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 الجزائر -2جامعة محمد األمين دباغين سطيف قسم علم النفس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 ملخص

، )زمن ظهور علم النفس اإليجابي(، بدأت البحوث النفسية  منذ ثمانينات وتسعينات القرن العشرين

حول الضغوط تركز على الجوانب اإليجابية في الشخصية المرتبطة بالصحة النفسية، واتجهت إلى دراسة 

العوامل التي تساعد األفراد على التوافق مع المواقف المختلفة التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية. 

لة، التي تشير إلى وجود متغيرات نفسية  وظهر مصطلح العوام ل أو المتغيرات المخففة أو المعد ِّ

واجتماعية، كالصالبة النفسية أو الصمود تخفف من الضغوط عند تلقي الصدمات. وتشير سوزان كوباسا،  

أول منظري الصالبة النفسية، إلى أن البحث في مجال الضغوط، يجب أن يتحول إلى التركيز على 

"اعتقاد عام للفرد في فاعليته وقدرته على   والصالبة النفسية لدى كوباسا، هيعلى المرض.   الصحة وليس

استعمال كل المصادر النفسية واالجتماعية المتاحة، كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث الحياة  

ن من ثالثة أبعاد هي: الضاغطة. وتشير إلى أن الصالبة ا وع من التعاقد  : وهو ن( االلتزام 1لنفسية تتكو 

النفسي يلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله. مما يجعله ينظر إلى المواقف 

: ويشير إلى مدى اعتقاد الفرد أنه بإمكانه أن يكون له تحكم  ( التحكم 2على أنها تجلب المتعة. الضاغطة 

ه. ويرى أن األحداث متغيرة وليست ثابتة.  فيما يلقاه من أحداث، وتحمل المسؤولية الشخصية عما يحدث ل

ويتضمن القدرة على اتخاذ القرارات، والقدرة على تفسير األحداث، والقدرة على المواجهة الفعالة  

( التحدي: وهو اعتقاد الفرد في أن ما يطرأ من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثير  3للضغوط. 

ة  ر ه. ويمثل جانبا طبيعيا في الحياة، مما يساعده على المباد وفرصة ضرورية للنمو أكثر من كونه تهديدا ل

  واستكشاف البيئة، ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعده على مواجهة الضغوط بفاعلية. 

فردا؛  392هدف البحث إلى تقنين مقياس الصالبة النفسية على البيئة الجزائرية. تكونت عينة التقنين من و

سنة. وحسب للمقياس الصدق التمييزي   50ـ  15: أنثى، تراوحت أعمارهم بين 201ا، رذك 191منهم 

واالتفاقي والتعارضي، واالرتباطات بين األبعاد الثالث، وجاءت معامالتها جيدة، وحسب كذلك، الثبات 

 كرونباخ، وكانت كلها جيدة، كما استخرجت له معايير تائية. ريقة إعادة التطبيق ومعامل ألفا بط

 علم النفس اإليجابي.؛ الصالبة النفسية؛ تقنين  ؛: مقياسالكلمات المفتاحية
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Abstract 
Since the 1980s and 1990s, the psychological research on stress has begun to 

focus on the positive aspects of personality related to mental health, and 
examined the factors that help individuals to cope with the different situations 
they face in their everyday life. Then appears the term "mitigated" or 
"modulated" variables that refers to psychological and social variables, such as 
resilience that reduces stress when we receive shocks of life. Susan Kobasa, the 
first psychologist that explored resilience indicated that stress research should 
make a shift and focus on health rather than disease. Resilience according to 
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Kobassa is a "general belief of the individual in his efficacy and ability to use all 
available psychosocial resources, so as to be able to understand, explain and 
face effectively the events of stressful life. She indicated also that resilience 
consists of three dimensions, which are: 1) Commitment: a kind of psychological 
contract that related the individual to his goals, values and the others around 
him, which makes him to look at the stressful situations as bringing pleasure. 2) 
Control: refers to the extent to which the individual believes that he can have 
control over the events and take personal responsibility for what happens to 
him. He considers that events are dynamic and not static. It includes the ability 
to make decisions, the ability to interpret events, and the ability to effectively 
confront stress. 3) Challenge: the individual's belief that the change in his life is 
an exciting and necessary opportunity for growth rather than a threat; and 
represents a natural aspect of life, which helps him to take initiatives, explore 
the environment, and to be aware of the psychological and social sources that 
help him to face stress effectively. The aim of this research is to standardize 
resilience in the Algerian environment. The standardization sample consisted of 
392 individuals; 191 males, 201 females, ranging in age from 15 to 50 years. So 
we measured discriminant, convergent and concurrent validity and the 
correlations between the these three dimensions, and the coefficients were 
good. We evaluated reliability by test-retest and the Cronbach's alpha 
coefficient, and all were good . 
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