


 النفسية واألزمة .. األزمة مفهوم

 االجيابي النفس وعلم النفسي الصمود

 النفسي الصمود مكونات

 النفسية والصحة النفسي الصمود

 النفسّية املرونة أو الصمود ميزات

 خصائص األفراد ذوي الصمود النفسي

 النفسي الصمود بناء واسرتاتيجيات طرق

 األزماتاخلطوات اليت تساعدك على الصمود النفسي وقت 

 حمتويات احملاضرة

 (النفسية املرونة) النفسي الصمود مفهوم



 مقدمة
   اْلّرِحْيم اْلّرْْحَن الْْلّ  ِبْسم

نَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ )  ((4) اآلية اْلنسان)      اْلَعِظْيم الْْلّ  َصَدق (َكَبد    ِف  اْْلِ

ضددط،   علددس حددألر  إال  تال ض ملددف   و دد    ال يوجددش صدد    

صدددله أددد   مرددد  ن رفالددد  ردددو رف اددده ا ط ددد   ض  لددد   في ددد     

 أ ملطردده رددز  إمردد   ددطن ة   أفس دد   أس؛ دد   أل؛ددف   ا دد   ددش  

 ص طصط  ش صمشض   رطم  إمرطت ض أضغوط  ضآنفضن مل ي ملسدو   

رددو  أوددمو  ض صدد فو   طضددألف  طت ا؛ دد    عددط     عددو  أملدد        

 ألفي دددد  حددددوي   ضرددددو  إحددددفطن  إحطحدددد    أدددد  رلسدددد   دددد ال      

 ددددو  أوددددمو   إصدددد ط  رددددو  أ غلدددد  علددددس  أ ددددفض   أوددددملف    

 .ص و ط    أ  مت ز  أس؛ ي  ض   فضا   أس؛    



يف وقت األزمات إما الصمود النفسي أو الوهن 
 النفسي



 مفاهيم مهمة

 األزمة

 النفسيالوهن 

 الصمود  النفسي
 االجيابيعلم النفس / االجيابية 

 النفسيةاألزمة 



 



  طارًئا وجودًيا وضًعا أنها على عام بشكل األزمة تعرف

 الشئون يف سلبية تغيريات يتضمن متوقع وغري مفاجئا

 عند خاصة البيئية، أو اجملتمعية، االقتصادية، األمنية

 عالمات أو ترقب بدون أو مسبق إنذار بدون حدوثه

 .به منبئة حتذيرية

 ميكن ما التعبري  صح إن "األزمة حالة" متثل ذلك وعلى 

  على اجملتمع لقدرة احلقيقي «االختبار وقت» تسميته

  وجودًيا تهديًدا ميثل الذي "الطارئ احلدث" املواجهة

   .عام بشكٍل للمجتمع أو اجتماعية جلماعة أو لشخص

 واألزمة النفسية........ مفهوم األزمة 





 :منها األزمة مسات بعض السابق املفهوم من يتضح
 األمور يف والتشابك والتعقد املعلومات ونقص املفاجأة  

 .حدوثها أثناء
حتول نقطة بأنها اإلدراك. 
سريعة قرارات تتطلب. 
بها املشاركة األطراف وقيم أهداف تهدد. 
األحداث على السيطرة ضعف أو السيطرة فقدان. 
بالضبابية والشعور الوقت عامل بضغط تتميز 

 .القلق يولد مما واالضطراب

 مسات األزمة



حوود  "،  تعوو ب نهن وو  نوو م مووز ات موو  

حيووو تد يد اوووص الىوووه  مثووو   نوووص يم ووو  

ضوووو أو     ت ديوووودوا لقاتووووص   يقوووو م حي تووووص 

 س ليب    أ ق الىهصية، مع تص  ه  ز 

الت افوووا  الم ا، وووة،  اد توووص الىهصوووية 

لثتع موو  اجي،وو ند ا فٍيووة غيوو  التوود يمتثا وو  
 ". الص دممع هقا الحد  الض غأ    

 األزمة النفسية 



 التي السلبية النفسية النتائج مع  العال،د اج ى دي التع م  فد  ي ا 

 تبني على صادم، ضاغط حدث أو ألزمة الشخص تعرض على تترتب
 تجاه أفعالهم وردود األفراد مع التعامل بموجبه يتم والذي  النفسي المنظور

 يدفع قد الذي "الخوف" وبؤرتها قوامها يكون ما عادة والتي األزمة،

 أو الحقيقي التهديد لتجنب عقالنية غير بطرق التصرف إلى الشخص

 قد آخر جانب من باألزمة، المرتبط الصادم أو الضاغط للحدث الُمْدركُ 

 يعرف فيما الصادم أو الضاغط للحدث الحقيقي التهديد الناس بعض يتقبل

 حالة عنده وتنشا منه ميئوس الوضع بأن شعور مع االستسالمي، بالتقبل
 .باليأس والشعور بالعجز االعتقاد



 فد الت ا،د  ز  ليص اجى  ة ي،د   م 

 نص ي تنأ  م  المستم  الت ديد" ح لة ظ 

 ي تب "الم مز اله ب مى م  مز

 ال،سمية؛ الصحة مث  هأي ة تدامي  

  اله ب المستم  الت ديد تز قلك

  يماز المن مد، نظ من  يضعب الم مز

  ات مية القثب تثب فد يتسنب  ز

 ال ضمد ال،    فد  مى ا  الدم ية،

 العصند، الق ل ز  متال مة الق حة م  
 .الهص نة  انهف ض



 مفهوم الصمود النفسي
Psychological resilience 



و  النفسية املرونة أو النفسي الصمود  مثم مف هيم مز مف  م 

 م  مع اجي، ند الم ء تف م   يعاس اجي، ند، النفس

 .حي تص فد  صدم   مت مب مز لص يتع ض
 ت تم النفس مثم فد ح اة يم   اإلجيابي النفس علم ومصطلح

  ه  م  مز  ا   النى  ىهصية فد  ي، ند ه  م  نا 

 اجي، ند نمعن ه  السع دة مز النى  تمايز ن ية سثند،
 ال ن ء – الن    احة) فيم   المتم ثة الحقيقد اجنس ند

 .(القاتد
 العثمية الد اسة نهنص االجيابي النفس علم سليجمان وعرف

  المؤسس   اتف اد تماز التد  لثفض ئ  الق ة لما مز
 .اال ده   مز  الم،تمع  

 النفس اإلجيابيالصمود النفسي وعلم 



 لثىه  النفسد التا يز امتالء اجي، نية نتعني  يقصد

ا) الحي ة نح  يدفعص م  نا   ،( سث او   انفع الو  تفاي و

 مث   الت اي   االستنى   التف ؤ  ن  ح مفعمو 

 ن اتج  ت اع الحث   مث   الت اي  المى اة، ال، انب

 ن ،ة الحي ة ي يد  ز يماز م  ا    ا ا   ي، نية،
 . ا تق ءو 

ا نهز   اليقيز  مدا ات   اجي، نية نؤ ة  ز ام    غدو

 القا   م م تسثيم مع  ن   نن   ات ض تى ق
 .ىهنص ،   حده مثيص الت ا   حسز له لق  

 االجيابيةمفهوم 



 (املرونة النفسية)مفهوم الصمود النفسي 

علىى التكيىف اجليىد مىع املواقىف الضىاغطة       هو القدرة 

 .االتزانحتى يعود الفرد إىل حالة 

( APA)وتعرفىىىه اجلمعيىىىة االمريكيىىىة لعلىىىم الىىىنفس  

عملية التوافق  اييقد ملااواة قة اْليابيقة للدقدا د : بأنه
ملالصققدتاو ملالوققاون الن سققية الققا فواةققث ا فققرا  ت قق  
حققق  اادقققسرو ا اقققرية ملاادقققسرو ا اصقققة  لعر قققة 
 آلخققققققققرين ملاادققققققققسرو الصقققققققق ية مل ققققققققاون العمقققققققق  

 .ملاادسرو ااالية ملاادسرو احليافية



 :املعنى هلذا وفًقا النفسي الصمود يتضمن ذلك وعلى

ال ر  ملفعرض ملاألزتاو الصعو و أمل ا طر حالة 
 .تعني لت ديد

 إيابية بطريقة ملاألزتة ا طر ملتواة ة ال عال التواف 
 .ن سيتث على البية أتثرياو تن حيدثث  د مما  لرغم

 فسيف كي ية  ف الن سي الصمو  تؤشراو فتوح 
 ف ملالعا ية السربى النوعية الت و و تع الدخص

 (رز ث اصدر شخص فقد :ت  ) .حيافث



 

 

 والصعابالنجاح من األزمات ميكن خلق 
هي ما أفعالنا لكن استجابتنا هلا وردود .. ال جتعل االنسان يقف يف مكانهاألزمة  

 . جتعلنا نتقدم أو نرتاجع اىل اخللف

 



إىل " م"يشري حرف 
إىل " د"يشري حرف  املرونة

 الدافعية

إىل " و"يشري حرف 
 الوقاية

إىل " ص"يشري حرف 
 الصالبة

ومصطلح الصمود ميكن توظيفه ليتجاوز املسمى إىل املضمون، 
 : وذلك بتحليله ليشري كل حرف من حروفه إىل عملية



 الصمود النفسي( أبعاد)مكونات 



 الصمود النفسي( أبعاد)مكونات 

 
 .self-efficacy القا  فع لية :ات   الما ز
 ودافعيته وهمته طاقته شحذ على قدرته في المرء اعتقاد إلى الذات فعالية عامل يشير

 .له يتعرض الذي للحدث وضبًطا تأثيًرا لممارسة المعرفية وإمكانياته
 .Perseverance  الم  ن ة :ال  ند الما ز
 يكون لن أفعاله، خالل من المرغوبة األهداف تحقيق على قدرته في المرء اعتقاد بدون

 عامل ويتضمن ومصاعبها، الحياة ألزمات التعرض حال والمثابرة التحمل بمقدوره

 الحياة مواصلة من والرغبة للذات تنظيًما ويستلزم واإلصرار التحمل بعدي المثابرة

 .الصدمة أو األزمة بعد الطبيعية حياته إيقاع واستعادة وإيجابية بفاعلية



 . Internal locus of control  الداهثد الضنأ م ا  :ال  ل  الما ز
 وفي الحالية البيئة في التأثير على قدرته الفرد إدراك إلى الداخلي الضبط مركز يشير

 مسئوليته في المرء اعتقاد الداخلي الضبط مركز ويجسد .المستقبل في مصيره تقرير
 .حياته في لها يتعرض التي األحداث عن أفعاله خالل من

 . Coping/ adaptation  التايب الم ا، ة : ال انع الما ز
 والسلوكية المعرفية االستراتيجيات من مجموعة إلى Coping المواجهة مفهوم يشير

 في .العصيبة والظروف الضاغطة المواقف إدارة في الفرد يستخدمها أن يمكن التي
 األحداث ومع البيئة في التغير مع التكيف عملية adaptation بالتكيف يقصد حين

 .العصيبة والظروف الضاغطة
  اال،تم مية اتس ية العالا   ىناة :اله مس الما ز
 النفسية المرونة أو النفسي الصمود تكوين في األهمية بالغ دوًرا المكون هذا ويلعب

 االنفعالية للمساندة هام بمصدر الفرد اآلمنة البينشخصية العالقات تزود إذ األفراد؛ لدى
 .النفسي الصمود تكوين في األساس حجر ذلك ويمثل األوسع، المجتمع من واالجتماعية



 الصمود النفسي والصحة النفسية
 

 خمتلف من محايتك يف الصمود يساعد أن ميكن

 االكتئاب مثل الصحية، غري النفسية احلاالت

 .والقلق

 العوامل إبعاد على أيًضا يساعد أن الصمود شأن ومن

 مثل نفسية، بأمراض اإلصابة خطر من تزيد اليت

 .سابقة صدمة أو قاسية ملعاملة التعرض
  النفسية، احلاالت بإحدى حالًيا مصاًبا كنت فإذا

 من حيّسن أن ميكن واملرونة بالصمود التحلي فإن

 الصحة لك وحيقق معها التكّيف على قدرتك

 .النفسية



 هل املرونة النفسّية متحو مصاعب احلياة ؟
 تن الدخص ختّلص   الن سّية اارملنة أمل الصمو 
 القّوة متن ث لسّن ا احلياة، تصاعب مت و أمل الواون
 على التاّلب كما  ملحّل ا، ب باو ااداك  اواة ة الرزتة
 .حيافث ف ملا اتمرار احملن
 أمل الرتبا ة أمل التجّلد فعين   اارملنة فإن ذلك، ملتع
 حىت أمل الرملحانية، ف ااار ة ملال لس او ااذهب افباع

 .ملحدها اارملنة على ا عتما 
 اآلخرين تع التواص  على القدرة فعترب الوا ع، ف ي

 .اارملنة ف الر يسية العناصر أحد الدعم على لل صول



إدراك أن 

النكسات جزء 

 من احلياة
تغري اجيابي 

 بعد الصدمة

التصرف 

بفاعلية رغم 

 القلق

 التفاعل

السلوك 

االجتماعي 

 التكيفي

 النفسّيةمظاهر املرونة 

قدرة الفرد على 

 التكيف
القدرة على 

 طلب املساعدة

التفاؤل برغم 

 الصعوبات



 خصائص األفراد ذوي الصمود النفسي



 خصائص األفراد ذوي الصمود النفسي

  ويكون والضغوط، املصائب مع فعال بشكل التعامل على القدرة النفسي بالصمود يتميزون الذين األفراد ميتلك
 :لديهم أن خصائصهم ومن للتغيري، قابلية لديهم

 املصاعب مواجهة على القدرة من مرتفع مستوى

 .اإلجناز دافعية من مرتفعة مستويات

 النفسية السالمة من عالي مستوى

 الذات فاعلية

 باالنتماء والشعور التدين

 احلياة يف املساهمات

  مع متوافقة الضغوط ملواجهة أساليب امتالك

 املوقف طبيعة

 الدعابة وروح اإلجيابي االنفعال

 املشكالت حل يف الفعالية املهارات امتالك

 قوة الفرد تزيد أن ميكنها الضغوط بأن اإلميان

 باملستقبل واالستبشار واألمل بالتفاؤل التمتع

 .املعرفية مهاراتهم يف الثقة

 اآلخرين مع جيدة عالقات إقامة

 احلياة من باهلدف اإلحساس





 النفسيلبناء الصمود طرق 
 :الن سي الصمو  لبناء طرق عدرة (APA) األتريسية الن س علم مجعية حد و

احبث عن الفرص اليت تدفعك الكتشاف  

 .ذاتك

 .تبنى وجهة نظر إجيابية لذاتك

 .اعتين بنفسك

 .التحرك جتاه أهدافك

 .جتنب رؤية األزمات على أنها مشكالت

.إقامة روابط جيدة مع اآلخرين  

.ضع األمور يف حجمها الطبيعي  

.تقبل التغيري واعتباره جزء من احلياة  

احلفاظ على مستقبل مفعم باألمل 

.والتفاؤل  

.اختاذ قرارات حامسة  



على القدرة  -8

 صياغة األهداف

التغيري إرادة  -9

وتقبل الوضع يف 

 نفس الوقت

قرارات اختاذ -7

حامسة والشجاعة 

 يف مواجهة األزمات

 الصمود النفسياسرتاتيجيات بناء 

 حل املشكالت-5

على فهم القدرة -6

مشاعر اآلخرين واحرتامها  

 واستيعابها

 التفاؤل-10



صمودا ومرونةبعض اخلطوات التي جتعلكِ أكثر   
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 مع التعامل عمليّة في بارزاً  دوراً  بالنفس الثقة تلعب :نقد اتك  قتك م    - 

ً  حاول .المؤلمة األحداث من والتعافي الضغوط  بنقاط نفسك تذّكر أن دائما

 األزمة، مع والتعامل االستجابة على بقدرتك الثقة فزيادة .وإنجازاتك قّوتك

 .مستقبالً  للمرونة التأسيس أجل من مميّزة طريقة
 هدف تحديد يلعب ما، مأساة أو أزمة مواجهة في :لحي تك هدب مز انح  - 

ً  دوراً  للمستقبل معيّن  االنخراط يتضّمن أن يمكن وهذا .الشفاء عمليّة في هاما

  على إعمل .النشاطات في المشاركة أو الروحيّة األفكار تطوير أو المجتمع في

 أهدافًا ضع يوم، كل باإلنجاز شعوًرا يمنحك شيئًا وافعل ي م لا  ايمة  ضف ء

 معنى له مستقبل نحو التطلّع على لمساعدتك

صمودا ومرونةبعض اخلطوات التي جتعلكِ أكثر   



 يهتّمون حولك أشخاص وجود مجّرد إنّ  :متينة ا،تم مي ة ىناة أ    - 

 يكون أن المّهم من .الصعبة األيام في حماية عامل هو ويدعمونك، ألمرك

 وتحصلين مشاعرك تشاركين يجعلك فهذا إليه، وتتحّدثين به تثقين من لديك

 عائلتك مع تواصل الممكنة، والحلول الفعّالة المساعدة وعلى الدعم على

 .مهم عامل منهم فالدعم معهم جيدة عالقات وحقق وأصدقائك
 يساعدك التغييرات وقبول الحياة في جزء التغيير أن تقبل :ن لت يي   حب   -

 فمن .المرونة من أساسي جزء هو فالتكّيف األخرى، أهدافك على التركيز على

 المحتمل لألزمات السليمة لالستجابة نفسك تحّصنين التكيّف، على التعلّم خالل

 تحت والسحق باالنهزام األشخاص بعض يشعر الذي الوقت وفي .وقوعها

 أن المرونة على عالية بقدرة يتمتّعون الذين لألشخاص يمكن األزمات، وطأة

 .بسرعة ويتقّدموا يتكيّفوا



ً  تصادف مّرة كلّ  في :المىاثة ح     ما نية مز انح  -   قوم جديداً، تحّديا

 اختبر .المشكلة لحلّ  الممكنة األساليب بعض عن سريعة الئحة بوضع

 .الشائعة للمشاكل منطقيّة طريقة تطوير على ورّكز عّدة استراتيجيات
 الماضي، في المصاعب مع تعاملك كيفية في فّكر الم ضد هن ا  مز تعثم

 .العصيبة األوقات خالل ساعدتك التي واالستراتيجيات المهارات في وفكر

 أيّ  مواجهة عند إيجابيّة نظرة على المحافظة الصعب من :متف ئ  از - 

 ال والتفاؤل .المرونة من هامّ  جزء التفاؤل على اإلبقاء لكنّ  قاس، وضع

 أمر أنّه على وتؤّكد حصل ما تدرك أن لكن الموضوع، تتجاهل أن يعني

 التي التحّديات لمحاربة والقدرات المهارات تملك بأنّك وتؤمن عابر
 .تواجهها



 حاجاتك إهمال الّسهل من يصبح صعبة، بمرحلة تمرّ  عندما :ننفسك امتز - 

 على تحصل وال الرياضة ممارسة عن وتتوقّف األكل على شهيّتك تفقد إذ الخاّصة،

ً  وخّصص ذلك بتغيير قوم ...النوم من كافية فترة  واعتني تحبّها بنشاطات للقيام وقتا

 لمواجهة استعداد أتمّ  على لتكون ومرونتك صّحتك لتعّزز الخاّصة حاجاتك بتلبية

 .الحياة تحّديات
 .ومشاعرك باحتياجاتك  اعتن   -
 .بها تستمتع التي والهوايات األنشطة في شارك -
 .اليومي روتينك ضمن البدنية األنشطة ممارسة على احرص -
 .النوم من وفير قدر على احصل -
 .صحيًا غذائيًا نظاًما اتبع -

 أو الموّجه التخيل أو واالسترخاء، الضغوط مع التعامل تقنيات بممارسة قم -

 .الصالة أو العميق التنفس



 مس مدة مز انح 
 البحث عليك ولهذا بنفسك المرونة هذه تحقيق عليك الصعب من يكون قد
 :مثل لتساعدك أخرى وسائل عن

 .النفسية المرونة عن المختلفة المراجع قراءة خالل من معلومات تعزيز
 .مساعدة على ولتحصل مشاكلك عن لتتحدث دعم لمجموعة االنضمام
 .المهارة هذه تنمية على ليساعدك نفسي أخصائي إلى اللجوء
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 خبطوات الصعوبات حل ابدأ

 حتديد بعد ..وإجيابية بسيطة

 وابدأ حلها، ميكن اليت الصعوبات

 وثابتة بسيطة خبطوات دومًا

 .الصعوبات حل باجتاه

إمكانية أن تكىون املشىكلة   

 فرصة للتعلم
إمكانيىىىىىة أن تشىىىىىكل هىىىىىذه 

الصىىىىعوبات حتىىىىديا ميكىىىىن 

التغلىىىىب عليىىىىه، والشىىىىعور    

 بإجناز معني

إمكانية تغيري نظرتك لتلك 

الضىىىىىىىىىغوطات أو تغىىىىىىىىىىيري  

 انطباعك عنها

التي تساعدك على الصمود النفسي وقت اخلطوات 
 واخلروج من وضع األزمةاألزمات 

  وهنا للتعديل، القابلة غري واألخرى تغيريها ميكن اليت الضغوطات حتديد أن جيب البداية يف

 :عن نفسك بسؤال تقوم أن فيجب للتغيري القابلة غري الصعوبات أما تغيريه، ميكن ما حماولة ميكن
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احبىىث عىىن األمىىور الىىيت 

تقلىىىىىىل مىىىىىىن الضىىىىىىغط  

 النفسي عليك

ميكن حماولىة فهىم كيفيىة تفاعلنىا مىع األمىور       

اليت تسبب لنا ضىغطًا نفسىيًا، وملىاذا نعتربهىا     

مزعجىىة، وهىىل ميكىىن أن نعيىىد تفكرينىىا بهىىذه     

التىىوتر  األمىىور بطريقىىة ثانيىىة نقلىىل فيهىىا مىىن

 .جتاههاالنفسية واجلسدية  واالنفعاالت

  شيء ال أن نتذكر أن جيب ..أخريًا

  األمور أن ومبا األبد، إىل سيدوم

 لذلك حمالة، ال ستتغري املزعجة

 تقلل وأن دومًا، ذلك تتذكر أن حاول

 .بهدوء لألمر وتنظر انفعالك، من
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 عند مواجهة األزمة
 ال إفراط وال تفريط 
 ال تهوين وال تهويل

 فرق بني احلرص والقلق املبالغ فيه
 فرق بني الوقاية والوسواس القهري



تكيف واستثمر وقت األزمة وحول األزمة إىل 
 متعة وجناح





 ما أروع اجللوس يف البيت مع األسرة



 فرصة لقضاء وقت ممتع مع األسرة يشعرنا بالرتابط واحملبة



 جنلس يف البيت مع الوالدين ونربهم



 الصالة مجاعة يف البيت مع األسرة



 فرصة لقراءة القرآن الكريم وحفظه وتعليمه ألوالدنا



 فرصة نلعب مع أوالدنا يف البيت ونعوض افتقادهم لنا



فرصة نعلم أوالدنا ونكتشف مواهبهم وإبداعاتهم 
 وننميها



 فرصة كبرية للقراءة واالستزادة من املعرفة



 فرصة ملمارسة الرياضة 
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...هل توجد أسئلة   


