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 لخص:امل

العلميـــة الـــى التطـــرق الـــى خاصـــية نفســـية ال تـــزال البحـــوث والدراســـات العربيــــة تهـــدف الورقـــة 

حولها فتيةـ في حدود اطالع الباحثةـ في املقابل عرفت اهتماما وتناوال واسـعيين فـي الدراسـات الغربيـة 

أال وهــي الشــعور بالتماســك النفســ ي والتــي ترجــع الــى مكتشــفها آرون انتنوفســكي ضــمن ابحاثــه حــول 

رض ، كمــا انــه صــمم مقياســا لتقــدير مشــاعر التماســك فــي ثــالث صــور مختلفــة النســخة الصــحة واملــ

قامــت  حيــثفقــرات ،  9خــر صــورة للمقيــاس املكونــة مــن آفقــرة  ثــم  13فقــرة والثانيــة ذات  29ذات 

التحقـــق مــن صــدق الترجمــة تمهيــدا لتقنينهــا علــى البيئـــة تــم ، و منــهالثانيــة  ةالباحثــة بترجمــة الصــور 

لــذلك يــأتي هــذا املقــال للتعريــف بــاملفهوم باعتبــاره مفهومــا حــديثا نســبيا فــي علــم الــنفس الجزائريــة ، 

جـراءت إبعـاد املفهـوم ، وكـذا أوفي البيئة العربية تحديدا كمفهوم وجداني ، كما سنعرج على معرفة 

 . الحقاصدق الترجمة ونتائجها واجراءات التقنين تمهيدا الستخراج املعايير 

 . التقنين ; ترجمة املقياس ; القياس  ; : مشاعر التماسك النفس ية الكلمات املفتاحي

Abstract: 

The paper aims at addressing to a psychological trait that Arab researches and studies are 

still in its embryonic stage; from the researcher's perspective. In contrast, this psychological 

trait; namely, the feeling of psychological cohesion, has seen a great deal of interest in Western 

studies. It has been discovered by Aaron Antonovsky due to his research on health and disease. 

He, also, designed a measurement scale for feeling of psychological cohesion in three different 

images: The 29th paragraph- version, the 13th paragraph- version, and the last one of the 9th 

paragraph version. The researcher; therefore, translated the second version of the said scale, 

verified, and reviewed its translation so as to codifying it to the Algerian environment. 

Therefore, the present article introduces the term as a relatively new concept in both psychology 
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and the Arab environment, especially as an emotional concept. In addition, the dimensions of 

the concept will be introduced, as well as the procedures of the translation validity, its results, 

and the standardization procedures. 

Keywords: sense of coherence, measurement, scale translation, standarization. 

  مقدمة :

خمسينات القرن العشرين توجها جديدا في علم النفس يهتم  نهايةظهر لقد 

نحو  أكثر  إذ ظهرت حركة جديدة لعلماء النفس تتجه بصحة االفراد الجسمية،

 تغيراتاكتشاف املمحاولة و  لالفراد النفسية في الحالة الصحيةعوامل دراسة تأثير ال

النتائج السلبية لالصابة تراجع االهتمام ب،و  صحة االنسان وتحافظ عليها التي تطور 

 (Seligman,  Csikszentmihalyi,2000) النفسية والجسمية واألمراضباالضطرابات 

عد نظرية املنشأ
ُ
 افترضها عالم النفس انتونوفسكي التي salutogenic theory الصحي ،وت

Antonovsky  صحي التي أحد أهم االكتشافات املهمة في علم النفس ال 1979عام

تنظر الى الصحة بوصفها حركة مستمرة بين التمتع بالصحة التامة واالعتالل 

 س( رالف، ب )التام . / املرضالصحي

الذي  Salutogenesesو مفهوم مشاعر التماسك ينتمي الى إتجاه املنشأ الصحي 

ا ملاذ : منهاالتساؤالت من لإلجابة على مجموعة  يبحث في القضايا املرتبطة بالصحة

لصحة؟ كيف ل هددةامل عواملمن ال العديديظل الناس أصحاء على الرغم من وجود 

يصابون يستطيع بعض االفراد التعافي من املرض؟ما هي خصائص االفراد الذين ال 

 وغيرها على الرغم من تعرضهم لضغوط متطرفة وشديدة؟ هذه القضايا باألمراض

الى  من خاللها نتونوفسكي، وقد توصلشكلت منطلق األعمال النظرية واإلمبيريقية ال 

املنشأ ) وسماه القضايا صياغة مصطلحه الجديد الذي يعبر عن تلك 

الالتينية الحصانة أوعدم  Salus للداللة على هذا املنحى ، حيث تعني كلمة (الصحي

 املنشأ أو النشوء.   Geneses القابلية لإلصابة أو) الصحة(، ويعني املصطلح الالتيني
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،  او بصفة مطلقة تحقيق كال القطبين املتطرفين كليةالحي ال يمكن للكائن وحسبه 

الكلي أو الصحة الكلية ، فكل إنسان حتى وإن كان يشعر  / االعتالل أي املرض

وطاملا اإلنسان على قيد الحياة البد "، يمتلك أجزاءا مريضة فهو في الغالببالصحة 

فنحن عبارة عن حاالت  تونوفسكي فحسب انوأن تكون هناك أجزاء سليمة منه ، 

 من الحياة فإننا أصحاء إلى درجة ما ". 
ا
 ,Antonovsky) حدية ، ولكن طاملا نمتلك رمقا

Sagy, 1986) 

ومما الشك فيه أن الظروف والعوامل الخارجية كالكوارث الطبيعية والحروب 

للخطر،  العامةوالفقر والجوع واملشكالت االجتماعية وما يشبه ذلك تعرض الصحة 

 بين األفراد في الحالة الصحية 
ا
وعليه فإنه عندما تكون ، ولكننا مع ذلك نجد فروقا

مدى الفروقات تتضح بين االفراد في متشابهة فإن الضاغطة الظروف الخارجية 

تتعلق ، وهذه االخيرة ملوارده املوجودة من أجل الحفاظ على الصحة  هجودة استغالل

يطلق عليها موارد الحفاظ على الصحة أو عوامل بمدى وجود متغيرات وعوامل 

حققوا ومن خالل الدراسات التي  أجراها انتنوفسكي على أشخاص ، املقاومة 

نظريته حول صاغ درجات من الصحة النفسية بعدالتعرض للضغوط واالزمات، 

كمفهوم يعبر عن احدى تلك املوارد النفسية للحفاظ على  الشعور بالتماسك

 الصحة .

املفهوم النظري العديد من علماء النفس واالجتماع هذا جذب  امن هن

النفسية  الصحة هذا التوجه يفترض أن نواملختصين في املجال الصحي ، أل 

 framework of اطار الشخصيةعامالن ضروريان هما )تنجم عن  والجسدية 
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personality واملزاج temperament ) فضال عن 2الضروريان لتوجه االفراد نحو الحياة،

دراك الفرد للدعم إو ، ةيالعوامل املوقفية كاالدراك الشخص ي للضغوط البيئ

ن التوافق الناجح عملية أوبما ،االجتماعي الذي يسانده في املواقف الضاغطة 

مشاعر تشمل التفاعل بين الخصائص الشخصية والعوامل املوقفية ،يظهر معقدة 

االخرى ن الجوانب املختلفة تتفاعل مع العديد مكخاصية نفسية التماسك 

 the Five-Factor of Personality لشخصيةلالعوامل الخمسة الكبرى )للشخصية مثل 

القدرات املعرفية ، اضف الى ذلك  Spiritual ،Transcendence والسمو الروحي

 رالف، ب س( ) والدافعية لالستفادة منها.
نفس الصحة ، هو  ولعلى ما دفعنا للخوض في البحث في احد مفاهيم علم

الدور الهام الذي تلعبه هذه املتغيرات النفسية في وقاية االفراد من االصابة 

باالمراض النفسية والجسمية ، كما أن تناول هذا املفهوم ال زال فتيا في البيئة 

العربية ـــــ في حدود إطالع الباحثة ـــ كما اننا تجاوزنا مرحلة التعريف وتقديم املفهوم 

خوض في طريقة قياسه في البيئة العربية ،من خالل النقل الثقافي للمقياس الى ال

 والذي سيتم توضيح تفاصيل ذلك في متن البحث .

  مشكلة البحث:

حسب انتنووفسكي  sense of coherence (SOC) مفهوم مشاعر التماسك إن

يصف لنا قدرة الفرد على استيعاب ضغوطات الحياة ومن ثم مواجهتها بصورة 

اعلة من خالل املوارد النفسية ،والذي يؤدي الى التوافق والحفاظ على ف

مقياسان ملشاعر التماسك ،يتكون املقياس  1987عام  الباحث  طور قد و ،الصحة

                                                             
2

التوجه نحو الحياة : هو مفهوم من وضع شاير   Scheier وكارفر      Carver    1985 ويعنيان به النظرة االيجابية   

 باالضافة الى االعتقاد بحدوث الخير او الجانبواالقبال على الحياة ، واالعتقاد بامكانية تحقيق الرغبات في املستقبل 

ء  بدل حدوث الشر او الجانب السيئ .اااليجابي لالشي  
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ته فقرة في صور  13صلية ،ويتكون املقياس الثاني منفقرة في صيغته األ  29االول من 

دبيات ودراسات علم أة في املقياسان بصورة واسع ختصرة ، وقد استعمل كالامل

ن ملشاعر أ دراساتهذه ال طار توصلتهذا اإل في ،وفي البلدان الغربية   النفس

 ,Sharabi & Levi Markolat) )دراسة توصلتصحة ،إذ الالتماسك فائدة عظيمة على 

 ,Delgadoدراسة)توصلت مل ،و األ مشاعر يجابيا مع إن مشاعر التماسك ترتبط أ 2012

نهم يتمتعون بدرجة عالية أب أقرواالذين يتمتعون بمشاعر تماسك  ن االفرادأ(2007

 ,Bowman1996, Flannery, 1994) كل من كما توصلمن جودة الحياة ،

Matsuura ,etal,2003 )مستوى  يسجلون الذين يتسمون بمشاعر التماسك االفراد ن أ

                   .بس( )رضوان،   منخفض من االكتئاب والقلق

ساليب مواجهة أ ال تعتبر أسلوبا منن مشاعر التماسك أنتونوفسكي يؤكد اكما 

والذي ها حداث الحياة وضغوطأل  االتي تتضمن فهمو  نحو الحياة اتوجهالضغوط بل 

التوافق مع على  كما تتضمن القدرة (، (comprehensibility بـالوضوح اعليهاطلق 

القدرة أطلق عليها جتماعية ،الضغوط من خالل مصادر وقوى الفرد النفسية واإل 

ن الحياة ذات فائدة أاالعتقاد بباإلضافة الى ،((manageablity االدارة–على التدبير 

بمشاعر وهذا ما سمي التي يمكن االستفادة منها  مكاناتوقيمة وفيها العديد من اإل 

االولى وهي االبعاد الثالث املكونة للمقياسين في الصورتين  (،(meaningfulness املعنى

 والصورة املختصرة .

 ذات(الصورة املختصرة 1987عام )طور انتونوفسكي وكما أشرنا سلفا فإن 

على مدى واسع من الدراسات في الواليات املتحدة  تستخدمأوقد ،فقرة 13

تقييم الى في كوريا والصين وتركيا والنرويج ..الخ ،ويهدف هذا املقياس وكذا االمريكية 

امل للفرد ملواجهة الضغوط والتكيف معها ، ويتضمن ثالثة التوجه الحياتي الش

 ،واملعنى manageable التدبير ،والقدرة على comprehensible الوضوحوهي : ابعاد 
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meaningfulness ، صممه وُيعد هذا املقياس صورة مختصرة للمقياس االصلي الذي

قد و  ، Likert سابقا ، ويجاب عليه وفق سبعة نقاط حسب طريقة ليكرت الباحث

في حين بلغ  0,92الى  0,70بين ما طريقة الفا كرونباخ بمدى تراوح ب هبلغ معدل ثبات

 & Eriksson) 0,7الى  0,69بار بمدى تراوح بين عادة االختإمعدل الثبات بطريقة 

Lindström, 2005) .، Sderhamn , Sderhamn,ny) ) 
في  (فقرة  13ملختصرة الصورة ا)جود صورة عربية للمقياس و  هميةونظرا أل 

ـــوعدم توافراها البيئة العربية  ـــ ف في ـ قامت بترجمتها  قدحدود اطالع الباحثة ــ

 من هنا،في ذلك للبيئة الجزائرية معتمدة على الخطوات العلمية املطلوبة  تكييفهاو 

هل يمكن الوصول الى نسخة  : فإن مشكلة البحث الحالي تتمحور في السؤال التالي

مختصرة ملقياس مشاعر التماسك وتتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة في  عربية

 البيئة الجزائرية 

 ) الصدق ،الثبات ،املعايير (؟ 

 :يلي ما ى: يهدف الحالي الهداف البحث أ

التعريف بمفهوم وجداني جديد ال تزال البحوث بخصوصه فتية في البيئة  .1

 . ـــــ اطالع الباحثةـــــ العربية في حدود 

الصورة  )التماسك مشاعر الترجمة ملقياس صدق كد منأالترجمة والت .2

  فقرة(. 13املختصرة ذات 

تقنينها عل البيئة تكييفها و العمل للوصول الى صورة معربة للمقياس و  .3

 الجزائرية .

 البحث:أهمية 

رتباطا وثيقا بالخصائص النفسية و إيرتبط النقل الثقافي للمقاييس النفسية 

ألفراد ،فعندما نترجم مقياس معينا فإننا بذلك نترجم الثقافة التي على االجتماعية ل
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،وقواعد ومعايير و كيفية العيش  ،وممارسات عاداتمن  أسسها بني هذا املقياس

 ,Lecavalier) . ،طقوس وقواعد السلوك واملعتقدات و قيم ،دين من مالبس والوجود

tasse,2001,12 ) 

عربية مختلفة تماما في الخصائص ثقافة إلي غربية  نقل من ثقافةال فعملية

النفسية  و االجتماعية يحمل العديد من املشكالت جراء هذا االختالف ،فلكل 

يصطبغون بصبغتها  ة أفراده الذينشخصيتشكل خصائص التي مجتمع مقوماته 

طبقية لها دور الدينية و الجغرافية و القليمية و اإلعوامل الحيث أن  ،ينتسبون اليهو 

األفراد وخلق االختالف بين أفراد املجتمع ات شخصيمكونات او بنيات كوين في ت

(Jaine trembley ,1998) .أخرى غربيةثقافة ثقافة و التباين بين فما بالك ب ،الواحد
 

عتبارات مختلف اال و نتيجة لهذه األسباب أصبح من الضروري االهتمام ب

 .تقليل حجم الفروق الثقافية العمل على من أجل  (قياسية، ثقافية ،سيكولوجية)

و للقيام بعملية النقل الثقافي يستوجب املرور بعمليتين هما : الترجمة و 

ذ تمت ترجمة إوهذا ما قمنا به في البحث الحالي ،لمقاييس النفسية لالتكييف 

على البيئة  جراءات التقنينإتمت  ،ثملصورة املختصرة للمقياس كمرحلة اولى ا

شتقاق املعايير إ استكمالبحث تشرف عليه الباحثة في انتظار  املحلية ضمن مشروع

 للمقياس .  

 االطار النظري 

 Sense of coherence . تعريف الشعور بالتماسك النفس ي1

من )1994ــــــAntonovsky 1923 (رون انتونوفسكيآسعى عالم االجتماع الطبي 

من خاللها يظل بعض  لفهم اآللية التيخالل سلسلة ابحاثه حول الصحة واملرض 

 دراساته الطولية وضمن سلسلة ، بالضغوط  مليءاألشخاص أصحاء في عالم 

خاصية او وهو  ،اطلق عليه الشعور بالتماسكمفهوم ما الى  ) 1979(سنة  توصل
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 على صحتهم في ظل وجود الظروف الصعبة،ا سمة مشتركة بين الناس الذين حافظو 

إذ أن جل أعماله حول  ا داخليا للتمتع بالصحة،يعتبر موردفهوم فإن هذا امل هوحسب

املفهوم جاءت من خالل محاولته لتحديد وفهم الكيفية التي يقاوم بها األفراد هذا 

صادر الضغط في محيطهم ،كما حاول فهم العوامل التي تجعل بعض األشخاص مل

 مشاعروقد توصل بأن  ،لصحة في عالم مليء بمسببات الضغطيتمتعون با

 لي تعريفيحاول فيما نوس .االشخاص مشتركة لدى هؤالء هي خاصية التماسك

 لغويا واصطالحيا:  املفهوم 

ا ،فهو ُمتماسك  : لغويا
ا
تماسكِت األشياُء ترابطت  : يتماسك ،تماُسك

ا بنيان متماسك أأجزاؤها بعضها ببعض ،قويت و  شتّدت ومسك بعُضها بعضا

 3قاموس املعاني( .)األجزاء

َماُسُك  فمصدر  لوسيطاملعجم ا اما في
َ
تصاق  : ت

ْ
ِتحام ،ِال

ْ
َراُبط ،ِال

َ
َساُوق ،ت

َ
 ،ت

ا ا أو معنويًّ يًّ َراُبط أجزاِء الش يِء حّسِ
َ
َماُسُك: ت ومنه : التماسك االجتماعي ،وهو  التَّ

 ترابط أجزاِء املجتمع الواحد.

تكوين وحدة ترتبط اجزاءها فيعرف بأنه " والتربية  أما في معجم علم النفس

 (.1984،28) مجمع اللغة العربية،اطا عضويا ال تنافر بينها. ارتب

ويعني ،  توحيد اإلحساسات املتفرقة في هيئة كلية: النفس بأنه  علمويعرف في 

 يفترض أن االتساقالترابط أو  أو االرتباط
ا
، وكلما كانت مشاعر التماسك أكثر وضوحا

 لك.يكون اإلنسان أكثر صحة أو يشفى بسرعة أكبر ويبقى كذ

                                                             
3 قاموس املعاني موجود على الرابط:  

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence&lang_name=English&typ

e_word=0&dspl=0 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence〈_name=English&type_word=0&dspl=0
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence〈_name=English&type_word=0&dspl=0
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence〈_name=English&type_word=0&dspl=0
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ويعرف أنتونوفسكي مشاعر التماسك كالتالي:" عبارة عن توجه نحو الحياة يعبر 

والدائم والدينامي في الوقت  ستمر الشعور امل الفردعن املقدار الذي يمتلك فيه 

 إحتمال ،وبأن هناك الخارجية التنبؤ بعالم خبراته الداخلية والقدرة على نفسه ب

 .  الذي يتوقعه اإلنسان" اسببأن تتطور الفرص بالشكل املن كبير 

تجاه إمن امليل التفاؤلي  ابالتماسك يعتبر نوع شعور بعض الباحثين أن ال فيما يرى 

من الثقة بوجود إمكانات   ، ونوعوالتحكم وغير القابلة للضبط ةاألشياء الضاغط

 التالية:للمواجهة. كما ويتضمن هذا املفهوم األمور 

وقابلة وواضحة منتظمة  الحياة ستكون  التوقع التفاؤلي بأن أمور     -1

 . للضبط والفهم

الثقة بأنه سيتم السيطرة على األحداث الحياتية املستقبلية من خالل   -2

 الجهود الذاتية أو من خالل الدعم واملساندة الخارجية.

القناعة الفردية املتمثلة بأن األحداث املستقبلية عبارة عن مطالب أو   -3

الفرد وأن األمر يستحق أن يبذل اإلنسان في سبيلها  مهمات ستطرح على

 ويضحي من أجلها.

قدرة عالية من التكيف مع عالم مليء بالعوامل الضاغطة، أو بالعوامل   -4

 (2002) رضوان، . املسببة لإلجهاد التي ال يمكن تجنبها

 :. أبعاد ومكونات الشعور بالتماسك النفس ي2

 :وهي  مركبات تألف من ثالثيرى أنتونوفسكي أن هذا االتجاه ي

توقعات أو مهارة  عني: وت Sense of comprehensibility  مشاعر الوضوح .1

الفرد في التمكن من تمثل املثيرات أو املنبهات حتى غير املعروفة له كمعلومات 

 
ا
متماسكة ومنظمة وليس مثيرات مشوشة وعشوائية وتعسفية وغير واضحة، إذا

 
ا
عتقاد بأن األشياء تحدث وهو اإل  ،معرفيا من التمثل فمشاعر الوضوح تعني نمطا
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بشكل منظم وبطريقة يمكن التنبؤ بها ،و كذلك الشعور أنه يمكن للفرد أن يفهم 

   ( Antonovsky, 1979, 35) األحداث في حياته والتنبؤ بعقالنية بما سيحدث في املستقبل.

:  Sense of manageability االرادة )القابلية للتذليل(او مشاعر الطواعية   -2

ويطلق أنتونوفسكي  ،ويصف هذا البعد قناعات الفرد بأن الصعوبات قابلة للحل

 ويعرفها بأنها املقدار الذي يدرك فيه  الثقة األداتيةعلى هذا املركب تسمية 
ا
أيضا

من أجل مواجهة والالزمة اإلنسان أنه يمتلك فيه اإلحتياطات أو املوارد املالئمة 

  ( Antonovsky, 1979, 35) املتطلبات.

  : ويصف هذا البعد املقدار الذيSense of meaningfulness مشاعر املعنى -3

 بالحياة على أنها ذات معنى ،بحيث أن بعض املشكالت 
ا
يشعر فيه اإلنسان إنفعاليا

واملتطلبات التي تواجه اإلنسان تستحق أن يسخر من أجلها الطاقة وأن يبذل في 

وبأنها تحديات مرحب بها أكثر من كونها ،عر أنه من واجبه اإللتزام بها سبيلها وأن يش

 ( Antonovsky, 1979,35) .تحديات مزعجة يرغب اإلنسان التخلص منها

 قياس مشاعر التماسك  .4

 أطلق 1983االختبار اإلمبيريقي لنظريته صمم انتونوفسكي ) لغرض
ا
( مقياسا

الذي يرمز له  Orientation to Life Questionnaire  عليه تسمية مقياس توجهات الحياة

 
ا
 اجريت مع ،مقابلة كيفية 51على معطيات  اصمم بناءوقد  ،SOC-Scale اختصارا

أنهم بدوا وكأنهم متكيفون  ،لكن املالحظ الضغوط واألزماتألشد  تعرضواأناس 

ى املقوالت التي ُحددت عل إستخالص األفكار وأكثر وقد تم ، بشكل جيد مع حياتهم

أو نحو األحداث التي عايشوها ،حيث كانت نتائج تلك  أنها اتجاهات نحو الحياة

املقابالت ما شكل وكون فيما بعد األبعاد االساسية للمفهوم الذي سعى انتنوفسكي 

  29قد صمم املقياس في الصورة االولية و شمل ، و  إلختباره ميدانيا
ا
تم ،ويبندا
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صورة  طور فيما بعد. و حسب طريقة ليكرت  اإلجابة عنه على سلم سباعي الدرجات

 و  13مختصرة مؤلفة من 
ا
 بنود . 9خرى من أبندا

وهي :  والتي تشكل ابعاده مكونات ثالثويقيس سلم مشاعر التماسك 

 11)تقيسهو  الشفافيةأوالوضوح
ا
تقيسه    القابليةللتذليلو مشاعرالطواعية(،و بندا

يتوصل التحليل العاملي إلى إثبات بنود(،ولم  8)تقيسه ، ومشاعر املعنى بنود(10)

ومن املفضل االنطالق من ، بشكل واضحالثالث  التقسيم النظري للبناءات الفرعية

ينصح الباحثون  لذلك .(Antonovsky, Frenz, Carey & Jorgensen,1993) عامل عام

وانما يجب االخذ  .تقييم الساللم الفرعية الثالثة بشكل منفصل وتفسيرهابعدم 

 ة الكلية على السلم وتفسيرها .بالدرج

حصول املفحوص على مجموع مرتفع أنتونوفسكي أنه علينا عدم توقع  رى وي

نقيم املجموع املرتفع من النقاط من  علينا ،كما أنهمن النقاط بشكل متطرف 

الشخص الذي يعتبر بشكل عام كل ش يء واضح  الن الناحية الباثولوجية )املرضية(

 من التالؤم مع الواقعيمتلك  وقابل للتنبؤ
ا
ويفترض أن يكون املقياس ،  القليل جدا

ى عدة ته القد تمت ترجمف قابل لالستخدام عبر الثقافات وهو مصمم للراشدين.

إال أنه لم أيضا  للسلم ترجمة أملانية وتوجد الكورية، الصينية، النرويجية...(،) لغات

 , Kleep , Mastekaasa Tom, Sandandger, Kleiner) يتم اختبار موثوقيتها وتعييرها.

2007) 

طرق ختبار صالحيتها من خالل إ ما عند إعداد أداة قياس تعارف عليهومن امل

فإنه يمكن افتراض أن املقياس يقيس بدقة وبشكل  تلك الطرق ،فإذا تحققت  عدة

ويمكن إثبات أن املقياس يقيس ما يدعي أنه وضع من  موثوق ما ينبغي له قياسه،

، والصدق  Construct Validity الصدق البنائيما عدة طرق منها خالل من  أجله

املرتبط باملحك حيث يتم دراسة اإلرتباطات بين املقياس ومقاييس تقيس خصائص 
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ه قد تم إجراء مقارنات بينبالنسبة لقياس مشاعر التماسك   و مشابهة او قريبة ، 

 عة رتباطات املرتفتعتبر اال حيث  مشابهةنفسية وبناءات 
ا
 للتشابه وبالتالي تعبيرا

ا
برهانا

 تشكك بخصائص املقياس،،)عن صدق البناء
ا
 أن اإلرتباطات العالية جدا

ا
 علما

قياس بشكل عالي مع تصورات قريبة ارتبط امل لقدو وبفضل ان تكون متوسطة(، 

  ارتباطاتفهناك  منه،
ا
رتباطات مع القلق واالكتئاب. وهذه اإل وسالبة عالية جدا

رح التساؤل عما إذا كان البناء مشاعر التماسك يمثل الوجه اآلخر لكال تجعلنا نط

 ) رضوان ،بس(البناءين.

مما سبق نستخلص ان الدراسات السيكومترية حول املقياس ال تزال فتية وغير 

واضحة املعالم ،رغم ان مؤشرات صدقه وثباته مرتفعة في عدد من البحوث التي 

 امكن للباحثة االطالع عليها .

  امليدانية جراءاتهإو  البحث :منهجية  ثانيا

 التحليل على القائم الوصفي املنهج الحالي البحث في استخدمنا :البحث منهج

 . امليدان من املجمعة الكمية للبيانات االحصائي

 :هما و العينات من نوعين الدراسة ةعين شملت  :البحث عينة

 من التأكد اجل من1 باتنة عةجام من جامعيا طالبا20 شملت : استطالعية عينة

 . اليها سيوجه التي للفئة السلم بنود وضوح مدى

 باتنة جامعة من طالبة150و طالب 100 بواقع طالبا 250 قوامها  التقنين: عينة

 املعايير  والستخراج الجامعة، وكليات اقسام  مختلف من  عرضية بطريقة سحبهم تم

 للمقياس العاملية البنية من التحقق لاج من طالب 567 الى العينة حجم من رفعنا

  املعايير واستخراج

 املجتمع في للتطبيق النفس ي التماسك مشاعر  مقياس عدادإل  :البحث أداة

 : التالية االجراءات اتباع تم ،الجزائري 
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 من التحقق تم لقد ترجمته: صدق من التأكدو  املقياس فقرات ترجمة أوال:

 الية:الت الخطوات خالل من الترجمة صدق

  العربية. اللغة الى املقياس بترجمة الباحثة تمقا .1

 ايضا املقياس فقرات بترجمة االنجليزية اللغة في متخصصان مترجمان قام .2

 . حدى على كل العربية الى

 متخصص مترجم على وعرضها موحدة نسخة في الثالث الترجمات توحيد تم .3

 اعادة لغرض االصلي لنصا على االطالع له يسبق لم وممن االنجليزية اللغة في

   اخرى. مرة االنجليزية اللغة الى ترجمتها

 متشابهتين فكانتا الجديدة االنكليزية والترجمة االصلي النص بين املقارنة تمت .4

 جدا. بعيد حد الى

 النفس ي. التماسك مشاعر  ملقياس الترجمة صدق اعتماد تم ذلك على بناءا و .5

 فطبقت االصلية، للصورة تبعا االجابة ائلوبد التعليمات على نابقيأ االخير وفي

 1 باتنة جامعة من الطلبة من جدا العدد صغيرة مجموعة على العربية الصيغة

 في غموض أي الى وللتعرف، الصياغة وضوح من كدأللت وطالبة طالبا 20 قوامها

 الباحثة تقم ،ولم طفيفة تعديالت االستطالعية الخطوة هذه عن ،ونتج العبارات

 املرحلة، هذه في مضمونها أو  الفقرات لعدد بالنسبة ( ضافةإ وأ )حذفا تديال تع بأي

 .(01 )رقم امللحق في موضحة هي كما فقرة 13 عددها فبقي

  :للمقياس الثانية االستطالعية اسةالدر  : ثانيا 

 من عينة على والثبات الصدق مؤشرات على الحصول  الى الدراسة هذه هدفت

 تتراوح ممن طالبة 150و طالب 100 بواقع طالبا 250 امهاقو  1 باتنة جامعة طلبة

 قدره معياري  انحراف و  21,85 قدره عمري  بمتوسط سنة 28ــ ـــــــ 18 بين اعمارهم
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 الخصائص من التأكد تم فقد واملوثوقية االستخدام الى باألداة الوصول  لغرض2,78

  :التالية الخطوات باتباع لها تريةالسيكوم

 للمقياس: الظاهري  دقالص مؤشرات .1

 التي الخاصية أو  السمة قياس على القادر  قياسامل بأنه الصادق ملقياسا يعرف

 لقياسه. وضع ما املقياس يقيس نأ هو والصدق ،جلهاأل  أعد

 على فقراته عرضه خالل من للمقياس الظاهري  الصدق مؤشر  حساب تم وقد

 من محكمين بخمس دهمعد واملقدر النفس علم في املتخصصين املحكمين من عدد

 )كا باستخدام استجاباتهم بين االتفاق معامل حساب وتم ،4الجزائر وخارج الجزائر 

 جميع قبول  ،فتم املقياس فقرات من فقرة كل على ختالفواال  تفاقاإل ملدى ( تربيع

 . بخصوصها املحكمين راءآ في تعارض  وجود لعدم الفقرات

  : للمقياس البنائي الصدق مؤشر  .2

 بحساب الفقرات تحليل وتم التحكيم بعد االولية صورته في املقياس تطبيق تم

 درجات ينب االرتباط حساب تم كما ،اليه تنمي الذي والبعد فقرة كل نبي االرتباطات

 الكلية والدرجة فقرة كل بين االرتباط حساب تم النهاية وفي ،الكلية والدرجة االبعاد

 :لنتائجا توضح اليةالت والجداول  للمقياس

                                                             
د/ بوفولة بوخميس جامعة عنابة ،د/ علي نافل القرش ي جامعة بغداد      

1د/ نادية بعيبن  جامعة باتنة ،1د/ غضبان احمد جامعة باتنة      

د/ توفيق املصري جامعة  املنوفيا     
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 ( يوضح معامالت إرتباط البنود بأبعادها في املقياس01جدول رقم )

 مشاعر املعنى مشاعر الطواعية واالرادة مشاعر الوضوح االبعاد
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 ( يوضح معامالت إرتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس02جدول رقم )

 مشاعر املعنى  مشاعرالطواعية مشاعر الوضوح األبعاد

0.79 معامل اإلرتباط
* 

0.73
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0.72
* 
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 0.05دالة عند مستوى 

                                                                                        0.05دالة عند مستوى *

 رجة الكلية للمقياسيوضح معامالت إرتباط البنود بالد( 03جدول رقم )

أن كل البنود صادقة من خالل نجد  01،02،03من خالل نتائج الجداول 

وكذا ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس عند مستوى الداللة  إرتباطها بأبعادها،

 0.05اإلحصائية 

 لمجموعات الطرفية: املقارنة ل: طريقة  الصدق البنائي -4

املجموعة األولى  موعتين متمايزتين،قامت الباحثة بحساب الفروق بين مج

، وذلك (منخفضة الدرجات )واملجموعة الثانية )مرتفعة الدرجات على املقياس(،

طالب  250من طرفي التوزيع ألفراد العينة البالغ عددها  %27بإستخراج نسبة 
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 نستنتج ان ،وبذلك  0.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  14.79ا بلغت قيمته

 للمقياس القدرة على التمييز بين املجموعات الطرفية .

   للمقياس الثبات مؤشرات ثالثا:

 ،لإلعادة وقابلة متسقة معلومات ير توف على لقدرته اختبار  هو  املقياس ثبات نإ

 او  الداخلي فالثبات ، مختلفة طرائق مباستخدا الثبات مؤشرات الى التوصل ويمكن

 والثبات نفسه، املفهوم تقيس املقياس فقرات كانت اذا يتحقق الداخلي االتساق

 بعد تقريبا النتائج نفس اعطاء في املقياس  ثبات الى يشير  الخارجي االتساق الخارجي

 اتالثب مؤشرات من التحقق وقدتم زمنية مدة عبر  العينة نفس على تطبيقه تكرار 

  التالية: بالطرق  التماسك مشاعر  ملقياس بالنسبة

  كرونباخ الفا بطريقة الداخلي االتساق مؤشر .1

 اسماها الثبات معامل ملعادلة عامة صورة 1951 عام كرونباخ اقترح لقد

قامت الباحثة بحساب معامل ألفاكرونباخ بإعتباره من أهم  حيث ،الفا معامل

ربط هذا املعامل ثبات اإلختبار بثبات بنوده ،حيث مقاييس اإلتساق الداخلي حيث ي

كما تم حسابه لألبعاد بنفس الطريقة ،و  تم حساب معامل) ألفا( للمقياس ككل،

 الجدول التالي يوضح النتائج املتحصل عليها.

 ( يوضح معامالت ألفاكرونباخ للمقياس وأبعاده04جدول رقم )

 الداللة اإلحصائية ككلملقياس ا عنىشاعر املم شاعر الطواعيةم مشاعرالوضوح لبعدا

0.78 كرونباخ
* 

0.78
* 

0.85
* 

0.92
* 

0.05
* 

كرونباخ مرتفعة سواء على ألفا( يتضح أن معامالت 4من خالل الجدول رقم )

 ثبات املقياس.شير الى األبعاد أو على املقياس ككل ،مما ي

  :النصفية التجزئة طريقة : الداخلي مؤشراالتساق  .2 

 عليها يحصل التي الدرجات بين االرتباط بحساب الطريقة بهذه الثبات يستخرج

 تقسيم خالل من االتساق مؤشر  حساب وتم املقياس نصفي من كل على االفراد
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 قيمته فكانت والزوجية الفردية الفقرات ساسأ على قسمين الى املقياس فقرات

 هاتصحيح مت فقد الفقرات عدد لنصف االرتباط هذا نأل  ونظرا 0.67 تساوي 

 وهو  0,80  تساوي  له الثبات معامل يمةق فكانت براون  ـــــ نسبيرما معادلة باستخدام

 وهي االخرى  الطول  تصحيح معادالت استخدام تم ،كما للثبات مقبول  و جيد مؤشر

  . املوالي الجدول  في موضحة والنتائج  رولون  ومعادلة جيتمان معادلة

 التجزئة النصفية. الت الثبات بإستخدام طريقة( يوضح نتائج معام05الجدول رقم )

االرتباط  معامل  قيمة

 قبل التصحيح

 -معادلة سبيرمان

 براون 

الداللة  معادلة رولون  معادلة جيتمان

 0.05اإلحصائية

0.67*
 

0.80*
 

0.82* 0.82*
 دالــــــة 

مرتفعة، بعد التصحيح من خالل الجدول يتضح أن جميع قيم معامل اإلرتباط 

 .لى ثبات املقياس ا شيرمما ي

  والتصحيح التطبيق وطريقة النهائية صورته في املقياس وصف رابعا:

 املقياس: وصف  .1

 تمت فقرة 13 من النفس ي بالتماسك الشعور  ملقياس االجابة ورقة تتكون 

 بدائل  سبع املقياس فقرات من فقرة كل  ويقابل ، السالب االتجاه في صياغتها

 متمايزة تكون  ان البدائل ترجمة صياغة في روعي وقد ، ليكرت طريقة حسب لإلجابة

 ابعاد على البنود ارقام توزيع يلي وفيما للمستجيب مربكة تكون  نأ وال املعنى

 الثالث. املقياس

 تمثلها التي والبنود األبعاد يوضح ( 06) رقم الجدول 

   

+ 

 . سالبة بنود والباقي موجبة بنود 4،11 رقم البند

 البنود ارقام االبعاد

 2،6،8،9، +11 بالوضوح الشعور 

                           3.5.10.13 طواعية   بال الشعور 

.1 باملعنى الشعور 
 

4+.7.12 
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 عي،االجم و أ الفردي املوقف في سواءا املقياس تطبيق يمكن : التطبيق .2

 املقياس يماتتعلو  ،(10ـ ـــــ 5) حوالي عنه االجابة في املفحوصين معظم ويستغرق 

 ،كما االجابة عند منه املطلوب مباشرة للمفحوص ،وتحدد وبسيطة مختصرة

 املتصل طرفي يمثالن (7،1) أن حيث بدائلال امام متصل على رقامأ سبعة توضع

 عن يعبر  الذي الرقم على دائرة بوضع عليه تنطبق التي االجابة يختار  واملفحوص

 . ستجابتهإ

  7ــــــ1 مابين تتراوح درجة املقياس فقرات من رةفق لكل تعطى : التصحيح .3

 بنوده صيغت (،واملقياس1،2،3،4،5،6،7) االوزان عطائهاإب الفقرات جميع وتصحح

 على الدرجة رتفعتإ كلما بمعنى  4،11 البنود ماعدا للخاصية السالب االتجاه في

 ي،ولك صحيح والعكس للفرد التماسك مشاعر  نخفاضإ على ذلك دل املقياس

 التي جميعها للفقرات املوزونة الدرجات تجمع للمقياس  الكلية الدرجة تستخرج

 املتوسط اما اقص ى كحد 91 الى ادنى كحد 13 من الدرجات ،وتتفاوت املقياس تكون 

 . 52فهو للدرجات الفرض ي

  املعايير: اشتقاق خامسا:

 توسطم الى يشير  لكي النفس ي القياس في يستخدم غالبا املعيار  مصطلح إن

 الخام الدرجة نأل  النفسية للمقاييس ضروري  ،واملعيار  االفراد من معينة جماعة

 . املعايير باستخدام ال إ للمقارنة تصلح وال  ذاتها بحد معنى لها ليس

 تطبيق في البحث فرقة شرعت الحالي البحث في املعايير  اشتقاق لغرض و

 الكليات مختلف من معةالجا طلبة من عينات على النفس ي التماسك مشاعر  مقياس

 عدده ما جمع تم فقد النهائية. البيانات على للحصول  جاري  والبحث والتخصصات

 تحسبا النتائج بتفريغ البحث فرقة تقوم ،حيث عليها االجابة تمت نسخة 567

 : التالية املعيارية الدرجات اشتقاق وسيتم ،لها املعايير  واستخراج ملعالجتها
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 متوسط منها مطروحا الفرد درجة بأنها تعرف التي :سيةالقيا الدرجات استخراج .1

 ملجموعة االحصائي لتوزيعل املعياري  االنحراف على الناتج قسموي مجموعته

 .التقنين

  التائية الدرجات .2

  املئينية الدرجات .3

 والذكور  االناث لعينة استخراجها ستم و

 النتائج: مناقشة

 الى التوصل الى وامليداني النظري  قهش في الحالي البحث جراءاتإ سفرتأ لقد

 فقرة 13 املختصرة الصورة النفس ي التماسك مشاعر  ملقياس ( اولية ) عربية صورة

 جراءاتإ وكذا االستطالعية الدراسة وأشارت ، (1987) انتنوفسكي عدهأ الذي

 الى يطمئن مما مقبولة وثبات صدق بمؤشرات يتمتع املقياس نأ الى تقنينال

  العلمية. والدراسات البحوث في استخدامه

 ويبقى، االخيرة مراحله وفي االنجاز  قيد فهو  للمقياس املعايير  اشتقاق عن اما

 بالدرجة اليها الوصول  يسهل التي الفئات كأحد الجامعة طلبة على التقنين استهداف

 : يلي كما واملقترحات التوصيات من بمجموعة الخروج يمكن االخير  وفي.  االولى

  : التوصيات : اوال

 في تستخدم التي النفسية املقاييس مجموعة مع املقياس دراجإو  دماجإ .1

 املعايير  استخراج بعد تشخيصية. داةأ او بحث كأداة سواء العربية البيئة

 .نهائيا لها

 النقل من مزيد نحو  والنحو  االيجابية النفسية بالخصائص االهتمام زيادة .2

 . الجزائرية البيئة في لها املعايير  واستخراج وتقنينها دواتلأل  الثقافي

  املقترحات ثانيا
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 خصائصه من والتأكد املقياس حول  الدراسات من املزيد جراءإ .1

 للمقياس العاملي بالبناء ومقارنته العاملي بنائه من والتحقق السيكومترية

  اخرى. ثقافية بيئات في

 . نالراشدي من اخرى  فئات على للمقياس معايير  واشتقاق استخراج .2

 املراجع 

: ترجمة علي عبد الرحيم صالح :  مشاعــــر التماســــك  ) ب س( بيد مونت ، رالف .1

تطبيقاتهــا فــي الصحــة والشخصيــة والقيــاس النفســـي  متوافر على موقع 

ynet.com/Documents/DocAliPsychoSalutogenicTheory.pdfhttp://arabps 

ـ متوافرة على املوقع  كيف يظل االنسان سليما (: دس (رضوان ، سامر جميل .2

  http://www.geocities.ws/psychoarab/046.htmlااللكتروني :

األردن : دار املسيرة ، متوافر  ،عمان،  الصحـة النـفسيــة: ) 2000 (.رضوان ، سامر جميل .3

 http://www.arabpsynet.com/Books/Samer.B1.htmاملوقع  على

قاموس املعاني متوافر على املوقع:  .4

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence&lan

g_name=English&type_word=0&dspl=0 

جمهورية مصر العربية معجم علم النفس والتربية .   : ) 1984(مجمع اللغة العربية   .5

 . االول : الهيئة العامة لشؤون املطابع االميريةالجزء 

 المراجع باللغة االجنبية : 

6. Antonovsky, A. & Sagy, S. (1986) The development of a sense of coherence 

and its impact on responses to stress situations. Journal of Social Psychology 

126, 213–225. 

7. Antonovsky, A.( 1979 ) Health, Stress, and Coping :  New Perspectives on 

Mental and Physical Wellbeing . San Francisco : Jossey-Bass Publishers; P 35 

8.  Jaine trembley  )1998(:traduction et validation transculturelle du " self –

perception profile for childern de Susan harter,Québec,, université À TROIS-

RIVIÈRES, p 26 

http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsychoSalutogenicTheory.pdf
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