودية بقطاع
املتغريات الدميغرافية التالية: (النوع، مكان اإلقامة، املستوى التعليمي للوالدين)، حبيث استخدم 

) طفل 100الباحث املنهج الوصفي التحليلي حيث تكونت العينة االستطالعية للدراسة من (
ق من صدق وثبات أدوات الدراسة، كما تكونت العينة الفعلية للدراسة من وطفلة، وذلك للتحق

) طفال وطفلة من أطفال املناطق احلدودية بقطاع غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام 600(
الباحث °عداد أربع استبيا¬ت لقياس متغريات الدراسة وهي:(استبانة اخلربة الصادمة، استبانة 

ط، استبانة املساندة االجتماعية استبانة الصالبة النفسية)، وخرجت أساليب التكيف مع الضغو 
  الدراسة بتوصيات التالية:

  . اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته 2لصالبة النفسية واملساندة االجتماعية.1
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. أساليب التكيف مع الضغوط، املساندة االجتماعية كعوامل وسيطة بني اخلربات الصادمة 2
  والصحة النفسية.

  . ýثري اخلربات الصادمة على تطور كرب ما بعد الصدمة لدى البالغني.3
  . األبعاد النفسية واالجتماعية للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.4
  . األبعاد النفسية واالجتماعية للحصار املفروض على قطاع غزة.5
  فلسطيين الداخلي.. املشكالت النفسية لدى العاملني يف األجهزة األمنية بعد االنقسام ال6

بعنوان: "الصالبة النفسية واملساندة  )2012دراسة احلسني بن حسن حممد سيد( - 2.4
االجتماعية واالكتئاب لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية املتضررين وغري املتضررين من 

  السيول مبحافظة جدة"،
ساندة االجتماعية هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى كل من الصالبة النفسية وامل

واالكتئاب لدى طالب املرحلة الثانوية املتضررين وغري املتضررين من السيول مبحافظة جدة 
ومعرفة العالقة بني كل من الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية واالكتئاب لدى طالب املرحلة 

الباحث املنهج  الثانوية املتضررين وغري املتضررين من السيول مبحافظة جدة، حيث استخدم
) طالباً 201) طالباً، منهم(412الوصفي االرتباطي املقارن، مت إجراء الدراسة على عينة قدرها(

) طالبًا من غري املتضررين من طالب املدارس 211من الطالب املتضررين من السيول، و(
ت لقياس الثانوية مبحافظة جدة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث °عداد ثالث استبيا¬

م)/استبانة املساندة  1993متغريات الدراسة وهي:االكتئاب. إعداد الدليم وآخرون (
) وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من 2011االجتماعية/استبانة الصالبة النفسية إعداد خميمر (

  االقرتاحات:
غريات دراسات مماثلة على عينات من مراحل دراسية أخرى من اجلنسني، مع املقارنة مع مت - 1

  العمر، واجلنس، واحلالة االقتصادية. - جديدة كمتغري 
  فاعلية بر¬مج إرشادي يف رفع مستوى الصالبة النفسية لدى الطالب املتضررين.  - 2
  تصميم بر¬مج إرشادي يعمل على حتسني الصحة النفسية لدى الطالب املتضررين.  –3
  لنفسية لدى الطالب املتضررين. دور املساندة االجتماعية يف التخفيف من الضغوط ا - 4
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  األبعاد النفسية واالجتماعية لكارثة سيول حمافظة جدة.  - 5
  اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته 2ملساندة االجتماعية والصالبة النفسية.  - 6
املساندة االجتماعية احلكومية وقت األزمات وأثرها يف حتقيق األمن النفسي للمتضررين من  - 7

  السيول.

: "الصالبة النفسية ) بعنوان2012دراسة خالد بن حممد بن عبد هللا العبديل( - 3.4
وعالقتها ôساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية املتفوقني 
دراسيا والعاديني مبدينة مكة املكرمة"، هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الصالبة النفسية 

لة الثانوية املتفوقني دراسيا والعاديني، وكذلك التعرف على ترتيب استخدام لدى طالب املرح
أساليب مواجهة الضغوط النفسية، كما 'دف الدراسة إىل معرفة العالقة بني الصالبة النفسية 
وأساليب مواجهة الضغوط، وكذلك التحقق من وجود فروق بني الطالب املتفوقني والعاديني يف 

يف أساليب مواجهة الضغوط النفسية، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي الصالبة النفسية و 
) طالبا من طالب التعليم الثانوي، مت اختيارهم 200االرتباطي املقارن، تكونت العينة من (

عشوائيا طبقيا، موزعني على مكتيب الشرق والغرب مستخدما أدوات قياس متثلت يف: مقياس 
) /استبانة الصالبة النفسية إعداد 2009ة (إعداد: اهلاليل،أساليب مواجهة الضغوط النفسي

  )، وخلصت الدراسة 2لتوصيات التالية:2006خميمر (
إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية، تكون معايري تصنيف الطالب إىل متفوق وعادي على  - 1

ز الوطين للقياس أساس التحصيل الدراسي 2إلضافة إىل درجات القدرات العامة املقدم من املرك
  والتقومي.

إجراء دراسات أخرى مماثلة حول الصالبة النفسية وأساليب مواجهة الضغوط النفسية يف  - 2
  بيئات خمتلفة من اململكة العربية السعودية.

القيام بدراسة الصالبة النفسية وأساليب مواجهة الضغوط النفسية وذلك مع عالقتها ببعض  - 3
  حلالة االقتصادية، واجلنسية ).املتغريات مثل (اجلنس، ا

  دراسة العالقة بني الصالبة النفسية ودافعية اإلجناز األكادميي. - 4
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بعنوان:"الصالبة النفسية وأحداث ) 2012دراسة أمحد بن عبدهللا حممد العيايف: ( - 4.4

"، ثاحلياة الضاغطة لدى عينة من الطالب األيتام والعاديني مبدينة مكة املكرمة وحمافظة اللي

هدفت الدراسة احلالية إىل دراسة الصالبة النفسية وأحداث احلياة الضاغطة لدى عينة من 
الطالب األيتام والعاديني مبدينة مكة املكرمة وحمافظة الليث استخدم الباحث املنهج الوصفي 

) طالبًا من مدينة مكة 388) طالباً، (670االرتباطي املقارن وقد تكونت عينة الدراسة من(
) طالبًا من حمافظة الليث، مستخدما يف ذلك أدوات قياس متثلت يف مقياس 292كرمة، و(امل

  مواقف احلياة الضاغطة/ مقياس الصالبة النفسية، فخلصت الدراسة إىل االقرتاحات التالية:

  إجراء دراسة مشاêة تطبق على مناطق أخرى من اململكة. - 1
  اجلامعية.إجراء دراسة مشاêة تنطبق على املرحلة  - 2
إجراء دراسة تتناول كيفية التغلب على أحداث احلياة الضاغطة وأساليب مواجهتها لدى  - 3

  طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
إجراء دراسة مقارنة بني الطالب والطالبات(األيتام والعاديني) يف مراحل التعليم العام  - 4

  الطالبات األيتام والعاديني. واجلامعي 'دف لقياس مستو4ت الصالبة النفسية لدى
فاعلية بر¬مج إرشادي منائي وقائي يف رفع مستوى الصالبة النفسية لدى الطلبة والطالبات  - 5

  األيتام والعاديني.
الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة : "بعنوان) 2005دراسة دخان واحلجاز( - 5.4

دراسة إىل التعرف على مستوى الضغوط اإلسالمية وعالقتها 2لصالبة النفسية لديهم"، هدفت ال
النفسية ومصادره، لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية، وعالقته مبستوى الصالبة النفسية لديهم، 
إضافة إىل ýثري بعض املتغريات على الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة، والصالبة النفسية 

) طالباً 541ينة الدراسة من(لديهم، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وقد تكونت ع
وطالبة من اجلامعة اإلسالمية، استخدمت أدوات قياس متثلت يف:مقياس الضغوط 
النفسية/مقياس الصالبة النفسية، فخلصت الدراسة اىل النتائج التالية: وجود عالقة ارتباطيه 

ية، وأشارت سالبة ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف مستوى الضغوط النفسية والصالبة النفس
) وأن معدل الصالبة النفسية %02.07إىل أن مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة كان(
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) كما بينت الدراسة وجود فروق داللة إحصائية بني الطلبة يف مستوى %88.33لديهم(
  الضغوط النفسية عدا ضغوط بيئة اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور.

وان "العالقة بني درجة التعرض للخربة الصادمة وبني أساليب بعن )2010دراسة عودة( - 6.4
التكيف مع الضغوط، ومستوى املساندة االجتماعية، ومستوى الصالبة النفسية، لدى أطفال 
املناطق احلدودية بقطاع غزة، هدفت الدراسة إىل التعرف عما إذا كان هناك فروق يف هذه 

رافية التالية: (النوع، مكا¬إلقامة، املستوى التعليمي املتغريات تعزى إىل بعض املتغريات الدميغ
) 600وقد تكونت عينة الدراسة من(، للوالدين). استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي

طفال وطفلة من أطفال املناطق احلدودية بقطاع غزة، مت استخدام االدوات التالية:استبانة 
االجتماعية/مقياس الصالبة النفسية، فتوصلت  أساليب التكيف مع الضغوط/استبانة املساندة

النتائج إىل أنه توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني درجة التعرض للخربة الصادمة وكل 
من استخدام أساليب التكيف مع الضغوط واملساندة االجتماعية والصالبة النفسية، ودلت 

غوط والصالبة النفسية تعزى ملتغري الدراسة على عدم وجود فروق يف أساليب التكيف مع الض
مكان اإلقامة، بينما وجد فروقًا يف اخلربة الصادمة وكانت لصاحل حمافظيت خانيونس والشمال، 

  وأن هناك فروقًا يف املساندة االجتماعية لصاحل حمافظة الوسطى.

ى ) بعنوان"الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم لد2002محادة وعبداللطيف(دراسة  - 7.4
طالب اجلامعة"، هدفت إىل التعرف على العالقة بني الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم لدى 

استخدم الباحث املنهج ، طالب جامعة الكويت، واهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
من  212ذكور و 70) طالبا وطالبة. 282الوصفي االرتباطي، وقدتكونت عينة الدراسة من(

 االعتماد على أدوات قياس متثلت يف:مقياس الرغبة يف التحكم من اإل¬ث، مت
مقياس الصالبة النفسية تصميم  ، Burger & Cooper ،1976تصميم

Younkin& Betz،1996 توصلت الدراسة إىل وجودعالقة ارتباطيه إجيابية دالة ،
داخل عينيت الذكور إحصائيًا بني الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم داخل العينة الكلية، و 

  واإل¬ث كل على حدة. 
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وأنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية على املقياسني تبعًا ملتغريات الدراسة األخرى،      
  وهي: احلالة االجتماعية ومعدل الدرجات والعمر.

الرفض الوالدي وعالقته 2لصالبة النفسية  –بعنوان القبول ) 1997دراسة خميمر( - 8.4
الرفض الوالدي وبني الصالبة  –هدفت إىل فحص العالقة بني إدراك القبول جلامعة، لطالب ا

النفسية لدى عينة من طالب اجلامعة  والتحقق من الفروق احلقيقية بني الذكور واإل¬ث من 
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، تكونت من أفراد العينة يف الصالبة النفسية. 

) سنة 21- 19) ذكر وتراوحت أعمارهم بني (75) أنثى، و(88) من الطالب، (163(

استخدم ، )، واختريوا من كلييت العلوم واآلداب جبامعة الزقازيق20.85مبتوسط عمر يقدره (
  ادوات قياس متثلت يف: استبيان القبول والرفض الوالدي/مقياس الصالبة النفسية.

صالبة النفسية لدى أمهات شهداء بعنوان"ال )2008دراسة زينب نوفل أمحد راضي ( - 9.4
انتفاضة األقصى وعالقتها ببعض املتغريات"، هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف إىل عالقة 
الصالبة النفسية بكل من االلتزام الديين واملساندة االجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة 

ستوى الصالبة النفسية األقصى من حمافظات قطاع غزة، والتعرف فيما إذا كانت فروق يف م
لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى يف حمافظات قطاع غزة تعزى لبعض املتغريات الدميغرافية 
(مكان السكن، عمر أم الشهيد، املستوى التعليمي، احلالة االجتماعية، الرتتيب الوالدي 

نة للشهيد، منط الشهادة). استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العي
) أم من أمهات الشهداء انتفاضة األقصى، وذلك للتحقق من 100االستطالعية للدراسة من (

أم من أمهات شهداء األقصى،  361صدق أدوات الدراسة وثبا'ا، وتكونت العينة الفعلية من
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث °عداد أربع استبيا¬ت لقياس متغريات الدراسة 

البة النفسية/استبانة االلتزام الديين/استبانة املساندة االجتماعية، فأسفرت وهي:استبانة الص
  الدراسة على مجلة من النتائج:

  وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني الصالبة واملساندة لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى. - 
ت شهداء وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني مستوى الصالبة وااللتزام الديين، لدى أمها - 

  انتفاضة األقصى يف حمافظات قطاع غزة.
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الصالبة النفسية وعالقتها 2سرتاتيجيات "بعنوان) 2013دراسة حدة يوسفي( - 10.4
املواجهة"، هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على طبيعة العالقة بني الصالبة النفسية 

تكونت العينة من طالبات ، طيواسرتاتيجيات املواجهة، استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتبا
) طالبة من خمتلف التخصصات الدراسية جبامعة 2تنة املسجلني 2ملوسم 75جامعة 2تنة بلغت(

)، مت استخدام أدوات قياس متثلت يف: استبيان الصالبة النفسية إعداد 2009/2010اجلامعي(
ي، وأسفرت الدراسة على عماد حممد خميمر، ومقياس إسرتاتيجيات املواجهة إعداد أنور الشرقاو 

  النتائج التالية:

  مستوى الصالبة النفسية لدى الطالبات مرتفعا. - 
تنوع إسرتاتيجيات املواجهة اليت تستخدمها طالبات اجلامعة بني إسرتاتيجية التماس العون  - 

االسرتاتيجيات اإلجيابية واالسرتاتيجيات السلبية، ويستخدمن اسرتاتيجية التماس العون بدرجة 
  أكرب.

هناك عالقة إجيابية بني الصالبة النفسية واالسرتاتيجيات اإلجيابية للمواجهة لدى طالبات  - 
  اجلامعة.

هناك عالقة سلبية بني الصالبة النفسية واالسرتاتيجيات السلبية للمواجهة لدى طالبات  - 
  اجلامعة.

  .التعقيب على الدراسات السابقة:5

  من حيث األهداف:  -أوال
اطالع الباحث على الدراسات السابقة الحظ تنوّع الباحثني يف أهدافهم اليت حددوها بعد      

يف دراسا'م عن الصالبة النفسية، حيث أن بعضهم حاول التعرف على مستوى الصالبة 
م)، كماهدفت دراسات أخرى إىل البحث يف  2010النفسية كما يف دراسة كل من(عودة، 

تغريات (السلوكية، النفسية، االجتماعية، الصحة النفسية، عالقة الصالبة النفسية ببعض امل
الضغوط احلياتية، مهارات املواجهة، الناهك النفسي، الرغبة يف التحكم، االلتزام الديين واملساندة 

) (محادة، 2005االجتماعية، اخلربة الصادمة وأساليب التكيف)، كماجاء يف (دخان، احلجار، 
م)، يف حني حاول بعضهم التعرف على دور  2010ة، م)، (عود 2002عبد اللطيف، 
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)، ومعرفة 1997الصالبة النفسية يف التخفيف من أثر األحداث الضاغطة كما يف (خميمر 
  ).2013العالقة بني الصالبة النفسية واسرتاتيجيات املواجهة كما يف دراسة (يوسفي، 

  من حيث العينة: -yنيا

ة تبعا الختالف أهداف تلك الدراسات، ووفقا ولتوافر اختلفت عينات الدراسات السابق     
العينات، فقد طبقت عدد من الدراسات على عينة طالب وطالبات اجلامعات، كما يف دراسة 

)، (دخان، 1997)، (خميمر،2012)، (العيايف، 2012)، (العبديل، 2012(السيد 
دة، عبد اللطيف، ). وطبقت بعض الدراسات على املدارس واألطفال (محا2005احلجار، 
  ).2013) ودراسة (يوسفي، 2010)، (عودة، 2002

  yلثا: من حيث األدوات:

أمجع الباحثون على استخدام مقياس الصالبة النفسية مع اختالفهم يف إعداد املقياس، وأهم      
) كما عند (دخان، 1998ثالثة مقاييس استخدمتها الدراسات السابقة هي: مقياس خميمر(

)، مقياس 2012، كما عند (العيايف، 1974)، ومقياس ماديو كو2زا 2005احلجار، 
)، ودراسة 2012)، (السيد 2002) كما يف دراسة (محادة، عبداللطيف، 1990ليونكنوبيتز(
  ).2013(يوسفي، 

  من حيث النتائج:-رابعا

أن توصلت نتائج الدراسات حول الصالبة النفسية إىل عدد كبري من النتائج كان منها      
مستوى الصالبة النفسية يتأثر مبتغريات أخرى، مثل الضغوط النفسية، وأن هناك عالقة سلبية 

)، كما 2005دالة إحصائيا بني الصالبة النفسية والضغوط كما يف دراسة (دخان، احلجار، 
م) إىل وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني 2002توصلت دراسة (محادة، عبداللطيف، 

فسية والرغبة يف التحكم، كم أظهرت بعض الدراسات وجود عالقة بني الصالبة الصالبة الن
النفسية وبعض املتغريات النفسية (االلتزام الديين، املساندة االجتماعية، اخلربة الصادمة، مواجهة 

)، 2012)، (العبديل 2012)، (العيايف 2010الضغوط)، وذلك يف دراسات(عودة، 
) وجود عالقة بني الصالبة النفسية 2013سة (يوسفي، )، كما توصلت درا2008(زينب

  واسرتاتيجيات املواجهة.
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  مكانة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: -خامسا

يتضح من الرتاث االنساين واألديب ملتغري الصالبة النفسية وربطه 2لعديد من أساليب املواجهة 
لدراسات أغفلت عن البحث يف مستوى واملساندة والضغوط النفسية واالجتماعية، إال أن ا

الصالبة النفسية مبعزل عن املتغريات النفسية 2عتبارها متغري واقي من الضغوط فاألهم يف هذه 
الدراسة معرفة مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد النشاطات البدنية والر4ضية جبامعة 

شري اىل مستوى اساليب املواجهة املسيلة، ومعرفة مستوى الصالبة النفسية مهم جدا ألنه ي
ومستوى الضغط وغريها من املؤشرات، كما تعد الدراسة احلالية أو دراسة تدرس متغري مستوى 

  الصالبة النفسية مبعزل عن املتغريات األخرى.
  إجـراءات الدراسة

 حمددات الدراسة: -6

  :.احملدد املكاين1.6

  2ملسيلة. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية
 10/38أنشئ معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم: 

املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  2010يناير سنة  25املوافق لـــــ  1931صفر  09املؤرخ يف 
 2001 سبتمرب سنة 18املوافق لــــ  1422مجادي الثانية عام  30املؤرخ يف  02/247رقم 

املتضمن إنشاء جامعة املسيلة وال سيما املادة األوىل منه اليت حتدد عدد الكليات واملعاهد اليت 
تتكون منها جامعة املسيلة،حيث أنشئت أقسام مكونة ملعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

نية منه تنص السيما املادة الثا 2010فيفري  24املؤرخ يف  52والر4ضية مبوجب القرار الوزاري 
 -جامعة املسيلة - على ما يلي : تنشأ لدى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 

  األقسام التالية:
  قسم اإلدارة التسيري الر4ضي . - 
  قسم النشاط الر4ضي املكيف. - 
  قسم التدريب الر4ضي . - 
  قسم اإلعالم واالتصال الر4ضي. -   قسم الرتبية البدنية. - 
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  م. 2012/2013املوسم اجلامعي:.احملدد الزماين: 2.6

  .2013ماي من عام  20أفريل إىل 28أجريت الدراسة حتديدا يف الفرتة ما بني :
-طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة  -.احملدد البشري:3.6

  م العلمية.اجلزائر، على اختالف أعمارهم ومستو4'م األكادميية، وختصصا'

  استخدمنا املنهج الوصفي ملالئمته لتساؤالت الدراسة. منهج الدراسة: -7

تمع الدراسة من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية تكون جم  عينة الدراسة: -8
) طالبا 2ملواصفات 242والر4ضية 2ملسيلة (اجلزائر)، اختريت منه عينة عشوائية طبقية قوامها (

  املوضحة يف اجلدول أد¬ه.
صفات العينة األساسية.1جدول رقم (   ): يبّني موا

  النسبة املئوية  التكرار  ستقلةمستو#ت املتغريات امل  املتغريات املستقلة

  

  السن

  ٪55.8  135  سنة 23سنة اىل  18مابني 

  ٪44.2  107  سنة فأزيد 24

  ٪ 100  242  ا�مــــــــــــــــوع:

  ٪31.8  77  السنة الثانية  املستوى األكادميي

  ٪38  92  السنة الثالثة

  ٪30.2  73  املاسرت

  ٪ 100  242  ا�مــــــــــــــــوع:

  ٪19.8  48  الرتبية البدنية  صص العلميالتخ

  ٪21.1  51  التدريب الر#ضي

  ٪20.7  50  االعالم  واالتصال الر#ضي

  ٪17.8  43  االدارة والتسيري الر#ضي

النشاط البدين الر#ضي 

  املكيف

50  20.7٪  

  ٪ 100  242  ا�مــــــــــــــــوع:
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متثيال للمجتمع مبقدار متوازن تشمل عينة  )، أن العينة ممثلة1يتضح من اجلدول رقم (     
سنة فأزيد   24أعمار)، والعينة تشمل ٪55.8(سنة بنسبة  23سنة اىل  18ما بني أعمار 
السنة الثانية والثالثة وطلبة املاسرت بنسب على التوايل  )، وعينة مشل من طلبة٪44.2(بنسبة 

)، وطالب التدريب ٪19.8) وطالب الرتبية البدنية بنسبة (30.2٪ -38٪ -31.8٪(
)، وطلبة االدارة ٪20.7) وطالب االعالم واالتصال الر4ضي بنسبة(٪21.1الر4ضي بنسبة (

)، ٪20.7)، وطلبة النشاط البدين والر4ضي املكيف بنسبة (٪17.8والتسيري الر4ضي بنسبة(
  مما يوضح خاصية التمثيل الشامل لعينة الدراسة.

  أدوات الدراسة:-9

  ):2011لصالبة النفسية إعداد خميمر ( .مقياس ا1.9

يوجد الكثري من املقاييس املستخدمة لقياسها بشكل عام، ومجيعها مت تطويرها يف ضوء      
). وقد اختار الباحث مقياس الصالبة النفسية الذي أعده Kopaza ،1979نظرية كو2زا (

 47ية، واألداة مكونة من ) وهي أداة تعطي تقديرًا كمًيا لصالبة الفرد النفس2011خميمر (
عبارة تركز على جوانب الصالبة النفسية للفرد، وتقع اإلجابة على املقياس يف ثالثة مستو4ت 

ال تنطبق أبًدا) وترتاوح الدرجة لكل عبارة ما بني ثالث  –تنطبق أحياً¬  –(تنطبق دائًما 
، 2ا كانت تنطبق أحياً¬ ، إذ3درجات ودرجة واحدة، مبعىن إذا كانت اإلجابة (تنطبق دائًما 

درجة،  141إىل  47موع الكلي لألداة ما بني ì). وبذلك يرتاوح ا1إذا كانت ال تنطبق أبًدا 
  حيث يشري ارتفاع الدرجة إىل ز4دة إدراك املستجيب لصالبته النفسية.

مت وضع بعض   Response Set وللتقليل من امليل الختاذ منط óبت لالستجا2ت      
رات يف عكس اجتاه العبارات األخرى، أي تشري هذه العبارات املعكوسة إىل اجلانب السليب العبا

، 13، 10، 9، 6، 3للصالبة و2لتايل فإن هذه العبارات، واليت تقابل يف املقياس األعداد (
)، ينبغي أن تصحح يف االجتاه  45، 43، 38، 32، 29، 28، 27، 24، 20، 16

، ال 2، تنطبق أحياً¬ 1العبارات تصحح كالتايل: (تنطبق دائًما العكسي، ( مبعىن أن هذه 
 31عبارة، أي  15) وبلغ عدد العبارات اليت جيب أن توضع هلا الدرجة املعكوسة 3تنطبق أبدا 

  من جمموع عبارات االستبيان. %
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  والصالبة النفسية تقع يف ثالثة أبعاد،هي:

لنفسي، يلتزم به الفرد جتاه نفسه هو نوع من التعاقد ا: Commitmentااللتزام -أ
عبارة، وتشري الدرجة املرتفعة  16وهذا البعد يتكون من  وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله.

  على هذا البعد إىل أن الفرد أكثر التزاًما جتاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين.

له حتكم فيما  ويشري إىل مدى اعتقاد الفرد أنه °مكانه أن يكون: Controlالتحكم –ب 
 15يلقاه من أحداث، ويتحمل املسئولية الشخصية عما حيدث له، وهذا البعد يتكون من

عبارة، وتشري الدرجة املرتفعة على هذا البعد إىل أن الفرد لديه حتكم واعتقاد يف مسئوليته 
  الشخصية عما حيدث له.

جوانب هو أمر مثري  وهو اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من تغري على Challengeالتحدي –ج 
ديًدا له، مما يساعده على املبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة 'وضروري للنمو أكثر من كونه 

  املصادر النفسية واالجتماعية اليت تساعد الفرد على مواجهة الضغوط بفاعلية. 
رد ôن أي عبارة، وتشري الدرجة املرتفعة على هذا البعد إىل اعتقاد الف16وهذا البعد يتكون من 

ديًدا له، مما يساعده على 'تغيري يطرأ على حياته إمنا هو أمر مثري وضروري للنمو أكثر من كونه 
  املبادأة واالستكشاف والتحدي.

  ومت حتديد ثالث مستو4ت للصالبة النفسية، وهي كالتايل:     
  أ. مستو#ت الدرجة الكلية للصالبة النفسية:

) فإن هدا يعين أن مستوى الصالبة لدى 78- 47اوح ما بني (* إذا كان جمموع الدرجات ترت 
 املفحوص منخفض.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 109-79* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
 املفحوص متوسط.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة 141-110* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
 فع.لدى املفحوص مرت
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  ب . مستو#ت بعدي االلتزام والتحدي:

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 26- 16* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
  املفحوص منخفض.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 37- 27* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
  املفحوص متوسط.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 48- 38اوح مابني (* إذا كان جمموع الدرجات ترت 
 املفحوص مرتفع.

  ج. مستو#ت بعد التحكم:

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 24- 15* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
 املفحوص منخفض.

بة لدى ) فإن هذا يعين أن مستوى الصال35- 25* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
 املفحوص متوسط.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى  45-36* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني ( 
 املفحوص مرتفع.

  اخلصائص السيكومرتية ألداة القياس:-10

 الصدق: -10-1

حلساب صدق أداة الدراسة مت اللجوء إىل الصدق التمييزي، مبعىن آخر هل مقياس الصالبة      
صالبة النفسية املرتفع والذين ميلكون مستوى من ال فسية يستطيع أن مييز بني من ميلكون الن

مستوى من الصالبة النفسية املنخفض؛ فإذا كان األمر كذلك فان املقياس صادق فيما يقيس 
  و2لفعل يقيس ما وضع ألجله.

  الصدق التمييزي �سلوب املقارنة الطرفية: -

) طالبا، 37من طريف التوزيع للدرجات اليت حصل عليها( )%27مت سحب أزيد من(     
) أفراد، 10وزعت عليهم أداة القياس بعد ترتيبها من أعلى إىل أدىن درجة، أخذ¬ من كل طرف(
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وبعدها مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل عينة على حدى، مث حسبت 
  ).179، 2007 املتطرفتني (معمرية، قيم "ت" لداللة الفروق بني اìموعتني

ميثل قيم "ت" لداللة الفروق بني متوسطات العينة العليا والعينة الدنيا يف مقياس ) 2رقم (جدول 

  الصالبة النفسية

  العينة العليا  

  10ن =

  العينة الدنيا

  قيمة " ت "  10ن =

  ع  م  ع  م

  11,07 1,79 35,10 1,17 42,60 االلتزام

  6,06 1,56 32,30 1,88 37,00 التحكم

  3,11 3,56 35,50 3,47 40,40 التحدي

  7,74 4,50 102,90 5,33 120,00 الكل

  ).α 0,01 ≤**قيمة " ت " دالة إحصائيا عند مستوى (
) أن قيمة " ت " لداللة الفرق بني املتوسطني دالة إحصائيا عند 6يتبني من اجلدول رقم (     

  املستوى

 )≥ α 0,01مما 2- 10+10) أي (ن=2- 2+ن1يلني ودرجة احلرية(ن=ن) لداللة الذ ،(

يشري ôن أداة القياس هلا القدرة على التمييز بني اìموعتني وهذا دليل على صدقها، سواء يف 

 α ≤أداة القياس ككل وأيضا يف حماورها الثالثة ألن قيم " ت " اìدولة عند مستوى الداللة (

هي أقل من القيم احملسوبة سواء يف األبعاد أو املقياس  و  2.87) جاءت مساوية لـــــ: 0,01

  ككل.

 الثبات: 10-2

). وقد مت حساب ثبات 429، 2004يقصد 2لثبات دقة املقياس أو اتساقه (رجاء ابوعالم،

  :النفسية يف الدراسة احلالية بطريقتني مها مقياس الصالبة

 وهو معامل مقبول. 0.82معامل ألفاكرونباخ:  - 1

 0.66لتجزئة النصفية: حيث وجد¬ االرتباط بني النصفني (ر) يساوي: طريق ا - 2

+ر جند القيمة 1ر على 2و2ستخدام معادلة تصحيح الطول لسبريمان براون اليت تساوي: 
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، وهوبدوره مقبول 0.78، وعن طريق معادلة جتمان وجد¬ه يساوي القيمة: 0.80تساوي: 
  نتائج.مما يعين أن املقياس óبت فيما يعطي من 

إن أداة الدراسة املستخدمة، استخلصت من مراجع علمية وحبوث ودراسات أكادميية،      
وأثبتنا ثقلها العلمي حيث كانت معامالت الصدق والثبات عالية، هذا ما شجعنا على تطبيقها 

  يف بيئة اجلزائرية.
امعيني مما يؤكد كما أáا بدت سهلة وواضحة ومفهومة الفقرات واملعاين لعينة الطلبة اجل   

مناسبتها ملستوى هذه الفئة، حيث نؤكد هنا على أننا و مبعية من ساعد¬ يف العمل مل نسجل 
أي غموض، أو ýويل لعبارات أداة القياس من طرف املستجيبني، وهذا إن دل على شيء إمنا 

علنا نؤكد يوحي مبوضوعية أداة الدراسة وهو مقوم آخر يضاف لشروط األداة اجليدة، هذا ما جي
أداة القياس املستعملة يف دراستنا واملتمثلة يف مقياس الصالبة النفسية تتميز بثبات وصدق أن 

  عاليني وموضوعية  جيعلنا نراهن عليها يف مجع بيا¬ت ميكن الوثوق êا.

 : األساليب اإلحصائية املطبقة-10-3

اآليل ولتسهيل املهمة متت بعد مجع االستبا¬ت مت ادخال الدرجات يف جهاز احلاسب      
املتوسطات مستخدمني حتديدا )، spssاالحصائية للعلوم االجتماعية ( االستعانة 2لرزمة

احلسابية واالحنرافات املعيارية، واختبار (ت) للمجموعات املستقلة للتحقق من أهداف الدراسة، 
 .(One Way ANOVA)وكذا  اختبار حتليل التباين األحادي 

  هذه الدراسة على املتغريات اآلتية: اشتملت     

  أوال: املتغريات املستقلة: 

  السن:  - 1

  سنة. 23سنة اىل  18من  -1.1
  سنة فما فوق. 24 -2.1

 املستوى األكادميي:  -2

  السنة الثانية. -1.2
  السنة الثالثة. -2.2
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  املاسرت -3.2

  التخصص العلمي:  -3

  الرتبية البدنية. -1.3
  ي.التدريب الر4ض -2.3
  االعالم واالتصال الر4ضي. -3.3
  االدارة والتسيري الر4ضي. -4.3
  النشاط البدين الر4ضي املكيف. -5.3

  استجا2ت أفراد عينة الدراسة على مقياس الصالبة النفسية.yنيا: املتغريات التابعة: 

  عرض النتائج:-11

  عرض نتائج اخلاصة !لتساؤل األول: -11-1

ول على: ما مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد العلوم النشاطات البدنية ينص التساؤل األ     
والر4ضية 2ملسيلة، وللكشف واإلجابة عن هذا، مت االعتماد على التكرارات والنسب املئوية لتحديد 

  مستوى الصالبة النفسية، فأسفرت عن النتائج موضحة يف اجلدول التايل:
  أبعاد مقياس الصالبة النفسية ومستو#ت الدرجة الكلية للصالبة النفسية): يبّني مستو#ت 3جدول رقم (

  النسب املئوية  التكرارات  املستو#ت  احملاور

 - -  املنخفض  االلتزام

 ٪23.1 56  املتوسط

 ٪76.9 186  املرتفع

  ٪ 100  242  ا�موع

  -  - املنخفض  التحكم

 ٪ 88.0 213 املتوسط

 ٪ 12.0 29 املرتفع

  ٪ 100  242  وعا�م



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة لعلم�ةالمجلة ا                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

181 

 ٪4. 1 املنخفض  التحدي

 ٪45.9 111 املتوسط

 ٪ 53.7 130 املرتفع

  ٪ 100  242  ا�موع

  -  - املنخفض  الصالبة النفسية

 ٪ 36.0 87 املتوسط

 ٪ 64.0 155 املرتفع

  ٪ 100  242  ا�مــــــــــــــــوع:

     
ية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات مستو�لصالبة النفس ) أن3يتضح من خالل اجلدولرقم ( 

)، وكذلك احلال ملؤشري االلتزام ٪ 64.0النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة مرتفع بنسبة(
)، يف حني أن مستوى التحكم لدى أفراد عينة الدراسة ٪ 53.7) والتحدي بنسبة(٪76.9بنسبة(

ة عند العينة ما عدا بعد التحكم، )مما يشري اىل ارتفاع مستوى الصالبة النفسي٪ 88.0متوسط بنسبة(
 مما ينبأ مبشكالت سلوكية ونفسية لدى عينة الدراسة.

  

  عرض نتائج السؤال الثاين:11-2

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الصالبة ينص التساؤل الثاين على:      
لة تعزى ملتغريات النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسي

ولإلجابة على هذا التساؤل استعملنا اختبار"ت" الدراسة(السن، املستوى الدراسي، التخصص)؟
لداللة الفروق يف متغري السن، وحتليل التباين لداللة الفروق يف متغري املستوى الدراسي، 

 النتائج االحصائية - 6- ورقم-5-ورقم - 4- والتخصص، وميثل كل من اجلدول رقم
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): يبّني داللة الفروق بني أفراد عينة الدراسة يف أبعاد مقياس الصالبة النفسية والدرجة 4ل رقم (جدو 

  الكلية للصالبة النفسية تبعا ملتغري السن.

اختبار " ت   االحنراف  املتوسط  العدد  السن  احملاور

"  

  الداللة

 0.01 2.61 3.35 39.29 135  سنة 23اىل  18من   االلتزام
 3.02 40.38 107  فما فوقسنة  24  دالة

  0.26  1.12 2.78 34.20 135 سنة 23اىل  18من   التحكم
 2.68 34.60 107 سنة فما فوق  24  غري دالة

  0.05 1.92 3.60 37.57 135 سنة 23اىل  18من   التحدي
 3.59 38.47 107 سنة فما فوق 24 دالة

الصالبة 

  النفسية

  0.01  2.42 7.73 111.08 135 سنة 23اىل  18من 
 7.46 113.46 107 سنة فما فوق 24  دالة

تساوي  0.01وعند  1.64تساوي القيمة: 0.05للتذكري قيمة " ت " اìدولة عند 
  2.32القيمة:

)، أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة 4يتضح من خالل اجلدول رقم (     
سنة فما فوق وذلك مبتوسط حسايب قدره 24ر يف السن من النفسية تعزى ملتغري السن لصاحل األكاب

سنة بلغ متوسط الصالبة النفسية لديهم  24إىل18)، يف املقابل جند عينة 113.46(
)، ووجود فروق دالة يف كل من بعدي التحدي وااللتزام، وعدم وجود فروق يف بعد 111.08(

  التحكم تعزى ملتغري السن.
  
  

ن األحادي ألفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس الصالبة النفسية وعلى ) حتليل التباي5جدول رقم (

  املقياس بصورته الكلية تبعا ملتغري املستوى الدراسي.
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قيمة  مستوى الداللة

 ف

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

جمموع 

 املتوسطات

  احملاور مصدر التباين

  

  لتزاماال بني ا�موعات 25.872 2 12.93 1.22 غري دالة290.

 داخل ا�موعات 2524.079 239 10.56 ــــــ ـــــ

 ا�موع 2549.950 241 ـــــ ـــــ ـــــ

 التحكم بني ا�موعات 4.458 2 2.22 29. غري دالة740.

 داخل ا�موعات 1810.803 239  7.57 ـــــ ـــــ

 ا�موع 1815.260 241 ـــــ ـــــ ـــــ

 التحدي بني ا�موعات 540. 2 27. 02. غري دالة980.

 داخل ا�موعات 3157.311 239 13.21 ـــــ ـــــ 

 ا�موع 3157.851 241 ـــــ ـــــ ـــــ

الصالبة  بني ا�موعات 62.203 2 31.10 52. غري دالة590.

 داخل ا�موعات 14204.297 239 59.43 ـــــ ـــــ النفسية

 ا�موع 14266.500 241 ـــــ ـــــ ـــــ

)، أنه ال 5يتضح من خالل اجلدول رقم ( 2.99للتذكري قيمة " فا " اìدولة تساوي القيمة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري املستوى الدراسية وهذا 

اجلدولية بلغت  )، يف املقابل جند قيمة ف0.52ما دلت عليه قيمة ف احملسوبة اليت بلغت( 
)، كما مل يكن هناك فروق دالة يف كل من بعد التحدي وااللتزام والتحكم تعزى 2.99(

) 0.29/0.74/0.98للمستوى الدراسي حيث بلغت "فا" احملسوبة لألبعاد على التوايل (

  .)2.99وهي كلها أقل من " فا" اجلدولية البالغة (
عينة الدراسة على أبعاد مقياس الصالبة النفسية وعلى  ) حتليل التباين األحادي ألفراد6جدول رقم (

  املقياس بصورته الكلية تبعا ملتغري التخصص الدراسي.

قيمة  مستوى الداللة

 ف

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

جمموع 

 املتوسطات

  احملاور مصدر التباين

  

  االلتزام بني ا�موعات 25.469 4 6.36 59. غري دالة660.
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 داخل ا�موعات 2524.482 237 10.65 ــــــ ـــــ

 ا�موع 2549.950 241 ـــــ ـــــ ـــــ

2.1 غريدالة070.
3 

 التحكم بني ا�موعات 63.205 4 15.80

 داخل ا�موعات 1752.056 237  7.39 ـــــ ـــــ

 ا�موع 1815.260 241 ـــــ ـــــ ـــــ

1.3 غريدالة230.
9 

 التحدي ا�موعاتبني  72.707 4 18.17

 
 داخل ا�موعات 3085.144 237 13.01 ـــــ ـــــ

 ا�موع 3157.851 241 ـــــ ـــــ ـــــ

الصال بني ا�موعات 192.163 4 48.04 80. غريدالة520.

بة 

 النفسية

 ـــــ ـــــ
59.38 

237 14074.33
7 

 داخل ا�موعات

 ـــــ ـــــ
 ـــــ

241 14266.50
0 

 موعا�

)، أنه ال 6يتضح من خالل اجلدول رقم ( .2.9للتذكري قيمة " فا " اìدولة تساوي القيمة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري التخصص وهذا ما 

)، يف املقابل جند قيمة "فا" اجلدولية 0.80دلت عليه قيمة ف احملسوبة اليت بلغت( 
كما مل يكن هناك فروق دالة  احصائًيا يف كل من بعد التحدي وااللتزام والتحكم   )،2.9بلغت(

 -تعزى ملتغري التخصص، حيث بلغت " فا " احملسوبة لألبعاد على التوايل
 .)2.9وهي كلها أقل من " فا " اجلدولية البالغة ( -0.66/0.07/0.23

  تفسري النتائج:-12

  األول: .مناقشة النتائج اخلاصة !لسؤال1.12

مستوى الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة مرتفع بنسبة  ) أن3يتضح من خالل اجلدول رقم (     
)، يف حني ٪ 53.7)، والتحدي بنسبة (٪76.9)، وكذلك احلال ملؤشري االلتزام بنسبة (64.0٪(
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فاع مستوى )، ممّا يشري اىل ارت٪ 88.0أن مستوى التحكم لدى أفراد عينة الدراسة متوسط بنسبة (
الصالبة النفسية عند العينة ما عدا بعد التحكم، وهذا يشري إىل اعتقاد عينة الدراسة بنسبة متوسطة 
يف قدر'م على التأثري يف جمر4ت احلياة الضاغطة بطريقة متوسط، ممّا ينجر عنه هذا الكثري من 

كتئاب، كلما ظهر املثري املسبب املؤشرات السلبية يف الشخصية كالقلق، وتقلب املزاج، واالنفعال، واال 
لذلك يف احلياة اجلامعية لدى هاته الفئة، ونقول أن هاته السمة قلما تتواجد مستوى مرتفع لدى 
األفراد يف اìتمع لعدم الضبط والكف وعدم االقتدار، فنفسر ذلك إال التكوين النفسي والرتبوي للفرد 

غرس قيم يف األفراد مثل: اإلرادة، العزمية، والتحدي، تعجل وللمجتمع، فالتشرب 2لثقافة الرتبوية اليت ت
بظهور شخصية صلبة مزودة ببناء معريف منسجم وعقالين يساير أحداث احلياة الضاغطة بعقالنية 
ورزانة، هذا من جهة التكوين النفسي والرتبوي، كما ننتبه أن مستوى التحدي ال يرتبط فقط 

فقط، بل البد أن ال ننسى أن شدة املوقف أو األزمة أو احلياة اليت  2لتكوين النفسي والرتبوي لألفراد
يعيشوها األفراد يف اìال االجتماعي أو الر4ضي أو املدرسي أو املهين مؤشر الخنفاض أو ارتفاع يف 
املستوى سواء 2لسلب أو اإلجياب، إال أن النتيجة  العامة تؤكد أنه يوجد مستوى من الصالبة 

) أن مستوى الصالبة النفسية 2013ع لدى عينة الدراسة وهذا يتفق مع دراسة (يوسفي،النفسية مرتف
لدى الطالبات مرتفع، وهذا يؤشر أن المتالكهم خلصائص الصالبة النفسية يستطيعون êا مقاومة 

أن ، (Kach,1987) أحداث احلياة بطريقة اجيابية وبشخصية صلبة، وهذا ما يؤكد عليه
عامًال ملقاومة الضغوط وعدم اإلصابة 2ألمراض النفس جسمية، كما جند  الشخصية الصلبة تعد

امتالك لعينة الدراسة مستوى الصالبة النفسية مرتفع مينع من التأثريات السلبية وهذا ما جاء يف دراسة 

 (1987,Adakin) أن الصالبة الشخصية متنع التأثريات السلبية لضغوط احلياة، ممّا ينبأ بسالمة
) أن مستوى 2005لنفسية واجلسمية لدى األفراد وهذا ما خلصت إليه دراسة (حراوبية،الصحة ا

  الصالبة النفسية مؤشر على احلفاظ على صحة االنسان النفسية واجلسمية.
ومنه نستنتج أن مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد النشاطات البدنية والر4ضية مرتفع      

د التحكم، وهذا يرجع إىل منط تكوين ودراسة الطلبة مبعهد النشاطات بعامة، ومتوسط خباصة يف بع
البدنية والر4ضية الذي هو يتنوع بني األعمال املوجهة والتدريبات الر4ضية، قد تلعب هاته املتغريات 
دورًا مسامهًا ووسيط لوجود هذا املستوى املرتفع يف الصالبة النفسية هذا من جهة، كما نستطيع القول 
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هذا املستوى املرتفع مؤشر اجيايب الستمرار الصالبة النفسية يف مرحلة عمرية متقدمة، ألن متغري أن 
ويف خروج طلبة معهد  -وهذا ما سنكشف عنه الحًقا -السن يزيد من مستوى الصالبة النفسية 

ن هذه الفئة النشاطات البدنية والر4ضية ملزاولة مهنة التدريس أو التسيري أو اإلعالم، كل ما نفسره ا
تتصف خبصائص الصالبة النفسية وقادرة أن تتعايش مع أحداث احلياة املهنية الضاغطة بكل أرحيية، 

  مع التأكيد على ضرورة تنمية خاصية التحكم.

)، أنه توجد فروق 4يتضح من خالل اجلدول رقم (.مناقشة النتائج اخلاصة !لسؤال الثاين:2.12
 24صالبة النفسية تعزى ملتغري السن لصاحل األكابر يف السن من ذات داللة إحصائية يف مستوى ال

)، أنه ال توجد فروق ذات 6) واجلدول رقم(5يتضح من خالل اجلدول رقم (كما سنة فما فوق،  
  داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري املستوى الدراسية والتخصص.

ة يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري السن لصاحل ويشري وجود فروق ذات داللة إحصائي      
األكابر يف السن أن متغري املعدل العمر يساهم يف رفع مستوى الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة، 
وميكن تفسري ذلك للخربة احلياتية اليت ميتلكها الفرد الكبري مقارنة الفتقار اخلربة عند الفرد األقل سننا 

هذا املتغري يف خربة النضج الذهين والعقلي والفزيولوجي للفرد، فمن الناحية العصبية  منه، كما يساهم
املعرفية أن النواقل العصبية تساهم يف ز4دة او نقصان السلوك ومن ذلك جند الناقل العصيب 

 ، فز4دة يف هذا الناقل العصيب نتيجة مرحلة عمرية مبكرة ومتغرية ينتج عنهSerotoninالسريوتونني
سلوك عدم الضبط ومن ذلك السلوك العنف كنوع من اخنفاض مستوى الصالبة النفسية، واخنفاض 
هذا الناقل العصيب بسبب النضج النسيب يولد السلوك املتوازن وعدم الشعور 2لضغط ومن ذلك ز4دة 

ر سنا يف مستوى الصالبة النفسية لدى األكابر سنا، إال ان هذه الفروق بني االكابر سنا واألصاغ
لدى عينة الدراسة تقر بوجود فرق جوهري ودال إحصائي، تتفق مع عدة دراسات فنجد دراسة 

) ختلص لعدم وجود فروق يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري 2002(محادة وعبد اللطيف
السن، وهذا يرجع للفروق يف االوضاع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية بني طلبة اجلامعات يف 

لكويت وطلبة اجلامعات يف دولة اجلزائر، والدراسة احلالية اليت اجنزت يف بيئة جزائرية ختتلف عن دولة ا
الكويت.كما ميكن تفسري هذا االختالف اىل مسألة اخنفاض الضغط الدراسي لدى فئة األكابر سنا 

عكس فئة 2عتبارهم على وشك التخرج وقلة ضغط الرب¬مج الدراسي من الناحية األكادميية، 
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األصاغر سنا 2عتبارهم مازالوا يف بداية الدراسة والتكوين وعدم التكيف مع متطلبات الرب¬مج 
ويشري عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية الدراسية واملنجزات الدراسية.

مصدر الضغوط أو  تعزى ملتغري املستوى الدراسية والتخصص، إال أن هذين املتغريين ال يشكالن
، وأن الدراسات السابقة مل تشر إىل مسامهة متغري القلق مما ال يؤثران على مستوى الصالبة النفسية

)  2005كدراسة (دخان، احلجار،   - وهذا يف حدود اطالعنا - املستوى الدراسي والتخصص
) ودراسة 2012) ودراسة (العبديل 2012) ودراسة (العيايف 2010ودراسة (عودة، 

هذه الدراسات أنه هناك متغريات نفسية تتحكم )، وتؤكد 2013) ودراسة (يوسفي، 2008زينب(
  مثل الضغوط النفسية، املساندة، مسات الشخصية، وأساليب املواجهة، وغريها.يف مستو4ت الصالبة 

دة ومنه نستنتج أن متغري السن يساهم يف عملية النضج الذهين والفيسيولوجي، واخلربة يف ز4     
مستوى الصالبة النفسية، وأن املستوى الدراسي والتخصص ال يسهمان يف خفض مستوى الصالبة 

  النفسية.

يعد موضوع الصالبة النفسية من املتغريات الواقية من الضغوط ألحداث احلياة .استنتاج عام:13
البة النفسية الكدرة، ومنه الدراسة احلالية عاجلت جزءا هاما بطريقة ميدانية لتستشف مستوى الص

لدى فئة وشرحية تعترب مورد بشري يف املنظومة التعليمة أال وهي فئة طلبة املعاهد الر4ضية، 
و2خلصوص طلبة معهد النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة، ويف ضوء التنقيب عن مسببات الضغط 

 لعلم النفس الصحي، ýيت الدراسة احلالية تعاجل أهم مصدر رئيس حبثوا فيه العديد من الدارسني
والصحة النفسية، ويبقى مدروسا 2رتباطه 2لعديد من املتغريات النفسية واالجتماعية، يف حني ýيت 
الدراسة احلالية لتقدم رؤى واضحة عن خصائص الصالبة النفسية لدى طلبة اجلامعة بعامة، ومستوى 

- اهلام لوحدها ضمن تلك الدراسات الصالبة النفسية خباصة، وهذا خيول للدراسة احلالية التموضع
وهذا القتناعنا ôمهية مستوى الصالبة النفسية لدى الفرد 2عتباره متغري واقًيا  -هذا يف حدود اطالعنا

مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات من الضغوط، حبيث أسفرت النتائج أن 
لك احلال ملؤشري االلتزام والتحدي، يف حني أظهرت النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة مرتفع، وكذ

النتائج أن مستوى التحكم لدى أفراد عينة الدراسة متوسط، وأشارت النتائج أيضا اىل وجود فروق 
ذات داللة احصائية بني الطلبة يف الصالبة النفسية تعزى ملتغري السن ولصاحل األكرب سنا، ومل تشر 
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لة إحصائية بني الطلبة يف الصالبة النفسية ال يف املستوى الدراسي، النتائج إىل وجود فروق ذات دال
  وال حىت يف التخصص، ويف ضوء ما مت التوصل إليه نقرتح ما يلي:

 * تنمية خاصية التحكم لدى عينة الدراسة يف حبوث أخرى.
 اجلامعة.* االهتمام 2لربامج الر4ضية املدروسة، واليت تنمي مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة 

* بناء برامج إرشادية تساهم يف رفع مستو4ت الصالبة النفسية، و2سرتاتيجيات ارشادية متنوعة 
 ولدى عينات من اìتمع املختلفة.

* إدخال مقياس الصالبة النفسية يف بطار4ت التوجيه واالنتقاء يف املدارس العليا للشرطة، 
كادميية، من اجل اختيار أفراد ذوي صالبة شخصية والدرك، واجليش، ومدارس العليا واملعاهد األ

صلة التكوين.  قادرة على موا
 * إجراء حبوث أخرى، ولدى عينات أخرى ملعرفة مستوى الصالبة النفسية.

 * القيام بدراسة بعنوان: مستوى الصالبة النفسية وعالقته ôداء الالعب.
ه 2لعنف لدى األنصار املشاغبني يف * القيام بدراسة بعنوان:"مستوى الصالبة النفسية وعالقت

 مالعب كرة القدم.
* القيام بدراسة بعنوان "مستوى الصالبة النفسية وأثره على كل من االتزان االنفعايل والصحة 

 النفسية لدى مستعملي الطريق.
* القيام بدراسة بعنوان"مستوى الصالبة النفسية ودوره يف جودة التسيري االداري لدى مدراء 

 سات الرتبوية.املؤس
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