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DEVELOPMENT OF HARDINESS QUESTIONNAIRE A PSYCHOMETRIC STUDY ON
HIGH SCHOOL STUDENTS IN LEBANON
Abstract
With the emergence of Positive Psychology in 1980, research moved from examining the effect of negative
stressors to focusing on the exploration of positive variables that enhance an individual’s ability to face
such stressors without the negative impact on their physical and mental health. Further, recent research
seeks to study the personality traits which can alleviate the adverse effects of stressful life events.
Psychologists have observed that crises and stress often lead to more hardy individuals compared to
those who have not been through similar experiences or faced similar stress. Psychological hardiness
is, therefore, one of the most prominent variables of mental resistance. This study aims at standardizing
a psychological hardiness scale, while verifying its psychometric characteristics and factorial structure,
among a sample of Lebanese adolescents in high-schools. The need for such a study arises from the
fact that the relevant literature in Lebanon lacks such psychological scales with good psychometric
characteristics in general, and the scarcity of psychological scales that measure the positive aspects in
humans in particular. The study is significant in that it provides a measurement tool for hardiness as an
important variable which is applicable in the Lebanese society. The tool is also able to measure hardiness
accurately, while determining the gender differences, through the sound reliability and validity of the scale.
The sample consists of 100 adolescents (50 males and 50 females), selected from the students enrolled
at high-schools in Beirut and Saida. The scale developed by “Younkin & Bitz”(1996), translated by “Abdel
Latif and Hamadeh” (2002), and standardized by the researcher, was applied. The findings showed that
the hypothesis was not validated, and 11 factors were extracted, which covered the items of the scale. No
factor of hardiness was extracted.
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DEVELOPMENT OF HARDINESS QUESTIONNAIRE
A PSYCHOMETRIC STUDY ON HIGH SCHOOL STUDENTS IN
LEBANON
 دراسة سيكومترية على طالب المدراس الثانوية في لبنان:اعداد استخبار للصالبة النفسية
H. Alaeddine 1

ABSTRACT
With the emergence of Positive Psychology in 1980, research moved from examining the effect of
negative stressors to focusing on the exploration of positive variables that enhance an individual’s ability
to face such stressors without the negative impact on their physical and mental health. Further, recent
research seeks to study the personality traits which can alleviate the adverse effects of stressful life events.
Psychologists have observed that crises and stress often lead to more hardy individuals compared to those
who have not been through similar experiences or faced similar stress. Psychological hardiness is,
therefore, one of the most prominent variables of mental resistance.
This study aims at standardizing a psychological hardiness scale, while verifying its psychometric
characteristics and factorial structure, among a sample of Lebanese adolescents in high-schools. The need
for such a study arises from the fact that the relevant literature in Lebanon lacks such psychological scales
with good psychometric characteristics in general, and the scarcity of psychological scales that measure
the positive aspects in humans in particular. The study is significant in that it provides a measurement tool
for hardiness as an important variable which is applicable in the Lebanese society. The tool is also able to
measure hardiness accurately, while determining the gender differences, through the sound reliability and
validity of the scale.
The sample consists of 100 adolescents (50 males and 50 females), selected from the students enrolled
at high-schools in Beirut and Saida. The scale developed by “Younkin & Bitz”(1996), translated by “Abdel
Latif and Hamadeh” (2002), and standardized by the researcher, was applied.
The findings showed that the hypothesis was not validated, and 11 factors were extracted, which
covered the items of the scale. No factor of hardiness was extracted.
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 مقدمة.1
.أصبحت الحياة المعاصرة ضاغطة ألسباب عديدة أبرزها تزايد التطور التكنولوجي والتغيرات السريعة في مختلف جوانب الحياة
 ويؤدي به إلى اإلجهاد النفسي وإلى اضطراب في،يتعرض له الفرد من مصاعب وأزمات ومواقف طارئة
ّ وتشمل الضغوط ك ّل ما
 تم التركيز على دراسة األشخاص الذين يتعرضون لإلضطرابات واألمراض وحتى االنهيار، وفي هذا المجال.صحته النفسية والجسمية
.تحت وطأة الضغط النفسي
 ونتيجة لذلك بدأت الدراسات والبحوث الحديثة تتجه إلى،0891  عامPositive Psychology وقد برز علم النفس اإليجابي
، والمسؤولية، والصفح، والمثابرة، والسعادة، والتفاؤل،التركيز على الجوانب اإليجابية ومكامن القوة في شخصية اإلنسان مثل الشجاعة
 والصالبة بوجه، والتي تعزز من قدرته على المواجهة...  واإلنفعاالت اإليجابية من فرح وبهجة وسعادة، والدافع لإلنجاز،والتحمل
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الضغوط ،بهدف الحفاظ على صحته وتحقيق توافقه ،كما تساعد الفرد على اإلحتفاظ بصحته النفسية والجسمية في مواجهة الضغوط
المختلفة (كفافي ،والنيال ،وسالم ،0101 ،ص ص 10-00؛ عبد الخالق ،0119 ،ص ص .)02-01
ومن ث ّم فقد تجاوزت الدراسات في السنوات القليلة الماضية دراسة العالقة بين إدراك األحداث الضاغطة واإلضطرابات النفسية،
إلى اكتشاف المتغيرات المدعّمة لقدرة الفرد على المواجهة الفاعلة أي عوامل المقاومة .واتجه العلماء إلى البحث عن الخصائص
الشخصية التي يمكن أن تخفف من التأثيرات السلبية ألحداث الحياة الضاغطة وقد كشفت الدراسات النفسية الحديثة ّ
أن الصالبة
النفسية هي إحدى أهم المتغيرات اإليجابية التي تجعل الفرد قادرا ً على مواجهة ومقاومة الظروف الضاغطة والتغلب عليها.
لقد ت ّمت دراسة الصالبة النفسية بشكل مع ّمق في أعمال "سوزان كوبازا"  Kobasa,S.C.بهدف معرفة المتغيّرات التي تكمن
يتعرض
تعرضهم للضغوط .وقد انطلقت "كوبازا" من تساؤل أساسي وهو :لماذا ّ
وراء احتفاظ األفراد بصحتهم النفسية والجسمية رغم ّ
بعض الناس للضغوط وال يمرضون؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل ،قامت "كوبازا" بسلسلة دراسات ،بيّنت نتائجها ّ
أن الصالبة النفسية
تعرضهم لألحداث الضاغطة" .ويتمتع األفراد ذوي الصالبة النفسية
تساعد األفراد على االحتفاظ بصحتهم النفسية والجسمية بالرغم من ّ
بخصائص مميّزة ،فشعورهم بااللتزام والقدرة على ضبط األمور واالستعداد لقبول التحدي ،يجعلهم يقيّمون أحداث الحياة الضاغطة
بطريقة أفضل من األشخاص الذين ال يتسمون بالصالبة النفسية .لذلك فإنهم يتخذون تدابير أكثر كفاءة في مواجهة هذه األحداث ودمجها
في مجريات الحياة ،والتعلم منها ما يمكن أن يستفيدوا منه في المستقبل (خنفر ،0102 ،ص .)01
تمثل الصالبة النفسية نمطا ً معرفيا ً وانفعاليا ً وسلوكيا ً من مقاومة الضغوط ،وتعدّ أحد أهم أساليب المواجهة الفعالة للضغوط .فهي
تؤثر في تقييم الفرد المعرفي للحدث الضاغط وما ينطوي عليه من تهديد ألمنه النفسي واستقراره اإلنفعالي وصحته النفسية وتقديره
لذاته ،كما تؤثر في تقييم الفرد ألساليب المواجهة لديه لذلك الموقف الضاغط .فالصالبة النفسية تبعا ً ل"كوبازا" و"مادي" تؤدي إلى
تغيير اإلدراك المعرفي لألحداث اليومية :فاألشخاص ذوو الصالبة النفسية يرون أحداثهم اليومية والشاقة بصورة واقعية وتفاؤلية ،كما
تخفف من الشعور باإلجهاد الناتج عن اإلدراك السلبي لألحداث وتحول دون وصول الفرد لحالة من اإلجهاد المزمن (العجمي،
والعاسمي ،والعجمي ،0102،ص.)00
ويتفق علماء النفس والباحثون في مجاالت الصحة النفسية والجسمية على ّ
أن الصالبة النفسية هي قدرة الفرد على مواجهة ومقاومة
الضغط النفسي ،الذي يعدّ خبرة انفعالية سلبية تترافق مع تغيرات بيوكيميائية ،وفيزيولوجية ،ومعرفية ،موجهة نحو تخفيف أثر الحدث
الضاغط أو التكيف مع نتائجه (.)Jotwani, 2016, p. 56
وقد وصف علماء النفس الصالبة النفسية بأنها درع ضد األمراض النفسية والجسمية ،واتفقوا على ّ
أن الصالبة النفسية تعمل
كمنطقة عازلة ) (Bufferللتخفيف من اآلثار السلبية للضغوط ،وهي تنشىء ما يشبه جدارا ً نفسيا ً يساعد الفرد على التكيف السوي مع
أحداث الحياة الضاغطة والمؤلمة ،وتخلق نمطا ً من الشخصية التي تتسم بقوة التحمل ومقاومة الضغوط ،ليصل إلى مرحلة التوافق
والتحكم بردود أفعاله ،والنظر إلى الحاضر والمستقبل بطريقة متفائلة
).)Dasgupta & Sain,2015, p.110
ق ألحداث الحياة
لقد ّ
عرفت "سوزان كوبازا"  Kobasa,S.C.الصالبة النفسية على أنها مجموعة من السمات الشخصية تعمل كوا ٍ
الضاغطة ،وهي تمثل اعتقادا ً أو اتجاها ً عاما ً لدى الفرد في قدرته على استغالل كافة مصادره وإمكاناته النفسية والبيئية المتاحة ،كي
مشوه ،ويفسرها بمنطقية وموضوعية ،ويتعايش معها بشكل إيجابي"Kobasa,1979,p.67) .
يدرك أحداث الحياة الشاقة إدراكا ً غير ّ
( كما أشار "سيلفاتور مادي"  Maddi,S.R.إلى ّ
أن الصالبة النفسية هي أسلوب نفسي مرتبط مع الصمود والصحة الجيدة والقدرة
على األداء في شروط قاسية وضاغطة ،وتحويل الظروف الضاغطة إلى فرص للنمو" ).(Maddi,1999,p.80
عرف "بول بارتون"" : Bartone, P.T.الصالبة النفسية بأنها نموذج من نماذج الشخصية يتضمن صفات ومزايا معرفية
كذلك ّ
وانفعالية وسلوكية تؤدي إلى حماية الفرد" (Bartone,2009,p.422).كما أورد "حسن عبد اللطيف ،ولولوة حمادة" ّ
أن "الصالبة
النفسية هي مصدر من المصادر الشخصية الذاتية لمقاومة اآلثار السلبية لضغوط الحياة ،والتحقق من آثارها على الصحة النفسية
والجسمية ،حيث تسهم في تسهيل اإلدراك والتقويم والمواجهة ،الذي يقود إلى الحل الناجح للموقف الذي خلقته الظروف الضاغطة"
(عبد اللطيف ،وحمادة ،0110 ،ص .)011
وتعرض الباحثة في هذا المجال لبعض المداخل التي حاولت فحص الصالبة النفسية وتفسيرها.

 1.1نظرية " كوبازا" Kobasa
قدّمت "سوزان كوبازا"  Kobasa,S.C.مصطلح الصالبة النفسية عام  0898في مقالة بعنوان "أحداث الحياة الضاغطة،
الشخصية والصحة :تحقيق للصالبة النفسية" ،وهي ترى ّ
مفر منه ،فالحياة مليئة
أن تعرض األفراد للضغوط أمر حتمي ال ّ
بالصعوبات والعقبات والنكسات والظروف الصعبة ،واألفراد ال يستطيعون تجنب الفشل أو اإلحباط أو الشعور باإلغتراب ،وال
ي مرحلة من مراحل الحياة المعاصرة ).(Kobasa,1982, p.707
يمكنهم الهروب من متطلبات التغير في النمو الشخصي في أ ّ
لقد بيّنت "كوبازا" ّ
مكونات ،هي :االلتزام ،والتحكم،
أن الصالبة النفسية هي استعداد صحي في الشخصية يتضمن ثالثة ّ
والتحدي .والشخص الصلب نفسيا ً هو الذي يرى الحدث الضاغط على أنه ذو معنى ومثير لالهتمام (االلتزام) ،ويرى نفسه قادرا ً
على تغيير األحداث (التحكم) ،كما يدرك التغيير على أنه أمر طبيعي وفرصة للنمو (التحدي) .وأكدت "كوبازا" ّ
أن الخصائص
المعرفية للصالبة تساعد الفرد على إدراك األحداث الضاغطة وتفسيرها بطريقة أقل تهديدا ً وأكثر تفاؤالً ،مما يخفف من آثارها
الخطيرة .وتتمثل اآلليات السلوكية في تعزيز أساليب التعامل مع الضغوط ومواجهتها بفعالية والتفاعل معها بشكل إيجابي لتحويلها
إلى فرص للتعلم والنمو )(Kalantar, Khedri, Nikbakht & Motvalian,2013, p.68

 1.1نظرية "مادي" Maddi
ظهرت التصورات األولى لمفهوم الصالبة النفسية عام  0829في أعمال عالم النفس األمريكي "سيلفاتور مادي"Maddi,
 ،S.R.وذلك في كتاباته عن "الهوية المثالية والشخصية السابقة للمرض" The Ideal Identity & Personality
 ،Premorbidحين برهن ّ
أن الحاالت المزمنة من فقدان المعنى واالغتراب في الوجود اإلنساني أصبحت من المالمح النمطية
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للحياة الحديثة ،والتغيرات في الثقافة والمجتمع ،والتطور التكنولوجي ،حيث أصبح لدى الناس هويّات يتم تحديدها بنا ًء على
أدوارهم االجتماعية ).(Maddi,1967,pp.312-314
مكون من ثالثة أبعاد متداخلة ومتفاعلة :فالشخص الملتزم يبقى منخرطا ً
ويرى "مادي" ّ
أن الصالبة النفسية هي بناء شخصي ّ
فيما يقوم به ،ودائما ً ما يجد الطريقة األفضل لتحويل خبرته إلى خبرة مثيرة لالهتمام وذات معنى ،والشخص ذو التحكم المرتفع
يبحث عن التأثير في المعطيات الصعبة الناجمة عن الضغوط ،ويتعلم الشخص ذو التحدي المرتفع من خبراته .وتشكل هذه
يزود الفرد بالشجاعة من أجل تحويل الظروف الضاغطة من مصائب إلى فرص للنمو
األبعاد
المكونة للصالبة النفسية تركيبا ً ّ
ّ
الشخصي ).( Maddi, Harvey, Khoshaba, Lu, Persico & Brow,2006, pp.576-591
وتأكيدا ً على الدور الوقائي للصالبة النفسية ،يؤكد "مادي" أنه يمكن اكتساب الصالبة النفسية من خالل التدريب والممارسة.
وقد صمم برنامجا ً تدريبيا ً لمساعدة الموظفين الذين يعانون من الضغط النفسي .وأدى هذا البرنامج إلى خفض مستوى القلق
وا الكتئاب والتوتر لديهم ،باإلضافة إلى تعزيز الروح المعنوية والرضا الوظيفي .وقد حافظ هؤالء األفراد على هذه التغيرات
اإليجابية حتى بعد انتهاء البرنامج التدريبي ).)Maddi,2006,pp.162-168

 1.1نموذج بارتون Bartone
ركز "بول بارتون"  Bartone,P.في أبحاثه على فهم وقياس اإلستجابات الصلبة تجاه الضغط النفسي لدى الجنود ،وتطبيق
هذه المعرفة في تحسين اختيار وتدريب وقيادة برامج التنمية البشرية .وقد قام بإجراء العديد من الدراسات واألبحاث في المجاالت
العسكرية واألمنية والتنظيمية ،مستندا ً إلى النظرية التي وضعها ك ّل من " كوبازا" و"مادي" ،كما اعتمد تعريفهما للصالبة
النفسية بأنها تركيب ثالثي في شخصية الفرد يمكن اكتسابها وتعزيزها ،مشيرا ً إلى ّ
أن تعزيز الصالبة النفسية يؤدي إلى تحقيق
مستوى مرتفع من الصحة ومن األداء ،باإلضافة إلى الوقاية من المشكالت المرتبطة بالصحة والضغط النفسي (Bartone
).2016
انطلق "بارتون" من مبدأ ّ
أن األفراد في الوقت الحالي يعملون في بيئات معقدة ومتغيرة ،وهذا ما يؤدي إلى مستويات
متزايدة من الضغط النفسي ،والتي تؤدي بدورها إلى إصابة الكثيرين بمشكالت صحية ومهنية .بالمقابل ،يبقى آخرون أسوياء
وأقوياء وصامدين تحت الضغط النفسي .والتساؤل المطروح هنا هو ذاته التساؤل الذي انطلق منه ك ّل من "كوبازا" و"مادي":
ما الذي يؤدي بهؤالء األفراد إلى الصمود تحت وطأة الضغوط؟ وبهدف اإلجابة عن هذا التساؤل ،أجرى "بارتون" سلسلة أبحاث
في األكاديمية العسكرية األمريكية والعديد من الكليات الحربية األوروبية ،وأظهرت النتائج ّ
أن الجنود الذين تميزوا بمستوى
مرتفع من الصالبة النفسية أظهروا قدرات مرتفعة ومميزة .وتفسير ذلك أنه كلما ارتفع مستوى الصالبة النفسية ،كلما ازدادت
قدرة الجنود على خوض المعارك وأداء المهام ومواجهة ضغوط الحروب والعمليات القتالية بدون أن يُظهروا آثارا ً صحية سلبية،
مثل ضغوط ما بعد الصدمة أو االكتئاب ).(Bartone, Spinosa, Roland & Pastel,2008,pp.79-80
وهو يرى ّ
أن األفراد ذوي المستويات العالية من الصالبة النفسية يُظهرون التزاما ً أعظم ،ويمتلكون حسا ً عاليا ً بااللتزام تجاه
الحياة والعمل ،وينخرطون بنشاط في األحداث التي تجري حولهم ،وهذا يعني ّ
أن الحياة بالنسبة لهم ذات معنى وذات قيمة
وتستحق أن تعاش .كذلك يتميزون بالتحكم وهو اإلعتقاد بالقدرة على اإلختيار والتأثير في المستقبل ،إلى جانب التحدي وهو
اتجاه للتغيير في الحياة باعتبارها أمرا ً مثيرا ً وممتعاً ،ويستمتعون بالمواقف الجديدة والتحديات ،ويتمتعون بالحماس ويمتلكون
دافعية داخلية ،ويخلقون المعنى الخاص بهم .وقد أطلق "بارتون" فكرة قائمة على اعتبار الصالبة النفسية "نظرة للعالم"
 ،Worldviewوهو إطار أكثر عمومية يستطيع األشخاص اعتماده لتفسير خبرات حياتهم بأكملها (Bartone,2012,pp.21-
).22
خالصة القول ّ
أن الصالبة النفسية هي عامل أساسي في تعزيز الصحة النفسية والجسمية ،إنها مفتاح الصمود ،ليس فقط
من أجل البقاء على قيد الحياة ،ولكن أيضا ً من أجل ما أطلق عليه علماء النفس "اإلزدهار تحت الضغط النفسي" .وهي تمثل
إحدى أهم المتغيرات الشخصية اإليجابية الوقائية للفرد التي تعكس نمطا ً معرفيا ً وانفعاليا ً وسلوكيا ً من مقاومة األزمات
واإلحباطات والمصاعب واألحداث الضاغطة ). (Matthews,2015, pp. 869-871

 .1الدراسة
بعد عرض اإلطار النظري لموضوع الصالبة النفسية ،تعرض الباحثة لمشكلة الدراسة وأهميتها وترفقهما بعدد من الدراسات
السابقة التي أسهمت في صياغة فرض الدراسة.

 1.1مشكلة الدراسة
من المهم أن نشير إلى ندرة المقاييس النفسية المقننة في بيئاتها العربية ،وهذا ما يستلزم توفير مقاييس متنوعة ومقننة لقياس
المتغيرات النفسية المتباينة .وتهتم الباحثة بدراسة متغيّر الصالبة النفسية وفحصه ،وقد وجدت ّ
أن المقاييس المقننة لهذا المتغيّر
على البيئة اللبنانية تكاد أن تكون نادرة – في حدود علمها .وقد آثرت الباحثة تقنين مقياس الصالبة النفسية  -من وضع "يونكن
وبتز" وترجمة "عبد اللطيف ،وحمادة" ( – )0110على البيئة اللبنانية.

 1.1أهمية الدراسة
3
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تعاني المكتبة العربية في لبنان من ندرة المقاييس النفسية ذات الخصائص السيكومترية الجيدة – بصفة عامة – كما أنها
تعاني من ندرة المقاييس النفسية التي تهتم بفحص الجوانب اإليجابية في اإلنسان .وتكمن أهمية الدراسة الحالية في توفير أداة
قياس لمتغير مهم كالصالبة النفسية مقننا ً على المجتمع اللبناني ،ويتميز بالقدرة على قياس الصالبة النفسية وتحديد الفروق بين
الذكور واإلناث ،ويتمتع بالخصائص السيكومترية الجيدة من ثبات وصدق.

 1.1أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تقنين مقياس للصالبة النفسية والتأكد من خصائصه السيكومترية والتركيب العاملي له.
وتعرض الباحثة لعدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع مقاييس الصالبة النفسية كما يلي:
دراسة "بارتون" ( Bartone )0880بعنوان" :تصميم مقياس مختصر للصالبة النفسية والتحقق من صحته"
هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس مختصر للصالبة النفسية ،والتحقق من صحته .فقد أثبت تجريبيا ً ّ
أن الشخصية الصلبة
هي وسيط فعال في عالقة الضغط-المرض ،وذلك عبر مجموعة متنوعة من العيّنات .ولم يتطور قياس الصالبة النفسية بعد
المجموعة األصلية للمقاييس التي وضعتها "كوبازا" واستخدمتها في عملها األول عام  .0898وتقدّم الدراسة الحالية وصفا ً
لتصميم وتطوير مقياس قصير للصالبة النفسية ( 11عبارة) ،يتم استخدامه حاليا ً في الجيش األميركي .وقد تم عرض أدلة للتأكد
من الصدق المتقارب والتمايزي والتنبؤي لها المقياس ،إلى جانب التناسق الداخلي وإعادة اإلختبار للتأكد من معامالت الثبات.
وقد ض ّم هذه المقياس ( )01بنود لإللتزام ،و( )01بنود للتحكم ،و( )01بنود للتحدي ،وذلك بواقع ( )02عبارة إيجابية و()02
عبارة سلبية.
دراسة "البيرقدار" ( )0100بعنوان" :الضغط النفسي وعالقته بالصالبة النفسي لدى طلبة كلية التربية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغط النفسي ومصادره لدى طلبة كلية التربية في جامعة الموصل وعالقته
بمستوى الصالبة النفسية لديهم .وقد بلغت عينة الدراسة ( 921طالبا ً وطالبة) ،واستخدمت الباحثة مقياس الضغط النفسي ومقياس
الصالبة النفسية الذي أعدّته الباحثة والذي سنعرض لإلجراءات المرتبطة يه.
قامت الباحثة بتوجيه استبيان استطالعي تض ّمن أربعة أسئلة بهدف الحصول على عبارات توضح مواقف الصالبة النفسبة،
ثم قامت بتطبيق اإلستبيان على عينة عشوائية من أقسام كلية التربية في جامعة الموصل ،بلغ قوامها ( )021طالبا ً وطالبة بواقع
( )91من األقسام العلمية و ( )91من األقسام اإلنسانية.
صاغت الباحثة ( )29فقرة في صورتها األولية وعُرضت على لجنة من الخبراء للتعرف على مدى صالحية الفقرات
وصدقها الظاهري ومالءمتها للمرحلة الدراسية والعمرية ،وهل تقيس الصالبة النفسية ،مع إضافة أو حذف أو تعديل فقرات.
وقد ت ّم استبعاد ( )2فقرات غير صالحة وتم استبقاء ( )21فقرة لتمثل اإلجابة على الفقرات ووضع مقياس استجابي ثالثي متدرج:
(تنطبق دائماً) – (تنطبق أحياناً) – (ال تنطبق أبداً) ،وذلك ضمن أبعاد المقياس الثالثة للصالبة النفسية ،بواقع ( )02فقرة لبُعد
اإللتزام ،و( )01لبُعد التحدي ،و( )02فقرة لبُعد التحكم.
وقد تم تقنين هذا المقياس على عيّنة من طالب كلية التربية في جامعة الموصل ،بلغ قوامها ( )002طالبا ً وطالبة .وأظهر
المقياس صدقا ً محكيا ً حيث بلغت القيمة الجدولية لإلختبار ( )0،892عند مستوى ( )1،12بدرجة حرية (.)002
وقد أجمع خبراء اللجنة على صدق المقياس الظاهري وصدق البناء والصدق الذاتي .كذلك تبيّن ثبات المقياس باستخدام
طريقة إعادة اإلختبار وطريقة ألفاكرونباخ ،حيث اتضح ّ
أن معامل الثبات الكلي هو (.)1،192
دراسة "كريد ،كونلون وداليوال " ( Creed, Conlon & Dhaliwal )0100بعنوان" :إعادة النظر في مقياس الصالبة
النفسية األكاديمية :مراجعة وإعادة التحقق من الصدق"
التعرف على مراجعة مقياس الصالبة النفسية األكاديمية ،وقد استخدم الباحثون دراستين بهدف تقييم
هدفت هذه الدراسة إلى
ّ
وتعديل والتحقق من صدق مقياس الصالبة النفسية األكاديمية .في البداية ،قامت مجموعة من  02خبيرا ً بتصنيف عبارات المقياس
وفق صالحية المحتوى .ثانياً ،ت ّم تحديد نسخة مالئمة من  09عبارة بعد القيام بتحليل عاملي توكيدي على عينة من ( )111طالب
من الصف العاشر ،م ّمن تراوحت أعمارهم ( 09-02سنة) .وقد ثبت صدق بناء هذا المقياس من خالل اختبار معامالت اإلرتباط
بين المقياس الذي ت ّمت مراجعته واألداء األكاديمي .وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة ّ
أن مقياس الصالبة األكاديمية قد يحتاج إلى
إعادة بحث.
دراسة "مورينو خيمنيز ،مونيز ،هرنانديز ،وبالنكو " (Moreno-Jimenez, Munoz, Hernandez, & )0102
 Blancoبعنوان" :تطوير مقياس للصالبة النفسية المهنية والتحقق من صحته"
التعرف إلى تصميم مقياس خاص بالصالبة النفسية في المجال المهني باعتبار أنها من أكثر المقاربات
هدفت هذه الدراسة
ّ
شيوعا ً في علم النفس اإليجابي .مع ذلك ،أظهرت الدراسات حول الصالبة النفسية نقصا ً في اإلختبارات واألدوات السيكومترية
في هذا المجال .وقد استندت الدراسة الحالية على البحوث التي أجريت في مجال قياس الصالبة النفسية ،واشتملت عينة الدراسة
على ( )0،229من الذكور واإلناث العاملين في ثالث مستشفيات إسبانية بمتوسط أعمار ( )12،9سنة .وقد ت ّمت مراجعة التحليل
العاملي اإلستكشافي والتوكيدي ،ومعامالت الثبات والثقة والصدق .وأظهرت نتائج الدراسة ّ
أن الخصائص السيكومترية لهذا
المقياس ُمرضية ،وأنه يتمتع بثبات وصدق البناء ،ويمكن استخدامه في دراسة الصحة المهنية وفي مجال الشخصية اإليجابية.
وهكذا ،عرضت الباحثة لعدد من الدراسات السابقة ذات صلة بالمقاييس المستخدمة لقياس الصالبة النفسية ،وقد الحظت
نقصا ً في الدراسات العربية السيكومترية في هذا المجال ،كما تعذر عليها الوصول إلى دراسات تناولت مقاييس للصالبة النفسية
من الناحية السيكومترية في المجتمع اللبناني  -وذلك في حدود علمها .وتعرض الباحثة فيما يلي لفرض الدراسة.

 1.2فرض الدراسة:
4
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"يمكن استخالص عامل واحد نقي أحادي القطب لمقياس الصالبة النفسية".

 .1إجراءات الدراسة
سيتم عرض إجراءات الدراسة كما يلي:

 1.1العيّنة
وتكونت من ( )011مراهق
تشكلت عيّنة الدراسة من تالميذ المدارس الثانوية في لبنان ،وذلك في مدينتي صيدا وبيروت،
ّ
ومراهقة بواقع ( 21من الذكور و 21من اإلناث)  ،ممن تراوحت أعمارهم بين  09-02سنة.

 1.1المقاييس واألدوات
مقياس الصالبة النفسية Psychological Hardiness Scale
قام بتأليف هذا المقياس "يونكن وبتز"  ،)0882( Younkin & Bitzوقام بترجمته إلى العربية "حسن عبد اللطيف،
ويتكون المقياس من  21عبارة منها  09عبارة موجبة في الصياغة ،في حين ّ
أن العبارات السالبة
ولولوة حمادة " (.)0110
ّ
تعكس في التصحيح .وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى مستوى عا ٍل من الصالبة النفسية .ويُجاب عن العبارات ببدائل
من خمس نقاط تمتد من (" )0أعارض بشدة" إلى (" )2أوافق بشدة" .ويتصف المقياس بمعامل ثبات مرتفع ألفا ( ،)1،80كما
أظهر التحليل العاملي ّ
أن المقياس أحادي البعد ،وت ّم اختبار صدق المقياس من خالل ارتباطه بعدّة مقاييس يُفترض أنها ترتبط
بالصالبة النف سية ،وكانت معامالت اإلرتباط بين المقياس وهذه المقاييس على النحو التالي :الصالبة النفسية المعرفية (،)1،92
ومقياس توقير الذات ( ،)1،22ومقياس اإلكتئاب (.)1،28-

 1.1الخصائص السيكومترية لمقياس الصالبة النفسية
أ -المعالجات والتحليالت اإلحصائية
تتلخص المعالجات اإلحصائية فيما يلي:
 معامل ارتباط بيرسون.المكونات األساسية ل"هوتلينج".
 التحليل العاملي المتعامد بطريقةّ
ب -معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية والبنود الفردية
ض ّم وعاء البنود  21بنداً ،وقد ُحسبت معامالت إرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية والبنود الفردية للمقياس .واألساس في
ذلك أنه ت ّم افتراض ّ
أن بنود هذا المقياس تقيس الصالبة النفسية ،فيكون معامل اإلرتباط بين بند معيّن والدرجة الكلية دليالً على
ً
المكونة لهذه الدرجة الكلية ،ومن ث ّم يُستبقى هذا البند.
النفسية
الصالبة
نات
مكو
من
ا
ن
مكو
بوصفه
كفاءة هذا البند
ّ
ّ
ّ
ويعرض الجدول ( )0معامالت اإلرتباط المتبادلة بين الدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية وك ّل بند من بنود المقياس،
وذلك كما طبّق على عيّنة من طالب المدارس الثانوية وطالباتها (ن = .)011

الجدول (:)0
معامالت اإلرتباط المتبادلة بين ك ّل بند والدرجة الكلية لمقياس
الصالبة النفسية لدى عيّنة من طالب المدارس الثانوية وطالباتها (ن=)011
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رقم البند

معامالت االرتباط

رقم البند

معامالت االرتباط

0

**19089

00

**19121

0

**19290

00

**19291

1

**19120

01

**19291

2

**19291

02

**19129

2

**19092

02

**19212
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2

**19102

02

**19201

9

**19120

09

**19121

9

**19219

09

**19298

8

**19122

08

**19281

01

**19282

11

**19129

00

**19022

10

**19202

00

**19219

10

**19220

01

**19201

11

**19292

02

**19298

12

*19029

02

**19290

12

**19218

02

**19200

12

**19290

09

**19220

19

**19201

09

**19181

19

**19229

08

**19188

18

**19228

01

**19200

21

**19089

* "ت" دالة عند مستوى 1912

** "ت" دالة عند مستوى 1910

* تصبح "ت" جوهرية عند مستوى  1912عندما تكون ≥ 19082
** تصبح "ت" جوهرية عند مستوى  1910عندما تكون ≥ 19022
يتضح من النتائج الواردة في الجدول (ّ )0
أن جميع معامالت اإلرتباط جوهرية عند مستوى  1910فيما عدا البند رقم 12
الذي كانت معامالت ارتباطه جوهرية عند مستوى  .1912وبما ّ
أن جميع معامالت اإلرتباط بالدرجة الكلية وصلت إلى حدّ الداللة
اإلحصائيةّ ،
مكونا ً من  21بنداً.
فإن طول المقياس يبقى كما هو ،أي ّ
ج-التحليل العاملي لبنود مقياس الصالبة النفسية
يبلغ عدد بنود مقياس الصالبة النفسية  21بنداً ،و ُحسبت معامالت اإلرتباط المتبادلة بين بنود المقياس والدرجة الكلية.
واستخرجت بعد ذلك معامالت اإلرتباط بين استجابات عينة من طالب المدارس الثانوية وطالباتها (ن= .)011ثم حللت معامالت
المكونات األساسية  ،Principle componentsثم ت ّم تدوير العوامل تدويرا ً متعامدا ً
اإلرتباط عامليا ً بطريقة "هوتيلنج ":
ّ
بطريقة فاريماكس  ،Varimaxوذلك إذا اشتملت المصفوفة العاملية أكثر من عامل ،واختير معيار  191بوصفه أقل قيمة مقبولة
لتشبّع البند بالعامل (عبد الخالق ،والنيال ،0118 ،ص 22؛  .)Stevens, 1995, p.367كما عدّت 0،1أق ّل قيمة مقبولة للجذر
الكامن بحسب قانون "كايزر"  ،Kaiserبحيث يُعدّ العامل جوهريا ً إذا كانت قيمة الجذر الكامن المستخرجة ≥ 091؛ كما اشترط
أن يشمل العامل على ثالثة تشبّعات جوهرية على األقل.
د-البنية العاملية لمقياس الصالبة النفسية
يعرض الجدول ( )0للجذر الكامن والنسبة المئوية للعوامل المستخلصة من بنود مقياس الصالبة النفسية.
الجدول (:)0
الجذر الكامن والنسبة المئوية للعوامل المستخلصة
من بنود مقياس الصالبة النفسية

6

رقم العامل

الجذر الكامن

نسبة التباين

0

9919

%01980

0

0982

%9918

1

0910

%2990

2

0912

%2900
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2

0991

%2911

2

0922

%2900

9

0920

%1991

9

0929

%1991

8

0911

%1912

01

0900

%1912

00

0910

%0929

النسبة المئوية للتباين الكلي

%22902

بالنظر إلى الجدول ( )0يتضح ما يلي:
أ -ت ّم استخالص اثني عشر عامالً ،استبقي منهم أحد عشر عامالً وت ّم استبعاد العامل الثاني عشر نظرا ً لتشبّع بند
واحد من بنود مقياس الصالبة النفسية به.
ب -تراوحت قيم الجذر الكامن بين  20,1و . 70,8
ت -وصلت النسبة الكلية للتباين إلى  ،%51026وهي نسبة مقبولة وتشير إلى ّ
أن العوامل المستخرجة تكفي الستيعاب
قدر مقبول من التباين.
ويعرض الجدول ( )1لتشبّعات العوامل لبنود مقياس الصالبة النفسية.
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الجدول ( :)1تشبعات العوامل لبنود مقياس الصالبة النفسية من بنود مقياس الصالبة النفسية

يتضح من الجدول (ّ )1
أن قيم الشيوع لمقياس الصالبة النفسية تتراوح ما بين  ،19912-19219كما تتضح العوامل
المستخلصة.
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 1.2تفسير العوامل ومس ّمياتها
ل ّما كان الهدف هو استخراج عوامل عريضة تتسم باإلستقرار وعدم التغير قدر اإلمكان ،فقد ُوضعت المعايير التحكمية
الثالثة التالية:
 -2العامل الجوهري هو ما كان له جذر كامن ≥ 20,
 -1محك التشبع الجوهري للبند بالعامل هو ≥ ,0,
 -,محك جوهرية العامل يساوي ≥  ,تشبّعات جوهرية
المكونة لمقياس
واعتمادا ً على هذه المحكات ،ت ّم استبقاء أحد عشر عامالً .وقد اشتملت هذه العوامل على  21بنداً ،وهي البنود
ّ
الصالبة النفسية .وتعرض الباحثة فيما يلي لتفسير هذه العوامل:
العامل األول:
إستوعب هذا العامل  %01980من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  9919وض ّم هذا العامل أحد عشر بندا ً وجميع
تشبّ عاته موجبة؛ وتدور بنود هذا العامل حول فقدان األمل ،وعدم قدرة الفرد على الحصول على ما يريد من الحياة ،والشعور
ّ
بأن الحياة صعبة ،وعدم اإلطمئنان إلى المواقف الجديدة ،والحزن ،وصعوبة إنجاز األعمال عند اإلحساس باإلضطراب،
وصعوبة النسيان وعدم التركيز والشعور بثقل األمور ،واليأس ،والمرض الناتج عن المواقف الضاغطة .تقترح الباحثة تسمية
هذا العامل بعامل" :المتعلقات السلبية نحو ظروف الحياة".
العامل الثاني:
إستوعب هذا العامل  %9918من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  0982وض ّم خمسة بنود ،وتدور بنود هذا العامل
حول الت فاؤل ،واإلستمتاع بمنافسة اآلخرين ،والقدرة على التغلب على الظروف الصعبة ،والتحدي ،ومواجهة األمور الصعبة
بقوة .وتقترح الباحثة تسمية هذا العامل" :التفاؤل والتحدي"
العامل الثالث:
إستوعب هذا العامل  %2990من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  0910وض ّم أربعة بنود؛ تدور بنود هذا العامل حول
المثابرة ،محدودية األهداف الشخصية ،العزيمة ،استغراق وقت طويل للخروج من التجارب المريرة .وتقترح الباحثة تسمية هذا
العامل" :عامل متنوع للصالبة النفسية"
العامل الرابع:
إستوعب هذا العامل  %2900من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  0912وض ّم ثمانية بنود؛ وهو عامل ثنائي القطب
تدور بنوده اإليجابية حول األمل ،والتفاؤل ،والمثابرة ،وممارسة النشاطات بانتظام ،بينما تدور بنوده السالبة حول فقدان األمل،
عدم القدرة على الحصول على المبتغى في الحياة ،الشعور بأن الحياة صعبة .وتقترح الباحثة تسمية هذا العامل" :اإلتجاهات
اإليجابية مقابل اإلتجاهات السلبية نحو الحياة".
العامل الخامس:
إستوعب هذا العامل  %2911من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  .0991ض ّم ستة بنود تدور حول صعوبة إنجاز
العمل عند مواجهة مشكلة مع شخص قريب ،صعوبة اإلستمرار في أداء العمل عند وجود الفوضى ،أحداث الحياة التي تعيق
األداء ،صعوبة مواجهة أكثر من مشكلة في نفس الوقت ،صعوبة نسيان األمور السيئة والتركيز على األمور األخرى .وتقترح
الباحثة تسمية هذا العامل" :النظرة القاتمة نحو الحياة".
العامل السادس:
إستوعب هذا العامل  ،%2900بجذر كامن قدره  0922وض ّم ثالثة بنود  ،وتدور بنوده حول المثابرة ،والقدرة على التعامل
مع المواقف الصعبة ،والقدرة على التغلب على الظروف المعاكسة .وتقترح الباحثة تسمية هذا العامل" :التحدي والمثابرة".
العامل السابع:
إستوعب هذا العامل  %1991من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  0920وض ّم خمسة بنود تدور حول الترابط القوي
مع مجموعة من الناس ،سرعة استعدة النشاط بعد مواجهة الصعاب ،وتقترح الباحثة تسمية هذا العامل" :الضبط".

العامل الثامن:
إستوعب هذا العامل  %1991من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  0929وض ّم أربعة بنود ،وهو عامل ثنائي القطب،
تدور بنوده اإليجابية حول السيطرة على األحداث ،والتحكم ،وممارسة النشاطات واإلستمتاع بها .بينما يدور البند السالب حول
سهولة اإلنهيار .وتقترح الباحثة تسمية هذا العامل " :التحكم والنشاط مقابل سهولة اإلنهيار".
العامل التاسع:
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إستوعب هذا العامل  %1912من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  0911وض ّم خمسة بنود وهو عامل ثنائي القطب،
تدور بنوده اإليجابية حول التأني ،وممارسة النشاطات ،وتدور بنوده السالبة حول عدم أداء األعمال في وقت الضيق ،واستغراق
وقت طويل للخروج من األزمة ،الضغوط التي تسبّب المرض .وتقترح الباحثة تسمية هذا العامل" :ممارسة النشاطات مقابل
متعلقات الضيق".
العامل العاشر:
إستوعب هذا العامل  %1912من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  0900وض ّم أربعة بنود ،وهو عامل ثنائي القطب،
يشير البند اإليجابي إلى اإلستمتاع بأداء اإلمتحانات ،بينما تشير البنود السلبية إلى صعوبة األداء أثناء الفوضى ،واستغراق وقت
طويل لتخطي الصدمات ،صعوبة تقبّل الفشل والهزائم .وتقترح الباحثة تسمية هذا العامل" :اإلستمتاع مقابل عدم تقبّل بعض
أحداث الحياة".
العامل الحادي عشر:
إستوعب هذا العامل  %0929من النسبة الكلية للتباين ،بجذر كامن قدره  0910وض ّم أربعة بنود ،يدور البند الموجب حول
عدم التوقف عن السعي واإلعتقاد أن األمور ستتحسّن ،أما البنود السلبية فتدور حول الحزن ،التعثر ،الشعور باليأس .وتقترح
الباحثة تسمية هذا العامل" :النظرة المتفائلة مقابل الشعور باليأس والحزن".

 1.3حساب ثبات مقياس الصالبة النفسية
للتحقق من ثبات مقياس الصالبة النفسية ،ت ّم حساب معامل ألفا كرونباخ ،وبلغ معامل الثبات  ،19912وهو معامل ثبات
مقبول يمكن الركون إليه .وقد أسفرت نتائج الدراسة على عدم تحقق فرض الدراسة ،حيث تم استخالص إحدى عشر عامالً
استوعبت بنود مقياس الصالبة النفسية .ولم يتم استخالص عامل واحد للصالبة النفسية.

 - .2تعقيب عام
يتضح مما سبق ّ
أن مقياس الصالبة النفسية خضع للتقنين على المراهقين في المجتمع اللبناني ،وهذا كان هدف رئيس في الدراسة
الحالية .وقد تبيّن ّ
أن فرض الدراسة لم يتحقق ،حيث تم الحصول على التركيب العاملي للمقياس الذي أسفر من خالل التدوير المتعامد
المكونات األساسية عن الحصول على أحد عشر عامالً.
ل"هوتلينج" بطريقة
ّ
مكونا ً من  21بنداً .كما يتضح ّ
أن للمقياس خصائص سيكومترية جيدة على
وقد تشبّعت جميع بنود المقياس على العوامل ليبقى ّ
مجتمع المراهقين اللبنانيين يمكن الركون واإلعتماد عليه.
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