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إىلوأابوتع ضريري لوضغوريريأ روأ ريري ووet. al. Kobassa(و2891:و707تشريريسوزريري كوابواريري خكوو ) ريري  ابو 

حتمريريري وفو مريريري و  ريريرياحلوا وحمريريري ووعقريريريلوولمريريري  وخضعالريريريلشو وضلريريريع خشو أرريريري ل ووضمشريريري و وض   ريريريلشو وض ريريري   و
هلري  الو رينو تطغلريلشووضشلحمةحلو حننوفون تطق وجت بووضمشري وأ ووححلريلروأ ووضشريع الوخفبري والحلو فوا   ريلوو

ووضتأقسويفووض م ووضشخل ويفوأيو  حغةو نو  وح وحقلت ل.
(وأابووضوريأ الشويري وتمل ري واي ريل  وFolkman, 1984 & Lazarus يري  وفك ال و ا ض مريلابو 

غ ريريرياو ريريرينو لريريريلاالحلوتتمفريريري ويفوورع اريريريةحلو ور ريريريلالوشوبريريريإلووحن ريريريلابو وضلقلريريرية.و وضمريريري اوي وطريريرياوتغريريري ووضوريريريأ الشو ريريريلوا
حاوالوو تطغللشووعقلوحلو يا مووضم اوبعمغقةووضتاققموورع يفو ي ووضعمغقةووضيتو نو الهللوياقموو وضادالوشووضالك ة

وضم اوأمهقةوتغ وورتطغللشو يا الو لوإذوواريلابوهلريلوري ريسوإ ريل وأ وزريغذحلواريوذووجتريل كشو لريلاالووضمري اوورتطغلريلشو
وحلوض ريريرينو  ريريريد لوتت ريريريل كو ورتطغلريريريلشو لريريريلاالووضمريريري اويريريريتموتاققمريريرياوواقريريريتموتاقريريريقموورتطغلريريريلشوأيريريريلودريريريديو ضريريريقاوتديريريريد 

ات ديريريدوأ وأابووضمريري او  ضريريةوضغت ديريريد.وحقريري وأابوتاقريريقمووضت ديريريدو وضتطريريديوي تلطريريلابوخضطريري  ووضريرييتويتعل ريري واق ريريلو
و(.747:و1022وGardner & Cashوض ل و  وورتطغللشو ور وحمف(ووضولبطةو 

تتطغريريريريبووض  ريريريري وو(وأابووضاريريريريدالوو غريريريري و  وط ريريريريةوضريريريريأ الشووعقريريريريلوو21أ:و1002 يشريريريريسوحل ريريريريدوكيريريريري وابو 
ور ض  قةو وض غقمةوضغطقلوو  ش التلووضق  قةو وضت قفو  ووعلض و   نةوإ لبقريةو بلريسووذاري وحلوحرينوا رينو
وضتأغريريبو غريري و  وط ريريةوأحريريدواووعقريريلوووضوريريلبطةحلو دمريري وور ريريل ضقةووفطتمل قريريةحلو   ريريل ضقةووض ريريغ  ووضشخلريري و

و ديدو وفبت لال. وض قط وو غ ووض    ووضلقلقةحلو  ووضادالووا   لو غ ووضت
 خضريري بموأابوبعريريشووصرريريخلضويتع ضريري ابوصحريريدواوحقلتقريريةوضريريلبطةوا ريريموستم ريري ابوبلريريطت موو  ريريمقةو

 - Stress زريريال ةوأاوم ريريمووض م ريري والبريريموتع ضريري موضغوريريأ رحلووريريلوأا وإىلوضريري  الوواطريري و لريريلاالوورال  ريريةو

Resistanceآلاثالووض ريريريريريغلقةو ريريريريرينوووختمريريريريريفوأيوتغريريريريري ووضع و ريريريريري و ورتأريريريريريسوشووض م ريريريريريقةو وضلقلقريريريريريةووضريريريريرييتوا ريريريريرينوأابو
ضألحريريريدواووضوريريريلبطةو غريريري وزريريريال ةووصاورووض م ريريري وضغمريريري احلوضريريري ووزريريريغعووضوريريري رو غريريري وأمهقريريريةووض اقريريري و غريريري واالوزريريريةو

الخصائص السيكومترية لمقياس الصالبة النفسيةالعنوان:

مجلة االرشاد النفسى -مصرالمصدر:

شتد، سميرة محمدالمؤلف الرئيسي:

السعدي، أمل عبد اهللا سعيد، إبراهيم، هبة سامي محمود(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

ع44المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2015التاريخ الميالدي:

ديسمبرالشهر:

462 - 445الصفحات:

:MD 717006رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

الصحة النفسية، الرعاية اإلجتماعية، اإلضطرابات النفسية، الخصائص السيكومترية،مواضيع:
المقاييس واإلختبارات التربوية، اإلرشاد النفسي

http://search.mandumah.com/Record/717006رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/717006


 الصالبة النفسية ملقياس اخلصائص السيكومرتية
 أ. د./ مسرية حممد شند

 أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي
 جامعة عني مشس -كلية الرتبية 

  د. هبة سامي حممود إبراهيم
 مدرس الصحة النفسية واإلرشاد النفسي

 جامعة عني مشس كلية الرتبية

 أ. مل عبد هللا سعيد السعدي 

 اجستريطالبة امل
 

 مقدمة
إىلوأابوتع ضريري لوضغوريريأ روأ ريري ووet. al. Kobassa(و2891:و707تشريريسوزريري كوابواريري خكوو ) ريري  ابو 

حتمريريري وفو مريريري و  ريريرياحلوا وحمريريري ووعقريريريلوولمريريري  وخضعالريريريلشو وضلريريريع خشو أرريريري ل ووضمشريريري و وض   ريريريلشو وض ريريري   و
هلري  الو رينو تطغلريلشووضشلحمةحلو حننوفون تطق وجت بووضمشري وأ ووححلريلروأ ووضشريع الوخفبري والحلو فوا   ريلوو
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و ديدو وفبت لال. وض قط وو غ ووض    ووضلقلقةحلو  ووضادالووا   لو غ ووضت
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Resistanceآلاثالووض ريريريريريغلقةو ريريريريرينوووختمريريريريريفوأيوتغريريريريري ووضع و ريريريريري و ورتأريريريريريسوشووض م ريريريريريقةو وضلقلقريريريريريةووضريريريريرييتوا ريريريريرينوأابو
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 وضريريريريرييتوتشريريريريريسوإىلو طريريريريري او تأريريريريريسوشونم ريريريريريقةوأ ووModeratingأ وورعدضريريريريريةووBufferingورتأريريريريريسوشوورخممريريريريريةو
تم سهوهللحلواملوتؤ  وأيو ريلويفواقمقريةووطتمل قةوتؤ  ويفواقمقةوالؤيةووضم اوضألحدواووضولبطةحلو اقمقةوإاالوااو و

تاققمووضم اورد وحمدالتاو غ و  وط ةووصحدوا.و  نوأيمو تأسوشووض حمليةوأ وورال  ةووض م قةوضآلاثالووض ريغلقةو
ضغوريريريريأ رو وصك ريريريريلشو وضلريريريريد لشو وححللاريريريريلشويريريريري و تأريريريريسووضلريريريريالبةووض م ريريريريقةحلووضريريريري يواالزريريريريتاوزريريريري وكابواريريريري خكوو

Kobassaأحبل  ريريريريريلووضريريريريرييتووزريريريريريت مغملواق ريريريريريلووصبعريريريريريلاوورختغمريريريريريةوضغلريريريريريالبةووض م ريريريريريقةوويفوالزريريريريريلضت لوضغريريريريريدات الوهو يفو
و(.9-22.و 1021 ورتأسوشوور تلطةوهبل(و ملاوخمقم حلو

(و م ري مووضلريالبةووض م ريقةو رينووضمغ ريمةووض ط ايريةوحقري وأابو2878 وKobasaحق وورتاملوا خكوو
 والحلو وض ريريريع وور ريريريتم وحنريريري ووهلريريريد ووض  ريريريلم وعقريريريلوووحن ريريريلابويريريري و غريريريالو عريريري وضغشخلريريريقةو ريريرينو ريريريال ووختريريريلذووضاريريري

وح  لنقلشوورتلحةحلوي وووض  جويلفووصرخلضووض ينو لوكوض وويفوصطةوطقدوو غ ووض بمو نووضتعل ري و ري و
ضأ الشووعقلووبدالطةو لضقةحلو أظ   ووجمم  ةو تمقري وو رينووض ريغ  حلو ورعتاريدوشحلو وفجتليريلشووض ريغ اقةووضرييتو

رريريريخلضووضريريري ينويلريريريلط ابوا ي ريريريةوضأل ريريري و وبمعريريري ووعقريريريلووجتعغ ريريريمو  مريريري اينوذ وب قريريريةورخلريريريقةوخمتغمريريريةو ريريرينووص
و(.292:و1001وal Lembert etوضولبطةو

 بريريريدأشووضشخلريريريقةووضلريريريغلةويفووض  ريريري الوخ تللاليريريريلوجمم  ريريريةو ريريرينوور وحمريريريفوور وبطريريريةو تتمفريريري ويفو وفضتريريري ومحلو
نواري والاو وضتط محلو وضتطدي(و وضيتوتري ا و ع ريلووضشري ل ةووض ط ايريةووضالك ريةوضتط يري وضريأ رووعقريلووور ريتم وو ري

و ريرينووضتم ريري و لتمغريريةويفواريري ضوضغ مريري حلو هبريري هووضط ياريريةوت ريري ابووفزريريتم واليةويفوب ريريلرو إاالو و عريري ووضت  بريريةوبريريدف 
و(.170:و1022وal maddi etبط  وحمداةو  تل الووضم مووعقلوو 

 مشكلة الدراسة:
و ط إياريل ووضتطري الووضعغمري و وضت   ضريوضشللالو  ضةوضغمش الشو وضوأ الشو وضتطدايشووضيتويم ضري لو

وض ريريري ي و ورتالحريريريالو وضريريري يوافريريري و ريريريةوأزلزريريريقةو ريريرينو ريريريلشووضعلريريري ووريريريلوأا وإىلوتمريريريلحممووضعديريريريدو ريريرينوورشريريري الشو
 وفضريريط وخشووض م ريريقةو وفنمعلضقريريةو وض ريريغ اقةحلو خضتريريلووا ريريموستريريلط ابوإىلورخلريريقةوصريريغلةوحمريريلاالوو غريري و  وط ريريةوو

وا وتغ ووضتطدايش.
ضغلريريريريالبةووض م ريريريريقةو تعريريريريداووصبعريريريريلاوضريريريريد و  ريريريرينوموت مريريريرينو شريريريري غةووضدالوزريريريريةووعلضقريريريريةويفوإ ريريريريدواو اقريريريريل و

ووضشللالحلوذب و نوبقلت لووضع بقةو  المموضفالات ل.

 أهداف الدراسة:
وإ دواو اقل ووضلالبةووض م قةوضد ووضشللالوو ل ع . -
ووضتع  و غ ووخلللم ووض ق    يةوضغماقل و نوحق وصدحماو  للتا. -
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 أهمية الدراسة:
 للدراسة جانبان يوضحان أمهيتها:

 ية النظريةاألمه 
تتمف ووصمهقةووض   يريةوضغدالوزريةووعلضقريةويفو  وطعريةوظريلي وووضلريالبةووض م ريقةوحضاريلرووضوري رو غري و   ذتريلو

و أبعلايلحلو لل ضةووضتأصق ووض   يوهل ووورم  مووعدي ويفوجمل ووضلطةووض م قة.

 األمهية التطبيقية: -ب
ضعغمقريريريةو وضدالوزريريريلشووض ريريريلباةويفوتلريريريمقموت ريريريع ويريريري هووضدالوزريريريةوإىلووفزريريريتملاوو ريريرينووض  ريريري ايشو ورمريريريليقموو

 اقل ووضلالبةووض م قةحلو حمدويمقدوي وووراقل وا وورع قإلويفوتلمقموب و جوت ب يريةو نم ريقةوت ري مويفوت طقرياو
و إالرلاووضشللالوو ل ع وحن وأزلضقبووضتلديووضيتوتت واالو  وحمدالوتمووضشخلقة.

 مصطلحات الدراسة:
: الصالبة النفسية   Psychological Hardinessأوًلا

:ووضلالبةوتعينوصغبوأيورديدحلوصغبووضش روصالبةوا  وصغبو صغبوأيوالصالبة النفسية لغة
و(.187حلو2888رديد.و لمدوبنو   موبنو    الحلو

 الصالبة النفسية اصطالحا:
و رينواري خكوو ب زرييتو (ووضلريالبةووض م ريقةو غريري و940:و2891 وpuccetti & Kobasaيعري  واريال 

اثالووض غلقةوصحدواووعقلوووضولبطةو غ ووضلطةو ي و  تمدوو نووض   يريةووض ط ايريةوأيلو لدالورال  ةووآل
ضغشخلقةحلو ت  مويفوت  ق ووحاالو و وضتاققمو ور وط ةحلووضرييتوتريؤايوإىلووعري ووض ريلطموضغم حمري  ووض ريلتجو رينو

  ريل دوووصاري واوووض    ووضولبطةحلو خضتلووالضلالبةومت  و   ووضم اوور تلعوخرطلضبوور تم وحلو ت  مويف
و غ وإ لاوووضت واال.

(وإىلووضلريريالبةووض م ريريقةوأيريريلويريريعورخلريريقةو212:و2892 وet al kopasa تشريريسواريري خكوو ) ريري  ابو
تت ريريري ابو ريريرينوجمم  ريريريةو  وحمريريريفو  وبطريريريةوتتوريريريمنووفضتريريري ومو البريريري ووضشريريريع الوخفبريريري والحلو وضريريريتط مو البريريري ووضشريريريع الو

وت ل دووضم او غ و  وط ةووصحدواووضولبطة.خضع  حلو وضتطديو الب ووضشع الوخضت ديدحلوي هوور وحمفو

:وأيلوإحد ووض ملشووح لبقةويفورخلقةووضم احلو وضيتوتتمل ري و ري ووتعرف الباحثة الصالبة النفسية
حمدالوتريرياور وط ريريةوأحريريدواووعقريريلووورتأريريسوحلو وضريرييتوت ريري مويفووضتخمقريريفو ريرينووآلاثالووض ريريغلقةو غريري ووضلريريطةووض م ريريقةحلو
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لهوط ونريريبووعقريريلووورختغمريريةحلو وفضتريري وموهبريريلو دمريري وور ريريؤ ضقةوحن يريريلحلو إاالو و حمريريدالوووضمريري او غريري وت لريريينوأيريريدو وجتريري
وضم اوصحدواووعقلوو تم ريسيلوتم ريس وو وحمعق ريلحلو حمدالترياو غري ووض ريقط وو غري وأحريدواووعقريلوو د يغ ريلوإىلواري ضو

وضغتعغمو وض م .

 Youthاثنياا: الشباب 
 حغريريةوور وياريريةوورتريريأ  ووأ و ريريلويطغريريالو(و  حغريريةووضشريريللالوميريريلو 474ال:وو1002يعريري  وحل ريريدوكيريري وابو 

ز ةحلو ي وبلضل لو  حغةوضغتعغقموو11-29 غقاووضلعشووض ردوورل  وأ ووضشللالو تشأ ووضم وووضعم يةو لوبإلو
و ل ع و وضرييتوت واريبو  حغريةووضتم ريسوخضري  وخو وف تقريلالوور ريينحلو ت اقريدووضري وشحلو دمري وور ريل ضقةووفطتمل قريةو

و غ ووض وشحلو تتطداواغ مةووضم اويفووعقلوويفوي هوور حغة. وفزتاالضقةو وف تملاو
 أ  ريريلرويريري هوور حغريريةويلريريدأووضمريري اوبتع يريري وي يتريرياحلوفزريريقملوإذوواريريلابوبلريريداوا ريري  وو ل عريريةواونريرياواقريري وإىلوأابو
سداوي يتاحلو ري  وحمقمةو ص الووذوتاونتق ةووضتطدايشووضرييتوي وط  ريلوأ  ريلروو ل عريةحلو وريةوصري الووطديريدوو رينو

يةحلو  م  لوا وووضشللالو وض ردوتعتةوا ووس مواق لووضم اومثةوت لؤ و ؤاوهو"اقفوي تلعوخجملتم ؟وأك ةووهل و
و(.724:و1008حق ويلدأويفوت  ينويعوحقلتاو  لا ووصر  حلو

 اإلطار النظري:
وأط يملواالوزةووضلالبةووض م قةو نو ال واالوزةوا ضقةوردووو  تلو ش ووز ةو نووردي ينوضش اةو"وض  و"

حلوب وزريريطةو ريريلايو اريري خكوو ) ريري  ابحلو غريري وجمم  ريريةو ريرينوورريريدي ينووضت مقريري يإلوذ وور لصريريبو2897-2872 ريرينو
وضعغقريريلو ورت زريريطةحلو وضريري ينوضريريدي مو  ريريت ايشو لضقريريةو ريرينووضتريري ت حلو أظ ريري شووض تريريلمجوأابووصرريريخلضووضريري ينوأظ ريري  وو

حقريريري وأرريريريلالشوزريريريغ  وصريريريغبويريريريموأافريريري و  ضريريريةوضغلاريريريلرويفوصريريريطةوطقريريريدوحلو وفزريريريتم والويفووفكايريريريلالو وض مريريري حلو
حلوShane J. Lopezوضلطريريري اوإىلو تأريريريسووضلريريريالبةو ا اليريريريلويفوتع يريريري وور  نريريريةو وضتخمقريريريفو ريريرينووضوريريريأ ر.و 

و(.471:و1008
وحلووKobasa أرريريلالشواريري خكوو أابووضعديريريدو ريرينووصاريري واوفويلريريلب ابوخرريري  وخضريري بمو ريرينوحقريريلوو  ياريريةوطريريد 

 لريريريلاالوورال  ريريريةو دديريريريدووآلاثالو  ريريرينوي ريريريلوبريريريدرووض اقريريري و غريريري و م ريريري مووضوريريريأ رو ورريريري  و وضت طريريرياوحنريريري واالوزريريريةو
ور  م ريريةوصحريريداووعقريريلوووضوريريلبطةحلو تشريريم ويريري هوورلريريلاالووضل قريريةووضت  ي قريريةو  فريري ووضتريريلالي وور ضريري وضغعلمغريرية(حلو
 وضريريريريريريد مووفطتمريريريريريريل  و وفتلريريريريريريل ووفطتمريريريريريريل  (حلو ورملالزريريريريريريلشووضلريريريريريريطقةو الض ايضريريريريريرية(حلو ورقريريريريريري  ووضشخلريريريريريريقةو

Personality disposition.)و
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 ه املصادر يف احلفاظ على صحة الفرد خالل مواجهة الضغوط.وكيف ميكن أن تعمل هذ
أمهقةووضل قةووضت  ي قةو حم وووضل قة(وحق وأابووفيقريلالووضلريد ووSelye, 1956 ت  وا خكوو االوض م ذخو 

(ويفوadaptation exhaustionسداويفووصط  وووضوعقمةو أن مةوو  مو  د لوسريداوإيريل وضغت واريالو 
(وImmunological Approachض م ذخووصافري وحدو ريةويري ويري ذخووضري  جوور ريل  و   وط ةووضوأ رحلو و

حقريريريري وتعمريريريري ووضع و ريريريري ووضمق ايمقريريريريةو وضلق ض طقريريريريةواملريريريريلاالورال  ريريريريةووضوريريريريأ رحلو أابوور ل ريريريريةوتشريريريري  و)ضقريريريريلشووضاريريريري وو
 ,S et alوضدو غقريريةووضريرييتوتاريري مو غق ريريلووضمريري   ووضم ايريريةويفووزريريت لبةوو  ريريمورختغريريفووضع و ريري ووضوريريلبطة.و 

kobasaو(.297:و2891و

(وأابوري سووضلالبةو غري ووضلريطةووض م ريقةويت زريعووضتاقريقموورعري يفوضغمري اوkobasa, 1979 ت  وا خكوو 
وضأل ضل ووضولبطةحلوحق واتغ ووضم اوإز وتق قلشوور وط ةحلوالضلالبةوتأسوو  إلو نو  لص ووضتاققم:

 و  ابوذططة.تاغ و نوتاققمووضت ديدو ت يدو نوت حمعلشووضم اومابوور وط ةوزت
 تريري تلعووضلريريالبةومنشريريطةووضمريري او ت اريري و غريري وإزريري وتق قلشو  وط ريريةوورشريري غةو وضتعل ريري و ريري ووصحريريدواو
ووضولبطة.

 أابووضلريريريالبةوتأريريريسو مغقريريريةووضتاقريريريقموورعريريري يفوضغمريريري اوحقريريري وأابووصاريريري واوحمريريريلاال ابو غريريري وإ ريريريلاووصريريريقلبةو تم ريريريسو
خلريقةووضلريغلةوضريدي مووضاريدالوو غري ووخلةوشووض غلقةوض ووي خمشو  ريت  ووضتري ت ووض م ري حلو وصرريخلضوذ ووضش

وضتعل ريري وبط ياريريةوت قمقريريةو ريري ووضوريريأ الشحلو يموريريغ ابووف تمريريلاو غريري وإزريري وتق قلشوور وط ريريةووضتط يغقريريةووض شريريطةو
 ,Bissonnetteوضيتوتعم و غ ود ي و ع يفوضغطداووض غذووحملتم وإىلوإنتلخوجت بةوي وي تجو  او ريةو.و 

و(.20-7:و1998
 تاقريريريقمو قريريري وط ونريريريبوأحريريريدواووعقريريريلوووضوريريريلبطةوت ريريريل دووضشخلريريريقةووضلريريريغلةو تشريريريسو"اريريري خكو"وأابوإاالو و

 غ وإ لاوا ضوضغتداليبو غ ووختلذووضا والحلو وضتأاقدو غري وأ ضري ايشووعقريلوحلو  ضري وأيريدو وطديريدوحلو تاريدي و
وصنشطةوورعادووالضادالوشووهلل ةوضألا واحلو وضادالوو غ وتاققموأيوحداويفوإالالو طريةووعقريلوووضعل ريةحلوحقري و

ةوصيوحريريريداحلو أابوأزريريريلضقبوور وط ريريريةو اليموخهلريريريد و ورشريريريلالاةويفووعقريريريلووومريريريفو ريريرينووضم ضريريري ووحملتمغريريريأابورريريريع
غشخلريريريقةووضلريريريغلةوتع ريريرياوإاريريريليموبمريريريل غقت مو حمريريريدالوتمو غريريري ووفزريريريتملاوو ريريرينوورريريري والاووضلشريريري يةو وضلقلقريريريةوورتلحريريريةحلوض

 Puccett, & kovasa حمدالتمو غ ود ي ووصحدواووضولبطةوإىلوإ  لنقلشو ا ضوض م ووضشخلريقة.و 

و(840 :1983
(وأابوأزريل وحمريدالوووضمري او غري وور وط ريةو1001:و117 وB et al, crowley تشسوا و وو ) ري  ابو

وض لططةوضوأ الشووعقلوووجمل دوو وضلالروبلطةوطقدووي ويريعورخلريقةحلواريلصا واووضري ينوضريدي موصريالبةوهلريمو
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توريمنووفضتري ومحلووضريتط محلووضتطريديحلوتريؤ  و ع ريلوالؤيةوخمتغمريةو رينوأنم ري مو  رينووضعريلنحلو أابوأبعريلاووضلريالبةووضرييتوت
و غ وا و نووضتاققموورع يفو وض غ  وا اواع وضألحدواووضولبطة.

 أبعاد الصالبة النفسية: -
 اا ريلوضريريريو"اري خكو"ووضلريريالبةووض م ريقةويريري وب قريريةو تعريداوووصبعريريلاوتت ري ابو ريرينووفضتري ومحلو وضريريتط محلو وضتطريريدي.و

غري و  وط ريةودريدايشووضلقلريةحلو د يري ووصحريدواووضوريلبطةويفو أادشوأابوي هوور  ذشوذوشوصريغةحلو حمريلاالوو 
وعقريريلووإىلواريري ضوض مريري ووضشخلريريقةحلو ناريري ويريري هووصبعريريلاوي صريريفومنريرياو"إيريريل ونم ريري "حلويريري هووضل قريريةوتريريد وإىلو
وضتخمقريفو رينوأ ري ووحط ريريلاو رينو ريال وتأقريسووض  ريري وإىلووص ضريل ووجمل ريدوحلو تاغري و ريرينووضتريأ سووض ريغذوصحريريدواو

و(.Lambert, 2003: 181-182سو غ وا و نووضتاققموورع يفو ور وط ةووضمعلضةو وعقلوو نو ال ووضتأ 
(وأنريريريرياوفوي مريريريري و  ريريريري ابو وحريريريريدو ريريريرينو  ريريريري ذشووضلريريريريالبةوضتمريريريريدذو197:و1004 وMaddi يوريريريريقفو

وخضش ل ةو وضدواعقةووصك ةور وط ةوددايشووعقلوحلوب وفبدوأابوتعم وور  ذشووضفال ةو ع ل.

: اًللتزام   Commitmentأوًلا
و ريرينووفبريري والحلو وصرريريخلضوورغت  ريري ابوضريريدي مونريري  و ريرينو منريرياو قريري ووضمريري اوضغمشريريلالاةويفوأنشريريطةووعقريريلووبريريدف 
وضتاقريقموورعري يفووضري يواري ط مورريع الو ريلموخهلريد حلو يتريقموهلريموإ ريلاو عري ويفووض ريل حلو وصحريدواحلو وصرريقلرويفو

 et alيفوأنم  مو يفوبقلت م.و وبقلت محلو يؤفرووصرخلضوفويتخغ ابوب   ضةو نووفزتفملالوشووضيتوحد مل

kobasaو(.278:و2891و
ريريريريريلو أيريريريريريدوا لولريريريريريداووجتريريريريريلهوط ونريريريريريبووعقريريريريريلوو98:و2882 وWiebe يع اريريريريرياو يريريريريريذو (وأنريريريريرياوتلريريريريري ووضمريريريريري اوحمقم 

ورختغمريريةحلو دمريري وور ريريل ضقةوحنريري ويريري هووضاريريقمو ورلريريلاتو وصيريريدو حلو وضتعل ريري و ريري ووصحريريدواووضشريريلحمةحلواأحريريدواو
ويلااةو ذوشو ع .

:وأناوحمدالوووضم او غ و ع اةوذوتاو دديدوأيدوارياو حمدالوترياو غري ووضت واريالو ري وبقلترياحلوة إجرائيااوتعرفه الباحث
  ريريد ووضت و ريرياوباقمريريةوحنريري ونم ريرياو حنريري ووجملتمريري حلو يريري وورشريريلالاةووضمعلضريريةويفووصنشريريطةووضريرييتوتعريري كووضفاريريةويفووضريري ماو

و وضادالوو غ و غالو ع و نوور وحمفووضولبطة.

 Controlاثنياا: التحكم 
يريريري وورقريريري وحنريريري ووضشريريريع الومابووضمريريري اويريريري وورريريريؤ  ويفوأحريريريدواووعقريريريلوو يريريري ووفويعريريريينووضت حمريريري ووض ريريريلذخووضريريريتط مو

ضتطديريريدونتريريلمجوأحريريدواووعقريريلوحلوبريري ويعريريينوإاالو ووضريري وشو غريري وأيريريلوذ وري ريريسو وضريريمو ريرينو ريريال وولالزريريةووخلقريريل حلو
حمريريريريري وأابوت ريريريريري ابو ورع اريريريريريةحلو ور ريريريريريلالوحلو وف تقريريريريريلالحلو وضريريريريريتط مويعريريريريري كوإاالو و ال  ريريريريريةووضوريريريريريأ رو ريريريريرينو ريريريريريال وكاياووت و
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 et alوصحريريدواوذ و ريريةوو أيريريلونتق ريريةوالقعقريريةوصاعريريل ووضمريري احلو يريري وضق ريريملو ريريةوشوب يلريريةوأ وبريريسو ت حمعريريةو 

kobasaو(.2891و

:وأناوحمدالوووضم او غ ووضتأ سو غري وأحريدواووعقريلوحلو وضاريدالوو غري وتطري ي و قريلالوشووتعرفه الباحثة إجرائياا
الوشحلو وضاريدالوو غري وتم ريسوأحريدواووعقريلووتم ريس وو االنق ريلحلوور وط ةحلو دمري و  ريل ضقةو ريلويتخري هووضمري او رينوحمري و

و ب  وور يدو نووض ملحو و  دوضولعو ش الشووعقلوو وض قط وو غق ل.

 Challengeاثلثاا: التحدي 
و ريرينووفزريريتا والويريري وأ ريري  ووالقعق ريريلويفووعقريريلوحلو أابووضتأقريريسوشوحريري وا و وضتطريريديويريري ووف تاريريلاومابووضتأقريريسوبريريدف 

و نووضت ديريدوضأل رينحلو وضتطريديوومريفو رينوضريأ رووعقريلوو غري وو لنريبووع ري وأ و فسووضاليتملمو  وض م وبدف 
وحاالوا و نو ال وتغ ينووصحدواوامفسوشوضغ م و ف وتع ي ووفنمتلححلو ور  نةحلو وضتاقريقمووضمعريل وضألحريدواو

و(.270:و2891وet al, kobasaورت لحموة.و 
(ويري ووف تاريلاومابووضتأقريسواقري وBarbra et al, 2003: 237, Crowley تع ارياواري و وو ) ري  ابو 

و نووفزتا والحلو ا مووضم اوا صةوضغتط الحلو يشم ووضتطديووضط ياةووضيتوي  وهبلووضم اووضعريلنووضري يو وعقلووبدف 
ي ريريريمموخفزت شريريريل حلو وض ريريريع و الورووضت ريريريلالالوو ديريريريدوو وضريريرييتوي  ريريري وإضق ريريريلوأيريريريلوبريريريسورريريريلحمةحلو تتوريريريمنووض ريريريل و

ول ووضتمل  و وضت لالالويفوور تال .ورم  ةوضت زق و)ا

 وتعرفه الباحثة إجرائياا:
أناوحمدالوووضم او غ ووضتلديوضغمتأسوشووضيتوت وط احلو إاالوارياوأابووضتأقريسوأ ري  ووالقعق ريلويفووعقريلوحلو حمدالترياو
 غ وتاققمووصحدواوتاققم لو  ض  ق لحلو أابوا و لوسريداو رينوتأريسوشوأ وظري   وضريلبطةوفويشري  و لريدال وو

وب و لدال ووضغم وط ةو وض ملحو ورفلب و.ضغت ديدو

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:
و:و ق ةوإ دواووصا وشعينة التقنني

طل عريةو ريإلو،رياحلوو-(والضل ريلو الضلريةو رينواريالالواغقريةووض بقريةو100ت  نملو ق ةوإ دواووراقل و رينو 
-1024ضغعريريريلمووضدالوزريريري و و متوو تقريريريلاليمو شريريري ومق لو وضريريري ينويت ك ريريري ابو غريريري وخمتغريريريفووصحم ريريريلمووضعغمقريريريةو وصابقريريرية

(و ذضريريري وهبريريريد ووضتعريريري  و غريريري ووخللريريريلم ووض ريريريق    يةوضغماريريريليقاوور ريريريتخد ةويفووضدالوزريريريةووعلضقريريرية.و1022
(وزري ةحلو11-28 رينووحذاحلو ت و حريملوأ مريلاليمو ريلوبريإلو و204 نووضري ا الحلوو87حق ومتووضتطلقالو غ و 
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 رينووصحم ريلمووضعغمقريةحلومتوو تقريلالووضعق ريةووالضل ريلو الضلريةو82(والضل لو الضلةو نووصحم لمووصابقةحلو  208ب وحم و 
و(والضل لو الضلةو نووضم حمةووضفلضفة.99(والضل لو الضلةحلو  221 نووضم حمةووضفلنقةوب وحم و 

 خطوات بناء املقياس: -
 قامت الباحثة ببناء هذا املقياس انطالقاا من:

 ت   ريةووضرييتوت ل ضريملووفاال و غ ووض واووض ق  ض ط ووض يوتومنووضعديريدو رينوور وطري و ورلريلاالوور
اووضريريرييتو  ضريريري  ووضلريريريالبةووض م ريريريقةحلو ذضريريري وهبريريريد ووض صريريري  وإىلوصريريريقلبةو غمقريريريةو وضريريريطةوصبعريريريلاووراقريريريل و  للالوتريريري

ولضقةو وض يوتومن:بلداوب لماويفووضدالوزةووع

 :اإلطار النظري والتعريفات املختلفة يف أعمال كل من 

Suzanne c. Kobassa; Salvatore R و ،(Suzanne c.  Kobassa (1979 & Suzanne 

c. Quellette Kobasa,  (Stephen Kahn (1982 & Maddi (2891) &  

 واتريلال" Hardiness Turning stressful Circumstances into Resilient 

Growth  وإ ريريدواو"Maddi, Salvatore R 2013وضريري يوت ريريل  وب  ريري وو وزريريعةو رريريل غةو  ضريري  و(و
 ريريقةحلو أاريريدو غريري ووضتطريري ي ووضمعريريل وراقريريل ووضلريريالبةووض م ريريقةو غريري و ريريد وزريري  وشو ديريريدوو    ذتريرياووضلريريالبةووض م

 وضريريتط مو وضتطريريديحلوخحضريريلاةوإىلوإزريري وتق قلشو  وط ريريةوورشريري الشو أمهقريريةووضتمريريل الشووضدو مريريةوووفضتريري ومو ريرين
ووطتمل ق لوضغم احلو أمهقةووضتداليبو غ ووضلالبةويفو  وط ةووض    وورتأسو.

  غريريري ووراريريريليقاو وضدالوزريريريلشووضع بقريريريةو وصط لقريريريةووضريريرييتوويتمريريريملوخضلريريريالبةووض م ريريريقةو    ذتريريريلووفاريريريال و
و وفضت ومحلووضتط محلووضتطدي(.و  نوووراليقاووضيتوأاغعملو غق لووضللحفةوضالزتملاوو نوب لرووراقل و لويغ :

 االوزةو(Harvatin, Heather C 2009)و

 االوزةو(Alferd, Gregory Clifford 2011)و
 االوزةوKentucky & Nunley, Barbara Lynn (2002)و

 االوزةوتط ي ووراقل ووضالسوضغلالبةووض م قةو وضتطاريالو رينوصريطتاحلوإ ريدواو(Oliver, Celina 

M (2003 & Sinclair, Robert R)و
 االوزةوتعغمووضطالالووضدواعقةو وضلالبةووض م قة:ووضتأ سوشووضتمل غقةوضري ا اواعري ووضطريالالو غري وإاوالوو

و(Harris, Stanley Cole, Mochaels: Field, Huberts 2004)وضمل حلوإ دواو

 واالوزةوتط ي و تاققمووراقل وورعد وضغلالبةووصالااقة.وإ دوا
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 Mecham, Stacy & Benishek, Lois A, Feldman, Jill M, Wolf Shipon, 

E (2005) Dو
  و(.1007 اقل ووضلالبةووض م قةحلوإ دواونلق وا لابو بشسووع لالو
 و(.1022ضلالبةووض م قةحلوإ دواوت  قدو لا والض ووضلسحمدوالو  اقل وو

  و(.1020 اقل ووضلالبةووض م قةحلوإ دواولمدولمدو  اوو

  و(.1020 اقل ووضلالبةووض م قةحلوإ دواو لضدو لدووض محنووضشمسيو
  و(.1022 اقل ووضلالبةووض م قةحلوإ دواو) ل و لدووض مق وخظةو

 و(.1021 ملاولمدوأمحدوإب ويقموخمقم و  اقل ووضلالبةووض م قةحلوإ دواو
  و(.1024 اقل ووضلالبةووض م قةحلوإ دواوات  وإ ل ق ولم اوالكيالو

 وصف املقياس:
(و للالووتاقاوأبعلاووضلالبةووض م قةحلو يت  ابووراقل و29يت  ابوي وووراقل ويفوص التاووض  لمقةو نو 

وت ك ملووضعللالوشويفووراقل واملويغ :و نو ال ةوأبعلاو ي و وفضت ومحلو وضتط محلو وضتطدي(.و حمد

 توزيع أبعاد املقياس وعدد العبارات يف الصورة األولية للمقياس

 أرقام العبارات البعد

حلو47حلو41حلو40حلو17حلو14حلو12حلو19حلو12حلو11حلو28حلو27حلو21حلو20حلو7حلو4حلو2ووفضت وم
و.29حلو22حلو21حلو48

ووضتط م
حلو47حلو44حلو42حلو19وحل12حلو11حلو18حلو17حلو11حلو10حلو27حلو24حلو22حلو9حلو2حلو1

و.27حلو21حلو20

حلو49حلو42حلو41حلو18حلو17حلو11حلو10حلو17حلو14حلو12حلو29حلو22حلو21حلو8حلو7حلو1ووضتطدي
و.27حلو24حلو22

و(حلو تري و حو حلوفوت طلريالوأبريد  ريلحلوت طلريالوأحقريلذ   تا ووحطلبةو غ ووراقل ويفو ال ةو  ت ايشو ت طلريالواومم 
ريلوووضدالطةوض  و للالوو ريلوبريإلو ال ريةواالطريلشو االطريةو وحريدوحل ت طلريالوو-1 عري وإذووالنريملووحطلبريةو ت طلريالواومم 

و ووو-1أحقريريريلذ  (.وحقريريري وتشريريريسووالتمريريريل ووضدالطريريريةوإىلوكاياووإاالو وور ريريريت قبوضغلريريريالبةووض م ريريريقةحلو2فوت طلريريريالوأبريريريد 
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 ضغتاغق و نوورق وفختلذويعواثبملوضالزت لخشومتو ض وبعشووضعلريلالوشويفو  رياووجتريلهووضعلريلالوشووص ري  و
رع  زةوإىلوو لنبووض غذوضغلالبةو خضتلوواوابووضعللالووتلطموالضتلوو ت طلالواومم لو تشسوي هووضعللالوشوو

وو-2 ووو-1ت طلريريالوأحقريريلذ  (حلو بغريريعو ريريداووضعلريريلالوشووضريرييتو ريريبوأابوت ضريري وهلريريلووضدالطريريةوورع  زريريةو1فوت طلريريالوأبريريد 
حلو22وحل20حلو8 ريريريرينوجمم  ريريريريةو لريريريريلالوشووراقريريريريل و تتمفريريريري ويريريريري هووضعلريريريريلالوشويفووضل ريريريري او و%14(و لريريريريلالووأيو24 

(حلو متوت كي ووضما وشو غ ووراقل وبط ياريةو29حلو41حلو41حلو17حلو17حلو11حلو10حلو18حلو17حلو27حلو27
و.274إىلوو-29اوم ية.و ب ض وي و حووجملم  ووض غ وضألاووو لوبإلو

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس الصالبة النفسية:
 للتأكد من صدق مقياس الصالبة النفسية مت إتباع ما يلي:

 ني:صدق احملكم 
(و ريرينوأزريريلت وو غريريمووضريري ماو وضلريريطةو20متو ريري  ووراقريريل ويفوصريري التاووص ضقريريةو غريري و  ريريةود ريريقموتوريريمو 

لواق لووضتع يفووحط وم ووخللضوب  وبعدو نوأبعلاووراقل حلو ذض وحبدورووض أيويف ووض م قةو *(حلو  ضط 

 بنود املقياس وأبعاده من حيث:
 .و د و الممةووراقل وضغ د ووض يو ض وضاقلزا
  و الممةووصبعلاوورختغمةوضغماقل .و د

 .و د و الممةوا وب دو نووضل  اوضغلعدووخللضوبا
 .و ض حووضل  او نووض لحقةووضغأ يةو وض م قة

 (1انظر ملحق )
(وا  ريريلةووتمريريل وبريريإلووحمل مريريإلو غريري وااريري وشووراقريريل و*حلوحقريري ومتوو تمريريلاو%90 حمريريدوو تمريريدشون ريريلةو 

 نووحمل مإلو حمدوحل ووراقل و غ ون لةووتمل و لضقريةحلوو(%90وضما وووضيتوح قملو غ وإ ل و لون لتاو 
 يفوضريري روذضريري ونويريريتمووزريريتلعلاوأيو ريرينووضعلريريلالوشوختمريريل ووحمل مريريإلحلو متوتعريريدي وصريريقلبةوبعريريشووضعلريريلالوشو اا ريريلو

ورالح لشووحمل مإل.

 :صدق البنية ملقياس الصالبة النفسية باستخدام التحليل العاملي التوكيدي 
تطاالو نوصد ووضل قةوخزتخدومووضتطغق ووضعل غ ووضت اقديحلو صريد ووضل قريةوتد وي هووخلط ووإىلووضو

construct validitيطغالووضلعشوأيو لو غقاووضلريد ووضل ريلم حلو ذضري و  ريد لوتت ري ابووضل قريةو رينو ريدووأبعريلاوو
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خمتغمريريةحلو ذضريري و  ريريدووف تمريريلاو غريري ون  يريريةوزريريلباةوأ واضقريري و  ريريلالوتؤاريريدوأابويريري هووصبعريريلاوت ريري ابويريري هووضل قريريةحلو
توريريمويفووضتطاريريالو رينوصريريد ووراريريليقاووضريرييتوتعتمريدو غريري ون  يريريةولريريداوحلوي ري ابوإطريري ورووضتطغقريري ووضعريريل غ و ذضري وي

و-وضريريتط موو-وضت اقريريديويريري ووحطريري ورووص فريري وضغتطاريريالو ريرينوصريريد ووضل قريرية.واتمريري  ووضللحفريريةوأابوأبعريريلاو وفضتريري ومو
وضعريريل غ ووضت اقريريديووضتطريريدي(وور  نريريةوضل قريريةووضلريريالبةووض م ريريقةو ض ريري وتتطريريالووضللحفريريةو ريرينوحمل ريريملوبعمريري ووضتطغقريري و

و ت صغملوإىلووض تلمجووضتلضقة:وAmos4هل هووضل قةووضعل غقةوخزتخدوموب ذ جو
 ضغتطاالو نوحمل  وصد ووضل قةويعتمدو غ و ؤر وشوح نوورطلباريةحلو يالريدوبرياوورؤرري وور ريتخدمويفو

و(:1تادي و طلباةووض م ذخوضغلقلذشو ال

 (3انظر ملحق )
ضلريالبةووض م ريقةوخزريتخدومووضتطغقري ووضعريل غ ووضت اقريديويالحري و رينو(ووضل لرووضعريل غ وراقريل وو2ر  و 

حلو تشريل و ل ري ووضريتط مو0772وضش  ووض لبالوأابوتشل و ل  ووفضت ومو  ريد ووالتللاريا(وخضلريالبةووض م ريقةو و
(.و وضتطاالو نوحمل  وصد ووضل قةو وضتطغق ووضعريل غ ووضت اقريدي(و0799حلو تشل و ل  ووضتطديو و0771 و

ح نوورطلباريةحلو يالريدوبرياوورؤرري وور ريتخدمويفوتاريدي و طلباريةووض مري ذخوضغلقريلذشو فري ويعتمدو غ و ؤر وشو
 يريريري وبريريريسواوضريريريةوو1بريريريدالطلشوح يريريريةو وو1741هلريريري وووضل ريريريلرووضعريريريل غ و وو1(:و ااريريريدوالنريريريملوحمقمريريريةواريريريل1 ؤرريريري و اريريريل

 حلو  ؤرريري وشوح ريرينوورطلباريريةو 2<وو0772إىلواالطريريلشووع يريريةو وو1إحلريريلمق لحلو النريريملووض  ريريلةوبريريإلوحمقمريريةواريريل

RMSEA = 0.02, 0.90 NFI = 0.98, 0.90 CFI = 0.970709ووريلويريد و غري و طري او)
و طلباةوضغ م ذخوورم  حلوأيوأابووضتطغق ووضعل غ ووضت اقديوأادوصد ووضل قةوضغماقل .

 صدق اًلتساق الداخلي للمقياس: -1
 النريملووحمل ملووضللحفةوحب لالووفت ل ووضدو غ و نو ال ووالتللروا و م اووخضلعدووض يوت تمري وإضقريا

ووض تلمجواملوخ د  ووضتلو:

 (1جدول )
 (022اًلتساق الداخلي ألبعاد مقياس الصالبة النفسية )ن = 

 التحدي املفردة التحكم املفردة اًللتزام املفردة

و**0770و1و**0724و1و**0749و2

و**0724و7و**0720و2و**0744و4
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 التحدي املفردة التحكم املفردة اًللتزام املفردة

و**0747و8و**0721و9و**0722و7

و**0.27و21و**0742و22و**0722و20

و**0747و22و**0722و24و**0722و21

و**0727و29و**0748و27و**0744و27

و**0728و12و**0772و10و**0770و28

و**0729و14و**0749و11و**0719و11

و**0717و17و**0771و17و**0747و12

و**0747و10و**0741و18و**0747و19

و**0727و11و**0747و11و**0729و12

و**0741و17و**0747و12و**0770و14

و**0772و18و**0744و19و**0721و17

و**0711و41و**0727و42و**0727و40

و**0749و42و**0741و44و**0721و41

و**0744و49و**0721و47و**0777و47

و**0748و22و**0749و20و**0747و48

و**0748و24و**0727و21و**0742و21

و**0724و27و**0771و27و**0774و22
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 التحدي املفردة التحكم املفردة اًللتزام املفردة

ووووو**0727و29

و0702**واوضةو  دو
 د  ووض لبالوأابو ق ووالتللالشوورمري اوشوخضع و ري ووضرييتوت تمري وإضق ريلوالنريملو  تمعريةو اوضريةويتومو نوو

وحلوولويؤادوصد ووفت ل ووضدو غ وضع و  ووراقل .0702  دو  ت  و
واملومتوح لالووالتللروا و ل  و وضدالطةووض غقةوضغماقل حلو يتوموذض و نو ال وو د  ووضتلو:

 (0جدول )
 رجة الكلية للمقياسارتباط العوامل ابلد

 معامل اًلرتباط العامل

و0782**ووفضت وم

و**0798ووضتط م

و**0780ووضتطدي

و0702**واوضةو  دو
 وضريريريري يويؤاريريريريدوو0702(وأابو عريريريريل الشووفالتلريريريريلرو  تمعريريريريةو اوضريريريريةو  ريريريريدو  ريريريريت  و1يتوريريريريمو ريريريرينوطريريريريد  و 

ووفت ل ووضدو غ وضغماقل وا  .

  ثبات عوامل املقياسReliability Scale 
ةووضفلريريريريلشوضغع و ريريريري ووضم  قريريريريةوخزريريريريتخدومو عل ريريريري وأضمريريريريلوا  نلريريريريل و ا ياريريريريةووضت  مريريريريةووض لريريريريمقةحلوح ريريريريلملوحمقمريريريري

و و د  ووضتلووي ضموي هوورعل الش:
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 (3جدول )
 معامالت الثبات إلبعاد املقياس واملقياس ككل

 التجزئة النصفية )سيربملان براون( معامل ألفا كرونباخ العامل

و0790و0792ووفضت وم

و0794و0794ووضتط م

و0791و0791ووضتطدي

و0781و0781ووراقل وا  

يتومو نوو د  ووض لبالوأابو قري و عريل الشووضفلريلشو  تمعريةوزري وروضألبعريلاووضم  قريةوأ ووراقريل وا ري حلو
وولويؤادو للشووراقل .

 ملخص النتائج:

 يريريري :وو(و لريريريلالووي تمريريريإلوإىلو ال ريريريةوأبعريريريلاو29ت ريريري ابو اقريريريل ووضلريريريالبةووض م ريريريقةويفوصريريري التاووض  لمقريريريةو ريريرينو 

و وفضت ومحلووضتط محلووضتطدي(.و حمدوداالوضغماقل ووخلللم ووض ق    يةو غ ووض ط ووضتلو:

ضغتطاريريريالو ريريرينوصريريريد ووراقريريريل ومتووزريريريتخدوموصريريريد ووحمل مريريريإلحلو صريريريد ووضل قريريريةوراقريريريل ووضلريريريالبةووض م ريريريقةو

ت اقريريديوخزريريتخدومووضتطغقريري ووضعريريل غ ووضت اقريريديحلو صريريد ووفت ريريل ووضريريدو غ .و أزريريم شوأابووضتطغقريري ووضعريريل غ ووض

أاريريدوصريريد ووضل قريريةوضغماقريريل حلوامريريلوأاريريدوصريريد ووفت ريريل وأابو عريريل الشووفالتلريريلرو  تمعريريةو اوضريريةو  ريريدو  ريريت  و

 وضريريري يويؤاريريريدووفت ريريريل ووضريريريدو غ وضغماقريريريل وا ريريري .و ضغتطاريريريالو ريريرينو لريريريلشووراقريريريل ومتووزريريريتخدوموا ياريريريةوو0702

وضدالوزريةوأنرياوفوي طريدووضملا  نلل و زلس لابوب و ابو وتوموأابو ق و عل الشووضفللشو  تمعريةحلو اشريمملونتريلمجو

ا   وذوشوافضةوإحللمقةوبإلووض ا الو وحذاويفوأبعلاووضلالبةووض م قةو وفضتري ومحلووضريتط م(وبق مريلواريلابوبعريدو

(وأابووضلريريالبةووض م ريريقةو2878 وKobasa وضتطريريدي(وضلريريلذووضريري ا ال.و يفوضريري رويريري هووض تق ريريةوتريري ا واريري خكوو
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 وضتطريريديحلو أابويريري هووصبعريريلاوذوشوحمريريدالوو غريري و  وط ريريةوويريري وب قريريةو تعريريداوووصبعريريلاوتت ريري ابو ريرينووفضتريري ومو وضريريتط م

ددايشووعقلوو د ي ووصحدواووضولبطةويفووعقلووإىلوا ضوض م ووضشخلقةحلو ناري ويري هووصبعريلاوي صريفو

منريرياوإيريريل ونم ريري حلو يريري هووضل قريريةوتريريد وإىلووضتخمقريريفو ريرينوأ ريري ووحط ريريلاو ريرينو ريريال وتأقريريسووض  ريري ووإىلووص ضريريل و

وض غذوضألحدواو نو ال ووضتاققموورع يفو ور وط ةووضمعلضة.و  نوموختغ ووضللحفريةووجمل دوو تاغ و نووضتأ سو

 يةوتطمريريريلنووضللحفريريريةوفزريريريتخدو اويفووضدالوزريريريلشو لريريريالبةووض م ريريريقةويعريريريدوذ و لريريريلم وزريريريق  وإىلوأابو اقريريريل ووض

ووض ق  ض طقة.
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 املراجع:

 أوًل: املراجع العربية:
وشخلقةحلووضالي و:و  تلةووصجنغ .(.و اقل ووضلالبةووض1022) ل و لدووض م وخظةو  .2
(.وال غقريريريريريةوإزريريريريري وتق قلشووضتم ريريريريريإلويفوت مقريريريريريةووضلريريريريريالبةووض م ريريريريريقةو1024ات ريريريريري وإ ل قريريريريري ولمريريريريري اوكاليريريريريريالو  .1

 وفحمتريريدوالوور ريريينوضريريد و ق ريريةو ريرينواغلريريةواغقريريةووضشريري اةحلوالزريريلضةوااتريري الوهحلواغقريريةووض بقريريةحلوطل عريريةو ريريإلو
و،ا.

حمتريرياوخضلريريالبةووض م ريريقةوضريريد واغلريريةواغقريريةو(.ووضوريريأعووض م ريري و  ال1022ت  قريريدو ريريلا والضريري ووضةحمريريدوالو  .1
و(حلوطل عةوور ص .2(حلووضعداو 22وض بقةحلوجمغةوأحبلاواغقةووض بقةحلووجملغدو 

(حلووضاريريريلي و:و ريريريريلنو4أ(.ووضلريريريريطةووض م ريريريقةو وضعريريريالخووض م ريريري حلورو و1002حل ريريريدو لريريريدووض ريريريالموكيريريري وابو  .4
ووض تب.

و(حلووضالي و:و لنووض تب.1 ال(.ووضت طقاو وحالرلاووض م  حلوروو1002حل دو لدووض الموكي وابو  .2

(.ووص ريري و ووفاتللبقريريةو  الحمت ريريلوخر ريريلندوووفطتمل قريريةو وضلريريالبةو1020 لضريريدو لريريدووضريري محنووضشريريمسيو  .7
ووض م قةوضد واغلةوطل عةوتع حلوالزلضةو لط تسحلواغقةووض بقةحلوطل عةوتع .

و(.و غمونماووض م حلووضالي و:و  تلةووصجنغ .1009 لا و  ووضدينووصر  و  .7

(.ووزريريريريتلقلابووضلريريريريالبةووض م ريريريريقةو"اضقريريريري ووفزريريريريتلقلاب"ووضاريريريريلي و:و  تلريريريريةو1021لمريريريريدوأمحريريريريدوخمقمريريريري و و مريريريريلا .9
ووصجنغ .

(.ووخلريريريةوووضلريريريلا ةو  الحمت ريريريلومزريريريلضقبووضت قريريريفو ريريري ووضوريريريأ رو ور ريريريلندوو1020لمريريريدولمريريريدو ريريري اوو  .8
أامريريريل وور ريريلاالووعد ايريريريةوباطريريريل وبريريري وحلوالزريريريلضةو لط ريريريتسحلوووضريريريد ووفطتمل قريريةو وضلريريريالبةووض م ريريريقة

وةووض بقةحلوو ل عةووحزال قةحلوب و.اغق
 وضفريريريل وو-(.وض ريريريلابووضعريريري الحلوبريريريس ش:واوالوصريريريلاالحلوو ريريري رووض ريريريلب و2888لمريريريدوبريريرينو  ريريري موبريريرينو   ريريري الو  .20

و ش .

(.ووضوريريريريأ رووض م ريريريريقةوضريريريريد واغلريريريريةوو ل عريريريريةووحزريريريريال قةو  الحمت ريريريريلو1007نلقريريريري وا ريريريريلابو بشريريريريسووع ريريريريلالو  .22
و.189-178(حلوضوض1 داو و(حل24خضلالبةووض م قةحلوجمغةوو ل عةووحزال قةحلوجمغدو 
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