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لدى مديري املدارس ة النفســــية مقاومـــــة اإلغراء وعالقتها بأبعاد الصالب  
 عاصم رضا حسين                                               يـــم جونـاحمد عبد الكاظ .م.دأ.      
 جامعة القادسية –داب كمية اآل                                         جامعة القادسية –كمية اآلداب       

  صمخم

) اإللتزاـ , والتحكـ إلى تعرؼ العالقة اإلرتباطية بيف مقاومة اإلغراء وأبعاد الصالبة النفسية افسعى الباحث   
ة اإلغراء ػلقياس مقاوم ياسببناء مق افولتحقيؽ أىداؼ البحث , قاـ الباحث لدى مديري المدارس, والتحدي( 

( فقرة , وبناء مقياس أخر لقياس أبعاد الصالبة 32( تألؼ بصورتو النيائية مف )وفؽ نظرية )أرنولد الزاروس
( فقرة  بعد التحقؽ مف صدقيما وثباتيما 23النفسية وفؽ نظرية )سوزاف كوبازا( تألؼ بصورتو النيائية مف )

ي محافظة ( مدير ومديرة مف مديري المدارس ف044وتحميؿ فقراتيما إحصائيًا عمى عينة البحث البالغة )
بالطريقة الطبقية العشوائية وباألسموب المتناسب , وبعد استكماؿ بناء مقياسي  تـ اختيارىـالنجؼ األشرؼ 

بالحقيبة اإلحصائية  يفعف طريؽ تحميؿ إجابات مديري المدارس مستعين مانتائج بحثي افالبحث أستخرج الباحث
مجموعة مف الوسائؿ االحصائية منيا  ستعماؿاية وبعف طريؽ الحاسبة االلكترون ( (SPSSلمعمـو االجتماعية 

 لمنتائج اآلتية: يماتوصؿ بحث
 بمقاومة لإلغراء. يتصفوفف مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ إ -
يتمتع مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ بأبعاد الصالبة النفسية الثالثة ) اإللتزاـ , والتحكـ   -

 , والتحدي(.
عالقة إرتباطية موجبة وبداللة إحصائية بيف مقاومة اإلغراء وأبعاد الصالبة النفسية لدى مديري ىناؾ   -

 المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ.
   .إحصائيًا في العالقة اإلرتباطية بيف مقاومة اإلغراء وأبعاد الصالبة النفسية      داالً  اً ليس ىناؾ فرق -    

 النجؼ األشرؼ وفؽ متغير النوع ) الذكور, واإلناث(. لدى مديري المدارس في محافظة
) اإللتزاـ , والتحكـ , والتحدي( ُتسيـ وبداللة إحصائية في مقاومة اإلغراء ف أبعاد الصالبة النفسية إ -

 لدى مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ.
 ات.صيات والمقترحمجموعة مف التو  افوبناًء عمى النتائج التي خرج بيا البحث وضع الباحث
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Summary 

 
   the researcher sought to know the correlation between resist the temptation and 

psychological rigidity dimension (Commitment, Control and Challenge) for the 

school’s directors. To achieve the research goal, the researcher builds a scale to 

measure the resist temptation according to Arnold Lazarus theory, which is contain 



                  

 

2 

 

in it is last version from (23) clause. He builds another scale to measure 

psychological rigidity dimension according to Suzan Kobaza, which is contain in it 

is last version from (31) clause after verifying its reliability, stability and analysing 

its paragraph statistically on the research sample, which contain (400) school’s 

directors (men and women) in Najaf Provence that has been selected randomly and 

in proportionate style. The researcher extracted the search results after building of 

the scale through analysing the answers of the school directors drawing on SPSS 

through the computer and by suing set of analytical tools including (One sample T 

test, Independent T test, Pearson correlation coefficient, Z test and Multiple 

regression). The research reaches to the following results: 

 The school’s directors in Najaf Provence has a resist temptation. 

 The school’s directors in Najaf Provence has the three-psychological rigidity 

dimension (Commitment, Control and Challenge). 

 There is a positive correlation relationship with statistical significance 

between the resist temptation and psychological rigidity dimension. 

 There is no statically significant difference in correlation relationship 

between the in psychological rigidity dimension and resist temptation among 

the school’s directors in Najaf provinces of according to the type variable 

(males and females). 

 The psychological rigidity dimension (Commitment, Control and Challenge) 

Contribute statistically and resist temptation among the school’s directors in 

Najaf provinces. 

Based on the result of the research, the researchers puts some recommendations and 

suggestions.  

 :مشكمة البحث 
الباحثيف إلى أف وقوع اإلنساف تحت طائمة الضغط النفسي يعبر عف صورة مف  مف مجموعة ُيشير    

الضغط حالة مجددة ف و كصور األنفعاؿ التي تتزايد مع إحساس اإلنساف بمصدر ىذا الضغط وشدتو 
ذا كاف و لمطاقة التكيفية لإلنساف,  فإف اإلنساف يعيش لحياتية االطاقة احتواء المتطمبات ىذه بإمكاف ا 
المتطمبات فإف اإلنساف تمؾ , أما إذا كانت ىذه الطاقة ال تستطيع احتواء  مستوى مقبواًل مف الضغط

 (.02: 3443يعيش حالة مف األنفعاؿ الشديد والتوتر )الفرماوي, 
لمثيرات الداخمية لتوترات الناجمة عف االتي يواجيوف فييا اطريقة الباألفراد  يختمؼومما الشؾ فيو     

يستسمـ إلى  فبعضيـ يافي ـتفريغ طاقاتي كما يختمفوف في الموضوعات التي يحاولوف, والخارجية 
غراءات و  الحاجات الممحةتمؾ  يقاوـخر البعض اآل نرى عمى العكس مف ذلؾو إشباع حاجاتو ورغباتو  ا 

 (. 322: 3554)القريطي ,  الواقع
المواقؼ اإلغرائية التي قد تمبي حاجات ممحة عند  أف (Green, 1994) وفي ىذا الصدد يرى     

نوعًا مف الصراع يتوجب عمى الفرد أف يختار بيف األمتثاؿ لممعايير االجتماعية مف تتضمف الفرد 
أو عدـ األمتثاؿ لممعايير االجتماعية مف خالؿ القياـ بالسموؾ غير  المقبوؿخالؿ القياـ بالسموؾ 

 . (Green, 1994:119)اع حاجاتو الممحة إلشبأجتماعيًا  المقبوؿ
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إلى القياـ بسموكيات  وتدفعقد  الفرديتعرض ليا التي  مواقؼ اإلغراءمف ومع التسميـ باف الكثير      
كما  توافقو النفسي  سوءمنافية لممعايير االجتماعية والقيـ األخالقية السائدة في المجتمع مما يؤدي إلى 

الفرد ف ,(0, :3433)القرغولي,  تو وتصرفاتوؤثر في شخصيياء قد إلغر لالفرد  ةأف ضعؼ مقاوم
ذاتيًا بالفشؿ  نتيجة  رشعيسمبيًا في تمبية رغباتو وحاجاتو عندما تكوف عالقاتو الشخصية سمبية و يكوف 

اإلغراء مواقؼ قد يستسمـ إلى  أو إحساسو بعدـ األىمية الذاتية وأستجابات انيزامية أو تعمـ خاطئ إل
لى ال , وىذا (323: 3550)الشناوي,بداًل مف التحكـ الذاتيالتي ينتمي إلييا ضغوط مف قبؿ الجماعة وا 

ؤثر عمى التي توصمت إلى أفَّ الفشؿ في مقاومة اإلغراء ي (Lopez, et.al. ,2014)ةػػػػماأكدتو دراس
الفشؿ في  فُيعد نوعًا مالفشؿ في مقاومة اإلغراء , و أف االجتماعي ممارسة دوره في  لفردنجاح ا

 .(Lopez, et.al. ,2014 :1337)ضبط الذات 
ميروب مف مواجية الضغوط الخارجية  ال يعني كمبرر لواعتماده لو بالفشؿ شعور الفرد  وبما أفَّ     

حاًل مناسبًا لصراعاتو الداخمية  أو أنو قد وجدأف الفرد بيذه الطريقة يستطيع التخمص مف معاناتو 
ضرار بفعالياتو اإلضافية تتمثؿ بالشعور باإلجياد أو عمى كاىمو أعباء إ بؿ قد يزيد, والخارجية 

طاقاتو وبالتالي يقع الفرد تحت وطأة مجموعة جديدة مف الضغوط في يدر الو , النفسية والجسمية 
كتساب اضرورة  (Kobaza,1982) ترى كوبازا ,(34: 3443)محمد,  بالفشؿالمتولدة مف شعوره 

افترضت )كوبازا( أف الصالبة النفسية و النفسية ,  تويـ في الحفاظ عمى صحالفرد لسمات شخصية تس
يجابية تجعؿ الفرد أكثر مرونة إسمات شخصية بمكوناتيا الثالثة ) األلتزاـ , والتحكـ, والتحدي( 

كمتغير نفسي يخفؼ مف وقع ىذه السمات تعمؿ إذ  متغمب عمى مشاكؿ الحياة المختمفةوتفاؤاًل وقابمية ل
لمقاومة والوقاية مف األثر الذي قد تحدثو األحداث مصادر ا مف مصدرىي , بؿ  اث الضاغطةاألحد

نتائج  تؤكدفي ىذا الصدد و , (:Kobaza,1982 707)الضاغطة في الصحة النفسية والجسمية لمفرد
 وتايقمؿ مف قابميالصالبة النفسية عدـ تمتع الفرد بإلى أف  ,(McCalisterm ,et. al., 2006) دراسة
وجود  إنكار مما يدفعو أحيانًا إلى ومواجية الضغوط التي يتعرض لياحؿ المشكالت  عمى تواوقدر 

 (.McCalisterm ,et. al., 2006:183) أو تجاىميا تالمشكالبعض 
ما قوة واتجاه العالقة  جاء ىذا البحث محاولة عممية لإلجابة عف تساؤؿ رئيس ىو: مما سبؽ     

 ؟ اإلغراء وأبعاد الصالبة النفسية لدى مديري المدارس مقاومةاالرتباطية بيف 
 :أىمية البحث 

اإلدارة المدرسية جزءًا ميمًا مف اإلدارة التربوية وىي المسؤوؿ الرئيس عف العممية التربوية ُتعد      
 والركيزة األساسية في الفّعاؿعد مدير المدرسة العنصر يُ و  , بجوانبيا المختمفة عمى مستوى المدرسة

 ونتيجة,  التطور واإلصالح في العديد مف المجاالت التربوية ةيو تبدأ حركف, ف النظاـ التربوي الحديث
قد المعرفي والحراؾ األجتماعي ومطالب التربية المتزايدة لتطور وا, المعاصرة  متغيرات والتحدياتل

مما يتطمب االىتماـ بو لتي تؤثر عمى أدائو أو الضغوط امف المغريات  مكثيرلالمدرسة مدير  يتعرض
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باىتماـ  ي  ظ  ولخصوصية عمؿ مدير المدرسة حُ  , (3: 3434كفاءتو المينية)رباح,  بمستوىواالرتقاء 
   النفسي مف أجؿ تحقيؽ شخصية متزنة لو. ءهالتي تناولت بناالنفسية  الدراساتالكثير مف 

باىتماـ  ـ يحظ  لو البحث الحالي كونو لفقد تناو في حياة الفرد  مقاومة اإلغراءونظرًا ألىمية مفيوـ     
      مفيـو ف بعض األدبيات تذىب إلى إف أالسيما و  , األمر الذي تطمب دراستوكبير مف الباحثيف

عمى نطاؽ واسع في دراسات النمو األخالقي بوصفو محكًا مقبواًل الختبار  ُيستعمؿ مقاومة اإلغراء
قدرتو عمى  لنمو الخمقي عند الفرد يقاس بمدىمستوى ا مستوى النمو الخمقي, وبموجب ىذا المحؾ فإف

 واالمتناع عف القياـ بالسموؾ المنافي لقيـ المجتمع وعاداتوالتي تواجيو , قؼ امقاومتو إغراء المو 
  (. 332: 3540)زىراف, 

نشطًا وقادرًا عمى الفرد  يجعؿ مفمقاومة اإلغراء أف بعد إلى ( 3541,الزاروسوفي الصدد أشار)    
 مختمفةأساليب مواجية  اؿستعمبابصورة مباشرة و الممحة وحاجاتو  أىوائو ورغباتومواجية 
ُيعد عاماًل مقاومة اإلغراء ب تمتع الفرد إلى أف (Zipple,2000), وُيشير (323: 3550)الشناوي,
 مف قدرتو كما تزيد أجتماعيًا ,تقوية السموكيات المرغوبة  عمىتساعده  في معرفتو لمطرائؽ التي أساسياً 

عمى الحفاظ عمى قيمو وعاداتو بطريقة أكثر  اً يصبح قادر  حتىاإلغراء  اتكشؼ موضوع في ووعيو 
أف يختار بطريقة قصديو استجابات معينة تساعده في اإلفادة مف المواقؼ بصورة تمكنو مف و ,  ايجابية

 .(Zipple,2000: 411)مواجيتيا ذاتيًا 
مف  الكثيرمف وجود عالقات ارتباط بينو وبيف أيضًا  غراءمقاومة اإلمفيوـ وتنبثؽ أىمية     

داللة  يإلى وجود فرؽ ذ (Nelsen,1996)دراسة نيمسيف توصمت  , إذالذكاء مثؿ األخرى المتغيرات 
إحصائية في مقاومة اإلغراء تعزى إلى الذكاء حيث كانت مقاومة الطمبة األكثر ذكاًء لإلغراء أكبر 

مقاومة اإلغراء رتباط ا, فضاًل عف  (:Nelsen,1996 (182كاءً مقارنة مع الطمبة األقؿ ذ
الذيف  الطمبةنتائج إلى أف الأشارت  (Violante, 2005)فواالنت لدراسة ففي ستراتيجيات المعرفية الاب

إلى أنو  , وتوصمت الدراسةاإلغراء  اتعف موضوع يبتعدوفستراتيجيات معرفية إلقناع الذات الدييـ 
, في حيف (52: 3430)الطراونة والقضاة, بمقاومة اإلغراء مف خالؿ إقناع الذات التنبؤ  باإلمكاف

إلى وجود عالقة بيف مقاومة اإلغراء والشخصية الناضجة إذ توصمت أشارت نتائج دراسات أخرى 
إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بيف مقاومة  (3432)التميمي والساعدي, نتائج دراسة 

 . (541: 3432)التميمي والساعدي, والشخصية الناضجة لدى طمبة الجامعة  اإلغراء
( توصمت الدراسة 3433,القرغولي )ارتبط مفيوـ مقاومة اإلغراء بالوعي الذاتي ففي  دراسة كما      

, ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة القدرة عمى مقاومة اإلغراء ب يتمتعوفإلى أف طمبة الجامعة 
 لصالحفي مقاومة اإلغراء  داؿ إحصائياً وجود فرؽ  , مع والوعي الذاتيبيف مقاومة اإلغراء  احصائياً 

            ىتمت بعض الدراسات بمفاىيـ اما في, ( 330-333:3433)القرغولي,  التخصص العممي
               التديف , والضغط النفسي وعالقتيا بمقاومة اإلغراء , فقد توصمت نتائج دراسة     أخرى منيا
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إلى أف ىناؾ أرتباطًا ايجابيًا وبداللة إحصائية بيف التديف ومقاومة اإلغراء , كما  (3434 , ) الطراونة
( إلى وجود عالقة عكسية بيف الضغط النفسي ومقاومة 3444توصمت نتائج دراسة أخرى ) الطراونة ,

 .(235: 3434ة, )الطراون ,(322: 3444)الطراونة, اإلغراء لدى طمبة الجامعة 
, فقد توصمت تعرؼ اإلسياـ النسبي لمعوامؿ الخمسة الكبرى في التنبؤ بمقاومة اإلغراء بيؼأما      

   ( إلى أف العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية ُتسيـ 3432نتائج دراسة )عبد الكريـ ومبارؾ,
       اطية موجبة دالة إحصائيًا ىناؾ عالقة إرتبوبداللة إحصائية في التنبؤ بمقاومة اإلغراء , وأف 

ؿ) االنبساطية, واالنفتاح عمى الخبرة, والتفاني, والمقبولية()عبد الكريـ ػػػػػػػػػػػػػبيف مقاومة اإلغراء وعوام
  (.232:3432ومبارؾ,

        لبحثوالذي يعد مف المتغيرات المشمولة با)الذكور, واإلناث(  النوعيتعمؽ بمتغير  ماوفي    
, اذ توصمت  وجودىاوغياب الدراسات بصدده بيف وجود مثؿ ىذه العالقة نتائج ي , تراوحت الحال

مف  لمذاتأف اإلناث أكثر مقاومة لإلغراء وأكثر ضبطًا  إلى (Silverman , 2003) دراسةنتائج 
أف  (3432)التميمي والساعدي, في حيف كشفت نتائج دراسة  , (Silverman, 2003:219)الذكور 
: 3432)التميمي والساعدي, لجامعة الذكور أكثر مقاومة لإلغراء مف اإلناث وبداللة إحصائيةطمبة ا
541) . 
كونو يمثؿ احد قطبي العالقة االرتباطية مع )مقاومة اإلغراء( أىمية ىذا المفيوـ  مما ُذكر بيفويت     

ـ في فيـ سموؾ أكثر مف مكوف مف مكونات الشخصية والمفاىيـ األخرى التي مف شأنيا اف تسي
 . األفراد
ىذا ال تستقيـ مع الصراع غير المحسوـ سواء كاف  الفردأف حياة النفسية أوضحت الدراسات  وقد     

النفسي ويستبد بو الضعؼ أـ كاف صراعًا خارجيًا ييز صمتو بالوجود  وكيان ييددداخميًا الصراع 
تقرر بالعوامؿ الشخصية الداخمية التي ت هىذ أف حالة الصراع و  , أماـ المجتمع وصورتو الخارجي 

مفيـو ىتـ عمماء النفس بالذلؾ  , تتمثؿ بصالبة الفرد أو عجزه في المواجية إزاء كؿ ما يحدث حولو
والضعؼ في مستواىا يسيـ في إعاقة توافؽ ايجابية متغيرات شخصية  االصالبة النفسية وعدوىأبعاد 

)الموسوي , لواجباتو المينية  هُ ءع اآلخريف , ويعيؽ اداالفرد مع البيئة ويؤثر في مستوى عالقاتو م
مف أىـ  ُتعدالصالبة النفسية  إلى أف (Ganellen, 1984)في ىذا الصدد ُيشير و ( 0:  3442

المصادر النفسية واالجتماعية التي تجعؿ الفرد قادرًا عمى تحمؿ ضغوط الحياة كما أنيا تخفؼ مف 
تكوف عمى عالقة بمصادر المقاومة األخرى مثؿ تقدير الذات , والتي  أثار التعرض لتمؾ الضغوط

والمساندة االجتماعية وتتفاعؿ ىذ المصادر مع بعضيا البعض في إدراؾ الفرد لصالبتو النفسية التي 
 (Ganellen, 1984:156)تتأثر بدورىا بكفاءة الفرد المرتفعة في عالقاتو مع األخريف, وتقديره لذاتو 

, 3542, 3543التي أجريت في السنوات ) (وزمالئياكوبازا ) تائج دراساتو نأثبتتىذا ما و  ,
تعمؿ كمتغير يخفؼ مف وقع  بأبعادىا الثالثةأف الصالبة النفسية والتي توصمت إلى ( 355393541
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ذو الصالبة النفسية  لفرد, حيث يتمتع ا األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية والنفسية لمفرد
الفرد عمى التكيؼ اإليجابي واليادؼ  تساعد , فالصالبةية عمى تحمؿ الضغوط المرتفعة بقدرة عال

السمبية  , وتقـو بعمميات دعـ المتغيرات الواقية مف أثار الضغوط  لمتعامؿ مع أحداث الحياة الضاغطة
تحقيؽ  , وىي تؤدي بذلؾ إلى األجتماعي , وفاعمية الذاتوالتماسؾ , المساندة االجتماعية مثؿ 

      االنفعالي الفرد الضغوط ومقاومتيا, وتسيـ في نضج تحمؿية القوية القادرة عمى الشخص
(Foster, 2003:197.)  
إلى أف ىناؾ عالقة ارتباطية عكسية  Lva-solcova, 1995))دراسة لفاسولكوفا وأشارت نتائج     

القمؽ المنخفض أكثر  يو إذ وجدت ىذه الدراسة أف األفراد ذبيف الصالبة النفسية والقمؽ المرتفع , 
أبعاد تأثير أف  ويرى باحثوف آخروف , القمؽ المرتفع يو ذ فرادصالبة نفسية ومقاومة لمجيد مقارنة باأل

الصالبة النفسية يتمثؿ في دور الوسيط بيف التقييـ المعرفي لمتجارب الضاغطة وبيف األستعداد 
الضغوط النفسية التي  مف حدةلية تخفض اآل ويفترضوف أف تمؾ , والتجييز باستراتيجيات المواجية

 (.334: 3434بيا الفرد )عباس,  مرَّ 
رتباطية بيف مفيوـ الصالبة النفسية والضغوط العالقة اإل دراسةبمت الكثير مف الدراسات تأىو     

الصالبة  يالعماؿ ذو إلى أف  Thomas, 1998))وماس ثدراسة نتائج  أشارتفواساليب مواجيتيا , 
 يتمتعوفالذيف ال  مقارنػة بالعماؿ  وصعوبات العمؿ لضغوط فى مواجية  ر نشاًطا وتحمالً النفسية أكث

دراسة  نتائج وأشارت أيضاً  الحوادثإلى سموؾ التجنػب وقػت وقوع  ميالً  أظيرو قد, و الصالبة النفسيةب
وجود و العمؿ   بيف الصالبة النفسية وضغوط عكسيوجود إرتباط  إلى (Victoria, 1998)فيكتوريا 

دراسة روش  أما , الصحي لػدى الممرضات يإرتباط إيجابي بيف الصالبة النفسية وسػموكيات الرق
لضغوط سمبًيا باترتبط ارتباطًا الصالبة النفسية فقد توصمت إلى أف  Rush, et. al., 1995))خروف آو 
إلى أف الصالبة  (Porter, 1998)دراسة بورتير  , وأشارت إيجابًيا بالرضا عف العمؿارتباطًا و , 

, حيث دعمت  النفسية ساعدت عمى التخفيؼ مػف تأثير الضغوط المدركة لدى الطالبات الممرضات
)عباس,   ومقاومة الضغوط (والتحدي, واإللتزاـ ,التحكـ أبعاد الصالبة )النتائج العالقة القوية بػيف 

موجبة جود عالقة ارتباطية و إلى  (3433)العبدلي, توصمت نتائج دراسة فيما , (323-322: 3434
التحكـ و بيف أساليب مواجية الضغوط مف جية والصالبة النفسية وأبعادىا )االلتزاـ , إحصائية داللة وب
 .(320:3433العادييف )العبدلي, وأقرانيـ المتفوقيف  مبةالتحدي( مف جية أخرى لدى الطو , 
الصالبة النفسية بالرضا  رؼ عالقةالتي استيدفت تع (3431)الشمري, أظيرت نتائج دراسة و      

لدى  وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بيف الصالبة النفسية والرضا الوظيفي الوظيفي
في الصالبة حصائية إداللة  اذ اً فرق , وأنو ليس ىناؾ المتخصصيف في التربية الخاصةالمعمميف 
داللة  يكشفت الدراسة عف وجود فرؽ ذفي حيف ,  عينة الدراسةأفراد الخبرة لدى  ًا لمتغيروفقالنفسية 
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وغير المتخصصيف في التربية الخاصة في , حصائية بيف متوسطات درجات المعمميف المتخصصيف إ
  .(330-325:3431لصالح المتخصصيف )الشمري, و بعد األلتزاـ 

, فقد توصمت نتائج ة أما فيما يتعمؽ بعالقة الصالبة النفسية بالعوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصي    
( إلى وجود عالقة إرتباطية عكسية بيف الصالبة النفسية وعامؿ العصابية  3434دراسة )الفتالوي,

ووجود عالقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف عوامؿ) اإلنبساطية, واالنفتاح عمى الخبرة, والتفاني, 
 (.304-323:3434والمقبولية( والصالبة النفسية)الفتالوي,

 ,Dillard)دراسة ديالرد نتائج  قد توصمتف الدراسي باإلنجازمفيوـ الصالبة النفسية  رتبطالؾ كذ    

الصالبة النفسية واإلنجاز مفيـو بيف وبداللة إحصائية إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة  (1990
  .(34:3433)العبدلي,  الدراسي

ذي ُيعد مف المتغيرات المشمولة بالدراسة في والأما في مايتعمؽ بمتغير النوع )الذكور, اإلناث(      
تراوحت نتائج الدراسات بصدده بيف وجود عالقة بينو وبيف الصالبة النفسية فقد لي , البحث الحا

 وجود ىنتائج إلالأشارت  (Holahn & Moss, 1985)دراسة ىوالىف وموس وغياب وجودىا , ففي 
أكثر ثقة  معممة ىذه النتيجة في أف الذكور سية ,الصالبة النفالذكور واألناث في متغير  بيف ؽفر 

, وتؤكد ىذه و الضغوط يلممساندة االجتماعية في مواج أكثر سعياً يكونف  مف اإلناث المواتيبالنفس 
فى كؿ مف  الذكور واإلناثوجود فرؽ بيف توصمت إلى  التي (3553)مخيمر, النتيجة نتائج دراسة 

دراؾ أحداث الحياة الضا (. في حيف توصمت 342:3553مخيمر,ولصالح الذكور) , غطةالصػالبة وا 
              مستوىفي  ذات داللة إحصائية اً فروق إلى أنو ليس ىناؾ (3433)الرجيبي والشيخ, نتائج دراسة 

                وسنوات الخبرة الوظيفية , والتخصص ,  )الذكور, واإلناث(النوع  اتلمتغير  وفقاً الصالبة النفسية 
إلى أف ىناؾ فروؽ فأشارت  (2002, عبد الصمد)أما دراسة , (31 -14: 3433الرجيبي والشيخ, )

         لصالح الذكور و الصالبة النفسية مف أبعاد والتحكـ , اإللتزاـ بيف الذكور واإلناث في بعدي 
 .(335: 2002, عبد الصمد)

مختمفة  بمتغيراتا مالبحث وارتباطي يير الدراسات التي تناولت متغبعض ويعد األختالؼ في نتائج     
, إذ يعني ذلؾ إف الدراسات والبحوث لـ تصؿ إلى تعميـ  ا في البحث الحاليممبررًا ألىمية دراستي
 , بؿ أنو أمر قد يختمؼ باختالؼ الثقافة والمؤشرات األخرى. ا أمرًا قد فرغ منوميجعؿ أمر دراستي

أبعاد الصالبة النفسية و العالقة بيف مقاومة اإلغراء عمى تعرؼ الولكوف البحث الحالي يستيدؼ      
 تظير في الجوانب اآلتية: البحث امديري المدارس فإف أىمية ىذ ىلد

تناولو ألحد المفاىيـ الميمة في مجاؿ عمـ نفس الشخصية , والصحة النفسية , وىو مفيـو  -
ة األفراد إلرتباطو بمفاىيـ أخرى الصالبة النفسية والذي ُيعد مف المواضيع الميمة في حياأبعاد 

 مثؿ ) تقدير الذات , ومعنى الحياة , وتحمؿ الضغوط(.
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ُيعد محاولة عممية لبحث العالقة بيف متغيريف) مقاومة اإلغراء وأبعاد الصالبة النفسية( لـ  -
, ومف ثـ االستفادة  -افعمى حد عمـ الباحث -خريفيسبؽ دراستيما معًا مف قبؿ الباحثيف اآل

 تائج ىذا البحث في تقديـ عدد مف التوصيات والمقترحات.مف ن
 :أىداف البحث 

 التعرؼ عمى:إلى يدؼ البحث الحالي ي     
 غراء لدى مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ.مقاومة اإل -3
 أبعاد الصالبة النفسية لدى مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ. -3
 أبعاد الصالبة النفسية لدى مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ.غراء بمقاومة اإلعالقة  -3
اإلناث( و الفرؽ في العالقة بيف مقاومة اإلغراء وأبعاد الصالبة النفسية وفقًا لمتغير النوع )الذكور,  -4

 .لدى مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ
لدى مديري المدارس في محافظة النجؼ  ءمدى إسياـ أبعاد الصالبة النفسية في مقاومة اإلغرا -5

 األشرؼ.
 حدود البحث 

محافظة النجؼ األشرؼ لمعاـ الدراسي الحكومية في يتحدد البحث الحالي بمديري المدارس     
 مف الذكور, واألناث. (3435 -3434)
 :تحديد المصطمحات 

 :(Resistance To Temptation) مقاومة اإلغراء .أولً 
 :عرفيا كؿ مف     

 بإمكانوكاف  حاجة ممحةلديو تناع الفرد ذاتيًا عف القياـ بسموؾ يشبع " أم(Wright,1991): رايت -
 مجتمعو "ألخالؽ وقيـ منافيًا ىذا السموؾ  , والسبب في أف حيث ال احد يراقبو أو يمنعو القياـ بو

Wright,1991:12) .) 

نحو مثير يجذبو أو يغويو وذلؾ  عف اإلقداـذاتيًا الفرد  امتناع " (Lazarus,1994)لزاروس  -
                  , أومف وجية نظر ثقافتو" أخالقي عمى وفؽ معايير مجتمعو   غير ألنو يعد خاطئًا أو

 .(345: 3554)القريطي , 

, وذلؾ  ـتعريفًا نظريًا لبحثي (Lazarus,1994) الزاروستعريؼ  افتبنى الباحث :النظريالتعريف  -
 .مفيوـ مقاومة اإلغراء  وتفسير النتائج ياس نظريتو في ق ـالعتمادى

الذي تـ  مقاومة اإلغراءالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب في مقياس  التعريف اإلجرائي: -
 ألغراض البحث الحالي. هؤ بنا

 :(Dimensions of Psychological Rigidity ) أبعاد الصالبة النفسية .ثانياً 
 عرفيا كؿ مف:     
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ألحداث  كموارد مقاومةمجموعة مف السمات الشخصية تعمؿ "  :(Kobaza, 1979)كوبازا   -
, وأنيا تمثؿ اعتقادًا أو اتجاىًا عامًا لدى الفرد في قدرتو عمى استغالؿ كافة الضاغطةالحياة 

مكاناتو النفسية, والبيئة المتاحة,  إدراكًا غير مشوه,  الضاغطةيدرؾ أحداث الحياة  حتىمصادره وا 
بمنطقية وموضوعية, ويتعايش معيا عمى نحو إيجابي, وأنيا تتضمف ثالثة أبعاد رئيسة  ويفسرىا
 .( Kobaza, 1979:67) "االلتزاـ, والتحكـ, والتحدي :وىي

في  ةوفعال ةط قويانماعبر عف ايجابية في الشخصية تمتغيرات "  :(Cozzi, 1991)كوزي  -
ياز ما يواجييا مف عقبات, وتساعد البيئة التحمؿ النفسي واألجتماعي حتى تستطيع الشخصية اجت

 .(Cozzi, 1991: 339) ا "االجتماعية عمى دعمي
 , وذلؾ  ـتعريفًا نظريًا لبحثي (Kobaza, 1979) كوبازاتعريؼ  افتبنى الباحث :النظريالتعريف  -

 .وتفسير النتائج  الصالبة النفسية مفيـو أبعادفي قياس  انظريتي ـالعتمادى
         أبعاد الصالبة النفسيةالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب في مقياس  ي:التعريف اإلجرائ -

.           ألغراض البحث الحالي. هؤ الذي تـ بنا  
 :School Manager)) مدير المدرسة .ثالثاً 
 :عمى أنو 3544,العراقيةوزارة التخطيط عرفتو      
ويفضؿ أف يكوف لديو خدمة ال تقؿ , ليو إدارة المدرسة عيد إالتدريس الذي تُ  ىيأةأحد أعضاء "     

    عف خمس سنوات في التدريس كشؼ فييا عف الكفاءات العممية والتربوية وعف القابمية في اإلدارة 
     " أو معيد اعدادًا تربويًا  ويفضؿ مف عمؿ معاونًا وأف يكوف متخرجًا مف كمية أو معيد عاؿ  , والتنظيـ 

 .( 33: 3544ط, )وزارة التخطي
 طار نظري:إ 
 :مقاومة اإلغراءمفيوم الُمفسرة ل )أرنولد.أ. لزاروس(لـ نظرية الوسائل المتعددة  (1)
يرى أّف  , غير أنوإلى موقؼ محدد لو عف طبيعة اإلنساف  ( في نظريتوالزاروس)أرنولد شر لـ يُ    

            كمارر أف لموراثة أثرًا ميمًا, سموؾ اإلنساف يتأثر بعوامؿ داخمية فضاًل عف العوامؿ البيئية, ويق
 , ويرى أف التعمـ الذي يتـ مف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف أثرًا كبيرًا وخاصةً  ((Learningأف لمتعمـ 

 واالشتراط اإلجرائي , المتمثؿ في االشتراط الكالسيكيSocial Learning) )مثمث التعمـ االجتماعي 
عد لتعزيز سموكو أو ربطو بوسعو تجاوز الخطط التي تُ  الفردأف  عتبارنظر اإل, والنمذجة ال تأخذ في 

ال يستجيب لمبيئة  عادةً الفرد ف أ, و اماموالسموكية المعروضة  لمنماذجبالمثيرات , وكذلؾ طريقة إدراكو 
نما يستجيبمف الواقعية  ذاتيًا مف جانبو , ويشتمؿ ذلؾ االستعماؿ الشخصي   لمبيئة المدركة  حولو وا 

, واالنتباه االنتقائي وميارات حؿ المشكالت, واألىداؼ , والترميز , والتوقعات , والمعاني , غة لم
 (.314: 3550وتأثير القيـ والمعتقدات)الشناوي , , ومعايير األداء 
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  عمى الفردإلى  فمف خالؿ نظرتوأف لنظريتو عالقة بالشخصية  (الزاروس) أرنولد  وكذلؾ يرى     
تصوراتو  عمى وفؽتكوف  اتوف استجابأ, و  والتعمـ, وبيئتو االجتماعية , ستعداد الوراثي و نتاج االأنّ 

 أف , عميوتصورات تستند إلى ما ىو حاضر )الوقت الراىف( ىذه الف أواقعو الممموس, و  وفؽوليس 
تجارب وجمسات تعمؿ عمى إحداث ب يتطمب القياـأو التغيير العاـ في شخصية الفرد تغيير سموؾ 

 اً شير إلى أف كؿ فرد يستجيب لمتطمبات البيئة عمى أساس فردي وفقيُ بيذا الصدد تغيير المطموب , و ال
نمط استجاباتو الشخصية والتعامؿ المرف معيا, أي إف أنماط االستجابة قد تصبح مشروطة أو غير ل

سبعة  مى تحديدع وتقوـ نظرية الوسائؿ المتعدد (.Garrett,2007:3)قادرة عمى المواجية أو التأقمـ 
أف األفراد تكوف لدييـ مشكالت  مف خالؿ أفتراض( BASIC-ID)يرمز ليا بالرمزلمشخصية أبعاد 
, مما يجعميـ بحاجة إلى التي يتعرضوف ليا األزمات والصعوبات و  لمضغوط ,نتيجة ونفسية توافقية 

الجيد المبذوؿ  مع مقايسة مالءمتيامواجيتيا بأساليب)فنيات( متعددة الوسائؿ ومالحظة مدى 
 Stimulus)ىذه األبعاد , حيث كمما زادت االستجابات التكيفية واستجابات المواجية  ستعماؿبا

Coping)  واف وسائؿ اإلرشاد  الفشؿ واالنتكاس في المواجيةالتي يتعمميا الفرد كمما قؿ معدؿ ,
إدخاؿ تقنيات  طريؽ ا عفوالقضايمتعدد الوسائؿ يعمؿ عمى المعالجة النفسية لمجموعة مف المشكالت 

والتعمـ ومف خالؿ المناقشات والمالحظة الذاتية يستطيع الفرد أف يحدد قدرتو , متعددة مثؿ النمذجة 
لممشكمة السموكية كما  السبعة في الشخصية تمثؿ إطاراً  األبعادعمى مواجية المشكالت , واف ىذه 

 حو اآلتي:وعمى الن( 355: 3443)الشاذلي,رنولد الزاروس أاقترحيا 
والرغبات ,  مقاومة اإلغراءاتالسموكيات التي تصدر عف الفرد مف خالؿ بوتتمثؿ  السموكيات:  -

 والتعزيز السمبي والعقاب., يجابي والتعبير اإل
التحرر مف العقد النفسية وامتالؾ المشاعر وقبوليا , ثـ شعور  :الوجدان أو الستجابات العاطفية   -

)تجنب المواجية في قيادة السيارة منفردًا , أو يشجع مثؿ: يواجو المواقؼ وحده الفرد بقمؽ عاـ عندما
قد يشعر بالتوتر أو بألـ بالمعدة وىذه مواجية جسمية  المكاف الذي يقصده , واآلخريف عمى نقمو إلى 

 (.  323: 3554تجنبيو )مميكو,
 , والشعورالتوتر مف التحرر,  (Sensation reactions) أو ردود الفعؿ الحسي اإلحساس: -
 البيجة الحسية.ب
)التعايش أو التأقمـ( والصدمة المضادة لممستقبؿ  يعمؿ الفرد عمى خمؽ صور لممواجية التخيل:  -

 .وانتقاء الصور االيجابية , وعمى انتقائيا 
كانية الفرد انو غير قادر عمى مواجية الموقؼ )قيادة سيارة مثاًل( وانو سيتحمؿ إم اعتقاد اإلدراك: -

, وىذه معتقدات غير عقالنية , فالبد  حدوث حادثة لو , وىنا البد مف إعادة النظاـ المعرفي لمفرد
لمفرد أف يعمؿ عمى حؿ المشكالت وتحدييا ومواجية االستدالالت الخاطئة مف خالؿ الحديث الذاتي 

 البّناء .
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و, الصداقات الحميمة اقامة و ,  االندماج مع اآلخريفتأكيد التدريب عمى  العالقات الشخصية: -
 .الميارات االجتماعية والنشاط الذي يؤديو ممارسة 

ومراقبة الجسـ وىذه  غير السميـالتغيرات في نمط الحياة  :األدوية والعقاقير والجوانب البيولوجية -
 .   (Garrett ,2007: 3-5)  مقاومة المواقؼ المغريةتمثؿ تحديات لمفرد يتطمب منو 

 ةمقاومة اإلغراء بوصفو سموكًا يصدر عف الفرد بحاالت تجنبي ( مفيوـ3541 ,الزاروس)ويحدد      
أو , والندـ , أأو عدـ النشاط , أو يدخؿ ضمف مكونات الضمير وشعور الفرد بالذنب , أو انسحابية 

 وىي تمثؿ الحالة الوجدانية ضمف المجاالت السبعة في, حوليا  و, وتخيالت لوـ الذات أو اتياميا
تنشأ عف تعمـ خاطئ  األفراد أف معظـ مشكالت  (الزاروس), وأكد تمت اإلشارة الييا الشخصية التي 

واف نقؿ أثر التعمـ)التعميـ( مف خالؿ الجمسات اإلرشادية وتقنيات الوسائؿ المتعددة إلى البيئة التي 
نما  التي يكمؼ فييا الفرد  عف طريؽ الواجبات يجب أف ُتصقؿيعيش فييا الفرد ال يتـ بشكؿ تمقائي وا 

ييتـ بوجود خبرات جديدة في حياة الفرد, وال  العالج المتعدد الوسائؿلغرض التدريب وغيرىا , واف 
مف دوف خبرات جديدة , ويأتي التغيير عادًة نتيجة في سموكيات الفرد يمكف أف يحدث التغيير 

واجية وأف الطرائؽ المفظية البحتة تكوف الستعماؿ الطرائؽ التي تعتمد عمى األداء العممي في عممية الم
 .( 323- 324: 3550أقؿ فاعمية )الشناوي ,

فييا منيا أف المبدأ األساس  تمتاز بأمور عدة الوسائؿ المتعددة أف نظريتو في (الزاروس) ويرى     
ييا ف السؤاؿ أو الفمسفة التي يقوـ عمأو , يكوف مصممًا عادًة بشكؿ فردي العالجي نموذج لىو أف ا

؟ ومتابعة الفرد واستعماؿ  ي التقنيات أو الوسائؿ التي تناسب الفرد دوف غيرهما ى: نموذج ىو لا
 (.344:3443)الشاذلي,عممية التقييـ

الذي (Reciprocal determinism) ة يمبدأ الحتمية التبادلعمى أىمية  ويؤكد)الزاروس(     
أف األفكار  والذي ُيشير إلى,  (3533برت باندورا, )ألنظرية التعمـ االجتماعي لػرائدىا مف استعاره 

ضد  عمؿف عمميات المواجية والدفاع عند الفرد تستكما يؤكد أ ,تتوسط بيف المعززات والسموؾ 
 (.Garrett,2007 : 2) ردود األفعاؿ الدفاعية (الزاروس) وىذا ما اطمؽ عميو,  االنفعاالت المؤلمة

ألبرت عدد عمى مبادئ ومفاىيـ مف نظريات أخرى مثؿ نظرية )نظرية الوسائؿ المت أعتمدتو       
أف األفراد ينظروف إلى المواقؼ االجتماعية والحياتية  التي يرى فيياالعالج العقالني في  (3530يس,أل

لتحكميـ , أو يفكروف في أنيـ ال  غير خاضعةعمى أنيا وأنفسيـ وردود فعؿ اآلخريف وسموكيـ 
تعديؿ محاولة وجود مقاومة مف قبؿ الفرد عند  (أليس)كد يؤ شكؿ مناسب , و يستطيعوف التعامؿ معيا ب

سموكياتو واتجاىاتو وأفكاره غير العقالنية أو غير المنطقية , واف ىذه المقاومة التي تصدر مف الفرد 
يكوف أقؿ ل يجب أف تكوف مساعدة الفرد عف طريؽ زيادة دافعيتو وعميوىي مقاومة ضد التغيير , 

 .( 330: 3550إليحاء وأكثر استقاللية في تفكيره )الشناوي ,قابمية ل
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 :أبعاد الصالبة النفسيةمفيوم الُمفسرة ل 1الصالبة النفسية لـ ) سوزان كوبازا(نظرية  (2)
 دية النفسية والجس مراضنظرية رائدة في مجاؿ الوقاية مف اإلصابة باإل (3535, كوبازا)قدمت      

في ىذا المجاؿ واحتماالت  حديثاً  الصالبة النفسية بوصفو مفيوماً يوـ مفتناولت خالليا العالقة بيف 
)القضاة,  الصالبة النفسيةابعاد أوؿ مف تطرؽ لمبحث في متغير  (كوبازا) , إذ تعداإلصابة باألمراض

, تمثمت األسس  عمى عدد مف األسس النظرية والتجريبية نظريتيا ىذهواعتمدت ,  (21: 3433
الذيف ُتشير , (روجرزكارؿ و , ماسمو أبرىاـ و  , فرانكؿ) : ومنيـء بعض العمماء آراب ياالنظرية في

قدرتو عمى  في ساسإلى أف وجود ىدؼ لمفرد أو معنى لحياتو يعتمد بالدرجة األ آراؤىـ عموماً 
 . (345: 3434)عباس,  واالجتماعية بصورة جيدة الذاتيةاتو ياستغالؿ إمكان

نظرية )كوبازا( في التي اعتمدت عمييا  النظرياتأىـ  أحدى 2(الزاروس)ريتشارد  نظريةعد كما ت     
أف حدوث خبرة الضغط يحددىا في المقاـ األوؿ طريقة إدراؾ  (الزاروسإذ يرى ) , الصالبة النفسية
شمؿ عممية اإلدراؾ الثانوي وىذا ي,  لمتعايش ؿقاب ضغطاً موقفًا  والنظر اليو بوصفوالفرد لمموقؼ 

تقييـ إذا كاف , فالضاغطة المواقؼ  مواجيةفي  لمدى كفاءتو  هوتحديد, لقدراتو الخاصة  وتقييـ الفرد
الضاغطة وعدـ مالءمتيا لمتعامؿ مع المواقؼ , بضعفيا  , واعتقاده الفرد لقدراتو عمى نحو سمبي 

  أو النفسي لجسديتوقع حدوث الضرر سواء ا (الزاروس)يشعر بالتيديد وىو ما يعني عند سوؼ 
متضمف الشعور بالخطر الذي يقرر الفرد وقوعو الؤدي الشعور بالتيديد بدوره إلى الشعور باإلحباط وي

دراكو لقدراتولمموقؼ  ودراكإسموب أبالتيديد عمى الفرد يتوقؼ شعور  -عمى سبيؿ المثاؿ -بالفعؿ   , وا 
في حيف بالتيديد, الشعور  إنخفاضيؤدي اإلدراؾ االيجابي إلى إذ الموقؼ,  في ذلؾومدى مالءمتيا 

 . (324-315: 3551)العدؿ, بالتيديدالفرد شعور أرتفاع يؤدي اإلدراؾ السمبي إلى 
مف خالؿ اعتمادىا عمى نتائج نظريتيا  (كوبازا) تمكنتفقد  منظريةلأما األساس التجريبي      

ى االحتفاظ الكشؼ عف المتغيرات النفسية واالجتماعية التي مف شأنيا مساعدة الفرد عم المتضمنة
, كما استيدفت معرفة دور ىذه المتغيرات لممواقؼ الضاغطة بصحتو الجسمية والنفسية رغـ تعرضو 

مف شاغمي والنوع عينة متباينة األحجاـ ل بإجراء دراستيافي إدراؾ الضغوط واإلصابة بالمرض, وذلؾ 
قامت , ثـ  سنة (21-23)المناصب اإلدارية مف المحاميف ورجاؿ األعماؿ ممف تراوحت أعمارىـ بيف 

لممرض  ومقياسمصالبة النفسية بأبعادىا الثالثة , ل مثؿ )مقياسياعمييـ  المقاييستطبيؽ عدد مف ب

                                                 
يكية توصمت إلى نظرية رائدة في مجاؿ الصالبة النفسية نتيجة لدراسات وتصورات سوزاف كوبازا : عالمة نفس أمر  3

 (.Maddi)المشرؼ عمى أطروحتيا في الدكتوراه , وىو عالـ النفس األمريكي سيمفاتور مادي 

 30في نيويورؾ في الواليات المتحدة, وتوفي في  3533مارس  2عالـ نفس أمريكي, ولد في  :ريتشارد الزاروس  3
, وىو رائد نظرية التقييـ المعرفي أو مايسمى بنظرية  والنوت كريؾ في الواليات المتحدةمدينة في  3443وفمبر ن

 . والبيئة الفردالتوافؽ بيف 
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مف النتائج ساعدتيا  مجموعةإلى  فتوصمت, الضاغطة ( ألحداث الحياة  ومقياس,  النفسي والجسمي
 : يأتيالنتائج ما ومف ىذه  ,في صياغة األسس التي اعتمدت عمييا في وضع نظريتيا 

مصدر إيجابي في مجاؿ الوقاية مف اإلصابة باالضطرابات ك توصمت إلى مفيوـ جديد يعمؿ -
االلتزاـ , التحكـ ,  ) الثالثةالصالبة النفسية بأبعادىا مفيوـ , وىو  النفسية والجسمية

  (.التحدي
غـ مف تعرضيـ لإلصابة باالضطرابات عمى الر معدؿ أقؿ نفسية األفراد األكثر صالبة  أف -

, وقد يعود ذلؾ إلى الدور الفعاؿ نفسية  , وذلؾ مقارنة باألفراد األقؿ صالبةالحياة لمضغوط 
ايجابي عمى نحو لحياة وتفسيرىا افي إدراؾ ضغوط  النفسية الذي يقوـ بو متغير الصالبة

Kobasa,et. al.,1985:525-533).) 
الجسمية  والوقاية مف اإلصابة باألمراض النفسية بةرتباط القائـ بيف الصالاإل (كوبازاوتفسر)      
, ومف خالؿ توضيحيا النفسية  ألفراد مرتفعي الصالبةالتي يتميز بيا ا الصفاتمف خالؿ  والنفسية

لمتقميؿ مف آثار  (االلتزاـ , التحكـ , التحديبابعاده الثالثة ) لألدوار الفعالة التي يؤدييا ىذا المفيوـ
أف إلى  (كوبازا) , وأشارت (Kobasa &Pucceti ,1983: 840) اغطةالتعرض لألحداث الض

 مواجيةً األفراد الذيف يتسموف بالصالبة النفسية يكونوف أكثر نشاطًا ومبادأة وضبطًا داخميًا, وأكثر 
واقعية وقدرة عمى تفسير األحداث, كما أنيـ يجدوف أف تجاربيـ  كثرالحياة , وأ لضغوطومقاومة 

أفعاؿ حاسمة بلمقياـ  يميموف, و  لتغيرات الحياة متفائالً  تقييماً  وفاألفراد تضع فيوالء ممتعة وذات معنى
, وعمى  معرفة المزيد مف الخبرات لتعمـ كؿ ما ىو مفيد لمحياة المستقبميةل يسعوفلمسيطرة عمييا و 
      عروف , ويش يجدوف أنفسيـ والبيئة مف حوليـ بدوف معنىنفسية األقؿ صالبة  فرادالعكس فإف األ

, ويعتقدوف أف الحياة تكوف أفضؿ  المتغيرة الحياة بالتيديد المستمر والضعؼ في مواجية أحداث
بالثبات في أحداثيا, أو عندما تخمو مف التجديد, ولذلؾ ال توجد لدييـ اعتقادات راسخة  عندما تتميز

أثر سمبي عمى  لضاغطةا, وتكوف لمظروؼ  بضرورة االرتقاء, فيـ سمبيوف في تفاعميـ مع البيئة
لعجزىـ عف تخفيؼ األثر السيئ الناتج عف التعرض ليذه األحداث  فرادالحالة الصحية ليؤالء األ

 ( .04:  3443)اإلبراىيمي , 
لألحداث الفرد تعرض  أن) والذي ينص عمى لنظريتيا,  الرئيساالفتراض  (كوبازا) وبعد طرح      

رتقاء الفرد ونضجو النفعالي حتمي لبد منو إل أمر , بل إنو ضرورياً  عد أمراً يُ  الضاغطةالحياتية 
, وأن المصادر النفسية والجتماعية الخاصة بكل فرد تقوى وتزداد عند التعرض ليذه  والجتماعي

ىذا  صحة افتراضيا مف خالؿ األبحاث والدراسات التي قامت بيا لمتحقؽ مفتوصمت , ( األحداث
إلى ومقاييس تقدير إعادة التوافؽ  ,قائمة أحداث الحياة فييا  عممتاست التي 3543عاـ تياومنيا دراس

  (.33:3434)الفتالوي, عند الفرد المصادر  تمؾأبرز ُتعد مف الصالبة النفسية بأبعادىا الثالثة أف 
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كذلؾ أشارت )كوبازا( إلى أف ىناؾ مجموعة مف المفاىيـ تساعد عمى تكوف الصالبة النفسية     
دى الفرد , وىي: الوراثة , والتديف , والدعـ النفسي واألجتماعي , والمستوى االقتصادي وتعزيزىا ل

 . (Kobasa,1979: 3)الجيد , والتعمـ االجتماعي , والنموذج اإليجابي 
في بناءات  التجريبية ومالحظاتو Averill) (1973,عمى افتراضات )كوبازا(اعتمدت  وكذلؾ     

 : وىي,  منظمة لمشخصية في نظريتيا
  .في التعامؿ مع الضغوطالمناسب لسموؾ اعمى إختيار الفرد وتتمثؿ في قدرة : جازمةالسيطرة ال -
الفرد عمى تفسير وتقييـ مختمؼ أنواع األحداث إمكانية تتجسد في : دراكيةاإلسيطرة ال -

 الضاغطة .
تسالـ ليا استجابات متطورة ومالئمة لمواجية ومقاومة الضغوط دوف اإلس: ميارات التعامؿ -

 ( .230:  3444)التميمي وحمد , 
ط دوف أف يتعرض و أف الفرد الذي يخبر درجة عالية مف الضغإلى  (3535وُتشير)كوبازا,     

فأنو يمتمؾ بناًء لمشخصية يختمؼ عف الفرد الذي يصاب باألمراض عند الجسدي أو النفسي لممرض 
أبعاد تتكوف مف ثالثة كثر صالبة نفسية أف شخصية الفرد األو , تعرضو لنفس الدرجة مف الضغوط 

 : ىي
  :Commitment اللتزام  -
بعمؽ المشاركة وااللتزاـ بالنسبة لنشاطاتو الحياتية ومسؤولياتو الفرد شعور ىذا البعد تضمف ي      

الممتـز لديو نظاـ قوي يجعمو يدرؾ حجـ التيديدات المحيطة بو  لفردأف ا وترى )كوبازا(,  االجتماعية
ويشعر  الضاغطةمف دوف تراجع أو انسحاب عف األوساط االجتماعية في أكثر األوقات  ياواجيوي

عالقات ناجحة ويساعد اآلخريف ويحصؿ عمى إسناد اجتماعي كبير كما  فباالندماج مع اآلخريف ويكو 
ذي يتمتع ال الفردأف االلتزاـ نحو الذات مف األمور الميمة واألساسية التي يتمتع بيا  تؤكد )كوبازا(

 (.34:3434)الفتالوي, فضاًل عف التزاماتو األخرى اتجاه المحيطيف بو  بالصالبة النفسية ,
  :Control  (الضبطالتحكم ) -
بقدراتو الخاصة  هوانفعاالتو واعتقاد, وتصرفاتو ,  ياتوالفرد عمى التحكـ بسموكإمكانية  ُيشير إلى     
فرد الذي يتسـ بدرجة عالية مف لونجد أف ا ,حيطة بو السيطرة والتحكـ باألحداث البيئية الم في

ويشير مفيوـ مركز  (Internal Locus Control)تحكـ داخمي  يتصؼ بمركزالصالبة النفسية 
إلى كيفية إدراؾ الفرد لمواجية األحداث في حياتو , وكيؼ يدرؾ البيئة ويسيطر  (الضبط)التحكـ 
يصنؼ السمبية أو اإليجابية إلى القدر أو الصدفة أو اآلخريف  فإذا عزى الفرد إنجازاتو وأعمالو ,عمييا 

التغييرات  يرجعالذي  الفرد أما (External Locus of Control)مركز تحكـ خارجي  ذو عمى أنو
           مركز تحكـ داخمي  عمى أنو ذويصنؼ  الحاصمة السمبية أو اإليجابية في إنجازاتو لجيوده فإنو

 ( . 01:  3444)جودة , 
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 :Challengeالتحدي  -
تغير األوضاع الراىنة مستقباًل نحو األفضؿ رغـ كؿ المعوقات الفرد توقع ُيراد بيذا البعد       

إال أف نظرتو وتوقعاتو المستقبمية تبقى متفائمة , والصعوبات التي يتعايش معيا في الوقت الحاضر 
في  اً متمرسيكوف حوؿ التغير  اً إيجابي اً شعور  يمتمؾالذي  الفردأف  )كوبازا(اعتقدت  وعمى ىذا األساس

ستجابات ناجحة ومالئمة مع الموقؼ أو الحدث إمف  همواجية األحداث بشكؿ  جيد مف خالؿ ما يظير 
مف في بيئتو  عمى اكتشاؼ ما فردًا قادراً المتوقع أو غير المتوقع عمى حد  سواء فضاًل عمى كونو 

بشكؿ  جيد ولديو نزعة إدراكية مرنة لتقدير خطورة األحداث  اتمصادر تساعده عمى التعامؿ مع األزم
ًا يخبر درجات عالية فردلذا تجده  , ال ييدر طاقاتو النفسية والبدنية وال يستنزفيا بشكؿ  خاطئ  فيو

 (.43:3442مف الضغوط مف دوف أف يصاب بالعجز النفسي )الموسوي,
النفسية )اإللتزاـ , والتحكـ , والتحدي( في مساعدة ولمتحقؽ مف الدور اإليجابي ألبعاد الصالبة       

بدراسة عينة مكونة مف  (Kobasa,et. al.,1981)األفراد عمى التعامؿ مع ضغوط الحياة  قامت 
( فرد مف الموظفيف في شركة بيؿ لمياتؼ  بعد أف قررت الشركة تخفيض عدد موظفييا ,  وقد 044)

ف مف تراجع في اداء  واجباتيـ ومياراتيـ في القيادية إضافة أظيرت النتائج أف ثمثي الموظفيف  يعانو 
إلى أف بعضيـ يعاني مف أضطرابات صحية مثؿ النوبات القمبية, والبدانة واألكتئاب وتعاطي العقاقير 
نتيجة التعرض لمضغطوط الشديدة , وأف الثمث اآلخر مف العينة شمؿ الموظفيف الذيف تعرضوا 

الحادة ذاتيا التي تعرض ليا زمالؤىـ الموظفوف, إال أنيـ حافظوا عمى  لمضغوط الشديدة ولمتغيرات
 (.Maddi,2002:173- 175)صحتيـ وعمى أدائيـ الجيد في العمؿ 

وىنا برز التساؤؿ اآلتي: ما ىو السبب الذي أدى إلى أختالؼ ىاتيف المجموعتيف مف الموظفيف ؟     
زا وزمالئيا( أف األفراد الذيف واجيوا الضغوط وفي إطار اإلجابة عف ىذا التساؤؿ, وجدت )كوبا

واستمروا بالعمؿ بشكؿ طبيعي , قد حافظوا عمى ثالثة أعتقادات أساسية وميمة ساعدتيـ عمى التعامؿ 
مع ىذه الضغوط عمى إنيا فرص لمحياة وليست م حنًا , وىذه األعتقادات ىي األبعاد الثالثة المتمثمة 

تحدي( إذ قادىـ اإللتزاـ لمسعي بصورة جادة لخوض األحداث التي تعرضو في )األلتزاـ , والتحكـ , وال
ليا بداًل مف تجنبيا والشعور بالعزلة , وأف التحكـ قادىـ إلى مواجية الصراع ومحاولة التأثير في 
النتائج بداًل مف االستسالـ والضعؼ , أما التحدي سيؿ عمييـ إدراؾ التغيرات الناتجة مف التعرض  

وترى  ,واء اإليجابية أـ السمبية عمى أنيا فرص جديدة لمتعمـ , وكؿ ذلؾ يؤدي إلى النضج لمضغوط س
)كوبازا( إف مستوى الصالبة النفسية ىو الذي يحدد كيؼ نستجيب لضغوط الحياة ؟  فالفرؽ الذي 
 ظيرت بيف الموظفيف في شركة بيؿ لمياتؼ أكد دور الصالبة النفسية بأبعادىا الثالثة في مواجية

 . (02-03: 3433)القضاة, الضغوط المختمفة 
مف ثالث فرضيات حوؿ الصالبة النفسية واختبرتيا  (3543)كوبازا,فضاًل عمى ذلؾ وضعت      
 ىي :, وىذه االفتراضات دراسات مجموعة  خالؿ
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عمى أحداث حياتو يظير بصحة أفضؿ عندما  كبيرةإف الفرد الذي يمتمؾ سيطرة  :الفتراض األول
 لمضغوط . يتعرض

إف الفرد الذي يمتمؾ درجة عالية مف اإللتزاـ يشعر بصحة نفسية وجسمية أكثر مف  :الفتراض الثاني
حياتو بصورة كاممة في ظروؼ الحياة  لدمجاإللتزاـ نزعة الفرد , فاآلخريف عندما يتعرض لمضغوط  

إلى  التوجوالممتـز يستطيع  لفرداو بما فييا العمؿ والعائمة والعالقات الشخصية واألعراؼ اإلجتماعية , 
 األفرادبالجماعة ىو المورد األكثر أىمية بيف  اإلحساساآلخريف متى ما كانوا بحاجة إلى ذلؾ وىذا 

الممتـز لديو معتقد مف اإليماف يجعمو يدرؾ تيديد األحداث الفرد ف إإلنجاح مقاومة اإلجياد , ولذلؾ ف
 يبذلؾ يحوؿ دوف تراجعو مف الوسط اإلجتماعي الذي ينتمو , الضاغطة بدرجة أقؿ مما ىو في الواقع 

  .إليو في أوقات اإلجياد الشديد
الذي يواجو األحداث ويحاوؿ تغييرىا باستمرار نحو األفضؿ كتحد  منو  الفرد :الفتراض الثالث

لو  لمظروؼ المحيطة ىو شعور إيجابي يتسـ بالتفاؤؿ فضاًل عمى كونو محفزًا في بيئتو ودافعًا قوياً 
 إمكانياتو في مواجيةلتعزيز  ايتزود مني لتيرد ااالمو  يجدأيف  , والفرد المتحدي يعرؼنحو اإلنجاز 

مف الناحية اإلدراكية , وتحمؿ الغموض , وىذا يسمح لو  ةمرونتيتميز بالالضغوط , فضاًل عمى أنو 
 .(05:  3443)اإلبراىيمي ,  الضاغطةأكثر الحوادث  بتقييـ ومواجية

 البحث: وجيات النظر )الُمتبناة( الُمفسرة لمتغيرينة بين المواز  (3)
أف كؿ  ( ترىالزاروس جاء بيا)أرنولدلوسائؿ المتعددة التي مف العرض السابؽ نرى أف نظرية ا     

ف عمى الفرد أف يواجو ىذه الموقؼ ويقاـو أىواءه أسموؾ يصدر عف الفرد بمثابة موقؼ اجتماعي و 
فحتيا , واف مواجية الفرد لمصعوبات والمشكالت بطريقة غير توافقية ناتج ف يعمؿ عمى مكاأورغباتو و 

غراءات التي تعترض الفرد تمثؿ مشكالت عمى الفرد أف يتعامؿ معيا , واف اإلة عف عممية تعمـ خاطئ
ومتى ما أصبح الفرد غير , الجديدة  ير سموؾ الفرد يتوقؼ عمى ىذه الخبراتيبخبرات جديدة , الف تغ

, التكيؼ  سوؼ يفقد قدرتو عمى اتياومقاومة إغراءالتي يتعرض ليا مواجية المواقؼ ى قادر عم
عممية  ولتحسيف قدرة الفرد عمى التكيؼ  مع المواقؼ األجتماعية التي يخبرىا فيو بحاجة إلى تجارب

اجية يكوف قادرًا عمى المو  حتىالتدريب عمييا و لمواجية المشكالت والصعوبات والمواقؼ االجتماعية 
 .ومقاومًا ألىوائو ورغباتو والسيطرة عمييا والتعامؿ مع األحداث االجتماعية والتكيؼ معيا

أف تكيؼ الفرد وتعاممو الفعاؿ مع التحديات يكوف ذا قدرة عمى التوقع أو التنبؤ  (3543وترى)كوبازا,   
ف اإلتجاىات واألنماط الجيد ألحداث الحياة , وأف أبعاد الصالبة النفسية تكوف لدى الفرد تركيب م

السموكية اإليجابية , فيدرؾ أنو مسؤوؿ عف مصيره وقدره فضاًل عف مسؤوليتو عف صحتو وتفكيره 
ومشاعره وسموكو , يتقبؿ النجاح والفشؿ مف دوف أف يضعؼ تقديره لذاتو , ويحب ذاتو ويحترميا 

إف كؿ مف مقاومة اإلغراء وأبعاد ولديو تقدير عاؿ لمذات , ويكافح مف أجؿ التقدـ والنمو, وبالتالي ف
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الصالبة النفسية متغيرات ركز عمييما عمـ النفس اإليجابي بالبحث والدراسة داعمًا تنميتيما عند األفراد 
 مف أجؿ تحقيؽ أعمى درجات الصحة النفسية. 

 : اجراءات البحث 

ئيػػػػػة والمتوسػػػػػطة اإلبتداالمػػػػػدارس  بمػػػػػديرييتحػػػػػدد مجتمػػػػػع البحػػػػػث الحػػػػػالي  البحـــــث :مجتمـــــ  أوًل.    
والبػػػػالغ عػػػػددىـ  , 3435- 3434لمعػػػػاـ الدراسػػػػي  النجػػػػؼ األشػػػػرؼ مدينػػػػةوالثانويػػػػة فػػػػي  واإلعداديػػػػة

 ذلؾ .  يبيف( 3وجدوؿ ) مديرة ( 133و ) مديراً ( 151وبواقع ),  ومديرية مديراً ( 3333)
 (1جدول )

 وفق المدرسة ومتغير النوع )الذكور, واإلناث(مجتم  البحث موزع 

 
  (Stratified Random Sample)تـ اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية   البحث:ثانيًا: عينة 

( مدير ومديرة  وُيعد ىذا الحجـ مناسبًا في بناء المقاييس النفسية           044تير باألسموب المتناسب ) إذ اخ
 ( يبيف ذلؾ .3جدوؿ )و  ,( 32:3543) الزوبعي وآخروف ,

 (2جدول)
 وفق المدرسة ومتغير النوع )الذكور, واإلناث( ةالبحث موزع عينة

 
 ت
 

 
  رسةدمال

 
 النوع

 
 المجموع

 اإلناث الذكور

 324 214 244 أبتدائي 3
 321 34 51 متوسط 3
 30 22 03 إعدادي 2
 321 20 33 ثانوي 0

 3333 133 151 المجموع              

 
 ت
 

 
 رسةمدال

 
 النوع

 
 المجموع

 اإلناث ورالذك

 322 332 304 أبتدائي 1
 15 31 20 متوسط 2
 32 33 30 إعدادي 3
 05 32 32 ثانوي 4

 044 342 330 المجموع             
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  :البحث اتاأدثالثًا:
( قاـ الباحث ببناء مقاومة اإلغراء وأبعاد الصالبة النفسية: ) البحث الحالي يمتغير  قياسمف اجؿ    

 : المقياسيف يفبناء ىذ ُيبيف خطواتتي والعرض اآل مقياسيف
 Resistance to temptation Scale : مقاومة اإلغراءمقياس  (1)

 بالخطوات اآلتية:  افقاـ الباحث مديري المدارسلدى  مقاومة اإلغراءبيدؼ بناء مقياس     
 :نظرياً  مقاومة اإلغراءتحديد متغير   -

ليذا المفيـو  (Lazarus,1994)الزاروس تعريؼ  تـ تحديد التعريؼ النظري مف خالؿ تبني    
 .والذي سبقت اإلشارة إليو 

 فقرات المقياس: جم   -
وعدـ تمكنو مف   - افعمى حد عمـ الباحث -لعدـ وجود أداة أجنبية معدة لقياس ىذا المتغير      

المتغير المذكور بناء أداة لقياس ب قاماتالئـ مجتمع البحث الحالي عربية أو محمية الحصوؿ عمى أداة 
النظري  واإلطار تساوقتالنظري وبعض الدراسات السابقة التي  اإلطارمف خالؿ االفادة مف انفًا 

 تكوف مديري المدارسلدى  مقاومة اإلغراء( فقرة لقياس 32تـ اختيار )اذ الحالي  البحثلمتغير 
      . خماسيوفؽ تدرج عمى عمييا  اإلجابة

 ياس:تدرج اإلجابة وتصحيح المق  -
تػػـ اختيػػار البػػدائؿ اآلتيػػة , و فػػي وضػػع بػػدائؿ اإلجابػػة  (Likert)أسػػموب ليكػػرت  افاعتمػػد الباحثػػ     

تنطبــق عمـيم تمامــًا , تنطبــق عمــيم غالبـًا , تنطبــق عمــيم احيانــًا , تنطبـق عمــيم نــادرًا , ل تنطبــق ) لإلجابػة : 
ابــداً  ــي م (عمػػى التتػػابع  3,  3,  2,  0, 1االيجابيػػة) والتػػي تمػػنح األوزاف اآلتيػػة فػػي حالػػة الفقػػرات ( عم
 ( عمى التتابع في حالة الفقرات العكسية . 190,  2,  3,  3واألوزاف ) 

 تعميمات المقياس:  إعداد -

أنو ال داعي لذكر االسـ واف اإلجابة لف و إلى أف تكوف تعميمات المقياس واضحة ,  افسعى الباحث   
, مع تقديـ مثاؿ يوضح  ليطمئف المستجيب عمى سرية إجابتووذلؾ  افيطمع عمييا احد سوى الباحث

 .كيفية اإلجابة 
 في فقرات مقياس مقاومة اإلغراء وتعميماتِو: آراء المحكمين  -

المختصيف في  محكميف( مف ال34عمى ) 32ذات الفقرات الػ  األوليةُعر ض  المقياس بصيغتو       
فيمػا  أرائيػـ إبػداءلغػرض  لتعريػؼ النظػري المعتمػدوا ,اليدؼ مف البحث مجاؿ عمـ النفس متضمنًا 

إجراء ما  , و مالئمة بدائؿ اإلجابةمدى و  , ألجمومدى صالحية الفقرات لقياس ما وضعت يخص 
ضػػػػػػافة وحػػػػػػذؼ, صػػػػػػياغة, إعػػػػػػادةيرونػػػػػػو مػػػػػػف تعػػػػػػديالت ) واعتمػػػػػػادًا عمػػػػػػى آراء  , (عمى الفقػػػػػػراتوا 

( 30رفضيا تـ استبقاء ) أوبوؿ الفقرة كثر لغرض قأ%( ف 44ومالحظات الخبراء وباعتماد نسبة )
, كما حصمت موافقتيـ عمى تعميمات المقياس وبدائؿ اإلجابة ,  (32.32تيف ىما)فقرة ورفض  فقر 
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تحميػػػػػؿ لم ةالُمعػػػػػد مقاومػػػػػة اإلغػػػػػراءعػػػػػدد فقػػػػػرات مقيػػػػػاس  أصػػػػػبحوبػػػػػذلؾ ,  ( يبػػػػػيف ذلػػػػػؾ2وجػػػػػدوؿ )
  .( فقرة  30)  اإلحصائي

 (3)جدول
 مقاومة اإلغراءفقرات مقياس  آراء المحكمين في صالحية

 المعارضون الموافقون العدد أرقام الفقرات

 النسبة التكرار النسبة التكرار

3495939291909393, 32933, 309 
31930933934934933932931 

 
35 

 
34 

 
344% 

 
 صفر

 
 صفر%

339359339492 1 4 44 % 3 34% 
32932 3 3 34 % 2 24% 

 
 :وضوح تعميمات المقياس وفقراتو  -

لضػػماف وضػػوح تعميمػػات المقيػػاس وفيػػـ فقراتػػو  لعينػػة البحػػث ُطّبػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة اسػػتطالعية     
مػوزعيف بالتسػاوي عمػى وفػؽ  محافظػة النجػؼ األشػرؼمػدارس فػي ال( مػف مػديري 33بمغ عدد أفرادىػا )

وطمػب مػنيـ إبػداء مالحظػاتيـ حػوؿ  افباحثػوتمػت اإلجابػة بحضػور ال ,النوع )الػذكور واإلنػاث( متغير 
وضوح الفقرات وصياغتيا وطريقػة اإلجابػة عمييػا , وفيمػا إذا كانػت ىنػاؾ فقػرات غيػر مفيومػة , وتبػيف 
مف خالؿ ىذا التطبيؽ أف تعميمات المقياس وفقراتو كانت واضحة وليس ىناؾ حاجة لتعػديؿ أي منيػا, 

 ( دقائؽ .5-2وكاف الوقت المستغرؽ لإلجابة يتراوح بيف )
 :التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس -
ُيعد تحميؿ الفقرات إحصائيًا مػف المتطمبػات األساسػية لبنػاء المقػاييس النفسػية كػوف التحميػؿ المنطقػي    

( ويعػػػػػد أسػػػػػموب        Ebel,1972:408ليػػػػػا قػػػػػد ال يكشػػػػػؼ عػػػػػف صػػػػػالحيتيا أو صػػػػػدقيا بالشػػػػػكؿ الػػػػػدقيؽ )
الخػػػارجي( وأسػػػموب عالقػػػة درجػػػة الفقػػػرة بالدرجػػػة الكميػػػة )االتسػػػاؽ  المجمػػػوعتيف المتطػػػرفتيف )االتسػػػاؽ

 (.3554:330الداخمي( , إجرائيف مناسبيف في التحميؿ اإلحصائي )اإلماـ ,
 أ. المجموعتان المتطرفتان )التساق الخارجي(:

( 30)تطبيؽ المقياس البالغ تـ  األسموب اعمى وفؽ ىذ مقاومة اإلغراءبيدؼ تحميؿ فقرات مقياس     
المقياس بإعطاء المفحوص  فقرات, وبعد تصحيح  مدير ومديرة (044) البحث البالغةفقرة عمى عينة 

( عمى كؿ فقرة مف 1-3االيجابية ومف) المقياس فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتمف  فقرةى كؿ ػػػػػػػػػػػػ( عم3-1درجة مف )
المقياس الستخراج الدرجة الكمية لكؿ فرد مف  فقراتإجابات , ثـ جمع درجات فقرات المقياس العكسية 

%( 33ًا ابتداًء مف أعمى درجة وانتياء بأقؿ درجة, ثـ اختيرت نسبة )ػػػػػػػػػػػػػػتنازلي اترتيبيو  أفراد العينة 
( استمارة وسميت بالمجموعة العميا 344, وكانت ) عمى أعمى الدرجات مف االستمارات الحاصمة
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 ( استمارة أيضاً 344وكانت ) عمى أوطأ الدرجات %( مف االستمارات الحاصمة33بة )واختيرت نس
 .Anastasi,1976: 208))ممكنيف  وذلؾ بيدؼ تحديد مجموعتيف تتصفاف بأكبر حجـ وأقصى تبايف

المجموعتيف العميا  ساطاستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف أو وب
بالقيمة  مقايستياىذا المقياس عند  فقراتجميع لظير إف القيمة التائية المحسوبة ,  فقرةلكؿ  والدنيا

  ذلؾ.  يبيف( 0( وجدوؿ )4.41)داللة الجدولية كانت مميزة عند مستوى 
 (4جدول )

 مقياس مقاومة اإلغراء بأسموب المجموعتين المتطرفتينالقوة التمييزية لفقرات 

 ت

 جموعة الدنياالم المجموعة العميا
القيمة التائية 

3المحسوبة
 

مستوى الدللة 
(...5)  

 

وسط ال
 حسابيال

النحراف 
 المعياري

وسط ال
 حسابيال

النحراف 
 المعياري

 دالة 4.352 3.033 2.453 4.434 0.144 3

 دالة 2.033 3.043 2.153 4.404 0.233 3

 دالة 4.034 3.041 2.222 4.312 0.241 2

 دالة 2.032 3.344 2.331 3.433 0.350 0

 دالة 4.505 3.032 2.331 4.542 0.234 1

 دالة 0.400 3.342 0.033 4.024 0.521 2

 دالة 1.342 3.034 0.434 4.212 0.343 3

 دالة 5.020 3.052 2.333 4.201 0.342 4

 دالة 2.030 3.202 2.543 3.432 0.022 5

 دالة 0.233 3.332 2.533 4.522 0.222 34

 دالة 1.122 3.012 0.444 4.245 0.423 33

 دالة 1.242 3.442 0.333 4.222 0.454 33

 دالة 3.233 3.032 3.315 3.243 0.332 32

 دالة 2.303 3.054 2.313 3.323 0.352 30

 دالة 3.414 3.013 2.304 3.024 2.204 31

32 

 

0.021 
 

 دالة 3.105 3.233 3.531 3.354
 

 دالة 4.202 3.221 2.033 4.243 0.231 33

 دالة 2.222 3.332 0.341 4.323 0.500 34

 دالة 3.154 3.433 0.423 4.032 0.403 35

 دالة 2.245 3.314 2.234 4.444 0.120 34

                                                 
 ( .3.52( = )330( وبدرجة حرية )4.41القيمة التائية الجدولية عند مستوى ) 2



                  

 

21 

 

 دالة 34.434 3.023 2.331 4.321 0.304 33

 دالة 4.112 3.233 2.204 4.132 0.430 33
 دالة 5.231 3.300 2.413 4.353 0.543 32
 دالة 3.133 3.033 2.411 3.300 0.043 30

 
 )التساق الداخمي(: الفقرة بالمجموع الكميدرجة عالقة  . ب

استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية تـ      
أف جميع  ( استمارة تبيف044لممقياس حيث كانت االستمارات الخاضعة لمتحميؿ بيذا األسموب )

( حيث كانت القيمة 254( وبدرجة حرية )4.41معامالت االرتباط كانت دالة احصائيًا عند مستوى )
( , فضاًل عف االختبار التائي لداللة اقؿ معامؿ 4.454معامؿ االرتباط )الحرجة لداللة الجدولية 

( وىي اكبر مف 2.235( حيث كانت القيمة التائية المحسوبة )4.335ارتباط داؿ احصائيًا والبالغ )
 يبيف( 1وجدوؿ )( , 254( ودرجة حرية )4.41( عند مستوى داللة )3.52القيمة التائية الجدولية )

 ة لممقياس.والدرجة الكمي فقرةمعامالت االرتباط بيف كؿ 
 (5جدول )

 مقاومة اإلغراءوالدرجة الكمية لمقياس  فقرةمعامالت الرتباط بين درجة كل 
معامل  ت

 الرتباط

معامل  ت
 الرتباط

معامل  ت
 الرتباط

معامل  ت
 الرتباط

3 4.204 3 4.303 32 4.244 35 4.210 
3 4.241 4 4.033 30 4.345 34 4.242 
2 4.233 5 4.335 31 4.404 33 4.010 
0 4.342 34 4.333 32 4.243 33 4.233 
1 4.222 33 4.344 33 4.034 32 4.022 
2 4.334 33 4.230 34 4.302 30 4.222 

 
 المقياس وثباتو: مؤشرات صدق -

يتعيف توافر الصدؽ والثبات في المقياس لكي يكوف صالحًا لالستعماؿ,  إذ يعػد الصػدؽ والثبػات       
              (.Rust, 1989: 69مف الجوانب األكثر أىمية بالنسبة إلى القياس. )

فػػاىيـ أىميػة فػػي مجػاؿ القيػػاس النفسػي لػػذا يعػػد مفيػـو الصػػدؽ مػف أكثػر الم :Validityأ.الصـدق     
تعددت تعريفاتو  لكف مف أىـ تمؾ التعريفػات ) قػدرة المقيػاس المصػمـ عمػى قيػاس مػا وضػع مػف اجمػو (  

   وقد تحقؽ الصدؽ في المقياس الحالي مف خالؿ المؤشرات اآلتية:
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  الصدق الظاىريFace Validity : 

ىػي عػرض فقػرات المقيػاس عمػى مجموعػة مػف الخبػراء  إف أفضؿ وسيمة السػتخراج الصػدؽ الظػاىري  
 :3541المختصػػيف واألخػػذ بػػآرائيـ حػػوؿ مػػدى تمثيػػؿ فقػػرات المقيػػاس لمصػػفة المػػراد قياسػػيا )الغريػػب , 

( . وقػػد تحقػػؽ ىػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ لمقيػػاس مقاومػػة اإلغػػراء مػػف خػػالؿ عرضػػو عمػػى الخبػػراء  235
 .تعميماتو واألخذ بآرائيـ حوؿ صالحية فقرات المقياس و 

 صدق البناء :Construct Validity  
اليمكف إقامة صدؽ البناء وتقويضو في دراسة واحدة , فالثقة تتراكـ بو تدريجيًا , مع  بالرغـ انو     

 ) ىذا يبقى اليدؼ الرئيس منو ما إذا كانت األداة المستعممة ىي األفضؿ لقياس ذلؾ البناء )المفيـو
 يأسموبب الحالي مف خالؿ إجراء التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياسوتحقؽ صدؽ البناء لممقياس 

 يف , وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس .تالمجموعتيف المتطرف
 : Relibilityب.الثبات 

يقصػػد بالثبػػات مػػدى اتسػػاؽ المقيػػاس فيمػػا يزودنػػا بػػو مػػف معمومػػات عػػف سػػموؾ األفػػراد )أبػػو حطػػب    
يعػػد حسػػابو امػػرًا ضػػروريًا وأساسػػيًا فػػي القيػػاس , وقػػد تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات ( , و 3553:343وصػػادؽ, 

 المقياس الحالي بالطرائؽ اآلتية : 
 الختبار- ( اعادة الختبارTest-Retest:) 

( مػديرًا ومػديرة مػف 30لحساب معامؿ الثبات بيػذه الطريقػة تػـ تطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة  بمغػت )    
لنجؼ األشرؼ , وبعد التطبيؽ األوؿ بأسبوعيف تـ إعادة تطبيؽ المقياس مديري المدارس في محافظة ا

عمى األفراد أنفسيـ , وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات األفػراد فػي التطبيقػيف ظيػر معامػؿ 
( وقػػد عػػدت ىػػذه القيمػػة مؤشػػرًا جيػػدًا عمػػى اسػػتقرار إجابػػات األفػػراد عمػػى 4.34الثبػػات بيػػذه الطريقػػة )

( 4.14بر الزمف إذ ًيشير عدد مف الباحثيف إلى أفَّ معامؿ الثبات ُيعد جيدًا اذا كاف مربعو )المقياس ع
( 4.34كرونبػاخ إلػػى أنػو إذا كػػاف معامػؿ االرتبػػاط بػيف التطبيػػؽ األوؿ والثػػاني )فػأكثر, فػػي حػيف ُيشػػير 

 ( . 14:  3541فأكثر  فإف ذلؾ يعد مؤشرًا جيدًا لثبات المقياس )عيسوي , 
  كرونباخ  -ألفاCronbach - Alpha) ): 

تعتمد ىذه الطريقة عمى االتساؽ في أداء الفرد مف فقرة إلى أخرى , وتستند إلى االنحػراؼ المعيػاري    
لممقيػػػػػاس واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة لمفقػػػػػرات المفػػػػػردة إذ أف الفقػػػػػرة عبػػػػػارة عػػػػػف مقيػػػػػاس قػػػػػائـ بحػػػػػد ذاتػػػػػو             

تخراج ثبػػػات مقيػػػاس مقاومػػػة اإلغػػػراء بيػػػذه الطريقػػػة باسػػػتعماؿ ( , وقػػػد تػػػـ اسػػػ310 : 3552) عػػػودة , 
 .جيد يشير إلى تجانس الفقرات ( وىو معامؿ 4.43معادلة الفا كرونباخ وبمغ معامؿ الثبات )

 : مقاومة اإلغراءلمقياس  حساب الدرجة الكمية -
مة لممستجيب ىي لذا فاف أعمى درجة محتم ( فقرة 32أصبح المقياس بصورتو النيائية يتكوف مف )    
( درجػة , وكممػا كانػت درجتػو اكبػر 25( , والوسط الفرضي لممقياس )32( وأدنى درجة لو ىي )331)
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مػػف الوسػػط الفرضػػي كػػاف ذلػػؾ مؤشػػرًا عمػػى مقاومػػة اإلغػػراء وكممػػا كانػػت اقػػؿ مػػف الوسػػط الفرضػػي كػػاف 
 . مؤشرًا عمى انخفاضيا

 :Dimensions of psychological rigidity Scale    أبعاد الصالبة النفسيةمقياس  (2) 
 بالخطوات اآلتية:  افقاـ الباحث أبعاد الصالبة النفسية لدى مديري المدارسبيدؼ بناء مقياس      
 :ياً نظر  أبعاد الصالبة النفسيةتحديد متغير   -

 ليذا المفيوـ الذي  (Kobaza, 1979)كوبازا تـ تحديد التعريؼ النظري مف خالؿ تبني تعريؼ     
 . بقت اإلشارة إليوس
 فقرات المقياس: جم   -

عداد فقرات مقياس      عمػى عػدد مػف المقػاييس  افاطمػع الباحثػ ابعػاد الصػالبة النفسػيةمف اجؿ جمع وا 
أبعػاد الصػالبة ( فقػرة لقيػاس 22وعميػو فقػد تػـ اختيػار ) التي قامت بقياس ىذا المتغيػر أو تناولتػو نظريػاً 

   . خماسيعمييا وفؽ تدرج  إلجابةاتتـ النفسية لدى مديري المدارس 
 تدرج الستجابة وتصحيح المقياس: -

أبعػاد الصػالبة ( فػي وضػع بػدائؿ اإلجابػة لفقػرات مقيػاس  Likertأسموب ليكرت ) افاعتمد الباحث     
درًا , ) أوافق تمامًا , أوافق غالبًا  , أوافـق احيانـًا , أوافـق نـا, وتـ اختيار البدائؿ اآلتية لإلجابة : النفسية 

(عمػى التتػابع  3,  3,  2,  091والتي تمػنح األوزاف اآلتيػة فػي حالػة الفقػرات االيجابيػة )  ل أوافق ابدًا(
 ( عمى التتابع في حالة الفقرات العكسية . 190,  2,  3,  3واألوزاف) 

 تعميمات المقياس:  إعداد  -
ب مػف المسػتجيب اإلجابػة عنيػا إلى أف تكوف تعميمات المقياس واضػحة , حيػث طمػ افسعى الباحث    

أنػػو ال داعػػي لػػذكر االسػػـ واف اإلجابػػة لػػف و بكػػؿ صػػراحة وصػػدؽ وموضػػوعية لغػػرض البحػػث العممػػي, 
, مػع تقػديـ مثػاؿ يوضػح  , وذلؾ ليطمئف المستجيب عمػى سػرية إجابتػو افيطمع عمييا احد سوى الباحث

 كيفية اإلجابة 
 النفسية وتعميماتِو: في فقرات مقياس أبعاد الصالبة آراء المحكمين -

المختصػػيف فػػػي  محكمػػيف( مػػف ال34عمػػى ) 22ذات الفقػػرات الػػػػ  األوليػػةُعػػر ض  المقيػػاس بصػػيغتو      
اليدؼ مف البحث  والتعريؼ متضمنًا وىـ أنفسيـ الذيف عرض عمييـ المقياس االوؿ مجاؿ عمـ النفس 
  ت لقيػػػاس مػػػا وضػػػعت الجمػػػو  مػػػدى صػػػالحية الفقػػػرا ارائيػػػـ فيمػػػا يخػػػص إبػػػداءلغػػػرض  النظػػػري المعتمػػػد

جػػراء مػػا يرونػػو مػػف تعػػديالت )و  ضػػافة وحػػذؼ, صػػياغة, إعػػادةا  ( عمػػى الفقػػرات واعتمػػادًا عمػػى آراء  وا 
( فقرة 22رفضيا تـ استبقاء ) أولغرض قبوؿ الفقرة  فأكثر%(  44ومالحظات الخبراء وباعتماد نسبة )

يمػػػػات المقيػػػػاس وبػػػػدائؿ اإلجابػػػػة  ( , كمػػػػا حصػػػػمت مػػػػوافقتيـ عمػػػػى تعم2292393)فقػػػػرات  ثالثػػػػةورفػػػػض 
 ( يبيف ذلؾ.2وجدوؿ )
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 (6جدول )
 أبعاد الصالبة النفسيةآراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس 

 المعارضون الموافقون العدد أرقام الفقرات

 النسبة  رالتكرا النسبة التكرار

3393393495949290929393, 32, ,32931 
31933933934933, ,35934933932, 23 

22921920 

 
33 

 
34 

 
344% 

 
 صفر

 
 صفر%

2493093593493091 2 4 44 % 3 34% 
2292393 2 3 34 % 2 24% 

    
إحصػائيًا مكػوف مػف    تحميػؿ الفقػراتلالُمعػد  أبعػاد الصػالبة النفسػيةعدد فقػرات مقيػاس  أصبحوبذلؾ     
( فقرات تمثؿ بعد 34ؿ بعد التحكـ و)( فقرة تمث33( فقرة تمثؿ بعد االلتزاـ و)33وبواقع ) ,( فقرة 22) 

 .التحدي
 :وضوح تعميمات المقياس وفقراتو -

ىػػذا التطبيػػؽ أف تعميمػػات المقيػػاس وفقراتػػو كانػػت واضػػحة ولػػيس ىنػػاؾ إجػػراءات تبػػيف مػػف خػػالؿ     
 ( دقيقة .33-4حاجة لتعديؿ أي منيا وكاف الوقت المستغرؽ لإلجابة يتراوح بيف )

 :ات المقياسالتحميل اإلحصائي لفقر  -
 المجموعتان المتطرفتان )التساق الخارجي(: أ.    
المجموعتيف العميا  ساطاستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف أو ب

ىذا المقياس عند مقارنتيا بالقيمة  فقراتجميع لظير إف القيمة التائية المحسوبة  فقرةوالدنيا لكؿ 
  ذلؾ.  يبيف( 3وجدوؿ ) (35باستثناء الفقرة ) (4.41ت مميزة عند مستوى )كان الجدولية

 (7جدول)
 مقياس ابعاد الصالبة النفسية بأسموب المجموعتين المتطرفتينالقوة التمييزية لفقرات 

 ت

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 القيمة التائية

 4 المحسوبة

مستوى الدللة 
(...5) 

وسط ال
 حسابيال

نحراف ال 
 المعياري

وسط ال
 حسابيال

النحراف 
 المعياري

 دالة 3.442 3.445 3.445 3.230 2.324 3

 دالة 3.332 4.435 0.402 4.123 0.314 3

 دالة 3.422 4.443 0.000 4.452 0.554 2

                                                 
 (10.10) ( =412( وبدرجة حرية )0.0.القيمة الجدولية عند مستوى ) 0
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 دالة 3.234 4.354 0.442 4.124 0.343 0

 دالة 4.422 4.524 2.434 4.041 0.324 1

 دالة 4.544 3.331 3.323 3.323 0.453 2

 دالة 1.343 4.415 0.054 4.343 0.521 3

 دالة 1.324 3.432 2.333 4.503 0.022 4

 دالة 0.333 3.332 2.315 4.554 0.223 5

 دالة 30.143 3.444 3.000 4.405 0.234 34

 دالة 2.101 4.532 0.403 4.222 0.441 33

 دالة 3.342 4.504 0.333 4.242 0.454 33

 دالة 33.451 4.422 2.542 4.303 0.521 32

 دالة 33.333 3.440 2.254 4.112 0.304 30

 دالة 33.454 3.243 3.342 4.554 0.134 31

 دالة 3.323 4.540 2.352 4.400 0.213 32

 دالة 4.133 3.233 2.444 3.404 0.244 33

 دالة 34.204 3.332 2.411 4.404 0.144 34

 دالة 33.252 4.544 2.352 4.141 0.111 35

 دالة 4.232 3.323 2.243 4.243 0.333 34

 دالة 33.332 4.400 3.213 3.330 2.203 33

 دالة 1.025 4.501 0.333 4.034 0.430 33

 دالة 31.034 3.254 3.234 4.253 0.241 32

 دالة 33.324 4.434 3.554 4.552 0.341 30

 دالة 32.343 3.212 3.022 4.524 0.120 31

 دالة 34.454 4.535 0.420 4.321 0.533 32

 دالة 33.345 4.523 2.153 4.254 0.403 33

 دالة 2.111 3.334 3.022 3.253 2.235 34

 غير دالة 3.233 3.203 2.433 3.133 2.343 35

 دالة 3.322 3.424 2.413 4.312 0.304 24

 دالة 5.320 3.342 2.133 4.213 0.314 23
 دالة 4.314 4.553 2.453 4.120 0.343 23
 دالة 33.034 4.533 3.250 3.332 2.031 22
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باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج  )التساق الداخمي(: الفقرة بالمجموع الكميدرجة عالقة ب.
معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس حيث كانت االستمارات الخاضعة لمتحميؿ 

( استمارة . تبيف أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة احصائيًا عند مستوى 044سموب )بيذا األ
( , 4.454( حيث كانت القيمة الجدولية الحرجة لداللة معامؿ االرتباط )254( وبدرجة حرية )4.41)

القيمة  ( حيث كانت4.323والبالغ )داؿ احصائيًا فضاًل عف االختبار التائي لداللة اقؿ معامؿ ارتباط 
( 4.41( عند مستوى داللة )3.52( وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية )2.233التائية المحسوبة )

 ة لممقياس.والدرجة الكمي فقرةكؿ درجة معامالت االرتباط بيف  يبيف( 4وجدوؿ )( , 254ودرجة حرية )

 (8جدول )
 أبعاد الصالبة النفسيةوالدرجة الكمية لمقياس  فقرةمعامالت الرتباط بين درجة كل 

 معامل الرتباط ت معامل الرتباط ت معامل الرتباط ت

3 4.243 33 4.232 32 4.140 
3 4.044 32 4.122 30 4.153 
2 4.232 30 4.134 31 4.032 
0 4.210 31 4.222 32 4.013 
1 4.235 32 4.212 33 4.103 
2 4.231 33 4.352 34 4.340 
3 4.302 34 4.035 35 -4.442 
4 4.441 35 4.135 24 4.212 
5 4.323 34 4.033 23 4.023 
34 4.122 33 4.051 23 4.253 
33 4.332 33 4.314 22 4.020 

 ( فقرة .23وبيذيف األجرائيف اصبح مقياس أبعاد الصالبة النفسية يتألؼ مف ) 
 المقياس وثباتو: مؤشرات صدق -
 قياس الحالي مف خالؿ المؤشرات اآلتية:تحقؽ الصدؽ في الم :Validityأ.الصدق   
  الصدق الظاىريFace Validity : 

قد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ لمقياس ابعاد الصالبة النفسية مف خالؿ عرضو عمى الخبراء       
 .واألخذ بآرائيـ حوؿ صالحية فقرات المقياس وتعميماتو 

 صدق البناء :Construct Validity  
 يأسموبب إجراء التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس اء لممقياس الحالي مف خالؿتحقؽ صدؽ البن     

  يف , وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس .تالمجموعتيف المتطرف
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  :)مصفوفة الرتباطات الداخمية )العالقات البينية 
مف االبعاد واالرتباطات  بعد كؿالدرجة الكمية لممقياس ودرجة الداخمية بيف  االرتباطاتإيجاد  تـ    

وكانت جميع , بيرسوف  معامؿ ارتباط  عماؿوالمجاالت األخرى مف المقياس باستبيف كؿ مجاؿ 
( , اذ كانت القيمة الجدولية 254وبدرجة حرية )( 4.41معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )

( اذ 4.135ة اقؿ معامؿ ارتباط والبالغ )( , فضاًل عف االختبار التائي لدالل4.454لمعامؿ االرتباط )
( عند مستوى 3.52( وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية )33.444كانت القيمة التائية المحسوبة )

 (.5جدوؿ ) في  مبيفكما ىو ( 254( ودرجة حرية )4.41داللة )
 (9جدول)

 مصفوفة الرتباطات الداخمية لمقياس ابعاد الصالبة النفسية
 التحدي التحكم اللتزام الصالبةابعاد  

    3 ابعاد الصالبة
   3 4.423 اللتزام
  3 4.152 4.424 التحكم
 3 4.135 4.155 4.402 التحدي

 
 : Relibilityب.الثبات 

 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس الحالي بالطرائؽ اآلتية :  
 أعادة الختبار -الختبارTest-Retest: يذه الطريقة تـ تطبيؽ المقياس لحساب معامؿ الثبات ب

( مديرًا ومديرة مف مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ , وىـ 30عمى عينة  بمغت )
( يومًا مف التطبيؽ األوؿ , وباستعماؿ معامؿ 30انفسيـ في المقياس السابؽ وبفاصؿ زمني بمغ )

( وقد 4.33ت بيذه الطريقة )ارتباط بيرسوف بيف درجات األفراد في التطبيقيف ظير معامؿ الثبا
 عدت ىذه القيمة مؤشرًا جيدًا عمى استقرار إجابات األفراد عمى المقياس عبر الزمف.

  ألفا كرونباخCronbach Alpha :   قد تـ استخراج ثبات مقياس ابعاد الصالبة بيذه الطريقة
جيد يشير ىو معامؿ ( و 4.33باستعماؿ معادلة الفا كرونباخ وبمغ معامؿ الثبات الكمي لممقياس )

( 34إلى تجانس الفقرات , كما تـ استخراج معامؿ الثبات لكؿ بعد مف االبعاد الثالثة وجدوؿ )
  يبيف ذلؾ.

 (.1جدول )
 معامالت ثبات مقياس ابعاد الصالبة النفسية

 كرونباخ-الفا البعد
 4.34 اللتزام
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 4.25 التحكم
 4.33 التحدي
 4.33 الكمي

 
أصبح المقياس بصورتو النيائية يتكوف مف  : ابعاد الصالبة النفسيةلمقياس  كميةحساب الدرجة ال -
(, والوسط 23( وأدنى درجة لو ىي )311( فقرة لذا فاف أعمى درجة محتممة لممستجيب ىي )23)

( درجة , وكمما كانت درجتو اكبر مف الوسط الفرضي كاف ذلؾ مؤشرًا عمى 52الفرضي لممقياس )
 .لنفسية وكمما كانت اقؿ مف الوسط الفرضي كاف مؤشرًا عمى انخفاضياابعاد الصالبة ا

بعد االنتياء مف إجراءات بناء مقياسي البحث واستخراج خصائص القياس  النيائي:: التطبيق رابعاً 
بتطبيؽ ىذيف المقياسيف بصورتيا  افالنفسي ليما مف صدؽ وثبات وقدرة عمى التمييز , قاـ الباحث

( مدير ومديرة مف مديري المدارس في محافظة النجؼ 044ة البحث البالغة )النيائية عمى عين
 .30/0/3435ولغاية  33/3/3435لمفترة مف  األشرؼ
 : الوسائل اإلحصائية: خامساً 
 استعمؿ الباحث في استخراج نتائج البحث الحالي الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:    
حساب القوة التمييزية لفقرات مقياسي البحث بطريقة ( لعينتيف مستقمتيف لt-testاالختبار التائي) -

 .المجموعتيف المتطرفتيف 
( : إليجاد معامالت ارتباط درجات ( Person's Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف  -

الفقرات بالدرجة الكمية وارتباط درجات المجاؿ بالدرجة الكمية والعالقة االرتباطية بيف مقاومة اإلغراء 
 وابعاد الصالبة النفسية , واستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار. 

 إليجاد الثبات بطريقة الفاكرونباخ . (Cronbach-Alphaمعادلة الفا كرونباخ ) -

( لعينة واحدة الختبار الفروؽ بيف الوسط الحسابي لدرجات العينة عمى مقياسي t-testاالختبار التائي ) -
  البحث والوسط الفرضي ليا.

 اإلختبار الزائي لتعرؼ داللة الفرؽ في العالقة االرتباطية وفؽ متغير النوع )الذكور , واإلناث(. -

لتعرؼ مدى إسياـ أبعاد الصالبة  ( Multiple Regression Coefficient)المتعدد االنحدارتحميؿ  -
  النفسية في مقاومة اإلغراء لدى مديري المدارس.

 : عرض النتائج وتفسيرىا 
ــدى  مقاومــة اإلغــراءتعــرف  .أوًل  أظيػػرت نتػػائج  :مــديري المــدارس فــي محافظــة النجــف األشــرف ل

( 50.134بمػػػػغ ) مقاومػػػػة اإلغػػػػراءالبحػػػػث أف الوسػػػػط الحسػػػػابي لػػػػدرجات عينػػػػة البحػػػػث عمػػػػى مقيػػػػاس 
( وباسػػتعماؿ 25لممقيػػاس البػػالغ ) 5( وىػػو اكبػػر مػػف الوسػػط الفرضػػي5.403وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدره )

                                                 
 عدد الفقرات. ×الوسط الفرضي = مجموع أوزاف البدائؿ/عددىا  1
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التائي لعينة واحدة الختبار داللة الفرؽ بيف الوسطيف تبيف أف القيمػة التائيػة المحسػوبة  معادلة االختبار
( وبدرجػة 4.41( عنػد مسػتوى داللػة )3.52مػف القيمػة التائيػة الجدوليػة ) ( وىي اكبػر13.425بمغت )
 فػػي محافظػػة النجػػؼ األشػػرؼ لػػدييـ مقاومػػة لإلغػػراء مػػديري المػػدارس( ممػػا يشػػير إلػػى أف 255حريػػة )

 .ُيبيف ذلؾ ( 33جدوؿ )و 
 (11جدول )

                                    الختبار التائي لدللة الفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي 
 مقاومة اإلغراءلدرجات عينة البحث عمى مقياس 

حجم 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

يمة الق
التائية 
 الجدولية

 مستوى الدللة
(...5) 

 دالة 3.52 13.425 25 5.403 50.134 044
( فػي إف القػيـ األجتماعيػة والضػبط 3541يمكف تفسير ىذه النتيجة وفؽ مػا أكػده )أرلونػد الزاروس,    

تجعمػو األجتماعي والعالقات األيجابية في المجتمع عوامؿ تساىـ بشكؿ كبير فػي بنػاء شخصػية الفػرد و 
قادرًا عمى مواجية ضػغوط الحيػاة ومغرياتيػا المختمفػة , وواعيػًا ومػدركًا لمواقػع الػذي يعػيش فيػو وبالتػالي 
تمكنػػو مػػف امػػتالؾ اسػػاليب مختمفػػة تسػػاعده عمػػى تقويػػة السػػموكيات المرغوبػػة أجتماعيػػًا , وىػػذا ينسػػجـ 

مميـ وطبيعة مجتمعيـ وطبيعة مجتمع مديري المدارس في محافظة النجؼ األشرؼ مف حيث طبيعة ع
 وىذا ما أشارت اليو النظرية المتبناة بمفيـو الحتمية التبادلية.  

 :أبعاد الصالبة النفسية لدى مديري المدارس في محافظة النجف األشرفتعرف  .ثانيًا 
الثالثػػة لػػدى عينػػة البحػػث, اسػػتعمؿ الباحػػث االختبػػار التػػائي  أبعػػاد الصػػالبة النفسػػيةلمتعػػرؼ عمػػى     
      بالوسػط الحسػابي والوسػط الفرضػي واالنحػراؼ المعيػاري والقػيـ التائيػة المحسػوبة  نة واحدة , مستعيناً لعي

 بعػػدلكػػؿ  (255وبدرجػػة حريػػة )( 4.41( عنػػد مسػػتوى داللػػة )3.52)البالغػػة و القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة 
 .(33جدوؿ )كما ىو مبيف في  ,الثالثة األبعادمف 

 (12جدول )
                                    ائي لدللة الفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي الختبار الت

 أبعاد الصالبة النفسيةلدرجات عينة البحث عمى مقياس 
الوسط  العينة البعد

 الحسابي
الوسط 
 الفرضي

اإلنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الدللة

(...5) 
  االلتزاـ

044 
00.545 22 1.213 00.543  

3.52 
 دالة

 دالة 22.402 1.051 24 25.330 التحكـ
 دالة 33.441 1.424 24 22.243 التحدي
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أف مػػػديري المػػػدارس يتمتعػػػوف بأبعػػػاد الصػػػالبة النفسػػػية , المتمثمػػػة  السػػػابؽ( 33يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ)    
عػػود ىػػذه النتيجػػة وفػػؽ نظريػػة )سػػوزاف كوبػػازا( المتبنػػاة إلػػى إدراؾ بػػاإللتزاـ , والػػتحكـ , والتحػػدي . وقػػد ت

مديري المدارس لممواقؼ الضاغطة التػي يتعرضػوف ليػا فػي أوقػات ومجػاالت مختمفػة عمػى إنيػا مواقػؼ 
 قابمػػة لمتعػػايش وأنيػػـ يمتمكػػوف إمكانيػػػات مواجيتيػػا , وىػػذا ينسػػجـ وطبيعػػػة عمػػؿ مػػديري المػػدارس فيػػػـ

يبذلوف أقصى , ومع ذلؾ  مايتعرضوف لو مف ضغوط إدارية وأجتماعيةـ رغـ يواصموف حياتيـ وأعمالي
زاء  التربوية مف إمكانياتيـ وطاقاتيـ لتحقيؽ أىدافيـ وتطمعاتيـ  خالؿ تحمؿ مسػؤولياتيـ إزاء أنفسػيـ وا 

 .اآلخريف 
نجــف مقاومــة األغــراء بأبعــاد الصــالبة النفســية لــدى مــديري المــدارس فــي محافظــة العالقــة  . اً ثالثــ

مػػف أجػػؿ تعػػرؼ العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف مقاومػػة اإلغػػراء وأبعػػاد الصػػالبة النفسػػية ) اإللتػػزاـ ,  :األشــرف
والػػػتحكـ , والتحػػػدي ( لػػػدى مػػػديري المػػػدارس اسػػػتعمؿ الباحػػػث معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف ومقايسػػػة قيمتػػػو 

التػػائي لداللػػة معامػػؿ , فضػػاًل عػػف اإلختبػػار (4.454بالقيمػػة الحرجػػة لداللػػة معامػػؿ اإلرتبػػاط البالغػػة )
( 4.41( يبيف معامالت اإلرتباط وداللتيا اإلحصائية عند مستوى داللة )32إرتباط بيرسوف , وجدوؿ )

 (.254وبدرجة حرية )
 (13جدول )

 لعالقة مقاومة اإلغراء بابعاد الصالبة النفسية والجدولية المحسوبة التائية والقيم الرتباط معامالت
القيمة التائية  تباطمعامل الر  المتغيرات

 المحسوبة
القيمة التائية 

 الجدولية
 مستوى الدللة

(...5) 
 دالة 3.52 5.43 4.033 االلتزاـ ×مقاومة اإلغراء 
 دالة 3.52 5.31 4.025 التحكـ ×مقاومة اإلغراء 
 دالة 3.52 34.44 4.004 التحدي ×مقاومة اإلغراء 

لػى وجػود عالقػة إرتباطيػة وبداللػة إحصػائية بػيف مقاومػة ( إ32ُتشير معامالت اإلرتبػاط فػي جػدوؿ)    
اإلغػػػراء وأبعػػػاد الصػػػالبة النفسػػػية , ويمكػػػف تفسػػػير ىػػػذه النتيجػػػة فػػػي أف تمتػػػع مػػػديري المػػػدارس بأبعػػػاد 
الصػػالبة النفسػػية يجعميػػـ أكثػػر نشػػػاطًا وقػػدرة عمػػى عمػػى مواجيػػػة الحاجػػات الممحػػة واإلغػػراءات نتيجػػػة 

إيجابيػػػػة وبالتػػػػالي إمػػػػتالكيـ طرائػػػػؽ مختمفػػػػة تسػػػػاعدىـ عمػػػػى تقويػػػػة  قػػػػدرتيـ عمػػػػى إدراؾ الواقػػػػع بصػػػػورة
 السموكيات المرغوبة أجتماعيًا ومنيا مقاومة اإلغراء.

تعــرف الفــرق فــي العالقــة بــين مقاومــة اإلغــراء وأبعــاد الصــالبة النفســية وفقــًا لمتغيــر النــوع  ًا.رابعــ
  :رف)الذكور, واإلناث( لدى مديري المدارس في محافظة النجف األش

لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ قػػاـ الباحػػث بإيجػػاد داللػػة الفػػروؽ بػػيف درجػػات أفػػراد عينػػة البحػػث فػػي مقاومػػة     
( لمعرفػة داللػة الفػرؽ Z-testاإلغراء ودرجاتيـ في أبعاد الصػالبة النفسػية باسػتعماؿ اإلختبػار الزائػي  )

فػػػي العالقػػػة اإلرتباطيػػػة  , تبػػػيف أف الفػػػروؽ (335: 3533)البيػػػاتي واثناسػػػيوس,بػػػيف معػػػامالت اإلرتباط
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( 4.34( و)4.15( ألف القػػػػػيـ الزائيػػػػػة المحسػػػػػوبة )4.41غيػػػػػر دالػػػػػة احصػػػػػائيًا عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة )
( , مما ُيشير إلى أنو ليس  ىناؾ فروقًا في 3.52( اصغر مف القيمة الزائية الجدولية البالغة )4.04و)

نفسية  لػدى مػديري المػدارس وفػؽ متغيػر النػوع           العالقة اإلرتباطية بيف مقاومة اإلغراء وأبعاد الصالبة ال
 ( ُيبيف ذلؾ .30) الذكور , واإلناث( , وجدوؿ )

 (14جدول)
الختبار الزائي لدللة الفروق في معامالت اإلرتباط بين مقاومة اإلغراء وأبعاد الصالبة النفسية                    

 وفق متغير النوع )الذكور , واإلناث(
فئات  قةالعال

 العينة
قيمة  العدد

معامل 
 اإلرتباط 

قيمة فيشر 
المعيارية 
 المقابمة 

مستوى  القيمة الزائية
الدللة 

(...5) 
 الجدولية المحسوبة

غراء مقاومة اإل
 لتزام اإل و 

 4.03 4.25 330 الذكور
4.15 

 
 غير دالة 3.52

 4.03 4.02 342 اإلناث
غراء مقاومة اإل
 والتحكم

 4.03 4.00 330 رالذكو 
4.34 

3.52 
 4.04 4.01 342 اإلناث غير دالة

غراء مقاومة اإل
 والتحدي

  4.13 4.03 330 الذكور
4.04 

 
3.52 
 

 
 4.03 4.02 342 اإلناث غير دالة

أف ىذه النتيجة نتيجة منطقية في ضوء مػا توصػمت اليػو النتػائج األخػرى فػي اليػدفيف  افيرى الباحث    
) الثالث , والرابع( , كما أف ىذه النتيجة قػد تعػزى وفػؽ مػايراه الباحػث أف مػديري المػدارس مػف السابقيف

داريػػة متشػػابية جعمػػتيـ متشػػابيوف فػػي التمتػػع  الػػذكور, واإلنػػاث يعيشػػوف فػػي بيئػػة أجتماعيػػة وتربويػػة وا 
ى تحػدي الظػروؼ بالقدر الكاؼ  مف اإللتزاـ , والسيطرة في التعامؿ مع ظروؼ الحياة , ولدييـ قدرة عم

عػػداد وتػػدريب األفػػراد  الصػػعبة التػػي تػػواجييـ , واليسػػتبعد ىنػػا دور وزارة التربيػػة ومػػديراتيا فػػي إختيػػار وا 
 الكفوئيف إلدارات مدارس الذكور , واإلناث عمى حد سواء.

لـدى مـديري المـدارس فـي محافظـة  مدى إسيام أبعاد الصـالبة النفسـية فـي مقاومـة اإلغـراء .اً خامس
 بطريقػػة باسػػتعماؿ معادلػػة خػػط االنحػػدار المتعػػدد  افلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ قػػاـ الباحثػػ :ألشــرفالنجــف ا

(Enter)  ولمتنبػػؤ ) االلتػػزاـ , والػػتحكـ , والتحػػدي ( لتعػػرؼ اإلسػػياـ النسػػبي لتػػأثير المتغيػػرات المسػػتقمة
خػالؿ مػا  فمتغيػر مسػتقؿ فيػو مػمف خالؿ تعرؼ نسػبة مسػاىمة كػؿ )مقاومة اإلغراء ( بالمتغير التابع 

 يأتي : 
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( فػػػػي التنبػػػػؤ االلتػػػػزاـ , والػػػػتحكـ , والتحػػػػديفػػػػي مػػػػا يتعمػػػػؽ بنسػػػػبة مسػػػػاىمة المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة ) -   
(, وُيشػػير 4.31وكانػػت قيمتػػو ) معامػػؿ التحديػػدمربػػع ( , تػػـ اسػػتخراج مقاومػػة اإلغػػراءبػػالمتغير التػػابع )

 ذلؾ
ائية في المتغير التابع اذ اف مربع معامؿ سيـ مساىمة ذات داللة إحصتُ  مةالمستق اتف المتغير إلى أ

التابع( يمكف المتغير ) مقاومة اإلغراء%( مف تبايف درجات األفراد في 31التحديد يعني اف نسبة )
ويسمى ىذا التبايف بالتبايف المشترؾ بيف المتغيرات وماتبقى مف  , ةالمستقم اتتفسيره بمعمومية المتغير 

 ى غير العوامؿ المحددة في ىذا البحث .ىذه النسبة يرجع إلى عوامؿ أخر 
( تـ االلتزاـ , والتحكـ , والتحدي) ات المستقمةمتغير البداللة  بمتغير مقاومة اإلغراءالتنبؤ  لغرضو  -

كما ىو ُمبيف في جدوؿ  Multiple Regression Coefficient))استخراج تحميؿ االنحدار المتعدد 
(31 .) 

 (15جدول)
 يل النحدار المتعددالختبار الفائي لتحم

مصدر 
 التباين

درجة  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة الفائية 
 المحسوبة

مستوى الدللة 
(...5) 

  2124.314 2 34244.313 االنحدار
00.440 

 
 35.233 252 23033.432 المتبقي دالة

  255 03453.334 الكمي

( اكبر مف القيمة الفائية 00.440لقيمة الفائية المحسوبة )( أعاله تبيف إف ا31مف جدوؿ )      
( وىذا يعني بوجود 255.2( ودرجتي حرية )4.41( وىي دالة عند مستوى داللة )2.40الجدولية )

مقاومة في ) اإللتزاـ , والتحكـ , والتحدي(  أبعاد الصالبة النفسية الثالثةمنبئ منفرد مف منبئات 
في إدراؾ  النفسية الصالبة أبعادقوـ بو تاؿ الذي إلى الدور الفعّ  إلسياـىذا اوقد يعود  اإلغراء ,
   . ايجابيعمى نحو لحياة وتفسيرىا اضغوط 

( فيذا االلتزاـ , والتحكـ , والتحديأما لتعرؼ اإلسياـ النسبي لكؿ متغير مف المتغيرات المستقمة ) -
وما يقابميا مف قيـ  (b)خاـ تعكسو معامالت االنحدار في معادلة التنبؤ في صيغة درجات 

ختيرت المتغيرات بحسب داللتيا )إسياميا( واحدًا واحدًا . أُ ذ إ,  (Beta)معيارية تعكسو قيـ 
 ذلؾ .  ُيبيف( 32وجدوؿ )

 خالصة النحدار المتعدد (16جدول)
معامل بيتا  معامالت الالمعيارية المتغيرات

 المعياري
Beta 

مستوى الدللة  القيمة التائية
 بيتا (5...)

b 

الخطأ 
 المعياري
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 دالة 33.314 - 0.352 05.353 الحد الثابت

 دالة 3.024 4.300 4.335 4.354 االلتزاـ

 دالة 2.223 4.343 4.330 4.033 التحكـ

 دالة 2.544 4.321 4.333 4.002 التحدي
 إلغراء وكما يأتي :يتبيف أف المتغيرات المستقمة ُتساىـ في مقاومة ا( اعاله 32مف جدوؿ )     
  ووالقيمة التائية المحسوبة ل (4.300) (Beta)المعياري  نحداراإل معامؿ قيمة كانت  -    

بعد اإللتزاـ  زيادة اف لىإوتشير ىذه النتيجة  (4.41)عند مستوى داللة  وىي دالة احصائياً ( 3.024)
 قياس وحدة بمقدارف زيادة اإللتزاـ لدى مديري المدارس يؤدي إلى زيادة مقاومة اإلغراء لدييـ  إذ ا

 وحدة قياس .  (4.354)بمقدار إلى زيادة مقاومة اإلغراء  يؤدي واحدة
( 2.223)  والقيمة التائية المحسوبة لو( 4.343) (Beta)المعياري  االنحدار معامؿ اف قيمة  -   

بعد التحكـ لدى   ادةزي اف وتشير ىذه النتيجة الى (4.41)عند مستوى داللة  وىي دالة احصائياً 
 واحدة قياس وحدة بمقدارمديري المدارس يؤدي إلى زيادة مقاومة اإلغراء لدييـ إذ اف زيادة التحكـ 

 وحدة قياس .  (4.033)بمقدار إلى زيادة مقاومة اإلغراء  يؤدي
 محسوبة لووالقيمة التائية ال( 4.321)المقابمة ليا  (Beta)المعياري  االنحدار معامؿ قيمة  كانت  -  
بعد   زيادة اف وتشير ىذه النتيجة الى (4.41)عند مستوى داللة  وىي دالة احصائياً ( 2.544) 

 وحدة بمقدارالتحدي لدى مديري المدارس يؤدي إلى زيادة مقاومة االغراء لدييـ إذ اف زيادة التحدي 

 وحدة قياس .( 4.002)بمقدار مقاومة اإلغراء  إلى زيادة يؤدي واحدة قياس
مف خالؿ ما تعني اإلسياـ األعمى لبعد التحدي مقايسة ببعدي اإللتزاـ , والتحكـ  افوُيفسر الباحث     

مستقباًل نحو األفضؿ  المواقؼ الراىنةتغير لدى الفرد يتضمف توقع بو ) سوزاف كوبازا( بيذا البعد فيو 
 اً شعور  يمتمؾالذي  فردفال ,رغـ كؿ المعوقات والصعوبات التي يتعايش معيا في الوقت الحاضر 

ستجابات إمف  هفي مواجية األحداث بشكؿ  جيد مف خالؿ ما يظير  اً متمرسيكوف حوؿ التغير  اً إيجابي
فردًا ناجحة ومالئمة مع الموقؼ أو الحدث المتوقع أو غير المتوقع عمى حد  سواء فضاًل عمى كونو 

بشكؿ  جيد ولديو نزعة  اتامؿ مع األزممصادر تساعده عمى التعمف في بيئتو  عمى اكتشاؼ ما قادراً 
       .ال ييدر طاقاتو النفسية والبدنية وال يستنزفيا بشكؿ  خاطئ فيوإدراكية مرنة لتقدير خطورة األحداث 

 :التوصيات 
 تي:باآل افبناًء عمى ما توصؿ إليو البحث مف نتائج يوصي الباحث    
مفيوـ مقاومة اإلغراء وسبؿ تنميتو , ومايترتب عمى لمتعريؼ ب اقامة المؤتمرات والندوات العممية 1.

 ذلؾ مف فائدة لمفرد ولصحتو النفسية.
ممارسة دورىا في تطوير وتحسيف العالقات اإلجتماعية بيف عمى المؤسسات الدينية واإلعالمية  2.

 ربوية .عمومًا وبيف إدارات المدارس وأولياء أمور الطمبة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التأفراد المجتمع 
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ضرورة القياـ بنشر الوعي بأىمية أكتساب وتنمية الجوانب اإليجابية في الشخصية ومنيا أبعاد 3.
الصالبة النفسية المتمثمة بػ ) اإللتزاـ , والتحكـ , والتحدي( لدورىا الفّعاؿ في بناء شخصية سوية تنفع 

 نفسيا والمجتمع.
تقبمية , لمتعرؼ عمى مستوى مقاومة اإلغراء , االستفادة مف مقاييس البحث في الدراسات المس 4.

 وأبعاد الصالبة النفسية  لدى شرائح أجتماعية مختمفة.
 :المقترحات 

 إجراء البحوث اآلتية التي استقرأىا خالؿ انجاز البحث إلتماـ االستفادة منيا: افيقترح الباحث     
خرى مثؿ :) الرضا الميني , تقدير الذات دراسة العالقة اإلرتباطية بيف مقاومة اإلغراء ومتغيرات أ 1.

 , معنى الحياة , سمات الشخصية (.
 فاعمية برنامج إرشادي لتنمية أبعاد الصالبة النفسية لدى مديري المدارس. 2.
 دراسة عالقة مقاومة اإلغراء بأبعاد الصالبة النفسية لدى موظفي دوائر الدولة . 3.
كمتغير وسيط في مقاومة الضغوط المينية والرضا عف العمؿ  دراسة إسياـ أبعاد الصالبة النفسية 4.

 لدى أعضاء الييأة التعميمية .
 المصادر العربية:

 القرآف الكريـ -

: قوة التحمؿ النفسي لدى ضباط المرور وعالقتو  (3443اإلبراىيمي, صفاء عبد الرسوؿ ) -
,  , كمية التربية ستنصريةجامعة المال,  (غير منشورةرسالة ماجستير)باتجاىاتيـ نحو اآلخريف, 

 العراؽ.

, مكتبة  مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي:  (3553, صادؽ ) أبو حطب, فؤاد وآماؿ -
 , مصر. , القاىرة االنجمو المصرية

, وزارة التعميـ العالي والبحث العممي, جامعة التقويم والقياس:  (1990, مصطفى محمود ) اإلماـ -
  , العرؽ. بغداد

اإلحصاء الوصفي والستدللي في التربية (: 3533, عبد الجبار توفيؽ و اثناسيوس, زكريا )البياتي -
 , العراؽ., بغداد , وزارة التعميـ العالي والبحث العمميوعمم النفس

(: الصالبة النفسية وعالقتيا باالتجاىات 3444محمود كاظـ ), حمد  و  التميمي, كريـ حسيف -
جامعة ال,  مجمة كمية التربية,  ربية في الجامعة المستنصريةالتعصبية لدى طمبة كمية الت

 .العراؽ ,354-324, ص 4, العدد  المستنصرية
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(: مقاومة اإلغراء وعالقتو بالشخصية 3432الساعدي, ميثـ عبد الكاظـ )و التميمي, محمد كاظـ  -
-985, ص97, العدد 23مجمة كمية التربية األساسية, المجمد الناضجة لدى طمبة الجامعة, 

 .العراؽ ,1.15
,  (: أثر العالج العقالني اإلنفعالي وتوكيد الذات في تنمية الصالبة النفسية3444جودة, سعد عزيز ) -

 , العراؽ. جامعة المستنصرية, كمية التربيةال,  (اطروحة دكتوراه غير منشورة)

مديري المدارس الثانوية (: العوامؿ المدرسية المؤثرة في تطوير أداء 3434رباح, عبد القادر خالد ) -
, جامعة األزىر, ,  (رسالة ماجستير منشورة)بمحافظات غزة في ضوء مفيـو تحميؿ النظـ اإلدارية, 

 , فمسطيف.كمية التربية

,  , عالـ الكتب, القاىرةالطبعة الخامسة , عمم النفس الجتماعي(: 3540زىراف, حامد عبد السالـ ) -
 مصر. 

, األختبارات والمقاييس النفسية(: 3543الكناني, إبراىيـ )و محمد الياس  ,بكرو  الزوبعي, عبد الجميؿ -
 , العراؽ.دار الكتب لمطباعة والنشر, جامعة الموصؿ

,المكتبة الطبعة الثانية , الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية(: 3443الشاذلي, عبد المجيد) -
 , مصر.الجامعية , اإلسكندرية

, دار غريب لمطباعة والنشر  نظريات العالج واإلرشاد النفسي (:3550الشناوي, محمد محروس ) -
  , مصر.والتوزيع , موسوعة العالج واإلرشاد النفسي

(: العالقة بيف مقاومة اإلغراء والضغط النفسي عند طمبة جامعة مؤتة, 3444الطراونة, صبري ) -
 , جامعة مؤتة, األدرف. (رسالة ماجستير غير منشورة)

(: درجة التديف ومقاومة اإلغراء والعالقة بينيما لدى طمبة جامعة مؤتو, 3434الطراونة, صبري ) -
 , االردف.359 -329, ص3, العدد 14مجمد الالمجمة األردنية في العموم التربوية, 

(: العالقة بف مقاومة اإلغراء وأنماط التفكير السائدة 3430القضاة, محمد أميف )و الطراونة, صبري  -
, ..1 -89, ص1, العدد .1المجمة األردنية في العموم التربوية, المجمد ف, لدى الطمبة الجامعيي
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 (بصورتو النيائية) مقاومة اإلغراءمقياس 
نطبق ت الفقرات ت

 عميم 
 تماماً 

نطبق ت
 عميم 
 غالباً 

نطبق ت
 عميم 
 أحياناً 

نطبق ت
 عميم 
 نادراً 

ل 
نطبق ت

 عميم 
 بداً ا

      أجد نفسي ضعيفًا اماـ شراء االشياء التي افضميا رغـ عدـ حاجتي ليا.  3
      لديَّ إمكانية مقاومة مغريات الحياة المختمفة بسيولة. 3
      أمتنع عف حضور المناسبات التي تؤثر عمى مركزي الميني واألجتماعي. 2
      أجد نفسي مجبرًا عمى القياـ بتصرفات القناعة لي بيا.  0
      صحيح وواقعي .    " إغراء المال ل يقاوم "أف قوؿ   1
      أحتـر مينتي وال أمارس أي أفعاؿ قد تسيء ليا. 2
      مينتي ميما توافرت حوافز ومغريات في مجاالت أخرى. أرفض ترؾ 3
      أشعر بالمتعة عند القياـ ببعض االعماؿ الجريئة لمجرد الميو والمرح.  4
      أرفض تنفيذ األوامر التي التتفؽ مع مبادئي ميما كانت النتائج. 5
      عدني عنيـ. افضؿ اتخاذ القرارات التي تقربني مف زمالئي مف تمؾ التي تب 34
      أتجنب أستغالؿ مينتي لتحقيؽ مصالحي الشخصية. 33
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أعمؿ عمى منع سموكيات) المعمميف/المدرسيف( المخمة بالنظاـ رغـ رابطة  33
 الصداقة التي تربطني بمعظميـ. 

     

      اتخمى عف بعض االشياء القيمة والثمينة مف أجؿ رغباتي الشخصية.  32
القوة أو ) :الميزة الوحيدة التي تجعؿ الفرد اداريًا ناجحًا ىي اعتقد أفَّ  30

 (.السمطة
     

      أجد ضرورة التعامؿ وفؽ مبدأ عدـ تقديـ شئ دوف مقابؿ.  31
      .  افقد السيطرة عمى نفسي عندما افرح بشكؿ كبير 32
اتيـ أتعامؿ مع أولياء األمور عمى قدـ المساواة بغض النظر عف مستوي 33

 ومراكزىـ العممية واألجتماعية.
     

      أتقبؿ األختالؼ في الرأي عند التحدث مع زمالئي في المدرسة. 34
      أرفض االنصياع لضغوط بعض المسؤوليف المتعمقة ببعض الزمالء.   35
      أرى أفَّ الضماف الوحيد لمستقبمي مرىوف بما اممكو مف أمواؿ.  34
      رة عمى مقاومة الرغبات اآلنية مف أجؿ اىداؼ أسمى.لديَّ القد 33
      أجد أفَّ منافعي الشخصية فوؽ كؿ اعتبار .  33
      ارغب في جمع االشياء الثمينة التي تشعرني بقوتي.  32

 
 مقياس أبعاد الصالبة النفسية )بصورتو النيائية(

 أوافق الفقرات ت
 تماماً 

 أوافق
 غالباً 

 أوافق
 أحياناً 

أوافق 
 نادراً 

 أوافقل 
 بداً ا

      أعرؼ ما أريد في الحياة لكنني ال استطيع الحصوؿ عميو.  3
      أضع أىداؼ لنفسي تتالئـ وامكانياتي. 3
      أومف أفَّ قيمة الحياة تكمف في االلتزاـ بالمبادئ والقيـ. 2
      أفكر باالخريف واف كنت مشغواًل بنفسي. 0
      اقؼ الصعبة و اواجييا.اتييأ لممو  1
      أشعر باليأس عندما تسير امور الحياة خالؼ توقعاتي.  2
      يعتمد نجاحي عمى الجيد الذي ابذلو. 3
      أشعر أف الحياة مثيرة جدًا وتستحؽ التحدي. 4
      أجد صعوبة في اختيار الحموؿ المناسبة لممشاكؿ التي تواجيني.   5
      مواجية ظروؼ الحياة السيئة ميما كانت صعوبتيا. أعمؿ عمى 34
      أنظر إلى صعوبات الحياة عمى انيا خبرات تساعد في تكامؿ شخصيتي. 33
      لديَّ القدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة والقابمة لمتنفيذ. 33
      أمتمؾ خطط وأىداؼ محددة لمسنوات القادمة . 32
      مف غير التزامات.  أفضؿ أف أعيش  30
      أشعر أف مستوى انجازي في الحياة جيد. 31
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      أف قوؿ نحف مسيروف وليس مخيروف صحيح وواقعي.  32
      أومف بإف ليس ىناؾ صعوبة مطمقة في مواجية مشكالت الحياة. 33
      أشعر انني امتمؾ تأثيرًا عمى سير االحداث المحيطة بي. 34
      وباصرار المحاولة عندما أفشؿ بعمؿ ما.اكرر  35
      أشعر بعدـ الطمأنينة مف المواقؼ التي قد تفاجئني الحياة بيا.  34
      ُيشكؿ ما أقـو بو يوميًا مف عمؿ مصدرًا لسعادة ورضا عميقيف. 33
      مشكالت الحياة تجمعني اتسأؿ : لماذا ولدت اصاًل ؟    33
      ياة المتالحقة اداء عممي.  تعيؽ احداث الح 32
      أرغب في العيش بمجتمع غير مجتمعي ىذا.  30
      أعمؿ عمى مساعدة االخريف في حؿ مشاكميـ. 31
      أمتمؾ امكانية تحقيؽ األىداؼ التي وضعتيا لنفسي. 32
      ادرؾ أف الصدفة والحظ يمعباف دورًا كبيرًا في حياتي.  33
واجية مشكالت الحياة مقياسًا لقدرتي عمى التحمؿ وعدـ أجد في م 34

 االستسالـ.
     

      استطيع أف اصنع مستقبمي بنفسي. 35
      مواجيتي لممشاكؿ المختمفة ناجمة عف ثقتي بالقدرة عمى حميا. 24
      تغيرات الحياة غير السارة تشعرني بالقمؽ.   23

 
 


