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يف  والتذفق النفسٍ لذي عينه من املراهقنيالعالقة بني املرونة النفسية 
 ةاالنشطة الالصفي يفضىء املشاركة 

 ()أسماء مصطفى عبدالله صميدة \أ

لخص
ُ
 امل

الحػالي دراسػة العالقػة بػيف المرونػة النفسػية والتػدفؽ النفسػي  ىدفت الباحثػة مػف بحثيػا
وتكونػت عينػة  لدى المراىقيف الذكور واالناث فػي ضػوء المشػاركة فػن االنشػطة الالصػفية 

فػػػي  تطالبػػػا وطالبػػػة مػػػف طػػػالث المرحمػػػة الثانويػػػة العامػػػة   واسػػػت دم 022الدراسػػػة مػػػف 
الدراسػػة مقيػػاس المرونػػة النفسػػية دمػػف اعػػداد الباحثػػة ن والػػذى تكػػوف مػػف  مػػس ابعػػاد ىػػي 
االتزاف االنفعالي وفعاليػة الػذات والعالقػات االاتماعيػة والصػبر وحػؿ المشػكالت  ومقيػاس 

ن والذى تكػوف مػف احػدى 0203سي د اعداد عبداليادى عبده  وفاروؽ عثماف دالتدفؽ النف
وفقػداف   وانػدماج الفعػؿ بػالوعي  عشر بعدا ىػي االفعػاؿ والتركيػز عمػن المحظػة الحاضػر  

  وفقػػداف االحسػػاس بالوقػػت  واالحسػػاس بالضػػبط والسػػيطر  عمػػي المواقػػؼ الميمػػة  الػػوعي
والشػػعور بػػامتالؾ   فوريػػةالرااعػػة التغذيةالو   كفايػػة واالسػػتمتاع الػػذاتي حيػػث القيػػاـ بالنشػػاط

  والشعور باالسػتغراؽ فػي ال بػر  يفػوؽ تي متطمبػات ا ػرى  القدر  عمن النااح في الميمة
والتػػػوازف بػػػيف التحػػػدي والميػػػار    واػػػاءت النتػػػا      واىػػػداؼ واضػػػحة نحػػػو اتاػػػاه العمػػػؿ

 كاآلتي :
دراػػات الػػذكور واالنػػاث فػػي االبعػػاد و عػػدـ واػػود فػػروؽ دالػػة احصػػا يا بػػيف متوسػػطي -0

الدراة الكميػة لمقيػاس المرونػة النفسػية وعػدـ واػود فػروؽ دالػة احصػا يا بػيف متوسػطي 
دراػػات الػػذكور واالنػػاث فػػي االبعػػاد والدراػػة الكميػػة لمقيػػاس التػػدفؽ النفسػػي  ككػػؿ ممػػا 

 يدؿ عمن تحقؽ صحة الفرض االوؿ كامال .

متوسػطي دراػات المشػاركيف و يػر المشػاركيف فػي  عدـ واود فروؽ دالة احصا يا بيف-0
االبعػػاد والدراػػة الكميػػة لمقيػػاس المرونػػة النفسػػية فيمػػا عػػدا باعػػد االتػػزاف االنفعػػالي فيػػو  

لصػػالغ  يػػر المشػػاركيف   وعػػدـ واػػود فػػروؽ  2.20داؿ احصػػا يا عنػػد مسػػتوى دالػػة 
د مقيػػػاس دالػػػة احصػػػا يا بػػػيف متوسػػػطي دراػػػات المشػػػاركيف و يػػػر المشػػػاركيف فػػػي ابعػػػا

فػػػن الدراػػػة 2.20التػػػدفؽ النفسػػػي    وواػػػود فػػػروؽ دالػػػة احصػػػا يا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة 
 الكمية لمقياس التدفؽ النفسي لصالغ  ير المشاركيف .

                                                 

 جبيؼخ أعٕٛغ -انزشثٛخكهٛخ  -ػهى انُفظ انزشثٕ٘ انًغبػذ عزبر أ . 
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موابة متوسطة ذات داللة احصا ية بػيف متغيػر المرونػة النفسػية ارتباطية واود عالقة -3
 .ن 2.20ومتغير التدفؽ النفسي عند مستوى داللة  د 

صػػػحة الفػػػرض الرابػػػب القا ػػػؿ بممكانيػػػة مسػػػاىمة متغيػػػر المرونػػػة النفسػػػية فػػػي التنبػػػ  بػػػ داء 
 الطالث عمن مقياس التدفؽ النفسي بمعمومية الدراة عؿ مقياس المرونة النفسية. 

Abstract 

 The study aimed at finding out the relationship between 

psychological resilience and psychological flow of male and female 

adolescentsaccording to their participation in extracurricular activities . 

The main sample consisted of 200 male and female students in general 

secondary school. The study used the psychological resilience scale 

(prepared by researcher)consisted of five-dimensions,emotional balance , 

self-efficacy, Social skills, patience and problem solving, and the 

psychological flow scale (prepared by Abdul HadiAbdo and Farouk 

Othman (2018), which consisted of eleven dimensions the focus on the 

present moment, the integration of the act awareness, loss of awareness 

and the sense of control, control the important situations,loss of the sense 

of time , self-enjoyment where the activity and adequacy and immediate 

feedback and the sense of the ability to succeed in the task and the sense 

of experience in excess of any other requirements and clear objectives 

towards the direction of work and balance between the challenge and 

skill.The researcher reached several findings; the most important of 

which are : 

1. The absence of statistically significant differences between the mean 

scores of males and females in the dimensions and the total score of 

the psychological resilience scale and the absence of statistically 

significant differences between the mean scores of males and females 

in the dimensions and the total score of the psychological flow scale 

as a whole, which proves verification of the first assumption. 
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2. The absence of statistically significant differences between the average 

scores of participants and non-participants in the dimensions and the 

overall degree of psychological resilience, except the dimension of the 

emotional equilibrium was statistically significant at the level of 0.01 

for non-participants and there were no statistically significant 

differences between the average scores of participants and non-

participants And the presence of statistically significant differences at 

the level of 0.01 in the total score of the psychological flow scale for 

non-participants. 

3.There wasdirect relationship between the psychological resilience 

variable and the psychological flow variable at the level of 

significance (0.05) . 
4. The variable of psychological resilience can contribute to predicting 

the performance of students on the psychological flow scale. 
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 املقذمة
بػػػػدت عممػػػػاء الػػػػنفس برصػػػػد العديػػػػد مػػػػف المشػػػػكالت التػػػػي تػػػػ ثر عمػػػػن الحالػػػػة النفسػػػػية 
والاسػػمانية لرفػػراد فػػي الماتمػػب   وتنبيػػوا لضػػرور  التحميػػؿ الػػدقيؽ لماوانػػث الم تمفػػة فػػي 
ة الش صػػية   وتعمقػػوا فػػي دراسػػتيـ وقسػػموا حيػػا  اانسػػاف دلػػي مراحػػؿ متعػػدد  لكػػؿ مرحمػػ

متطمباتيػػا و صا صػػيا   ولكػػػؿ مرحمػػة تحػػػدياتيا ومميزاتيػػا   فيتػػدرج اانسػػػاف مػػف مرحمػػػة 
الطفولػػة حيػػث يعتمػػد اعتمػػاد كامػػؿ وكمػػي عمػػي ايبػػويف و ينمػػو ويكبػػر ويتفاعػػؿ مػػب الحيػػا  
ويتعمـ كؿ دقيقة تشياء اديد    يسػعن ويااىػد ليثبػت نفسػو وليحقػؽ احالمػو ويسػتقؿ بذاتػو 

تػ ثير البي ػة المحيطػة باانسػاف عميػو وتػ ثير اوانػث ش صػيتو عمػي   والحظوا ايضا مػدى 
 البي ة وكيؼ يتفاعؿ كؿ فرد بشكؿ م تمؼ مب نفس الموقؼ .

وتنػػػػػػاؿ مرحمػػػػػػة المراىقػػػػػػة اىتمامػػػػػػا  اصػػػػػػا وفريػػػػػػدا عمػػػػػػن مػػػػػػر العصػػػػػػور وبػػػػػػا تالؼ 
حيػػا  الفػػرد يمػػر فييػػا المراىػػؽ بالعديػػد مػػف التغيػػرات  فػػيالت صصػػات فيػػي مرحمػػة فاصػػمة 

ت تمػػؼ حػػدتيا مػػف فػػرد آل ػػر تبعػػا لظروفػػو وحياتػػو ومػػا يمػػر بػػو مػػف تحػػديات . وقػػد  التػػي
الحػػػظ عممػػػاء الػػػنفس اف مرحمػػػة المراىقػػػة والتػػػي تمػػػي مرحمػػػة الطفولػػػة ليػػػا اثػػػر كبيػػػر عمػػػي 
توايػات االنسػػاف وحياتػو فيمػػا بعػػد   حيػث تعػػد مرحمػة المراىقػػة مرحمػػة انتقاليػة مػػف مرحمػػة 

تقاطب طػرؽ حيػث يوااػو المراىػؽ السػ اؿ الممػغ امػف تنػا الطفولة الن مرحمة النض  فيي ك
؟ا لذا ياث اف ي سػس المراىػؽ لش صػيتو حتػن ال يظػؿ مشػوش التفكيػر متذبػذث الشػعور 

 ن . 023: 0223تااه االدوار التي سيقـو بيا كش ص ناض  دبدر ابراىيـ   
المراىػؽ ىمػا : متغيريف ليـ بػال  ايثػر عمػن حيػا  عمي  في ىذا السياؽوتركز الباحثة

المرونة النفسية   والتدفؽ النفسػي لػدى المػراىقيف مػف طػالث وطالبػات المػدارس الثانويػة   
وذات اثػر كبيػر فػي تحديػد مسػتقبميـ    فاكتسػاث المراىػؽ لمميػارات  ةوىـ فػي مرحمػة ىامػ

الالزمػة لبنػاء ش صػيتو يبػدت فػي ىػذه المرحمػة التػي ترسػي دعػا ـ ش صػيتو وت صػؿ لكثيػر 
ف تكياتو فػػي المسػػتقبؿ .وىػػذه الدراسػػة تتنػػاوؿ ىػػذه المرحمػػة العمريػػة   فمنيػػا تحػػاوؿ مػف سػػمو 

يس مة مثؿ : مػا مػدى تحمػن المراىػؽ بالمرونػة النفسػيةفي ىػذه المرحمػة ؟ ةتبحث عف دااب
والن تي مدى يتحمن بالتدفؽ النفسي؟ ومدى االرتبػاط بػيف تحمػن الطالػث بالمرونػة النفسػية 

ي   فقدرتػو عمػن تقبػػؿ ايزمػات والتاػاوث معيػػا بمرونػة والبحػث عػػف وتحميػو بالتػدفؽ النفسػػ
تػذوث فييػا  ةحؿ لكؿ ازمة يمر بيػا دوف استسػالـ   واسػتغراقو  بكامػؿ ش صػيتو فػي ميمػ

ش صػػيتو وتثيػػر شػػغفو وتدفعػػو اتماميػػا مػػب اسػػتبعاد الػػزمف مػػف الحسػػابات فتظػػؿ فعالياتيػػا 
اياابيو وتسػاعده عمػن اكتشػاؼ نفسػو   ت ثر عمن ش صيتو بصور  ةطويم  تتعايش معو فتر 

لتحمػػن المراىػػؽ بالمرونػػة النفسػػية والتػػدفؽ النفسػػي فػػي ىػػذه المرحمػػة     دذ تبػػرز تىميػػة كبيػػر 
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  وكالىمػػا ذو  0الحراػػة مػػف حياتػػو   فكػػال المتغيػػريف ينػػدرااف مػػف عمػػـ الػػنفس ااياػػابي 
عطا و فرص  فضؿ .ت  لمحصوؿ عمن حيا ةتىمية كبيره في تحسيف حيا  الفرد وا 

مػػف ناحيػػة ت ػػري تمعػػث المرونػػة النفسػػية دورا ىامػػا فػػي تحديػػد مػػدى قػػدر  االفػػراد عمػػن 
التكيػؼ مػػب الصػػعوبات والمواقػػؼ الضػػا طة التػػي توااػو الفػػرد فػػي حياتػػو ويػػذكر الشػػرقاوي 

ن بػػ ف الشػػ ص الصػػحيغ نفسػػيا والػػذى يمتمػػؾ اتزانػػا انفعاليػػا ىػػو الػػذى يمكنػػو 0433:00د
بمرونػػة عاليػػة والتعبيػػر الصػػحيغ عنيػػا بحسػػث طبيعػػة الموقػػؼ   السػػيطر  عمػػن انفعاالتػػو 

وازماتيػػا فػػال يضػػطرث او ينيػػار   وىػذا يسػػاعد الفػػرد عمػػن المواايػػة الواعيػػة لظػروؼ الحيػػا
 لمضغوط والصعوبات التي تواايو .

وت تمؼ قدره االفراد عمن موااية تمػؾ التحػوالت السػيما المػراىقيف   فيػـ ال يواايػوف 
بػنفس الدراػػة وال يتػ قمموف فػي مسػتوى واحػػد   ويسػتايث كػال مػنيـ بشػػكؿ بػنفس الطريقػة و 

ي تمػػؼ عػػف اي ػػر   وكمػػا اف ىنػػاؾ تكيػػؼ عمػػن المسػػتوى العضػػوي   ىنػػاؾ تكيػػؼ عمػػن 
المسػػػػتوي النفسػػػػي فػػػػالفرد فػػػػي عمميػػػػة تفاعػػػػؿ مسػػػػتمر حتػػػػن يتوافػػػػؽ مػػػػب بي تػػػػو المحيطػػػػة   

فاعػػؿ دمػػا تف يكػػوف دا ميفػػي البنػػاء والتغييػػرات والتطػػورات التػػن تحػػدث فػػي بي تػػو   وىػػذا الت
مػا  ػاراي طبيعػي مػػادى مػف منػاخ وتحػوالت ماديػة   تو محػيط  ػػاراي  النفسػي لمفػرد   وا 

 ن .0:0201لعالقات االاتماعية و يرىما د العثماني  اوشبكة  تور سااتماعي مف ت
وىػػػذا مػػػا نػػػراه امامنػػػا  فػػػن الصػػػحة النفسػػػية فعنػػػدما تتعػػػدد وتتػػػدا ؿ حااػػػات الفػػػرت 

ممػػا يشػػعره   رض مػػب المحيطػػيف بػػو   يحػػاوؿ الفػػرد تف يشػػبب حاااتػػو بطريقػػة ميسػػر وتتعػػا
بالرضػػا واالطم نػػاف   واذا فشػػؿ فػػن دشػػباع حااتػػو فمنػػو يبػػذؿ ايػػد لموصػػوؿ دلػػي ذلػػؾ وقػػد 
يسػػػمؾ تسػػػاليث متعػػػدد  لتاػػػاوز ذلػػػؾ التعػػػارض وت طػػػي ذلػػػؾ الفشػػػؿ فقػػػد يصػػػاث باليػػػ س 

 ؿ الحصوؿ عمن مراده .واالكت اث او يسمؾ بشكؿ  ير ت القي مف اا
تساسػػية مػػف سػػمات الش صػػية التػػي تمكػػف الفػػرد مػػف التكيػػؼ  ةفالمرونػػة النفسػػية سػػم

الايػػد   وىػػن تتمثػػؿ فػػن قػػدر  الفػػرد عمػػن االسػػتاابة لممػػ ثرات الاديػػد  اسػػتاابة مال مػػة   
فمػػيس مػػف الصػػعث الوصػػوؿ دلييػػا   فيػػن يمكػػف اكتسػػابيا وتنميتيػػا   وىػػن عمميػػة فرديػػة 

 ن . 2:0203الفرد مف  الليا لمعرفة ذاتو وقدراتو المتميز  . د القممي    مستمر  يسعن
                                                 

ػُذيب رشأط يبسرٍ عهٛجًبٌ سئبعخ جًؼٛخ ػهى انُفظ  1991ظٓش ػبو  علم الىفس اإليجابي :1

، دٛش اصًشد يذبٔالرّ انذؤٔثخ ْٕ ٔيجًٕػّ أخشٖ يٍ ػهًبء ػهى   1996ػبو  APAاأليشٚكٛخ 

قخ فٙ انزشكٛض ػهٗ جٕاَت انُفظ يًٍ  كبَذ نٓى رذفظبد كضٛشح ػهٗ ػهى انُفظ ثفشٔػّ انزقهٛذٚخ انغبس

انقصٕس ٔانعؼف فٙ انشخصٛخ االَغبَٛخ ، ٔادخم ػهى انُفظ اإلٚجبثٙ  ظًٍ فشٔع ػهى انُفظ االكضش 

خ ألػهٗ ًدذاصخ ، ٔانزٖ ٚشكض ػهٗ يجبنٍٛ أعبعٍٛٛ : دبنخ انزذفق ، ٔانخجشح االَغبَٛخ انًضهٗ انًجغ

 بيّ ، ٔيب ٚؼشف ثجٕدح انذٛبح انفؼهٛخ .رجهٛبد انصذخ انُفغٛخ اإلٚجبثٛخ ٔجٕدِ انذٛبح ثصفخ ػ
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تيضػػػا ىنػػػاؾ سػػػوء فيػػػـ  ػػػاطل حػػػوؿ المرونػػػة النفسػػػية   وىػػػو تف االشػػػ اص الػػػذيف 
يتمتعػػوف بمرونػػة نفسػػية ال يعػػانوف مػػف المشػػاعر السػػمبية ومسػػتقريف انفعاليػػا ميمػػا ا تمفػػت 

مرونػػػة النفسػػػية اسػػػتطاعوا مػػػب الوقػػػت اف المواقػػػؼ   ولكػػػف الحقيقػػػة اف ايشػػػ اص ذوى ال
يطػػوروا مػػف قػػدراتيـ عمػػن مسػػاير  الواقػػػب وتاػػاوز االزمػػات وابتكػػار الحمػػوؿ لمعقبػػات التػػػي 
توااييـ   فيـ لدييـ نظر  دياابيػة وقػدره عمػن اسػتبداؿ مشػاعرىـ السػمبية بمشػاعر دياابيػة 

لمػػذاف يمػػثالف طرفػػي و السػػمبي لرزمػػة واااياابيػػ وتتضػػغ المرونػػة مػػف  ػػالؿ طبيعػػة الحػػؿ 
النقيض   وعمن ىذا فمف دريكسوف يحدد م شرات المرونة والتػي تعنػن فاعميػة اينػا السػوية 
فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف د الثقػػػػة واالسػػػػتقالؿ والمبػػػػادر  وتشػػػػكيؿ اليويػػػػة وايلفػػػػة واالناػػػػاز والحكمػػػػة 

 واالنتااية ن
 ن .00:  0222 د المحمداوي  

يمكػػػف تنميتيػػػا فػػػن الش صػػػية وانيػػػا ويتضػػػغ ممػػػا سػػػبؽ اف المرونػػػة يمكػػػف اكتسػػػابيا و 
تغيػػر مػػف نظػػره االنسػػاف لرمػػور وتسػػاعده عمػػن  مػػؽ فػػرص اديػػده لتحقيػػؽ اىدافػػو وبمػػوغ 
اقصن امكانياتو   وىن مف الصفات التي يحتاج الييا االنساف السيما فن مرحمػة المراىقػة 

قبػات او فين كعيف ثالثة ترى العالـ بمنظػور م تمػؼ تمكنػو مػف االسػتمرار ميمػا كانػت الع
 الصعوبات   تنمن مف ثقتو بنفسو ومف قدرتو عمن تحقيؽ ذاتو .

واذا كػػػاف عممػػػاء عمػػػـ الػػػنفس ااياػػػابي قػػػد تولػػػوا اىتمامػػػا بالغػػػا بالمرونػػػة النفسػػػية فقػػػد  
عاما مف الت مؿ في نتا   ايبحػاث التػي  32اىتموا تيضا بالتدفؽ النفسي منذ ما يزيد عف 

ر  لمغايػػة لرشػػ اص فينازونيػػا حتػػن ولػػو لػػـ تحمػػؿ تناولػػت مػػا ياعػػؿ بعػػض التاػػارث مثمػػ
ليـ عا ػدات  ارايػة   فكثيػرا مػا يقضػن االنسػاف وقػت طويػؿ ويبػذؿ طاقػة لفعػؿ تشػياء قػد 
تحمؿ بعض الم اطر  احيانا بينما ىي ال تعد ب ي طريقػة فا ػد   ضػرورية لتحفيػز السػموؾ 

 ن .02:  0200دمرعي .
حػػػدد عػػػدد كبيػػػر مػػػف المصػػػادر التػػػي ن تيضػػػا اف عمػػػـ الػػػنفس 0200ويػػػذكر مرعػػػن د

يستمد منيا السموؾ البشرى دوافعو ولكف تااىؿ تمػؾ الػدوافب التػي تولػد ااثابػة الناشػ ة مػف 
التفاعػؿ المػ ثر لمشػ ص مػب البي ػة المحيطػة وىػػذه االثابػة ىػي مػا يسػمن بتاربػة التػػدفؽ / 

االساسػػػية  الطالقػػة كمػػػا يسػػػمييا الػػبعض   واالشػػػ اص االصػػػحاء عنػػد دشػػػباع احتيااػػػاتيـ
مثػػؿ البقػػاء و يػػره سػػوؼ يػػتـ دفعيػػـ وتحفيػػزىـ عمػػن االكتشػػاؼ   الػػتعمـ وتطػػوير ميػػاراتيـ 
لمتفاعػػؿ بشػػكؿ اكثػػر كفػػاء  مػػب البي ػػة المحيطػػة بيػػـ   يسػػتمتب النػػاس بمػػا يفعمونػػو ويصػػبغ 

 التطور ىو العا د مف ىذه المشاركة الممتعة ونطمؽ عمييا التدفؽ .
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ن انػػػو شػػػعور  Csikszentmihalyi, 1957: 36ي دوقػػػد عرفػػػو مييالنتشػػػكزينتييمال
االفراد عندما يتصرفوف باندماج تاـ مب العمػؿ او الميمػة التػي يقومػوف بيػا   فػي حػيف اف 

ن قػػد عرفػػو ب نػػو حالػػة فنػػاء ايفػػراد فػػي الميػػاـ واالعمػػاؿ التػػي يقػػـو بيػػا 0203تبػػو حػػالو  د
ه المثػابر  ليصػؿ فػي نيايػة االمػر فناءا تامػا ينسػي بػو ذاتػو والػزمف واي ػريف   ليتاػو باتاػا

 ن . 3:0203الن ابداع تنساني مف نوع فريد دتبو حالو  . 
بػػالفرد تشػػبب لديػػو ر بػػة دا ميػػة ربمػػا ال يترتػػث  ةدذف فالتػػدفؽ ىػػو تاربػػة ماثمػػن  اصػػ

ف يقػـو بػو دوف تعمييا دثابة  اراية وربما ليست عمؿ مكمؼ بو الفرد لكنو ي تار طواعية 
انتظار عا د منػو سػوى ااحسػاس بالسػعاد  الدا ميػة والرضػا عػف الػذات والسػعي لمتطػور   

حتي ولػو لػـ يكػف سيحصػؿ منيػا  ةمعين ةوقد نراه واضحا فن حث المراىؽ لممارسة رياض
ف يكػػوف ذلػػؾ ضػػمف نػػادى تفػػي لعػػث كػػر  القػػدـ دوف  عمػػن عا ػػد مػػا فقػػد يقضػػن اوقاتػػا كثير 

وقتػػػو فييػػػا وربمػػػا ال يشػػػعر بمضػػػي  بتقضػػػيةاط مدرسػػػي فيػػػو يسػػػتمتب معػػػيف او ضػػػمف نشػػػ
و بالتعػػػث واالرىػػػاؽ النػػػات  عنيػػػا ويرتػػػث وقتػػػو ويقسػػػمو بػػػيف المذاكر والمشػػػاركةفي تالوقػػػت 

 مب اصدقا و .  مباريات الكر 
ربما ال يعرؼ المراىؽ ما معنن التدفؽ او فا دتو وربما ال يفيـ لما يمر الوقت سػريعا 

ويمػر عميػو الوقػت بطي ػا عنػدما يشػارؾ فػن نشػاط   ػر     لمعث الكر   مبار عندما يشارؾ في
وال يمكنػػػػو تفسػػػػير السػػػػبث وراء احساسػػػػو بالرضػػػػا عنػػػػدما ينتيػػػػن مػػػػف مبػػػػاره مػػػػب تصػػػػدقا و 
حساسػػيبالثقةفي نفسػػو اكثػػر   دف الوصػػوؿ الػػن ىػػذا االحسػػاس يتطمػػث اعطػػاء المراىػػؽ  وا 

ات اديػػد  ليػػتمكف مػػف تحديػػد شػػغفو  بػػر  ةبعػػض الحريػػة والتمتػػب بػػبعض المرونػػة فػػي تاربػػ
المراىقػػػة باضػػػطراث فػػػي المشػػػاعر   الحقيقػػػي ومعرفػػػة مػػػا يحبػػػو حقػػػا   فبينمػػػا تتميػػػز فتػػػر 

ف ي ػػػػوض توانفعػػػػاالت  المراىػػػػؽ وصػػػػعوبة فػػػػي تحديػػػػد اتااىاتػػػػو المسػػػػتقبمية يكػػػػوف عميػػػػو 
 . لن معرفة ذاتو ويتمكف مف تحديد امكانياتودالتاارث الم تمفة بما ال ي ذيو حتن يصؿ 

وىنػػا تظيػػر لنػػا عالقػػة ال يمكػػف الت كػػد منيػػا اال مػػف  ػػالؿ البحػػث العممػػي وىػػن ىػػؿ 
بالضػػػرور  تحمػػػي المراىػػػؽ بالمرونػػػة النفسػػػية حتػػػن يػػػتمكف مػػػف الوصػػػوؿ الػػػن حالػػػة التػػػدفؽ 

المرتفػب بالضػرور  يكػوف لديػو مسػتوى  ةالنفسي ؟ وىؿ المراىؽ ذوى مستوى المرونة النفسػي
المرونػة  متغيػرياحثة عمي الكشؼ عف طبيعػة العالقػة بػيف تدفؽ مرتفب ؟ ولقد حرصت الب

ىػػػذه المرحمػػػة وحساسػػػيتيا وت ثيرىػػػا عمػػػي  يىميػػػةالنفسػػػية والتػػػدفؽ النفسػػػي لػػػدى المػػػراىقيف 
مسػتوى  فػياالعتبػار معرفػة الفػروؽ بيػنيـ  فيالمستقبؿ ت ذا  فيمستقبميـ وتحديد وايتيـ 
 المرونة والتدفؽ النفسي .
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 البحث:مشكلة
ف حتػن التػوتـ تال مؽ وتتميز كؿ اصناؼ الحيا  باال تالفات فيمػا بينيػا ناػد منذ بدء 

المتطػػابؽ بيػػنيـ ا تالفػػات   فمكػػؿ انسػػاف احػػالـ وطموحػػات وقػػدرات ت تمػػؼ عػػف اآل ػػر   
 فػييولد االنساف محمػؿ بصػفات موروثػو فػن ايناتػو اكتسػبيا بيولوايػا مػف الوالػديف تػتحكـ 

ي ػػػة تيضػػػا عميػػػو وعمػػػن طريقػػػو تفكيػػػره وا تياراتػػػو وسػػػموكو ردود افعالػػػو وقراراتػػػو   وتػػػ ثر الب
طريؽ ما او عدـ سموكو   ويظير اال تالؼ ايضا فن قدر  كػؿ فػرد عمػن تحمػؿ الظػروؼ 

لػػي بحػػث دوالعقبػػات التػػي تقابمػػو وقدرتػػو عمػػي ا تيػػار مػػا يشػػعره بالسػػعاد  مػػا دعػػا الباحثػػة 
لمػراىقيف   دذ الحظػت الباحثػة قمػة العالقػة بػيف المرونػة النفسػية والتػدفؽ النفسػي لػدى ف ػة ا

فػن الدراسػػات التػػي تناولػت المتغيػػريف لػػدى المػراىقيف وذلػػؾ عمػػي الػر ـ مػػف واػػود دراسػػات 
والبحػػػػث عػػػػف عالقتػػػػو   عديػػػػده تناولػػػػت المرونػػػػة النفسػػػػية والتػػػػدفؽ النفسػػػػي كػػػػؿ عمػػػػن حػػػػد

واحػده دراسػة  -فن حػدود مػا وصػمت دليػو -بمتغيرات اياابية ا رى دال اف الباحثة لـ تاد 
 تناولت العالقة بيف المرونة النفسية والتدفؽ النفسي .

وتتضغ مشكمة البحث الحالي بشكؿ تساسي في معرفػة مػا دذا كػاف ىنػاؾ ارتبػاط بػيف 
المرونػػة النفسػػية والتػػدفؽ النفسػػي لػػدى المػػراىقيف  وىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ فػػن مسػػتوى المرونػػة 

والفػػػػروؽ تبعػػػػا الػػػػذكور واانػػػػاث النفسػػػية والتػػػػدفؽ النفسػػػػي تعػػػػزي الػػػػن ا ػػػػتالؼ النػػػوع بػػػػيف 
   اصة واف مرحمة المراىقػة ىامػة اػدا وفارقػو فػن حيػا  لمشاركتيـ فن االنشطة الالصفية

 الفرد واالىتماـ بيا يعني االىتماـ بشباث المستقبؿ .

 أهذاف البحث:
 الباحثة مف بحثيا الي :تيدؼ 

انُفغ  ٙ ن  ذٖ ػُٛ  خ ي  ٍ انؼالق  خ ث  ٍٛ انًشَٔ  خ انُفغ  ٛخ ٔانز  ذفق غجٛؼ  خ ػ  ٍ ف انكش  -1

 انًشاْقٍٛ يٍ غالة انًشدهخ انضبَٕٚخ.

التحقػػؽ مػػف حاػػػـ الفػػروؽ بػػيف المتغيػػػريف  لػػدى المػػراىقيف   وحاػػػـ الفػػروؽ التػػػي -0
 تعزي الن ا تالؼ النوع عمي النحو اآلتي : 

  المرونػة النفسػية  وانػاث ن فػن –الكشؼ عف الفروؽ التي تعزى الن النوع د ذكور
 بيف المراىقيف مف طالث المرحمة الثانوية .
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  وانػػاث ن فػػن التػػدفؽ  –الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ التػػي تعػػزى الػػن النػػوع د ذكػػور
 .النفسي بيف المراىقيف مف طالث المرحمة الثانوية 

  التحقػػؽ مػػف حاػػـ الفػػروؽ بػػيف المتغيػػريف  لػػدى المػػراىقيف   وحاػػـ الفػػروؽ
 عمي النحو اآلتي : فن االنشطة الالصفيةالمشاركة التي تعزي الن 

  فػػن المشػػاركة فػػن االنشػػطة الالصػػفية الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ التػػي تعػػزى الػػن
 المرونة النفسية بيف المراىقيف مف طالث المرحمة الثانوية .

  فػػن المشػػاركة فػػن االنشػػطة الالصػػفية الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ التػػي تعػػزى الػػن
 .لمرحمة الثانوية التدفؽ النفسي بيف المراىقيف مف طالث ا

 تتضح أهمية البحث فً النقاط التالية :
لمعالقػػػة بػػػيف المرونػػػة النفسػػػية  –فػػػي حػػػدود عمػػػـ الباحثػػػة  –دراسػػػة ة عػػػدـ تنػػػاوؿ تيػػػ-

والتػػػدفؽ النفسػػػي   وتعتبػػػر ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػات الحديثػػػة التػػػي تحػػػاوؿ الكشػػػؼ عػػػف 
 طبيعة ىذه العالقة مف  الؿ المني  الوصفي االرتباطي .

د فػػن  نػػدر  الدراسػػات العربيػػة التػػي تناولػػت تيػػا مػػف ىػػذاف المتغيػػراف لػػدى المػػراىقيف-
 فغالبا ما يتـ دراسة احدىـ لدى البالغيف . حدود عمـ الباحثةن 

اىميػػة مرحمػػة المراىقػػة لمػػا ليػػا مػػف تثػػر كبيػػر عمػػن مسػػتقبؿ االنسػػاف   ومػػب ظيػػور -
يػػد مػػف البػػاحثيف لمتغيراتػػو بالدراسػػة العديػػد مػػف متغيػػرات عمػػـ الػػنفس االياػػابي وتنػػاوؿ العد

واالستفاد  مف تمؾ الدراسات فن تحسيف حيػا  الفػرد   ترادت الباحثػة اف تمقػن الضػوء عمػن 
تىميػػة دراسػػة متغيػػرات  عمػػـ الػػنفس االياػػابي لممػػراىقيف لػػتعـ االسػػتفاد  عمػػن ىػػذه المرحمػػة 

 ايضا .

يػػػد المكتبػػػة النفسػػػية دعػػػداد مقيػػػاس يقػػػيس المرونػػػة النفسػػػية   مػػػا قػػػد يسػػػيـ فػػػن تزو -
 بمقياس يقيس احد المتغيرات االياابية و اصة اف المقياس لممراىقيف .

اىتماـ العديد مف الدراسات بمتغيري المرونة النفسية والتدفؽ النفسي وابػراز اىميػتيـ -
كمتغيػػػرات اياابيػػػة ليػػػا اثػػػر طيػػػث عمػػػي حيػػػا  االفػػػراد   ممػػػا دعػػػا بالباحثػػػة الػػػي الر بػػػةفي 

قػة بيػنيـ بيػدؼ الكشػؼ عػػف طبيعػة العالقػة بيػنيـ وذلػؾ تمييػدا لتنميػػتيـ الكشػؼ عػف العال
لدى ايفراد والكشؼ عف دور المرونة النفسية التػي تػدفب الفػرد لم ػوض فػن تاػارث اديػده 

 مما قد يصؿ بالمرء الكتشاؼ ذاتو والشعور بحالة التدفؽ .
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 اإلطار النظرٌ للبحث :
 أوال : المرونة النفسية :

ال ت مػػو مػػف المنغصػػات والعقبػػات مػػف حولنػػا   فكممػػا مػػررت بعقبػػة تاػػد  تكػػاد الحيػػا 
التػػي تمييػػا وربمػػا كانػػت اصػػعث مػػف سػػابقتيا   فقػػد تيػػدد صػػحة الفػػرد ومسػػتقبمو وقػػد تيػػدد 
عالقاتػػػو االاتماعيػػػة وايسػػػرية   تنشػػػ  عنيػػػا تثػػػار تعيػػػؽ تقػػػدـ االنسػػػاف وتفقػػػده ثقتػػػو بنفسػػػو 

ا يعنػن بالضػػرور  حااػػو ىػذا االنسػػاف لمتمتػػب بقػػدر وتوازنػو النفسػػي وتعزلػػو عػف العػػالـ   ممػػ
لمشػكالتو   مف المرونة النفسية التي تقية الصدمات وتعطيو القدر  عمن اياػاد حمػوؿ مبتكػر 

   وتساعده عمي التوافؽ االياابي مب نفسو ومب اآل ريف .
 تعريف المرونة النفسية :

صػحيغ يػدؿ عمػن لػيف  ت ذ مصػطمغ المرونػة مػف د مػرف ن المػيـ والػراء والنػوف تصػؿ
ػػرمفم يممػػراف  303: 0شػػل وسػػيولة د معاػػـ مقػػاييس المغػػة دج ن واػػاء فػػي لسػػاف العػػرث :د مم

ػػمبات واسػػتمرت  نػػتم يمػػد فاػػالَف عمػػي العمػػؿ تى صم ونػػًة : وىػػو لػػيف وصػػالبة . وممرم ممرانػػًة ومارا
 ن .323: 03والمرانة : الميفا ن ابف منظور د ج

 تعريف المرونة فى عمم النفس :

فػػي عمػػـ الػػنفس دلػػي فكػػر  ميػػؿ الفػػرد دلػػي الثبػػات Resilienceر مصػػطمغ المرونػػة يشػػي
والحفػػاظ عمػػن ىدو ػػو  واتزانػػو الػػذاتي عنػػد التعػػرض لضػػغوط مواقػػؼ عصػػيبة   فضػػال عػػف 
قدرتػػػو عمػػػن التوافػػػؽ الفعػػػاؿ والمواايػػػة ااياابيػػػة ليػػػذه الضػػػغوط وتمػػػؾ المواقػػػؼ الصػػػادمة 

 ن .0201 :00 دابوحالو والشربيني
ويفضػػن ىػػذا الميػػؿ دلػػن تمكػػيف الفػػرد مػػف التوافػػؽ والمواايػػة ااياابيػػة ليػػذه الضػػغوط 

والعػود  الػن الحالػة  الصػادمةوالمنغصات وبالتالي سرعة التعافي والتااوز السريب لمموقػؼ 
تو الضػػا ط فرصػػة لتقويػػة الػػذات وتحصػػينيا  الصػػادمةالوظيفيػػة العاديػػة واعتبػػار الموقػػؼ 

 ن .Masten, 2009: 28ادمة مستقبال دضد الضغوط والمواقؼ الص
وتظير كثير مف الشػواىد تف المرونػة النفسػية تمثػؿ قػدر  مضػاد  ومقاومػة لالن فػاض 
الحػػاد فػػي التماسػػػؾ واالتػػزاف الػػػذاتي حػػاؿ التعػػػرض يحػػداث ضػػػا طة تو مواقػػؼ صػػػادمة 

 ن .werner, 2001: 15د
اليػػة والعقميػػة التػػي ن تف المرونػػة ىػػي االسػػتاابة االنفع0224:  11ويػػرى ايحمػػدى د

تمكػػف اانسػػاف مػػف التكيػػؼ ااياػػابي مػػب مواقػػؼ الحيػػا  الم تمفػػة سػػواء كػػاف ىػػذا التكيػػؼ 
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ن 0423:  023دبالتوسػط تو القابميػػة لمتغيػر او اي ػػذ ب يسػر الحمػػوؿ . بينمػا يشػػير رزوؽ 
 دلن تف المرونة تكوف فػي القػدر  عمػي التكيػؼ   وىػي ميػز  تسػاعد عمػن االنفتػاح باعتبارىػا
 اصػػػية تػػػنـ عػػػف القػػػدر  عمػػػي التكيػػػؼ والػػػتالـ    وميػػػز  تشػػػير دلػػػي االنفتػػػاح عمػػػي صػػػعيد 
القدرات والقوي واالسػتعداد مػف اانػث المػرء لتطويعيػا ومال متيػا بحػث تنطػوي عمػي قابميػة 

 التطويب . 
وتفيـ المرونة النفسية في كؿ ىذه الحاالت تنيا عممية   و البا ما يفتػرض  طػ  تنيػا 

 ن  Masten, 1994: 3ىذه فكر   اط ة  البا ما يوصؼ بيا ىذا المفيـو دسمة لمفرد و 
اف المرونػػػػة  APAوذكػػػػر فػػػػي تعريػػػػؼ المرونػػػػة لمامعيػػػػة ايمريكيػػػػة لمعمػػػػـو النفسػػػػية 

النفسػػية ىػػي عمميػػة تكيػػؼ وموالفػػة حسػػنة فػػي مواايػػة سػػوء الحػػاؿ والمصػػا ث والم سػػي او 
 اتااه مصادر الضغوط النفسية الكبير  .

ويكتنػؼ مصػػطمغ المرونػػة الغمػػوض  ويعبػػر عنػو بصػػور  عامػػة باعتبػػاره: القػػدر  عمػػن 
والقػػدر  عمػي التعػػافي والتاػػاوز  بصػالبة التحمػؿ  القػػدر  عمػن مواايػػة الشػدا د والمصػػاعث 
وىػذا يتسػؽ مػب المعنػن المغػوي  الضػا طة.السريب لمت ثيرات السمبية لمحػف الحيػا  وتحػداثيا 

ىػػذه الكممػػة مشػػتقة مػػف تصػػؿ التينػػي يعنػػن ا يقفػػز عمػػن او  دذ تف Resilienceلمصػػطمغ 
 ن.0201 002والشربينن    يتااوز او يستعيد . دابوحالو 

 تعريف المرونة اصطالحا :
ن دلػػػن تف مصػػػطمغ المرنػػػة نشػػػ  تصػػػال فػػػي ماػػػاؿ 2012دSedererيشػػػير لويمدسػػػدرير

عػد تعرضػيا لحالػة مػف عمـو الفيزياء ويعنن قػدر  المػاد  عمػن العػود  دلػن حالتيػا ايصػمية ب
قػػػو   ارايػػػة ت ػػػرى . ويػػػرى تنػػػو مػػػف المفػػػاىيـ  تيالضػػػغط الشػػػديد تو الحػػػرار  الشػػػديد  تو 

التعامػػؿ مػػب الطبيعػػة البشػػرية   لكونػػو يػػدؿ عمػػن قػػدر  المػػرء  فػػيياػػث تبنييػػا  التػػيالراقيػػة 
عمػػػن العػػػود  دلػػػن الحالػػػة التػػػي كػػػاف عمييػػػا قبػػػؿ تعرضػػػو ل بػػػر  الصػػػدمات تو الكػػػوارث تو 

 نSederer,2012: 55دطار الميدد  .اال 
والمرونة النفسية تيضا تعرؼ عمن انيا عممية دينامية تمكف ايفراد مف دظيػار تكيػؼ 
سػموكي عنػدما يواايػوف مواقػؼ عصػيبة تو صػادمة تو م سػاوية تو تيديػد تو حتػن مواقػػؼ 

 ن .Luthar, Cicchetti, 2000:543ضا طة د
  Resilienceن بالتحميػػؿ الترامػػات التػػي طرحػػت لمفيػػـو  0202وتناولػػت صػػفاء ايعسػػر د

وتنتين الي تفضيؿ ترامتو دلي المقابؿ العربي ا الصمود ا ويعتبر الصمود احد البنػاءات الكبػرى 
في عمـ النفس االياابي   فعمـ النفس ااياابي ىو المنحن الذى يعظـ القوى االنسانية باعتبارىػا 
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السػػا د  والشػػا عة والتػػي تضػػـ القصػػور وتواػػو الضػػعؼ  يتصػػيمة فػػي اانسػػاف مقابػػؿ المنػػاح قػػوى
 اانساني   وىذا اال تالؼ في الر ى ال يتعارؼ مب وحد  اليدؼ وىو تحقيؽ اود  الحيا  .

ويػػػػرى تنصػػػػار المدرسػػػػة اانسػػػػانية فػػػػي عمػػػػـ الػػػػنفس قػػػػدر  الفػػػػرد عمػػػػن العػػػػيش 
لتعػرض لمضػغوط وايحػداث الصػادمة بػؿ ربمػا واالزدىار وتحقيؽ ذاتػو بػالر ـ مػف ا

بسبث ىذه الضغوط وايحػداث العصػيبة   دذ  البػا مػا يعتبػر الشػ ص الػذى يتمتػب 
بالمرونػػة النفسػػية الضػػغوط والمشػػكالت فرصػػا لمنمػػو واالرتقػػاء الش صػػي   بمعنػػن 
  ر ال يبدو ايفراد ذوى المرونة النفسػية قػادريف عمػن مواايػة ايحػداث الضػا طة 

صػػيبة بصػػور  دياابيػػة فقػػط   بػػػؿ يعتبرونيػػا تحػػديات وفرصػػا ال تعػػوض لمػػػتعمـ والع
واالرتقػػػاء الش صػػػي و بالتػػػالي تكػػػوف المرونػػػة النفسػػػية تكوينػػػا نفسػػػيا يتاػػػاوز قػػػدر  
االفػػػراد عمػػػن المواايػػػة او التوافػػػؽ ااياػػػابي مػػػب المصػػػاعث واالحػػػداث الصػػػادمة   

صػػوره دياابيػػة فػػي مسػػار توظيػػؼ فالمرونػػة النفسػػية فرصػػة وقػػدر  لرفػػراد ل بحػػار وب
المصادر النفسػية واالاتماعيػة والبدنيػة والثقافيػة لممواايػة والتوافػؽ ااياػابي الفعػاؿ 
مػػب الضػػغوط وتحػػداث الحيػػا  الصػػادمة مػػب المحافظػػة عمػػي اليػػدوء واالتػػزاف النفسػػي 
وسرعة البرء مف الت ثيرات السمبية ليذه الضغوط وايحداث الصػادمة والعػود  سػريعا 

 ن .unger, 2008 :218لن ااحساس باود  الواود الذاتي او التنعيـ الذاتي دد
ن اف المرونػػة ىػػي تسػػموث مػػف ايسػػاليث 0200:  0 وذكػػرت فوقيػػة رضػػواف د

االسػػػتاابة العقميػػػة لمفػػػرد والتػػػي تمكنػػػو مػػػف دد ػػػاؿ تغيػػػرات  فػػػيالمعرفيػػػة التػػػي تبػػػدو 
الحيػا    بحيػث يتقبػؿ الفػرد  وادانية او سموكية او فكرية عمن المواقؼ الم تمفة في

ىذه التغيػرات عػف طيػث  ػاطر وي  ػذ ب يسػر الحمػوؿ التػي يمكػف الوصػوؿ بيػا الػن 
 التوافؽ ااياابي مب النفس ومب البي ة المحيطة بو.

ىػػذا وتعتبػػر ىػػذه المرونػػة قػػو  تعويضػػية دالػػة عمػػن صػػحة الفػػرد النفسػػية   فعػػن 
المرونػػة ىػػي قػػدر  الفػػرد عمػػي عالمػػة مػػف عالمػػات النضػػ  العقمػػي . وىنػػا ناػػد ػف 

التوافػػػػؽ مػػػػب المواقػػػػؼ التػػػػي تتصػػػػؼ بػػػػالمحف تو الشػػػػدا د او الضػػػػغوط النفسػػػػية او 
المشكالت   حيث يعيد التفكير تكثر مف مر  مف تاؿ الوصػوؿ دلػي اليػدوء والراحػة 

 النفسية دوف الشعور بالعاز.
مػف المواقػؼ كما تعػرؼ عمػي تنيػا القػدر  عمػي تحػدى تي تػ ثير سػمبن او شػدا د نػااـ 

الحياتيػة الضػا طة   االمػر الػذى يػ دى الػن تاػاوز ىػذه المواقػؼ بشػكؿ دياػابي مػف ااػػؿ 
مواصمة الحيا  بصور  ايد  .امػا عػف المفيػـو مػف الوايػة االاتماعيػة ناػده يتضػمف تقبػؿ 
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او الماادلػػة   ايمػػر الػػذي  الػػرتياآل ػػريف تثنػػاء التواصػػؿ او التفاعػػؿ معيػػـ وعػػدـ فػػرض 
 ن0200:  0  فوقية رضواف دالتوافؽ البينش صي .ي دى الن عدـ 

ن المرونػػػػة Reivich,K&Shatte,A, 2002:9وعرفػػػػت كػػػػاريف ريفيتشواندلروشػػػػاتن د
ب نيػػػا ا القػػػدر  عمػػػن المثػػػابر  والتماسػػػؾ النفسػػػي فػػػن مواايػػػة مصػػػاعث وضػػػغوط الحيػػػا  او 

 موااية الشدا د والمحف ا .
عمػن انيػا بنػاء عػاـ  سييا  البحيث الحيال  المرونة النفسية فىالباحثة وأخيرا تعرف 

يشػػير الػػن قػػدر  االفػػراد عمػػن التوافػػؽ النفسػػي مػػب المواقػػؼ والبي ػػات التػػي تفػػرض عمػػييـ   
والتغمث عمن الظروؼ والضغوط التػي تفرضػيا ىػذه المواقػؼ . والتكيػؼ مػب الواقػب وابػداع 

ما انيا تشير الػن لاػوء حموؿ مبتكره لممشاكؿ   وزياد  ارتباطيـ مب باقي تفراد الماتمب  ك
 ايفراد لنقاط القوه لدييـ   واست داـ مياراتيـ وكفاياتيـ الذاتية الدا مية االست داـ االمثؿ 

 سمات الطالب ذوى المرونة النفسية:

ن  وصػػػػفا لمطػػػػالث ذوى المرونػػػػة النفسػػػػية يوضػػػػغ 1974:5دGarmezyقػػػػدـ اػػػػارميزى
   :انيـ

 قبدسٌٔ ػهٗ انؼًم ٔانهؼت ثصٕسِ جٛذح  -

 نذٚٓى رٕقؼبد يشرفؼخ  -

 نذٚٓى يشكض ظجػ داخهٙ  -

 يغزٕٖ ئٚجبثٙ يٍ رقذٚش انزاد ٔفؼبنٛخ انزاد ٔانزهقبئٛخ.  -

 ن ماموعة ت رى مف ال صا ص منيا:1991:6د Benardويضيؼ بينارد
 انزٕقؼبد انًشرفؼخ  -

 انًؼُٗ اإلٚجبثٙ نهذٛبح  -

 ٔظٕح انٓذف يٍ انذٛبح  -

 انكفبءح ٔانقٕح انشخصٛخ ٔيٓبساد دم انًشكالد  -

 انؼالقبد انجٛذح يغ اٜخشٍٚ . -

يػػ دى واػػػود ىػػذه ال صػػػا ص سػػػويا الػػن منػػػب التػػػدىور السػػموكي   وتسػػػاعد الفصػػػوؿ 
المدرسػػية التػػي تػػوفر فرصػػا لتفاعػػؿ وانػػدماج التالميػػذ فػػي بي ػػة تعمػػـ تعػػاوني والمشػػاركة فػػي 
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مػػف ااناػػاز ايكػػاديمي عػػامال تساسػػيا فػػي تكػػويف وضػػب تىػػداؼ الػػتعمـ والتوقعػػات العاليػػة 
المرونة النفسية لدى ى الء الطالث  وعف طريؽ مثؿ ىذا االرتباط ااياابي نػوفر لمتالميػذ 

 تحصينا قويا ضد الت ثيرات السمبية لظروؼ الحيا  العصيبة .
 ن صا ص الش صية المرنة نفسيا كاآلتي:0200وقد ذكرت فوقية رضواف د

الش صية المرنة نفسيا تد ؿ السرور عمن الػنفس وعمػن البي ػة  هة :المرح والفكا -0
 المحيطة بيا 

الش صػػية المرنػػة تسػػتفيد مػػف كممػػا يقػػدـ الييػػا مػػف نقػػد  تقبييا النقييد دون حييرج : -0
ميمػػا كانػػت مصػػادر    وتعيػػد تقيػػيـ المواقػػؼ وتعػػدؿ مػػف االعمػػاؿ بااضػػافة الػػن 

عػػػاد  النظػػػر الػػػن القػػػوه عمػػػن ممارسػػػة النقػػػد الػػػذاتي مػػػف  ػػػالؿ مرااعػػػة  الػػػذات وا 
 ايفكار .

يقرت اآل ر فن المواقؼ الم تمفة ممػا ياعمػو قػادر عمػن  الشخص المرن نفسيا : -3
 فيـ النفس وفيـ اآل ريف .

الش صية المرنة لدييا القػدر  عمػن الطاقػة النفسػية ال يتمتػب بيػا اآل ػريف  العفو : -3
يف والتواصػػػؿ   فيػػي تعفػػػو عػػف مػػػف ظمميػػا او عػػػف مػػف تسػػػاء الييػػا .عػػػف اال ػػر 

 معيـ وتبادؿ االفكار فيما بينيـ 

الش صػػػية المرنػػػة ىػػػي التػػػي تتمتػػػب بقػػػدر مػػػف التوافػػػؽ  التمتيييص بصيييحة نفسيييية : -0
 الميني واالسرى واالاتماعي والش صي .

الش صية المرنة دا مػا تسػتعيف بالصػبر فػي الشػدا د والمواقػؼ  الصبر والمثابرة : -1
كمػػػا اف ليػػػا القػػػدر  عمػػػن بػػػذؿ  –تسػػػرع الم تمفػػػة   والتػػػروي وعػػػدـ االنػػػدفاع او ال

 الايد مف ااؿ تحقيؽ النااح .

الش صية المرنة ليا القدر  عمن تكػويف صػدقات مػب اآل ػريف  تكوين الصدقات : -2
 والتواصؿ معيـ وتبادؿ االفكار فيما بينيـ .

:  1  فوقيػػػة رضػػػواف د يعطػػػن كػػؿ مػػػف حولػػػو المسػػتطاع. القييدرة عميييى العطيييا : -3
 ن0200

ن سػبب مكونػات Reivich,K&Shatte,A.2002:9يتشواندلروشػاتن دحػددت كػاريف ريف
 اساسية لممرونة النفسية :
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القدر  االولػن ىػي الوعى باالنفعاالت والمشاعر او تنظيم االنفعاالت والمشاعر : -1
تسػيطر عميػو  وعنػد الضػرور     تعرؼ المرء وتحديده لالنفعاالت والمشػاعر التػن

 القدر  عمن ىذه المشاعر واالنفعاالت .
يتميػز ذوو المسػػتويات العاليػة مػػف المرونػػة ضيبط او السيييطرة عمييى االنييدفاعات : -2

النفسية بالقدر  عمن تحمؿ الغموض   وبالتالي ال يندفعوف ىكػذا بػدوف وعػن الػن 
ر ومعالاػػة االشػػػياء او صػػنب وات ػػاذ قػػػرارات متعامػػة متسػػرعة . دذ يمكػػػنيـ التػػدب

 االحداث ت مميا قبؿ ات اذ قرار .

: اف يتبػػػب االنسػػػاف اسػػػموث الوصػػػؼ والتفكيػػػر والتفسػػػير التفػػػا لي   ومػػػا  التفييياؤا -3
نعنيو ىو التفا ؿ الواقعي الذى يبعد عف االوىػاـ  يػر المسػتند  عمػن اسػس عمػن 

مشػكالتو مػف ارض الواقب   والتفا ؿ الواقعي ىو الػذى يػدفب االنسػاف باتاػاه حػؿ 
  الؿ ر ية الواقب ووصفو وتفسيره بدوف مزايد  وتممس كؿ اوانث ال ير فيو .

يعنن القدر  عمػن التفكيػر الشػامؿ المتعمػؽ فػي المشػكالت التػي التحميا النسب  : -4
توااييػػػػا   ومػػػػف يحصػػػػموف عمػػػػن دراػػػػات مرتفعػػػػة عمػػػػن المقػػػػاييس التػػػػي تقػػػػيس 

نظػػر الػػن المشػػكالت مػػف زوايػػا المرونػػة النفسػػية ىػػـ االشػػ اص القػػادروف عمػػن ال
متعػػػػدد  لمتبصػػػػر بم تمػػػػؼ العوامػػػػؿ المسػػػػببة ليػػػػا و الحمػػػػوؿ الم تمفػػػػة المحتممػػػػة 

 لمتغمث عمييا .

يعنػػػػن القػػػػدر  عمػػػػن قػػػػراء  وفيػػػػـ انفعػػػػاالت ومشػػػػاعر اآل ػػػػريف   ويسػػػػاعد التعيييياطف : -0
التعػػػػاطؼ االفػػػػراد عمػػػػن دقامػػػػة واالسػػػػتمرار فػػػػن العالقػػػػات االاتماعيػػػػة المتبادلػػػػة مػػػػب 

 يف   واف العالقػػػات االاتماعيػػػة القا مػػػة عمػػػن التعػػػاطؼ تعتبػػػر اياابيػػػة وعامػػػؿاآل ػػػر 
 وقاية مف االضطرابات النفسية والسموكية .

 فعالية الذات :
عمػن حػؿ المشػكالت   وتػرتبط فعاليػة الػذات از يػا بمعرفػة  ةتعنن ثقو المػرء فػي قدرتػ

قوتػػو لتمكينػػو مػػف المػػرء لمكػػامف قوتػػو وبػػاطف ضػػعفو وتركيػػزه عمػػن حسػػف توظيػػؼ مكػػامف 
رات المرتكػػػز  عمػػػن فكػػػر  امػػػف الميػػػ ةالتوافػػػؽ ااياػػػابي مػػػب احػػػداث الحيػػػا    وىػػػن ماموعػػػ

 التمكف مف التوافؽ مب احداث ووقا ب الحياه السمبية واالياابية .

 اتخار المخاطر المحسىبة : 

ٚقصذ ثٓ ب االع زؼذاد ندق ذاو ػه ٗ انًخ بغشح انًذغ ٕثخ أ انًُبع جخ ،ٔرجشٚ ت 

 ٔاالػزقبد ثأٌ انًذبٔنخ ٔانخطأ ثم ٔانفشم ادٛبَب جضء يٍ انذٛبح . االشٛبء
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تحػػافظ  التػػيىميػػة التعػػاطؼ واعتبػػاره حمقػػة الوصػػؿ تكمػػا اكػػدت ريفيػػتش عمػػن 
 عمن العالقات االاتماعية المتبادلة بيف الناس .

 أبعاد المرونة النفسية :

تف ابعػػاد المرونػػة ت تمػػؼ بػػا تالؼ  –فػػي حػػدود مػػا توصػػمت دليػػو  -الحظػت الباحثػػة 
تعريفاتيػػا والتػػي تعػػددت وتنوعػػت وايػػات النظػػر فييػػا بػػا تالؼ وتعػػدد المفسػػريف فبالنسػػبة 

المرونػػة النفسػػية تكػػويف ثنػػا ي البعػػد يتضػػمف : التعػػرض ن يػػرى اف 2008:3د Rutterلروتػػر
 .لتوافؽ ااياابي معيا مما يرتث نوات  دياابية لممتاعث وايزمات والصدمات   وا

 كما يتضمف ىذا المفيـو ثنا ي البعد نوعيف مف ايحكاـ:
 .Positive adaptationالتكيؼ والتعديؿ ااياابي األوا:

 ن.Rutter, 2008:3داللة ومعنن ال طر تو ايحداث الصادمة دالثان :
تىػػـ مكونػػات المرونػػة النفسػػية كمػػا  حػػد ن التكيػػؼ ااياابي0223وبينمػػا يعتبػػر اناػػر د

يبدو في السموؾ الداؿ عمن الكفاء  االاتماعية او النااح في تداء ميػاـ معينػة فػي مرحمػة 
مػػف مراحػػؿ الحيػػا    مثػػؿ  يػػاث م شػػرات التػػوترات والضػػيؽ النفسػػي بعػػد التعػػرض لكػػوارث 

 ن.Ungar,2004:341و احداث صادمة .دت
الػػػػن اف المرونػػػػة النفسػػػػية  تتضػػػػمف عػػػػامميف ن  0201والشػػػػربينيد  وتشػػػػار ابػػػػوحالو 

 تساسيف ىما :
 تعرض المرء لتيديد حقيقي او محف شديد  او مصاعث واحداث ضا طة .-

تحقيؽ المرء تكيؼ او موااية دياابية عمن الر ـ مف الت ثيرات السػمبية ليػذه المحػف -
 عمن عممية النمو النفسي .

المكونػات ايساسػية لمػا يصػغ تسػميتو وتواد عد  م شرات نستطيب بناء عمييا تحديد 
 ظاىر  المرونة النفسية وىن : 

أٌ ٚظٓش األفشاد انًؼشظٌٕ نًخبغش انًذٍ ٔانظشٔف انعبغطخ َ ٕار  اسرقبئٛ خ -1

 أفعم يٍ انًزٕقغ.

 انزكٛف ٔانًٕاجٓخ اإلٚجبثٛخ ثبنشغى يٍ انزؼشض نهًذٍ ٔانخجشاد انعبغطخ .-2

دتبػػػػػوحالوه  ممحػػػػػف والظػػػػػروؼ الضػػػػػا طة.سػػػػػرعة التعػػػػػافي مػػػػػف التػػػػػ ثيرات السػػػػػمبية ل
 ن.  002: 0201.والشربيني
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لقد حددت الباحثة في ضوء تعريػؼ المرونػة النفسػية الػذي وضػحتو سػابقا اف المرونػة 
 تتكوف مف  مسة ابعاد ر يسية :

يتمثؿ فػي قػدر  الفػرد عمػن الػوعن بانفعاالتػو الم تمفػة وتوايييػا االتزان االنفعال  :و-
التوايو الصحيغ والقدر  عمن التحكـ فييا والسيطر  عمييا مػب تعػدد المواقػؼ التػن يمػر بيػا 

 وا تالفيا . 

ثقػػػة المػػػرء فػػػي قدرتػػػو عمػػػي حػػػؿ المشػػػكالت ومعرفػػػة مكػػػامف قوتػػػو فعاليييية اليييذات :-
مػف التوافػؽ االياػابي مػب احػداث الحيػا  وتحػدياتيا وضعفو وحسف توظيفو لمواىبػو ليػتمكف 

 والسعي لتحقيؽ اىدافو. وقدرتو عمن تقبؿ النقد واالستفاد  منو.
القػػػدر  عمػػػن انشػػػاء وتكػػػويف عالقػػػات ااتماعيػػػة سػػػوية مػػػب العالقيييات االجتماعيييية :-

 اال ريف والمحافظة عمييا واالنػدماج وسػط الاماعػة  وتقبػؿ اآل ػريف والقػدر  عمػن التسػامغ
 والعفو مب الذات واآل ريف   بالر ـ مف ا تالفيـ عنن  ومساعد  اآل ريف.

ىػو القػدر  عػؿ تحمػؿ الظػروؼ الصػعبة التػي يتعػرض ليػا الفػرد بػروح عاليػة الصبر:-
ونفػػػس راضػػػية دوف تسػػػرع واالنػػػدفاع فػػػي رد الفعػػػؿ  والقػػػدر  عمػػػي المثػػػابر  والامػػػد اناػػػاز 

 الطموحات ومياـ الحيا .
لقػػػدر  عمػػػن النظػػػر الػػػن الصػػػعوبات واالزمػػػات مػػػف زوايػػػا متعػػػدد  احيييا المشيييكالت :-

لمتبصػػػػػر بم تمػػػػػؼ العوامػػػػػؿ المسػػػػػببة ليػػػػػا والحمػػػػػوؿ الم تمفػػػػػة المحتممػػػػػة لمتغمػػػػػث عمييػػػػػا و 
 مواايتيا   والبحث عف افكار ابداعية وبدا ؿ متعدد  واستشار  تىؿ ال بر  .

 ثانيا : التدف  النفس  :
 التعريف المغوي :
 في معاـ المعاني الاامب : فؽتد تعريؼ و معنن

 فعؿ :تمدمفَّؽم 

 ماتدمفِّؽ   فيو تدفًُّقا يتدفَّؽ   تدفَّؽم 

رمى   ىمطمؿم  تمدمفَّؽم  بَّثم   ام  اْلمماءا : تمصم

 اسـ :تمدمفُّؽ

 تمدمفَّؽم  مصدر



 

 

 

االنشطة  فيضوء المشاركة في  العالقة بيف المرونة النفسية والتدفؽ النفسي لدى عينو مف المراىقيف
 ةالالصفي

 

 2019 مايو العدد     والعشرون  الخامسالمجمد 
29 

َْجَََٓش أََيبوَ  ٍْ أَْػهَٗ انَججَِم : َغَضاَسرَُٓب ، َعٛاَلَََُٓب رََذفُّقِ  اِ ِِ ِي َٛب ًِ  ان

 تعريف عمم النفس :
يعػػد التػػدفؽ النفسػػي حالػػة نفسػػية دياابيػػة تنسػػاث فييػػا المشػػاعر وتػػ ثر بشػػكؿ اياػػابي 
عمػػػن االنسػػػاف لتحقيػػػؽ مػػػا يطمػػػغ دليػػػو ويحسػػػف مػػػف ادا ه   ويعتبػػػر التػػػدفؽ مػػػف ال بػػػرات 
االنفعاليػػػة االياابيػػػة تثنػػػاء النشػػػاط الممػػػارس وحالػػػة نفسػػػية سػػػار  يمكػػػف اف نشػػػعر بيػػػا فػػػن 

موسػيقية نايػد  ةو العػزؼ عمػن  لػتاثنػاء المشػاركة فػن رياضػة نحبيػا  -مدرسةال -العمؿ  
حالػػة تحػػدث لمفػػرد وتتبػػايف درااتيػػا ومسػػتوياتيا تبعػػا لمػػا يمثمػػو النشػػاط  فيػػياسػػت داميا   

 ت تمؼ مف فرد دلن   ر . ةلمفرد الذى يمارسو مف متع
ؼ يصػؼ النػاس ن لقد رتينا كيػ0442دCsikszentmihalyiويذكر مييالنشكزينتمييالن

ال صػػػا ص المشػػػتركة لم بػػػر  الماثمندالتػػػدفؽن حيػػػث ااحسػػػاس بػػػ ف ميػػػارات الفػػػرد كافيػػػة 
لمتعامػػؿ مػػب التحػػديات التػػي تقابمػػو   فػػي نظػػاـ عمػػؿ مواػػو نحػػو اليػػدؼ   وواػػود القواعػػد 
التػي تقػػدـ تدلػػة واضػػحة حػوؿ مػػدى اػػود  ايداء.عنػػدما يكػوف التركيػػز كثيػػؼ لدراػػة تنػػو ال 

متبقػػي لمتفكيػػر فػػي تي شػػيء  يػػر ذي صػػمة   تو لمقمػػؽ بشػػ ف المشػػاكؿ.  يواػػد تي اىتمػػاـ
ي تفػػي الػػوعي الػػذاتي   ويصػػبغ الشػػعور بالوقػػت مشػػوىًا. دف النشػػاط الػػذي ينػػت  مثػػؿ ىػػذه 
التاػػػارث مػػػريغ لمغايػػػة لدراػػػة تف النػػػاس عمػػػن اسػػػتعداد لمقيػػػاـ بػػػذلؾ لمصػػػمحتيا ال اصػػػة  

  طيػًرا حتن عنػدما يكػوف ايمػر صػعًبا تو  وعدـ االىتماـ بما سيعود عمييـ منو بعد ذلؾ 
وذلػػؾ  الصػػدفة ولكػف كيػػؼ تحػػدث مثػػؿ ىػػذه التاػػارث؟ قػػد يحػػدث تػػدفؽ تحياًنػػا عػػف طريػػؽ 

ويطػػػرح  مًعػػا قػػد يكػػوف ايصػػدقاء يتنػػاولوف العشػػاء  المثػػاؿ بسػػبث مصػػادفة وعمػػن سػػبيؿ 
تحػػدىـ موضػػوًعا يشػػمؿ كػػؿ شػػ ص فػػي المحادثػػة  وتحػػدىـ يبػػدت فػػي نشػػر النكػػات وقػػص 

و تادىـ يميوف ويشعروف بالرضا عػف بعضػيـ الػبعض. فػي حػيف تف مثػؿ ىػذه  القصص 
ايحداث قد تحدث بشكؿ عفوي   فمف ايراغ تف التدفؽ سوؼ ينت  دما عف نشػاط مػنظـ 
  تو مػػف قػػدر  الفػػرد عمػػػن داػػراء التػػدفؽ  تو كالىمػػا  ويضػػػيؼ مييػػالن لمػػاذا نمعػػث لعبػػػة 

عمينػػا القيػػاـ بيػػا كػػؿ يػػـو عمػػؿ تو الامػػوس فػػي  ممتعػػة فػػي حػػيف تف ايشػػياء التػػي يتعػػيف
 . (Mihaly Csikszentmihalyi,1990: 71)المنزؿ  البًا ما تكوف مممة ادًا؟ 

ن ب نو الشعور بالسيطر  الكاممة عمن ما يحيط بو وحػددا 0444وذكر سبرينكوروناى د
واف يسػػبؽ شػػرطاف لحػػدوث التػػدفؽ ىمػػا التركيػػز الشػػامؿ عمػػن النشػػاط واالسػػتمتاع بمدارتػػو  

ة التػػػػػػػدفؽ االعتقػػػػػػػاد بػػػػػػػالتوازف بػػػػػػػيف تحػػػػػػػديات الموقػػػػػػػؼ والميػػػػػػػارات الش صػػػػػػػػية . يػػػػػػػممع
(Ghanisuprick& Rooney, 1999 : 230) .  
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ن اف التػػدفؽ ىػػو حالػػة مػػف نسػػياف الػػذات عكػػس الت مػػؿ 0222ويػػرى اولمػػاف د
واالاترار والقمؽ واالستغراؽ في ايداء مب الشعور بالسرور والذى يكػوف ىػو الػدافب 

ايعسػر.  صػفاءوالمحفز والذي يسيـ فن الت فيؼ مػف االضػطرابات االنفعاليػة . د 
 ن . 033:  0222

اف حالػػػة التػػػدفؽ ىػػػن حالػػػة Jakson& Marchوقػػػد ذكػػػر ااكسػػػوف ومػػػارش 
موقػؼ تكػوف  انفعالية  نيو تحدث عندما يكوف الشػ ص منػدماا كميػا فػن ايداء فػن

فيو الميارات الش صية متوازنة مب متطمبات التحدي وفييػا يعػيش الفػرد حالػة تغيػر 
 ن .   00: 0200لموعي فن ايداء وانغماس فن النشاط . د يوسؼ. 

ن التدفؽ بانو حالة وادانية تتضمف اندماج الفرد 0200وعرفت ىبو اسماعيؿ د
  واالنػػدفاع بحيويػػة نحػػو اينشػػطة مػػب مػػا يقػػوـ بػػو مػػف عمػػؿ   والتركيػػز التػػاـ عميػػو 

المرتبطة بو   مب دحساس عاـ بالنااح فن التعامؿ مب ىذه اينشطة   مػب وضػوح 
 ن. 0:0200ايىداؼ والقدر  عمن التحكـ بيا دىبو اسماعيؿ . 

يػػػرى كػػػؿ مػػػف عبػػػد اليػػػادي عبػػػده وفػػػاروؽ عثمػػػاف اف حالػػػة التػػػدفؽ تعػػػد احػػػد و 
ااياابي وانو يمعث دورا حاسما فػن تعزيػز  الظواىر ااياابية فن مااؿ عمـ النفس

نمػػػو ميػػػارات الفػػػرد والبحػػػث عػػػف التحػػػديات المتزايػػػد  كاػػػزء تساسػػػي وسػػػوى لمحيػػػا  
اانسانية   ويمثؿ التدفؽ عنصرا مػف عناصػر االبتكػار عنػد الفػرد كمػا يسػاعد عمػن 
 تيي تو لموااية التحديات والصعاث   ويعمؿ التػدفؽ عمػن تشػايب الفػرد تثنػاء قيامػو
بالعمػػؿ عمػػن التقميػػؿ مػػف مواقػػؼ القمػػؽ والتػػوتر لمقيػػاـ بمسػػتوى تداء مميػػز   وتحػػرؾ 
حالػػة التػػدفؽ تطػػور الفػػرد ودفعػػو الػػن مسػػتوى اعمػػي لتحفيػػز وتحسػػيف الحالػػة النفسػػية 
فضػػال عػػف تنػػو يعمػػؿ عمػػي زيػػاد  الميػػارات الش صػػية   وتطفػػن حالػػة التػػدفؽ عمػػي 

اثناء القياـ بالعمؿ واالستغراؽ فيو وتسػاعد الفرد السعاد  والشعور باالبتياج والمتعة 
حالػػػة التػػػدفؽ عمػػػن تحديػػػد تىػػػداؼ الفػػػرد واالىتمػػػاـ بالحيػػػا  ككػػػؿ وتزيػػػد مػػػف المثػػػابر  

  وىػػػذا ىػػػو التعريػػػؼ الػػػػذى ن 4: 0203وتحسػػػيف ايداء . د عبػػػداليادى وعثمػػػاف. 
 تبنتة الباحثة فن البحث الحالي .

 أبعاد التدف  :
 بعذ كاالتي  00( التذفك الي 8102اروق عثمان )ولذ لسم عبذالهادي عبذي وف

 البعد االوؿ : االفعاؿ والتركيز عمن المحظة الحاضر  .
 البعد الثاني : اندماج الفعؿ بالوعي .
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 البعد الثالث : فقداف الوعي .
 البعد الرابب : االحساس بالضبط والسيطر  عمي المواقؼ الميمة .

 ت .البعد ال امس  :فقداف االحساس بالوق
 البعد السادس : االستمتاع الذاتي حيث القياـ بالنشاط كفاية .

 البعد السابب : تغذية رااعة فورية .
 البعد الثامف : الشعور بامتالؾ القدر  عمن النااح فن الميمة .

 البعد التاسب : الشعور باالستغراؽ فن ال بر  يفوؽ اى متطمبات ا رى .
 اتااه العمؿ .البعد العاشر : اىداؼ واضحة نحو 

 البعد الحاديعشر : التوازف بيف التحدي والميار  
 التدف  والشخصية ذاتية الهدف:

نالحػػػظ تثنػػػاء القػػػراء  عػػػف حالػػػة التػػػدفؽ   انػػػو حالػػػة  اصػػػة وفريػػػده تنبػػػب مػػػف دا ػػػؿ  
االنسػػػاف وبػػػالر ـ مػػػػف ذلػػػؾ فقػػػػد ركػػػزت نظريػػػػة التػػػدفؽ وابحاثػػػػو عمػػػن الظػػػػواىر بػػػدال مػػػػف 

ميكيػػػات التاربػػػة المتكػػػرر  والظػػػروؼ التػػػي تكػػػوف ىػػػذه التاربػػػة الش صػػػية بيػػػدؼ فيػػػـ دينا
مثاليػػة فػػي ضػػو يا   اف تاربػػة التػػدفؽ ىػػي تاربػػة عالميػػة بػػالر ـ مػػف تنػػوع البشػػر وتنػػوع 
الحالػة التػػي يمػػر بيػا كػػؿ فػػرد وتاعمػو يشػػعر بحالػػة التػدفؽ   فكػػؿ مػػنيـ ي تمػؼ فيمػػا يفعػػؿ 

 وفيما يحث وفيما يشعره بحالة التدفؽ .
ىػػي الش صػػية التػػي تسػػتمتب بالحيػػا  او تفعػػؿ  –ة ذاتيػػة اليػػدؼ واضػػحة دف الش صػػي

تي شػػيء مػػف تاػػؿ الشػػيء نفسػػو بػػدال مػػف الر بػػة فػػي تحقيػػؽ ىػػدؼ  ػػاراي فيمػػا بعػػد مػػف 
.يتميػز ىػذا النػوع مػف الش صػيات بميػارات  (Csikszentmihalyi,1997:99)ىذا الشيء 

قػػاء فيػػو لمػػدي معػػيف بغػػض النظػػر عاليػػة فريػػد  تسػػاعد الفػػرد عمػػي الػػد وؿ الػػي التػػدفؽ والب
عػػػػف الظػػػػروؼ والمالبسػػػػات المحيطػػػػة   وتتضػػػػمف ىػػػػذه الميػػػػارات الفريػػػػد  الفضػػػػوؿ العػػػػاـ 

نػو القػدر  عمػي التػ ثر عواالىتماـ بالحيا  ككؿ والمثابر  والمركزية الذاتية البسيطة مما ينػت  
 ن. 03: 0200بدافب العا د الدا مي . دمرعي يونس   

 التدف  سمة ام حالة : 
بػػيف العممػػاء فيمػػا يتعمػػؽ بمػػا اذا كػػاف التػػدفؽ يمثػػؿ حالػػة اـ سػػمة  نظػػرييواػػد  ػػالؼ 

سػػمة بمعنػػن سػػموؾ يصػػدر عػػف الفػػرد بشػػكؿ منػػتظـ وثابػػت نسػػبيا عمػػن عكػػس  –ش صػػية 
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ن الػن الش صػية 0442تكػوف  يػر منتظمػة   وقػد تشػار سػكزنتمييالن د التػيمعنن الحالة 
ثابػات  ارايػة  وبنػاء ب المياـ واالنشطة كغاية في ذاتيا دوف انتظػار االساعية لمتعامؿ م

عمػػػن ىػػػذا التعريػػػؼ نفيػػػـ انػػػو يواػػػد اشػػػ اص معينػػػيف يمتمكػػػوف  صػػػا ص نفسػػػية معينػػػة 
 تاعميـ اكثر احتماال لمعايشة  بر  التدفؽ بغض النظر عف الموقؼ .

 سابقة: دراسات
اولػػػت متغيػػػر المرونػػػة النفسػػػية   تنقسػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة دلػػػي محػػػوريف : دراسػػػات تن

ودراسات تناولت متغير التدفؽ النفسي . وفن حػدود مػا توصػمت لػو الباحثػة لػـ تاػد دراسػة 
امعػػػت بػػػيف المتغيػػػريف   وقػػػد عرضػػػت الباحثػػػة لمدراسػػػات التػػػي تناولػػػت المراحػػػؿ العمريػػػة 

 الم تمفة والتي قارنت بيف المتغيرات الديمو رافية الم تمفة .
 المرونة النفسية  وعالقتها ببعض المتغيرات االخرى : دراسات تناولت 

تعػػػػددت الدراسػػػػات التػػػػي تناولػػػػت الفػػػػروؽ بػػػػيف الماموعػػػػات العرقيػػػػة او الديمو رافيػػػػة 
وعالقتيػا المرونػة النفسػية بمفيػـو الػذات والكفػػاء  الذاتيػة واليويػة العرقيػة وميػارات التعامػػؿ 

وتحسػػػػػيف الكفػػػػػاء  الوادانيػػػػػة  مػػػػػب اي ػػػػػريف والحيػػػػػا  الضػػػػػا طة وتحسػػػػػيف اػػػػػوده الحيػػػػػاه 
 واستراتيايات ددار  الصراع و اارشاد العقالني االنفعالي السموكي .

بعنييوان الفييرو  فيي  (Kearney Lakeisha, 2010الكيشييا كييونى  ففػػي دراسػػة 
مفهييوم الييذات والهوييية العرقييية والكفييا ة الذاتييية والمرونيية بييين الطييالب األميييركيين ميين 

وىػػدفت لدراسػػة اآلثػػار المترتبػػة عمػػن اسػػتمرار أصييا أفريقيي  الموهييوبين ومييير الموهييوبين 
ايمػػػريكييف مػػػف تصػػػؿ تفريقػػػي فػػػي بػػػرام  الموىػػػوبيف و المقارنػػػة لمعرفػػػة اال تالفػػػات فػػػي 

لذات واليوية العرقية  والكفػاء  الذاتيػة  والمرونػة النفسػية   بػيف الطػالث الموىػوبيف مفيـو ا
و يػػر الموىػػوبيف مػػف تصػػؿ دفريقػػي. عمػػن واػػو التحديػػد  قيمػػت الدراسػػة دذا كػػاف الطػػالث 
الموىػػوبيف تكثػػر مرونػػة وارتفاعػػا فػػي الكفػػاء  الذاتيػػة ومفيػػـو الػػذات  والتعبيػػر عػػف المواقػػؼ 

عرقيػػػػة  وتحقيػػػػؽ معػػػػدالت تعمػػػػن  مقارنػػػػة بػػػػالطالث  يػػػػر الموىػػػػوبيف. الم تمفػػػػة لميويػػػػة ال
است دمت ىذه الدراسة  ا تبارات مػاف ويتنػي لمعينػات المسػتقمة لدراسػة مػا دذا كانػت ىنػاؾ 

ذكػور و  32/00طالػث مػف الموىػوبيف دف    32فروؽ ذات داللة دحصا ية بيف دراػات 
دنػػاثن  00ذكػػور و  33/01ف   طالبػػا  يػػر موىػػوبيف د 33دنػػاثن طالبػػا وطالبػػة و  00

طالبػػا وطالبػػة عمػػن المتغيػػرات ايربعػػة: الكفػػاء  الذاتيػػة  والمرونػػة النفسػػية   ومفيػػـو الػػذات 
واليويػػػة العرقيػػػة. وتشػػػار تحميػػػؿ البيانػػػات تف الطػػػالث فػػػي العينػػػة الموىػػػوبيف سػػػاموا تعمػػػن 

ت م تمفػة فػي اليويػة م شرات في المرونة والمفاىيـ الذاتية والكفاء  الذاتية  وكذلؾ مستويا
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العرقيػػػة. كمػػػا ىػػػو متوقػػػب  وتشػػػارت النتػػػا   تيضػػػا اف الطػػػالث  الموىػػػوبيف حصػػػموا عمػػػن  
 الدراات ايعمن مف  ير الموىوبيف . 

( بعنيوان مهيارات التعاميا (Perham Holly,2012هولىبيرهيانوفن  دراسة 
نتا ايػا    تشػارت مص اآلخرين لمطمبية الموهيوبين: الحيذر مقابيا المرونية النفسيية

دلػػػػن تف الميػػػػارات التػػػػي  تػػػػرتبط بقػػػػو  بػػػػيف الانسػػػػيف ىػػػػي : ماػػػػاؿ تحديػػػػد اليويػػػػة  
ومستوى الموىبة. وقد حصؿ ايطفاؿ ااناث الموىوبيف عمن مستويات تعمن بكثير 
في  ميارات التعامؿ مب اآل ريف بشكؿ عػاـ  وتحديػدا ايطفػاؿ الموىػوبيف. ولػوحظ 

ايطفػػػاؿ الموىػػػوبيف وميػػػاراتيـ الش صػػػية. ارتبػػػاط كبيػػػر تيضػػػا بػػػيف مسػػػتوى قػػػدرات 
وتشير االتااىات في البيانات الن انو كمما زادت القػدرات المعرفيػة لرطفػاؿ  زادت 
ميػػاراتيـ الش صػػية تيضػػا  وحصػػؿ ايطفػػاؿ مرتفعيالموىبػػة عمػػن دراػػو عاليػػة فػػي 

ضػا المزايا االاتماعية بالنسبةيقرانيممن فضيالموىبة باعتداؿ . ومب ذلؾ  لوحظ تي
تنو عمن الر ـ مف ارتباط المتغيػريف بقػو   لكػنيـ ال يتناسػبوف مػب بعضػـ. فػي حػيف 
تف ايطفػػػاؿ الػػػذيف كانػػػت قػػػدراتيـ اادراكيػػػة تعمػػػن مػػػف المتوسػػػط  كانػػػت ميػػػاراتيـ 
الش صػػية فػػي المػػدى المتوسػػط. وىػػذا يشػػير دلػػن تف ايطفػػاؿ الموىػػوبيف يمكػػف تف 

الميارات الش صية  في محاولػة لتنميػو يستفيدوا مف التد الت التي تستيدؼ تنمية 
 مياراتيـ االاتماعية لتكوف تكثر انسااما مب قدراتيـ اادراكية . 

( بعنيوان مفهيوم المرونية وطير  JorieHimmel , 2012جورىهيمييا  وفػن دراسػة 
والتػػػي ىػػػدفت لموصػػػوؿ الػػػن فيػػػـ توضػػػغ عػػػف مػػػدى معرفػػػة تعزيزهيييا عنيييد طيييالب الجامعييية

يةالمتوسػػػطة  لمفنػػػوف الحػػػر  عػػػف مفيػػػـو المرونػػػة وكيفيػػػو تطػػػوير الطػػػالث الاػػػامعييف فنالكم
وتعزيػػػز سػػػموؾ المرونػػػة  . العديػػػد مػػػف التسػػػا الت البحثيػػػة قػػػدمت : مثػػػؿ مػػػا ىػػػو مسػػػتوى 
المرونة عند الطالث ايصحاء ؟ ما الذى يفيمو طالث الاامعة عف المرونة  وعػف طػرؽ 

ييـ فيػـ افضػؿ لمفيػـو المرونػة تعزيز السموكيات بواسػطو المرونػة ؟ ىػؿ الطػالث الػذيف لػد
وسػػموكياتيا يطبقػػوف المرونػػة عمػػن انفسػػيـ ؟ بػػدت ىػػذا البحػػث بسػػ اؿ الطػػالث عػػف مفيػػوميـ 

كانػت فػروض الدراسػة . الحالي لممرونة ومواقفيـ الش صية التي است دموا فييا سموؾ مرف
ي كػػاالتي : تف الطػػالث الػػذيف لػػدييـ فيػػـ تكبػػر لممرونػػة سيحصػػموف عمػػن دراػػات تعمػػن فػػ

مقيػػػاس المرونػػػة وتيضػػػا سيحصػػػموف عمػػػن دراػػػات تكبػػػر فػػػي عػػػده مقػػػاييس ا ػػػرى ظيػػػرت 
و اشػػارت النتػػا   الػػن اف فيػػـ  . لتػدعـ المرونػػة مثػػؿ مقيػػاس التفػػا ؿ والسػػيطر  عمػػن الػذات

معنن المرونة لػيس م شػرا ر يسػيا لمتنبػ  بواودىػا ومػب ذلػؾ التفػا ؿ قػد يمعػث دورا محوريػا 
 فن التنب  بالمرونة .
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( بعنييوان  المرونيية النفسييية وعالقتهييا ب حييداث 2113راسيية لييي حمد أبييو بكيير دوفػػن 
والتػي ىػدفت الدراسػة دلػن الكشػؼ عػف الحياة الضامطة لدة عينة مين طيالب كميية التربيية

طبيعة العالقة بػيف المرونػة النفسػية وتحػداث الحيػا  الضػا طة لػدى عينػة مػف طػالث كميػة 
عينػة الدراسػة مػف طػالث كميػة التربيػة فػي المرونػة التربية  والكشؼ عف داللة الفروؽ بػيف 

النفسػػػػية تبعػػػػا لمتغيػػػػري دالنػػػػوع   الفرقػػػػة الدراسػػػػيةن  والتعػػػػرؼ عمػػػػن مػػػػدى ا تالفػػػػديناميات 
الش صػػػية والبنػػػاء النفسػػػي لمحػػػاالت ايكثػػػر ارتفاعػػػا وايقػػػؿ ان فاضػػػافي المرونػػػة النفسػػػية  

طػالث الفرقػة ايولػن والرابعػة طالبػا وطالبػة مػف  000وتكونت عينة الدراسة ايساسية مف 
طالبػػةن. وكشػػفت نتػػا   الدراسػػة  021طالبػػان ود 021بكميػػة التربيػػة اامعػػة المنػػي بواقػػب د

عف : واود عالقػة ارتباطيػة سػمبية دالػة دحصػا ية بػيف دراػات عينػة الدراسػة عمػن مقيػاس 
لػػة المرونػػة النفسػػية ودراػػاتيـ عمػػن مقيػػاس تحػػداث الحيػػا  الضػػا طة  عػػدـ واػػود فػػروؽ دا

دحصا يا بيف متوسطات دراات عينة الدراسة فن المرونة النفسػية ب بعادىػا تغػزى لمتغيػري 
الاػػنس والفرقػػػة الدراسػػػية  مػػا عػػػدا بعػػػد الكفػػاء  الذاتيػػػة فواػػػدت فػػروؽ دالػػػة دحصػػػا يا عنػػػد 

 .ن لصالغ طالث الفرقة الرابعة2.20مستوى د
 خالصة وتعقيب :

وكمػػػا الحظنػػػا استعرضػػػت الباحثػػػة لعػػػدد مػػػف الدراسػػػات التػػػي تناولػػػت متغيػػػر المرونػػػة 
النفسية في عالقتيا بعدد مف المتغيرات اال رى اف الدراسات التي تناولػت المرونػة النفسػية 
باعتبارىػػا متغيػػر ميػػـ لتحسػػيف اػػود  الحيػػاه والصػػحة النفسػػية لرفػػراد وقػػد كانػػت وسػػتظؿ 

لما ليا مف تىميػة ولمػا يعطيػو واودىػا مػف م شػر ذو داللػة عمػن ىدفا لمقياس لدى االفراد 
الصحة النفسية لرفراد . ولما يعطيػو ىػذا الم شػر مػف اىميػة فػي تحديػد اي الف ػات يحتػاج 

 برام  المرونة النفسية لديو .  
و لقػػػد تباينػػػت الدراسػػػاتالتي تناولػػػت المرونػػػة النفسػػػية بػػػيف الوصػػػفيوالتاريبي ولػػػوحظ  

  -في حدود عمػـ الباحثػة  -وقمتيا النسبية و اصة فيما يتعمؽ بف ة المراىقيف تنوعيا الشديد
 وفيما يخص الدراسات الت  تناولها بالمنهج الوصف  :

ن   ,0202Lakeishaتمػػت دراسػػتيا مػػب الموىػػوبيف كمػػا فػػن دراسػػة اػػودردف كػػونن د
س ن ايضػػػا وكالىمػػا فػػػن دراسػػػة وصػػػفية لقيػػػا,Holly 0200ومػػب ىػػػولن اػػػوى بيرىػػػاف د 

 المرونة النفسية لدييـ وعالقتيا ببعض المتغيرات اال رى
ن   ودراسػػة احمػػد سػػمير صػػديؽ ,0200Jorieا ػػرى لػػػ اورنبولوكييميػػؿ د دراسػػةوفػػن 

ن. فتػػػاره 0201ن   رضػػػا ابػػػراىيـ مصػػػطفن د0201ن ورييػػػاـ صػػػابر عبدالحميػػػد د0203د
 لدراسػػةنيـ وتػػار  ا ػرى يػتـ الػربط بػػيف المرونػة  النفسػػية ومتغيػرات ا ػػرى لقيػاس العالقػػة بيػ
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  ومػف  ,Jorie)0200اورنبولوكييميؿ دفيدراسةالمرونة النفسية والوقوؼ عمن معناىا كما 
الم كد اف نتا   ىذه الدراسات قد ساىمت فن فيـ وتوضيغ معنن واىمية المرونػة النفسػية 
 والقػػت الضػػوء عمػػن بعػػض اوانبيػػا واكػػدت ايضػػا نتػػا   ىػػذه الدراسػػات عمػػن ضػػرور  القيػػاـ
بالمزيد مف الدراسات الوصفية لموقوؼ عمن اميب ابعاد المرونة لالسػتفاد  منيػا كمػا ياػث 

 وىو ما تتفؽ معو الباحثة .
 -ومػػف المالحػػظ عػػدـ تطػػرؽ البػػاحثيف لدراسػػة المرونػػة النفسػػية لػػدى المػػراىقيف 

بػػالر ـ مػػف احتيػػاايـ لمثػػؿ ىػػذه الدراسػػة لمػػا تشػػكمو ىػػذه   -حػػدود عمػػـ الباحثػػة فػػي
المرحمػػػػة مػػػػف اىميػػػػة كبػػػػرى فػػػػي حيػػػػا  الفػػػػرد لمػػػػا يمػػػػر فييػػػػا المراىػػػػؽ مػػػػف تحػػػػديات 

 مف المرونة النفسية لمواايتيا . عاليوصعوبات يحتاج لمستوى 

المرونػة  تناولػت التػيدلقاء الضوء عمن نػدر  الدراسػات  فيايضا تر ث الباحثة 
امػػػداد الماتمػػػب  التاريبيػػػةفيبػػػالر ـ مػػػف اىميػػػة الدراسػػػات  تاريبيػػػيالنفسػػػية بشػػػكؿ 

رفػػػب مسػػػتوى المرونػػة النفسػػػية لػػػدى كػػػؿ  فيببػػرام  تػػػـ الت كػػػد مػػػف اػػدواىا لممسػػػاعد 
 االفراد ولدى المراىؽ  اصة .

 دراسات تناولت التدف  النفس  وعالقتة ببعض المتغيرات األخرى:
تي تناولت الفروؽ بيف الماموعػات الديمو رافيػة فػي التػدفؽ تعددت الدراسات ال

النفسي وعالقة التدفؽ اي القي بعدد مف المتغيرات اآل ػريف منيػا الرفاىيػة النفسػية 
وقػػوى الش صػػية والرفاىيػػة الروحيػػة واايثػػار والعوامػػؿ ال مسػػة الكبػػرى لمش صػػية و 

االناػػػػػاز وال بػػػػػر  الدينيػػػػػة الروحانيػػػػػة واالداء االكػػػػػاديمي والتػػػػػ  ر االكػػػػػاديمي وقمػػػػػؽ 
 والدافعية الذاتية واابداع والسعاد  الحياتية. 

التييدف  النفسيي  كمنبييف بالرفاهييية بعنػػواف   (2118نانسييى صييمو)يا  وفػػن دراسػػة 
( لدى عينة مين معممي  المغية النجميزيية بمرحمية Ryffالنفسية فى ضو  نموذج رايف  

العالقػػة بػػيف التػػدفؽ النفسػػي والرفاىيػػة والتػػي ىػػدفت دلػػن فحػػص طبيعػػة التعميييم األساسيي   
النفسػػية لػػدى عينػػة مػػف معممػػن المغػػة ااناميزيػػة بمرحمػػة التعمػػيـ ايساسػػي بمدينػػة المنيػػا   
والكشػؼ عػػف داللػة الفػػروؽ بػػيف عينػة الدراسػػة فػن كػػال المتغيػػريف التػدفؽ النفسػػي والرفاىيػػة 

لتعػرؼ عمػن مػدى دسػياـ عوامػؿ مستويات ال بػر ن  وت يػرًا ا –النفسية تبعًا لمتغيري دالنوع 
التػػػدفؽ النفسػػػيفن التنبػػػ  ب بعػػػاد الرفاىيػػػة النفسػػػية لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة   و قػػػد تكونػػػت عينػػػة 

ن 003ن معممػػًا ومعممػػة لغػػػة دناميزيػػة مػػف مرحمػػة التعمػػيـ ايساسػػػن   د322الدراسػػة مػػف د
لباحثػة ن ن معممة   واسػت دمت الباحثػة مقيػاس التػدفؽ النفسػن مػف ددعػداد ا022معممًا  ود

  ومقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الرفاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية لنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج د رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ندعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
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ن 0202ن ن   تعريث وتقنيف السيد تبػو ىاشػـ دSpringer&Hauser,2006سبرناروىاوسر
. وتوصمت الدراسة دلػن واػود عالقػة دالػة دحصػا ية بػيف التػدفؽ النفسػن والرفاىيػة النفسػية 

صػػػػا يًا بػػػػيف متوسػػػػطن دراػػػػات لػػػػدى عينػػػػة الدراسػػػػة   وعػػػػدـ واػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة دح
المعممػػيف والمعممػػات فػػن التػػدفؽ النفسػػن   و تيضػػًا عػػدـ واػػود فػػروؽ ذات داللػػة دحصػػا ية 
بػػػيف متوسػػػطن دراػػػات المعممػػػيف والمعممػػػات فػػػن مقيػػػاس الرفاىيػػػة النفسػػػية فيماعػػػدا باعػػػد 

د ن   وفروؽ فن باعػ2012دالعالقات ااياابية مب اآل ريفن فقد وادت فروقًا عند مستوى د
ن كالىمػػا لصػػالغ اانػػاث   وفروقػػًا فػػن الدراػػة الكميػػة 2012دالحيػػا  اليادفػػة نعنػػد مسػػتوى د

لممقيػػاس لصػػالغ اانػػاث . كمػػا تبػػيف عػػدـ واػػود فػػروؽ ذات داللػػة دحصػػا ية فػػن مسػػتويات 
ال بػػر  عمػػن مقيػػاس التػػدفؽ النفسػػن   فيمػػا عػػدا باعػػد دالتركيػػز المكثػػؼن كانػػت الفػػروؽ دالػػة 

لصالغ مستوى ال بر  الثانن. وتسفرت الدراسػة تيضػًا عػف عػدـ واػود ن 2012عند مستوى د
فػػروؽ ذات داللػػة دحصػػا ية تبعػػًا لمسػػتويات ال بػػر  فػػن الرفاىيػػة النفسػػية . وت يػػرًا تسػػيمت 

 عوامؿ التدفؽ النفسن بنسث م تمفة دالة دحصا ية فنالتنبوء ب بعاد الرفاىية النفسية .
قوى الشخصيية وعالقتهيا بكيا مين ن بعنواف  2118لماجدة عبدالسالم  وفن دراسة 

التييدف  النفسييى والرفاهييية الروحييية لييدى الطييالب الموهييوبين بالمرحميية الثانوييية وأقييرانهم 
 والتي ىدفت  الي :  العاديين فى ضو  النظرية الوجودية

الشػااعة  -الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف قوى الش صية دالحكمػة والمعرفػة -0
السػػمو والروحانيػػةن  -االعتػػداؿ وضػػبط الػػذات  -العػػدؿ واانصػػاؼ  -انية الحػػث واانسػػ -

 .والتدفؽ النفسن ب بعاده والدراة الكمية لدى الطالث الموىوبيف وتقرانيـ العادييف
الشػااعة  -الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف قوى الش صية دالحكمػة والمعرفػة -0

السػػمو والروحانيػػةن  -تػػداؿ وضػػبط الػػذات االع -العػػدؿ واانصػػاؼ  -الحػػث واانسػػانية  -
 .والرفاىية الروحية ب بعادىا والدراة الكمية لدى الطالث الموىوبيف وتقرانيـ العادييف

الكشػػػؼ عػػػف العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف التػػػدفؽ النفسػػػي ب بعػػػاده والرفاىيػػػة الروحيػػػة -3
 .ب بعادىا لدى الطالث الموىوبيف وتقرانيـ العادييف

لتحقيػػؽ تىػػداؼ الدراسػػة اسػػتعانت .و اعتمػػدت الدراسػػة عمػػن المػػني  الوصػػفياالرتباطي
طالث وطالبة مػف الطػالث الموىػوبيف  022طالث وطالبة د 302الباحثة بعينة مكونة مف 

مػػػف تقػػػرانيـ العػػادييف بالمرحمػػػة الثانويػػػةن.واظيرت نتػػػا   الدراسػػػة  002بالمرحمػػة الثانويػػػة و
 عف االتي :
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 -قة ارتباطيػة دالػة دحصػا يا بػيف قػوى الش صػية دالحكمػة والمعرفػة ال تواد عال -0
السػػػمو  -االعتػػػداؿ وضػػػبط الػػػذات  -العػػػدؿ واانصػػػاؼ  -الحػػػث واانسػػػانية  -الشػػػااعة 

والروحانيػػػػةن والتػػػػدفؽ النفسػػػػي ب بعػػػػاده والدراػػػػة الكميػػػػة لػػػػدى الطػػػػالث الموىػػػػوبيف وتقػػػػرانيـ 
 .العادييف. وقد ثبتت صحة الفرض از ياً 

 -تواد عالقة ارتباطيػة دالػة دحصػا يا بػيف قػوى الش صػية دالحكمػة والمعرفػة  ال -0
السػػػمو  -االعتػػػداؿ وضػػػبط الػػػذات  -العػػػدؿ واانصػػػاؼ  -الحػػػث واانسػػػانية  -الشػػػااعة 

والروحانيػػةن والرفاىيػػة الروحيػػة ب بعادىػػا والدراػػػة الكميػػة لػػدى الطػػالث الموىػػوبيف وتقػػػرانيـ 
 .ز ياً العادييف. وقد ثبتت صحة الفرض ا

ال تواػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة دحصػػػا يًا بػػػيف التػػػدفؽ النفسػػػي ب بعػػػاده والرفاىيػػػة  -3
الروحيػػػة ب بعادىػػػا لػػػدى الطػػػالث الموىػػػوبيف وتقػػػرانيـ العػػػادييف. وقػػػد ثبتػػػت صػػػحة الفػػػرض 

 از يًا.
ن بعنػػواف التػػدفؽ النفسػػي والعوامػػؿ ال مسػػة الكبػػرى 0201وفػػن دراسػػة رىػػاـ محمػػود د

الاامعػػػة ىػػػدفت الػػػي الكشػػػؼ عػػػف العالقػػػة بػػػيف التػػػدفؽ النفسػػػي لمش صػػػية لػػػدى طػػػالث 
والعوامػػػؿ ال مسػػػة الكبػػػرى لمش صػػػية لػػػدى طػػػالث الاامعػػػة فػػػي ضػػػوء بعػػػض المتغيػػػرات 
الديمو رافية دالنوع/ الت صػص ايكػاديمين. فضػاًل عػف الكشػؼ عػف مػدى دسػياـ العوامػؿ 

اػػرى البحػػث عمػػن عينػػة ال مسػػة الكبػػرى فػػن تكػػويف التػػدفؽ النفسػػي. وتحقيًقػػا ليػػذا اليػػدؼ تا 
ن عاًمػا بمتوسػػط 03 -03ن طالًبػا اامعًيػا وطالبػة تراوحػت تعمػارىـ مػا بػيف د302قواميػا د
ن  وبعػػػد تطبيػػػؽ: مقيػػػاس حالػػػة التػػػدفؽ 0.00ن سػػػنة  وانحػػػراؼ معيػػػاري د02.0حسػػػابي د

نن دترامػة الباحثػةن  ومقيػاس العوامػؿ ال مسػة الكبػرى لمش صػية AFSSالنفسي لرنشػطة 
ن  0443مة الباحثةن  واسػتمار  المقابمػة الش صػية دعػداد دحسػف عبػدالمعطن ن دتراBFIد

. واػػػػود عالقػػػػة ارتباطيػػػػة موابػػػػة ذات داللػػػػة 0.. وتسػػػػفرت النتػػػػا   عػػػػف:T.A.Tوا تبػػػػار 
ن بػػيف التػػدفؽ النفسػػي والعوامػػؿ ال مسػػة الكبػػرى لمش صػػية 2.20دحصػػا ية عنػػد مسػػتوى د

. عػػدـ واػود فػػروؽ ذات 0ث الاامعػة  باسػتثناء العصػابية عالقػػة عكسػية سػالبة لػػدى طػال
داللػة دحصػػا ية بػيف متوسػػطي دراػات تفػػراد العينػػة تبعػا لمنػػوع دالػذكور/ااناثن فػػي التػػدفؽ 
النفسػػي  بينمػػا يواػػد تػػ ثير داؿ دحصػػا ًيا لمت صػػص ايكػػاديمي عمػػن التػػدفؽ النفسػػي وذلػػؾ 

  يقظػة الضػمير  . تانبل تربعة عوامػؿ داالنبسػاطية  المقبوليػة3لصالغ الت صص ايدبي  
االنفتاح عمن ال بر ن بالتدفؽ النفسي لدى طػالث الاامعػة  بينمػا ال يانبػل عامػؿ العاصػابية 

. تتميػػػز ديناميػػػات الش صػػػية لمحػػػاالت مرتفعػػػة 3بالتػػػدفؽ النفسػػػي لػػػدى طػػػالث الاامعػػػة  
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يػة التدفؽ النفسي ب نيا ت مبيا دياابية تدؿ عمن كفاء  اينا وتقػدير ذات مرتفػب ونظػر  ديااب
 لمبي ة  والعكس فن الحاالت من فضة التدفؽ النفسي.

العالقية بيين التيدف  بعنػواف  (Nathinal Foster  2012لناثيناا فوستروفن دراسة 
  شػػارؾ فػػػي الدراسػػػة  والروحانييية ليييدى الطيييالب الممارسيييين لمرياضييية فييي  ألعييياب القيييوى

الث الفرقػػة الثانيػػة مشاركرياضػػياامعي مػػف الذكوروالنسػػاء الاػػامعييف مػػف طػػ 022الحاليػػة 
فػي منطقػة الغػرث  NAIAمف ثماني رياضات م تمفة في دحدى الاامعات التابعة لدورية 

ايوسط بالواليات المتحد . تناولت الدراسة التاليػة العالقػة بػيف التػدفؽ والروحانيػة باسػت داـ 
ر ااحصػػػاء الوصػػػفي   والمػػػني  االرتبػػػاطي   واالنحػػػدار المتعػػػدد. ومػػػف المتوقػػػب تف تظيػػػ

النتػػا   المفترضػػة عالقػػة بػػيف الروحانيػػة والتػػدفقات فػػي تف تول ػػؾ الػػذيف يسػػت دموف المزيػػد 
مػػف الروحانيػػة فػػي تلعػػاث القػػوى سػػيكوف لػػدييـ زيػػاد  فػػي تاػػارث التػػدفؽ. الدراسػػة الحاليػػة 
واػػدت عالقػػة ذات داللػػة دحصػػا ية بػػيف الروحانيػػة والتػػدفؽ. واػػدت التحمػػيالت ااحصػػا ية 

يف التػػدفؽ  والروحانيػػة   وعمػػن واػػو ال صػػوص   الروحانيػػة الواوديػػة. الشػػاممة التػػرابط بػػ
سػػػنواتن ىامػػػة تيًضػػػا    02كانػػػت العالقػػػة بػػػيف التػػػدفؽ وسػػػنوات المشػػػاركة فػػػي الرياضػػػة د

بااضافة دلن العالقة بػيف التػدفؽ واالسػتعداد االاتمػاعي. وت يػرا   كػاف ىنػاؾ ارتبػاط بػيف 
كػػاف الرياضػػيوف ايكبػػر سػػنا تكثػػر عرضػػة  عمػػر وسػػنوات المشػػاركة فػػي الرياضػػة   حيػػث

لممشاركة فػي رياضػاتيـ لفتػر  تطػوؿ. ايىػـ مػف ذلػؾ   باسػت داـ ىػذه االرتباطػات لممرحمػة 
اي يػػػر  مػػػف التحميػػػؿ ااحصػػػا ي   واػػػدت تقنيػػػة االنحػػػدار المتعػػػدد عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف 

 بحالة تدفؽ فعالة. الواود الروحي المتبادؿ والتدفؽ يشير دلن تف الرفاه الواودي يتنب 
ن بعنػػػػواف التػػػػدفؽ 2007د Naomi Mendelsonمينديمسػػػػوف وفػػػػن دراسػػػػة نػػػػاعومن

كوسيط فعاؿ بيف قمؽ االنااز والت  ر االكاديمي وايداء االكاديميفحصت الدراسػة الحاليػة 
مػػا دذا كػػاف التػػ  ر ايكػػاديمي وقمػػؽ ااناػػاز الميسِّػػر والمػػوىِّف ينب ػػاف بػػايداء ايكػػاديمي   

دذا كاف سيتـ توسط ىذه العالقات مف  الؿ حدوث التدفؽ تـ تحميؿ البيانػات التػي تػـ وما 
طالًبػػا اامعًيػػا فػػي كميػػة  اصػػة عبػػر ارتباطػػات بيرسػػوف و سمسػػمة مػػف  030امعيػػا مػػف 

التحمػػيالت االنحػػدار فػػي وقػػت واحػػد. وتاريػػت حسػػابات التػػ ثيرات المباشػػر  و يػػر المباشػػر  
لممسػػير يفتػػرض التػػدفؽ كمتغيػػر وسػػيط ر يسػػي. تػػـ العثػػور ال تبػػار فعاليػػة نمػػوذج تحميمػػي 

عمػػن عالقػػات دياابيػػة كبيػػر  بػػيف التػػدفؽ وقمػػؽ ااناػػاز الميسِّػػر   وعشػػرات االمتحانػػات   
كانػت تيضػا مرتبطػة بشػكؿ دياػابي. تػـ  GPAوبرنام  العمؿ العالمي  نتػا   االمتحػاف و 

العثور عمن عالقات سمبية كبيػر  بػيف قمػؽ ااناػاز المػوىف وقمػؽ ااناػاز الميسِّػر  وكػذلؾ 
بيف قمؽ اانااز الموىف. وكاف تحد االستنتااات البارز  ىو تف الت  ر ايكػاديمي لػـ يكػف 

ار دلػن تف قمػؽ ااناػاز مرتبًطا بو تي مف متغيرات البحث اي رى. تشارت تحمػيالت المسػ
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المػػوىف ىػػو العامػػؿ الوحيػػد اليػػاـ لمتنبػػ  بالتػػدفؽ فػػي النمػػوذج  ولػػـ يػػتـ العثػػور عمػػن تػػدفؽ 
لمتوسط الػوظيفي يي مػف العالقػات المرصػود . مػف الواضػغ تف فيًمػا تكبػر آلليػات العمػؿ 

فػي ال اصة بكؿ مف التسويؼ ومكونات التدفؽ فػي ايداء ايكػاديمي ىمػا تمػراف تساسػياف 
 توايو التد الت الفعالة في كؿ مف ايوساط ايكاديمية و ير ايكاديمية.

التيدف  ن بعنػواف Christine, H  2012لكريسيتين اتيش مانسيونوفػن دراسػة ت ػري 
حػػاوؿ البػػاحثوف فػػي عمػػـ الػػنفس  الخبييرة الدينييية عميي  الصييحة النفسييية وتيي ثيرالروحيي  

لروحيػػػة والمزايػػػا النفسػػػية   بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الػػػديني توضػػػيغ العالقػػػة بػػػيف الػػػديف / الممارسػػػة ا
مفيػػـو الرفاىيػػة. اسػػت داـ ال بػػرات المثمػػن   تو نظريػػة التػػدفؽ   لػػـ يسػػت دـ بعػػد فػػي ىػػذا 
المسعن. يتـ وصؼ التدفؽ عمػن تنػو تاػارث تشػمؿ االسػتمتاع الفعمػي والتركيػز والمكافػ ت 

و مشػػػابية لتاػػػػارث والتحفيػػػز الاػػػوىري. بمػػػا تف تقػػػػارير التاػػػارث الروحيػػػة المتسػػػػامية تبػػػد
التػػػدفؽ   فمػػػف المحتمػػػؿ تف ىػػػذه التاػػػارث قػػػد يػػػود بينيػػػا عالقػػػة تيضػػػا  بمػػػا تف التاػػػارث 
الدينية والمتدفقة مرتبطة بالرفاىية النفسية   فمػف المحتمػؿ تف تفسػر تاربػة تػدفؽ روحيػة   

 از يا   العوامؿ الوسيطة لمعالقة بيف الديف والصحة العقمية.     
سػػػة تصػػػميًما مستعرًضػػػا ومتشػػػابًيا لفحػػػص مػػػا دذا كانػػػت تاربػػػة اسػػػت دمت ىػػػذه الدرا

التػػػدفؽ الروحػػػاني تتنبػػػ  بتقػػػارير تعمػػػن عػػػف الرفاىيػػػة النفسػػػية لػػػدى ماموعػػػة مػػػف الراشػػػديف 
مػػف البػػالغيف الناشػػطيف دينيػػًا فػػن دراسػػة استقصػػا ية عمػػن اانترنػػت  020الػػدينييف. شػػارؾ 

  والرفاىيػػػػػة النفسػػػػػية   والرفاىيػػػػػة شػػػػممت تػػػػػدابير التصػػػػػوؼ   والتواػػػػػو الػػػػػديني   والتػػػػػدفؽ 
الروحية. كػاف اليػدؼ مػف الدراسػة ىػو تقيػيـ واػود وتػدفؽ التػدفؽ الروحػي وتػ ثيره المحتمػؿ 
عمػػن الرفاىيػػة عبػػر ماموعػػة متنوعػػة مػػف الماػػاالت. كػػاف ىنػػاؾ دليػػؿ عمػػن واػػود تاػػارث 

مي. تػػدفؽ روحيػػة   عمػػن الػػر ـ مػػف واػػود ا تالفػػات ىيكميػػة بػػيف التػػدفؽ الروحػػي والعمػػو 
عمػػن الػػر ـ مػػف تف الػػدوافب الدينيػػة الدا ميػػة لػػـ يكػػف ليػػا تػػ ثير كبيػػر عمػػن الرفاىيػػة   كػػاف 

 التدفؽ الروحي مف تىـ الم شرات عمن الرفاىية.
خبييرة التييدف  بعنػػواف Alexander &chilo (2014)الكسييندر وشيييمووفػػي دراسػػة 

خدام العييياب الفييييديو وعالقتهيييا بالدافعيييية الذاتيييية واألبيييداع والسيييعادة الحياتيييية عنيييد اسيييت
والكمبيوتروالتن ىػدفت الػن التعػرؼ عمػن  بػر  التػدفؽ النفسػي عنػد اسػت داـ العػاث الفيػديو 
والكمبيػػػوتر وعالقتيػػػا بالدافعيػػػة الذاتيػػػة واالبػػػداع والسػػػعاد  الحياتيةلػػػدى عينػػػة مكونػػػة مػػػف 

تفػراد مف البالغيف الصينيف   وبينت النتا   ان فػاض مسػتوى التػدفؽ اثنػاء ممارسػة  0023
عينػػة الدراسػػة تلعػػاث الفيػػديو والكمبيػػوتر   كمػػا اظيػػرت نتػػا   الدراسػػة اف ىنػػاؾ تفػػوؽ لػػدى 
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الػذكور عمػن االنػاث فػػي مقيػاس التػدفؽ النفسػػي   واشػارت النتػا   كػػذلؾ الػن واػود عالقػػة 
 بيف التدفؽ النفسي والدافعية وايبداع والسعاد  الحياتية . 

 خالصة وتعقيب :
ت الباحثػػػة لعػػػدد مػػػف الدراسػػػات التػػػي تناولػػػت متغيػػػر التػػػدفؽ وكمػػػا الحظنػػػا استعرضػػػ

النفسػػي وعالقتػػو بعػػدد مػػف المتغيػػرات اال ػػرى واف الدراسػػات التػػي تناولػػت التػػدفؽ النفسػػي 
باعتبػاره متغيػر ميػـ لتحسػيف اػود  الحيػاه والصػػحة النفسػية لرفػراد وقػد كػاف وسػيظؿ ىػػدفا 

و واودىػػػا مػػػف م شػػػر ذو داللػػػة عمػػػن لمقيػػػاس لػػػدى االفػػػراد لمػػػا ليػػػا مػػػف تىميػػػة ولمػػػا يعطيػػػ
 الصحة النفسية لرفراد .  

و لقػػد تباينػػت الدراسػػات التػػي تناولػػت التػػدفؽ النفسػػي بػػيف الوصػػفي والتاريبػػي ولػػوحظ 
  -في حدود عمػـ الباحثػة  -تنوعيا الشديد وقمتيا النسبية و اصة فيما يتعمؽ بف ة المراىقيف

 الوصفي :وفيما ي ص الدراسات التي تناوليا بالمني  
ن و ناثينػػػػاؿ فوسػػػػتر 0201ن ورىػػػػاـ محمػػػػود د0203فػػػػي دراسػػػػة نانسػػػػي صػػػػمو يؿ د

ن اسػت دـ البػاحثيف 0203ن والكسػندر روشػيمو د0202ن وكريستيف اتش مانسػوف د0200د
المػػني  الوصػػفي لقيػػاس العػػالؽ بػػيف التػػدفؽ النفسػػي وبعػػض المتغيػػرات اي ػػرى وذلػػؾ لػػدى 

 البالغيف .

ن التػػػػي اسػػػػت دمت التػػػػدفؽ كمتغيػػػػر وسػػػػيط لينبػػػػل 0222دودراسػػػػة ناعومنمينديمسػػػػوف 
 بمتغيرات ا رى . 

ن اسػت دمت ايضػا المػني  الوصػفي ولكػف مػب تغيػر 0202وفن دراسة تمػاني عطيػة د
العينػػػة حيػػػث كانػػػت الدراسػػػة تسػػػتيدؼ طػػػالث الثػػػانوي العػػػاـ   وىػػػي الدراسػػػة الوحيػػػد  مػػػف 

 الثانوية المراىقيف . نوعيا في حدود عمـ الباحثة التي استيدفت طالث المرحمة

ن والتي اسػت دمت فييػا المػني  التاريبػي لتنميػة 0203وفن دراسة مااده عبدالسالـ د
قػػػوى الش صػػػية والرفاىيػػػة الروحيػػػة باسػػػت داـ التػػػدفؽ النفسػػػي لػػػدى طػػػالث الثػػػانوي العػػػاـ 
وتحديدا الموىوبيف   وىي الدراسة الوحيد  مف نوعيا في حدود عمـ الباحثة التػي اسػتيدفت 

الث المرحمة الثانوية المػراىقيف وتعتبػر مػف اولػن المحػاوالت السػت داـ التػدفؽ فػي مػني  ط
 تاريبي .
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يعػػػد التػػػدفؽ النفسػػػي مػػػف المفػػػاىيـ السػػػيكولواية ذات المضػػػموف االياػػػابي فيػػػو  ػػػره 
 اصػػػة لكػػػؿ فػػػرد ولػػػذا ياػػػث تػػػوفير الظػػػروؼ المال مػػػة لحدوثػػػو فػػػي الماػػػاؿ الػػػذى نسػػػعن 
لتطػػػوير مػػػردوده وقػػػد الحظػػػت الباحثػػػة قمػػػة الدراسػػػات التػػػي اسػػػت دمت التػػػدفؽ النفسػػػي فػػػي 

اياابيػة ا ػرى وامػدادنا ببػرام  تػـ الت كػد مػف  مني  تاريبييمالسػتفاد  منػو فػي تنميػة صػفات
ادواىا لممساعد  في نشر  بر  التدفؽ واالسػتفاد  منيػا. وتيضػا قمػة الدراسػات التػي تناولػت 

 التدفؽ النفسي كمتغير وسيط .
َٔالد  ع اٚع  ب قه  خ انذساع  بد انز  ٙ رُبٔن  ذ انز  ذفق انُفغ  ٙ ي  غ انً  شاْقٍٛ يً  ب 

ال ثذبج  ّ نهكضٛ  ش ي  ٍ انجذ  ش ٔانزُ  ٕع ف  ٙ ٚخجشَ  ب اٌ انز  ذفق انُفغ  ٙ كًزغٛ  ش ي  بص

 اعزخذايّ نُزًكٍ يٍ االعزفبدح يُّ ثشكم اكجش يًب ْٕ ػهّٛ األٌ .

ٔفٙ دذٔد يب رٕصهذ انّٛ انجبدضخ يٍ دساعبد نى رجذ دساعخ ػشثٛخ أ اجُجٛ خ 

 رشثػ ثٍٛ انزذفق انُفغٙ ٔانًشَٔخ انُفغٛخ فٙ يُٓ  رجشٚجٛٙ أ ٔصفٗ .

بدح االْزًبو ثبنزذفق كًزغٛش اٚج بثٙ ٔاع زخذايّ اكض ش ٔنزنك رٕصٙ انجبدضخ ثضٚ

 يغ انفئبد انؼًشٚخ انًخزهفخ .

 ايتية : الفروضومما سبؽ يمكف صيا ة 
ال تواػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة دحصػػػػا ية عمػػػػن مسػػػػتوي االبعػػػػاد والدراػػػػة الكميػػػػة بػػػػيف -

لتػدفؽ متوسطي دراات الطالث تعزى لمنػوع دذكػور وانػاث نفػي متغيػر المرونػة النفسػية  وا
 النفسي كؿ عمن حد .

ال تواػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة دحصػػػػا ية عمػػػػن مسػػػػتوي االبعػػػػاد والدراػػػػة الكميػػػػة بػػػػيف -
اينشػػػػطة الالصفيةدالمشػػػػاركيف و يػػػػر  فػػػػيمتوسػػػػطي دراػػػػات الطػػػػالث تعػػػػزى لممشػػػػاركة 

 المشاركيفن في المرونة النفسية و التدفؽ النفسي كؿ عمن حد  .

يف متوسطات دراات المرونة النفسػية والتػدفؽ ال تواد عالقة ذات داللة دحصا ية ب-
 النفسي لدي عينة مف طالث الثانوي العاـ.

يسػػاىـ متغيػػر المرونػػة النفسػػية فيػػالتنب  بػػ داء الطػػالث عمػػن مقيػػاس اتػػدفؽ النفسػػي -
 بمعمومية الدراة عؿ مقياس المرونة النفسية .
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 املنهج وإجراءاته

 منهج البحث :
 النفسػيةاذا انيا تحاوؿ معرفة العالقة بيف المرونػة  الوصفياست دمت الباحثة المني  

 تعزي الن متغير النوع . التيوالتدفؽ النفسي   والكشؼ عف الفروؽ بينيـ 

 البحث:عينة
طالبا وطالبو مػف طػالث المرحمػة الثانويػة المػراىقيف  302بمغت العينة الكمية لمدراسة 

 وقد انقسمت الي قسميف :
ن  002: والتػػي بمغػػت د الخصييا)ص السيييكو مترييية لممقييياسعينيية الت كييد ميين -1

 طالبا وطالبة مف طالث المدارس الثانوية .

 (1جدوا   
 يوضح توزيص عينة الت كد من الخصا)ص السيكو مترية لممقياس

 عدد الطالب اسم المدرسة الدارة التعميمية

 حموان

 25 معهد الوفا  األزهري بنين
 25 معهد الوفا  األزهري بنات
 31 مدرسة حموان الثانوية بنات

 31 مدرسة صالح سالم الثانوية بنين
 111 مدارس 4 العدد الكم 

 

طالػػػث وطالبػػػة مػػػف طػػػالث المػػػدارس  022: التػػػي تكونػػػت مػػػف  العينييية االساسيييية-
 ذكور . 022اناث و 022الثانوية منيـ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

االنشطة  فيضوء المشاركة في  العالقة بيف المرونة النفسية والتدفؽ النفسي لدى عينو مف المراىقيف
 ةالالصفي

 

 2019 مايو العدد     والعشرون  الخامسالمجمد 
43 

 (2جدوا   
 يوضح توزيص العينة األساسية

 عدد الطالب اسم المدرسة التعميميةالدارة 

 حموان

 51 الشهيد عاطف السادات ث بنين
 51 حموان الثانوية بنين

 51 ام المؤمنين الثانوية بنات
 51 صفية زمموا الثانوية بنات

 211 مدارس 4 العدد الكم 

 ادوات البحث :
اسػػػت دمت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة مقياسػػػيف ىمػػػا مقيػػػاس المرونػػػة النفسػػػية د دعػػػداد 

ن وفيمػػا 0203عػداد عبػػداليادى عبػده وفػػاروؽ عثمػاف دالباحثػة ن ومقيػػاس التػدفؽ لنفسػػي د 
 يمن وصؼ تفصيمي لكؿ مقياس عمن حد  .

 أوال : مقياس المرونة النفسية   من إعداد الباحثة (
 خطوات إعداد المقياس:

مرت عممية ااعداد بماموعة مف المراحؿ حتي وصؿ المقيػاس الػي صػورتو النيا يػة 
 وىن :
النفسػػية  المرونػةبكػؿ مػػا ذكػر عػػف  –فػػن حػدود مػػا توصػمت دليػػو  –تطمعػت الباحثػة -

شػػػارحا لمعناىػػػا وابعاداىػػػا ونظرياتيػػػا واوانييػػػا الم تمفػػػة وذلػػػؾ لتػػػتمكف مػػػف الوصػػػوؿ الػػػن 
 البحث الحالي .مفيـو المرونة الذى تبنتو فن 

وقػػػد اطمعػػػت الباحثػػػة عمػػػي العديػػػد مػػػف المقػػػاييس التػػػي صػػػيغت بيػػػدؼ قيػػػاس -
المرونة وابعادىا واوانبيا الم تمفة   وكذلؾ اطمعت الباحثػة عمػن مػا تػوافر ليػا مػف 

ااريػػت عمػػي متغيػػر المرونػػة النفسػػية والتػػي قػػد اعػػد باحثييػػا  التػػيالدراسػػات السػػابقة 
النسػ ة ايمريكيػة لمقيػاس  لبحث ومػف تمػؾ المقػاييسمقياس لممرونة لي دـ اىداؼ ا

ن مقيػػػػاس المرونػػػػة 0223البي ػػػػة المصػػػػرية دكونروديفديسػػػػوف  فػػػػيالمرونػػػػة النفسػػػػية 
 باضػػػػػةد ماؿ مقيػػػػػاس المرونػػػػػة النفسػػػػػيةن 0201دفسػػػػػية دفوقيػػػػػة حسػػػػػف رضػػػػػواف نالن
بنػػد االيطػػالي د كػػاميال وا ػػروف ن  03ن دعػػاد  تقنػػيف لمقيػػاس المرونػػة ذو 0201ند
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ن مقياس المرونة 0201ن المقياس االكاديمي لممرونة د سايموف كاسيدى ند0203د
 ن.0200دواانمد ويان ند

طالػػػث  32وقػػػد ااريػػػت الباحثػػػة اسػػػتبيانا مفتوحػػػا عمػػػن عينػػػة مػػػف الطػػػالث قواميػػػا -
وطالبة مػف طػالث المرحمػة الثانويػةتثناء فتػر  اعػداد المقيػاس   دذ طمػث مػنيـ اااابػة عػف 

 حة وىن :عد  تس مة مفتو 

 ما الذى ي طر ببالؾ عند سماع كممة المرونة النفسية ؟-

 ما  صا ص الش ص المرف نفسيا مف واية نظرؾ ؟-

 ىؿ تعتقد انؾ تتمتب بالمرونة النفسية ؟ ولماذا ؟-

وقػد سػاعدت اسػتاابات الطػػالث عػف ىػذه االسػ مة بااضػػافة لممناقشػة معيػـ   مػػا زاد 
لمرونػػػة النفسػػػية وتػػػـ عمػػػؿ تحميػػػؿ محتػػػوى لمضػػػموف مػػػف فيػػػـ الباحػػػث وادراكيػػػا لطبيعػػػة ا

 االستاابات الم تمفة يفراد العينة التي طبقت عمييـ االستبانة .
تمكنػػت الباحثػػة مػػف تحديػػد االبعػػاد الفرعيػػة لممرونػػة النفسػػية بمػػا يتناسػػث مػػب طبيعػػة -

سػػيا البحػػث وطبيعػػة العينػػة ووضػػعت التعريفػػات االارا يػػة لربعػػاد الفرعيػػة   وتمكػػف مػػف قيا
بصػػور  دارا يػػة   وصػػيغت العبػػارات فػػي صػػور  تقريػػر ذاتػػي   وقػػد بمػػ  عػػدد بنػػود المقيػػاس 

بنػػدا ن وزعػػت عمػػن االبعػػاد   دذ بمػػ  عػػدد بنػػود البعػػد االوؿ 02فػػي صػػورتو االوليػػة عمػػي د
بنػود  وبنػود البعػد  02بنود  والبعد الثػاني فعاليػة الػذات احتػوى عمػن  02االتزاف االنفعالي 

بنػػػود  والبعػػػد  4بنػػػود  والبعػػػد الرابػػػب الصػػػبر عمػػػن  02قػػػات ااتماعيػػػة عمػػػي الثالػػػث العال
 بندا   وروعي الوضوح والتحديد في صيا ة العبارات . 00عمي  ال امس حؿ المشكالت

عػػرض المقيػػػاس فػػػي صػػػورتو االوليػػػة عمػػػن عشػػػر محكمػػػيف مػػػف المت صصػػػيف فػػػي -
بػػػارات وتضػػػيفت ت ػػػرى ماػػػاؿ القيػػػاس النفسػػػي والصػػػحة النفسػػػية وبنػػػاءا عميػػػو اسػػػتبعدت ع

التػػزاف بنػػدا بشػػكؿ كمػػن حيػػث بمػػ  عػػدد بنػػود البعػػد االوؿ  03ليصػػبغ عػػدد بنػػود المقيػػاس 
بنػود  وبنػود البعػد الثالػث  00بنود  والبعػد الثػاني فعاليػة الػذات احتػوى عمػن  00االنفعالي 

ؿ بنػود  والبعػد ال ػامس حػ 00بنود  والبعد الرابب الصػبرعمن  02العالقات ااتماعية عمي 
 بندا وذلؾ بعد تعديالت المحكميف . 02عمي  المشكالت

 –صػػا ت الباحثػػة التعميمػػات المناسػػبة لممقيػػاس واسػػت دمت مقيػػاس ثالثػػي د دا مػػا -
يتػػيغ لممفحػػوص التعبيػػر عػػف رايػػو دو تشػػتيتو بزيػػاده عػػدد  ينػػوال يحػػدث ن وذلػػؾ  –احيانػػا 
 البدا ؿ .
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طالبػا وطالبػة مػف طػالث  02طبقت الباحثة المقياس عمي عينة استطالعية عددىا -
العػػػػاـ بيػػػػدؼ التحقػػػػؽ مػػػػف فيػػػػـ الطػػػػالث لمعبػػػػارات ووضػػػػوح التعميمػػػػات ومعرفػػػػة  الثػػػػانوي

تطبيػػػؽ  يسػػػتغرقور الػػػزمف الػػػذى يقػػػد توااػػػو الطػػػالث اثنػػػاء التطبيػػػؽ وتقػػػد التػػػيالصػػػعوبات 
 اال تبار .

، ٔاث  ذٖ ػ  ذد كجٛ  ش ي  ٍ انط  الة انشغج  خ ف  ٙ  دقٛق  خ 25ٔق  ذ اع  زغشت انزطجٛ  ق 

يؼشف  خ ْ  ذف انًقٛ  بط ، ٔق  ذ اجبث  ذ انجبدض  خ ػ  ٍ ْ  زا انغ  إال نك  ٍ ثؼ  ذ او اَزٓ  ٗ 

انطالة يٍ رغجٛم اعزجبثبرٓى ػهٗ انًقٛ بط ، ٔاث ذٖ انط الة سغج زٓى ف ٙ يؼشف خ 

 دسجبرٓى ػهٗ انًقٛبط ٔيؼشفخ كٛف ًٚكٍ اٌ ٚضٚذٔا يٍ يغزٕٖ يشَٔزٓى انُفغٛخ .

 لممقياس : السيكو متريةالخصا)ص 
 صد  االختبار :-1

است دمت الباحثة طرؽ عديػد  لمتحقػؽ مػف صػدؽ المقيػاس وىػذه الطرا ػؽ ىػي صػدؽ 
 المحتوى واالتساؽ الدا ميوصدؽ الماموعات الطرفية والصدؽ التالزمي.

 صد  المحتوي :-2

يذكً ٍٛ ي ٍ انًزخصص ٍٛ ف ٙ  10ػشض انًقٛبط فٙ ص ٕسرّ االٔنٛ خ ػه ٗ 

جبل انقٛبط انُفغٙ ٔانصذخ انُفغٛخ ، ٔرنك إلثذاء ان شأ٘ ثش أٌ ي ذ٘ اسرج بغ ك م ي

يف  شدِ ثبنجؼ  ذ انفشػ  ٙ انًذسج  خ ظ  ًُّ ٔفق  ب نهزؼشٚ  ف اإلجشائ  ٙ ن  ّ ، ػه  ٗ يقٛ  بط 

ال ٚذذس (  ٔئدخبل انزؼذٚالد انالصيخ ػهٗ انؼجبساد انزٙ  –ادٛبَب  –صالصٙ ) دائًب 

ػج بساد نك م ثؼ ذ ي ٍ االثؼ بد انفشػٛ خ ،  رزطهت رنك ٔاقزشاح يب ًٚك ٍ اظ بفزّ ي ٍ

ٔأعفشد ػًهٛخ انزذكٛى ػٍ دزف ثؼط انؼجبساد نزش بثٓٓب ي غ ػج بساد اخ شٖ أ 

نؼذو اَزًبئٓب نهجؼذ انًذسجخ ظًُّ أ نزذاخهٓب يغ اثؼبد اخشٖ أ نغًٕض يؼُبْ ب ، 

كًب ػذنذ ثؼط انؼجبساد نؼذو ٔظٕح انصٛبغخ أ ػ ذو ع اليزٓب نغٕٚ ب ، ٔاقز شح 

كً   ٌٕ اظ   بفخ ػج   بساد جذٚ   ذح ٔق   ذ اسرع   ذ انجبدض   خ انؼج   بساد انز   ٗ اجً   غ انًذ

 % فأكضش . 90انًذكًٌٕ ػهٙ صالدٛزٓب ، ٔرنك ثُغجخ ارفبت 

 الداخم : االتسا -3

تحقػػػؽ مػػػف االتسػػػاؽ والتماسػػػؾ الػػػدا مي لكػػػؿ بعػػػد مػػػف تبعػػػاد مقيػػػاس المرونػػػة النفسػػػية 
مثمػػػة لكػػػؿ بعػػػد فرعػػػن والدراػػػة ال مسػػػة  وذلػػػؾ بحسػػػاث معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف البنػػػود الم

الكمية ليذا البعد الذى تنتمن دليو  كما حسبت ايضا معامالت االرتباط بيف دراػة كػؿ بعػد 
طالبػػا وطالبػػة  02فرعػػي وايبعػػاد اي ػػرى  وكػػذلؾ الدراػػة الكميػػة وذلػػؾ عمػػي عينػػة قواميػػا 
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 ارتباطػػا داالكػػؿ بعػػد مػػف ابعػػاد المقيػػاس  مػػف طػػالث الثػػانوي العػػاـ   وقػػد ارتبطػػت مفػػردات

بالدراة الكمية لمبعد الػذى تنتمػن دليػو   وكػذلؾ بالدراػة الكميػة لممقيػاس   لػـ يػتـ حػذؼ تيػا 
 مف مفردات المقياس

 ٕٚظخ االرغبت انذاخهٙ نؼجبساد انًقٛبط (3انجذٔل )

 2.20داؿ عند مستوى داللة  **
 2.20داؿ عند مستوى داللة  *

حسػػػػاث االتسػػػػاؽ الػػػػدا مي عػػػػف طريػػػػؽ ارتبػػػػاط كػػػػؿ فقػػػػر  بالبعػػػػد الػػػػذى تنتمػػػػن 
اوضػػػػحت النتػػػػا   واػػػػود ارتبػػػاط بػػػػيف العبػػػػارات واالبعػػػػاد التػػػػي و ن 02حيػػػث دف اليي

 تنتمن الييا .

حساث معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مػف ابعػاد المقيػاس ال مسػة ن 3ويوضغ ادوؿ  د
 :ن 02حيث دف والدراة الكمية لممقياس  

 العبارات 

االرتباط 
 بالبعد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

48
1.

** 

345.
** 

541.
** 

526.
** 

721.
** 

611.
** 

524.
** 

537.
** 

531.
** 

512.
** 

561.
** 

االرتباط 
 بالبعد

12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 

46
1.

** 

411.
** 

355.
** 

518.
** 

539.
** 

563.
** 

611.
** 

286.
** 

473.
** 

471.
** 

425.
** 

االرتباط 
 بالبعد

23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 
62
3.

** 

549.
** 

571.
** 

596.
** 

775.
** 

664.
** 

528.
** 

556.
** 

344.
** 

663.** 

االرتباط 
 بالبعد

33 34 35 36 37 38 39 41 41 42 43 

66
3.

** 

716.
** 

619.
** 

638.
** 

661.
** 

536.
** 

468.
** 

364.
** 

297.
** 

317.
** 

361.
** 

االرتباط 
 بالبعد

44 45 46 47 48 49 51 51 52 53 

67
4.

** 

735.
** 

676.
** 

625.
** 

674.
** 

721.
** 

743.
** 

687.
** 

713.
** 

721.** 
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 ن3الادوؿ  د
االرتباط  بين البعد و الدرجة الكمية  البعد

 لممقياس
 **.;>4 االوا : االتزان االنفعال 

 **.088 الثان  : فعالية الذات

 ** .088 الثالث :العالقات االجتماعية

 **.8>0 الرابص  :الصبر

 **.0=0 الخامس : حا المشكالت

 2.20** داؿ عند مستوى داللة 
 2.20* داؿ عند مستوى داللة 

واوضحت الدراات الموضحة بالادوؿ واود ارتباط قوى بيف االبعػاد والدراػة الكميػة  
 لممقياس.
 صدؽ الماموعات الطرفية :ن 3

بالما ػة  25بالما ػة مػف الف ػة العميػا و 25تـ ترتيث دراات المقياس تنازليا وتـ ا تيػار 
 مف الف ة الدنيا  وبعد ذلؾ تـ حساث الفروؽ بيف الماموعتيف عف طريؽ ا تبار دتن.

ن يبػػػػيف صػػػػدؽ المقارنػػػػة بػػػػيف الماموعػػػػة العميػػػػا والماموعػػػػة الػػػػدنيا عمػػػػن 0الاػػػػدوؿ  د
 المرونة النفسية : مقياس

 (5) جذٔل

  
 عدد

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

المرونة 
 النفسية

 5.869 114.18 12 الف)ة الدنيا

21.343 11 1.11 

 1.216 151.11 12 الف)ة العميا

 3.021  2.20عند مستوى داللة 00حيث دراة الحرية 

بػػيف الماموعػػة العميػػا والماموعػػة دالػػة ونالحػػظ مػػف الاػػدوؿ السػػابؽ تنػػو يواػػد فػػروؽ 
 . 2.20الدنيا عند مستوى الداللة
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 ن تقدير الصدؽ التالزمي :0
تػػـ تقػػدير قػػيـ الصػػدؽ التالزمػػي بػػيف المقيػػاس الحػػالي وا تبػػار المرونػػة النفسػػية اعػػداد 

ن   وكانػػت قػػيـ االرتبػػاط بػػيف االبعػػاد ال مسػػة  والدراػػة الكميػػة لمقيػػاس 0201مػػاؿ باظػػو د 
 ن  1النفسية اعداد اماؿ حيث كانت قيـ الصدؽ التالزمي موضحو فن الادوؿ  د المرونة

 (6جذٔل  )

معاما االرتباط بدرجة اختبار التدف   البعد
  آماا باظة(

 **.8:: االوا : االتزان االنفعال 

 *.2=9 الثان  : فعالية الذات

 *.94: الثالث :العالقات االجتماعية

 **.89; الرابص  :الصبر

 *.908 الخامس : حا المشكالت

 **.=8> المقياس ككا

 2.20داؿ عند مستوى داللة  ** 
 2.20داؿ عند مستوى داللة  *

ن  اف قػيـ الصػدؽ التالزمػي بػيف االبعػاد ال مسػة فػي المقيػاس 1يتضغ مف الادوؿ  د
ن دالػو دحصػػا يا عنػػد 2016الحػالي والدراػػة الكميػة ال تبػػار المرونػػة النفسػية  آلمػػاؿ باظػػو د

  حيػػػػػػث بمغػػػػػػت مػػػػػػدى قػػػػػػيـ الصػػػػػػدؽ 2.20داللػػػػػػة وعنػػػػػػد مسػػػػػػتوى  2.20مسػػػػػػتوى داللػػػػػػة
 الصدؽ . مفن مما يدؿ عمن اف المقياس يتمتب بدراة مقبولة  506. – 269.التالزميد
 الثبات : -1

حسػػبت الباحثػػػة ثبػػػات اال تبػػػار بعػػػد  طػػػرؽ   وفيػػػا يمػػػن النتػػػا   التػػػي حصػػػمت عمييػػػا 
 الباحثة :

 ن يوضغ طرؽ الت كد مف الثبات لمقياس المرونة النفسية :2دادوؿ  
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 (7جدوا   
عدد  البعد

 المفردات

معاما 
 التجز)ة
 "سبيرمان"

معاما 
 جوتمان

معاما 
-ألفا

 كرونباخ

االمعاما
 ستقرار

 .**742 .**613 .**691 .**639 11 االتزان االنفعال 
 .**746 .**712 .**868 .**754 11 فعالية الذات

 .**838 .**711 .**862 .**765 11 العالقات االجتماعية
 .**815 .**743 .**867 .**768 11 الصبر

 .**819 .**733 .**869 .**724 11 حا المشكالت

المرونة النفسية 
 ككا

53 867**. 867**. 862**. 989**. 

 2.20داؿ عند مستوى داللة  **
ن تمتػػب مقيػػاس المرونػػة النفسػػية بدراػػة عاليػػة مػػف الثبػػات 2يتضػػغ مػػف نتػػا   اػػدوؿد

ن طالػػث 30سػػواء فػػن دراتػػو الكميػػة او عمػػي مسػػتوى االبعػػاد   وذلػػؾ عمػػن عينػػة قواميػػا د
وطالبػػػة مػػػف طػػػالث المرحمػػػة الثانويػػػة  باسػػػت داـ عػػػد  طػػػرؽ  متمثمػػػة  فػػػي طريقػػػة التاز ػػػة 

ومعامػػػؿ اسػػػتقرار  790.تومعامػػػؿ تلفػػػا كرونبػػػاخ بدراػػػة ثبػػػا 724.النصػػػفية بدراػػػة ثبػػػات  
  و تف اميػػػػب معػػػػامالت ثبػػػػات المقيػػػػاس مرتفعػػػػة  وتشػػػػير تمػػػػؾ النتػػػػا   دلػػػػي 886.بدراػػػػة 

 صالحية المقياس لالست داـ في البحث الحالي.
ثانيا :  مقياس حالية التيدف  لمميراهقين والراشيديناعداد عبيدالهادى عبيدر  وفيارو  

 ( :2118عثمان  
لراشػديف مػف اعػداد عبػداليادى عبػده  وفػاروؽ عثمػاف مقياس حالة التدفؽ لممراىقيف وا

والذى تػـ صػيا ة فػي احػدى عشػر بعػدا بواقػب ما ػو وعشػر بنػد حيػث شػمؿ كػؿ بعػد عشػر  
بنػػػود   يقػػػـو المفحػػػوص بقػػػراء  كػػػؿ مفػػػرده واسػػػتيعابيا ايػػػدا والمطمػػػوث منػػػو تحديػػػد مػػػدى 

 البػػػا  - مطابقػػػة كػػػؿ مفػػػرد  بوضػػػب عالمػػػة صػػػغ امػػػاـ احػػػد التضػػػمينات ال مسػػػة د دا مػػػا
 حيث اف : 0 - 0احيانا نادرا اطالقا ن وتتراوح الدراات لمتضمينات ال مسة بيف 

 دراات.  0دا ما ليا -
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 دراات 3 البا ليا -
 دراات 3احيانا ليا -
 دراة 0نادرا ليا -
 واطالقا ليا دراو واحده-

 حساب الثبات والصد  لممقياس:
مػػف طػػالث  333عمػػن عينػة قواميػػا لحسػاث قػػيـ الثبػػات والصػػدؽ تػـ تطبيػػؽ المقيػػاس 

ن وتػػػـ تقػػػدير قػػػيـ 0202 -0201الفرقػػػة الرابعػػػة اامعػػػة مدينػػػة السػػػادات العػػػاـ الدراسػػػي د
 الثبات والصدؽ لممقياس كاالتي :

 اوال تقدير قيم الثبات :
اسػػػت دـ معػػػدا المقيػػػاس طريقػػػة الفػػػا كرونبػػػاخ حيػػػث طبػػػؽ ىػػػذا المقيػػػاس عمػػػي عينػػػة  
ابعػة بكميػة التربيػة اامعػة مدينػة السػادات وتػـ رصػد قػيـ مػف طػالث الفرقػة الر  333عددىا 

 ن:3الثبات في الادوؿ  د
 ( يىضح ليم الثبات لممياس التذفك الىفسي2جذول )

قيمة  ابعاد المقياس م
 a) 

 0.86 البعد االوا : االفعاا والتركيز عمى المحظة الحاضرة . 1

 0.87 البعدالثان : اندماج الفعا بالوع . 2

 0.71 البعدالثالث: فقدان الوع . 3

4 
البعد الرابص : االحساس بالضبط والسيطرة عم  المواقف 

 المهمة .
0.83 

 0.75 البعد الخامس:فقدان االحساس بالوقت . 5

6 
البعد السادس: االستمتاع الذات  حيث القيام بالنشاط 

 كفاية.
0.82 

 0.81 البعد السابص: تغذية راجعة فورية. 7
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8 
البعد الثامن: الشعور بامتالك القدرة عمى النجاح ف  

 المهمة.
0.86 

9 
البعد التاسص : الشعور باالستغرا  ف  الخبرة يفو  أي 

 متطمبات اخرى .
0..84 

 0.89 البعد العاشر : اهداف واضحة نحو اتجار العما . 11

 0.78 البعد الحادي عشر: التوازن بين التحدي والمهارة 11

 0.98 الكمية لممقياسالدرجة 

ن  والدراػػة 2.20 – 2.34ويتضػػغ مػػف الاػػدوؿ السػػابؽ اف قػػيـ الثبػػات تتػػراوح بػػيف د
 ن وىن قيـ تعتبر معقولة وتعطن ثقة في المقياس الحالي .2.43الكمية لمثبات ىي د

 ثانيا تقدير قيم الصد  :
 صد  االتسا  الداخم  :

فقر  بالبعد الذى تنتمػن اليػو وكانػت تـ حساث االتساؽ الدا مي عف طريؽ ارتباط كؿ 
 ن:4النتا   موضحة في الادوؿ  د
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(9جذٔل )

 

ن اف اميػػػػب مفػػػػردات المقيػػػػاس كانػػػػت دالػػػػة احصػػػػا يا عنػػػػد 4ويتضػػػػغ مػػػػف الاػػػػدوؿ  د
 والذى ي كد االتساؽ الدا مي لممقياس .  2.20

 التاانس الدا مي :
يف كػؿ بعػد مػف ابعػاد تـ تقدير قيـ الصدؽ الذاتي مف  الؿ حساث معامؿ االرتباط بػ

 ن02المقياس االحدى عشر والدراة الكمية لممقياس وىذا موضغ فن الادوؿ  د
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ن اف االبعػػاد تتسػػؽ مػػب ابعػػاد المقيػػاس ككػػؿ حيػػث تراوحػػت 02يتضػػغ مػػف الاػػدوؿ  د
ن  وامػػػب قػػيـ المفػػػردات دالػػة عنػػػد مسػػػتوى 2.43 – 2.30مػػدى قػػػيـ معػػامالت االرتبػػػاط د

 الن االتساؽ الدا مي المرتفب لممقياس.مما يشير  2.20
 تقدير الصد  التالزم  :-1

رى رقذٚش قٛى انصذت انزالصيٙ ثٍٛ انًقٛبط انذبنٙ ٔاخزجبس انزذفق انُفغٙ اػذاد 

( ، ٔكبَذ قٛى االسرجبغ ثٍٛ االثؼبد االدذٖ ػشش ،ٔانذسجخ 2011) ايبل ثبظّ

انكهٛخ نًقٛبط انزذفق اػذاد ايبل دٛش كبَذ قٛى انصذت انزالصيٙ يٕظذّ فٗ 

 ( :11انجذٔل  )

 ( ٕٚظخ11جذٔل )

 

ن  اف قػػيـ الصػػدؽ التالزمػي بػػيف االبعػػاد االحػدى عشػػر فػػي 00يتضػغ مػػف الاػدوؿ  د
ن دالػػو دحصػػا يا عنػػػد 0200لكميػػة ال تبػػار التػػدفؽ امػػاؿ باظػػودالمقيػػاس الحػػالي والدراػػة ا
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ن ممػػػا  2.33 – 2.10  حيػػػث بمغػػت مػػدى قػػػيـ الصػػدؽ التالزمػػيد 2.220مسػػتوى داللػػة
 يدؿ عمن اف المقياس يتمتب بدراة مقبولة في الصدؽ .

 تقدير الصد  باستخدام التحميا العامم  التوكيدي :
ر  التحميػؿ العامميالتوكيػديفن اطػار مػا يػدعي باتت البحوث النفسية الحديثة توظؼ بكثػ

بالنمذاػػػو بالمعػػػادالت البنا يػػػة وذلػػػؾ ال تبػػػار صػػػحة النمػػػاذج العامميػػػة الم تمفػػػة وا تبػػػار 
صػػػػػػػػػحة الفػػػػػػػػػػروض المركبػػػػػػػػػػة ذات العبنػػػػػػػػػػة المفػػػػػػػػػػاىيـ المسػػػػػػػػػػتعممة ويسػػػػػػػػػػتعمؿ التحميػػػػػػػػػػؿ 

مػف ثبػات وصػدؽ لممقػاييس واال تبػارات  السيكو متريػةفن تقدير ال صا ص العامميالتوكيدي
و م تمػػػؼ االدوات المسػػػتعممة فػػػي امػػػب البيانػػػات   وتعتبػػػر طريقػػػة التحميػػػؿ العػػػاممي مػػػف 
الطػػػرؽ الدقيقػػػة التقػػػدير ثبػػػات وصػػػدؽ المقػػػاييس واال تبػػػارات وتػػػـ اسػػػت داـ نمػػػوذج تحميػػػؿ 

 ن0المسار فن الشكؿ  د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عمن ا طاء المقياس e1,e2,e3حيث تدؿ .......-
 ويدؿ السيـ المواود عمن يميف الشكؿ د       ن عمن اتااه معامؿ المسار .-
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 ويدؿ السيـ المواود عمن يسار الشكؿ د        نعمن معامؿ االرتباط.-
 وتدؿ القيـ المواود  عمن يميف الشكؿ عمي التشعباتربعاد التدفؽ .-

ن م شػرات 00امالت المسػار يوضػغ اػدوؿ دوعند تحميؿ شكؿ المسار وتقدير قيـ مع
 صدؽ البنية لنموذج التحميؿ العاممي التوكيدي لمقياس حالة التدفؽ :

 (12جدوا  

 

xن اف م شػرات النمػوذج ايػد  حيػث كانػت قيمػة00يتضغ مػف اػدوؿد
  لمنمػوذج    2

x وىن  ير دالة احصا يا وكانت النسبة بيف قيمػة  30بدراات حرية     33.33
الػن   2

  وم شػػرات حسػػف المطابقػػة  ممػػا يػػدؿ عمػػن واػػود مطابقػػة ايػػد  0.03دراػػات الحريػػة   
 لنموذج التحميؿ العاممي التوكيدي لمقياس التدفؽ .

وممػػا سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ اف نتػػا   التحميػػؿ العػػاممي التوكيػػدي قػػدمت دلػػيال قويػػا عمػػن 
 صدؽ البناء لمقياس حالةالتدفؽ.



 

 

 

االنشطة  فيضوء المشاركة في  العالقة بيف المرونة النفسية والتدفؽ النفسي لدى عينو مف المراىقيف
 ةالالصفي

 

 2019 مايو العدد     والعشرون  الخامسالمجمد 
56 

بدراػػػة عاليػػػة مػػػف الصػػػدؽ والثبػػػات   وىػػػو يصػػػمغ  يتضػػػغ اف مقيػػػاس التػػػدفؽ يتمتػػػب
ي راض البحث العممي وسوؼ يتـ است داـ ىذا المقياس فن العديد مػف الدراسػات العمميػة 

 االكاديمية .

 نتائج البحث ومناقشتها:
 نتا)ج الفرض األوا ومناقشتها :

ا تبػػار صػػحة الفػػرض االوؿ  والػػذى يػػنص عمػػػن انػػو اعػػدـ واػػود فػػروؽ ذات داللػػػة 
دحصػا ية عمػػن مسػتوي االبعػػاد والدراػة الكميػػة بػيف متوسػػطي دراػات الطػػالث تعػزى لمنػػوع 
دذكور واناث ن في متغير المرونة النفسية  والتدفؽ النفسي كؿ عمن حد  .ا .ولمتحقػؽ مػف 

لداللػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف متوسػػػػطن دراػػػػات الػػػػذكور صػػػػحة الفػػػػرض ااػػػػرت الباحثػػػػة ا تبػػػػار ت 
واالناث عمن متغير المرونة النفسية  والتدفؽ النفسي كؿ عمن حد  وفيما يمن النتػا   التػي 

 حصمت عمييا الباحثة :
 وتائج اختبار )ت( علً متغير المرووة الىفسيةيىضح ( 01جذول  )

 البعد

المجموعة
 

 العدد
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات الحرية
الداللة الحصا)ية 
 

االتزان 
 االنفعال 

 3.310 27.15 100 ذكور
 مير داا 198 663.

 3.509 27.47 100 إناث

 فعالية الذات
 3.284 27.80 100 ذكور

 مير داا 198 450.
 2.995 27.60 100 إناث

العالقات 
 االجتماعية

 2.903 26.72 100 ذكور
 داامير  198 047.

 3.074 26.74 100 إناث

 الصبر
 3.749 27.19 100 ذكور

 مير داا 198 574.
 3.643 26.89 100 إناث

حا 
 المشكالت

 3.928 25.77 100 ذكور
 مير داا 198 179.

 3.987 25.67 100 إناث

المرونة 
 النفسية ككا

 13.312 135.12 100 ذكور
 مير داا 198 135.

 12.842 134.87 100 إناث
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 1,960  198ودراة الحرية  2.20قيمة ت الادولية عند مستوى داللة 
 2,576  198ودراة الحرية  2.20قيمة ت الادولية عند مستوى داللة 

 ىتائج اختبار ت علً متغير التذفك الىفسي يىضح( 04جذول  )

 العدد المجموعة البعد
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 درجات
 الحرية

الداللة 
 الحصا)ية

االفعاا 
والتركيز عمى 
المحظة 
 الحاضرة

 6.161 43.00 100 ذكور

 مير داا 198 573.
 5.677 43.48 100 إناث

اندماج الفعا 
 بالوع 

 5.876 42.71 100 ذكور
 مير داا 198 1.317

 5.273 43.75 100 إناث

 فقدان الوع 
 6.049 43.21 100 ذكور

 مير داا 198 870.
 5.305 43.91 100 إناث

االحساس 
بالضبط 

والسيطرة عم  
المواقف 
 المهمة

 5.143 44.17 100 ذكور

 مير داا 198 735.
 4.658 44.68 100 إناث

فقدان 
االحساس 
 بالوقت

 5.623 43.65 100 ذكور

 مير داا 198 413.
 5.682 43.32 100 إناث

االستمتاع 
الذات  حيث 

بالنشاط  القيام
 كفاية

 5.359 43.65 100 ذكور

 مير داا 198 281.
 5.201 43.86 100 إناث

تغذية راجعة 
 فورية

 5.096 43.75 100 ذكور
 مير داا 198 756.

 5.555 43.18 100 إناث
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 1,960   198ودراة الحرية  2.20قيمة ت الادولية عند مستوى داللة 
 2,576  198ودراة الحرية  2.20قيمة ت الادولية عند مستوى داللة 

ن عػػدـ واػػود فػػروؽ دالػػة احصػػا يا بػػيف متوسػػطي 03ويتضػػغ مػػف الاػػدوؿ  د 
دراػػػػات الػػػػذكور واالنػػػػاث فػػػػي االبعػػػػاد و الدراػػػػة الكميػػػػة لمقيػػػػاس المرونػػػػة النفسػػػػية 

ن والتي اظيرت نتا ايا عدـ واػود 0203 واتفقت ىذه النتياة مب دراسة تبو بكر د
 فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػا ية تعػػػزى لمتغيػػػر النػػػوع ماعػػػدا باعػػػد الكفػػػاء  الذاتيػػػة الػػػذى

ن والػذى 0201وادت فروؽ فيو لصػالغ الػذكور   وايضػا دراسػة ابػراىيـ مصػطفن د
اظيػر ايضػػا عػػدـ واػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػا ية فػػي متوسػػطات دراػػات الػػذكور 

اظيػرت عػػدـ واػود فػروؽ ذات داللػػة  التػين  0201واالنػاث  ودراسػة مػرو  سػػعيد د
بعػػػد الصػػػبر  يفػػػدراػػػات الطػػػالث فيمػػػا عػػػدا واػػػود فػػػروؽ  متوسػػػطياحصػػػا ية بػػػيف 

الشعور 
بامتالك القدرة 
عمى النجاح 
 ف  المهمة

 5.294 42.82 100 ذكور

 مير داا 198 261

 5.543 43.02 100 إناث

الشعور 
باالستغرا  ف  
الخبرة يفو  
أي متطمبات 

 اخرى

 5.553 42.54 100 ذكور

 مير داا 198 383.
 5.886 42.23 100 إناث

اهداف 
واضحة نحو 
 اتجار العما

 5.678 42.28 100 ذكور

 مير داا 198 1.053
 5.607 43.12 100 إناث

التوازن بين 
التحدي 
 والمهارة

 5.734 42.37 100 ذكور

 مير داا 198 888.
 5.070 43.05 100 إناث

التدف  
 النفس  ككا

 25.609 474.15 100 ذكور
 مير داا 198 932.

 26.715 477.60 100 إناث
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الػدراات  متوسػطيوابداع الحموؿ والبدا ؿ لصالغ الذكور وواد فروؽ بػيف  والمبادت 
فػػن بعػػد االسػػتقالؿ النفسػػي فقػػط   وقػػد يعػػزى 2.20لػػدى االنػػاث عنػػد مسػػتوى داللػػو 

السػػابقة الػػذكر  الػن قػػرث المرحمػػة  والدارسػاتالتشػابو الكبيػػر فػػي نتػا   ىػػذه الدراسػػة 
سػػنة فيمػػا كانػػت  03ة ىػػذه الدراسػػة مػػف المػػراىقيف حتػػي العمريػػة لمعينػػة حيػػث عينػػ

 . مرو  سعيد  مف طالث الاامعةودراسة  عينة دراسة ابو بكر
ن عػػدـ واػػود فػػروؽ دالػػة احصػػا يان بػػيف متوسػػطي دراػػات 03ويتضػػغ مػػف الاػػدوؿ  د

الذكور واالناث في االبعاد والدراة الكمية لمقياسالتدفؽ النفسي  ككؿ مما يػدؿ عمػن تحقػؽ 
الفػػػػرض االوؿ كػػػػامال  واتفقػػػػت ىػػػػذه النتياػػػػة مػػػػب نتياػػػػة دراسػػػػة نانسػػػػي صػػػػمو يؿ  صػػػػحة

ن التي ااءت نتا ايا لتظير عػدـ واػود فػروؽ بػيف الػذكور واالنػاث وايضػا دراسػة 0203د
ن والتياظيرت نتا ايػا عػدـ واػود فػروؽ بػيف الػذكور واالنػاث   وذلػؾ 0201رىاـ محمود د

رىػػاـ محمػػود عمػػن طػػالث الاامعػػة بينمػػا دراسػػة بػػالر ـ مػػف ا ػػتالؼ العينػػة فكانػػت دراسػػة 
نانسػػػي صػػػمو يؿ عمػػػن معممػػػي المغػػػة االناميزيػػػة وتقػػػـو الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػن المػػػراىقيف   

ن اف المراىػػؽ بسػػبث 0202وربمػػا يراػػب عػػدـ واػػود فػػروؽ الػػن مػػا ذكػػره عبػػدالكريـ بكػػار د
ذى يميػػؿ ضػػعؼ  برتػػو فػػي الحيػػا  يظػػف فػػي البدايػػة انػػو يسػػتطيب اف يػػدرس الت صػػص الػػ

نسػ  االمنيػات واالحػالـ التػي سػتحققيا البراعػة فػي دراسػة ذلػؾ الت صػص  فيدليو  وي  ذ 
المدرسػة الثانويػة او فػن الاامعػة يكتشػؼ اف  فػي  وحيف ي تي وقت اال تيار ووقت القرار 

االمور اعقد مما كاف يظػف   بػؿ يكتشػؼ انػو  يػر متػيقف فعػال ممػا اذا كػاف ير ػث حقيقػة 
ن   فػػػػي حػػػػيف اف حالػػػػة التػػػػدفؽ ىػػػػي  0202: 30يػػػػا دعبػػػػدالكريـ بكػػػػار  دراسػػػػة بعين فػػػػي

فعؿ يحبو االنساف ويسػتمتب بػو فناػد اف المراىػؽ وبمػا امامػو مػف  يػارات  فياستغراؽ تاـ 
 كثيره ليس مف السيؿ عميو االن راط في عمؿ ليصؿ الن حالة التدفؽ .

 نتا)ج الفرض الثان  ومناقشتها :
ا تبػػػار صػػػحة الفػػػرض الثػػػاني  والػػػذى يػػػنص عمػػػن انػػػو ا ال تواػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 
دحصػػػػا ية عمػػػػن مسػػػػتوي االبعػػػػاد والدراػػػػة الكميػػػػة بػػػػيف متوسػػػػطي دراػػػػات الطػػػػالث تعػػػػزى 
لممشػػػاركة فػػػن اينشػػػطة الالصػػػفيو دالمشػػػاركيف و يػػػر المشػػػاركيفن فػػػي المرونػػػة النفسػػػية و 

الفرض اارت الباحثة ا تبػار ت لداللػة  التدفؽ النفسي كؿ عمن حد ا .ولمتحقؽ مف صحة
الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطن دراػػػات الطػػػالث المشػػػاركيف فػػػن االنشػػػطة و يػػػر المشػػػاركيف عمػػػن 
متغيػػر المرونػػة النفسػػية  والتػػدفؽ النفسػػي كػػؿ عمػػن حػػد  وفيمػػا يمػػن النتػػا   التػػي حصػػمت 

 عمييا الباحثة :
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 ىتائج اختبار )ت( علً متغير المرووة الىفسيةيىضح( 04جذول  )

 1,960   198ودراة الحرية  2.20قيمة ت الادولية عند مستوى داللة 
 2,576  198ودراة الحرية  2.20قيمة ت الادولية عند مستوى داللة 

 
 
 

 العدد المجموعة البعد
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

الداللة 
 الحصا)ية

االتزان 
 االنفعال 

 3.422 26.69 100 مشارك

مير  1.11 198 2.612
 مشارك

100 27.93 3.291 

فعالية 
 الذات

 2.942 27.82 100 مشارك

مير  مير داا 198 540
 مشارك

100 27.58 3.331 

العالقات 
 االجتماعية

 2.887 26.64 100 مشارك

مير  مير داا 198 426
 مشارك

100 26.82 3.086 

 الصبر

 3.682 27.07 100 مشارك

مير  مير داا 198 115.
 مشارك

100 27.01 3.716 

حا 
 المشكالت

 4.088 25.46 100 مشارك

مير  مير داا 198 931.
 مشارك

100 25.98 3.806 

المرونة 
النفسية 
 ككا

 13.139 134.07 100 مشارك

مير  مير داا 198 1.003
 مشارك

100 135.92 12.954 
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 اختبار)ت( علً متغير التذفك الىفسيوتائج يىضح ( 05جذول  )

 العدد المجموعة البعد
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

الداللة 
 الحصا)ية

االفعاا 
والتركيز عمى 
المحظة 
 الحاضرة

 6.638 41.71 100 مشارك

مير  مير داا 198 810.
 مشارك

100 44.77 4.638 

اندماج الفعا 
 بالوع 

 6.065 42.37 100 مشارك

مير  مير داا 198 784.
 مشارك

100 44.09 4.961 

 فقدان الوع 
 6.063 42.94 100 مشارك

مير  مير داا 198 801.
 مشارك

100 44.18 5.239 

االحساس 
بالضبط 

والسيطرة عم  
المواقف 
 المهمة

 5.659 43.56 100 مشارك

مير  مير داا 198 684.
 مشارك

100 45.29 3.838 

فقدان 
االحساس 
 بالوقت

 6.151 42.13 100 مشارك

مير  مير داا 198 776.
 مشارك

100 44.84 4.735 

االستمتاع 
الذات  حيث 
القيام بالنشاط 

 كفاية

 5.550 42.84 100 مشارك

مير  مير داا 198 736.
 مشارك

100 44.67 4.826 

تغذية راجعة 
 فورية

 5.718 42.97 100 مشارك

مير  مير داا 198 752. .
 مشارك

100 43.96 4.878 
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 1,960   198ودراة الحرية  2.20قيمة ت الادولية عند مستوى داللة 
 2,576  198ودراة الحرية  2.20قيمة ت الادولية عند مستوى داللة 

دراػػات ن عػػدـ واػػود فػػروؽ دالػػة احصػػا يا بػػيف متوسػػطي 03ويتضػػغ مػػف الاػػدوؿ  د
المشػاركيف و يػػر المشػاركيف فػػي االبعػاد والدراػػة الكميػة لمقيػػاس المرونػة النفسػػية فيمػا عػػدا 

لصػالغ  يػر المشػاركيف  2.20فيػو داؿ احصػا يا عنػد مسػتوى دالػة  يبعد االتػزاف االنفعػال
ن مػػف اف المراىػػؽ يميػػؿ لمتمركػػز حػػوؿ 0220  وىػػو مػػا يتفػػؽ مػػب مػػا ذكػػره حامػػد زىػػراف د

اوال وقبػػػؿ كػػػؿ شػػػيء وقػػػد يصػػػؿ بػػػو الحػػػاؿ الػػػن اف يفتػػػرض اف اآل ػػػريف ذاتػػػو وييػػػتـ بيػػػا 
اكتسػػاث  مسػػتوى مرتفػػب  فػػيمشػػغولوف بسػػموكو مثمػػو تمامػػا   وىػػو مػػا قػػد يقمػػؿ مػػف فرصػػتو 

االنشػػطة الالصػػفية او  يػػر مشػػارؾ   فحتػػن  يمػػف المرونػػة النفسػػية سػػواء كػػاف مشػػارؾ فػػ
ن اف مرونػػة 0443تكػػوف لتحقيػػؽ ىػػدؼ ش صػػي   وقػػد ذكػػرت سػػعدية بيػػادر د  تومشػػارك

الشعور 
بامتالك القدرة 
عمى النجاح 
 ف  المهمة

 5.776 42.13 100 مشارك

مير  مير داا 198 758.
 مشارك

100 43.71 4.914 

الشعور 
باالستغرا  ف  
الخبرة يفو  
أي متطمبات 

 اخرى

 5.736 41.82 100 مشارك

مير  داامير  198 806.
 مشارك

100 42.95 5.656 

اهداف 
واضحة نحو 
 اتجار العما

 5.599 42.80 100 مشارك

مير  مير داا 198 250.
 مشارك

100 42.60 5.715 

التوازن بين 
التحدي 
 والمهارة

 5.469 42.51 100 مشارك

مير  مير داا 198 522.-
 مشارك

100 42.91 5.369 

التدف  
 النفس  ككا

 23.453 467.78 100 مشارك

مير  1.11 198 4.592
 مشارك

100 483.97 26.328 
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التفكيػػػر لػػػدى المراىػػػؽ ىػػػي التػػػي تسػػػاعده عػػػؿ التفكيػػػر فػػػن االمكانيػػػات العديػػػد  لمسػػػتقبمو  
ومستقبؿ تطور الماتمب   وبدال مف اف يكوف ذلؾ مرتبطا بالاوانػث الحسػية لمواقػب المػاذاا 

 ينػونظػر  وايتػيانو قػادر عمػن ددمػاج  المكف   افمنو يستطيب التحميؽ فن حيز ما ىو م
التفريػؽ بػيف مػا يسػتطيب  يقد وصؿ مستوى اديػد فػن التفكيػر وكممػا كبػر فػن العمػر بػدت فػ

عممو واقعيا وما ير ػث فيػو ومػا يريػده الماتمػب    ويف المرونػة النفسػية تتطمػث اف يتوافػؽ 
المراىػؽ تحقيػؽ ذلػؾ  يعث عمػاالنساف مب ر بات اآل ريف بدراة كبيره فقد يكوف مف الص

  وفيما يتعمؽ بواػود فػرؽ بصرؼ النظر عف مشاركتو فن االنشطة او عدـ مشاركتو فييا 
داؿ احصا يا لصالغ  ير المشػاركيف فػن االنشػطة فػن اانػث االتػزاف االنفعػالي فقػد يعػزى 
ذلػػػؾ الػػػن اف المشػػػاركة فػػػن اينشػػػطة تتطمػػػث وقػػػت وايػػػد دضػػػافي وبالنسػػػبة لمطالػػػث فػػػن 

مػػػة الثانويػػػة والتػػػن اصػػػحت ممي ػػػة بالتحػػػديات الم تمفػػػة   ويف النشػػػاط فػػػن بالدنػػػا  ال المرح
يكافل عميو الطالث بالدراات فيػو ال ي فػؼ العػثء الدراسػي لكػف يػد ؿ فػن حيػز النشػاط 
الترفييػػي ممػػا تسػػبث ؼ تف كثيػػر مػػف الطػػال قػػد يعتبػػره عب ػػا عميػػو وفػػن ىػػذه المرحمػػة التػػي 

ى المراىػؽ فمػف الطبيعػي اف  يػر المشػارؾ فػن االنشػطة يكػوف تتسـ بالتقمبات المزاايػة لػد
اكثػػر اتزانػػا فػػن انفعاالتػػو مػػف المشػػارؾ كػػوف انػػو لػػيس مطالػػث ب عبػػاء دضػػافية والتزامػػات 

 والتي تتطمبيا المشاركة .
ن عػػدـ واػػود فػػروؽ دالػػة احصػػا يا بػػيف متوسػػطي دراػػات 00ويتضػػغ مػػف الاػػدوؿ  د

د وواػػود فػػروؽ دالػػة احصػػا يا عنػػد مسػػتوى داللػػة المشػػاركيف و يػػر المشػػاركيف فػػي االبعػػا
فػػػن  الدراػػػة الكميػػػة لمقيػػػاس التػػػدفؽ النفسػػػي لصػػػالغ  يػػػر المشػػػاركيف   وت يػػػد ىػػػذه 2.20

الطػػالث فػػن  عظػػـالنتياػػة الواقػػب الحػػالي لطػػالث المرحمػػة الثانويػػة حيػػث  البػػا مػػا يشػػارؾ م
ف ىػذا النشػاط وىػو فراغ فقط دوف تحديد ليدؼ معيف مػالاالنشطة الالصفية لتمضية وقت 

ن 0442مػػػا ال يتفػػػؽ مػػػب متطمبػػػات حالػػػة التػػػدفؽ التػػػي وتبعػػػا لقػػػوؿ  مييالنشػػػكزينتمييالن د
عنػػػػدما ذكػػػػػر كيػػػػػؼ يصػػػػػؼ النػػػػػاس ال صػػػػا ص المشػػػػػتركة لم بػػػػػر  الماثمندالتػػػػػدفؽن حيػػػػػث 
ااحسػػاس بػػ ف ميػػارات الفػػرد كافيػػة لمتعامػػؿ مػػب التحػػديات التػػي تقابمػػو   فػػي نظػػاـ عمػػؿ 

وواود القواعد التي تقدـ تدلة واضحة حوؿ مدى اػود  ايداء. عنػدما مواو نحو اليدؼ   
يكوف التركيػز كثيػؼ لدراػة تنػو ال يواػد تي اىتمػاـ متبقػي لمتفكيػر فػي تي شػيء  يػر ذي 
صمة   تو لمقمؽ بشػ ف المشػاكؿ. ي تفػي الػوعي الػذاتي   ويصػبغ الشػعور بالوقػت مشػوىًا. 

غ لمغايػة لدراػة تف النػاس عمػن اسػتعداد لمقيػاـ دف النشاط الذي ينت  مثؿ ىذه التاارث مػري
وىو ماال يحدث اال نادرا عندما يشػارؾ المراىػؽ فػن نشػاط حيػث  بذلؾ لمصمحتيا ال اصة

يميػػؿ لتاربػػة االنشػػطة المتاحػػة قبػػؿ اف يسػػتقر وعيػػو عمػػن النشػػاط المناسػػث لقدراتػػو والػػذى 
 يشعره بالسعاد  . 
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 نتا)ج الفرض الثالث ومناقشتها :
" ال توجيييد عالقييية ذات داللييية حة الفػػػرض الثالػػػث والػػػذى يػػػنص عمػػػن انػػػوا تبػػػار صػػػ

إحصييا)ية بييين متوسييطات درجييات المرونيية النفسييية  والتييدف  النفسيي  لييدي عينيية ميين 
ولمتحقؽ مف صحة الفرض اارت الباحثة ا تبػار معامػؿ االرتبػاط   طالب الثانوي العام ".

فسػػية  ومتغيػػر التػػدفؽ النفسػػي وفيمػػا بيرسػػوف لمعرفػػة مػػدى االرتبػػاط بػػيف متغيػػر المرونػػة الن
 يمن النتا   التي حصمت عمييا الباحثة :

 ( يىضح معامل االرتباط بيه درجات ممياس المرووة والتذفك الىفسي06جذول  )

ودراػػػػة الحريػػػػة   2.20قيمػػػػة معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف الادوليػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 
198  .138 

ودراػػػػة الحريػػػػة  2.20قيمػػػػة معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف الادوليػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 
198 .181 

ن واػود عالقػة موابػة متوسػطةذات داللػة احصػا ية 01ويتضغ مػف الاػدوؿ  د
ن  2.20بػػيف متغيػػر المرونػػة النفسػػية ومتغيػػر التػػدفؽ النفسػػي عنػػد مسػػتوى داللػػة  د

 139.حيث ر  
وىػػػو مػػػا ينفػػػن الفػػػرض الثالػػػث القا ػػػؿ بعػػػدـ واػػػود عالقػػػة دالػػػو احصػػػا يا بػػػيف 

بيػذا الشػكؿ لعػدـ تػوافر  صػيا تومتغيري المرونة النفسية والتدفؽ النفسػي والػذى تػـ 
حدود عمـ الباحثةن قامػت العالقػة بػيف المرونػة والتػدفؽ النفسػي    فيسابقة د دارسات

وحيػػث اثبتػػت النتػػا   الحاليػػة واػػود عالقػػة بيػػنيـ وىػػو مػػا يبػػدو منطقيػػا فكممػػا كػػاف 
لممراىػػػؽ الاػػػرت  عمػػػن  ػػػوض تاػػػارث اديػػػده الكتشػػػاؼ ذاتػػػو كممػػػا كػػػاف اكثػػػر قربػػػا 

سػػتغرقو وتد مػو فػػي حالػػة التػػدفؽ   والتػي بػػدورىا تاعمػػو اكثػػر لم ػوض فػػي تاػػارث ت
انفتاحػػا عمػػي ال بػػرات اي ػػرى بغػػرض االحسػػاس بػػذلؾ االحسػػاس الغػػامر بالسػػعاد  

ن اف 0220النػػػات  عػػػف االسػػػتغراؽ فػػػي تاربػػػة التػػػدفؽ   وكمػػػا ذكػػػر حامػػػد زىػػػراف د

 العدد المقياس
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

معاما ارتباط 
 بيرسون

درجات 
 الحرية

الداللة 
 الحصا)ية

المرونة 
 ككا النفسية

200 128.58 15.075 

.139 198 1.15 
التدف  
 النفس  ككا

200 464.93 35.704 
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ركز ىذا النشاط المراىؽ في ىذه المرحمة يحتاج الن الترفيو واالستر اء والتسمية ويت
حػػػػػوؿ السػػػػػينما والتميفزيػػػػػوف واالذاعػػػػػة وقػػػػػراء  الصػػػػػحؼ والماػػػػػالت واالسػػػػػتماع اؿ 
الموسػػػيقن او عزفيػػػا   وامػػػب طوابػػػب البريػػػد والصػػػور واالشػػػتراؾ فػػػي تواػػػو النشػػػاط 
الرياضي مثؿ الكر  والسباحة والرحالت وتامعات الشباث والحفالت والتمثيؿ   واف 

طاقػػػة المراىػػػؽ وتنميػػػة مياراتػػػو وقضػػػاء وقػػػت كػػػؿ ىػػػذه النػػػواحي ميمػػػو المتصػػػاص 
الفراغ فيما يفيد المراىؽ وينميو  وقػد ياػد المراىػؽ الػذى يبحػث عػف نشػاط يعبػر بػو 
عف ذاتو ويثير لديو مشاعر اديده تاعمو اكثر مرونة وتقبال لر ريف واكثػر مرونػة 

اػة في فيػـ نفسػو وتطويرىػا  نشػاط يمنحػو االحسػاس بحالػة التػدفؽ   ممػا ياعػؿ نتي
 الفرض الثالث اكثر منطقية وتعبيرا عف الواقب .

 نتا)ج الفرض الرابص ومناقشتها:
يسياهم متغيير المرونية النفسيية ا تبار صحة الفػرض الرابػب  والػذى يػنص عمػن افا 

فيي  التنبييؤ بيي دا  الطييالب عمييى مقييياس التييدف  النفسيي  بمعمومييية الدرجيية عييا مقييياس 
رض اارت الباحثػة تحميػؿ انحػدار  طػي بسػيط   ا ولمتحقؽ مف صحة الفالمرونة النفسية

 وفيما يمن النتا   التي حصمت عمييا :
 ىتائج تحليل التبايهيىضح( 07جذول  )

متوسط  دراات الحرية ماموع المربعات مصدر التبايف
 الداللة ؼ المربعات

 االنحدار الكمن
2400.119 1 2400.119 

3.992 1.15 133779.756 198 
675.655 

136179.875 199 

 3,89   (198 /1)ودراة الحرية  2.20قيمة ؼ  الادولية عند مستوى داللة 
    6,76 (198 /1)ودراة الحرية  2.20قيمة ؼ الادولية عند مستوى داللة 

نصػػػحة الفػػػرض الرابػػػب القا ػػػؿ بممكانيػػػة مسػػػاىمة متغيػػػر 02ويتضػػػغ مػػػف الاػػػدوؿ  د
المرونة النفسية في التنب  ب داء الطالث عمن مقياس التػدفؽ النفسػي بمعموميػة الدراػة عػؿ 
مقياس المرونة النفسية   وىو ما يبدو منطقيا الف حالة التدفؽ ىي حالة نادر  وليسػت كػؿ 

فيػي حالػة ذات شػروط  اصػة تحػدث   بره يمر بيا االنساف ت ىمو ل وض حالػة التػدفؽ  
تمتػػب االنسػػاف بدراػػو معينػػة فػػي المرونػػة النفسػػية   وال شػػؾ فػػن اف تحػػت ظػػروؼ معينػػة 

ن 0201مػف االحسػاس بتاربػة التػدفؽ ومعايشػػتيا وكمػا ذكػر ابػو حػالو  والشػػربيني د ويمكنػ
انػػػو ال يمكػػػف لممػػػر  اف يابػػػر نفسػػػو عمػػػي الػػػد وؿ فػػػي حالػػػة التػػػدفؽ   فحالػػػة التػػػدفؽ يػػػتـ 
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الػػد وؿ فييػػا تثنػػاء التعامػػؿ مػػب نشػػاط مػػا او اداء ميمػػة معينػػة   وىػػن حالػػة اكثػػر احتمػػاال 
لمحدوث عندما يندم  الش ص بكامؿ منظومات ش صيتيفي تداء ميمو او نشاط بدافعيػة 

  وال شػػؾ اف الطالػػث المتمػػب بدراػػو ن 0201: 41دا ميػػة تامػػة .دابػػو حػػالوه والشػػربيني   
تحقػؽ المرونػة لديو فرصو تكبر لمعايشة  بره التػدفؽ وذلػؾ الف  عالية مف المرونة النفسية

النسػػية ال يحػػدث اال مػػف  ػػالؿ  بػػرات متراكمػػو لػػدى االنسػػاف والتػػي تعػػزز لديػػو العالقػػات 
االاتماعية والتنظيـ االنفعػالي والصػبر والقػدر  عمػن حػؿ المشػكالت وفعاليػة الػذات   وىػذه 

التاػارث الم تمفػة   وتتطمػث تاربػة التػدفؽ ال برات تتطمػث التفاعػؿ مػب اي ػريف و ػوض 
التركيػػػز عمػػػن المحظػػػة الحاضػػػر  وانػػػدماج الفعػػػؿ بػػػالوعي واالحسػػػاس بالضػػػبط والسػػػيطر فن 
المواقػػػػؼ الميمػػػػة واالحسػػػػاس باالسػػػػتمتاع الذاتيوالقػػػػدر  عػػػػؿ الناػػػػاح فػػػػن الميمػػػػة واىػػػػداؼ 

  وىػو مػا  الميػارات لػدى المراىػؽ ىواضحو ومحدد  اف تكػوف االىػداؼ متوازنػة مػب مسػتو 
يصػػؿ بنػػا دلػػي انػػو تواػػد عالقػػة كمػػا تقرىػػا الفػػرض الثالػػث بػػيف مسػػتوى المرونػػة ومسػػتوى 
التدفؽ النفسي وذلؾ الف كال منيـ يتطمث ش صية سوية ومتزنػة ولػدييا القػدر  عمػن النمػو 
والتطػػور وىػػو مػػا يكػػوف مواػػودا بدراػػو كبيػػره فػػن مرحمػػة المراىقػػة   ول صػػا ص المراىػػؽ 

طريقػػو ل ياػػاد ذاتػػو بتاربػػة  يمػػة بحػػث عػػف الػػذات فمنػػو قػػد ي ػػوض فػػالتػػي تاعمػػو فػػن رح
التػػدفؽ والتػػي تسػػاعده بشػػده عمػػن تحديػػد تي ال بػػرات كانػػت اكثػػر امتاعػػا لػػو واكثػػر مناسػػبة 
لقدراتػػػو ومياراتػػػو ممػػػا تاعمػػػو يميػػػؿ الػػػي  وضػػػيا مػػػره ا ػػػري   فقػػػد ناػػػد لػػػدي الكثيػػػر مػػػف 

  وفػػػن سػػػبيؿ ذلػػػؾ باػػػد الوقػػػت دا مػػػا المػػػراىقيف الػػػذكور ميػػػؿ الػػػن لعبػػػة رياضػػػية بعينيػػػا 
لممارسػػتيا وال يشػػعر بالممػػؿ منيػػا   وقػػد ياعمػػو ذلػػؾ ير ػػث فػػي اف يكػػوف محترفػػا فػػن ىػػذه 

 المعبة ويحاوؿ ااىدا االنتماء لنادى رياضي يمكنو مف االحتراؼ فييا .
نالحػظ ىنػا اف المرونػة والتػدفؽ تشػبو بسمسػمة مترابطػة لكػف ال تػ دى بالضػرور  لػػنفس 

فقد ينت  عف مستوى المرونة المرتفػب اف ياػد المراىػؽ شػغفو الحقيقػي الػذى يد مػو الطريؽ 
فػػن ال بػػر  المثمػػن د التػػدفؽ ن   وقػػد تكػػوف تاربػػة عاديػػة ال تثيػػر فيػػو الر بػػة لتكرارىػػا   او 

 تظؿ نشاطا يممل وقت الفراغ بدوف شغؼ حقيقي . 
المرونػة النفسػية و ػوض ما اكثر حااو المراىؽ في ىذا العصر الف يتمتب بكػال مػف 

تاربة التدفؽ   فمب كثػر  التحػديات فػي ىػذا الزمػاف وكثػر  الضػغوط وتعػدد الماػاالت التػي 
يكػوف عمػن المراىػؽ اف ي تػػار منيػا مػا يناسػػبو   ومػب كثػر  اال ػػراءات ياػد المراىػؽ نفسػػو 
فػي حالػة حيػر  بػػيف  يػارات ال نيا يػة كػػال منيػا يصػؿ بحياتػو الػػن طريػؽ  يػر واضػػغ واف 
كػػاف يظػػف المراىػػؽ انػػو حػػدد طريقػػو بالفعػػؿ لقمػػة  برتػػو تػػ تن تاربػػة التػػدفؽ لتاعمػػو يعػػايش 
 بػػر  اديػػده ياػػد مياراتػػو كافيػػة لمواايتيػػا وياػػد اف الوقػػت قػػد مػػر دوف اف يشػػعر بػػو وىػػو 

 مستغرقا في تاربتو المثمن .
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الػنفس وال ننسي اف التدفؽ النفسي والمرونػة النفسػية كػال المتغيػريف مػف متغيػرات عمػـ 
االياابي الذى ييتـ باود  الحيا  والصحة النفسػية لمفػرد  ومػا اشػد حااػو المراىػؽ لتحسػيف 

 باآلتي :توصى الباحثةصحتو النفسية وتحسيف مستوى اوده حياتو ولذلؾ 
 دساعخ انًشَٔخ انُفغٛخ ٔػالقزٓب ثجٕدِ انذٛبح نذٖ انًشاْقٍٛ ثشكم ػبو .-

 لتحصيؿ الدراسي لدى المراىقيف بشكؿ عاـ .دراسة المرونة النفسية وعالقتيا با-

 دراسة التدفؽ النفسي وعالقتو بالميارات الحياتية لدى المراىقيف بشكؿ عاـ .-

فاعميػػة برنػػام  درشػػادي لتنميػػة المرونػػة النفسػػية لػػدى المػػراىقيف باسػػت داـ االنشػػطة -
 الالصفيو.

 .فاعمية برنام  درشادي لتنمية التدفؽ النفسي لدى المراىقيف -

 دراسة المرونة النفسية مب متغيرات ا ري لذوى االحتيااات ال اصة المراىقيف .-

 دراسة التدفؽ النفسي مب متغيرات ا ري لذوى االحتيااات ال اصة المراىقيف .-

وفن ضوء البحث الحالي وما توصمت اليو الباحثة مف نتا   ومػا قدمتػو مػف تفسػيرات 
ومػػا واايتػػو مػػف صػػعوبات امػػب البيانػػات وتحميميػػا   وبػػالنظر لموضػػب الحػػالي لممػػراىقيف   

 تعرض الباحثة لبعض التوصيات التربوية في مااؿ االىتماـ بالمراىقيف . 
الميػات لتبصػيرىـ بطػرؽ التعامػؿ مػب المػراىقيف االىتماـ بالبرام  التوعوية لآلباء وا-

 ومساعدتيـ عمن تفيـ احتيااات المراىؽ ومتطمباتو .

االىتماـ بنشر الوعن النفسي بيف المػراىقيف ومسػاعدتيـ لفيػـ ذاتيػـ وتحديػد ىػويتيـ -
 وذلؾ ليتمكنوا مف المرور بمرحمو المراىقة بشكؿ دياابي .

وى المرونة النفسية لدى المػراىقيف حيػث يسػاعد االىتماـ بالبرام  التي تزيد مف مست-
 ذلؾ في اعميـ اكثر قدر  عمن تحمؿ الصعاث والمشاؽ مستقبال .

االىتماـ باينشػطة والبػرام  الدراسػية التػي تثيػر شػغؼ المراىػؽ بيػدؼ تنميػة التػدفؽ -
 النفسي لديو.

فييػػا دوف  اف يتعػػاوف كػػال مػػف المنػػزؿ والمدرسػػة لتػػوفير بي ػػة مناسػػبو لينمػػو المراىػػؽ-
  وؼ او قمؽ او ضغوط ومساعدتو عمن تحديد اىدافو وتحقيقيا .
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دعػػاد  النظػػر فػػي المػػواد الدراسػػية واالنشػػطة التػػي يتمقاىػػا المراىػػؽ بحيػػث نت كػػد مػػف -
 كونيا مناسبة حقا الحتياااتو ومناسبو لاميب المراىقيف عمن ا تالؼ فروقيـ الفردية .

 املراجع
 المراجص العربية
  مقياس المرونة النفسية لمبالغيف  مكتبة االناموالمصريةن 0201د  ماؿ عبدالسميب باظة

 .القاىر   
المرونة النفسية وعالقتيا ب حداث الحيا  الضا طة لدى ن . 0203د تحمد سمير صديؽ

كمينيكيو  رسالة  – دراسة سيكو مترية:  عينة مف طالث كميةالتربية
 ةالمنياكمية التربية  اامع مااستير 

الم سسة :  مرااعة عبداهلل عبدالدايـ بيروت. موسوعةعمـ النفسن . 0424د تسعد رزوؽ
 . العربية لمدراسات والنشر

 . م سسة ايمة لمنشروالتوزيب: الرياض. المرونةن .0224د تنس سميـ ايحمدي
. المرونةن 303ص: 0جد معاـ مقاييس المغةن .0224د تنس سميـ ايحمدي

 ايمة لمنشر والتوزيب. م سسة:الرياض
م سسة : الرياض. المرونةن323 ص03جد ابنمنظورن 0224د تنس سميـ ايحمدي

 . ايمة لمنشر والتوزيب

 www.almaany.com.  نقالعف موقب المعاني االليكترونين .0204. دالمعاـ الاامب
ن اال صاث حتن المراىقة تطورالنمومفدسيكولواية النمون 0223.د بدر ابراىيـ الشيبانن

 . الاابرية -دار الوراقيف لمنشر والتوزيب:  الكويت. 
.   عمـ نفس النمو الطفولة والمراىقة  الطبعة السادسة  عالـ الكتثن 0220د حامد زىراف

 ن .342د  القاىر  
العالقة بيف اال تراث والتوافؽ النفسي ن . 0222. د حسف دبراىيـ حسف المحمداوى

ايكاديمية العربية ن.  رسالة دكتوراه منشور د  لعراقية في السويدلماالية ا
الذكاء العاطفي  ترامة ليمن ن . 0222د داني الاولماف. المفتوحة  الدنمارؾ

 دار المعرفة:  الابالن الكويت
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المرونة النفسية لدى معممي مرحمة الثانوية العامة ن. 0201د رضا دبراىيـ مصطفن
ت ددار  الصراع  رسالة مااستير كمية التربية اامعة وعالقتيا باستراتيايا

  حمواف.
التدفؽ النفسي والعوامؿ ال مسة الكبرى لمش صية لدى طالث ن. 0201د رىاـ محمود

 .قسـ الصحة النفسية  دكتوراه.  اامعة الزقازيؽ  كمية التربية. الاامعة
المركز الاامعي لمطث  :المغرث. المرونة النفسية والتكيؼن 0201.د سعدالديف العثماني

 . النفسي بالدار البيضاء
  مطبعة المدني  في عمـ نفس النمو الطبعة العاشر  ن. 0443د سعدية محمد بيادر

 ن .310  د القاىر 
الصمود مف منظور عمـ النفس ااياابي  النشر  الدورية ن . 0202د  صفاء االعسر

 .ـ 0202 مارس  ن22د لمامعية المصرية لمدراسات النفسية العدد
المراىؽ كيؼ نفيمو وكيؼ نوايو؟ الطبعة الثانية  دارالسالـ ن . 0202د عبدالكريـ بكار
 ن .30د القاىر 

ن.مقياس حالة التدفؽ لممراىقيف 0203عبداليادي السيد عبده و فاروؽ السيد عثماف د
 .  االناموالمصرية: والراشديف القاىر 

 .    النفسية االنامو المصرية  القاىر مقياس المرونة ن. 0200د فوقية رضواف
قوى الش صية وعالقتيا بكممف التدفؽ النفسي والرفاىية ن. 0202د مااد  عبدالسالـ

الروحية لدى الطالث الموىوبيف بالمرحمة الثانوية وتقرانيـ العادييف في ضوء 
 . اامعة حمواف  كمية التربية  قسـ الصحة النفسية  دكتوراه. النظرية الواودية

فينولواياالتدفؽ النفسي لدي العبي المستوي العالي فن ن   0200د مادى حسف يوسؼ
 . اامعة االسكندرية: بعض ايلعاث و الرياضيات  القاىر  
عمـ النفس ااياابي نش تو ن. 0201د  محمد السعيد تبوحالو  وعاطؼ سعد الحسنن

 .ن020-33.د وتطوره  ونماذج مف قضاياه عالـ الكتث القاىر 
فعالية برنام  درشادي لتنمية المرونة النفسية لدى عينة مف ن 0203.د محمد القممن

 . اامعة دمياط  كمية التربية النوعية: دمياط. طالث الاامعة
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مكتبة االنامو :  القاىر   عمـ النفس االياابي لماميبن . 0200. د مرعن سالمو يونس
 . المصرية
نفسية والتفكير اي القي لدى الطالث في ضوء  المرونة الن 0201د مروه سعيد عويس

المتغيرات الديمو رافية المرتبطة بالنوع والثقافة الفرعية والت صص االكاديمي 
والفرقة الدراسية مامة دراسا تنفسية المامد السادس والعشروف  العددالثالث  

 ن. 320 – 343د القاىر  ن رانـد يوليو  رابطة اال صا ييف النفسييف
 .دار النيضة العربية:  عمـ الصحة النفسية  بيروتن 0433. د ميؿ الشرقاوي مصطفن

التدفؽ النفسي كمنبل بالرفاىية النفسية فن ضوء نموذج ن. 0203د نانسي زكريا صمو يؿ
لدى عينة مف معممن المغة ااناميزية بمرحمة التعميـ ن Ryffد رايؼ

 . لنفسية  مااستيرايساسي اامعة المنيا  كمية التربية قسـ الصحة ا
التدفؽ النفسي وفاعمية الذات االكاديمية لدى عينة مف ن . 0200د ىبو حسيف اسماعيؿ

الفا قيف والعادييف دراسة مقارنة حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية كمية 
 . 02-0   الرسالةالعشروف   الحوليةالثامنة   اامعةالقاىر  – اآلداث

دور مراكز السمنة والنحافة فنتحسيف التدفؽ النفسن . ن0202د ىدير سامن محروس
والتكويف الاسمانن وعالقتو باود  الحيا  االنفعالية   اامعة الزقازيؽ  كمية 

 . قسـ العمـو التربوية واالاتماعية  مااستير – التربية الرياضية لمبنات

 المراجص االجنبية
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