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-&اة االج�
ا*&ة وال(ف'&ة $�#ح في عالٍ� تع�ف �ه ال�غ��ات م� �ل جان� وت��ك ��
اتها على ال

�1
ع أم�ًا 
االه�
ام وال����: على ال�-ة وال'ل9ك ال�-ي وال'
ات ال78�&ة اإل$1اب&ة ل34 أف�اد ال
ح�J9ًا ل��
I(9ا م� م9اجهة الDغH9 ال(ف'&ة واألح4اث الDاغBة، ال�ي �اَت ال�عّ�ض ال�9مي لها أم�ًا ش#ه 

ی��:ون على ال
�غّ��ات ال�ي تقي الف�د م� اآلثار الDارة لل
9اقف وم� هOا ال
(BلN ب4أ ال#اح9Mن . م-�9م
H9غDه الOق4رته على م9اجهة ه �ة، وت4عBاغDال.  

ال
�غ��ات ال78�&ة (إلى أن ال
�غ��ات ال9اb&ة م� أث� الDغRutter, 1990 ( H9($��8 ما$Iل رات� 
ى ال91ان� ال
ع�g&ة واالنفعال&ة وال�ي م� شأنها ال�d&e7 م� وقع األح4اث الDاغBة عل) واالج�
ا*&ة

  :واالج�
ا*&ة، تلعُ� دورًا هامًا في إدراك األح4اث الDاغBة وفي م9اجه�ها �
ا یلي
• jاغDه لل-4ث ال
 .تkث� في إدراك الف�د وتق�&
• jغD9اجهة ال
 وم� هOه ال
�غ��ات . تkث� في تق�&� الف�د لفاعل&ة م�ادره ال(ف'&ة واالج�
ا*&ة ل
 

 .Psychological Hardiness ال�ال	ة ال�ف��ة
تع4 ال�ال�ة ال(ف'&ة م� ال
فاq&� ال-4یMة ن'p&ًا في عل� ال(فo، والm nOه� في أواخ� ال'#ع�(ات م� 

 nاسا وسلفات9ر مادt9� اضي على ی4 �ل م� س9زان
 Kobasa, 1979, 1983, (Kobasa)(الق�ن ال
and Maddi, 1985 9عة م� ال4راسات، ال�ي ا
1
س�ه4ف� مع�فة ال
�غ��ات ال(ف'&ة ال�ي ، فق4 قاما �

ت�
� وراء اح�فا� �ع� األش7اص ��-�ه� ال(ف'&ة وال1'
&ة ع(4 تع�ضه� للDغH9، في ح�� ی�ع�ض 
وت9صال م� خاللها إلى أن ال�ال�ة ال(ف'&ة هي . آخ�ون لل
�ض واإلجهاد ع(4 تع�ضه� للDغH9 نف'ها

م'اع4ة الف�د في ال9قا$ة م� األث� ال(ف'ي وال1'
ي  إح34 ال
�غ��ات ال78�&ة اال$1اب&ة ال�ي م� شأنها
الnO ی(�ج ع� ال�ع�ض للDغH9، ح�� أن �&اب ال�ال�ة ال(ف'&ة $قّلل م� ق4رة الف�د على م9اجهة 

م� أه� ال(
اذج ال�ي )  Lazarus, 1966(وJع4 ن
9ذج الزاروس . الDغH9 وزJادة الI8او3 ال4pن&ة
، والnO أشار g&ه إلى أن Kobasa & Maddi,1979-1985)(مادn و�t9اسا اع�
4ت عل�ها ن��Jة 

تق�&� الف�د ال
ع�في  ل7�ائ�ه ال(ف'&ة �ال�ال�ة مMًال تkث� في تق�&
ه ال
ع�في لل-4ث الDاغj ذاته، 
وما ی(n9B عل&ه م� ته4ی4 ألم(ه وص-�ه ال(ف'&ة وتق4ی�ه لOاته، وkJث� أ$Dًا في تق�&
ه ألسال�� م9اجهة 

H9غDال.  
 

� ال��  �ال	ة ال�ف��ةتع
  :ال�ال	ة ال�ف��ة

في عالٍم تعصف به التغيرات  
من كل جانب وتترك بصماتها  

لنفسية  على الحياة االجتماعية وا
يصبح االهتمام والتركيز على  
الصحة والسلوك الصحي  
والسمات الشخصية اإليجابية  
لدى أفراد المجتمع أمراً حيوياً  
ليتمكنوا من مواجهة الضغوط  
النفسية واألحداث الضاغطة

تعد الصالبة النفسية من  
المفـاهيم الحديثة نسبياً في علم  
النفس، والذي ظهر في أواخر  

القرن الماضي    السبعينات من
على يد كل من سوزان  
كوباسا وسلفـاتور مادي

أن الصالبة النفسية هي إحدى  
المتغيرات الشخصية االيجابية  
التي من شأنها مساعدة الفرد  
في الوقـاية من األثر النفسي  
والجسمي الذي ينتج عن  
التعرض للضغوط

أن غياب الصالبة النفسية يقـّلل  



2 

 

صل� أn ش4ی4 َصُلَ� ال8يُء َصالَبـًة وال�ل� ).1185، ص 1989(جاء في ال
ع1� ال9س&j  :لغةً 
 n9ه9 ال48ی4 الق .  

تع4دت ال�ع�Jفات ال�ي ت(اول� مفه9م ال�ال�ة ال(ف'&ة، وت�3 ال#احMة أنه $
�I ت�(&d : اص&الحاً 
  :هOه ال�عارdJ على ال(-9 ال�الي

  :�ال	ة ال�ف��ة 	�ف,ها اع,قاداً ال  - أ
ال�ال�ة ال(ف'&ة �أنها اع�قاد عام للف�د في فاعل��ه وق4رته على اس�47ام  Kobasa)(َع�َّف� �t9اسا 

كل ال
�ادر ال(ف'&ة واالج�
ا*&ة ال
�احة �ي ی4رك وJف'� و9Jاجه �فاعل&ة أح4اث ال-&اة الDاغBة 
� ج
لة م� ال7�ائ� ال(ف'&ة اإل$1اب&ة �االل�:ام، ال�-I�، وال�ال�ة ال(ف'&ة وفقا لل��اث ال
�اح ت��9ن م

n4-ال�.  
  :ال�ال	ة ال�ف��ة 	�ف,ها م�1راً   - ب

م�4ر م� ال
�ادر ال78�&ة الOات&ة ل
قاومة : ال�ال�ة �أنها) 2002ح
ادة وع4p اللd&B، ($عّ�ف 
إذ ت'ه� في ت'ه�ل  اآلثار ال'لp&ة لDغH9 ال-&اة، وال�d&e7 م� آثارها على ال�-ة ال(ف'&ة وال1'
&ة،

وج9د ذل¢ ال(9ع م� اإلدراك وال�قJ9� وال
9اجهة ال�ي تق9د لل�9صل إلى ال-ل ال(اجح لل
9قف الnO خلق�ه 
  ) Porter, 1998; Michelle, 1999(و�Oل¢ ع�ف ب9رت� وم&�8ل . ال��وف الDاغBة

  :ال�ال	ة ال�ف��ة 	�ف,ها ن3&اً 

ل ال�ي تعoI ن
Bًا مع�g&ًا وانفعال&ًا وسل�9&ًا م� ال
قاومة $��8 مفه9م ال�ال�ة ال(ف'&ة الى ق4رة ال�-

8$
ل ,Bartone) 2007(ب�(ا ُ$8ّ#ه . لإلرهاقات j
  :ال�ال�ة ال(ف'&ة ب(
9ذج عام أو ن
  .�&d فه
� وف'�ت األح4اث - ال
ع�في  .1
  جهةال�-9ل إلى ال
9ا.                  األفعال ال�ي س�ق9م بها �اس�1ا�ة لألح4اث - ال'ل�9ي .2
 . حالة عا¬e&ة أو شع9ر -العا¬في .3

  :لل�ال	ة ال�ف��ة تع�Jفاً ن'�7ل� م� ال�عارdJ ال'ا�قة 
س
ة ش7�&ة  $
�ل�ها الف�د ت'اع4ه على م9اجهة ضغH9 ال-&اة والع
ل �إ$1اب&ة، م'�47مًا أسال�� 

ات1ة ع� ال�ع�ض ال
9اجهة الفعالة ال�ي ت-
&ه وت®&ه م� ال9ق9ع في ب�اث� األم�اض ال(ف'&ة وال1'4$ة ال(
  .ل�ل¢ الDغH9 وال
I8الت والع�اق�ل

  ال�ال	ة ال�ف��ة) م89نات(أ	عاد 
أنها ن
j أو ن9ع م� ال�عاقKobasa  " 4, كt9اسا"في ض9ء األ�عاد ال
9Iنة لل�ال�ة ال(ف'&ة ت�3 


ه وت1اه اآلخ��J م� ح9له، وهOا $
Mل ال#ع4 األو &bل م� أ�عاد ال(ف'ي یل�:م �ه الف�د ت1اه نف'ه وأه4افه و

ل )االل�:ام(ال�ال�ة -�Jا یلقاه م� أح4اث، و
&g ًا
I-9ن له تI$ انه أنIوم34 اع�قاد الف�د أنه �إم ،

، وأخ��ا اع�قاد الف�د أن ما $�Bأ م� تغ��� )ال�-I�(ال
'kول&ة ال78�&ة ع
ا $-4ث له $
Mل ال#ع4 الMاني 
). ال�-n4(نه ته4ی4ًا له $
Mل ال#ع4 الMال� على ج9ان� ح&اته ه9 أم� م��M وض�ورn لل(
9 أك�M م� �9 

  .االل�:ام، وال�-I�، ال�-n4: أn أن ال�ال�ة ال(ف'&ة ت��9ن م� ثالثة أ�عاد وهي
   Commitment:االل,<ام: أوالً 

$ع4 االل�:ام �ع4ًا رئ&'&ًا لل�ال�ة ح�� ی9صف أنه م�ل لل
8ار�ة واالن8غال �الع
ل وال
9اجهة ب(1اح، 

�ة، ف
� جان#ه ی4�k ب�و�o وال
8ار�ة واالن4�'
أه
&ة االل�:ام ) Brooks, 1991(ماج في ال(8ا¬ات ال

االل�:ام ه9 شيء عا¬في ح�� ن8ع� �االت�ال القn9 �أه4اف م1
9ع�(ا، وح�ى أن : في الع
ل ح�� قال
  .االل�:ام $ع�p ع� نف'ه ب(ف'ه ع(4ما ی�3 ال(اس أنف'ه� م8ار��� ول&o مm9ف��

 �Jع�ف وJو)Wiebe,1991 ( ًا وأه4افًا م-4دة ت1اه
&b ه&)pورة ت�D� االل�:ام �أنه اع�قاد الف�د
ن8ا¬ات ال-&اة ال
�7لفة وض�ورة ت-
ل ال
'kول&ة ت1اه هOه ال®&� وال
#اد² واأله4اف، �
ا $��8 إلى 

من قدرة الفرد على مواجهة  
الضغوط وزيادة الشكاوى  
.البدنية

Kobasa((َعرَّفت كوباسا  
الصالبة النفسية بأنها اعتقـاد  
عام للفرد في فـاعليته وقدرته  
على استخدام كل المصادر  
النفسية واالجتماعية المتاحة  
كي يدرك ويفسر ويواجه  
بفـاعلية أحداث الحياة الضاغطة  

يشير مفهوم الصالبة النفسية  
تحمل التي تعكس  الى قدرة ال

نمطاً معرفياً وانفعالياً وسلوكياً  
.من المقـاومة لإلرهاقـات

في ضوء األبعاد المكونة  
, كوباسا"للصالبة النفسية ترى  

Kobasa  "  أنها نمط أو نوع
من التعاقد النفسي يلتزم به  
الفرد تجاه نفسه وأهدافه  
وقيمه وتجاه اآلخرين من حوله، 
وهذا يمثل البعد األول من  

)االلتزام(أبعاد الصالبة  

اعتقـاد الفرد أنه بإمكانه أن  
يكون له تحكماً فيما يلقـاه من  
أحداث، ويتحمل المسؤولية  
الشخصية عما يحدث له يمثل  

)التحكم(البعد الثاني  

اعتقـاد الفرد أن ما يطرأ من  
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. اات1اه الف�د ن-9 ال�عامل مع األح4اث ال8اقة ب�ؤ�Jها �أح4اث هادفة وذات مع(ى، وج4ی�ة �ال�فاعل معه
ال
�ل أو ال��#ة في ال4خ9ل في مع��ك ال-&اة وع4م ال��اجع أو االن'&اق، فاألف�اد ذوو : وJع(ي االل�:ام

االل�:ام ال
�تفع $ق-
9ن أنف'ه� و4Jخل9نها في أn شيء ه� $�7ارونه ل��9ل9ا أم�ه، وه� $41ون ال
ع(ى في 
Jو �مل�:م9ن �أنف'ه �، وه�ه�µاألح4اث واألش&اء واألش7اص في ب� �Mوفاعل&ة أك H9ن م� ال-&اة ب(8اtق��

  . م� االب�عاد ع(ها سلp&ًا، و41Jون ال
ع(ى واله4ف في ال·&¶ ی9م&ًا وفN م4pئه�
 3�Jو) ،�

ه ) 1997م7&&bأن االل�:ام ن9ع م� ال�عاق4 ال(ف'ي یل�:م �ه الف�د ت1اه نف'ه وأه4افه و�

�الع:م وال��
&� الهادف ذn ال
ع(ى وJع�p ع(ه  واآلخ��J م� ح9له، وJعoI االل�:ام إح'اسًا عامًا للف�د

�له ل&9Iن أك�M ق9ة ون8ا¬ًا ت1اه ب��µه �-�� $8ارك �إ$1اب&ة في أح4اثها، و9IJن �ع�4ًا ع� الع:لة �

  .وال'لp&ة وال7
9ل وال�'ل 
   Control: ال,C9D: ثان�اً 


ا ی&g �I-9ن له تI$ انه أنIإلى م34 اع�قاد الف�د أن �إم �I-ل $��8 ال�
لقاه م� أح4اث وت-

� ال�-I� الق4رة على ات7اذ الق�ارات والق4رة على تف'�� D�Jا $-4ث له، و
ال
'kول&ة ال78�&ة ع

H9غD9اجهة الفعالة لل
، وtال�الي م-اولة ال�أث�� على ال(�ائج ب4ًال م� االن:الق األح4اث، والق4رة على ال
أن دافع الف�د لل�-I� �Schulz & Heckhausen,1996) (و3�J س98ل: و9I&qزن . في ال'لp&ة والع1:

ی:ود و�Jّسخ ال�9Bر ع�p ال-&اة ب�(
ا االف�قار إلى ال�-I� ق9I$ 4ن له ن�ائج معاك'ة وسلp&ة على ال-االت 
العا¬e&ة، وال�&ان الOاتي، وه� ی4�kون أن ال-&اة ال(اج-ة ی�� ت-®&قها ع(4ما ت'اع4 إج�اءات الفه� 


�ل�ه الف�د على ح&اتهواالخ�&ار على زJادة ال�-$ nOال �I.  

� ال�-I� ل34 الف�دD�Jو:  

 : الق1رة على اتNاذ الق�ارات واالخ,�ار بJK ب1ائل م,ع1دة .1
$-'� ال�-I� ال
��ل �ات7اذ الق�ار ¬�Jقة ال�عامل مع ال
9قف س9اء �إنهائه أو ت1(#ه أو �
-اولة 


� االخ�&ار م�  ال�عا$¶ معه، ولOا ی�ت#j هOا ال�-I� �pB&عة ال
9قف نف'ه،Dوف ح4وثه ح�� ی��mو
  .ب�� ال4pائل

�ة في م8اجهة ال1Dث الVاغT" ال3عل8ماتي"ال,C9D ال3ع�في  .2�Y1ام الع3ل�ات الفN,اس: 
$�7 هOا ال�-I� الق4رة على اس�47ام �ع� الع
ل&ات الف��Jة �Iفاءة ع(4 ال�ع�ض لل
8قة، �ال�ف��� 

ة وتف'��ه ��9رة م(B®&ة وواق·&ة، وع
ل خBة لل�غل� على في ال
9قف، و«دراكه �J�Bقة ا$1اب&ة وم�فائل
و��7J ال�-I� ال
عل9ماتي �ق4رة الف�د على اس�47ام �افة ال
عل9مات ال
�احة ع� ال
9قف . ال
I8لة

-ة لpB&عة  ل
-اولة ال'&�Bة عل&ه وض#Bه، �
ا $��7 �ق4رة الف�د على ال#-� ع� ال
عل9مات ال
9ضِّ

ا س�kول إل&ه ال-4ث، وال�d&e7 م� ال
9قف ال8اق �أس#اب ح4وثه� kp)9قع ل-4وثه، وال��
، وال9ق� ال

  .القلN ال
�اح� لل�ع�ض له، وت'ه�ل ال'&�Bة عل&ه، والع9اق� ال(ات1ة ع(ه
 :ال,C9D ال�ل8]ي

n4-ة لإلن1از وال���p� ل ال1ه4 مع داف·&ةOt9اجهة الفعالة و
وJق�4 �ه الق4رة على . ه9 الق4رة على ال
ال
I8لة، ومع ال
9قف ��9رة عل(&ة ومل
9سة، وال�-I� في آثار ال-4ث الDاغj م� خالل  ال�عامل مع

jاغDه1&ة ل�غ���ه، وتع4یل وقع ال-4ث ال)
  .ال®&ام ب#ع� ال'ل�9&ات ال
BB7ة وال
 :ال,C9D االس,�جاعي .3

eه ال7لOع�ه، فه&p¬9قف و
&ة ی�ت#j ال�-I� االس��جاعي �
ع�ق4ات الف�د وخلف��ه ال'ا�قة ع� ال
وال
ع�ق4ات ت�9ّن انB#اعًا م-4دًا ع� ال
9قف، وتع��pه أنه م9قف ذو مع(ى وقابل لل'&�Bة عل&ه م
ا $7فف 

ح9ل العالقة ب�� وجهة الAnderson ( j#D(وفي دراسة أج�اها أن4رس9ن . وقع ال-4ث الDاغj وأث�ه
لj#D ال4اخلي أقل شع9رًا وال8ع9ر �ق9ة االنD#اH وسل�9&ات ال
9اجهة واألداء، ت9صل خاللها أن ذوn ا

تغيير على جوانب حياته هو  
أمر مثير وضروري للنمو أكثر  

ثل  من كونه تهديداً له يم
)التحدي(البعد الثالث  

أن الصالبة النفسية تتكون من  
االلتزام، : ثالثة أبعاد وهي

.والتحكم، التحدي

االلتزام هو شيء عاطفي حيث  
نشعر باالتصال القوي بأهداف  
مجموعتنا، وحتى أن االلتزام  
يعبر عن نفسه بنفسه عندما  
يرى الناس أنفسهم مشاركين  
.وليس موظفين

يعرف ويب  
)Wiebe,1991 (  االلتزام

بأنه اعتقـاد الفرد بضرورة  
تبنيه قيماً وأهدافـاً محددة  
تجاه نشاطات الحياة المختلفة  
وضرورة تحمل المسؤولية تجاه  
هذه القيم والمبادئ  
واألهداف

الميل أو الرغبة  : يعني االلتزام
في الدخول في معترك الحياة  
وعدم التراجع أو االنسياق

من التعاقد    أن االلتزام نوع
النفسي يلتزم به الفرد تجاه  
نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين  
من حوله



4 

 


��:ة على ال
I8لة، وأقل اس�47امًا ل'ل�9&ات ال
9اجهة �
�الDغH9 وأك�M تm9&فًا ل'ل�9&ات ال
9اجهة ال

��:ة على االنفعال �ال
قارنة بOوn الj#D ال7ارجي�
 . ال

   Challenge: ال,1D^: ثال[اً 
ع�قاد األساسي �أن االس�ق�ار ه9 أم� غ�� $
Mل ال#ع4 الMال� م� أ�عاد ال�ال�ة ال(ف'&ة وJق9م على اال

 �Mة أك��M
مأل9ف واع�&ادn، و«ن ال�غ��� أم� م�9قع، وtاإلمIان رؤJة ال�غ��ات �ف�ص لل(
9، أو ال-9اف: ال
  .م� �9نها أزمات أو ته4ی4ات

 �Mأك nوض�ور ��Mأ م� تغ��� على ج9ان� ح&اته ه9 أم� م�B$ اع�قاد الف�د أن ما n4-4 �ال��قJو
�9نه ته4ی4ًا له، م
ا $'اع4ه على ال
#ادأة واس��8اف الµ�pة ومع�فة ال
�ادر ال(ف'&ة واالج�
ا*&ة م� 

فال�-n4 ه9 ال
�ل إلى رؤJة ال�غ�� غ�� ال
�9قع، أو ال�ه4ی4 . ال�ي ت'اع4ه على م9اجهة الDغH9 �فاعل&ة

ل ��-4ٍّ إ$1ابي، ول&o ح4ثًا مه4دًا وم�Iوهاً �-

Mل في ق4رة الف�د على ال��&d وD�Jح أن ال�-n4 $. ال

مع م9اقف ال-&اة ال41ی4ة وتقpلها �� ف�ها م� م'�41ات سارة أو ضارة، �اع�#ارها أم9رًا ¬p&·&ة الب4 م� 
ح4وثها ل(
9ه وارتقائه، مع ق4رته على م9اجهة ال
I8الت �فاعل&ة، وهOه ال7اص&ة ت'اع4 الف�د على 

Dع في م9اجهة أح4اث ال-&اة الJ�'ال d&ات ال���p7ل الpم8اع� ال�فاؤل في تق Nة، وت7ل
اغBة ال
kل
  .ال41ی4ة

إذن، فال�ال�ة ال(ف'&ة ال�:ام ال�78 ب(ف'ه وأه4افه وشع9ره به4ف ال-&اة ومع(اها، مع ال
8ار�ة 
واالن4ماج في ن8ا¬اتها وعالق�ها االج�
ا*&ة، وام�الك حo الق4رة على ال'&�Bة ال
-4دة وال9اض-ة على 

اث ال�ي ت-4ث في ح&اته، وال(�� إلى تt�1ة ال�غ��� �أنها ت-4ٍّ ذو مع(ى إ$1ابي، و«نها األش&اء واألح4
 .ف�صة لل�9Bر

  
  خ�ائ_ ذوو ال�ال	ة ال�ف��ة

  :خ�ائ_ ذوو ال�ال	ة ال�ف��ة ال3�تفعة: أوالً 
م� خالل دراس�ه
ا �أن األف�اد ) Maddi and Kobasa, 1984(ت9صل �ل م� مادn و�t9اسا 

�&اته� �ال�ال�ة ال(ف'&ة ی�
�:ون �ق4رة عال&ة على مقاومة ال(�ائج ال'�µة، وال
kل
ة الOی� ت��ف ش7
للDغ�p'� j أسلt9ه� في معال1ة ال-9ادث ال
'p#ة له، فه� ب4ًال م� أن ی(��وا إلى ال
9اقف ال
��Mة 

ونها ت-4$ًا $ُ  ك
ا أنه� یMق9ن �ق4رته� . ف��ض م9اجه�هللDغj على أنها مه4دة له�، وم�4ر خ�B، $ع4ُّ
فه� $ع
ل9ن على ت-J9ل أح4اث ال-&اة . على ال�أث�� في م3�1 ح&اته�، إنه� مل�:م9ن، م7ل�9ن لm9ائفه�

ال
1ه4ة إلى أح4اث أقل إجهادًا م� خالل ع
ل&ات ال
9افقة اإل$1اب&ة، ل4یه� ن:عة تفاؤل&ة، وأك�M ت9جهًا 
ال(ف'&ة العال&ة قادرون على ال�فاعل مع األح4اث ال
1ه4ة �J�Bقة م(ف�-ة أو  لل-&اة، فاألف�اد ذوو ال�ال�ة

ت-J9ل&ة، ول&J�B� oقة تقل�4$ة، فال
9اجهة الµJ�1ة وال�-J9ل&ة ت��8 إلى ال(�� إلى األح4اث ال
1ه4ة 

ا یلي وصف لألف�اد الOی� ی�
�:ون �ال�ال�ة ا. �J�Bقة تفاؤل&ة ل�غ���ها في ات1اه أقل ضغBاً &gل(ف'&ة و

  ):2002ح
ادة وع4p اللd&B، (ك
ا وض-ها 
 .هkالء األف�اد مل�:م9ن �الع
ل الnO عل�ه� أداؤه ب4ًال م� شع9ره� �الغ�tة •
 .$8ع�ون أن ل4یه� الق4رة على ال�-I� في األح4اث ب4ًال م� شع9ره� �الع1: وفق4ان الق9ة •
 .�ه4ی4ی(��ون إلى ال�غ��� على أنه ت-4ٍ عادn ب4ًال م� أن $8ع�ه� �ال •

ارسة ات7اذ الق�ار •

ه� ألح4اث ال-&اة الDاغBة الف�صة لJ9وتق �الء األف�اد في إدراكهk41 ه$ .
  :خ�ائ_ ذوو ال�ال	ة ال�ف��ة الN�3فVة: ثان�اً 

أن األف�اد ذوn ال�ال�ة ال(ف'&ة ) Maddi and Kobasa, 1984(أورد �ل م� مادn و�t9اسا 
&ة م� ال
ع(ى، وه� سل9�pن في تفاعله� معها، وأح&انًا $�ه�ون ال
(7فDة ی�ون الµ�pة �أنها م
لة وخال

يشير التحكم إلى مدى اعتقـاد  
الفرد أن بإمكانه أن يكون له  
تحكم فيما يلقـاه من أحداث  
وتحمل المسؤولية الشخصية عما  
يحدث له

أن دافع الفرد للتحكم يزود  
ويرّسخ التطور عبر الحياة بينما  

قـار إلى التحكم قد يكون  االفت
له نتائج معاكسة وسلبية على  
الحاالت العاطفية، والكيان  
الذاتي

يقصد بالتحدي اعتقـاد الفرد  
أن ما يطرأ من تغيير على  
جوانب حياته هو أمر مثير  
وضروري أكثر من كونه  
تهديداً له، مما يساعده على  
المبادأة واستكشاف البيئة  
ومعرفة المصادر النفسية  

جتماعية التي تساعده على  واال 
.مواجهة الضغوط بفـاعلية

الصالبة النفسية التزام الشخص  
بنفسه وأهدافه وشعوره  
بهدف الحياة ومعناها، مع  
المشاركة واالندماج في  
نشاطاتها وعالقتها االجتماعية، 
وامتالك حس القدرة على  
السيطرة المحددة والواضحة  
على األشياء واألحداث التي  

حياتهتحدث في  
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 nالف9ر H1ه4ة إلى أح4اث أقل ) اآلني(قل&ًال م� ال�فاؤل أو ال(8ا
الnO �إمIانه أن $-9ّل األح4اث ال
jة فق&
وم� ال'
ات ال�ي ی��ف9ن بها ع4م ال8ع9ر به4ف ألنف'ه�، وال مع(ى ل-&اته�، وال ی�فاعل9ن . أه

� والDعف في م9اجهة األح4اث الDاغBة ال
�غ��ة،  مع ب��µه��'
�إ$1اب&ة، و9�Jقع9ن ال�ه4ی4 ال

ففق4ان . وJفDل9ن ث#ات األح4اث ال-&ات&ة، �
ا أنه� عاج:ون ع� ت-
ل األث� ال'�ئ لألح4اث الDاغBة

'�J9ات عال&ة م� اإلح'اس �الDغj، وهOا $��8 إلى أن الOی� ی�
�ع9ن بهOه ال� j#ال�ة م�ت�4رجة ال

ال
(7فDة م� ال�ال�ة $
�I أن $9Iن9ا أك�M تأث�ًا وع�ضة لإلصا�ة �االك�µاب، واألم�اض ال
��ّلة 
  .�الDغj وال
(اعة

 H9غDال�ة ال(ف'&ة ب�ق4ی� ال�ع9ن ب4رجة عال&ة م� ال�
وأخ��ا ن��8 إلى أنه ح�ى ل9 قام األف�اد الOی� ی�
ال78�&ة ت�لُّ تع
ُل �9اٍق وم�4ّ م� تأث�� الDغH9 ع� على أنها تI8ل له� ضغBًا �الفعل، إال أن س
اته� 

¬�NJ ت'ه�ل اخ�&ار أسال�� ال
9اجهة ال�9اف®&ة أوع� ¬�d� NJ ال'ل9ك غ�� ال�9افقي، فه� $
�ل9ن إلى 
 ،9
اس�47ام أسل9ب ال
9اجهة ال�-J9لي، وJق9م9ن ب�غ��� األح4اث ال�ي $
�I أن ت9ل4 ضغ9¬ًا إلى ف�ص ن

وعلى العoI م� ذل¢ $ع�
4 األف�اد . ی�9افق9ن مع األح4اث الDاغBة �J�Bقة م�فائلة وفعالةون�&1ة لOل¢ ن41ه� 

� ن�9صًا وg&ه $ق9م9ن �ال�1ّ(� أو Dی� nO9اجهة ال��اجعي، أو ال
ذوو ال�ال�ة ال
(7فDة إلى أسل9ب ال

n ال�ال�ة ال(ف'&ة ول�� أال ن'�B&ع الق9ل أنه ب�� ذو . االب�عاد ع� ال
9اقف ال�ي $
�I أن ت9ل4 ضغ9¬اً 
 HاBم �pا وضع معOpة، حB9س�
ال
�تفعة، وال
(7فDة، ی9ج4 م'�39 نBلN عل&ه ذوn ال�ال�ة ال(ف'&ة ال

  .أق�ب ألن $9Iن �
&ًا، ب4ًال م� قف:ة ن9*&ة م� ال
�ض إلى ال'9اء، �
ا في ال�78&� ال(ف'ي
ال8اقة $ع4 أم�ًا ض�ورJًا، بل  إن ال�ع�ض ألح4اث ال-&اة: وفي نها$ة ال
Bاف ال $'ع(ا إال أن نق9ل

إنه ح�
ي ال ب4 م(ه الرتقاء الف�د ون1Dه االنفعالي واالج�
اعي وال(ف'ي، و«ن ال�ال�ة ال(ف'&ة م�I'#ة 
لOا فلل�(µ8ة االج�
ا*&ة وأسال�� ال
عاملة ال9ال4$ة األه
&ة ال�3�p في ن
9 ال�ال�ة . أك�M م(ها فJ�Bة

�-I� ل34 األ¬فال، ألن إدراك األب(اء لل4فء وال
-#ة وت18&ع وازدهارها وغ�س ال8ع9ر �ال�-n4 وال
ت�ل&فه� �
هام تعادل ¬اق�ه� (ال9ال4ی� له� على ات7اذ الق�ارات �أنف'ه� وحل ال
I8الت ال
الئ
ة ل'(ه� 

وت18&عه� على ال
#ادأة واالق�-ام وال�-n4 واالس�قالل&ة، �ل ذل¢ $1عله� أك�M صال�ة وشع9رًا ) وق4رته�
  .ة والفاعل&ة�ال�فاء

وأخ��ًا ال�ال�ة ال(ف'&ة ع
9مًا ل&'� ق39 خe&ة في ال78�&ة اإلن'ان&ة بل إنها ن'&ج في غا$ة 
اإلتقان وم(�هى ال4قة ت�I8ل خ�9¬ه ع�p ال
�احل الع
�Jة ال
�7لفة، وت'�
4 ق9تها م� ال�p7ات ال'ا�قة 

  .ابها م� خالل ال�عا$¶ مع اآلخ��Jال�ي ل&'� �ال�Dورة أن ت�9ن م�ت#Bة �الف�د ذاته بل $
�I له اك�'
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