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التدفق النفسي وعالقته بال1صمود النف1سي ل1دى طالب1ات المرحل1ة الثانوي1ة 
  بالمدينة المنورة

  مارية طالب األحمدي، زهور سليم الجهني
، المملك�ة  إرشاد نفسي ترب�وي، كلي�ة التربي�ة للبن�ات، جامع�ة طيب�ةتخصص

  .العربية السعودية

    zsa24@hotmail.com :ئيس للباحث الرالبريد االلكتروني

ى&ــدف البحــث التعــرف ع ــ� مــستو التــدفق النفــ��� والــصمود النفــ��� لــدى طالبــات املرحلــة      

ة، والكشف عن العالقة بي12ما، كما &دف إ.� قياس إس)ام الصمود النف���  رالثانو;ة باملدينة املنو

وأتبـــــع املـــــنEF الوصــــفي املـــــس. ىبــــالتAبؤ بمـــــستو التــــدفق النفـــــ��� لــــد?1ن
ُ

تبــــاطي للتعـــــرف ع ـــــ�  K LMر

اسة العالقة بي12ما نظرا لVو املنEF يUناسب مع موضوع البحث وQساؤالتھ نمستو;ا1Xما ود
ً

نوتVـو . ر

ة والبــالغ عــدد&ن تقر;بــا  مجتمــع البحــث مــن جميــع طالبــات املرحلــة الثانو;ــة باملدينــة املنــو
َ

 37000ر

&ن بالطر;قـة العـشوائية الlـسيطةطالبـة، وتـم اخت) 392(بdنما تVونت عينة البحـث مـن . طالبة . ريـا

ش وتـم Qعـديل مقيـاس رجاكـسو ومـا  للتـدفق النفـ��� مـن Qعر;ـب ابـن Jackson & Marsh )2006(ن

وتـــــم تقنـــــ�ن مقيــــــاس الـــــصمود النفـــــ��� لــــــسرمي�� . يوالتحقـــــق مـــــن صــــــدقھ الظـــــا&ر) 2015(الـــــشيخ

)2015 (Vجة ال لية للمقياس�ن من رع � ا��تمع السعودي، وتم بيان مدى تماسك املفردات مع الد

نبـــاخ ، وتـــم حـــساب ثبا1Xمـــا بمعامـــل ألفـــا لكر تبـــاط ب��ســـو وخـــالل إيجـــاد معامـــل ا ن وتـــم اســـتخراج . ر

;ــــــة  ــــسابية وKنحرافـــــات املعيا ـــار راملتوســـــطات ا��ــ ، وتحليــــــل Kنحــــــدار للعينــــــة الواحـــــدة) ت(واختبــ

نفـــــ��� لـــــدى ى   وتوصـــــلت نتـــــائج البحـــــث ملـــــستو مرتفـــــع لكـــــال التـــــدفق والـــــصمود ال.ا��طـــــي املتعـــــدد

ة ىكمـا تـم إيجـاد عالقـة دالـة احـصائيا عنـد مـستو الداللــة . رطالبـات املرحلـة الثانو;ـة باملدينـة املنـو

تباط موجبة طردية) K)α≤ 0.01حصائية  و;مكن تفس�� التدفق النف��� من . ربي12ما، و�L عالقة ا

مــن %) 24 (و;مكــن للــصمود النفــ��� تفــس�� حــوا.L%. 16خــالل الــصمود النفــ��� والعكــس بAــسبة 

ىالتباين �L مستو التدفق النف��� و�L �سبة ذات داللة معنو;ة عند مستو الداللة    ).α≤ 0.05(ى

  : الVلمات املفتاحية
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The Relationship between Psychological Flow and 
Psychological Resilience among Secondary School 

Students in Medina 
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University 
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ABSTRACT  
This research aimed to identify the level of psychological flow and 
psychological resilience of secondary school female students in 
Madina. It also aimed to identify the relationship between them and to 
assess psychological resilience  contribution to predict the level of 
psychological flow among students. The descriptive, correlative, 
survey methods were adopted as a research method. Jackson and 
Marsh scale (2006), translated by Ibn al-Sheikh (2015) and modified 
by the researcher, was used to assess the level of psychological flow. 
The psychological resilience scale of Sarmini (2015) was codified on 
the Saudi environment. The sample of the research was selected 
randomly from secondary school female students in Madina. 
Appropriate statistical methods were used; means and standard 
deviations, one sample t-test, Pearson correlation and Multiple Linear 
Regression were extracted. The results revealed a high level of 
psychological flow and psychological resilience among the sample 
members, and a strong direct correlation between the two variables 
were found. It has also been proven that psychological resilience 
contributes to predicting psychological flow. 

Keywords: Psychological Flow, Psychological Resilience. 
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  :المقدمة
د1Xـا مجلــة Novotney (2009)      كتlـت نوفـوت�� ر �ـL مقالـة أو ٍAPA إن £طفـال £ك¢ـ� صـمودا &ــم 

ً

تن اســ¤1دفت تطبيــق برنــامج  اســة أجرا&ــا ســليجمان، مــا ر£فــضل �ــL الــتعلم، أثنــاء ا��ــديث عــن د ر
. يـا1Xم اليوميـةلعلم النفس ©يجا¨ي ملساعدة الطالب ع � تحديد نقاط قو1Xم املم�§ة ودمج)ـا �ـL ح

وªرQس  رواف¬�ض جاكسو و ة £داء) 1992(ن اء ذر وبأن التدفق عملية نفسية امنة و   . ر

لاسـتطاعة الفـرد الـدخو ��الـة  Goleman )137-135: 2000(     و�ـL ذات الـسياق، يـذكر جوملـان 
L.ـذه. التدفق من أحسن حاالت الذاء ©نفعا& Lة وتحـدي تـتم �ـªا��الـة وإن أك¢� م)ـام ا�ـ¶ صـعو 

ا ًكب�ـ�ا مـن ا��)ـد وال)ـدوء وال¬�ك�ــ§ . بأقـل طاقـة ذ&نيـة ممكنـھ بيــد أن الوصـو إل·1ـا قـد يتطلـب قــد
ً

ر ل
ـــات . الVــــا�L لبــــدء العمــــل إذ أن التــــدفق النفــــ��� حالــــة تقـــــع بــــ�ن ملــــل امل)مــــات الــــس)لة، وقلــــق امل)مــ

بح قــوة دفـــع نالــصعبة؛ حيــث يAب¹ــL الدقــة �ــL التوســط بي12مــا لتــتم تأديــة الفعــل دو مج)ــود، وتــص
ت ســـليمو. ذاتيـــة £مـــر ، أشـــا او;ـــة أخـــر نومـــن  رى ا.ـــ� أن الـــصمود النفـــ��� يتـــضمن دافعيـــة ) 2015(ز

ف  وتحــث الفــرد تجــاه املثــابرة ومواصــلة بــذل ا��)ــد وا��افظــة ع ــ� Kتجــاه Àغــض النظــر عــن الظــر
املتغ��ة؛ لVونھ حالة غالبا ال يحدث ل)ا كف أو انطفاء كما �L خ�Áة التدفق نUيجة ا

ً
لAشوة وKب¤1اج 

تـر . الÄـ� Qـسيطر ع ـ� املـرء اثناء&ـا  �ـL &ـذا الـصدد إ.ـ� أن الــصمود ال Rutter) 2-1: 2006(ووÅـش�� ر
ة ع ــ�  جـة كب�ـ�ة مـن التفـاؤ فيمــا يتعلـق بالتغلـب ع ـ� التحـديات الـضاغطة، والقـد رÈعطـي الفـرد د لر

التكيــف مع)ــا وحــسب، بــل يمــنح النUيجــة ©يجابيــة �ــسlيا مــن تلــك التحــدي
ً

و&ــذا مــا يؤمــل بــأن . ات
ه �L تقليل التحديات ال�Ä تحو دو الوصو للتدفق النف��� لÈس)م بدو ن ل  .ر

     و�L ظل تلك املؤشرات ت�Áز أ&مية التدفق النف��� من خالل عالقتھ املوجبة مع Àعض املتغ��ات 
ات إتخـاذ القـرار لـدى لطفـي  ة ا)2015(ر©يجابية وإس)امھ �ـL التAبـؤ 1Êـا، كم)ـا لـذات ومع�ـÌ ر، وªـإدا

تبـــاط موجـــب مـــع Àعـــض العوامـــل ). 2017(عبـــدا��وادا��يـــاة لـــدى  روع ـــ� الـــصعيد نفـــسھ ـــان لـــھ ا
لية، : ال�Íصية مثل وKعتماد ع � النفس، املثابرة، فعالية الذات، مستو الطموح، تحمل املسؤ ى

اســـة صـــديق دى ، ومـــع الـــسعادة والرضـــا الـــوظيفي لـــ)2009(رالـــدافع لإلنجـــاز، والثقـــة بـــالنفس �ـــL د
وع � ) 2020(، والتمك�ن النف��� لدى القرالة)2018(، و£داء الوظيفي لدى ال)ادي )2017(خشبة

اســــة صــــديق ــالبة لــــھ مــــع القلــــق، ) 2009(رالنقــــيض مــــع املتغ�ــــ�ات الــــسالبة، إذ أوجــــدت د عالقــــة ســ
اسـة خـشبة. وKكتئـاب، و©حبـاط، واليـأس، والــسأم، وامللـل، والالمبـاالة لــذات ) 2017(روتوصــلت د

ومــن ج)ــة أخـــر ــان منlئــا بجــودة ا��يــاة الوظيفيــة و£داء املÒـــ� . النUيجــة الــسالبة مــع الUــسو;ف
ً

ى
اÔـــ�� لــــدى الرفــــاLÓ)2018(املرتفـــع لــــدى ســــو;د ، وªجــــودة )2019(ي، وªخــــار)2018(ر، وªــــالتوافق الد

 ، وªــدافع ©نجــاز £ــادي�Õ)2019(لــدى طلبــة ا��امعــة لــدى أحمــد% 43ا��يــاة £اديميــة بAــسبة 
و�L املقابل يمكن التAبؤ بالتدفق النف��� من خالل ). 2019(لدى طلبة املرحلة الثانو;ة لدى املسما

ٌولعل من املناسب �L &ذا السياق التذكر بـأن الـصمود Èعـد ). 2019(ا��ديث ©يجا¨ي لدى العطار

ت إ.ـــ� ذلــــك الرشـــيد رمؤشـــرا وقائيـــا �ــــL مواج)ـــة الــــضغوط وقـــد أشــــا
ً ً

؛ وأن )2018(، وا��لبــــھ)2020(
ة ع � تحمل الضغوط، كما ثlت وجود عالقة موجبة طردية بdنھ و�ªن  ر£ك¢� صمودا &م £ك¢� قد

اســـــة زـــــي ح املعنو;ـــــة �ـــــL د رالـــــر ــــال ). 2018(و ـــة ســـــلبية بـــــ�ن التلVـــــؤ £ـــــادي�Õ وكـ بdنمـــــا وجـــــدت عالقــ
بق وممــا ســ). 2019(، والــصمود النفــ��� لــدى النجــار)2017(املتغ�ـ�ين؛ التــدفق النفــ��� لــدى أيــوب

الــــت قائمـــة للتعمــــق بالبحــــث عـــن إمVانيــــة الوصــــو Àـــس)ولة لز;ــــادة Kبــــداع  ليتـــØÙ أن ا��اجــــة ال  ز
و&ذا ما ÈستدLÓ البحث عن إس)ام الصمود النف��� .  والفعالية الناتجة من حالة التدفق النف���

  .ل�L تخطي املرحلة الQ �Äسبق التدفق النف��� وقد تحو دونھ
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يبحثـــا ًكميــا جمــع بــ�ن متغ�ـــ� _ بحــد علم)ــا_ إال إن الباحثـــة لــم تجــد      وªــالرغم مــن تلــك ا��ــاوالت
ً

اســــة ـــا . رالتــــدفق النفــــ��� والــــصمود النفــــ��� بالد ومــــن &ــــذا املنطلــــق ــــان &ــــذا البحــــث اســــتكماال ملـ
ً

اســــة الكيفيـــــة الÄــــ� أجر1Xـــــا ســــليمو نتوصــــلت إليـــــھ الد والÄـــــ� اســــ¤1دفت توضـــــيح مـــــضام�ن ) 2015(ر
فـ��� �ـL محاولـة للـرªط بي12مـا، إذ أجـرت تحلـيال نظر;ـا مرتكـزا يمتغ�� الصمود النفـ��� والتـدفق الن

ً ً ً

اســـات بحثيـــة، وتوصـــلت أل&ميــــة  رع ـــ� التحليـــل املفـــا&ي�Õ ألدبيـــات ا��ـــال مـــن كتابـــات نظر;ـــة أو د
  . العالقة بي12ما

ـــھ أنــــواع الــــذاء املتعــــددة والÄــــ� ذكر&ــــا جوملــــان  دنر مطــــو نظر;ـ د جــــا ـــوا ـــيات &ـ ر     وªنــــاء ع ــــ� توصـ ر ر ً

)2000 :140( Goleman 1م للــــتعلم بمجــــاالتÊثمار أمزجــــة £طفـــال ©يجابيــــة ��ــــذUة إســــ ور  بــــضر
نÈــــستطيعو تنميـــــھ كفـــــاء1Xم ف·1ــــا، تـــــم الـــــسLÜ للفــــت انUبـــــاه الطلبـــــة واملعلمــــ�ن واملرشـــــدين واملـــــر�ªن 
 Lب¹ــــAمــــا نقــــاط قــــوة ي& روامل)تمــــ�ن بالعمليــــة التعليميــــة لال&تمــــام 1Êــــذين املتغ�ــــ�ين Kيجــــابي�ن واعتبا

�§ عل·1ا  ملساعدة الطلبة ع � إنجاز امل)ام املسندة إل·1م بإبداع، وإستغالل املستو;ات املرتفعة ال¬�ك
ة فع املستو;ات املنخفضة من كال املتغ��ين لدى طالبات املرحلة الثانو;ة باملدينة املنو رأو    .ر

  : مش	لة البحث

ي و©يجــــا¨ي ÀــــشVل عــــام      بــــاالطالع ع ــــ� أخــــر مــــستجدات البحــــوث �ــــL مجــــال علــــم الــــنفس ال¬�بــــو
شاد النف��� ال¬�بو ÀشVل خاص، وسعيا لسد الفجوة البحثية لتقديم إضـافة علميـة �ـL &ـذا  و©

ً
ي ر

ة �ـــL ا��رـــات العرªيـــة، وانطالقـــا مـــن أدبيـــات . ا��ـــال فمـــن خـــالل تUبـــع البحـــوث ا��كمـــة املAـــشو
ً

ر
اسات الـسابقة �ـL مجـال موضـوع البحـث حÄـÌ عـام  لال&تمـام بـال¬�ك�§ ع ـ� ، و)2021(روتوصيات الد

اسة الصمود النف��� والتدفق النف��� كمتغ��ين  ة التعمق �L د ر©نجاز بإبداع، تم التوصل لضر ور
نايجـــابي�ن، يتفقــــان وفقــــا ملــــا ذكرتـــھ ســــليمو

ً
بتVو;12مــــا الثنــــاÞي البعـــد؛ حيــــث يتــــضمن ذلــــك ) 2015(

ا التعـــرض للمتاعــــب والــــصعاب والتوافــــق Kيجـــا¨ي مع)ــــا، ومــــا ي¬�تــــب عليـــھ  ــ مــــن نــــواتج إيجابيــــة، ممــ
  .ألع � تجليات ©بداع ©�سا�ي �L أقل طاقة ذ&نية ممكنة) 13: 2013(يوصل ملا وصفھ أبو حالوة 

ونـــا، والـــذي أدى  قÕـــ� Àعـــد جائحـــة و ة إ.ـــ� أ&ميـــة مـــا شـــ)ده التعلـــيم مـــن تحـــو  ر     وتجـــدر ©شـــا ر لر
Åع وامل)ـــام  اســـية كمتطلـــب رلتوجـــھ التعلـــيم �ـــL املرحلـــة الثانو;ـــة لتقـــديم املـــشا رKدائيـــة لVـــل مـــادة د

��Ôا ا��Ô، إ.� جانب متطلبات املنEF الد رللتحصيل الد و&ذا ما قد ÈشVل عبئا إضـافيا ع ـ� طلبـة . ر
ً ً

ــــــد?1م ـــ��� لــ ـــــة التــــــــدفق النفـــــ ــــــو حالـــ ـــــة املــــــــص��ية، وªالتــــــــا.L قــــــــد Èعــ ــــــذه املرحلـــ ــــــدت نتــــــــائج . ق&ــ إذ أوجــ
دنية مستو;ات من) 2020(القرالة خفـضھ مـن التـدفق النفـ��� لـدى طلبـة روال�Ä أجر;ت �L البdئة £

لوع ــــ� ذلــــك فــــإن مــــشVلة البحــــث ا��ــــا.L تتمحــــو حــــو املرحلــــة الÄــــ� Qــــسبق التــــدفق . &ــــذه املرحلــــة ر
النفـ��� املــرتبط بـأداء امل)ــام بإبــداع، والبحـث عــن إمVانيـة Kســتفادة مــن الـصمود النفــ���، والــذي 

ونــا وفقــا لد رÈــس)م �ــL التAبــؤ بجــودة ا��يــاة �ــL ظــل جائحــة و
ً

، لتخطــي )2020(اســة أجرا&ــا عــامرر
  .&ذه املرحلة Àس)ولة

 : وتتحدد مش	لة البحث �� �سئلة �تية

ة؟ � رما مستو التدفق النف��� لدى طالبات املرحلة الثانو;ة باملدينة املنو   ى

ة؟ � رما مستو الصمود النف��� لدى طالبات املرحلة الثانو;ة باملدينة املنو  ى
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ــ � ة والـــــصمود مــــا العالقـــــة بــــ�ن التـــــدفق النفــــ��� لـــ ـــات املرحلـــــة الثانو;ــــة باملدينـــــة املنــــو ردى طالبـ
 النف��� لد?1ن؟

ة بالتAبؤ بمستو  � ىما مدى اس)ام الصمود النف��� لدى طالبات املرحلة الثانو;ة باملدينة املنو ر
 التدفق النف��� لد?1ن؟

 :أ�داف البحث

ةىالتعرف ع � مستو التدفق النف��� لدى طالبات املرحلة الثانو;ة باملدينة ا �   .رملنو
ة � رالتعرف ع � مستو الصمود النف��� لدى طالبات املرحلة الثانو;ة باملدينة املنو  .ى
ة  � ـــة باملدينــــة املنــــو ـــة الثانو;ـ ـــ�ن التــــدفق النفــــ��� لــــدى طالبــــات املرحلـ ـــة بـ رالكــــشف عــــن العالقـ

 . والصمود النف��� لد?1ن
ىة بـالتAبؤ بمـستو رقياس إس)ام الصمود النف��� لدى طالبات املرحلـة الثانو;ـة باملدينـة املنـو �

 .التدفق النف��� لد?1ن
 :أ�مية البحث

             L بما ي L.تتحدد أ&مية البحث ا��ا:  
  :يا$#انب النظر

إلقـاء املز;ــد مــن الـضوء ع ــ� متغ�ــ�ين إيجــابي�ن حـديث�ن �ــسlيا لــم ينـاال �
ً

-بحــسب علــم الباحثــة-
ا وافيـــا مــن البحـــث �ـــL البdئــة العرªيـــة ÀـــشVل عــام، و�ـــL اململكـــ قــد

ً ً
ة العرªيــة الـــسعودية ÀـــشVل ر

&ما من املؤشرات ©يجابية لز;ادة ©نتاجية أثناء أداء امل)ام   .رخاص، باعتبا
مـن أوائـل البحـوث -بحـسب علـم الباحثـة-ي©س)ام �L إثراء البحث ال¬�بـو إذ Èعـد &ـذا البحـث  �

تباطيـة بــ�ن متغ�ـ�ات البحـث مجتمعــة بوجـھ عـام، و K اســة العالقـة رالÄـ� تناولـت بالد ªاملدينــة ر
ة ÀشVل خاص لع � أمل أن يVو &ذا البحث إضاءة لبحوث مستقبلية تUناو املتغ��ات . راملنو ن

ىمجتمعة ع � عينة أخر أو متغ��ات إيجابية أخر ع � نفس العينة   .ى
ُتتــــØÙ أ&ميــــة البحــــث مــــن أ&ميــــة ا��تمــــع الــــذي يركــــز عليــــھ وحــــاج¤1م امل¬§ايــــدة للتكيــــف مــــع  �

ســـــية ب ـــ�ات البيàيــــة املد مــــا يتـــــضمنھ ذلــــك مـــــن م)ــــام أدائيـــــة ا.ــــ� جانـــــب متطلبــــات املـــــنEF رمتغ�ـ
��Ô أساسيات للتحصيل العل�Õ لد?1م   .راملد

اسة إس)ام الصمود النف��� بالتAبؤ بمستو التدفق النف��� انطالقا  � ا&تم البحث ا��ا.L بد
ً

ى ر
اســـة القرالـــة ة K&تمـــام بز;ـــادة ا��انـــب ©يجـــا¨ي لـــدى طلبـــة ) 2020(رممـــا أوصـــت بـــھ د وربـــضر

فع مستو التدفق النف��� لد?1م ÀشVل خاصا ىملرحلة الثانو;ة ÀشVل عام، و   .ر

 :ا$#انب التطبيقي

;ــادة ©نتاجيــة والكفـاءة أثنــاء أداء امل)ــام  � اســة مـن  زقـد تمكــن نتـائج البحــث ا��ــا.L مجتمـع الد ر
 .من خالل إستغالل مستو;ات الصمود النف��� والتدفق النف��� لد?1ن

ديم م)ــام أدائيــة تUناســب مــع مــستو;ات التــدفق النفــ��� والــصمود توجيــھ انUبــاه املعلمــ�ن لتقــ �
ة ع � إتمام امل)ام املطلوªة بنجاح &ما مرتبطان بالقد رالنف��� لدى الطلبة باعتبا  .ر

ـــنفس  � ــــة لتـــــضم�ن موضـــــوعات علـــــم الـــ لفـــــت نظـــــر ال¬�بـــــو;�ن والقـــــائم�ن ع ـــــ� العمليــــــة التعليميـ
اســية والÁــ�امج التعليميــة اســية âــ�ية ر©يجــا¨ي �ــL املنــاEá الد ر، وذلــك مــن أجــل خلــق بdئــة د

 . للطالب
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فـــع  � شـــاد النفـــ��� أثنـــاء إعـــداد بـــرامج Qـــس¤1دف  رقـــد تفيـــد نتـــائج البحـــث العـــامل�ن �ـــL مجـــال © ر
  .مستو;ات التدفق النف���، بال¬�ك�§ ع � الصمود النف��� املس)م �L التAبؤ بھ

 :مصط+*ات البحث 

  Psychological Flowالتدفق النف/.- 

شُ     Èعـرف  رجاكـسو ومـا  التـدفق اصـطالحا؛ بأنـھ حالـة مـن التجرªـة النفـسية Jackson & Marshن
ً

تبـاط وتنـاغم تـام بـاألداء �ـL حـال Qـساو التحـديات املطلوªـة مـن الفـرد مـع  ي©يجابية وال�Ä تحـدث ا ر
ُ

اتــھ ال�Íــصية كمـــا Èعــد حالـــة ممتعــھ �ـــL جو&ر&ــا إذ يختÁـــ� الفــرد وضـــوحا باأل&ــداف، وترك�ـــ§ا . رم)ا
ً ً ٌ

ا �ــL الAــشاط، ومــا يــصاحب ذلـــك مــن اســتمتاع كب�ــ� وتحــر مــن الــوLÓ الـــذاQيــام رال، وانخراطــا تامــ
ً ً ً

 .
ش،( رجاكسو وما  )1996ن

جـــة الVليــــة الÄـــ� حـــصلت عل·1ــــا طالبـــات املرحلـــة الثانو;ــــة  ر     Èعـــرف التـــدفق النفــــ��� اجرائيـــا؛ بالد ُ

ش ة عنــد ©جابــة ع ــ� مقيــاس جاكــسو ومــا رباملدينــة املنــو ن  للتـــدفق Jackson & Marsh) 2006(ر
  .وQعديل وتقن�ن الباحثة) 2015(النف��� من Qعر;ب ابن الشيخ

  Psychological Resilienceالصمود النف/.- 

     Èعــرف الــصمود النفــ��� اصــطالحا؛ لــدى ســرمي�� 
ً ة مــن ) 2015(ُ ربVونــھ تلــك Kســتجابات الــصاد

ة ع ــــ� ٍالفــــرد نUيجــــة ملث�ــــ�ات صــــادمة، وتمكنــــھ مــــن حــــل مــــشكالتھ بكفــــاءة وم نــــة، وتكــــسبھ القــــد رر ٍ و
Lالتعا� �ة ع    .رالتواصل، والتعاطف، والتقبل، كما تمنحھ القد

جـــة الVليـــة الÄـــ� حـــصلت عل·1ـــا طالبـــات املرحلـــة الثانو;ـــة  ر     Èعـــرف الـــصمود النفـــ��� اجرائيـــا؛ بالد
ً ُ

ة عند ©جابة ع � مقياس    .، وتقن�ن الباحثة)2015(الصمود النف��� لسرمي��رباملدينة املنو

  :حدود البحث

     يتحـــدد البحـــث بمتغ��اتـــھ ©يجابيـــة؛ التـــدفق النفـــ��� والـــصمود النفـــ��� لـــدى مجتمـــع البحـــث، 
ش روªاملقــايdس املــستخدمة لقيــاس متغ��اتــھ؛ مقيــاس جاكــسو ومــا  Jackson & Marsh )2006(ن

ــــشيخ ـــ��� مــــــن Qعر;ــــــب ابــــــن الــ الــــــصمود النفــــــ��� وQعــــــديل الباحثــــــة، ومقيــــــاس ) 2015(للتـــــدفق النفـــ
ا��Ô ).2015(��لسرمي -2020(ر و;تحدد كذلك بالف¬�ة الزمنية للبحث؛ الفصل الثا�ي من العام الد
يومـــن ج)ـــة أخـــر تتحـــدد نتـــائج البحـــث بالعينـــة الÄـــ� أجـــر عل·1ـــا ومVا1ãـــا؛ طالبـــات املرحلـــة ). 2021 ى

ُ

ة   .لذا يرä� مراعاة &ذه ا��دود عند Qعميم &ذا البحث. رالثانو;ة �L املدينة املنو

  :يالعرض النظر

. ي     �L &ذا الفصل سdتم استعراض ©طـار النظـر للبحـث ÀـشVل مUسلـسل مـن العـام ا.ـ� ا��ـاص
نبـدءا مــن علـم الــنفس ©يجـا¨ي لVــو البحـث يتــضمن متغ�ـ�ين إيجــابي�ن

ً
رومـن ثــم تUبـع �ــشأة وتطــو . 

ا بكيفيـة حدوثـھ. مف)ـوم التـدفق النفـ��� ومحاولـة لتفـس��ه مـن وج)ـات نظـر عـدد مـن العلمـاء مـر
ً
 ور

;Lå إ.ـ� مف)ـوم الـصمود النفـ��� والكـشف عـن  روالوصو إليھ وأ&ميتھ، ومن ثم Kنتقال ÀشVل تـد ل
ا للمفــــا&يم الÄـــ� قــــد تتـــداخل معــــھ، وأبــــر الـــسمات الÄــــ� تم�ــــ§  ــ ه وتفـــس��ه واستعراضــ ز�ـــشأتھ وتطــــو ر

ً
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ـــن خـــــالل اســـــتعراض أÀعـــــاد . املUـــــسم�ن بـــــھ ومحاولـــــة الـــــرªط بـــــ�ن املتغ�ـــــ�ين مـــــن الناحيـــــة النظر;ـــــة مــ
ن��ين، والعقبات ال�Ä تحو دو التدفق النف��� الذي ثبUت فعاليتھ �L مجـال التعلـيم، وكيـف املتغ ل

ًوان¤1اء بأ&مية املف)وم�ن . زيمكن تجاو &ذه العقبات من خالل الصمود النف��� الذي يمكن تنميتھ

ـــة الع رªيــــة وإســــ)ام)ما �ــــL امل)ــــام Kدائيــــة الÄــــ� باتــــت مــــن ضــــمن رــــائز العمليــــة التعليميــــة �ــــL اململكـ
  .السعودية

تقـــــاء بــــاألفراد نحــــو ©يجابيـــــة والفاعليــــة وتحقيـــــق املز;ــــد مـــــن  ـــاة و© ر     ســــعيا لتحقيــــق جـــــودة ا��يـ
ً

©نتاجية، أخذ علم النفس ©يجا¨ي منM� أخر عما ـان يركـز عليـھ علـم الـنفس التقليـدي، والـذي 
�ــــسانية، واتخــــذ جانبــــا ىــــان ?1ــــتم با��انــــب املظلــــم والــــسل�æ مــــن حيــــاة �Kــــسان، فــــا&تم بــــالقو ©

ً

ا  ِتطبيقيــا ينÕــ� الــسمات ال�Íــصية، وا��Áــ�ات ©يجابيــة، وجوانــب القــوة لــدى الفــرد وموا&بــھ، ومــ
ُ ً

يجــــب أن يVــــو عليــــھ مــــستقبال
ً ة ©بــــداع والتطــــو بــــأمتع وأÈــــسر . ن ركمــــا يحقــــق للفــــرد الوصــــو لــــذر و ل ُ

؛ كمــــا يحــــدث �ــــL حالــــة التــــدفق النفــــ���، والÄــــ� Qعــــد جــــو&ر &ــــذا الع الطــــر
ُ

ُو;مكــــن الفــــرد مــــن . لــــمق

التكيـف، والتعـاÈش ©يجـا¨ي مــع التغي�ـ� والنمـو حÄــÌ مـع أصـعب التحـديات؛ وذلــك مـا يحـدث أثنــاء 
، ومظلــــة ملعظــــم النظر;ــــات  ىتنميــــة الــــصمود النفــــ���، الــــذي ÈعتÁــــ� أحــــد بنــــاءات &ــــذا العلــــم الكÁــــ� ُ

ـــــــــــة ـــــــسية والتعليميـــــ ـــة، . (النفــــــــ ــــــــ ـــــــــــالوة 2018بقعــــ ـــــــــو حــــ ش13: 2013؛ أبـــــــ ــــا ــــــــ ـــــــــــسو ومــــ ر؛ جاكـــــ ؛ 9619:ن
2002,Richardson24: 2010 £عسر، ؛ ،   ) 2010؛ معمر;ة،91: 2015ن؛ سليمو

  :التدفق النف/.-

 L.تم·1اA;ي      يــذكر أن العــالم ا��ــر شــيكز ُCsikszentmihalhi لحــاو تفــس�� حالــة ) 1975( قبــل عــام
اسـتھ)K)Deep Fascinationن1îـار التـام  إذ الحــظ . ر، الÄــ� انـت لـدى الرسـام�ن والفنـان�ن موضـع د

. لإســـتمتاع)م وإســـتغراق)م التـــام بالرســـم والنحـــت، Àغـــض النظـــر عـــن مـــدى الوقـــت وا��)ـــد املبـــذو
جيـة،  روع � العكـس ممـا ـان سـائدا �ـL منتـصف الـستdنات مـن ترك�ـ§ ع ـ� الـدوافع واملVافئـات ا��ا

ً

 L.تم·1اA;الحظ شيكزCsikszentmihalhi1ـم؛óعمـل كمحفـز ألداQ جية ال  أل1ãـم لـم ر أن املVافأت ا��ا
;ن، بــل أحيانــا ال يحمــل  جيــة؛ ــأن تجعل)ــم لوحــا1Xم أغنيــاء أو مــش)و ريتوقعــوا تحقيــق أ&ــداف خا ر

فــض Csikszentmihalhiكمــا إن شــيكز;Aتم·1ا.L . العمــل الف�ــ� بحــد ذاتــھ جاذبيــة Àعــد Kن¤1ــاء منــھ ر 
مز تفس�� &ذه ا��الة كشVل من أشVال الUسامي، وال�Ä اعت�Á&ا علم النفس آنذاك، أك¢ ي� Qعب��  ر

أى أن لــدى الفنــان�ن الكث�ــ� مــن  رمقبــو لرغبــات الفنــان�ن ا��قيقيــة مــن الناحيــة Kجتماعيــة؛ ألنــھ  ل
ـــد مـــــن التحـــــديات £ك¢ـــــ� Qعقيـــــدا ً، كمـــــا الحـــــظ  ة �ـــــL البحـــــث عـــــن املز;ــ رKســـــتمتاع ا��قيقـــــي، و©ثـــــا

ا1Xم ممــا يمــد&م بمVافــأة ذاتيــة إيجابيــة، بــل  إن الرســم بحــد ذاتــھ رمحــاول¤1م املــستمرة لتحــس�ن م)ــا
قـات �ـL &ـذا الـشأن وجـد شـيكز;Aتم·1ا.L . &ـو املVافـأة ا مفا&يميــا Csikszentmihalhiرومـن املفا  إطـا

ً ً
ر

ـــا بحالــــة التــــدفق النفــــ���، مــــن خــــالل وصــــف أبرا&ــــام ماســــلو  ـــاو ف)مــــھ، والــــذي عرفــــھ الحقـ ملــــا حـ
ً

ل
خالل ا���Áة املكثفة لأل�öاص الذين عملوا بجد من أجل تحقيق ذا1Xم، واكUشاف إمVانا1Xم من 

والAشاط، ولdس من أجل مVافئات تقليدية؛ بل ألن عمل)م ان مجز;ا
ً

 . ���dأن £ثر الرئ L ومن ا��
استھ لdس حكرا ع � الرسم واللعب أو ال¬�فيھ، بل Èشمل أي �شاط يقوم بھ الفرد  ملا توصلت لھ د

ً
ر

اسة   )Csikszentmihalyi, 1992, p.3-8. (ربما �L ذلك العمل أو الد

L.تم·1اA;ل     فمنــذ أو مقالــة �ـــشر&ا شــيكز Csikszentmihalhi عـــام Lعـــن حالــة التــدفق النفـــ��� �ــ 
;ــــــة ) 1975( ــــصات؛ التجا ـــذا املف)ــــــوم ي¬§ايـــــد �ـــــL مختلــــــف التخصـ رإ.ـــــ� الوقـــــت ا��ــــــا.L، وK&تمـــــام 1Êــ

والــسر;ر;ة والتعليميــة والعلميـــة، وأصــبح مجــاال م)مـــا �ــL التحف�ـــ§ الــذاQي
ً ً

دامھ �ـــL كمــا تزايـــد اســتخ. 
ُمجال علم النفس وأعتÁـ� كظـا&رة طبيعيـة Qـس¬�K LÓ&تمـام، وكجانـب محتمـل وذو أ&ميـة �ـL حيـاة  ُ
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فا&يتـھ الذاتيـة اسـات العرªيـة �ـL &ـذا . ر�Kـسان؛ ملـا لـھ مـن أثـر ع ـ� سـعادتھ و رإال ان البحـوث والد
ـــــوم ـــــــرا ��داثــــــــة املف)ـــ ــــــL أوج البــــــــدايات نظـ ـــزال �ــ ا��ــــــــال ال تـــــ

ً
ــــة، ؛ الرªي2018بقعــــــــة، . ( ؛ 41: 2015عــــ

Csikszentmihalyi, 1992, p.3-10،118: 2018؛ محمود(  

 L.تم·1اA;مـــا وصـــفھ شـــيكز �تفـــس�� التـــدفق النفــ��� ع ـــ Lأي الكث�ـــ� مـــن البــاحث�ن �ـــ ر     &ــذا و;جمـــع 
Csikszentmihalhi ات الفـرد مـع ر بأنھ حالة إ1ãماك تصل أقصا&ا أثناء أداء م)مة تUـساو ف·1ـا قـد

ُ ى
ر، و;تالÌ�ø لدى الفرد ©حساس بالوقت والذات، إال أن تفس�� الشعو املرافق تحديات تلك امل)مة

بــــأن &نــــاك حالــــة عقليــــة تAــــشأ لــــدى ) 304: 2015(ىلـــھ يختلــــف بــــ�ن أوســــاط البــــاحث�ن؛ ف¬ــــ� غر;ـــب
ر  واملتدفق و;خت�Á من خالل)ا السعادة و?1تم بالنجـاح، و;فـسر كحالـة وجدانيـة تÁـ�ز ع ـ� شـVل سـر ُ ُ

 أكد ع � Csikszentmihalhi )122: 2020(إال ان شيكز;Aتم·1ا.L) 60: 2015(خومتعة لدى ابن الشي
أن ما يصنع التم�§ �L ا��ياة &و ©نخراط الVامل للتدفق، ال السعادة الQ �Äعمل كمشUت لالنUباه 

عن امل)مة؛ لVو1ãا تصب ال¬�ك�§ ع � ا��الة الداخلية، وال�Ä ترä� غالبا إ.� ح�ن Kن¤1ـاء مـن امل)
ً ُ . مـةَُ

جـات ) 253: 2019(وذ&ب حماد رإ.� ذكر التغ��ات ال�Ä تحدث �L قشرة ا�¶ عندما يـصل ألقـÌ�ù د
وإن انـــــت QــــشVل تحـــــديا-كفاءتــــھ؛ إذ إن &نـــــاك عالقـــــة تAـــــشأ بــــ�ن متطلبـــــات امل)مـــــة 

ً ُ
ومنـــــاطق ا�ـــــ¶ -

الAشطة، فيصبح العمل مجددا للطاقة بدال من استú§ف)ا
ً ً

.  

�Á خ�Áة التدفق النف��� إيجابية بالAسبة لألداء وللمتدفق أيضا؛      وع � الرغم من أن ا��ميع Èعت
ً

اء لم تتفق حو مدى  û شوة والرغبة بإحياء تلك املشاعر، إال أنAلملا تخلفھ من شعو باملتعة، وال ر ر
ُ

مـثال يف¬ـ�ض بـإن إخـتالل ©تـزان ©نفعـا.L يحـدث عنــد  Golemanفـدانdيل جوملـان . تلـك Kيجابيـة
ً

جـة �ـسيان ذاتـھ، و&ــذا مـا عـده جوملـان اسـتغراق املتـد  Golemanرفق النفـ��� بامل)مـة املطلوªــة لد
تن شرط جـات الـذاء Kنفعـا.L بحـسب وصـفھ، أمـا مـا ر ��دوث التـدفق النفـ��� والـذي Èعـد أرüـ� د ر

ــا مجـــرد خÁـــ�ة انـــدماج �ـــL ا��يـــاة Qـــشغل جميـــع الطاقـــات ©يجابيـــة للفـــرد دونمـــا  ســـليجمان فيعت�Á&ـ
ع ـــ� الــرغم مـــن إيجابيـــة خÁــ�ة التـــدفق النفـــ��� ومــا ل)ـــا مـــن أثــر بـــالغ ع ـــ� الفـــرد و. ايــصالھ للـــسعادة

دنر يــــزعم بأ1ãـــا تظــــل خÁــــ�ة تــــرتبط بإ&تمامـــات الفــــرد وميولــــھ ونــــوع أدائــــھ  د جــــا روأدائـــھ، إال إن &ــــاو ر
 L.تم·1اA;فحسب، و;ذكر شيكزCsikszentmihalhi (159 :2009)  الـرغم مـن ـو التـدفق �نبأنھ ع ـ

ــــن النفـــــ��� مـــــصدر لل يطاقـــــة النفـــــسية ومحفـــــز قـــــو لـــــألداء، إال إنـــــھ محايـــــد ال يـــــضمن الفـــــضيلة ملــ
زيخت�Áونھ، و;مكن أن Èستخدم أل&داف بناءة أو &دامة، فقد يب�� البعض أ&داف معينـھ Qعـز مـن 

؛ 49: 2015؛ ابــــــن الــــــشيخ،2016ب12ــــــان، . (ناســــــتمتاعھ الــــــذاQي، وتVــــــو ع ــــــ� حــــــساب öــــــ�ص أخــــــر
 )2018؛ محمود، 2016عبدا��يد، 

وفقا .    وقد يحدث التدفق النف��� صدفة من ح�ن ألخر، أو عن طر;ق أ�شطة منظمة او بVل·1ما  
ً

 فإن الفرد Csikszentmihalhi (2009:137,142) ؛ وشيكز;Aتم·1ا.195L-194 :2005)(ملا ذكره بVار 
Lناسـب �ــU;ـشعره بالتحـدي وÈ أداء م)مـة أو �ـشاط Lـستغر �ــÈ ـ� حالـة التـدفق النفـ��� عنـدماÁقيخت 

ر  Lä، و;Aـ��Ì مـر اتـھ وإمVاناتـھ، فبالتـا.L يتالøـ�Ì إحـساسھ بذاتـھ والعـالم ا��ـا وذات الوقت مع م)ا ر ر
جـــة أن الفـــرد يVــــو ع ـــ� إســـتعداد للقيـــام بمــــا مـــن شـــأنھ أن يــــتم . الوقـــت نو;Vـــو �ـــشاطا ممتعــــا لد رن

ً ً

امل)مة، وان ان £مر صعبا أو شاقا، أو ال Èعود عليھ بأي مردود
ً ً

فق النف��� �L وQساعد حالة التد. 
ظـــل وجــــود &ـــدف محــــدد وقواعـــد معينــــھ ع ــــ� تحقيـــق الفــــرد ��الـــة ذ&نيــــة منظمـــة، وممتعــــة تمــــده 
نÀشعو KكUشاف، وتدفعھ ألع � مستو;ات Kبداع دو أن يAشغل بالنجاح أو الفـشل وال بكيفيـة  ر
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قات أنھ عندما يبذل الفرد أقÌ�ù ج)د لديھ، و;Vو إ&تمامھ منصبا  أداء&ا، ومن املفا
ً

ن ٍ ع ـ� امل)مـة ر
  .ذا1Xا ما لم يصل للقلق، فإن امل)مة تصبح أس)ل

ن     ومــن يتوصــل ��الــة التـــدفق فإنــھ ســdتمكن مــن أداء £�ـــشطة بإ�ــسيابية دو أن يثقلــھ ©ج)ـــاد 
اتــھ، مواج)ــا التحـــديات  والتعــب بحيــث ÈـــسUثمر طاقتــھ الذ&نيــة، و;حقـــق أقــÌ�ù إســتفادة مـــن قد

ً
ر

، ف. ا��ديدة بحماس إن ترك�§ه العا.L يتكفل بتقديم الراحة، وتdس�� عملية £داء ىومن ناحية أخر
ه عــن الــسأم وامللــل. بأقــل ج)ــد باإلضــافة إ.ــ� . روكمــا Èــشعر الفــرد أيــضا بAــشوة ©نجــاز، و;�ــÀ þــشعو

ذلــك، فقــد الحــظ العلمـــاء إن حالــة التــدفق النفــ��� توظـــف Kنفعــاالت �ــL ســlيل £داء والتعلـــيم، 
�Fة، وتمكن الطلبـة مـن تحقيـق أفـضل النتـائج؛ ألن مطالـب التحـديات وتجعل التعلم أمتع وأك¢� ب

جة التعقيد الذي ينþæ بالقلق، وال  ات ولكن ال تصل لد رتVو �L مستو متوسط أو متحدي للم)ا ر ى ن
ات مما يؤدي للملل رتVو أقل من امل)ا    2009: 316)؛ صديق، 2005 :196بVار،.  (ن

  
  )1(نموذج

ــــــــــ ــــــــشطة التــ ــــــــــاح أ�ــــ      اذا فمفتــ
ً

 L.تم·1اA;ـــــــشيكز ـــا لــــــ ـــــــ��� وفقـــــــــ دفق النفـــــ
ً

)2009 :143 ،145( 
CsikszentmihalhiعقيـداQ ـو جعل)ـا أك¢ــ�& 

ً
ســية ) 1(فــإذا تـم تطبيــق النمـوذج .  رع ــ� أداء امل)ـام املد

ا �ـــL البدايـــة، ومـــع  فـــإن. املطلوªـــة بدايـــة التـــدفق تكمـــن بVـــو امل)مـــة QـــشVل تحـــديا Àـــسيطا وممتعـــ
ً ً ً

ن
ات ال ب تتحــــسن م)ـــا ســـة التـــد رمما ر اد ر زطالـــب، وتــــصبح امل)مـــة عاديـــة وال QــــشVل تحـــديا، ولكــــن إذا 

ً

اتــــــھ  ـــــشVل لــــــدى الفــــــرد Àــــــشأن أدائــــــھ الــــــضعيف وقد ــــإن القلــــــق يUـ ـــــس�ن، فــ ــــد املنافـ رالتحــــــدي أو وجــ
;ن امللل أو القلق وكال&مـا تجرªـة لdـست إيجابيـة فليـتخلص مـن امللـل . راملنخفضة، فيصبح ب�ن خيا

ضع أ&داف تUناسب  ;ادة التحدي، و وعليھ  اتھ أو تقليل التحديات للتخلص من القلق، أو ز رمع م)ا
ُ Èعــود ليــذكر بــأن تجا&ـــل Csikszentmihalhiولكــن شــيكز;Aتم·1ا.K . LسUــسالم عــن امل)مــة بlــساطة

اك)ا صعب من الناحية العلمية اك أن أمر ©ستمتاع أثناء أداء . رالتحديات بمجرد إد رفمن امل)م إد
نھ أو ال؛ فقــد يـــؤدي الطالـــب امل)مـــة املـــسندة اليـــھ دو أي مـــن £�ــشطة م¬ـــ�وك للفـــرد ســـواء أخـــذ بـــ

عناصر التدفق النف���، وقد Èشعر بالقلق أو امللل وقد يدفعھ ©ستمتاع الذاQي باألداء إلكUشاف 
ن،  ك فرص لالستمتاع �L امل)ام العادية ال�Ä قد ال يرا&ا £خر اتھ، و;د وفرص جديدة وتوسيع م)ا ر ُر

وªالتا.L يAتج �شاطا
ً ُ

 إبداعيا �L ل مرة
ً

.  
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  :الصمود النف/.-

دسو  ;Uــشا ن      يرجـع  ر ر ُ)2002(, Richardson د املــستمرة ) 1997(ر الــسlب �ـL أن نتــائج أبحـاث برنــا
وال�Ä تUبعت مرحلة البلوغ عند أطفال انوا معرض�ن ��اطر كب��ة، انت مذ&لة، وال�Ä مفاد&ا أن 

ن٪ ع ـ� £قـل وعـادة مـا يVـو أقـرب إ.ـ� 50 ً
٪ مـ12م، أصـبحوا واثقـ�ن ومـؤ&ل�ن ونـا���ن مـن خـالل 70

;ــادة عوامــل  زاملعـاي�� ا��تمعيــة �ـL ذلــك الوقــت، لVـو الــضغوطات والتغي�ـ�ات Qعــد فرصــة للنمـو و
ُ

ن
ا��ماية وفقا لعملية الصمود النف���

ً
. 

Äإبراز نقاط القوة ال �بع ملف)وم الصمود النف��� يجد بأنھ يركز ع Uلدى      فمن ذلك الوقت واملت �
جميــع أفــراد ا��تمــع ع ــ� اخــتالف مــراحل)م العمر;ــة، واخــتالف مجــاال1Xم �ــL ا��يــاة، والÄــ� تمكــ12م 

روع ـــ� الـــرغم مـــن التطـــو الـــذي شـــ)ده ©&تمـــام بالـــصمود النفـــ��� �ـــL أواخـــر . مـــن تخطـــي الـــشدائد
نواملعلمو نالقر املا���، إال إنھ نما ÀشVل واسع �L الثالث عقود املاضية ب�ن أوساط علماء النفس 

نو£خـــصائيو ©جتمـــاعيو وغ�ـــ�&م ة ألطفـــال . ن رإذ إن بدايـــة انطالقـــھ إنlثقـــت مـــن مالحظـــات متكـــر
وشـــباب حققـــوا التVامـــل والنجـــاح KجتمـــاLÓ واملÒـــ� وال�Íـــ��ù ع ـــ� الـــرغم مـــن وجـــود الـــصعوªات 

املرتبطـة غالبـا بنـواتج ســلبية
ً

 Van؛ 351: 2020؛ أبــو العنـ�ن،2010؛ £عـسر، À2018 :300ـش��،. (
Breda, 2001. 1-2(  

     أمــا فيمــا يتعلــق بمحــاوالت البــاحث�ن لتفــس�� الــصمود النفــ���، فقــد مــرت بــثالث مراحــل؛ فVــان 
جيــــة الÄــــ� تم�ـــــ§  ـــة وا��ا ـــام منــــصب �ــــL البدايــــة ع ــــ� وصـــــف ا��ــــصائص والــــصفات الداخليـ ر©&تمـ ُ

K عدÀ التأقلم �ن ع ; ر£�öاص الذين ين��و �L مواج)ة الشدائد، والقاد نتVاسات، �L مقابـل ن
إذ إن املرحلة £و.� من إستقصاء الصمود النف��� ركزت ع � تحديد . نأولئك الذين ÈسUسلمو ل)ا

وــان ا��ــدل قــائم بــ�ن ا��تــص�ن . نقــاط القــوة لــدى الفــرد الÄــ� Qــساعده ع ــ� النجــاة مــن الــشدائد
دس. فيما إذا انت جزء من طبيعة £فراد أو أ1ãا متعلمة ;Uشا روذكر   إن Richardson ,)2002 (نو ر

اسـة الطوليـة، الÄـ� أجرا&ـا  عـام ع ـ� مجموعـة مـن 30  ملـدة Werner & Smith (1992)رنتـائج الد
��ية أو  £طفـــال املعرضــــ�ن ل��طــــر مــــن العوامــــل البيàيــــة، والفقــــر وعــــدم ©ســــتقرار واملــــشال الــــ

ــــصائص �öــــــــصية ــــــــالقوة وا ـــال يتمتعــــــــو بخــــ ــــــصت إ.ــــــــ� إن Àعــــــــض £طفـــــ لية ن£ســــــــر;ة، خلــ وملــــــــسؤ
Kجتماعيــة والتواصــل ا��يــد، وإح¬ــ�ام الــذات والUــسامح والتوجــھ نحــو ©نجــاز، والقابليــة للتكيــف 
ت إ.ــ� إســ)ام البdئــة  روالÄــ� جعلــ¤1م �ــL حالــة جيــدة للغايــة ع ــ� الــرغم مــن عوامــل ا��طــر، كمــا أشــا

ج)ـا �ــL املــساعدة ع ــ� املواج)ــة ة الثانيــة تــم وصــفھ و�ـL املرحلــ. روالرعايـة املقدمــة داخــل £ســرة وخا
بVونــــھ عمليــــة التعامــــل مــــع الــــضغوطات والــــشدائد، أو خلــــق فــــرص تــــؤدي إ.ــــ� تحديــــد وتقو;ــــة تلــــك 

ر&ــذا وأدت املرحلـة الثالثــة مـن البحــوث إ.ـ� ظ)ــو مف)ـوم الــصمود النفـ��� بوصــفھ القــوة . الـصفات
اء تحقيــق الــذات وا��كمــة و©يثــا ر وإعــادة را��فــزة داخــل ــل öــ�ص والÄــ� تــدفع)م إ.ــ� الــسLÜ و

  ) 2018 : ؛ع L، دمحمRichardson  ,2002(. التوافق Àعد ©ضطرابات

ة &نــا إ.ــ� وجــود تــداخل بــ�ن مف)ــوم الــصمود النفــ��� وعــدد مــن املفــا&يم املرتبطــة  ر     وتجــدر ©شــا
نـة  ة ع � تفاعـل الفـرد مـع البdئـة ومقاومـة ضـغوط)ا؛ املقاومـة أو اللياقـة أو الـصالبة أو املر وبالقد ر

اســةالن اســات العرªيــة؛ ع ــ� ســlيل املثــال د رفــسية �ــL العديــد مــن الد ، )313: 2018( ع ــL، شــيماء ر
ـــــتالف ال¬�جمــــــة العرªيــــــة لــــــذات ) 104: 2018(وشــــــراب  ــــض التــــــداخل إلخـ ــــ�، يرجــــــع Àعــ ا الكث�ــ وغ��&ــــــ

Ø�نجل�ــــ§. املــــصط© Ø�ترجمــــة املــــصط �طــــالع ع ــــK عــــد �ــــL قــــاموس ــــام�Áدج ) Resilience (ي̈و
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د تــــم الت و&ــــو املف)ــــوم £قــــرب ) 2010(وصــــل إ.ــــ� Kتفــــاق مــــع الــــرأي الــــذي تبAتــــھ £عــــسررواكــــسفو
  .  للصمود النف���، واملتوافق مع ما جاء �L £دبيات السابقة من وصف للمف)وم

 Lعـــد كقـــوة إ     و�ـــÈ أنـــھ �اســـات إ.ـــ ت Àعـــض الد ُطـــار تقـــديم Qعر;ـــف ملف)ـــوم الـــصمود النفـــ��� أشـــا ر ر
د لــــدى ســــليمو  نداخليــــة، كمــــا و ، وجمعيــــة علــــم الــــنفس Kمر;كيــــة )2010(، و£عــــسر)94: 2015(ر

، بأنھ عملية ثبات وتكيف جيد �ـL مواج)ـة املواقـف الـضاغطة والـصعوªات أو ال¤1ديـدات؛ )2020(
ة الفرد  راملشال £سر;ة والعالقات والعمل أو املشال ال��ية، أو الضغوط املالية وغ��&ا، وقد

 ع ـ� Danes (2014: 1)وتتفق دانdس . ستفادة والنمو من ذلكع � إستعادة إتزانھ، بل وتحقيق ©
ـــــوم ـــــو حـــــــالوة . ذات املف)ــ ـــــق &ـــــــذا ) 9: 2013(وأضـــــــاف أبــ ـــان يرافــ ـــــعو باألمـــــــل و©طمئنــــ ـــــاك شــ رأن &نــ

��ام ) 103: 2015(نوتــراه ســـليمو . التماســك كقناعــة يمتلك)ــا الفـــرد تحقــق لــھ ذاتـــھ مــن خــالل إ�ـــ
ســتھ العمليــة مــع &ــذه القناعــة ع ــ� إنــھ ) 228-227: 2017(ات الــسياق تفــسره البليطــي و�ــL ذ. رمما

اتھ لتحقيق &ذا التعاÈش ليصل لل)ناء  تھ ع � إستغالل م)ا رQعاÈش الفرد ©يجا¨ي مع التغي�� وقد ر
;ــــة البــــاحث�ن والعلمــــاء للــــصمود النفــــ��� تتمحــــو حــــو املواج)ــــة . الــــذاQي لفممــــا ســــبق يتــــØÙ أن ر ر ؤ

ف الغ�� جيد ة ع � إستغالل)ا ملص��ة الفردووالتكيف والتعاÈش مع الظر   .ره والقد

ة للصمود النفـ��� وم12ـا؛ ©يجابيـة أي  ز     ومن &ذا املنطلق، فإن &ناك العديد من الصفات البار
ؤ;¤1ـــا كفــرص Qـــسمح ل)ـــم  ;ن ع ـــ� ف)ــم ا��ـــاطر و رأن £öــ�اص الـــصامدين عمليـــ�ن واقعيــ�ن، قـــاد ر

، مركــز;ن نحــو أ&ــداف)م مل¬ــ§م�ن 1Êــا نــة الÄــ� Qــسمح ل)ــم بــالتكيف . ربــالتعلم والتطــو وو;تــصفو باملر ن
ة �ـL العمـل أو  مـام املبـاد ;ن ع � أخذ  ف ا��تلفة، منظمو ل)م أ&داف وأولو;ات، وقاد رمع الظر ز ر ن و

ـــ� تقبــــل التغي�ــــ� ;ن ع ـ كمــــا يمتــــاز &ــــؤالء £öــــ�اص بمم�ـــــ§ات . رطلــــب املــــساعدة مــــن £خــــر;ن، قــــاد
اك ا��يـاة ذات املع�ـ�öÌـصية م12ـا £مـل والثقـة بـالنفس، والرضــا والتفـ راؤ وإد وتأسdـسا ع ـ� مــا . ل

ً

اء التغي��؛ فاأل�öاص ذو املستو;ات العالية من الصمود  وسبق، فإن استجابات الناس مختلفة إ ز
ن �L التغي�� فرص  والنف��� يدرو بإن ل��ياة جوانب كث��ة، يمكن أن تنطو ع � تناقضات، و;ر ي ن

;ة وا�ـ�ة Qعطـي مع�ـÌ ��. للتقدم ;ن ع ـ� تحمـل الغمـوض، والتعـا�L �ـL وقـت ؤولد?1م ر ريـا1Xم وقـاد
ن الـــص�Á والـــتف)م عنـــد التعامـــل مـــع التغي�ـــ� وقـــص�� �ـــسlيا، و;ظ)ـــر

ً
ة امل)ـــام .  ة ع ـــ� إدا رولـــد?1م قـــد ر

وإستغالل الفرص وإبتVار أساليب جديدة . املطلوªة بنجاح، ومنع الضغوط من التأث�� ع � حيا1Xم
ـــــة ســـــــلبيات وإيجابيـــــــات املوقـــــــف، و نـ ــــبزوموا ـــاذ القـــــــرار املناســـ ـــــا.L إتخــــ ــــا، . ªالتــ ـــــ� النقـــــــيض تمامـــ وع ــ

ً

وفاأل�öاص ذو املستو;ات املنخفضة من الصمود النف��� يخت�Áون ا��ياة كعقاب أو سلسلة من 
;ــ¤1م عنــد حـــدوث صــعوªات، ولـــد?1م . التحــديات الغ�ــ� عادلـــة ن إ.ــ� ال¬�ك�ـــ§ ع ــ� تحقيـــق ر ؤو;فتقــر و

ه منخفضة ع � تحمل ا��اطر ومواج)ة الت ئةرقد كما إن طـرق)م تقليديـة . رغي�� وإنجاز امل)ام الطا
;ن ع � التأث�� ع � £خر;ن رو&م بحاجة لوقت أطو للتعا�L، وغ�� قاد وع ـ� الـرغم مـن أن خÁـ�ات . ل

ســـــة ;ب واملما ـــھ يمكـــــن Qعلمـــــھ بالتـــــد ة الفـــــرد ع ـــــ� الـــــصمود النفـــــ��� إال إنــ ـــد ــــؤثر ع ـــــ� قــ را��يـــــاة تـ ر . ر
)5-1: 2014,Danes ،ة، 2020؛ عبد الفتاح   ) 282: 2019؛ دمحم، ،2019ر؛ أبو قو

  :العالقة بGن التدفق النف/.- والصمود النف/.-

اسات العرªية و£جنlية ال�Ä حاولت الكشف عن طبيعة الصمود النف��� وسمات  ر     وQعددت الد
إعتمـاد سـبع أÀعـاد للـصمود النفـ��� مــن ) 26-25: 2015(و�ـL &ـذا الـصدد فـضلت سـرمي�� .  أفـراده

لÄــــ� ذكــــرت منــــذ عــــام £Àعــــاد ا
ُ

تتــــضمن؛ أوال) 2011- 1987(
ً

Àُعــــد الكفــــاءة ال�Íــــصية �ــــL مواج)ــــة : 
ثانيــــا. التحــــديات الÄــــ� Qع¬ــــ�ض حيــــاة الفــــرد ومــــدى ال¬§امــــھ وفاعليــــة ذاتــــھ وثقتــــھ بنفــــسھ

ً
ـــد حــــل :  Àُعـ

ــا Èـــسمح  ة ع ـــ� جمـــع وتنظـــيم املعلومـــات وتحليل)ـــا بطر;قـــة منطقيـــة بمـ راملـــشكالت؛ و;تمثـــل �ـــL القـــد
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ثالثا. جراءات املناسبة للموقفباتخاذ ©
ً

نة وما ينطو عليھ من التكيف، وتقبل التغي�� : ي Àُعد املر و
اء Kخــر;ن والــسLÜ نحــو التجديــد اÀعــا. روتقبــل ا

ً
ة العواطــف ومــا ينــدرج تحتــھ مــن ضــبط : ر رÀعــد إدا ُ

خامــسا. لالنفعــاالت، وتنظــيم لألفVــار بمــا يحقــق £&ــداف املرجـــوة
ً

لÀعــد التفــاؤ ومــا يــصاحب:  ھ مـــن ُ
سادســــا. توقعــــات إيجابيــــة للواقــــع

ً
نÀعــــد العالقــــات Kجتماعيــــة واملتــــضمن ع ــــ� التفاعــــل والتعـــــاو :  ُ

وأخ��ا. املتبادل مع أفراد ا��تمع
ً

Àُعد Kيمان وÅشتمل ع � ل مـا يـؤثر �ـL حيـاة الفـرد مـن الناحيـة : 
ف حية والوجدانية ال�Ä توجھ املشاعر واملعا رالر   . و

 ، ش فقد ى     ومن ناحية أخر اسات ال�Ä قام 1Êا جاكسو وما رركزت الد  أثناء Jackson & Marshنر
 Csikszentmihalhiشـــيكز;Aتم·1ا.L محاولــة قيـــاس التـــدفق النفـــ��� ع ـــ� ذات £Àعـــاد الUـــسعة عنـــد 

صــف)ا مــن خــالل كتاباتــھ وتلــك ÀKعــاد �ــL؛ أوال.  ووالÄــ� أســ)ب كث�ــ�ا �ــL عرضــ)ا و
ً

نÀعــد التــواز بــ�ن :  ُ

اتــھ وتحــديات املوقــف؛ بحيــث رالتحــدي وامل)ــا اك الفــرد ��الــة التــواز بــ�ن م)ا رة والــذي يتــضمن إد نر
تVو املتطلبات أع � قليال من املتوسط بالAسبة ملستواه

ً ثانيـا. ن
ً

Àُعـد ©نـدماج �ـL £داء؛ أي عنـدما : 
ثالثـــا. نتVـــو املـــشاركة بالAـــشاط عميقـــة وتلقائيـــة، و;نـــصب الـــوLÓ بالVامـــل ع ـــ� ذلـــك الAـــشاط

ً
 Àُعـــد: 

ـــع £داء  فقــــدان الــــوLÓ بالــــذات؛ و�ــــL &ــــذا البعــــد يــــصبح £داء أك¢ــــ� طبيعيــــة، و;توحــــد الــــ�Íص مـ
اكـھ ملــا يحــدث داخـل عقلــھ، بــل إن  رو;تالøـ�Ì قلقــھ ع ــ� ذاتـھ، ولكــن &ــذا ©�ـشغال ال Èع�ــ� عــدم إد

اÀعــا. وعيــھ ال Èــسمح بUــشUت £فVــار عــن امل)مــة، و;تجا&ــل املــشاعر غ�ــ� ذات الــصلة
ً

Àُعــد وضــوح : ر
£&داف؛ سواء انت أ&ـداف محـددة مـسبقا أو مـستحدثة اثنـاء أداء الAـشاط، و&ـذا البعـد يقـdس 

ً

خامـــسا. أ&ـــداف املتـــدفق الوا�ـــ�ة واملتوافقـــة
ً

;ـــة الÄـــ� تحـــدد مـــسار :  رÀعـــد التغذيـــة الراجعـــة الفو ُ

ننجاح تحقيق ال)دف ومدى جودة Kداء، وغالبا تVو من الAشاط نفسھ
ً

سادسا. 
ً

 � Àُعد ال¬�ك�§ ع: 
ُامل)مــة عنـــدما يVــو ال¬�ك�ـــ§ الVامـــل ع ــ� امل)مـــة تــصطف £فVـــار بUسلـــسل منطقــي، وªالتـــا.È Lـــس)ل  ن

إســUثمار ا��)ــد، و&ــو أك¢ــ� £Àعــاد شــيوعا
ً

ســاÀعا. 
ً

رÀعــد الــشعو بالــسيطرة؛ وفيــھ Èــشعر الــ�Íص :  ُ

ثامنــا. بأنــھ مــتحكم �ــL املواقــف الــصعبة وقــادر ع ــ� فعــل أي øــ��ء
ً

 أي أن Àُعــد تبــدل إيقــاع الــزمن،: 
ه عنــــد  ر الوقــــت يتغ�ــــ� ÀــــشVل م��ـــوظ؛ أي يUباطــــأ أو يUــــسارع عنــــد الـــبعض، وقــــد يختفــــي مــــر ورمـــر و

 يقر بأنھ ع � الرغم من أن البعد الزم�� من أÀعاد Csikszentmihalhiإال إن شيكز;Aتم·1ا.L . أخر;ن
وأخ��ا. التدفق إال انھ ÈعتÀ L� �Áعض £�شطة جزء من £داء

ً
ذاQي؛ أي أن ما يتم Àُعد ©ستمتاع ال: 

جيھ، و&و نUيجة التدفق ال12ائية . رالقيام بھ Èستحق عملھ من أجل ذاتھ، وال يتم توقع مVافأت خا
(Jackson,& Marsh: 1996, 18-20)  

     و�ـــL ضـــوء العـــرض الـــسابق ألÀعــــاد املتغ�ـــ�ين، يتـــØÙ أ1ãمـــا يتVـــامالن �ــــL كث�ـــ� مـــن ا��وانـــب مــــن 
اسـة _ بحسب إطالع الباحثـة_ أ&مية ذلك، إال إنھ ال يوجد وع � الرغم من.  الناحية النظر;ة رأي د

تباط)مــا بـــبعض ة حاولــت الكــشف عـــن مــدى ا رعرªيــة أو أجنlيــة مAـــشو وªمــا إن الــصمود النفـــ��� . ر
اســات كمتغ�ــ�ات أساســية ÀــشVل مباشـــر،  ريحتــو ع ــ� العديــد مــن ©Àعــاد الÄــ� تناول¤1ــا Àعــض الد ي

تباط)ـــا ©يجـــا¨ي مـــع التـــدفق ال ; ـــL روثlـــت إ اســـة الر نـــة �ـــL د ونفـــ��� املر وكـــذلك وجــــدت ). 2019(رو
اسـة ا��اليــة؛ اذ وجـدت عالقــة موجبــة  رعالقـة مــع متغ�ـ�ات مــشا1Êھ إلÀعـاده قــد Qــس)م �ـL إثــراء الد

اسـة باظـة  1Xـم للغـضب �ــL د اسـيا وªـ�ن مــستو تـدفق)م وإدا رلـدى املتفـوق�ن د ر ىر
ً

ومـع Àعــض ) 2020(
ـــ� الــــــنفس وا ـــل ال�Íـــــصية االعتمــــــاد ع ــ ــــابرة وفاعليــــــة الـــــذات ومــــــستو الطمـــــوح وتحمــــــل عوامــ ىملثـ

اســة  لية والدافعيــة لإلنجــاز والثقــة بــالنفس �ــL د راملـسؤ مــات وكفــاءة ) 2009(صــديق و K ة زومــع إدا ر
اسة خض�� اسة لطفـي )2016(رالذات املدركة �L د ات إتخاذ القرار �L د ر، ومع م)ا ة )2015(ر ر، وإدا
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اســـة عبـــدا��واد وع ـــ� النقــــيض مـــع املقابـــل الـــسالب لألÀعــــاد، ). 2017(رالـــذات ومع�ـــÌ ا��يـــاة �ــــL د
اســــة العطـــار والقلــــق وKكتئـــاب و©حبــــاط واليـــأس والــــسأم وامللــــل ) 2019(رال)ز;مـــة النفــــسية �ـــL د

اسة  ، . إذ وجدت عالقة سالبة مع التدفق النف���) 2009(صديق روالالمباالة �L د ىومن ناحية أخر
اسة مصطفىلم تكن &ناك عالقة ترªطھ مع KسUبصار    ).  2018(رKجتماL� LÓ د

 L.تم·1اA;د شـيكز  العديـد مـن Csikszentmihalhi (2009, p. 159, 161-167(ر      وªاملقابـل فقـد أو
، والÄـ�  ي£مثلة ع � العقبات البيàية ال�Ä قد تحو دو التمتع بالتدفق النف��� الثلوج وال��ار ن ل

ف العديـد مـن £öـ�اص، بdن مـا لـم تقـ��� &ـذه العقبـات ع ـ� التـدفق ÀـشVل وإسUسلم ل)ذه الظر
لـذا . امل؛ فقد Qعلـم الـبعض الكث�ـ� مـن £�ـشطة ا��ميلـة الÄـ� أضـفت املع�ـÌ و©حـساس ��يـا1Xم

 L.تم·1اA;خلــص شــيكزCsikszentmihalhi ــستطيع منــع حــدوث التــدفقQ ان الطبيعــة وحــد&ا ال �إ.ــ 
 Lإمتـاع أنفـس)م �ـ �ن ع ـ; ;ن ع ـ� رالنفـ���، وأن £öـ�اص القـاد ف، قـاد رمختلـف املواقـف والظـر و

نــھ مناســبا، وÅعملــو وفقــا لــذلك ال¬�ك�ــ§ ع ــ� مــا ير
ً ً

ن ، فقــد تVــو &نــاك عقبـــات . و نومــن ناحيــة أخــر ى
لجيAيـــة ال تـــؤثر ع ـــ� الـــتعلم فحـــسب، بـــل QـــسUبعد إمVانيـــة الوصـــو ��الـــة التـــدفق و©ســـتمتاع؛ اذ 

1Xم  . ع ـ� ال¬�ك�ـ§ و©نUبــاه أقـل مـن غ�ــ�&مرÈعـا�ي Àعـض £فــراد مـن صـعوªات الــتعلم الÄـ� تجعـل قــد
جيــــة يAب¹ـــL ال¬�ك�ـــ§ ع ـــ� العوامــــل الداخليـــة، فـــبعض £öــــ�اص  روªاإلضـــافة ملراعـــاة العوامـــل ا��ا

ا ن بامللل �L أك¢� £ماكن ا1Êا Èستمتعو بأنفس)م أينما انوا، والبعض £خر Èشعر
ً
ر و   .ن

العقبات الداخلية ال�Ä قد Qعيق)ا أو تحد      وعليھ فإن حالة التدفق النف��� قد تتأثر بالعديد من 
اتـھ، وامل)ـتم بنظـرة £خـر;ن لـھ، والفـرد . م12ا زفالفرد الدائم القلق Àشأن خلق إنطباع ��Ôء عـن إنجا

تباط)ــا برغباتــھ، والÄــ� تحقــق لــھ  راملتمركــز حــو ذاتــھ الــذي يقــيم املعلومــات و£�ــشطة وفقــا ملــدى إ
ً ُ ل

أ&داف مادية بدال من ال¬�ك�§ ع � خ
ً

لق أ&داف جديدة، وحÌÄ الواLÓ بذاتھ الذي يوجھ الكث�� مـن 
نطاقتــــھ نحــــو ذاتــــھ واحتياجا1Xــــا، يختلفــــو �ــــL العديــــد مــــن النــــوا�L إال إ1ãــــم ال يتمتعــــو بالــــسيطرة  ن
جة تمك12م من الدخو Àس)ولة ��الة التدفق؛ ألن ع � مثل &ذه ا��االت  لالVافية ع � أنفس)م لد ر

ـــ�  ـــأة بحــــــد ذا1Xـــــا، وذكــــــر ُيـــــصعب K&تمــــــام باأل�ـــــشطة الÄـــ ـــو مVافــ جيـــــة، وتVـــ نال تقـــــدم مVافــــــأت خا ر
 L.تم·1اA;162-161 : 2009)(شيكز Csikszentmihalhi � س من الس)ل عdالرغم من أنھ ل �بأنھ ع  

الفـــرد تحو;ـــل التجرªــــة العاديـــة الÄــــ� يمـــر 1Êــــا ا.ـــ� حالــــة تـــدفق، ولكــــن يمكـــن ل��ميــــع التحـــس�ن مــــن 
ا1Xم ع � القيام بذلك   .رقد

dسا ع � ما سبق، فإن فمن الطبيLÜ بإن الذي يصل ��الة التدفق النف��� كغ��ه من أفراد      تأس
ً

تيAيــة أو أحــداث صــادمة . وا��تمــع ســيخت�Á العديــد مــن التقلبــات والتحــديات ســواء انــت يوميــة ر
و;مكـــن أن يــــؤثر التغي�ــــ� ع ــــ� £öــــ�اص ÀــــشVل مختلــــف، ممـــا يــــؤدي إ.ــــ� تــــدفق مز;ــــد مــــن £فVــــار 

سلبية والـشك �ـL الـذات، وا��ـد مـن مـستو;ات التـدفق النفـ��� لـد?1م، و&نـا تـذكر ابـن واملشاعر الـ
ُ

نبأنھ ع � الـرغم مـن ـو التـدفق خÁـ�ة تتولـد بـذا1Xا، إال إنـھ يمكـن تـوف�� البdئـة ) 60: 2015(الشيخ 
و�L &ذا الشأن، ترجع جمعية علم النفس £مر;كيـة . الQ �Äسمح بحدوثھ

ُ
)2020 ( Lالفـضل جزئيـا �ـ

ً

زيــف النــاس جيــدا مــع املواقــف املتغ�ــ�ة إ.ــ� صــمود&م النفــ���، الــذي ال Èــساعد فقــط ع ــ� تجــاو تك
ً

ف الصعبة فحسب، بل يمكن أيضا من النمو ال��ù�Í العميق وتحس�ن نمط ا��ياة الظر
ً ّ ُ وقـد . و

تجعـــل التحـــديات Àعــــض £فـــراد أك¢ــــ� صـــمودا مــــن غ�ـــ�&م
ً

ومــــن املطمـــ�ن أن £بحــــاث أظ)ـــرت بــــأن . 
ي��� لــــdس ســــمة �öــــصية يمتلك)ــــا Àعــــض £öــــ�اص وحــــسب، بــــل إنــــھ ينطــــو ع ــــ� الــــصمود النفــــ

  )2019دمحم، . (سلوكيات وأفعال وأفVار يمكن ألي �öص Qعلم)ا وتطو;ر&ا
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;ـادة الــصمود النفـ��� Qـستغر وقتـا وQعمـدا ً     إال أنـھ يAب¹ـL التـذك�� بـإن  ً ق ) 2010(وQـش�� £عــسر . ز
جيــة  Qــساعد ع ــ� تdــس�� التفاعــل مــع البdئــة وتنميــة الــصمود رإ.ــ� وجــود بــرامج وقائيــة داخليــة أو خا

اســات العرªيـة؛ ـالعالج الــسلوي  رالنفـ��� وتحـسdنھ، وثlـت فاعليــة &ـذه الÁـ�امج �ــL العديـد مـن الد
اسة دمحم اسة خمdس) 2019(راملعر�L� L د لوالتفاؤ �L ) 2018(روإس¬�اتيجيات التنظيم Kنفعا.L� L د

اسة  اسة عبدالفتاح، ، والعالج)2019(الفرجا�يرد ر بالقبو وKل¬§ام �L د   ).2020(ل

عـدد مـن املق¬�حـات لبنـاء ) 2020(      و�ـL &ـذا الـسياق، فقـد قـدمت جمعيـة علـم الـنفس £مر;كيـة 
قالـــصمود النفـــ��� لـــدى £فـــراد، وذلـــك �ـــL ســـlيل تـــوف�� طـــر للتكيـــف مـــع أحـــداث ا��يـــاة املتغ�ـــ�ة، 

ع � نمـط ا��يـاة ©يجابيـة، والبحـث عـن أ&ـداف ل��يـاة إذ تو��� بال¬�ك�§ . والتغلب ع � صعوªا1Xا
لوإكUـشاف الــذات ومـساعدة Kخــر;ن، وتقبـل التغي�ــ� والــتعلم مـن املا�ــ�� وا��ـصو ع ــ� املــساعدة 
والدعم KجتماL� LÓ حال استوجب ذلك، وتحديد £فVار غ�� العقالنية وإبدال)ا بنمط تفك�� أك¢� 

ة £فـــراد ع ـــ� التكيـــف مـــع الـــصعوªات، وـــل &ـــذا مـــن شـــأنھ ©. نواقعيـــة وتـــواز ;ـــادة قـــد  Lرســـ)ام �ـــ ز
 ,Thomas ىو�ــL &ــذا الـــصدد تــر تــومس، برنـــادت. والتغلــب عل·1ــا و;نÕـــ� الــصمود النفــ��� لـــد?1م

Bernadette (2019) §التكيف و;قلـل مـن القلـق و;ز;ـد مـن ال¬�ك�ـ �ساعد ع È بأن الصمود النف��� 
ه يمكــن أن يقلــل مــن تحــديات الــدخو �ــL التــدفق ع ــ�  ال)ــدف والتخ ــL عــن املــشUتات، و&ــذا بــد لو ر

  .النف��� وÅسمح بھ

اك املفـــا&يم  ر     وتـــم اختبـــار الـــصمود النفـــ��� �ـــL مجـــال التعلـــيم كقـــوة دافعـــة Qـــسمح للطـــالب بـــإد
تبــــاط 1Êــــا، وتمكـــ12م ÀــــشVل حدÔــــ�� مـــن التمي�ــــ§ بــــ�ن الـــصواب وا��طــــأ اســــة . رومعرفـــة © رفأثبUــــت د

ت أ&ميـة التـدفق النفـ��� . بة بdنھ و�ªن التلVؤ £ادي�Õوجود عالقة سال) 2019(النجار  ز&ـذا وªـر
جــة تمتــع تالميـــذ املرحلــة الثانو;ــة بمقــر معـــ�ن تنæــþ بمــستو تحـــصيل  ى�ــL &ــذا ا��ــال، وتبـــ�ن أن د ر ر

اÔــــ�� أفـــــضل، وتـــــر لطفـــــي  ىد ـــؤثر ع ـــــ� مقـــــدار متعـــــة ) 2015(ر ـــ�� يــ اÔــ ـــL الفـــــصل الد رأن ا&تمـــــام)م �ــ
  Richardson, 2002)؛  (Csikszentmihalyi, 1992: 12. معلم·1م

اسات العرªية ملس أثر التدفق النف��� �L مجال التعليم . ر     و�L &ذا الصدد أثبUت العديد من الد
فع كفاءة  تباط وثيق بdنھ و�ªن عدد من املتغ��ات ©يجابية الQ �Äس)م �L ل ما من شأنھ  رأذ وجد ا ر

اســة املــسما التعلــيم، كدافعيــة طــالب املرحلــة الثانو;ــة لإلنجــا ، وتــوافق)م )2019(رز £ــادي�Õ �ــL د
LÓالرفـــا �Äاســــ اÔـــ�� �ــــL د رالد اســــة بخــــار)2018(ر ي، ود ، كمـــا إنــــھ ــــان منlئـــا بجــــودة ا��يــــاة )2019(ر

ً

اسة %) K)43اديمية بAسبة  ىومن ناحية أخر ثlت وجود ). 2019(أحمدرلدى طلبة ا��امعة �L د
اسة عالقة سالبة بdنھ و�ªن املتغ��ات السالبة ا  أيوبرلQ �Äعيق تقدم الطلبة التلVؤ £اديL� �Õ د

اسة ) 2017(   ).2017(خشبةروالUسو;ف �L د

;ة  ؤ     وعليھ فإن برامج التعليم ا��الية �L اململكة العرªية السعودية وتحقيقا لر
ً

Qس¤1دف ) 2030(
ا&ـــب وإســــتغالل ـــل مـــا مـــن شـــأنھ ©&تمــــام بتحف�ـــ§ التالميـــذ ع ـــ� ©نجــــاز، والـــتعلم وإكUـــشاف املو

ا1Xم وميول)م وإبداع)م لـذا ركـزت تلـك الÁـ�امج ع ـ� التنوÅـع �ـL ا��ـاالت التعليميـة والتـدرج بـ�ن . رقد
حدا1Xا من حيث الصعوªة كما أستحدثت امل)ام Kدائية كجزء من تحصيل . ومختلف مستو;ا1Xا و

ُ

ا1Xم ا��فية، وتطو ر;ر&ا تم)يدا لظ)و حالة رالطلبة �L محاولة إلكUشاف ا&تماما1Xم واستغالل م)ا
ً

-56: 2015ابــن الــشيخ،. (لالتــدفق لــدى املــتعلم وجعلــة يحــس بمتعــة الــتعلم، و;ــصل ��لــو مبتكــرة
59(  
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     وªما أن £�شطة ©نتاجية تحتل ا��زء £ك�Á من ا��ياة اليومية؛ فبالAسبة للتالميذ فـالتعليم 
ـــ� مــــن منتــــصف طــــاق¤1م النفــــسية، و;مثــــل أ�ــــشط¤1م ـــالكث�� مــــن م)ـــــام)م Èــــس¤1لك أك¢ـ  ©نتاجيــــة، فـ

سية اليومية تتطلب أدا1óم ل)ا بأنفس)م، فإن الكيفية ال�Ä تؤدى 1Êـا امل)ـام و£�ـشطة اليوميـة  راملد
إذ إن أثـــار £�ـــشطة النفـــسية لdـــست خطيـــة بـــل تـــرتبط بVـــل مـــا يـــتم . تــؤثر ع ـــ� مـــدى جـــودة ا��يـــاة

ل، وا��ــصو ع ــ� أفــضل ا��Áــ�ات يتمثــل وعليــھ فــإن أو.ــ� خطــوات تحــس�ن نوعيــة ا��يــاة. القيــام بــھ
ـــ��� ــــشطة الÄـــــــ� تAـــــــتج عـــــــن التـــــــدفق النفــــ ـــــسية باأل�ـــ ـــذ النفــ ـــــUثمار طاقـــــــة التالميــــ ــــل . بإسـ والـــــــذي Èعمـــ

;ادة التحديات، وªالتا.L ينمو الفرد بإستمرار من خـالل إسـتمتاعھ  زكمغناطdس للتعلم ألنھ يفرض 
ات جديدة  أن &ذا Àسيط من حيث املبدأ، ولكن ع � الرغم من. ربما يقوم بھ، باإلضافة لتعلمھ مل)ا

 L� م فكرة ما يجب عل·1م فعلھ أفراد& ريراه البعض صعب من الناحية العملية، إذا وضعوا بإعتبا
جــة أن الــبعض Èعمــدو كث�ــ�ا  ليات، ومــا يــواج))م مــن تحــديات، لد ا��تمــع، ومــا علــ·1م مــن مــسؤ
ً

ن ر و
نللطر التقليدية وال Èستطيعو القيام ���Àء جديد واست� رولكن يبدو إن لطر;قة التفك�� دو . ناÞيق

م)ـــم �ـــL مـــدى الـــصمود النفـــ��� والتـــدفق النفـــ��� لـــدى £فـــراد ÀـــشVل عـــام والتالميـــذ اثنـــاء أدا1óـــم 
سية اليومية ÀشVل خاص ن . رللم)ام املد &اق الشديد فيختار ن بالقلق أو امللل أو © وفقد Èشعر رو

إنجاز أ�شطة أقل صعوªة، بدال من محاولة التأقلم
ً

فماذا لو أعاد التالميذ التفك�ـ� �ـL &ـذه امل)ـام . 
تيAيــة ع ــ� إ1ãــا أعمــال تــؤدى كتحــديات تحفــز التــدفق النفــ��� لــد?1م؛ ليــصلوا ألع ــ�  ســية الر واملد ر
مـستو;ات ©بـداع، مــستعين�ن ع ـ� ذلـك بــصمود&م النفـ���، الـذي يمكــ12م مـن مواج)ـة التحــديات 

نال�Ä قد تحو دو التدفق النف��� لد?1م ة بأن £مر يتطلب بـذل ا��)ـد والطاقـة &نا . ل ريAبL¹ ©شا
ب الQ �Äستحق ا��اولة  .رلتحقيق أفضل التجا

 (Csikszentmihalhi, 2020: 16,19,25,33,43,91,111)  

اسات السابقة   :رالد

;ن؛ بحيــــث يUنــــاو ا��ــــو £و  اســــات الــــسابقة ســــتعرض ع ــــ� محــــو ل     �ــــL إطــــار اســــتعراض الد رل ر ُ
ر

ـــ� بحثــــت اســــات الÄـ ـــدد مـــــن املتغ�ــــ�ات، وســــيUناو ا��ــــو الثـــــا�ي رالد ر التـــــدفق النفــــ��� وعالقتــــھ Àعـ ل
اســات الÄــ� بحثــت عالقــة الــصمود النفــ��� Àعــدد مــن املتغ�ــ�ات اســة الد ربالد اســات . ر روســتعرض د

ُ

اســــة  ، وسUــــستعرض بنـــود ــــل د م�ــــ� مـــن £قــــدم إ.ــــ� £حـــدث لVــــل محـــو ;ن تباعــــا ب¬�تdـــب  را��ـــو ز
ُ

ر ر
ً

اسـة 1Êـدف)ا، ثـم عين¤1ـا، و;ليـھ من�F)ـا وأدوا1Xـا وسـتختم ـل ٍبطر;قـة معينـھ، إذ سـdبدأ عـر رض ـل د
اسة Àعرض ألبر النتائج ال�Ä توصلت ال·1ا زد   . ر

اسات التدفق النف/.-   رد

اسة  التعرف ع � عالقة التدفق النف��� ببعض العوامل النفسية ) 2009( صديقر      اس¤1دفت د
ـــنفس واملثـــــابرة وفاعليـــــة الـــــذات و ــــل االعتمـــــاد ع ـــــ� الــ ــــن ا��يـــــاة ومـــــستو الطمـــــوح وتحمـ ىالرضـــــا عـ

لية والدافعيـــة لإلنجـــاز والثقـــة بـــالنفس والقلــق وKكتئـــاب و©حبـــاط واليـــأس والـــسأم وامللـــل  واملــسؤ
 مـن طــالب الVليـات العلميــة والنظر;ـة بمتوســط (616)واملطبقـة ع ــ� عينـة يبلــغ عـدد&ا . والالمبـاالة

تبا.  عامـا22عمـر  اسـة وصـفيا ا روـان مـنEF الد ة ًر اسـة املـشتملة ع ـ� اسـتما رطيـا وأعـدت أدوات الد ر
ُ

اسـة . ىاملستو Kقتصادي وKجتماLÓ، ومقياس التدفق، ومقيـاس العوامـل النفـسية روأوجـدت الد
ىعالقـــة إيجابيـــة بـــ�ن التـــدفق النفـــ��� وKعتمـــاد ع ـــ� الـــنفس، واملثـــابرة، وفعاليـــة الـــذات، ومـــستو 

لية، والدافعيـــة لإلنجـــ از، الثقــــة بـــالنفس، وعالقـــة ســــلبية مـــع الرضـــا عــــن والطمـــوح، وتحمـــل املــــسؤ
  .الذات والقلق، Kكتئاب، ©حباط، اليأس، السأم، امللل، والالمباالة
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اسة جرÅش       إ.� التعـرف ع ـ� عالقـة التـدفق النفـ��� Àعـادات العقـل وتقـدير ) 2017(ر و&دفت د
 الــــسوÅس باإلســــماعيلية مــــن طــــالب الفرقــــة الثانيــــة بجامعــــة) 273(الــــذات واليقظــــة العقليــــة لــــدى 

تبــــاطي، ومقيــــاس . ســــنة) 22-18(بأعمـــار تراوحــــت بــــ�ن  K الوصــــفي EFاســــ¤1ا املــــن رواســــتخدمت �ـــL د ر
ش  رالتــدفق ��اكــسو ومــا  مــن Qعر;1îــا، ومقيــاس اليقظــة العقليــة ترجمــة دمحم Jackson & Marshن

ن لتقدير الذات) 2016( تباطيـة . وومقياس &ليمرQس واخر موجبـة دالـة بـ�ن روأثبUت وجود عالقـة ا
  .التدفق النف��� ول من عادات العقل واليقظة العقلية وتقدير الذات

ة الذات ومع�Ì ) 2017(ل�L ح�ن حاو عبدا��واد        رالتعرف ع � العالقة ب�ن التدفق النف��� وإدا
طالبا وطالبة بجامعة الف) 486( وتVونت عينة بحثھ من  .ا��ياة، ومدى اس)امھ �L التAبؤ 1Êما

ً
يوم، 

اســــة تبـــــاطي من�Fـــــا للد K الوصـــــفي EFروــــان املـــــن ر
ً

ة الـــــذات، .  ـــ�� التـــــدفق النفـــــ��� وإدا روأعـــــد مقياÔــ
ُ

تباطيـــة موجبـــھ بـــ�ن كـــال مـــن التـــدفق )2010(ومقيـــاس مع�ـــÌ ا��يـــاة لألبـــيض ر، وـــان &نـــاك عالقـــة ا
ة الــذات وªــ�ن مع�ــÌ ا��يـاة، كمــا أمكــن التAبــؤ بمع�ــÌ ا��يـاة لــدى طــالب ا��امعــة  مــن رالنفـ��� وإدا

 .خالل التدفق النف��� ومع�Ì ا��ياة

      LÓعــن طبيعــة العالقــة بــ�ن التفك�ــ� ©يجــا¨ي وــل مــن التــدفق النفــ��� ) 2018(  وكــشفت الرفــا
اÔـــ�� مـــن خالل)مـــا لـــدى اÔـــ��؛ باإلضـــافة إ.ـــ� إمVانيـــة التAبـــؤ بـــالتوافق الد روالتوافـــق الد مـــن ) 210(ر

تباطيـــا. امعـــة جـــدةطالبـــات الـــدبلوم العـــا.L لل¬�بيـــة بVليـــة ال¬�بيـــة بج واســـتخدمت من�F)ـــا وصـــفيا ا
ً ً ً

. ر
ــــسو  ـــ��� ��اكــــــ ـــــــدفق النفـــــــ ــــــاس التـــ ــــــت مقيــــ ــــا¨ي، وترجمــــــــــت وقنAــــ ــــــــاس التفك�ــــــــــ� ©يجــــــ ـــــدت مقيــ نوأعــــ

ش اÔــ��Jackson & Marsh )1996(رومــا وأوجــدت عالقــة بــ�ن . ر واســتlيان يونجمــان للتوافــق الد
جــة الVل جــة الVليــة للتـــدفق النفــ��� وأÀعاد&ــا الفرعيـــة وªــ�ن الد رالد اÔــ�� و£Àعـــاد ر ريـــة للتوافــق الد

ٍالفرعية، وأوجدت تأث��ا معنو;ا عال لبعض أÀعاد التدفق النف��� اإلحساس بالتحكم وKنضباط 
ً ً

اL� ��Ô بقية £Àعاد   .روال¬�ك�§ باألداء، ولم يكن &ناك تأث�� ع � التوافق الد

اســة         ة التعــرف ع ـــ� العالقـــة بــ�ن ـــل مــ) 2019(أحمـــدر &ــذا واســـ¤1دفت د رن جـــودة ا��يـــاة وإدا
الــذات والتــدفق النفــ���، وســعت للكــشف عــن إمVانيــة التAبــؤ بــ�ن &ــذه املتغ�ــ�ات لــدى عينــة تبلــغ 

طالبـــا مـــن طــــالب الفرقـــة الثالثـــة بالVليــــة) 324(
ً

 . EFتبـــاطي كمــــن K الوصـــفي EFر&ـــذا وأســـتخدم املــــن
ُ

ة الـــذات، بdنمـــا اســـتخدم مقيـــ اســـة، وأعـــدت مقياÔـــ�� جـــودة ا��يـــاة وإدا رللد اس التـــدفق النفـــ��� ر
تباطيـــــة موجبـــــة بـــــ�ن . ـــــأدوات ��مـــــع البيانـــــات) 2011(لباضــــة اســــة لوجـــــود عالقـــــة ا روتوصـــــلت الد ر

ـــا أظ)ـــــرت إمVانيـــــة اســـــ)ام التـــــدفق النفـــــ��� بAـــــسبة  اســـــة، كمــ ـــاة %) 43(رمتغ�ـــــ�ات الد بجـــــودة ا��يــ
 .Kاديمية لدى طالب ا��امعة

اسة          التعرف ع � امVانية التAبؤ ب�ن التدفق ) 2020(القرالة ر وع � ذات الصعيد اس¤1دفت د
النفــ��� والتمكـــ�ن النفــ��� وتحديـــد £&ميــة الAـــسlية للتــدفق النفـــ��� �ــL تفـــس�� التمكــ�ن النفـــ��� 

ـــالغ عــــدد&م  دن والبـ طالـــــب ) 422(رلــــدى عينــــة مــــن طلبــــة الثانو;ــــة العامـــــة �ــــL محافظــــھ الكــــرك، £
اســـة وصـــفيا تحليليـــا. وطالبـــة حيـــث ـــان مـــنEF الد

ً ً
اســـة مقياÔـــ�� التـــدفق النفــــ��� رطـــو. ر ر معـــد الد ُ

اسة مستو منخفض مـن التمكـ�ن النفـ��� والتـدفق النفـ��� لـدى . والتمك�ن النف��� ىوأظ)رت الد ر
ة K&تمـام بطـالب الثانو;ـة العامـة والعمـل . يطالب الصف الثا�ي ثـانو اسـة بـضر ركمـا أوصـت الد ور

فع مستو التدفق النف��� لد?1م ىع �    .ر
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اسة ماو      &ذا وقد اس¤1دف التعـرف ع ـ� العالقـة بـ�ن التـدفق والقلـق )Mao, Y., et al) 2020رت د
اســــة  طالــــب مــــن طــــالب ) 590(رواح¬ــــ�ام الــــذات والكفــــاءة الذاتيــــة £اديميــــة، وتــــضمنت عينــــة الد

ـــتخدم مقيــــــاس للتـــــدفق والقلــــــق واح¬ــــــ�ام الــــــذات والكفــــــاءة الذاتيــــــة . ا��امعـــــات الــــــصdنية وتــــــم اســـ
£اديميـة اســUنادا ع ـ� 

ً
اســة لعالقــة . ا��الــة النفـسية للفــرد �ـL الــش)ر الـسابق روتوصــلت نتـائج الد

وأن ــل مــن اح¬ــ�ام الــذات والكفــاءة الذاتيــة £اديميــة توســط ÀــشVل . ســلبية بــ�ن التــدفق والقلــق
  .امل ب�ن التدفق والقلق

اسات الصمود النف/.-   :ر د

، أو�ــØ الـ���Í وحــس�ن ي     ومـن ناحيــة أخـر ا للتعـرف ع ــ� العالقــة والــذي &ـدف ب) 2018(ى ح�1مــ
طالب وطالبة �L جامعة £نبار للعـام ) 160(ب�ن الصمود النف��� والف)م Kنفعا.L ومستوا&ما لدى

ــــ��  اÔــ اســــــة ع ــــــ� ) 2018/2017(رالد تبــــــاطي، واشــــــتملت ادوات الد K الوصــــــفي EFــــن رواســــــتخدما املــ ر
،L.نفعـاK وأعـدا مقياسـا للـصمود النفـ��� مقياس الف)ـم

ً
ا.  ت نتـ اسـ¤1ما إ.ـ� وجـود عالقـة روأشـا رئج د

قب�ن املتغ��ين ومستو فو املتوسط للصمود النف���   .ى

اسة ا��لبھ  الكشف عن العالقة ب�ن الصمود النفـ��� وأسـاليب مواج)ـة ) 2018(ر     واس¤1دفت د
;�æ �ــــL تنميــــة الــــصمود  ـــد ـــاة الــــضاغطة، باإلضــــافة للكــــشف عــــن فاعليــــة ال�Áنــــامج التـ رأحــــداث ا��يـ

اسـة التـا.L�  . L مواج)ة أحداث ا��ياة الضاغطةالنف���، وأثر ذلك عـت عينـة الد روتو مجموعـة (ز
اســة الوصــفية 80 طالبــة، ومجموعــة ضــابطة تبلــغ 50اســتطالعية تبلــغ  ر طالبــة، ومــن مجموعــة الد

مـن طالبــات الفرقـة الثانيـة بقـسم علــم الـنفس بVليـة البنـات بجامعــة ) طالبـة) (260والبـالغ عـدد&ا 
اســةوــان املـنF. عـ�ن شــمس تبــاطي من�Fـا للد K الوصــفي Eر اسـة واملتVونــة مــن . ًر روأعــدت أدوات الد

ُ

ـــاة  ـــة ا��امعيـــــة، ومقيــــــاس أســـــاليب مواج)ــــــة أحـــــداث ا��يـــ ــــ��� لـــــدى الطالبـــ ـــاس الـــــصمود النفــ مقيــ
;�æ لتنميـة الـصمود النفـ��� لـدى طالبـات ا��امعـة  رالـضاغطة لـدى الطالبـة ا��امعيـة، وªرنـامج تـد

ـــ� مواج)ـــــة أ ة ع ـ ة رلتحــــس�ن القــــد رحــــداث ا��يــــاة الـــــضاغطة، ومــــن ج)ــــة أخـــــر عــــدل ع ــــ� اســـــتما ُ ى
تباطيــــھ دالــــة ). 1996(ىاملــــستو KجتمــــاLÓ والثقــــا�L ��ــــدي  اســــة إ.ــــ� وجــــود عالقــــة ا روتوصــــلت الد ر

موجبـة بـ�ن الـصمود النفـ��� وأسـاليب مواج)ـة أحـداث ا��يـاة الـضاغطة لـدى الطالبـة ا��امعيـة، 
 Lاملــــستخدم �ــــ �æ; ة ع ــــ� روفاعليــــة ال�Áنــــامج التــــد رتنميــــة الــــصمود النفــــ��� كمــــدخل لتحــــس�ن القــــد

  .مواج)ة أحداث ا��ياة الضاغطة لدى أفراد ا��موعة التجر;lية

     وان الكشف عن العالقة ب�ن الصمود النف��� والتلVؤ £ـادي�Õ لـدى طلبـة ليـة ال¬�بيـة &ـدفا 
ً

اسة النجار اسة من )2019(رلد ية ال¬�بية الفرقة الثانية من طلبة ل) 444(ر، حيث تVونت عينة الد
&م مــــا بـــــ�ن  ـــر الـــــشيخ تراوحــــت أعمــــا ـــنEF الوصـــــفي ).  ســــنھ22 – 18(روالراÀعــــة بجامعــــة كفـ وــــان املـ

اســـة وأعـــد مقيـــاس توكمـــان للتلVـــؤ £ـــادي�Õ ومقيـــاس  اســـة، وعـــرب معـــد الد تبـــاطي من�Fـــا للد Kر ر ُر

نالــصمود النفــ��� لVونـــو ودافيدســو اســة ع. ر تباطيــة ســـالبة رومـــن جانبــھ أظ)ــرت نتـــائج الد رالقـــة ا
 �Õـؤ £ـاديVليـة للتلVجـة ال جة الVلية للصمود النف��� وأÀعـاده والد رذات داللة إحصائية ب�ن الد ر

 .وأÀعاده لدى طلبة لية ال¬�بية

ادت  لإعداد برنامج يقوم ع � التفاؤ �L سlيل تحس�ن الصمود النف��� ع � ) 2019(الفرجا�ير     وأ
يو;ة، وقسمت أفراد العينة بالUساو ع � مجموعت�ن ضابطة وتجر;lية، من طلبة املرحلة الثان) 60(

 ،Lوالثقــــــا� LÓجتمـــــاK ة لقيـــــاس املــــــستو ـــتما ، واســ ــــ� ومقيـــــاس التفــــــاؤ ـــنEF التجر;æــ ىمـــــستخدمة املــ رل
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، شـيماء �ـL . لوªرنامج قائم ع � التفاؤ من إعداد&ا يكما عـدلت مقيـاس الـصمود النفـ��� للـشرقاو
اس¤1ا اس¤1ا لتحس�ن الصمود النف��� مؤقتاواثبUت فعالية الÁ. رد �نامج املستخدم �L د

ً
  .ر

رالبحـــث عـــن دو الـــصمود النفـــ��� �ـــL التAبـــؤ بجـــودة ا��يـــاة، وتحديـــد ) 2020(ل     وقـــد تنـــاو عـــامر 
ونـا öـ�ص، طبـق علـ·1م Àعـض املفـردات مــن ) 442(وªلـغ أفــراد عيAتـھ . رمـستوا&ا �ـL ظـل جائحـة و

ُ

نمقيـــــاس ونـــــو ودافيدســـــو  ــــاس جـــــودة ا��يـــــاة للـــــصم) 2003(ر ملنظمــــــة ) 1995(ود النفــــــ���، ومقيـ
��ة العامليــة اسـة. الـ تبــاطي كمــنEF للد K الوصـفي EFرواسـتخدم املــن ر

اسـة إ.ــ� تــأث�� . ُ روتوصــلت الد
  . الصمود النف��� ©يجا¨ي ع � جودة ا��ياة

اسات السابقة   :ر التعليق عMN الد

اســات الـ اســات ر     ومـن العـرض الــسابق يتـØÙ مــا ركـزت عليـھ الد رسابقة، إذ اســ¤1دفت Àعـض الد
عـض املتغ�ـ�ات، وسـعت للكـشف عـن إمVانيـة التAبـؤ  التعرف ع � العالقات بـ�ن التـدفق النفـ��� ̈و

ىومن ناحية أخر جر اس¤1داف الكشف عن العالقة بـ�ن الـصمود النفـ��� و¨عـض . 1Êا من خاللھ ى
اسات السابقة ع � ال¬�ك�ـ§ ع ـ� الفئـة ا. املتغ��ات سـنھ مـن ) 22-18(لعمر;ـة مـا بـ�ن ر&ذا وتتفق الد

اسـا1Xا اسـات الـسابقة مـا بــ�ن . رطلبـة وطالبـات الVليـة عنـد اختيــار عينـات د روتنوعـت املنـاEá �ــL الد
صفيا تحليليا وتجر;lيا تباطيا و وصفيا ا
ً ً ً ً ً

و   . ر

تباطيـة موجبـة  اسـات، يجمـع الـرأي ع ـ� وجـود عالقـة ا ر     و�L إطار ما توصلت اليھ نتـائج &ـذه الد ر
، كـــبعض العوامــــل ال�Íــــصية مثـــلبـــ�ن عـــض املتغ�ــــ�ات £خــــر Kعتمــــاد ع ــــ� : ى التــــدفق النفــــ��� ̈و

ـــاز،  لية، والدافعيــــة لإلنجــ ـــل املــــسؤ ـــة الــــذات، ومـــــستو الطمــــوح، وتحمـ والــــنفس، واملثــــابرة، وفعاليـ ى
اسة صديق اسة )2009(روالثقة بالنفس �L د ر، وعادات العقل واليقظة العقلية وتقدير الذات �L د

اســـة عبــــدا��واد )2017(جـــرÅش ة الــــذات ومع�ــــÌ ا��يــــاة �ــــL د ر، وإدا ، والف)ــــم Kنفعــــا.L �ــــL )2017(ر
اســـة الــــ���Í وحـــس�ن  يد اســـة أحمــــد ) 2018(ر ، وأوجــــدت )2019(روجــــودة ا��يــــاة Kاديميـــة �ــــL د

 LÓنــضباط ) 2018(الرفــاKعــاد التــدفق النفــ��� اإلحــساس بــالتحكم وÀٍتــأث��ا معنو;ــا عــال لــبعض أ
ً ً

اL� ��Ô بقية £Àعادوال¬�ك�§ باأل &ذا وأس)م التدفق . رداء، بdنما لم يكن &ناك تأث�� ع � التوافق الد
اسة عبدا��واد  �ـL %) 43(، وªالتمك�ن النف��� بAسبة )2017(رالنف��� �L التAبؤ بمع�Ì ا��ياة �L د

اسة القرالة    ). 2020(رد

تباطيـــة مـــع الـــصمود ا K اســـات ر     &ـــذا وقـــد أظ)ـــرت نتـــائج الد لنفـــ��� عالقـــات ايجابيـــة مـــع Àعـــض ر
اسـة عـامر  ، وأسـاليب مواج)ـة أحـداث ا��يـاة الـضاغطة �ـL )2020(راملتغ��ات؛ كجودة ا��ياة �ـL د

اسة ا��لبھ  وع � النقيض من ذلك انت العالقة سلبية مـع الرضـا عـن الـذات والقلـق، ). 2018(رد
، ومـــع القلــق �ـــL )2009(اســـة صــديق روKكتئــاب و©حبـــاط واليــأس والـــسأم، وامللــل والالمبـــاالة �ــL د

اسـة مـاو  وانـت سـلبية ايـضا بـ�ن الـصمود النفـ��� والتلVـؤ £ـادي�Õ �ـMao, Y., et al) 2020 .( Lرد
ً

اسة النجار   ).  2019(رد

;�æ املـــستخدم �ـــL تنميـــة الـــصمود النفـــ���  ر     ومـــن ناحيـــة أخـــر فقـــد ثبUـــت فاعليـــة ال�Áنـــامج التـــد ى
ة ع � مواج )ة أحداث ا��ياة الضاغطة لدى أفـراد ا��موعـة التجر;lيـة �ـL ركمدخل لتحس�ن القد

اســـة ا��لبـــھ  اســـة الفرجـــا�ي). 2018(رد ــة ال�Áنـــامج املـــستخدم �ـــL د �ـــL تحـــس�ن ) 2019(روثlـــت فعاليـ
الــصمود النفـــ��� مؤقتـــا
ً

اســـة القرالـــة .  ىمـــستو مــنخفض مـــن التمكـــ�ن النفـــ��� ) 2020(روأظ)ــرت د



التدفق النفسي وعالقته بالصمود النفسي لدى طالبات المرحلة الثانوية 
 بالمدينة المنورة

 
  زهور سليم الجهني/ أ
مارية طالب األحمدي/ د  

 

 

 
 

 

464 

ة K&تمـام بطــالب والتـدفق النفـ��� لــدى طـالب الــصف الثـا�ي  اسـة بــضر ، كمـا أوصــت الد رثــانو ور ي
فع مستو التدفق النف��� لد?1م ىالثانو;ة العامة والعمل ع �    .ر

اسات  ة إجراء املز;د من الد اسات السابقة بضر ر      و;أQي البحث ا��ا.L نUيجة ملا أوصت بھ الد ر ور
اســــات عـــن التــــدفق النفـــ��� والــــصمود النفـــ��� وعالق¤1مــــا بــــبعض املتغ�ـــ�ات، كمــــ را يـــأQي لــــدعم الد

اســـــة صـــــديق  ــــدفق النفـــــ��� كد ، )2017(، وجــــــرÅش)2009(رالـــــسابقة الÄـــــ� بحثـــــت العالقـــــة مــــــع التـ
 Mao, Y., et al، ومــاو )2020(والقرالــة ) 2019(، وأحمــد )2018(، والرفــاLÓ)2017(وعبــدا��واد 

ـــة الــــــ���Í وحــــــس�ن ).  2020( اســـ يوالعالقــــــة مــــــع الــــــصمود النفــــــ��� كد ــــار) 2018(ر ، )2019(والنجــ
يبdنمــا تفــرد &ــذا البحـث بجمــع متغ�ــ� التــدفق النفــ��� والــصمود ) 2018(، وا��لبــھ )2020(وعـامر 

النف��� معا، و&دف إ.� التعرف ع � مدى اس)ام الصمود النف��� بالتدفق النف���
ً

 .  

اسة ال���Í وحس�ن  اسات السابقة كد ي     &ذا و;تØÙ من عرض عينات الد ر ، والرفاLÓ )2018(ر
) 2017(وعبــدا��واد ) 2019(، والنجــار)2017(وجــرÅش) 2019(، وأحمــد )2018(�لبـھ ، وا�)2018(

بأ1ãــا انــت مــن طلبـة وطــالب الVليــة،  بdنمــا تنوعــت )2009(وصـديق) Mao, Y., et al) 2020ومـاو 
اسة عامر  اسات ال�Ä ). 2020(رالفئات العمر;ة �L د او;ة أخر فقد اتفق &ذا البحث مع الد رومن  ىز

طبقت ع � امل
ُ

اسـة القرالـة ولكنـھ تفـرد بمVـان العينـة ) 2019(، والفرجـا�ي)2020(ررحلة الثانو;ـة كد
ة رحيث طبق ع � طالبات املرحلة الثانو;ة باملدينة املنو

ُ
 .  

اسـة صـديق تبـاطي كد K الوصـفي EFاستخدمت املن �Äاسات ال ر     واتفق البحث مع الد ر ، )2009(ر
ــــدا��واد )2017(وجـــــرÅش  وا��لبـــــھ ) 2018(ي، والـــــ���Í وحـــــس�ن )2018(LÓ ، والرفـــــا)2017(، وعبـ

ــــار)2018( ــــامر )2019(، وأحمــــــــد )2019(، والنجـــ ــــــة )2020(، وعــــ اســ ـــــنEF د ـــن مـــ ر، بdنمــــــــا اختلــــــــف عـــــ
اســـة القرالـــة ) 2019(الفرجـــا�ي  والÄـــ� تـــم اســـتخدام ) 2020(روالÄـــ� اســـتخدمت املـــنEF التجر;æـــ� ود

ة إ.ـ� Kخـتالف الـوا. املنEF التحلي L ف·1ا اسـات الـسابقة فم12ـا مـا ـان روتجدر ©شـا رد �ـL أدوات الد ر
اسـ�Ä جـرÅش ا مـن قـبل)م، فيمــا عـدا د اســات أو مطـو رمعـدا مـن قبـل معـدي الد ر

ً ً
، والرفــاLÓ )2017(ر

ش) 2018( رواللتان اعتمدا ع � مقيـاس التـدفق ��اكـسو ومـا ، بdنمـا تـم �ـL البحـث ا��ـا.L )1996(ن
ش ـــــاس جاكـــــــــسو ومـــــــــا ـــــ�ن مقيــــ ـــــديل وتقنــــ رQعــــ ـــــــدفق ) 2006(ن ــــن للتــ ــــــل ابـــــ ــــن قبـــ ـــــــرب مـــــ النفـــــــــ��� واملعــ

Àعــد أن تـم تقنdنـھ ع ـ� البdئــة ) 2015(، وتـم تب�ـ� مقيــاس الـصمود النفـ��� لـسرمي�� )2015(الـشيخ
  .السعودية

  :منPQ البحث

تبـــاطي للتعـــرف ع ـــ� مـــستو;ات التـــدفق النفـــ��� والـــصمود  K LMالوصـــفي املـــس EFر     تـــم إتبـــاع املـــن
اســــة العالقـــــة بي12مــــا بأنــــھ املـــــنEF الــــذي ÈـــــسÜ� ) 2004:205(رفــــھ القحطـــــا�ي والـــــذي ع. رالنفــــ��� ود

ــــوع البحــــــث  ــــنEF يUناســــــب مــــــع موضــ ــــ�ن املتغ�ــــــ�ات؛ نظــــــرا لVــــــو املــ تباطيــــــة بــ K ـــــات اســــــة العالقـ نلد
ً

ر ر
  .وQساؤالتھ

  : إجراءات البحث

ي     لإلجابـــة ع ــــ� Qـــساؤالت البحــــث تـــم تUبــــع Kدبيــــات املتعلقـــة بمتغ�ــــ� التـــدفق النفــــ��� والــــصمود 
اســــ ش . ات الــــسابقة �ــــL &ــــذا ا��ـــــالرالنفــــ��� والد روتــــم اســــتخدام مقيــــاس جاكــــسو ومـــــا ) 2006(ن

Jackson & Marsh ناســـب مـــع موضـــوع البحـــثUعديلـــھ ليQ عـــد أن تـــمÀ لقيـــاس التـــدفق النفـــ��� 
لقيـاس الـصمود النفـ��� Àعـد أن تـم ) 2015(وعيAتھ، والتأكد من صدق ا��كم�ن ومقياس سرمي��
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جــة الVليــة للمقياســ�ن مــن وتــم بيــ. تقنdنــھ ع ــ� البdئــة الــسعودية ران مــدى تماســك املفــردات مــع الد
نبـــاخ ألفـــا ،  وثبا1Xمـــا بتطبيـــق معامـــل كر تبـــاط ب��ســـو وخـــالل إيجـــاد معامـــل ا ن وتـــم اختيـــار العينـــة . ر

E�دادت عن طر;ق كرة الث وتم استخدام كال . زبالطر;قة العشوائية الlسيطة من مجتمع البحث، وا
تبــــاطي  K LMالوصــــفي املــــس EFوتــــم اســــتخدام £ســــاليب ©حــــصائية . ملالئمتــــھ لطبيعــــة البحــــثراملــــن

  .SPSS)(املناسبة �L برنامج 

  :مجتمع البحث

ا  ة والبـالغ عـدد&ن تقر;بــ      تVـو مجتمـع البحـث مـن جميـع طالبـات املرحلــة الثانو;ـة باملدينـة املنـو
َ

ر ن
ة الت-بحـــسب إطـــالع الباحثـــة– طالبــة �ـــL أخـــر إحـــصائية 37000 ر�ـــشرت مـــن قبـــل إدا

ُ
علـــيم باملدينـــة 

ة   . راملنو

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTU1Y2M4ZDUtMzc4ZC00NDh
mLTk4ZmMtNDg1NmZiNDZjNzY1IiwidCI6ImZiZDBjMzYwLWZhNGUt
NDhmYS05MzZjLTVlODg0ZTZlNjhjZCIsImMiOjl9 

  :عينة البحث

ة، تم ) 392(     تVونت عينة البحث من  س املدينة املنو رطالبة من طالبات املرحلة الثانو;ة �L مدا ر
&ن بالطر;قـــة العــــشوائية الlـــسيطة، إذ تــــم  ابــــط راختيـــا ســـال  رإ داد عـــدد أفــــراد google formر ز وا

E�العينة عن طر;ق كرة الث.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6ToqSAzch54unnwIKSr_wD
73FNuBCrc4d5PeM1Sc6sKUvmQ/viewform 

  :أدوات البحث

ش ر     تـم اسـتخدام مقيـاس جاكـسو ومـا  للتـدفق النفـ��� مـن Qعر;ـب Jackson & Marsh) 2006(ن
 Àعــد أن تــم تقني12مــا ع ــ� ا��تمــع ).2015(الــصمود النفــ��� لــسرمي�� ومقيــاس ) 2015(ابــن الــشيخ

  .السعودي، والتأكد من صدق)ما وثبا1Xما

   :س التدفق النف/.-مقيا

  :وصف املقياس

ش ر     تم Kعتماد ع � مقياس التدفق ��اكسو وما ) 1996( الذي تم اعداده Jackson & Marsh ن
ªيعـــة) 2006(وQعديلـــھ ىوالـــذي وضـــع لقيـــاس مـــستو ) 2015(روتمـــت ترجمتـــھ مـــن قبـــل ابـــن الـــشيخ، 

K ـــة الثانو;ـــــة فيمـــــا يخـــــتص بامل)ـــــام ــــات املرحلــ ـــدفق النفـــــ��� لـــــدى طالبـ دائيـــــة املقدمـــــة للطالبـــــة التــ
ض وغ��&ــا ا Åع والعــر واملــشا تھ ال12ائيــة مــن . ر روقــد تVــو مقيــاس التــدفق النفــ��� بــصو  مفــردة 36ن

مقـسمة بالUــساو وتباعــا ع ــ� 
ً

ن أÀعــاد تقــع جميع)ــا �ــK Lتجــاه Kيجــا¨ي؛ Àعــد التــواز بــ�ن التحــدي 9ي
ة ومفرداتھ  ، و¨عد وضـوح £&ـداف ومفرداتـھ )8- 5 (، و¨عد Kندماج �L £داء ومفرداتھ)4-1(روامل)ا

;ـــــــة ومفرداتــــــھ )9-12( ـــة الراجعــــــة الفو ــــ� امل)مـــــــة )16-13(ر، و¨عــــــد التغذيــــ ، و¨عـــــــد ال¬�ك�ــــــ§ التـــــــام ع ــ
، و¨عــــد فقــــدان الــــوLÓ بالــــذات )24-21(، و¨عــــد ©حــــساس بالــــسيطرة ومفرداتــــھ )20-17(ومفرداتــــھ 
، و¨عـد Kسـتمتاع الـذاQي ومفرداتـھ )32-29(، و¨عـد تبـدل إيقـاع الـزمن ومفرداتـھ )28-25(ومفرداتـھ 
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، 5=أوافـــق Àـــشدة (بحيــث يختـــار املفحــوص مـــن بــ�ن املفـــردات واحـــدة مــن ا��مـــس بــدائل). 33-36(
ض3=، محايـــد4= أوافـــق ض Àـــشدة2= ر، أعـــا جـــة الVليـــة للمقيـــاس بـــ�ن. )1=ر، أعـــا -36(روت¬ـــ�اوح الد

جة) 180   .رد

 :يالصدق الظا�ر ملقياس التدفق النف/.-

تھ £وليــــة ع ـــــ� Àعــــض ا��كمـــــ�ن وتــــم إجـــــراء  التـــــدفق النفــــ��� تــــم عـــــرض مقيــــاس ربـــــصو
ة ال·1ـا مــن قبـل ا��كمــ�ن، .التعـديالت املناسـبة ات الÄـ� تـم ©شــا ر إذ تــم إجـراء تــدقيق إمالÞـي للعبــا ر

ات، وإعـادة صـياغ¤1ا لتUناســب  ركمـا تـم £خـذ بـرأي ذو Kختـصاص مـن حيــث تlـسيط Àعـض العبـا ي
ـــادة عــــرض املقيــــاس ع ــــ� محكمــــ�ن أخــــر;ن انظــــروتــــمــــع موضــــوع البحــــث وعيAتــــھ،  ـــن  م إعـ للتأكــــد مـ

تھ £وليــــــة، وªنـــــاء ع ـــــ� توج·1ــــــات ذو  ــــا ع ــــــ� املقيـــــاس بـــــصو ــــديالت الÄــــــ� تـــــم إجراؤ&ـ يمناســـــبة التعـ ً ر
ات Kختصاص  ات، وإعـادة صـياغة Àعـض العبـا رتم إعادة التدقيق ©مالÞـي والنحـو لـبعض العبـا ر ي

  .لتUناسب مع موضوع البحث وعيAتھ

جـــــة الVليـــــة للمقيـــــاس       ـــردات مقيـــــاس التـــــدفق النفـــــ��� والد ر  ولبيـــــان مـــــدى تـــــرابط وتماســـــك مفــ
تبـــاط ب��ســـو نبتطبيـــق معامـــل ا تبـــاط مـــا بـــ�ن املفـــردات  .ر K إن جميـــع قـــيم معـــامالت ØÙروكمـــا يتـــ

جــــة الVليــــة للمقيــــاس جــــاءت جميع)ــــا دالــــة موجبــــة عنــــد  راملVونــــة ملقيــــاس التــــدفق النفــــ��� مــــع الد
ممـا يـدل ع ـ� ) 0.33 – 0.73(، وقد تراوحت قيم تلـك املعـامالت مـا بـ�ن )α≤ 0.01(ىمستو الداللة 

أن &نـــاك اQـــساق بـــ�ن جميـــع املفـــردات وأ1ãـــا جميع)ـــا تمثـــل مقيـــاس التـــدفق النفـــ���، وªالتـــا.L فإنـــھ 
 .يتمتع بصدق التVو;ن الفر���

  :الثبات

جــد أن قيمـة معامـل نبــاخ و     تـم إيجـاد مؤشـر الثبــات ملقيـاس التـدفق النفـ��� و ، )933.(و ألفـا لكر
 .و�L قيمة ثبات مرتفعة

نبـاخ لVــل  ات �ــL مقيـاس التـدفق النفـ��� تـم حــساب معامـل ألفـا لكر و     وللتأكـد مـن فاعليـة العبـا ر
ة وتراوحــت جميـع املعــامالت �ــL مقيـاس التــدفق النفــ���  ات Àعــد حــذف &ـذه العبــا ة مــن العبـا رعبـا ر ر

  . ات فعالة ومرتبطة باملقياس، و;مكن اسUبقا1óارمما Èع�� أن جميع العبا)  933.-929.(ب�ن 

ن     وكطر;قـة أخــر إليجــاد مؤشــرات صــدق املــضمو �ــL مقيــاس التــدفق النفــ��� تــم إيجــاد معامــل  ى
جة الVلية امل�!�ة ة والد تباط ما ب�ن ل عبا Kر ر تباط �ـL مقيـاس التـدفق . ر K روانت قيم معامل

  ).α≤ 0.05(ىجبة ودالة عند مستو الداللة و�L مو) 710.-278.(النف��� ت¬�اوح ما ب�ن 

  :مقياس الصمود النف/.-

  :وصف املقياس

 79نواملVـــو مـــن ســـبع أÀعـــاد بواقـــع ) 2015(     تـــم تب�ـــ� مقيـــاس الـــصمود النفـــ��� لـــسرمي��، ايمـــان 
عــة �ـK Lتجــاه الـسل�æ وKيجــا¨ي Àعـد الكفــاءة ال�Íـصية مجمــوع مفرداتـھ  املوجبــة ) 13(زمفـردة مو

، و¨عــــــد حــــــل املــــــشكالت مجمــــــوع )73-63-36(والــــــسالبة ) 77-69-57-50-43-29-22-15-8-1(م12ــــــا 
نــة مجمــوع )44-16(والــسالبة ) 64-58-51-37-30-23-9-2(املوجبــة م12ــا ) 10(مفرداتــھ  و، و¨عــد املر

ـــھ  ــــــا ) 14(مفرداتــــــ ـــة م12ـــ ، )70-65-10(والــــــــــسالبة ) 79-78-74-59-52-45-38-31-24-17-3(املوجبــــــ
ة العواطف م عد إدا -32-25-18(والسالبة ) 66-53-39-11-4(املوجبة م12ا ) 10(جموع مفرداتھ ر̈و
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ـــة م12ــــا ) 8(ل، و¨عــــد التفــــاؤ مجمــــوع مفرداتــــھ )46-60 -19-5(والــــسالبة ) 54-47-40-26-12(املوجبـ
- 55-48-41-34-27-20-13-6(املوجبة م12ا ) 12(، و¨عد العالقات Kجتماعية مجموع مفرداتھ )33
-35-28-21-14-7(املوجبـــة م12ـــا ) 12(، و¨عـــد ©يمـــان مجمـــوع مفرداتـــھ )75-71(والـــسالبة ) 61-67
ات واحدة من الـثالث ). 49(والسالبة) 42-56-62-68-72-76 ربحيث يختار املفحوص من ب�ن العبا

ـــا.L املفــــــردات املوجبــــــة �!Ø التـــ ـــ ا2=، احيانــــــا3=دائمــــــا: (بــــــدائل تـــ ــــردات الــــــسالبة)1=ر، نــــــاد : ، واملفــ
ا، ن2=، أحيانا1=دائما( جة الVلية للمقياس ب�ن ). 3=راد جة) 237- 79(روت¬�اوح الد   .رد

جة الVلية للمقياس بتطبيق  ر     ولبيان مدى ترابط وتماسك مفردات مقياس الصمود النف��� والد
تبـــــاط ب��ســــو نمعامــــل ا  غ�ـــــ� دالــــة فـــــتم 70-65-55-35-21-20-17-13-6)(و;تـــــØÙ أن املفــــردات .  ر

تباط ما ب�ن املفـردات بdنما ما تبقى من قي. اسUبعاد&ا K ونـة ملقيـاس الـصمود ) (69رم معامالتVامل
جـة الVليـة للمقيـاس جـاءت جميع)ـا دالـة موجبـة عنـد مـستو الداللـة  ىالنفـ��� مـع الد ) α≤ 0.01(ر

مما يدل ع � أن &ناك اQساق ) 0.19 – 0.58(، وقد تراوحت قيم تلك املعامالت ما ب�ن )α≤ 0.05(و
 جميع)ــــا تمثــــل مقيــــاس الــــصمود النفــــ���، وªالتــــا.L فإنــــھ يتمتــــع بــــصدق بــــ�ن جميــــع املفــــردات وأ1ãــــا

 . التVو;ن الفر���

  :الثبات

نبـاخ  جـد أن قيمـة معامـل ألفـا لكر و     تم إيجاد مؤشر الثبات ملقياس الـصمود النفـ��� و ، )926.(و
 .و�L قيمة ثبات مرتفعة

ات �L مقيـاس الـصمود النفـ��� تـم حـساب نبـاخ لVـل ر     وللتأكد من فاعلية العبا و معامـل ألفـا لكر
ة، وتراوحت جميع املعـامالت �ـL مقيـاس الـصمود النفـ���  ات Àعد حذف &ذه العبا ة من العبا رعبا ر ر

ات فعالة ومرتبطة باملقياس، و;مكن اسUبقا1óا) 926.-923.(ب�ن    . رمما Èع�� أن جميع العبا

ن     وكطر;قـة أخـر إليجـاد مؤشـرات صـدق املـضمو �ـL مقيـاس الـصمود ال نفـ��� تـم إيجـاد معامــل ى
جة الVلية امل�!�ة ة والد تباط ما ب�ن ل عبا Kر ر تباط �L مقياس الصمود . ر K روانت قيم معامل

  ).α≤ 0.05(ىو�L موجبة ودالة عند مستو الداللة .) 63-14.(النف��� ت¬�اوح ما ب�ن 

̂حصائية    :�ساليب 

جــة الVليــة للمقيــاس مــن     للتحقــق مــن صــدق املقياســ�ن تــم بيــان مــدى تماســك امل رفــردات مــع الد
نبـــاخ ألفــا ، وتــم التحقـــق مــن ثبا1Xمــا بتطبيـــق معامــل كر تبــاط ب��ســـو وخــالل إيجــاد معامـــل ا ن وتـــم . ر

;ة ملعرفة مستو;ات التدفق النفـ��� والـصمود  راستخراج املتوسطات ا��سابية وKنحرافات املعيا
ق بيـــللعينـــة الواحـــدة) ت(واختبـــار النفـــ���،  úن متوســـط العينـــة واملتوســـط الفر�ـــ�� و ملعرفـــة الفـــر

تباط ب��سو إليجاد العالقة ب�ن املتغ��ين وللتحقق  جات املقياس�ن كما تم استخدام معامل ا نلد ر ر
  .من إمVانية التAبؤ تم استخدام تحليل Kنحدار ا��طي املتعدد
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  :نتائج البحث ومناقش`_ا

� MـــNالـــسؤال �و والـــذي يـــنص ع MـــNتـــدفق النفـــ/.- لـــدى طالبـــات ىمـــا مـــستو ال: للإلجابـــة ع
ة؟ تــــم اســــتخراج املتوســـط ا$*ــــساkي و�نحــــراف املعيــــار  ياملرحلـــة الثانوrــــة باملدينــــة املنـــو ر

 ).1(لللعينة الواحدة، كما �� ا$#دو) ت(واختبار

  ) 1(لجدو

  للعينة الواحدة ملتغ�� التدفق النف���) ت(©حصاءات الوصفية واختبار 

  
  املتوسط

  ا��سا¨ي

املتوسط 
  الفر���

Kنحراف 
  ياملعيار

    الداللة  )ت(قيمة 

التدفق 
  النف���

دالة إحصائيا 001. 38.912 18.20 108  143.77
ً

  

ىأن مــــستو التــــدفق النفــــ��� لــــدى طالبــــات املرحلــــة الثانو;ــــة باملدينــــة ) 1(ل     و;تــــØÙ مــــن ا��ــــدو 
ــــ��  ـــان مرتفعــــــا، إذ بلــــــغ املتوســــــط الفر�ــ ــــL للتــــــدفق النفــــــ��� ــ ــــاس الك ــ ـــ� املقيــ ة ع ـــ املنـــــو

ً
جات ر ــــد رلــ

ــــط ا��ــــــا.L للعينــــــة ) 108(املقيــــــاس ـــانحراف معيــــــار ) 143.77(وªلــــــغ املتوســ  علمــــــا بــــــأن ).18.20(يوªـــ
ً

جة الVلية للمقياس ت¬�اوح ب�ن  جة180 و36رالد   . ر د
جات املقيـــاس تـــم  ق بـــ�ن املتوســـط ا��ـــسا¨ي للعينـــة واملتوســـط الفر�ـــ�� لـــد ر    وللتحقـــق مـــن الفـــر و

و�ــــL ) 38.912=(ل فمــــن ا��ـــدو الـــسابق نجــــد أن قيمـــة تللعينــــة الواحـــدة،) ت(اســـتخدام اختبـــار 
قوªالنظر للفر ب�ن متوسط العينة واملتوسط ). α≤ 0.05(ىقيمة دالة احصائيا عند مستو الداللة 

جات املقياس نجد أن الفر Èساو  يالفر��� لد ق   .لصا�Ø متوسط العينة ا��الية) 35.77(ر
اســـة عيـــد  ىوالÄـــ� أظ)ــــرت مـــستو مرتفـــع مـــن التــــدفق ) 2019(ر     و&ـــذه النUيجـــة تتفـــق مـــع نتــــائج د

اسة القرالة . النف��� لدى عينة من الطالبات املعلمات وال�Ä توصلت ) 2019(روتختلف مع نتائج د
يملستو منخفض من التدفق النف��� لدى طلبة الصف الثا�ي الثانو   . ى

اسية خصوصا إذا تمت بطر; Åع كم)ام د      وقد Èعود السlب إ.� طبيعة املشا
ً

ر قة تفضل)ا الطالبـة ر
ـــواز مـــــع  Åع شــــرط التــ ـــداف)ا ومتطلبا1Xـــــا، وإذا حققــــت تحـــــديات املـــــشا ;ـــــة وا�ــــ�ة أل&ــ نوامتلكــــت ر ر ؤ

ات الطالبــــة ـــذ الــــصدد كتــــب شــــيكز;Aتم·1ا.L . رم)ــــا  Csikszentmihalhi (171-170 ,1992)ففــــي &ـ
ا1Xم، أو قـــد Èغيــــب عــــ12م الت رواصـــفا الكتــــاب الــــشباب بـــأ1ãم إمــــا يــــضعو تحـــديات تفــــو قــــد ق ن

ً
حــــدي 
نا��قيقي؛ و&ذا ما يخلق املشVلة، فيجدو أنفس)م عالقو ب�ن القلق وامللـل، و&ـذا مـا يحـو دو  ل ن ن

و&ــذه ا��الـة قــد تنطبــق . تنظـيم عمليــات تفك�ـ�&م ÀــشVل ممتــع وابـداLÓ ممــا يوصـل)م ��ــودة £داء
Åع وسيلة تتحقق من خالل)ا حالة تدفق الطال رع � الطلبة؛ فبالتا.L يمكن أن تVو املشا بة النف��� ن

اجعة ناتجة عن امل)مة ذا1Xا واستمتاع ذاQي مع غياب الشعو  ربجميع أÀعاده من ترك�§ تام وQغذية  ر
  (Jackson,& Marsh: 1996, 18-20). بالوقت والذات
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� MــــNي والـــذي يــــنص عzالـــسؤال الثــــا MــــNىمـــا مــــستو الـــصمود النفــــ/.- لــــدى : لإلجابـــة ع
ـــــــة الثانوrـــــــــة باملدينـــــــــة املنـــــــــ ـــــات املرحلــ ـــــساkي طالبــــ ة؟ تـــــــــم اســـــــــتخراج املتوســـــــــط ا$*ــــ رو

  .للعينة الواحدة) ت(يو�نحراف املعيار واختبار
  ) 2(لجدو

  للعينة الواحدة ملتغ�� الصمود النف���) ت(©حصاءات الوصفية واختبار 

املتوسط   
  ا��سا¨ي

املتوسط 
  الفر���

Kنحراف 
  ياملعيار

    الداللة  )ت(قيمة 

الصمود 
  النف���

164.33 138 16.74  31.141 .001 
دالة 

إحصائيا
ً

  

ىأن مــــستو الـــصمود النفـــ��� لـــدى طالبــــات املرحلـــة الثانو;ـــة باملدينــــة ) 2(ل     و;تـــØÙ مـــن ا��ـــدو 
ــــ��� ـــــان مرتفعــــــا ـــL للـــــصمود النفــ ــــاس الك ـــ ــــ� املقيـ ة ع ــ املنـــــو
ً

جات . ر رإذ بلـــــغ املتوســــــط الفر�ـــــ�� لــــــد
جـة ). 16.74(يبانحراف معيار ) 164.33(وªلغ املتوسط ا��ا.L للعينة ) 138(املقياس رعلما بـأن الد

ً

ج207) و69(الVلية ت¬�اوح ب�ن    .ةر د
جات املقيــاس تـــم  ق بـــ�ن املتوســط ا��ـــسا¨ي للعينــة واملتوســـط الفر�ــ�� لـــد ر     وللتحقــق مـــن الفــر و

 ).2(لللعينة الواحدة، كما �L ا��دو ) ت(استخدام اختبار 
ى احـصائيا عنـد مـستو الداللـة و�ـL قيمـة دالـة) 31.141=(ل     من ا��دو السابق نجد أن قيمة ت

)α≤ 0.05 .( جات املقياس نجد أن الفر قوªالنظر للفر ب�ن متوسط العينة واملتوسط الفر��� لد رق
  .لصا�Ø متوسط العينة ا��الية) 26.339(يÈساو 

اســـة عـــامر  ــا ) 2018(ي، والعـــزاو )2020(ر      وقـــد توافقـــت &ـــذه النUيجـــة مـــع نتــــائج د والتـــان أظ)رتــ
ع � الرغم من عدم وجود العائد مـن Kسـتجابة ع ـ� مقيـاس ف. ن الصمود النف���ىمستو مرتفع م

ة ع ــ� ا1ãائـــھ، قــد تمتلــك مؤشـــرات عاليــة مـــن  ريحتــو ع ــ� الكث�ـــ� مــن املفــردات إال إن الفئـــة القــاد ي
تفــاع مــستو;ات . الــصمود النفــ��� ه قــد يVــو ســlبا للتوصــل إ.ــ� النUيجــة الÄــ� مفاد&ــا ا رو&ــذا بــدو

ً
ن ر

  . لدى أفراد العينةالصمود النف���
  
� MــNالــسؤال الثالـــث والــذي يـــنص ع MـــNن مــستو التـــدفق النفـــ/.- : لإلجابــة عGىمـــا العالقــة بـــ

ة ومـــــستو الـــــصمود النفـــــ/.- لـــــد|_ن؟ تـــــم  ــــو ـــة املنـ ـــة باملدينــ ىلـــــدى طالبـــــات املرحلـــــة الثانوrــ ر
تباط بG{سو ناستخدام معامل �   .ر

ى     إليجــــاد العالقــــة بــــ�ن مــــستو التــــدفق النفـــــ��� ومــــستو الــــ صمود النفــــ��� لــــدى طالبـــــات ى
ة ط . راملرحلة الثانو;ة باملدينة املنو Åـع البيانـات كـشرط مـن شـر وتـم التحقـق مـن اعتداليـة تو ز

تباط ب��سو نمعامل ا   ).3(لوذلك من خالل حساب املتوسط والوسيط، كما �L ا��دو. ر
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  )3(لجدو

�ع الطبي�� ملتغG{ التدفق النف/.- والصمود ي مؤشر اعتدالية التو   النف/.- ز

  الوسيط  املتوسط ا$*ساkي  

 144.0000 143.7730  التدفق النف/.-

 166.0000 164.3393  الصمود النف/.-

ي  Åع با��دو السابق إن املتوسط ا��س̈ا ل     و;تØÙ من املؤشرات ©حصائية العتدالية التو ز
الوسيط تقر;با= 

ً
إليجاد العالقة ب�ن املت.  تباط ب��سو  نوسdتم حساب معامل ا   .غ��ينر

  
تباط ب��سو ملتغ�� التدفق النف��� والصمود النف��� ) 4(لجدو  يحساب معامالت ا ن  N= 392ر

  الداللة نمعامل ب��سو املتغ��ات

  النف��� التدفق

  الصمود النف���
.492** 

.001  

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

تبـــاط ب��ســـو أنـــھ توجـــد عالقـــة دالـــة ) 4(ل     كمـــا يUبـــ�ن مـــن ا��ـــدو      نÀعـــد اســـتخراج معـــامالت ا ر
ىاحـصائيا عنـد مـستو الداللـة Kحـصائية 

ً
)α≤ 0.01 ( Lبــ�ن التـدفق النفـ��� والـصمود النفـ��� و�ــ

تبــــاط موجبــــة طرديـــة داد مــــستو التــــدفق . رعالقـــة ا اد مــــستو الـــصمود النفــــ���، ا ىأي إنــــھ لمــــا  زى ز
  أحد&ما نقص Kخرىوالعكس لما نقص من مستو . النف���

اسـة محمـود  والÄـ� تناولـت التـدفق النفـ��� مـع ) 2018(ر     وتتفق &ذه النUيجة مع مـا توصـلت لـھ د
ىمتغ�ـ� إيجــا¨ي؛ مــستو الطمــوح، والÄــ� أوجــدت عالقــة موجبــة بي12مــا، و�ــL ذات النUيجــة مــع Àعــض 

ـــــدا�ي ـــــ� الوجــــــ ــــــ§ام التنظيÕـــــــ ـ ــــــــــ��� وKل¬ــــ ــــــ�ن النفـ ــــــ� التمكــــــ ــــة كمتغ�ـــــ ـــ�ات ©يجابيـــــــ ـــــــة املتغ�ــــــــ اســـــ ـــL د �ــــــــ ر 
اسـة املـسما )2019(عبـدهللا ة الـذات ومع�ــÌ )2019(ر، ومـع دافعيـة ©نجـاز £ـادي�Õ �ـL د ر، ومـع إدا

اســة عبــدا��واد  اســة مـصطفى ). 2017(را��يـاة �ــL د لــم توجــد عالقــة بــ�ن التــدفق ) 2018(ربdنمــا د
ة أن يVــو ا نالنفــ��� ومتغ�ـــ� KسUبـــصار KجتمــاLÓ، وªـــر ذلـــك بأنــھ لـــdس بالـــضر ور ر ملتـــدفق النفـــ��� ُ

مسUبصرا اجتماعيا
ً ً

.  
اسات ال�Ä تناولت الصمود النف��� مع متغ�� إيجا¨ي توصلت إ.� عالقة              ر ونجد كذلك أن الد

اسة ع L، شيماء  تباطية مع املتغ��ات ©يجابية كد را اسـة ) 2018(ر ، ود رمـع متغ�ـ� £مـل والتفـاؤ ل ي
ح املعنو;ة) 2018(زي     .ومع متغ�� الر

، وªما أن &ذا البحث Èعد سابقا لغ��ه       خالصة القو
ً ُ ل�ـL تنـاو العالقـة _ بحسب اطالع الباحثة_ل

اسات ال�Ä أوجدت عالقة إيجابية . يب�ن متغ�� التدفق النف��� والصمود النف��� رنجده داعما للد
ً

ب ب�ن املتغ�ـ�ين . ب�ن متغ��ين ايجابي�ن و&ـذا قـد يفـسر روªالرجوع إ.� £دبيات السابقة ن��ظ التقا
  .وجود العالقة الطردية ©يجابية بي12ما
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لإلجابـة عNـM الـسؤال الرا�ـع والـذي يـنص عNــM مـا مـدى اسـ�ام الـصمود النفـ/.- لــدى 
ة بالت�بؤ بمستو التدفق النف/.- لد|_ن؟ تم  ىطالبات املرحلة الثانوrة باملدينة املنو ر

  .Enterإيجاد معامل �نحدار ا$�طي املتعدد باستخدام طرrقة 
  )5(لجدو 

   نتائج تحليل Kنحدار ا��طي املتعدد القيا��Ô للصمود النف���

املتغ�� 
 املفسر

معامل 
تباط Kر  

 )ر(

معامل 
التحديد 

  )2ر(

قيمة 
 )ف(

داللة 
 )ف(

 بdتا
قيمة 

 )ت(
داللة 

 )ت(

معامل 
ت�Ùم 
 التباين

(Constant)         55.837        

الصمود 
 النف���

.492 .242 124.750 .001 .535 11.169 .001 1.000 

 )التدفق النف���(املتغ�� التاÀع 

واملتغ�ـــ� املفـــسر لـــھ؛ الـــصمود ) التـــدفق النفـــ���(      ومـــن أجـــل معرفـــة العالقـــة بـــ�ن املتغ�ـــ� التـــاÀع 
النفــــ���، تــــم اســــتخدام نمــــوذج تحليــــل Kنحــــدار ا��طــــي املتعــــدد ولــــم يــــتم اســــUبعاد أي مــــن أÀعــــاد 

الـــــصمود النفـــــ��� نظـــــرا إلتبـــــاع طر;
ً

أن نمـــــوذج ) 5(لوأظ)ـــــرت نتـــــائج جـــــدو . قـــــة Kنحـــــدار القياÔـــــ��
 ≥α( و�L أقل من )001.( بداللة )124.750(وال�Ä بلغت ) ف(يKنحدار معنو وذلك من خالل قيم 

مـــن التبـــاين ا��اصـــل بالتـــدفق النفـــ���  % (24) أن الـــصمود النفـــ��� يفـــسر ، وتبـــ�ن النتـــائج)0.05
 كمــا جــاءت قيمــة بdتــا والÄــ� تو�ــØ العالقــة بــ�ن املتغ�ــ�ين ).2ر(وذلــك بــالنظر إ.ــ� معامــل التحديــد 

. والداللــة املرتبطــة 1Êــا) ت( و�ــL ذات داللــة إحــصائية، حيــث يمكــن اســتAتاج ذلــك مــن قيمــة)535.(
ىوÅع�� ذلك أنھ لما تحسن الصمود النف��� بمقدار وحدة تحسن مستو التدفق النف��� بمقدار 

ديـــة ا��طيـــة، حيـــث تو�ـــØ النUيجـــة أن معامـــل تـــ�Ùم لكمـــا يو�ـــØ ا��ـــدو اختبـــار التعد). 535.(
، مما Èش�� ا.� عدم وجـود مـشVلة Qعدديـة خطيـة )3(و&و أصغر من) 1.000(البيانات للنموذج ان

  :معادلة Kنحدار التا.Lب�ن املتغ��ين ،كما يمكن كتابة 

 خطأ التAبؤ + 492. × 55.837= التدفق النف��� املتوقع

لاؤ الراÀع اس)ام الصمود النف��� بالتAبؤ بالتـدفق النفـ��� لـدى طالبـات     كما أظ)رت نتائج الUس
ة نظـرا ملـا يمنحــھ الـصمود النفـ��� للفـرد الـذي يختÁـ� حالـة التــدفق . راملرحلـة الثانو;ـة باملدينـة املنـو

ً

 �Äف الضاغطة والتحديات ال ة ع � ال¬�ك�§ بصرف النظر عن نوعية الظر والنف��� من تكيف وقد ر
أي تومس، برنادت و&ذ. قد تواج)ھ الذي ذكر سـلفا؛  Thomas, Bernadette(2019)را ما يتفق مع 

ً ُ

لبأن الصمود النف��� يمكن أن Èسمح بالتدفق النف��� وتقلل من تحديات الوصو إليھ ُ .          
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  :التوصيات

تباط الصمود النف/.- �� التدفق النف/.- يو�.- البحث باآل�ي  :رال

;lيــة للمع � ات تد ة عمــل دو رضــر رر لمــات لز;ــادة الــوLÓ بأ&ميــة التــدفق النفــ��� والــصمود و
 .النف��� وتنمية أساليبھ لدى الطالبات

ات لتبـــص�� الطالبــــات بمـــستو;ات التــــدفق النفـــ��� والــــصمود النفـــ��� وكيفيــــة  � رعقـــد دو
 . استغاللھ

اســـية تحقـــق Kســـتفادة مـــن التـــدفق  � رع ـــ� املعلمـــ�ن واملعلمـــات تـــصميم م)ـــام الطلبـــة الد
 . النف���

البـات اسـتغالل مـستو;ات التـدفق والـصمود النفـ��� لـد?1ن، ليـتمكن مـن انجـاز ع � الط �
اسية بكفاءة وجودة   . رم)ام)ن الد

 :املق�{حات البحثية

ة الوقت � اسات حو التدفق النف��� وعالقتھ بإدا رإجراء املز;د من الد  .لر
شادية Qس)م �L تحس�ن التدفق النف��� لدى طلبة املرحلة الثانو;ة �  .رتصميم برامج ا
اسات حو الصمود النف��� لدى طالبات املرحلة الثانو;ة وعالقتھ  � لإجراء املز;د من الد ر

L.بالذاء ©نفعا. 
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 قائمة املراجع العر�ية
ة الـذات وجــودة ا��یــاة ). 2019. (أحمـد، أحمــد رنمذجـة العالقــة الـسبlیة بــ�ن التـدفق النفــ��� وإدا

، 66ج ال¬�بيـــة، ليـــة- ســـو&اج جامعـــة :ال¬�بو;ـــة ��لـــةا. K)ادیمیـــة لـــدى طـــالب ا��امعـــة
527 -604.    

اســــات املــــصر;ة ا��لــــة .رالــــصمود مــــن منظــــو علــــم الــــنفس ©يجــــا¨ي). 2010. (£عــــسر، صــــفاء  رللد
اسات املصر;ة ا��معية :النفسية    25-29 .، 66ع ،20مج النفسية، رللد

، عفـــاف �Õ وعالقتـــھ بالدافعيـــة الذاتيـــة والتـــدفق التلVـــؤ £ـــادي). 2017. (ىأیـــوب، نا&ـــد، و البـــدیو
&ــر &ــر جامعــة :ال¬�بيــة مجلـة. زالنفـ��� لــدى طالبــات جامعــة £  ،147ع ال¬�بيــة، ليــة- ز£

  2ج

ة ة الغـــضب ). 2020. (وباظــة، آمــال، اللــواQى، أحمـــد ، ومعــوض، مــر رالتــدفق النفـــ��� وعالقتــھ بــإدا
اســـيا لـــدى طـــالب ا��امعـــة املتفـــوق�ن د
ً

 ليــــة- الـــشيخ كفـــر جامعـــة :يـــةال¬�ب ليـــة مجلــــة .ر
   281-306   .، 2ع ،20مج ال¬�بية،

، نlيلــــة ـــھ بالتــــدفق النفــــ��� والرضــــا عــــن ا��يــــاة لــــدى ). 2019. (يبخــــار اÔــــ�� �ــــL عالقتـ رالتوافــــق الد
 جامعــــة مجلــــة .يطالبـــات الــــدبلوم ال¬�بــــو بالتخصــــصات العلميــــة و£دبيـــة بجامعــــة جــــدة

 241، 3ع ،27مج العز;ز، عبد امللك جامعة :ة©�ساني والعلوم ûداب- العز;ز عبد امللك
-272.     

ا�ي، حنـــان الـــصمود النفـــ��� وعالقتـــھ بأســـاليب مواج)ـــة الـــضغوط ). 2018. (رÀـــش��، حـــواء، والعـــو
ـــ� مركـــــز ) Kجتماعيـــــة-النفـــــسية ( لـــــدى Àعـــــض مـــــن أم)ـــــات أطفـــــال التوحـــــد امل¬ـــــ�ددات ع ــ

 بــا��مس، ال¬�بيـة ليــة- باملرقـ جامعـة :يال¬�بــو مجلـة. املقر;ـف للتوحـد بمدينــة ا��مـس
   295-323  .، 13ع

�ى، مونيــة اســة : رالتــدفق النفــ��� مـن منظــو علــم الــنفس ©يجــا¨ي). 2018. (ربقعـة، حميــدة، وقــا رد
اســــات ا��كمــــة مجلــــة .تحليليــــة  للAــــشر ا��كمــــة زكنــــو مؤســــسة :والنفــــسية ال¬�بو;ــــة رللد

Åع،    227-237   .، 16ع زوالتو

  .مركز الراية للتنمية الفكر;ة، دار الب��وQي). 1ط( يدكالقرار �L). 2005. (بVار، ياسر

ات التفك�ـ� ©بـداLÓ ). 2016. (ب12ان، بدÈعـة شـاد بـاملع�Ì �ـL تنميـة التـدفق النفـ��� وم)ـا رفعاليـة © ر
;ة جامعة :ال¬�بية لية مجلة. لدى طالب املرحلة الثانو;ة  ،26مج ال¬�بية، لية- ر©سكند

   313-408 .، 5ع

التـدفق النفـ��� وعالقتـھ Àعـادات العقـل واليقظـة العقليـة وتقـدير الـذات ). 2017. (جـرÅش، إيمـان
، 5ع ،17مــج ال¬�بيــة، ليـة- الــشيخ كفــر جامعـة :ال¬�بيــة ليــة مجلـة. لـدى طــالب ا��امعــة

199 -296.    

ـــناء ـــليمان، ســ د، وســ ـــة برنـــــامج لتنميـــــة الـــــصمود النفـــــ��� لـــــدى الطالبـــــة ). 2018. (را��لبـــــھ، و فاعليــ
 �ــL العلÕــ� البحـث مجلــة .لتحــس�ن أسـاليب مواج)ــة أحـداث ا��یــاة الـضاغطةا��امعيـة 
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 213-، 10ج ،19ع وال¬�بيــة، والعلــوم لــآلداب البنــات ليــة- شــمس عــ�ن جامعــة :ال¬�بيــة
253.     

  .سلسلة عالم املعرفة. الذاء العاطفي، ترجمة ا��با.L، لي �) 2000(جوملان، دانdيل

ات شـبكة العمـوم و£Àعـاد املف)ـوم التـدفق؛ حالـة .(2013) .حـالوة، دمحم أبـو  روالقيــاس، إصـدا
، ي، تمو   29. العدد الشبكة، لكتاب املUسلسل ©صدار خارج زالنفسية الع̈ر

;ــاض £طفــال �ــL ). 2019. (حمــاد، أيمــن رالتــدفق النفــ��� وعالقتــھ بالرضــا الــوظيفي لــدى معلمــات 
 :والنفـــسية ال¬�بو;ـــة للعلـــوم الفيـــوم جامعـــة مجلـــة .ضـــوء Àعـــض املتغ�ـــ�ات الديموغرافيـــة

   239-331   .، 1ج ،12ع ال¬�بية، لية- الفيوم جامعة

التـدفق النفـ��� وعالقتـھ بـبعض املتغ�ـ�ات النفـسية Kجتماعيـة �ـL ضـوء ). 2017. (خشبة، فاطمـة
اســــات املــــصر;ة ا��لــــة .املتغ�ــــ�ات الديموغرافيــــة لــــدي املعلمــــ�ن  ا��معيــــة :النفــــسية رللد

اسات املصر;ة    221-316   .، 96ع ،27مج لنفسية،ا رللد

مات لدى ). 2016. (خض��، مرفت ة £ زكفاءة الذات العامة املدركة وعالق¤1ا بالتدفق النف��� وإدا ر
س اء املدا رمد &ر جامعة :ال¬�بية مجلة. ر    12-61   .، 3ج ،169ع ال¬�بية، لية- ز£

التنظيم Kنفعا.L لتحس�ن الصمود فاعلية برنامج قائم ع � اس¬�اتيجيات ). 2018. (خمdس، أيمان
;ة جامعــة :وال¬�بيــة الطفولــة مجلــة .النفــ��� لــدى الطالبــة املعلمــة  ر;ــاض ليــة- ر©ســكند

   119-179 .، 36ع ،10مج £طفال،

ــــــــــوة ـــيد، لولــــ ـــــــــ ـــــــــــطرابات ). 2020. (الرشــ ـــــــ��� وKضــــ ــــــاالح¬�اق النفـــــــ ـــــھ بــــــــ ــــــــ ـــــــ��� وعالقتـ ــ ـــــصمود النفــــــ ــــــــ الـ
Åس بجامعــة القــصيمالــسيVوسوماتية لــدى عينــة مــن أعــضاء &يئــة التــ  جامعــة مجلــة .رد

 46-، 9ع ،28مج العز;ز، عبد امللك جامعة :©�سانية والعلوم ûداب- العز;ز عبد امللك
69.     

اÔـــــ�� لـــــدى ). 2018. (الرفـــــاLÓ، صـــــباح رالتفك�ـــــ� ©يجـــــاب والتـــــدفق النفـــــ��� كمنlئـــــان للتوافـــــق الد
 ،29مــــج ال¬�بيــــة، ليـــة- ب12ــــا ةجامعــــ :ال¬�بيـــة ليــــة مجلــــة. طالبـــات الــــدبلوم العــــا.L لل¬�بيـــة

    371-400.، 113ع

; ـــÀ ،Lـــش�� نـــة والتـــدفق النفـــ��� لـــدى املرشـــدين الطالبيـــ�ن �ـــL ). 2019. (والر واليقظـــة العقليـــة واملر
ــــسعودية ـــــة الــ ـــــة طر;ــــــف باململكــــــة العرªيـ ــــدد : محافظـ ـــدين ا��ـــ ــــ�ن املرشـــ نــــــة بــ اســــــة مقا رد ر

 114، 7ع ،3مج غزة، للبحوث ميالقو املركز :والنفسية ال¬�بو;ة العلوم مجلة. والقدامى
-130.     

ح املعنو;ة وعالق¤1ا بالصمود النف��� لـدى العæـ� ). 2018. (زي، أسماء، وجالل الدين، شر;ف والر
;ق جامعة :الشاملة ال¬�بية بحوث مجلة. السباحة  للبنـات، الر;اضـية ال¬�بية لية- زالزقا

   246-267، 1ع

  .مكتبة Kنجلو املصر;ة. نف���مقياس الصمود ال). 2015(سرمي��، ايمان
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ة فـ��� وعالقتــھ بجـودة ا��يـاة الوظيفيــة و£داء التـدفق الن). 2018. (وسـو;د، ج·1ـان، وسـعادة، مــر
ــــــل وKعتمـــــــــاد  ـــــة �ـــــــــL إطـــــــــار التأ&ـــ Åس بجامعـــــــــة املنوفيــــ ــــد ــ ـــة التـــ ـــــــضاء &يئــــــ ــــــ� لـــــــــدى أعــ راملÒـــ

�Õ136 -، خـاص عـدد ،33مـج ال¬�بيـة، ليـة- املنوفيـة جامعـة :ال¬�بيـة ليـة مجلـة. £ادي
181.   

، عمـــر، وحـــس�ن، بـــالل ���Íوعالق). 2018. (يالـــ L.نفعـــاK تـــھ بالـــصمود النفـــ��� لـــدي طلبـــة الف)ـــم
 للعلــــوم ال¬�بيــــة ليــــة- Kنبـــار جامعــــة :©�ــــسانية للعلــــوم Kنبـــار جامعــــة مجلــــة. ا��امعـــة

   1ع ©�سانية،

الصمود النف��� وعالقتھ بـضغوط العمـل مـن وج)ـة نظـر معلÕـ� ال¬�بيـة ). 2018. (شراب، عبد هللا
اسات لألبحاث املفتوحة القدس جامعة مجلة .ا��اصة �L محافظات غزة  ال¬�بو;ة روالد

   102-115   .، 21ع ،7مج املفتوحة، القدس جامعة :والنفسية

لــت ;ــة، تاز ªيعــة، وحو وابــن الــشيخ،  ر اســة :النفــ��� بالتــدفق Kنفعــا.K Lتــزان  عالقــة(2015) .ر  رد
قلــــة بمدبنــــة يالثــــانو التعلــــيم أســــاتذة مــــن عينــــة ع ــــ� ميدانيــــة رســــالة ماجــــست�� غ�ــــ� ( رو
ة   . عة قاصدي مرªاحجام). رمAشو

اســـات . التـــدفق وعالقتـــھ بـــبعض العوامـــل النفـــسية لـــدى طـــالب ا��امعـــة). 2009. (صـــديق، دمحم رد
  .   357 - 313 ، 2ع , 19، مج )رأنم ( رابطة Kخصائي�ن النفسي�ن املصر;ة : نفسية

ونـــا). 2020. (عـــامر، عبـــد الناصـــر  رإســـ)ام الـــصمود النفـــ��� �ـــL جـــودة ا��يـــاة �ـــL ظـــل جائحـــة و
 ).19-Covid(1-12   . 76ج ال¬�بية، لية- سو&اج جامعة :ال¬�بو;ة ا��لة   

ة الذات �L التAبؤ بمع�ـÌ ا��يـاة ). 2017. (عبد ا��واد، أحمد ر©س)ام الAس�æ للتدفق النف��� وإدا
اســـات. لــدى طـــالب ا��امعـــة  العـــرب، ال¬�بـــو;�ن رابطـــة :الـــنفس وعلـــم ال¬�بيــة �ـــL عرªيـــة رد

 481 -538 .، 91ع

لفعاليـــة العـــالج بـــالقبو وKل¬ـــ§ام �ـــL تحـــس�ن الـــصمود النفـــ��� لـــدى ). 2020. (د الفتـــاح، أســـماءعبــ
��ية  �ــL مرحلــة التعلــيم " ي©صــابة بمــرض الــسكر"يالطــالب ذو ©عاقــة ا��ــسمية والــ

��Ô9-40   .، 74ج ال¬�بية، لية- سو&اج جامعة :ال¬�بو;ة ا��لة. £سا   

ن النف��� وKل¬ـ§ام التنظيÕـ� الوجـدا�ي كمنlئـ�ن بالتـدفق النفـ��� التمك�). 2019. (عبد هللا، حنان
LÜس ا��ـــامÅ اســــات .رلـــدى أعــــضاء &يئـــة التــــد  رابطــــة :الــــنفس وعلـــم ال¬�بيــــة �ـــL عرªيــــة رد

 93 -154، 116ع العرب، ال¬�بو;�ن

التــدفق النفـــ��� للطالــب املعلـــم ). 2016. (ىعبــد ا��يــد، ماجـــدة، الشــ�ن، ثر;ـــا، وعبــد البــاLü، ســـلو
ــــ�ات لـــــــــدي  ــــوان �ــــــــــL ضــــــــــوء Àعــــــــــض املتغ�ــــــ ــــة جامعــــــــــة حلــــــ ــــ عينــــــــــة مــــــــــن طــــــــــالب ليــــــــــة ال¬�بيــ

اســـات. الديموجرافيـــة ، 4ع ،22مــــج ال¬�بيـــة، ليـــة- حلـــوان جامعـــة :واجتماعيـــة ترªو;ـــة رد
997 -1022  
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، شــــاكر ، وســــام، والlــــشراو ىالعــــزاو  ا��يــــاة نحــــو بالتوجــــھ وعالقتــــھ النفــــ��� الــــصمود (2018) .ي
ة( معــةا��ا طلبــة لــدى £ــادي�Õ والطمــوح اه غ�ــ� مAــشو رســالة دكتــو ر جامعــة تكر;ــت، ). ر

 . تكر;ت

ا��ــديث الـــذاQي ©يجــا¨ي وعالقتـــھ بالتــدفق النفـــ��� وال)ز;مــة النفـــسية ). 2019. (العطــار، محمـــود
اسات املصر;ة ا��لة .لدي طالب لية ال¬�بية اسات املصر;ة ا��معية :النفسية رللد  رللد

 388 -432   .، 102ع ،29مج النفسية،

ل£مــــل والتفــــاؤ محــــددان للــــصمود النفــــ��� ). L) .2018، شــــيماء، بنــــا، ناديــــة ، و;اســــ�ن، حمــــديع ـــ
 ليــــة- شــــمس عـــ�ن جامعــــة :ال¬�بيــــة �ـــL العلÕــــ� البحـــث مجلــــة .لعينـــة مــــن طلبـــة ا��امعــــة

   307-333   .، 6ج ،19ع وال¬�بية، والعلوم لآلداب البنات

ق بــ�ن مر�ــ�Ì الــنمط الثــا�ي ). 2018. (ع ــL، دمحم يمــن الــسكر و£âــ�اء �ــL الــصمود النفــ��� والفــر
ــــھ املــــــشاعر ـــــذات وعمــ ـــــيم الـ ��ية وتنظـ  الــــــنفس لعلــــــم املــــــصر;ة ا��لــــــة .واملعتقــــــدات الــــــ

شادي ©ليAيVي 337 ، 3ع ،6مج ،)جمعن( النفسي�ن للمعا���ن املصر;ة ا��معية :رو©
-370  

دى £طفال �L مجموعات لالتفاؤ كعامل مؤشر ع � الصمود النف��� ل). 2020. (أبو العن�ن، أم��ة
 لـآلداب البنـات ليـة- شمس ع�ن جامعة :ال¬�بية �L العل�Õ البحث مجلة .عمر;ة متتاÀعة

   345-373 .، 3ج ،21ع وال¬�بية، والعلوم

التدفق النف��� وعالقتھ بالتلVؤ £ـادي�Õ واليقظـة العقليـة لـدى الطالبـات ). 2019. (عيد، أسماء
;ة جامعــة :وال¬�بيــة الطفولـة مجلــة .بVليـة ال¬�بيــة بــالوادي ا��ديــد  ر;ــاض ليــة- ر©ســكند

 333 -391.، 40ع ،11مج £طفال،

التدفق النف��� وعالقتھ بتحمل الغموض وا��ـاطرة لـدى طالبـات جامعـة ). 2015. (غر;ب، إيناس
&ر جامعة :ال¬�بية مجلة. القصيم    292- 354، 3ج ،165ع ال¬�بية، لية- ز£

لفعاليــــة برنــــامج قــــائم ع ــــ� التفــــاؤ ). 2019. (ان، ســــناء، ومنتــــصر، شــــاديةالفرجــــا�ي، نجــــاة، ســــليم
 �ـL العلÕـ� البحـث مجلة .لتحس�ن الصمود النف��� لدى عینة من طالب املرحلة الثانو;ة

   83- 112، 15ج ،20ع وال¬�بية، والعلوم لآلداب البنات لية- شمس ع�ن جامعة :ال¬�بية

، أحمـــد، واملـــ انيالقحطــا�ي، ســـالم والعـــامر مـــنEF البحـــث �ـــL ). 2004. (رذ&ب، معــدي، والعمـــر، بـــد
  .مكتبة امللك ف)د الوطنية) 4ط(العلوم السلوكية

التAبـؤ بالتـدفق النفـ��� �ـL ضـوء أÀعـاد التمكـ�ن النفـ��� لـدى طلبـة ). 2020. (القرالة، عبد الناصر
 :للبحـــوث طـــالل بـــن ا��ـــس�ن جامعـــة مجلـــة .يالـــصف الثـــا�ي الثـــانو �ـــL محافظـــة الكـــرك

اســات العلÕــ� البحــث عمــادة- طــالل بــن ا��ــس�ن ةجامعــ  193-، 1ع ،6مــج العليــا، روالد
209    

، شــــــيماء، وأبــــــو شــــــقة، ســــــعدة ة، ــــــوثر، ا��ــــــو&ر يأبــــــو قــــــو ـــ��� وعالقتــــــھ ). 2019. (ر الــــــصمود النفـــ
 جامعة :ال¬�بية لية مجلة .بأساليب مواج)ة الضغوط £اديمية لدي طلبة لية ال¬�بية

 659 -688 ، 4ع ،19مج ة،ال¬�بي لية- الشيخ كفر
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ات اتخاذ القرار لـدى عينـة ). 2015. (لطفي، أسماء، وأبو العال، حنان رالتدفق النف��� كمنþæ بم)ا
س بمحافظــــة املنيــــا رمــــن مــــدير املــــدا اســــات .ي ـــة �ــــL عرªيــــة رد  رابطــــة :الــــنفس وعلــــم ال¬�بيـ

  283-323، 60ع العرب، ال¬�بو;�ن

ــــل ـــــاد). 2019. (دمحم، أمـــ شــ ــــــة برنـــــــامج إ ـــــ��� وخفـــــــض رفاعليـ ي معر�ـــــــL ســـــــلوي لتنميـــــــة الـــــــصمود النفــ
اســـات .£لكـــسي�يميا لـــدى طالبـــات املرحلـــة ا��امعيـــة  :الـــنفس وعلـــم ال¬�بيـــة �ـــL عرªيـــة رد

   270-300، 106ع العرب، ال¬�بو;�ن رابطة

ـــة ىالتــــدفق النفــــ��� وعالقتــــھ بمــــستو الطمــــوح لــــدى عينــــة مــــن طــــالب ليــــة ). 2018. (محمــــود، &بـ
 ،42مـج ال¬�بيـة، ليـة- شـمس عـ�ن جامعـة :النفـسية العلـوم �L �بيةال¬ لية مجلة. ال¬�بية

   104-227   .، 1ع

التAبـؤ بدافعيـة ©نجـاز £ـادي�Õ مـن ). 2019. (املسما، مو���، ,�اجھ، صفاء، وعبد هللا، &شام
 العرªيـــة ا��لـــة .يمـــستو التـــدفق النفـــ��� لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانو;ـــة �ـــL دولـــة الVو;ـــت

   233-268   .، 11ع وûداب، والعلوم لل¬�بية العرªية املؤسسة :والنفسية ال¬�بو;ة للعلوم

التــدفق النفــ��� وعالقتــھ باالسUبــصار KجتمــاLÓ لــدى الطــالب املعلمـــ�ن ). 2018. (مــصطفى، عب�ــ�
، 2ع ،70مج ال¬�بية، لية- طنطا جامعة :ال¬�بية لية مجلة. بVلية ال¬�بية جامعة املنوفية

640 -682  

ــــــــة،  ــــــش��معمر;ـــ ــــا¨ي). À) .2010ـــــ ــــنفس Kيجـــــــ ـــــــم الـــــــ ــــــضائل : علــــ ــــو الفـــــ ـــــة القـــــــ اســــــ ـــــــــد لد ــــــاه جديــ ىاتجـــــ ر
اسات. �Kسانية ات للبحوث البص��ة مركز :نفسية رد  ع التعلمية، وا��دمات روKسUشا

2 ،.   158-97   

الـــصمود النفـــ��� وعالقتـــھ بـــالتلVؤ £ـــادي�Õ لـــدى ). 2019. (النجـــار، عـــالء الـــدين، وصـــقر، الـــسيد
 643، 3ع ،19مج ال¬�بية، لية- الشيخ كفر جامعة :ال¬�بية لية مجلة. ¬�بيةطلبة لية ال

-678.     

;نـــــة ــــوظيفي). 2018. (زال)ـــــادي، ســـــراية، وªـــــن طـــــراد،  اســـــة : التـــــدفق النفـــــ��� وعالقتـــــھ بـــــاألداء الـ رد
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