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لم يعد التعرض للضغوط النفسية أو البيئية هو المتغير الرئيسي المؤثر في نشاط الفرد وارتقائه،  
بل هناك متغيرات أخرى أكثر تأثيراً وهي أهداف الفرد وغاياته التي يسعى إلى تحقيقها والتـي  

ـ  غوط تجعله يقيم مصدر الضغوط تقييما معرفياً يجعله يسلك بطريقة معينة في مواجهة هذه الض
ومن هـذا المنطلـق بـدأ البـاحثون     . ما بين المرونة والفعالية وبين الجمود والسلبية والمرض

يركزون على المتغيرات التي تقي الفرد من اآلثار الضارة للمواقف الضاغطة، وتـدعم قدرتـه   
 .على مواجهة هذه الضغوط

  
  :هذه المتغيرات دوراً هاماً في إدراك األحداث الضاغطة وفي مواجهتها كما يلي تلعب

  .تؤثر في إدراك الفرد وتقييمه للحدث الضاغط •
ومن هـذه  . تؤثر في تقييم الفرد لفاعلية مصادره النفسية واالجتماعية لمواجهة الضغط •

 .المتغيرات الصالبة النفسية
  

بمجموعة من الدراسات، التي  Kobasa and Maddi),(1979فقد قام كل من كوباسا ومادي 
استهدفت معرفة المتغيرات النفسية التي تكمن وراء احتفاظ بعض األشخاص بصحتهم النفسـية  
والجسمية عند تعرضهم للضغوط، بينما يتعرض آخرون للمرض واإلجهـاد عنـد تعرضـهم    

ـ  . للضغوط نفسها دى المتغيـرات الشخصـية   وتوصال من خاللها إلى أن الصالبة النفسـية إح
االيجابية التي من شأنها مساعدة الفرد فى الوقاية من األثر النفسي والجسمي الذي ينـتج عـن   
التعرض للضغوط، حيث أن غياب الصالبة النفسية يقلل من قدرة الفرد على مواجهة الضـغوط  

 .وتزيد الشكاوى البدنية
  

ي تعكس نمطاً معرفياً وانفعالياً وسلوكياً مـن  ويعبر مفهوم الصالبة النفسية عن قدرة التحمل الت
فهي سمة شخصية  يمتلكها الفرد تساعده على مواجهـة ضـغوط الحيـاة    . المقاومة لإلرهاقات

والعمل بإيجابية، وباستخدام أساليب المواجهة الفعالة التي تحمي الفرد وتقيه مـن الوقـوع فـي    
  .ض لتلك الضغوط والمشكالت والعراقيلبراثن األمراض النفسية والجسدية الناتجة عن التعر

استطاعت كوباسا من خالل اعتمادها على نتائج مجموعة الدراسـات التـي أجرتهـا أعـوام     
لى صياغة نظريتها التي استهدفت الكشـف عـن   إالتوصل ) 1985، 1983، 1982، 1979(

ته الجسـمية  المتغيرات النفسية واالجتماعية التي من شأنها مساعدة الفرد على االحتفاظ بصـح 
والنفسية رغم تعرضه للمشقة، وذلك على عينات متباينة األحجـام والنوعيـات مـن شـاغلي     
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وتم تطبيـق عـدد مـن    . المتوسطة والعليا،ومن المحامين، ورجال األعمال اإلداريةالمناصب 
 )Wayler,1968(االختبارات عليهم كاختبار الصالبة بأبعادها الثالثة لكوباسا، واختبار وايلـر 

حـداث  ألل )Holmes & Rahe, 1967(للمرض الجسمي والنفسي، واختبار هولمز وراهـي 
عدد من النتائج التي ساعدتها في صياغة بعـض األسـس التـي     إلى، وانتهت تيةالحرجةالحيا

  :وهي.في الصالبة النفسية اعتمدت عليها في وضع نظريتها
ه حتمي ال بد منـه الرتقـاء الفـرد    إن التعرض ألحداث الحياة الشاقة يعد أمرا ضروريا، بل إن 

 .ونضجه االنفعالي واالجتماعي والنفسي

لديها مستوى عال من القـدرة علـى احتمـال اآلالم     التي تتسم بالصالبة النفسيةالشخصية إن  
برغم الصعاب والتوافق والتعامل مع ضغوط الحياة وتطوير ، والصمود في سيرفعل ما والمشاق

 .مجاالت العمل

لنفسية مكتسبة أكثر منها فطرية بناء على نتائج الدراساتالتي تضمنت أيضا مقابالت إن الصالبة ا 
 .عن تاريخ الحياة المبكرة للموظفين المشاركين

 .االلتزام، التحكم، التحدي: كما توصلت إلى أن الصالبة النفسية تتكون من ثالثة أبعاد 

سمات الشخصـية إلـى ثالثـة     يمكن إرجاع الصالبة النفسية بصفتها بنية شخصية أو سمة من
  :مركبات أو أبعاد هي

والمقصود بذلك االلتزام الشديد لفرد ما بمواقف حياتية مختلفـة والمشـاركة   : االلتزام .1
فهو نوع من التعاقـد   .الفاعلة واالندماج في العالقات االجتماعية والنشاطات المستمرة

 .الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله النفسي يلتزم به
والمقصود هنا قناعات الضبط الداخلية لإلنسان، أي خبرة اإلنسـان  : التحكم أو الضبط .2

فهو يشير إلى اعتقاد األشخاص  .بأنه يمتلك تأثيراً محدداً أو واضحاً على أحداث حياته
الذين لهم القدرة على القيام بدور نشط وفعال وعندهم مسؤولية تجاه حيـاتهم وتحمـل   

  .المسؤولية الشخصية عما يحدث لهم
أي أن ينظر الفرد لمتطلبات الحياة وإرهاقاتها على أنهـا تحـديات وليسـت    : التحدي .3

ل، وأن ما يطرأ مـن تغييـر علـى    تهديدات، وتقود إلى دوافع للتصرف ودوافع للتعدي
جوانب حياته هو أمر مثير وضروري للنمو أكثر من كونه تهديداً له، مما يساعده على 
المبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التـي تسـاعده علـى    

ديـد  فالتحدي هو الميل إلى رؤية التغير غير المتوقع أو الته. مواجهة الضغوط بفاعلية
  .المحتمل كتحد إيجابي وليس حدثاً مهدداً ومكروهاً

  
فالصالبة تعمل كمتغير مقاومة وقائي، حيث تقلل من اإلصابة باإلجهاد النـاتج عـن التعـرض    
للضغوط، وتزيد من استخدام الفرد ألساليب التعايش الفعال، ولمصادره الشخصية واالجتماعيـة  

 .يوضح ذلك) 1(قم والشكل ر. المناسبة حيال الظروف الضاغطة
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مواجهة المشكالت والضغوط المختلفة المصادر بطريقة إيجابية من خالل النظر  العمل علىإن 
أمر مثير وضروري للنمو أكثر منه تهديداً له، ومن ثم التعرف إلـى المصـادر   إليها على أنها 

، والشـعور  والموارد الشخصية والنفسية واالجتماعية التي تساعد على مواجهة الضغوط بفاعلية
بمعنى الحياة وهدفها، وتنمية حس السيطرة على األحداث واألشياء التي تحـدث فـي حياتـه،    

بدال من . وبالتالي النظر إلى تجربة التغيير على أنها تحد ذو معنى إيجابي، وأنها فرصة للتطور
  .لشعور بالعجز واالتكالية، وقلة التواصل، والميل إلى إلقاء اللوم على الخارج وعلى اآلخرينا
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