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التدفق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى عينة من طالب جامعة البعث
د .رازان نديم عزالدين

*

الملخص
ىدف البحث إىل تعرف العبلقة بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية باستخدام مقياس التدفق النفسي
"جاكسون ومارش" ( )6996ومقياس ا١ترونة النفسية "كونور ودافيدسون"( )3002بعد ترٚتتهما ودراسة
خصائصهما السيكومًتية .تألفت عينة البحث من ( )800طالباً وطالبةً اختَتوا بالطريقة العشوائية
العنقودية ( )276طالباً و ( )434طالبةً من طبلب السنة الثانية والثالثة من كليات جامعة البعث،
وأظهرت نتائج البحث أن مستوى التدفق النفسي لدى أفراد العينة متوسط ،وأن مستوى ا١ترونة النفسية
لديهم مرتفع ،ووجود عبلقة ارتباطية إ٬تابية بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية لدى أفراد العينة ،وعدم
وجود فروق بُت متوسطات الدرجات على مقياس التدفق النفسي تبعاً ١تتغَتات اٞتنس واالختصاص،
ووجود فروق بُت متوسطات الدرجات على مقياس ا١ترونة النفسية تبعاً ١تتغَت اٞتنس لصاحل الذكور ،وتبعاً
١تتغَت االختصاص لصاحل الكليات النظرية.
الكلمات المفتاحية  :التدفق النفسي ،المرونة النفسية ،طالب جامعة البعث

* أستاذ مساعد ،عضو ىيئة تدريسية ،كلية الًتبية ،جامعة البعث ،سوريا.
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Psychological flow and its relationship to
psychological flexibility among a sample of Al-Baath
University students
Dr. Razan Nadim Ezzedine
Assistant Professor
Faculty of Education/ Al-Baath University
Syria

Abstract
The aim of the research is to identify the relationship between
psychological flow and psychological flexibility . The
psychological flow scale "Jackson and Marsh" (1996) and the
psychological flexibility scale "Connor and Davidson" (2003)
were used after their translation and study of their psychometric
properties. The research sample consisted of (800) male and
female students who were chosen by the random cluster method
(376) males and (424) females students of the second and third
year ofAl-Baath University colleges، the results of the research
showed that members of the research sample have an average
level of psychological flow، and that members of the research
sample have a high level of Psychological flexibility ، and the
existence of a positive correlation between psychological flow
and psychological flexibility among the members of the research
sample، and there are no differences between the mean scores of
the sample members on the psychological flow scale according to
the variables of gender and specialization، and there are
differences between the mean scores of the individuals of the
research sample on the psychological flexibility scale according
to the gender variable in favor of males، and according to the
specialization variable in favor of theoretical colleges
Keywords: psychological flow،
Students of Al-Baath University.
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 .1المقدمة:
ٯتثل طبلب اٞتامعة فئة الشباب ،وىم نصف اٟتاضر وكل ا١تستقبل ،القوة الدافعة يف اجملتمع لتحقيق
التقدم والتنمية ،ويتميز الشباب من غَتىم من فئات اجملتمع باٟتيوية والنشاط ،ويتصفون ٔتميزات وقدرات
ومهارات ال تتوفر عند غَتىم كالدينامية والفاعلية وا١ترونة ،واالىتمام بتنمية خصال الشخصية اإل٬تابية
عند الشباب واالرتقاء هبا لتكوين فرد ذي شخصية إ٬تابية ومؤثرة ال تنظر إلى ما ىو كائن بالفعل إ٪تا
تنظر إىل ما ينبغي أن يكون ،وىذا ىو السبيل للنهوض بالبلدان وٖتقيق أىدافها التنموية ،وىذا ما يدعو
إليو علم النفس اإل٬تايب أسسو "سيلجمان".Seligman
ومن موضوعات علم النفس اإل٬تايب التدفق ،وقد كانت بدايات دراسة حالة التدفق بوصفها خربة
ٖتدث للفرد من وقت آلخر ،وذلك عندما يؤدي الفرد عند أقصى درجات األداء ،فالبداية كانت بدراسة
اٟتاجات وكان رائد ىذا اجملال "أبراىام ماسلو"  "Abraham Masloالذي قدم ٪توذجاً لتصنيف
اٟتاجات أصبح معروفاً باسم ىرم ماسلو لتصنيف اٟتاجات ،وبدراسة اٟتاجات والدوافع لئلنسان كانت
نقطة البداية "١تيهايل كسكزنتميهايل"  Mihaly Csikszentmihalyiيف الثمانينيات من القرن
العشرين حُت الحظ الناس أثناء ٦تارسة أنشطتهم وأعما٢تم ،وقدم وصفاً ٟتالة ٖتدث لئلنسان ٯتارس فيها
نشاطو دون مقابل كا١تال والشهرة (صديق.)314،2009،
فالتدفق النفسي حالة من الًتكيز واالندماج بُت الفعل والوعي تظهر عند الفرد عندما يقوم بعمل
يواجهو بتحد يتناسب مع قدراتو ويكون ىذا العمل ٤تددا بأىداف واضحة  ،ويقدم لو تغذية راجعة فورية
ٕتعل الفرد قادراً على السيطرة على العمل بطريقة ٕتعلو يصل إىل غياب الوعي بالذات والزمن والوصول
إىل السرور واالستمتاع ،فالتدفق واحدة من حاالت اٟتياة ا١تمتعة للغاية ا١تتمثلة يف الوجود ،وتساعدنا
على أن نكون أكثر إبداعاً وإنتاجيةً ومصدراً مهماً للرفاىية والسعادة .وحىت يصل الفرد إىل ىذه
االنفعاالت اإل٬تابية ٬تب أن يكون ىناك توازن بُت التحديات وا١تتطلبات البيئية وبُت اٞتهود ا١تبذولة من
الفرد للوصول إىل حالة من االتزان ،ولن يكون اٟتديث عن الصحة النفسية اإل٬تابية مكتمبلً دون ذكر
ا١ترونة النفسية اليت تعد من اٞتوانب ا١تهمة يف بناء الشخصية السوية والتعامل مع أي مشاكل غَت متوقعة،
فهي قدرة الفرد على التكيف السوي يف مواجهة الضغوط والشدائد النفسية ىذه الضغوط ٕتعل الفرد
أكثر شجاعةً وتفاؤالً يف استعادة توازنو والوصول إىل ىدفو ،من ىذا ا١تنطلق يكون دور ا١تشاعر اإل٬تابية
يف النمو النفسي وا١ترونة النفسية أل٫تية ىذه اإل٬تابية يف رفع مستوى تفكَت الفرد ببدائل يف أوقات
الشدائد والتحديات ،ويف ا١تقابل قد تؤدي ا١تشاعر السلبية مثل ا٠توف والغضب إىل تضييق أساليب
التفكَت.
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 .2مشكلة البحث ومسوغاته:
 -6-3مبلحظة ا٩تفاض حالة التدفق عند طبلب اٞتامعة ،فالتدفق ٭تدث عندما يكون ىناك ٖتد وعلى
الفرد أن يبحث عن حلول ٢تذه التحديات اليت تواجهو ،وىذا مايفتقده الطالب يف الوقت اٟتايل فا١تعلومة
جاىزة أمام الطالب اٞتامعي يتلقاىا غَت ٤تفز بالتشويق للبحث عن ا١تعلومات ،ومن ىنا كان الشعور
للبحث عن حالة التدفق عند الطالب يتضمن تعلم طرائق وأساليب السيطرة واالندماج بأنشطة يكتسبها
الطالب بنفسو بوصفو ٤تور العملية التعليمية وتوجيو انتباىو وٖتفيزه إىل تنظيم ا١تعلومات ومعاٞتتها ،مث
تلقي تغذية معلوماتية إ٬تابية راجعة تؤدي بدورىا إىل تقوية وتعزيز إحساسو بقيمة ذاتو وا٢تدف من األداء
الذي يقدمو واإل٧تاز الذي ٭تققو.
 -3-3مبلحظة أن ا١ترونة النفسية عند الطالب اٞتامعي تلعب دوراً يف تكيف الطالب مع الضغوط
والتحديات والصراعات اليت تؤثر يف بناء شخصيتو وحفظ توازهنا وتتطلب القدرة على التعامل ومواجهة
متطلبات اٟتياة اٞتامعية ا١تتعددة يف كثَت من اٟتاالت ،وىذا يتداخل مع حالة التدفق النفسي اليت تتضمن
شقُت ٫تا اتزان الفرد مع نفسو ٔتعٌت مقدرتو على مواجهة ما ينشأ داخلو من صراعات وما يتعرض لو من
إحباطات ومدى ٖترره من التوتر والقلق .فعندما تكون كفاءة الطالب وقدراتو متوازنة مع األنشطة
واألعمال اليت ٯتارسها فهو أكثر عرضة إلظهار قدر أكرب من الثقة بالنفس وقلق أقل ،فا١ترونة النفسية اليت
تعد صفة شخصية لؤلفراد بتعديل الطريقة اليت يعرب هبا الطالب عن سيطرتو و٧تاحو يف مواجهة ا١تواقف
الضاغطة والتحديات اليت تواجهو يف حياتو اٞتامعية بشكل خاص و٣تتمعو بشكل عام.
 -2-3األدبيات النظرية ونتائج الدراسات السابقة اليت أكدت أ٫تية اٞتوانب النفسية اليت يشملها كل
من التدفق النفسي وا١ترونة النفسية كالتفاؤل واحًتام الذات والفعالية الذاتية.)28)،2016،Aleksic
التدفق يعزز اإلبداع والتعبَت والًتكيز الشخصي والسيطرة ا١تتصورة على ا١توقف واالندماج بأنشطة يكتسبها
الطالب بنفسو بوصفو ٤تور العملية التعليمية ،مث تلقي تغذية معلوماتية إ٬تابية راجعة تؤدي بدورىا إىل
تقوية وتعزيز إحساسو بقيمة ذاتو وا٢تدف من األداء الذي يقدمو واإل٧تاز الذي ٭تققو فالتدفق لو تأثَت
إ٬تايب على طبلب الكليات ،وىذا ما أشارت إليو دراسة روجاتكو  .)2007)،Rogatkoوتؤثر
ا١ترونة يف كل النواحي اليت يستجيب هبا الشخص للظروف الشاقة أو البيئات ا٠تطرة ،ىذا ٯتكن أن يكون
يف أي مرحلة أو ٣تال عمل ،)Jain 607)،2013،& Cohenفالتدفق وا١ترونة ٢تما تأثَت إ٬تايب يف
األفراد؛ وبناء التوازن البيئي اإل٬تايب وتعزز ا١تناخ ا١ترن للنمو يف ا١تستقبل2012)، et al.
 Akita،(Asakawaوتساعد على تعزيز الصحة النفسية اإل٬تابية ،ىذا ما أكدتو نتائج دراسة (
ستا١تان ،2010 Stallman؛ يُت ويو وآخرين ، YinWu et al.، (2020وٙتة إتاه يف الوقت
63

التدفق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى عينة من طالب جامعة البعث  .....................د .ارزان عز الدين

اٟتاضر يركز على تطبيق مفاىيم علم النفس اإل٬تايب كاألمل واليقظة والتدفق والتوجو ا١تستقبلي يف
اإلعدادات األكادٯتية للطبلب من ٥تتلف ا١تراحل الدراسية ،السيما مستوى اٞتامعة ٔتا يسهم يف التنبؤ
باإل٧تازات األكادٯتية.( 62) ،2013،Maybury
٦تا سبق ،ٯتكن صياغة مشكلة البحث على النحو اآليت :ما العبلقة بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية
لدى طلبة جامعة البعث؟
 .3أهمية البحث:
.6
.3
.2

.4
.5
.6

أ٫تية ا١تتغَتين التدفق النفسي وا١ترونة النفسية لدى طلبة اٞتامعة ،وذلك يف مساعدهتم على
مواجهة التحديات والضغوط والتكيف معها.
أ٫تية العينة ا١تستخدمة يف الدراسة اٟتالية وىم طلبة اٞتامعة من الكليات العلمية والنظرية وىم
شر٭تة مهمة للنهوض باجملتمع وتقدمو.
ٯتكن االستفادة من نتائج ىذه الدراسة يف الواقع التطبيقي وذلك بالتخطيط لعمل الربامج
ا١تناسبة للمساعدة على إ٬تاد الظروف والعوامل والدوافع اليت تساعد على ظهور حالة التدفق
ورفع مستوى ا١ترونة النفسية يف اجملاالت الًتبوية واالقتصادية ،وكافة ٣تاالت اٟتياة ١تا ٢تا من
جدوى يف تنمية ا١توارد البشرية.
أ٫تية ا١تضامُت التطبيقية ٟتالة التدفق يف عمليات التعليم والتعلم واإلرشاد والعبلج النفسي.
ٯتكن االستفادة من أدوات القياس ا١تعدة واحملكمة سيكومًتيا وا١تطبقة على البيئة السورية.
مل ٖتظ دراسة العبلقة بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية لدى طلبة اٞتامعة باالىتمام الكايف يف
البيئة احمللية ،لذلك فإن البحث قد يكون األول يف -حدود علم الباحثة -يف سورية وذلك لتعرف
العبلقة بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية.

 .4أهداف البحث:
 .6الكشف عن طبيعة العبلقة االرتباطية بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية لدى أفراد عينة البحث.
 .3اختبار الفروق يف التدفق النفسي وفق متغَت اٞتنس.
 .2اختبار الفروق يف التدفق النفسي وفق متغَت االختصاص.
ٖ .4تري الفروق يف ا١ترونة النفسية وفق متغَت اٞتنس.
ٖ .5تري الفروق يف ا١ترونة النفسية وفق متغَت االختصاص.
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 .5أسئلة البحث:
 .6ما مستوى التدفق النفسي لدى أفراد عينة البحث؟
 .3ما مستوى ا١ترونة النفسية لدى أفراد عينة البحث؟

 .6فرضيات البحث:
.6
.3
.2
.4
.5
.7

ال عبلقة ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات مقياس التدفق النفسي ومتوسط درجات
الطبلب على مقياس ا١ترونة النفسية وأبعادىا الفرعية.
ال فروق عند مستوى داللة%5بُت متوسطي درجات الذكور واإلناث على مقياس التدفق النفسي
ال فروق عند مستوى داللة %5بُت متوسطي درجات الذكور واإلناث على مقياس ا١ترونة
النفسية.
ال فروق عند مستوى داللة %5بُت متوسطي درجات الكليات العلمية والكليات النظرية على
مقياس التدفق النفسي.
ال فروق عند مستوى داللة %5بُت متوسطي درجات الكليات العلمية والكليات النظرية على
مقياس ا١ترونة النفسية.

حدود البحث

 .6اٟتدود البشريةٖ :تدد البحث بعينة من طبلب جامعة البعث السنة الثانية والثالثة من الكليات
العلمية والنظرية.
 .3اٟتدود الزمنيةٖ :تدد البحث بالعام الدراسي .3036-3030
 .2اٟتدود ا١تكانيةٖ :تدد البحث بكليات جامعة البعث (كلية الطب البشري ،ا٢تندسة ا١تدنية،
العلوم ،اآلداب ،اٟتقوق ،ا١توسيقا ،الًتبية).
 .4اٟتدود العلمية :تناول البحث التدفق النفسي وعبلقتو با١ترونة النفسية لدى طبلب الكليات
العلمية والنظرية يف جامعة البعث.

 .8تعريف المصطلحات والتعريفات اإلجرائية:

 .6التدفق النفسي  Psychological flowحالة من الًتكيز العميق ٖتدث عندما يندمج الناس
يف التعامل مع مهمات تتطلب تركيزاً شديداً ومثابرةً ومواصلةً وبذل جهد ،وىذه اٟتالة ا١تثلى
تتحقق أيضاً عندما تكون قدرات الفرد ومهاراتو يف حالة من التوازن التام مع مستوى التحدي أو
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الصعوبة ا١ترتبطة با١تهمة خاصة ا١تهمات ذات األىداف احملددة اليت تقدم تغذية راجعة فورية
46)،1996،.(Csikszentmihalyi
التعريف اإلجرائي للتدفق النفسي :ىو الدرجة اليت ٭تصل عليها الطالب من خبلل إجابتو على مقياس
التدفق النفسي ،حيث تًتاوح الدرجات من( )680 - 26درجة .فتكون الدرجة منخفضة بُت (-26
 )60ومتوسطة بُت ( )630-66ومرتفعة بُت( .)680-636
 .3ا١ترونة النفسية psychological flexibility :تعرفها اٞتمعية النفسية األمريكية بأهنا
عملية التكيف اٞتيد يف مواجهة الشدائد أو الصدمات أو ا١تآسي أو التهديدات أو حىت مصادر
الضغط اليومية ، (American Psychological Association 2)،2002
التعريف اإلجرائي للمرونة النفسية  :ىو الدرجة اليت ٭تصل عليها الطالب من خبلل إجابتو على
مقياس ا١ترونة النفسية ،حيث تًتاوح درجات ا١تقياس بُت( )600 – 0درجة فتكون منخفضة بُت(-0
 )22ومتوسطة بُت( ) 66 -24ومرتفعة بُت (.)600 – 67
 .9اإلطار النظري:

 -1-9التدفق النفسي :يعد مفهوم التدفق النفسي أحد ا١تفاىيم السيكولوجية اليت تركز على

بعض اٞتوانب االنفعالية اإل٬تابية متمثبلً بالشعور بالسعادة والسرور وا١تتعة ،باإلضافة إىل اٞتوانب
ا١تعرفية مثل :االنغماس واالهنماك الفكري ،واالنتباه واليقظة والًتكيز واالستيعاب ،ؤتا أن ا٢تدف
األساسي لعلم النفس عموماً الوصول بالنفس البشرية إىل قمة صحتها النفسية والعقلية فقد ظهر
توجو جديد يف علم النفس على يد العامل "سليجمان" Seligmanتبٌت مساراً آخر بعيداً عن
البحث يف االضطرابات النفسية ،فاىتم بدراسة اٞتانب األكثر إ٬تابية وإنتاجية يف الشخصية ٝتاه
علم النفس اإل٬تايب .)3-7،2009،Peterson( psychology positive
تعددت موضوعات علم النفس اإل٬تايب وتنوعت فانبثقت عنو العديد من النظريات اليت حاولت
تفسَت أ٪تاط السلوك واالنفعال اإل٬تايب عند اإلنسان ،وقد واكب عامل النفس اجملري "ميهايل
كسيكزينتميهايل"  Mihaly Csikszentmihalyiظهور ىذا التوجو خطوة ٓتطوة منذ بداياتو،
وأسهم فيو إسهاماً كبَتاً بوضعو نظرية ذات أ٫تية كبَتة تفسر تركيبة الشخصية ا١تنتجة ا١تبدعة ٝتاىا نظرية
التدفق النفسي Theory Flow Psychologicalتلك النظرية اليت كانت ٔتثابة رؤية جديدة
وتفسَت ٥تتلف للدوافع البشرية ٨تو اإل٧تاز واإلبداع يف شىت ٣تاالت اٟتياة (ربيعة.(38،2015،
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ويعد التدفق حالة من حاالت الذكاء الوجداين ،فيصبح لدى الفرد القدرة على الوعي الذايت ،وذلك
عندما يستطيع معرفة انفعاالتو وتوظيفها هبدف التعلم وأداء األعمال ،حىت يستطيع أن يؤدي عملو ْتيوية
واندفاع بأعلى ا١تستويات ،وىو ْتالة من االنفعاالت اإل٬تابية بعيداً عن حالة ا١تلل والقلق ،ويعد
التدفق(حىت القليل أو ا١تعتدل)خربة خاصة بكل فرد ٖتدث من وقت آلخر (األعسر وكفايف، 2000 ،
.)282- 281
وىو قوة مهمة يف ٧تاح الفرد يف األعمال والفعاليات اليت يقوم ٯتارسها تزوده بالطاقة والقدرة على الوعي
الذايت ،وٯتثل حالة داخلية ٕتعل الفرد يشعر بالتوحد التام مع األعمال اليت يقوم هبا واالندفاع ٢تا ْتيوية،
وٯتكنو من تطوير أدائو وٖترره من الضغوط النفسية.) 136 ) ،2014، Csikszentmihalyi
فالتدفق النفسي حالة من الًتكيز واالندماج بُت الفعل والوعي تظهر عند الفرد عندما يقوم بعمل يواجهو
بتحد يتناسب مع قدراتو ويكون ىذا العمل ٤تددا بأىداف واضحة  ،ويقدم لو تغذية راجعة فورية ٕتعل
الفرد قادرا على السيطرة على العمل بطريقة ٕتعلو يصل إىل غياب الوعي بالذات والزمن والوصول إىل
السرور واالستمتاع  ،وأشار "كسكزنتيميهايل"  Csikszentmihalyإىل أن الفرد يصل إىل حالة
التدفق النفسي عندما يؤدي األنشطة ا١تثالية اليت تتحرك خارج إطار القيود والتحديات مع سيطرة الفرد
على مهاراتو واليتولد عنها السرور وا١تتعة والشعور باللذة فقط ،ولكنها بل يتولد عنها الشعور بالرضا
والسعادة وٖتقيق األىداف ( معمرية.)135-134 ، 2012 ،
ويرى كسكزنتيميهايل أن ىناك مصاحبات نفسية تنتاب ا١ترء عندما يتعايش مع حالة التدفق ،وغالباً ما
تكون ىذه ا١تصاحبات متبلورة حول الشعور بالنشوة واالبتهاج والسعادة التامة واإلحساس باٞتدارة
والقيمة الشخصية واإلثابة الداخلية ،وقد أطلق عليها خربة التدفق" "Flow Experienceوأوضح
أن ا١تصاحبات النفسية ٟتالة التدفق تدور حول ما ٝتاه "سيلجمان" Seligmanبقضية
ا١تعٌت""Meaning؛ إذ أشار سيلجمان يف كتابو السعادة اٟتقيقية إىل ثبلثة مستويات للسعادة :اٟتياة
السارة اليت تتضمن خربات ٕتلب السرور واالنشراح ،االنغماس أو االندماج يف اٟتياة اليت تستغرق طاقات
ونشاطات اإلنسان ،اٟتياة ذات ا١تعٌت أو الداللة والقيمة ،ويعد مفهوم سيلجمان عن االندماج يف اٟتياة
٦تاثبلً ٘تاماً ١تفهوم التدفق وا٠تربة التفاؤلية " "Optimal Experienceلدى كسكزينتميهايل (أبو
حبلوة .)8، 2013،

 -1-1-9مكونات التدفق النفسي:
ذكر "ناكاتا"2006 ،Nakataعن ميهايل كسكزنتيمهايل أن ىناك تسعة مكونات للتدفق النفسي
ىي:
67

التدفق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى عينة من طالب جامعة البعث  .....................د .ارزان عز الدين

 وضوح األىداف (ادراك ا١تبادئ والتوقعات القابلة للتحقيق) ضرورة توفر درجة عالية من االنتباه والًتكيز الوعي الذايت بالعمل واإل٧تاز ا١تطلوب الشعور بأ٫تية الوقت وأن الوقت ٯتر بسرعة مواجهة مواقف التحدي مباشرة واٗتاذ القرارات يف الوقت ا١تناسب إجراء التعديبلت ا١تناسبة وقت الضرورة ،وٖتقيق التوازن بُت القدرات من جهة والتحدياتوا١تشكبلت من جهة أخرى
 اإلحساس با١تسؤولية والسيطرة الذاتية على ا١تهام والتحديات زيادة الدافعية عن طريق ا١تكافآت اجملزية وا١تتعة يف مواجهة التحديات -العمل يف بيئة ومناخ غَت مزعج أو مهدد(.)4،2006،Nakata

 -2-1-9شروط التدفق النفسي:

ىناك ثبلثة شروط ضرورية لتحقيق حالة التدفق:
أوالً٬ :تب أن يشارك ا١ترء يف نشاط مع ٣تموعة واضحة من األىداف.
ثانياً٬ :تب أن يكون ىناك توازن جيد بُت التحديات ا١تلموسة للمهمة ومهاراتو ا٠تاصة.
ثالثاً :أن يثق ا١ترء بأنو قادر على القيام با١تهمة ،فالتدفق ىو ٕتربة االستمتاع والًتكيز وا٩تفاض الوعي
الذايت الذي ٭تدث أثناء ا١تهمة النشطة ،ألن االنتباه ا١تستمر ىو أحد مكونات التدفق
،(Manzano & 3-4).،2012،et al.
 -3-1-9فوائد التدفق النفسي :

 -1ردود فعل فورية :يساعد الشخص على التكيف مع ا١تطالب ا١تتغَتة ويتيح لو األداء للحفاظ على
حالة التدفق ،فعند مواجهة م ـواقــف جـديـدة ومشكبلت اجتماعية صعبة تعيق إشباع حاجات الفرد و٘تنعو
من الوصول إىل ىدفو ال يكفى ٟتلها ا٠تربات السابقة للفرد فقط؛ بل ٭تتاج حلها إىل تدفق نفسي
ومهارات اجتماعية ووجدانية وعقلية تساعده على اٟتل اإلبداعي ٢تذه ا١تشكبلت وكيفية مواجهة ىذه
ا١تواقف اٞتديدة بفاعلية حىت يتحقق التكيف ا١تنشود(.)1990،Csikszentmihalyi
 -2فاعلية الذات وٖتسُت األداء :نتيجة ١تا سبق الذي يعد يف حد ذاتو منبئاً قوياً بفاعلية الذات وارتفاع

األداء وٖتسينو ،وزيادة الدافعية يف إ٧تاز ا١تهام ا١تكلف هبا وٖتسُت نوعية القرارات اليت يتخذىا.
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 -3الًتكيز ا١تصحوب باالنتباه على العمل :عندما يبدأ الًتكيز العمدي ا١ترتفع ا١تصحوب بانتباه شديد
على العمل ،فإن حالة التدفق تسَت يف ثبلثة مسارات األول :التخفيف من االضطراب االنفعايل مع تقدمي
الراحة النفسية ،والثاين :القيام بالعمل من غَت بذل أي ٣تهود عقلي وجسدي كبَت ،والثالث :عندما ٬تد
الفرد عمبلً معيناً فينشغل بو وينغمس فيو على ٨تو ٬تعلو يستثمر قدراتو العقلية ومهاراتو الوجدانية إىل
أقصى درجة وا١تسا٫تة يف ٖتسُت نوعية القرارات اليت يتخذىا يف حياتو االجتماعية والعملية
. .) 4)،2016،Csikszentmihalyi & Asakawa
 -2-9المرونة النفسية :تعد ا١ترونة النفسية أحد ا١تكونات الرئيسة ا١تتممة للصحة النفسية وخاصية

أساسية لرفاىية يومية وصحة نفسية دائمة ،فالتكيف السلوكي يشمل كبلً من الرفاىية الداخلية واألداء
الفعال يف البيئة866)، 2010،.(Kashdan& Rottenberg
ويعرف "ليوثار" 2006 ،Lutharا١ترونة النفسية بأهنا عملية ديناميكية يربز الفرد من خبل٢تا
السلوكات اإل٬تابية التكيفية يف أثناء مواجهتو للمصاعب وا١تشكبلت والصدمات ،وىذا يعٍت القدرة على
الصمود وا١تقاومة أمام الصدمات ،وا١تشكبلت ،واألحداث السلبية دون انكسار أو تشوه ،أو النزوع إىل
استعادة أو اسًتداد العافية أو التوافق بسهولة بعد التعرض للصدمات أو حدوث
التغيَتات.)20) ،2012،Wending
ويرى "ريتشاردسون" 2002 Richardsonأهنا "عملية التكيف ،أو القدرة ،أو نتيجة التكيف
الناجح على الرغم من الظروف ا٠تطَتة الصعبة أو ا١تهددة"307) ،2002، .(Richardson
فا١ترونة النفسية ىي قدرة الفرد على التكيف السوي يف مواجهة الضغوط والشدائد النفسيةْ ،تيث ٕتعل
ىذه الضغوط الفرد أكثر شجاعةً وتفاؤالً يف استعادة توازنو والوصول إىل ىدفو.

 -1-2-9العوامل ذات العالقة بالمرونة النفسية:

بينـت اٞتمعيـة األمريكيـة لعلـم الـنفس فـي منـشوراهتا وجـود العديـد مـن العوامـل ذات العبلقـة با١ترونـة
النفـسية التـي تعمـل علـى تعـديل اآلثـار الـسلبية النإتـة عـن مواقـف اٟتيـاة الـضاغطة ()APA ،2010
وا١ترونة النفسية مكون يتضمن ثبلثة عوامل:
 -6الصفات ا٠تاصة با١ترونة٣ :تموعة ا٠تصائص النفسية اليت ٘تيز األفراد ا١تتمتعُت با١ترونة النفسية الذاتية
ا١تدركة ،ومنها التفاؤل ،فقد تؤدي ا١تستويات العالية من التفاؤل واحًتام الذات إىل تقليل أعراض
االكتئاب (.،2016،(Kapikiran 87
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 -3العمليات ا٠تاصة با١ترونة :تصف كيف يواجو األفراد األحداث الضاغطة وظروف اٟتياة العصيبة من
خبلل الكفاءة الثابتة ٖتت الضغط والتعايف من ا٠تربات ا١تؤ١تة ،واستخدام التحديات للتطور ما ٬تعل
الشدائد مستقببل أكثر قبوالً (.)&،Kashdan Rottenberg 865،2010،
 -4ا١ترونة الفطرية :وتتكون من العوامل الدافعة وتقييم الفرد للضغوطات ،أو إدراكو أو كيفية استجابتو
للمشاعر ،واختياره الصحيح إلسًتاتيجيات ا١تواجهة ،وبناءً على ىذه القواعد ا١تتسقة يتم تقدمي
مفهوم متكامل للمرونة للتأثَت التفاعلي للخصائص النفسية والعمليات العقلية والسلوك يف ٖتفيز
العوامل الدافعة وٛتاية الفرد من التأثَت السليب احملتمل للضغوط(،2012،Fletcher&Sarkar
.)669
ومـن العوامـل التـي تـساعد علـى استمرارية ا١ترونة لدى األفراد:
 امتبلك الفرد مهارات حل ا١تشكبلت واعتقــاد الفــرد بوجــود شــيء ٯتكــن القيــام بــو للــسيطرة علــىا١تــشاعر اٟتــادة والتكيــف مــع الظروف الطارئة ،فهناك من يستجيب ويبحث عن ا١تعاين بطريقة إ٬تابية
لظروفو الصعبة وللمواقف الصادمة ،وىناك من تؤثر فيهم ىذه الظروف وتنعكس بشكل سليب على
حياتو ،وىذا ما يفسر وجود أشخاص أصحاء نفسياً على الرغم معاناهتم من الظروف الصعبة القاسية
. 245)،2010،(Onwukwe
 توافر الدعم االجتماعي واالتصال والًتابط مع اآلخرين مثل العائلة أو األصدقاء. -ا١تعتقدات الدينية(.) 9،2007،Matthew & Tull

 -2-2-9نظريات المرونة النفسية

طور "جارميزي" 1984 Garmezyمن خبلل أْتاثو عن ا١ترونة ثبلثة ٪تاذج ىي:
 -6النموذج التعويضي :تقلل الكفاءة والسمات الشخصية والعوامل الفردية وا١تهارات ا١تعرفية من
الضغوطات وعوامل التوتر ،وٖتدد التنبؤ ٔتهارة ٖتسُت التكيف عندما يتفاعل الفرد مع مواقف جديدة
(االستجابة اإل٬تابية لآلخرين) على سبيل ا١تثال ،قد يتعرض الطفل لبيئة منزل شديدة الصراع ولكن بنفس
الوقت ٙتة عبلقة دافئة وثيقة مع اٞتد ،فإذا كان الطفل مرناً فقد يكون ذلك بسبب اٞتد؛ إذ تعوض
العبلقة عن البيئة ا١تنزلية.
٪ -3توذج التحدي :فبعض الضغط مفيد للشباب ألنو ٯتكن أن يطور مهارات التأقلم ،مثل أي بناء
نفسي آخر تعمل الضغوطات على ٖتسُت الضبط ،لكن ليس يف مستويات منخفضة أو عالية جداً ،وىذا
ما أوضحو "كسكزنتيميهايل"  Csikszentmihalyiيف نظريتو عن التدفق لئلجابة على السؤال حول
ما الذي يسمح للناس بتحقيق االنسجام والنمو يف مواجهة الشدائد؟ ولسنوات عديدة كان
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"كسكزنتيميهايل"  Csikszentmihalyiيبحث يف مفهوم "التدفق" وماذا يعٍت ذلك من حيث
النشاط البشري والشعور بالرفاىية ،ويعاجل امتداداً لنظريتو األولية أيضاً مسألة ا١ترونة النفسية ،ومب يتميز
ىؤالء األفراد الذين ٯتكنهم اٟتفاظ على الشعور بالراحة يف مواجهة الشدائد ،وحدد
"كسكزنتيميهايل"  1990 Csikszentmihalyiثبلث خطوات أساسية ضرورية للقدرة على ٖتويل
األحداث السلبية إىل فرص لظهور التدفق واكتساب القوة من ىذه العملية (& ،Reed ،2002 78
.)Masten
 -2نظرية االتساع والبناء للمشاعر اإل٬تابية :طورت "فريدريكسون" Fredricksonىذه النظرية لزيادة
فهم طبيعة ا١تشاعر اإل٬تابية وأ٫تيتها يف الرفاه ،وتستند إىل االعتقاد بأن ا١تشاعر اإل٬تابية والسلبية ٢تا
وظائف مكملة وتكيفية ،فا١تشاعر اإل٬تابية ٢تا القدرة على هتدئة اإلثارة البلإرادية وتوسيع اىتمام الفرد
وىذه العملية تساعد على تسهيل الصحة والرفاىية وا١ترونة وقدرة التكيف العامة ،وتسهل سلوك العمل
ا١تستمر ،يف حُت أن ا١تشاعر السلبية ٢تا وظيفة تكيفية يف أوقات ا٠تطر من خبلل زيادة اإلثارة لدى
اٞتهاز العصيب الودي وتضييق انتباه الشخص(.)،Fredrickson 2،200130

 .11الدراسات السابقة والتعقيب عليها:
 -1-11الدراسات العربية:

 -دراسة الخولي (السعودية)2116.

.عنوان الدراسة :أثر كل من اٞتنس والتخصص يف مستوى ا١ترونة النفسية لدى طبلب جامعة ا١تلك
سعود.
.أىداف الدراسة :قياس مستوى ا١ترونة النفسية لدى طلبة جامعة ا١تلك سعود ،وتعرف أثر كل من
مستوى اٞتنس والتخصص يف ا١ترونة النفسية.
.عينة الدراسة :بلغت عينة الدارسة ( )478طالباً وطالبة موزعُت بالتساوي على االختصاصات العلمية
وا٢تندسية واإلنسانية.
.أدوات الدراسة :مقياس ا١ترونة النفسية من إعداد الباحث.
.نتائج الدراسة :توصلت النتائج إىل ٘تتع طلبة جامعة ا١تلك سعود بدرجة عالية من ا١ترونة النفسية ،وأن
الذكور أكثر مرونة من اإلناث وأن التخصصات اإلنسانية أكثر مرونة من التخصصات العلمية وا٢تندسية.
 -دراسة إبراهيم(مصر)2119.

.عنوان الدراسة :ا١ترونة اإل٬تابية وعبلقتها بوجهة الضبط لدى عينة من الشباب اٞتامعي.
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.أىداف الدراسة :تعرف العبلقة االرتباطية بُت ا١ترونة اإل٬تابية ووجهة الضبط ،وتأثر ىذه العبلقة
ٔتتغَتات اٞتنس والتخصص األكادٯتي.
.عينة الدراسة :بلغت عينة الدراسة ( )409طبلب وطالبات من طبلب اٞتامعة.
.أدوات الدراسة :مقياس ا١ترونة اإل٬تابية من إعداد الباحثة ،ومقياس وجهة الضبط
.نتائج الدراسة :توصلت نتائج الدارسة إىل وجود عبلقة ارتباطية عكسية سالبة بُت مقياس ا١ترونة النفسية
ومقياس وجهة الضبط لدى أفراد عينة البحث ووجود فروق على مقياس ا١ترونة اإل٬تابية بأبعاده الثبلثة تبعاً
١تتغَت اٞتنس لصاحل الذكور وتبعاً ١تتغَت التخصصات لصاحل طبلب التخصصات األدبية .
 -دراسة شقورة (فلسطين)2112.

.عنوان الدراسة :ا١ترونة النفسية وعبلقتها بالرضا عن اٟتياة لدى طلبة اٞتامعات الفلسطينية.
.أىداف الدراسة :تعرف مستوى ا١ترونة النفسية والرضا عن اٟتياة لدى طلبة اٞتامعات الفلسطينية،
وتعرف العبلقة بُت ا١ترونة النفسية والرضا عن اٟتياة.
.عينة الدراسة :بلغت عينة الدارسة( )600طالب وطالبة()200من الذكور( )200من اإلناث،
واختَتت عينة الدراسة بصورة طبقية من طلبة اٞتامعات الثبلث(األزىر واألقصى واإلسبلمية).
.أدوات الدراسة :مقياس ا١ترونة النفسية من إعداد الباحث ومقياس الرضا عن اٟتياة.
.نتائج الدراسة :توصلت النتائج إىل وجود مستوى فوق ا١تتوسط لكل من ا١ترونة النفسية والرضا عن
اٟتياة ،ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بُت ا١ترونة النفسية والرضا عن اٟتياة ،وعدم وجود فروق يف ٚتيع
أبعاد ا١ترونة النفسية تعزى ١تتغَت اٞتامعة ،بينما كانت فروق دالة يف البعد االجتماعي لصاحل طلبة جامعة
االقصى.
 -دراسة غريب(السعودية)2115.

.عنوان الدراسة :التدفق النفسي وعبلقتو بتحمل الغموض وا١تخاطرة لدى طالبات جامعة القصيم.
.أىدف الدراسة :فحص العبلقة بُت التدفق النفسي وٖتمل الغموض وا١تخاطرة لدى الطالبات
السعوديات با١ترحلة اٞتامعية ،كما ىدفت إىل التحقق من وجود عامل ثنائي القطب بُت متغَتات الدراسة
الثبلث.
.عينة الدراسة :أجريت الدراسة علي عينة قوامها( )630طالبة من طالبات الكلية األدبية وكلية الًتبية
ّتامعة القصيم با١تملكة العربية السعودية.
.أدوات الدراسة :طبق مقياس التدفق النفسي ،ومقياس ٖتمل الغموض ،ومقياس ا١تخاطرة من إعداد
الباحثة.
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.نتائج الدراسة :أظهرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بُت درجات أفراد العينة على
أبعاد مقياس التدفق والدرجة الكلية لو ودرجاهتن علي مقياس ا١تخاطرة ،وعبلقة بُت درجاهتن على مقياس
التدفق النفسي متمثلة يف بعد ا٠تربة الذاتية اإل٬تابية ،الثقة بالنفس ،اإلحساس بالتحكم يف اٗتاذ القرارات
وإجراء التعديبلت ،وضوح األىداف ،الًتكيز يف ا١تهمة ،التوازن بُت التحديات والقدرات ،ودرجاهتن على
بعض أبعاد مقياس ٖتمل الغموض متمثلة يف بعد فلسفة الفرد وإتاىاتو ٨تو ا١تواقف اٟتياتية الغامضة ،حل
ا١تشكبلت ،اجملاالت الفنية واإلبداعية ،كما أظهرت النتائج عدم وجود عبلقة ارتباطية بُت باقي أبعاد
ا١تقياسُت ،وأسفرت النتائج أيضا عن وجود عامل ثنائي القطب ٬تمع بُت متغَتات الدراسة الثبلث
"التدفق النفسي وٖتمل الغموض ،وا١تخاطرة" ٝتي "بالتدفق النفسي وا١تخاطرة" يف مقابل الغموض.
 -دراسة العبيدي(العراق)2118.

.عنوان الدراسة :التدفق النفسي لدى طلبة اٞتامعة يف ضوء متغَت اٞتنس والتخصص الدراسي.
.أىداف الدراسة :تعرف التدفق النفسي لدى طلبة اٞتامعة وفق متغَت اٞتنس ومتغَت التخصص الدراسي
.عينة الدراسة :بلغت العينة( )300طالب وطالبة من طلبة اٞتامعة اختَتوا عشوائيا.

.أدوات الدراسة :مقياس التدفق النفسي ،ومت استخراج ا٠تصائص السيكو مًتية لو.
.نتائج الدراسة :أظهرت النتائج أن العينة لديها تدفق نفسي ،وعدم وجود فروق يف التدفق النفسي بُت
الذكور واإلناث ،ووجود فروق يف التدفق النفسي بُت طلبة التخصص العلمي وطلبة التخصص اإلنساين
لصاحل طلبة التخصص العلمي.

 دراسة العتابي(العراق)2119..عنوان الدراسة :معرفة التدفق النفسي لدى طلبة اٞتامعة.
.أىدف الدراسة :تعرف درجة التدفق النفسي لدى طلبة اٞتامعة ،ومستوى داللة الفروق يف التدفق
النفسي وفق متغَتات(النوع ،التخصص ،الصف(.
.عينة الدراسة:بلغت العينة( )275طالبا وطالبة من طلبة اٞتامعة اختَتوا بشكل عشوائي.
.أدوات الدراسة :مقياس التدفق النفسي ،ومت استخراج ا٠تصائص السيكومًتية لو.
.نتائج الدراسة :يتمتع طلبة اٞتامعة بالتدفق النفسي وبداللة إحصائية ،وليس ىناك فرق ذو داللة
إحصائية للتدفق النفسي وفق متغَتي النوع والتخصص بينما يوجد فرق ١تتغَت ا١ترحلة الدراسية.
 -دراسة أحمد(العراق)2119.

.عنوان الدراسة :التدفق النفسي وعبلقتو با١ترونة النفسية لدى أساتذة اٞتامعة.
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.أىدف البحث :الكشف عن مستوى التدفق النفسي وا١ترونة النفسية لدى أساتذة اٞتامعة وتعرف
الفروق بُت متغَتي البحث بالنسبة ل(اٞتنس ،مدة ا٠تدمة ،التخصص العلمي)
.عينة البحث :بلغت عينة البحث ( )400أستاذاً وأستاذةً يف ٚتاعة تكريت توزعوا بالتساوي
.أدوات البحث :قام الباحث ببناء مقياسُت أحد٫تا لقياس التدفق النفسي واآلخر لقياس ا١ترونة النفسية
نتائج الدراسة :وجود عبلقة ارتباطية بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية ،ووجود فروق دالة إحصائياً يف
حالو التدفق النفسي بُت أستاذة اٞتامعة تبعاً ١تتغَت التخصص ولصاحل التخصص العلمي ،كذلك وجود
فروق دالة إحصائياً يف حالة التدفق النفسي وا١ترونة النفسية بُت أساتذة اٞتامعة تبعاً ١تتغَت مدة ا٠تدمة
لصاحل مدة ا٠تدمة( 60سنوات فأكثر) وعدم وجود فروق بُت أساتذة اٞتامعة يف حالة التدفق النفسي
وا١ترونة النفسية تبعاً ١تتغَت اٞتنس ،وعدم وجود فروق بُت اساتذة اٞتامعة يف ا١ترونة النفسية تبعاً ١تتغَت
التخصص.

 -2-11الدراسات األجنبية:

 -دراسة أسكاوا ( Asakawaاليابان(2004.

.عنوان الدراسةٕ :تربة التدفق والشخصية الذاتية لدى طبلب الكليات اليابانية :كيف يواجهون ٕتربة
التحديات يف اٟتياة اليومية؟
Flow Experience and Autotelic Personality in Japanese College
?Students: How do they Experience Challenges in Daily Life
.أىداف الدراسة:معرفة جودة ا٠تربة وداللتها للتحديات وا١تهارات ا١تدركة  ،مع الًتكيز على كيفية
تأثَت تصورات التحديات وا١تهارات على جودة ٕتارب ىاتُت اجملموعتُت ،كما ْتثت الدراسة اٟتالية
الفرضية األساسية والعامة لنظرية التدفق.
.عينة الدراسة :بلغت عينة الدراسة( )265طالبا وطالبة من طبلب اٞتامعات اليابانيُت.
.أدوات الدراسةٕ :تارب على ٣تموعتُت من الطبلب مت تطبيق عليهم ٣تموعة من التحديات وا١تهارات.
.نتائج الدراسة :أظهرت النتائج أن العينة لديها تدفق نفسي ،وأن ا١تواقف عالية التحدي أظهرت ٖتديات
ومهارات لدى الطبلب عند ا١تشاركة يف األنشطة اليومية ،كما ظهرت حالة ذىنية مثالية لطبلب
اٞتامعات اليابانية ،كما أن شخصية الطبلب أظهرت توازناً أكثر من الطبلب غَت الديناميكيُت يف
ا١تواقف اليت كانت فيها ٖتدياهتم ا١تدركة أعلى من مهاراهتم ا١تدركة ،وكان العكس صحيحاً بالنسبة
للطبلب غَت التلقائيُت.
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دارسة حدادي وبشارات ( Hadadi & Besharatإيران)2010..عنوان الدراسة ا١ترونة ،والتأثر العايل والصحة النفسية
Vulnerability and Mental Health،Resilience
.أىداف الدراسة :تعرف العبلقة بُت ا١ترونة وقابلية اإلصابة بالضغوط النفسية والقلق واالكتئاب والصحة
النفسية لدى عينة من الطبلب اإليرانيُت.
.عينة الدراسة :بلغت عينة الدراسة ( )364طالباً وطالبة.
.أدوات الدراسة :مقياس ا١ترونة النفسية الذي أعده كونورو ديفيدسون  ،6994ومقياس بيك لبلكتئاب،
ومقياس القلق واستبيان الصحة النفسية.
.نتائج الدراسة :وجود عبلقة ارتباطية سالبة بُت الضغط النفسي واالكتئاب والقلق وا١ترونة النفسية ،وأن
مؤشرات الصحة النفسية السلبية تتأثر ٔتستويات ٥تتلفة من ا١ترونة النفسية من خبلل احًتام الذات
والكفاءة الشخصية ،وا١تثابرة ،والتدين والسيطرة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة بُت الذكور واإلناث
يف ا١ترونة النفسية لصاحل الذكور.
-دراسة هارتلي ( Hartleyأمريكا(2111.

عنوان الدراسة :اختبار العبلقات بُت ا١ترونة والصحة النفسية وا١تثابرة األكادٯتية لدى طلبة اٞتامعات
mental health and ،Examining the relationships between Flexibility
academic persistence in undergraduate college students
.أىداف الدراسة :مت اختبار العبلقات بُت ا١ترونة والصحة النفسية ،واحملددات الرئيسية للمثابرة األكادٯتية.
.عينة الدراسة :بلغ عدد العينة ( )605من الطبلب من جامعتُت يف أمريكا.
.أدوات الدراسةٖ :تليل اال٨تدار ا٢ترمي الختبار قدرة ا١ترونة بُت األفراد ومقاييس الصحة العقلية على
توضيح التباين يف متغَتات االستجابة ١تتوسط الدرجة الًتاكمية اٞتامعية والشعور اٞتامعي باالنتماء.
.نتائج الدراسة :سا٫تت عوامل ا١ترونة الشخصية يف شرح التباين ،وذلك للمعدل الًتاكمي باإلضافة إىل
الكفاءة واإل٧تاز ،وكان ىناك ارتباط إحصائي قوي بُت عوامل ا١ترونة بُت األفراد وداخل الشخصية
والصحة العقلية.
 دراسة يوكيوس  (Yokusتركيا)2015.عنوان الدراسة :العبلقة بُت ا١ترونة النفسية لطبلب ا١توسيقى قبل ا٠تدمة ومستويات التحصيل األكادٯتي
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The Relation between Pre-Service Music Teachers' Psychological
Flexibility and Academic Achievement Levels
.أىداف الدراسة :هتدف ىذه الدراسة إىل اختبار العبلقة بُت ا١ترونة النفسية لطبلب ا١توسيقى قبل ا٠تدمة
ومستويات التحصيل.
.عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من ( )222من طبلب كلية ا١توسيقا
.أدوات الدراسة :مقياس ا١ترونة النفسية وتقييم ا٠تصائص الدٯتوغرافية للطبلب ومستويات التحصيل
األكادٯتي باستخدام ٪توذج ا١تعلومات.
.نتائج الدراسة :وجود عبلقة إ٬تابية بُت ا١ترونة النفسية للطبلب ومستويات التحصيل األكادٯتي وأشارت
النتائج إىل أن مستويات ا١ترونة النفسية مرتفعة لدى العينة ،ومت العثور على فرق ذي داللة إحصائية بُت
الذكور واإلناث لصاحل الذكور ،وال فروق إحصائية يف ا١ترونة وفق السنة الدراسية.
-دراسة سانجاماسايا وفوكايو ( Sanjamsai& Phukaoتايالند)2118.

عنوان الدراسةٕ :تربة التدفق من خبلل ألعاب الكمبيوتر بُت طبلب اٞتامعات التايبلندية.
Flow experience in computer games playing among Thai
university students
.أىدف الدراسة :تعرف ٕتربة التدفق يف سياق لعب ألعاب الكمبيوتر ،وفحص مكونات التدفق بشكل
أكرب لتحديد التأثَتات (السلوك اإل٬تايب أو السليب) أثناء لعب ألعاب الكمبيوتر.
.عينة الدراسة :بلغت العينة()478طالبا جامعيًا تًتاوح أعمارىم بُت  68و 34
.أدوات الدراسة :أدوات تقييم السلوك اإلدماين للعبة الكمبيوتر وإدراك العواقب ا١تًتتبة على اللعب وذلك

بناءً على ٖتليل العوامل االستكشافية على أساس ( )45عنصراً يف ( )9بطاقات مع ( )5عناصر لكل
منها ،واستمارة ا١تعلومات الشخصية اٞتنس والعمر ومتوسط عدد ساعات اللعب وأنواع األلعاب .
.نتائج الدراسة :ارتبط التدفق ا١تعريف بشكل إ٬تايب بإدراك ا١تنفعة من اللعبة وكان التدفق العاطفي مرتبطًا
بشكل إ٬تايب أكثر ،كما أن ا١تدة الزمنية عند الذكور كانت أطول لقضاء الوقت يف ألعاب الكمبيوتر من
اإلناث.

 -3-11تعقيب على الدراسات السابقة :
تناولت الدراسات السابقة التدفق النفسي وا١ترونة النفسية وعبلقتهما ببعض ا١تتغَتات ،كما تناولت الفروق
يف التدفق النفسي وا١ترونة النفسية تبعاً للجنس واالختصاص ،وقد أفاد البحث من ىذه الدراسات يف
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ا١تنهجية ،وذلك من خبلل ٖتديد مشكلة البحث وأ٫تيتو وأىدافو وفرضياتو ،ويف إغناء اإلطار النظري ويف
إعداد مقاييس البحث وتطبيقها ،ويف تفسَت النتائج ومناقشتها ،وقد تشابو البحث مع الدراسات السابقة
يف اختيار العينة وىم طبلب اٞتامعة ،باستثناء دراسة (أٛتد) 3069،اليت كانت عينتها أساتذة اٞتامعة
ونشابو معها يف متغَتي البحث اٞتنس واالختصاص ،ومع بعض الدراسات با١تنهج الوصفي التحليلي،
واختلفت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة ،بدراسة العبلقة االرتباطية بُت التدفق النفسي وا١ترونة
النفسية ،وٙتة دراسات عربية ربطت بُت ا١تتغَتين ،لكن مل يعثر على دراسة ٤تلية ربطت ا١تتغَتين معا ،وٯتكن
أن تعوض شيئاً من النقص ،كما أن نتائج الدراسات السابقة ٥تتلفة بالنسبة لداللة الفروق بالنسبة ١تتغَتي
اٞتنس واالختصاص ىذا ما يعطي مكانة ٢تذه بوصفها إضافة علمية.
 .11منهج البحث:

يف ضوء متغَتات البحث وفرضياتو ،اعتمد ا١تنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بدراسة الظاىرة كماىي
يف الواقع ،وتوضيح خصائصها ،ووصفها وصفاً دقيقاً و٤تاولة تفسَتىا ،كما أفاد ىذا ا١تنهج البحث يف
ٖتليل النتائج اليت مت اٟتصول عليها من خبلل توزيع أدوات البحث ،فهو ا١تناسب لدراسة ا١تتغَتات كما

ىي موجودة يف حالتها الطبيعية لتحديد العبلقات اليت ٯتكن أن ٖتدث بُت ىذه ا١تتغَتات ،وىناك عدة
أ٪تاط للبحوث الوصفية كالدراسات ا١تسحية ودراسة العبلقات ا١تتبادلة والدراسات التطورية

(.)p15،2004،Wiersma

 .12مجتمع البحث:

يشمل ٣تتمع الدراسة طلبة جامعة البعث(السنة الثانية والثالثة) من الكليات العلمية (الطب البشري
وا٢تندسة ا١تدنية والعلوم) والكليات األدبية (اآلداب والًتبية واٟتقوق والًتبية ا١توسيقية) ا١تسجلُت للعام
الدراسي  ، 3036/3030وقد مت اٟتصول على الرقم من مديرية شؤون الطبلب ا١تركزية يف جامعة
البعث ،كما ىو موضح باٞتدول رقم ()6
جدول( )1توزع أفراد مجتمع البحث وفق متغير الجنس واالختصاص

الكليات

السنة الثانية
ذكور

اناث

السنو الثالثة
اجملموع

ذكور

اناث

اجملموع

اجملموع

العلمية

4288 3644 6744

6897

2739 6823

8667

االدبية

2254 60679 6020 4649

9663 5808

69246

اجملموع

5356 64567 8674 5892

63896 7640

37458
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 .13عينة البحث:
اختَتت العينة بالطريقة العشوائية العنقودية ،وىي األفضل عندما تكون عناصر اجملتمع موزعة وال تتوفر
لدينا قائمة بأٝتاء ىذه العناصر ،فبعد تقسيم ٣تتمع الدراسة (السنة الثانية والثالثة والبالغ  37458طالب
وطالبة) إىل كليات نظرية وتطبيقية ،اختَت عدد من الذكور واإلناث من بعض كليات جامعة البعث ،وقد
بلغت عينة البحث ( )823ومت استبعاد( )23استمارة ،وبذلك بلغت العينة( )800كما ىو موضح
باٞتدول رقم ()3
جدول( )2توزع أفراد العينة وفق متغير الجنس واالختصاص
الكليات

السنو الثالثة

السنة الثانية

العينة

٣تتمع
البحث

النسبة

8667

%5
%3
%2

ذكور

اناث

اجملموع

ذكور

اناث

اجملموع

العلمية

93

640

323

89

65

654

286

األدبية

608

620

328

89

87

676

464

69246

اجملموع

300

370

470

678

649

239

800

37458

.14

أدوات البحث:

 -1-14مقياس التدفق النفسي :أعد مقياس التدفق النفسي "جاكسون ومارش" & Jackson
 ،6996 Marshوترجم ا١تقياس وعرضت الًتٚتة والنسخة األجنبية على عدد من أعضاء ا٢تيئة
التدريسية ا١تتخصصُت يف اللغة األجنبية واللغة العربية واإلرشاد النفسي ،ومت تعديل صياغة بعض البنود
بناءً على آراء احملكمُت ،علماً أن ا١تقياس ٭تتوي على ( )26عبارة موزعة على تسعة أبعاد ،وأخذت
بدائل ا١تقياس تدرجاً ٜتاسياً ىي (دائماً ،غالباً ،أحياناً ،نادراً ،أبداً) وتأخذ األوزان التالية()6 ،3،2،5،4
وتًتاوح الدرجة على كل عبارة بُت( )6 -5درجة وتًتاوح درجات ا١تقياس بُت (.)26-680
طبق مقياس التدفق النفسي على أفراد العينة االستطبلعية ا١تكونة من ( )670طالباً وطالبة من جامعة
البعث ،ومت حساب ا٠تصائص السيكومًتية للمقياس على النحو التايل:
 -1-1-14صدق المقياس

 -1-1-1-14صدق المحكمين :عرض ا١تقياس بعد ترٚتتو على اختصاصيي ترٚتة ،مث بعد
ذلك عرض على بعض أعضاء ا٢تيئة التدريسية يف قسم اإلرشاد النفسي إلبداء وجهة نظرىم يف
عبارات ا١تقياس من حيث مدى وضوحها ومناسبتها لعينة البحث ،وكان من نتائج التحكيم اإلبقاء
على العبارات اليت بلغت نسبة االتفاق عليها ( )%90وحذف بعض العبارات وتغيَت صياغة
بعضها األخر ،وقد مت تعديل العبارات يف ضوء أآاء احملكمُت.
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 -2-1-1-14صدق االتساق الداخلي :مت حساب معامبلت االرتباط بُت درجات العبارة
والدرجات الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي اليو العبارة ،فوجد أن ٚتيع معامبلت االرتباط دالة
إحصائياً ،ما يدل على االتساق الداخلي للمقياس كما ىو موضح باٞتدول رقم ()2
جدول ( )3معامالت ارتباط كل بند من بنود المقياس بالدرجة الكلية للبعد التابع له

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

معامل
االرتباط

البند

البند

معامل االرتباط

البند

معامل
االرتباط

6

;;0.243

7

;;0.563

62

;;0.968

69

;;0.843

35

;;0.873

0.995;; 26

3

;;0.246

8

;;0.567

64

;;0.968

30

;;0.828

36

;;0.900

23

;0.668

2

;;0.833

9

;;0.838

65

;;0.977

36

;;0.964

37

;;0.962

0.787;; 22

4

;;0.775

60

;;0.758

66

;;0.977

33

;;0.937

38

;;0.962

0.863;; 24

5

0.834

66

;;0.675

67

;;0.965

32

;;0.949

39

;;0.886

0.566;; 25

6

;;0.848

63

;;0.838

68

;;0.965

34

;;0.969

20

;;0.886

0.566;; 26

حسب معامل ارتباط بَتسون بُت درجة كل بند من بنود ا١تقياس مع الدرجة الكلية للبعد التابع لو ،وبُت
كل بند من بنود ا١تقياس مع الدرجة الكلية للمقياس ،وبُت درجة كل بعد من أبعاد ا١تقياس مع الدرجة
الكلية للمقياس فوجد أن ٚتيع معامبلت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )%6و( )%5ما
يدل على االتساق الداخلي للمقياس كما ىو موضح باٞتدول رقم ( )4و()5
جدول ( )4معامالت ارتباط كل بند من بنود المقياس بالدرجة الكلية للمقياس
البند

معامل االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

6

;;0.867

7

;;0.833

62

;;0.826

0.806;; 69

0.789;; 35

26

;;0.276

3

;;0.800

8

;;0.833

64

;0.828

0.862;; 30

0.756;; 36

23

;0.668

2

;;0335

9

;;0.359

65

;;0.828

0.769;; 36

0.787;; 37

22

;;0.270

4

; 0.667

60

;0.673

66

;;0.800

0.668; 33

0.787;; 38

24

;;0.432

5

;;0.432

66

;;0.230

67

;;0.800

0.270;; 32

0.796;; 39

25

;;0.276

6

;;0.464

63

;;0.826

68

;;0.808

0.755;; 34

0.796;; 20

26

;0.668
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جدول( )5معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس وبين الدرجة الكلية للمقياس
معامل االرتباط

الرقم

البعـ ـ ــد

6

التوازن بُت التحدي وا١تهارة

;0.628

3

اندماج بُت الفعل والوعي

;0.807

7

2

أىداف واضحة

;0.253

8

تبدل ايقاع الزمن

4

التغذية الراجعة

;0.860

9

االستمتاع الذايت

5

تركيز تام يف ا١تهمة

;0.854

معامل االرتباط

الرقم

البع ـ ــد

6

االحساس بالسيطرة

;0.853

غياب الوعي بالذات

;0.845
;0.724
;0.250

 -3-1-1-14الصدق التمييزي (المقارنة الطرفية):
مت اختيار( )%35من ٣تموعة األفراد ذوي الدرجات العليا ( )%35من ٣تموعة األفراد ذوي الدرجات
الدنيا ،واختبار الفرق بواسطة(ت) لعينتُت مستقلتُت ،وكانت قيمة الداللة اإلحصائية أصغر من ()%6
وىذا يدل على وجود فروق دالة ،ومعامل صدق ٘تييزي دال ،كما ىو مبُت باٞتدول رقم ()6
جدول ( )6داللة الفرق بُت اجملموعة األدى واجملموعة األعلى بالنسبة إىل ا١تقياس الكلي وأبعاده الفرعية
اجملموعة األدى

قيمة" ت "احملسوبة

اجملموعة األعلى

م

ع

م

90.75

662.60

6.648 667.20

مستوى الداللة

ع
22.665

%1

 -2-1-14ثبات المقياس :تم استعمال طريقتين في إيجاد الثبات

 -1-2-1-14طريقة ألفا كرونباخ  Granbach Alpha:تستند ىذه الطريقة إىل اال٨تراف
ا١تعياري للفقرة ا١تفردة .ولتحقيق ىذا اإلجراء استعملت ( )670استمارة لعينة التحليل اإلحصائي
اختَتت عشوائياً ،وطبقت معادلة ألفا كرونباخ ،وبلغ معامل الثبات ( )0.926وىو معامل ثبات
ٯتكن الركون اليو.

 -2-2-1-14طريقة الثبات بالتجزئة النصفية  :فرزت الفقرات الفردية ( )Aعن الزوجية )B

)وأصبح ا١تقياس مكونا من نصفُت ،ومت احتساب معامل االرتباط بُت نصفي ا١تقياس ،حيث بلغ
( )0.949وألن التباين للنصف األول والثاين غَت متساويُت ،وكذلك معامل الثبات ألفا كرونباخ
للنصف األول والثاين غَت متساويُت ،لذلك مت اعتماد معامل ثبات جثمان الذي بلغ ( )0.972وىو
معامل ثبات ٯتكن الركون إليو ،كما ىو موضح باٞتدول رقم()7
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جدول ( )7معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

A

B

ألفا – كرونباخ

0.874

0.856

التباين

73.980

68.068

معامل االرتباط بُت نصفي ا١تقياس

0.949

معامل الثبات جثمان

0.972

 -2-14مقياس المرونة النفسية :أعد ىذا ا١تقياس "كونور ودافيدسون" & Davidson
 ،3002 Connorوقد ترجم ا١تقياس وعرضت الًتٚتة والنسخة األجنبية على عدد من أعضاء ا٢تيئة
التدريسية ا١تتخصصُت يف اللغة األجنبية واللغة العربية واإلرشاد النفسي ومت تعديل صياغة بعض البنود بناءً
على آراء احملكمُت ،ويتكون ا١تقياس من( )35بند موزعة على أربعة أبعاد حيث أن بدائل ا١تقياس أخذت
تدرجاً ٜتاسياً (إطبلقاً ،نادراً ،أحياناً ،غالباً ،دائماً) وتأخذ األوزان التالية( )4-2-3-6-0وتًتاوح
الدرجة على كل عبارة بُت()4-0درجة ،وعلى ا١تقياس بُت()600-0
طبق مقياس ا١ترونة النفسية على أفراد العينة االستطبلعية ا١تكونة من ( )670طالبا وطالبة من جامعة
البعث وحسبت ا٠تصائص السيكومًتية للمقياس على النحو التايل :
 -1-2-14صدق المقياس

 -1-1-2-14صدق المحكمين :ترجم ا١تقياس وعرض على متخصصُت يف الًتٚتة ،مث بعد
ذلك عرض ا١تقياس على ٣تموعة من أعضاء ا٢تيئة التدريسية يف قسم اإلرشاد النفسي هبدف األخذ
بآرائهم ومبلحظاهتم حول مناسبة بنود ا١تقياس وضوحها ووضوح صياغاهتا اللغوية ،ومت اإلبقاء على
البنود اليت حصلت على نسبة اتفاق احملكمُت( )%85كما حذفت بعض البنود ا١تكررة وتغيَت صياغة
بعضها .

 -2-1-2-14صدق االتساق الداخلي :مت حساب معامل ارتباط بَتسون بُت درجة كل بند
من بنود ا١تقياس مع الدرجة الكلية للبعد التابع لو ،وبُت كل بند من بنود ا١تقياس مع الدرجة الكلية
للمقياس ،وبُت درجة كل بعد من أبعاد ا١تقياس مع الدرجة الكلية للمقياس ،فوجد أن ٚتيع معامبلت
االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )%6و(٦ )%5تا يدل على االتساق الداخلي للمقياس،
كما ىو موضح يف اٞتدول رقم ( )8ورقم ( )9ورقم ()60
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جدول ( )8معامالت االرتباط بين كل بند من بنود المقياس والدرجة الكلية للمقياس

البعد االول
البند

البعد الثاين

معامل االرتباط

البند

البعد الثالث

معامل االرتباط

الفقرة

البعد الرابع

معامل االرتباط

معامل االرتباط

البند

6

;;0.626

5

;;0.707

2

;0.665

36

;;0.684

3

;;0.462

7

; 0.676

6

;;0.334

33

;0.676

4

;;0.226

0.696;; 66

8

;;0.660

32

;0.683

0.440;; 62

0.696;; 64

9

;0.697

34

;;0.624

489;; 69

0.669; 65

0.565;; 60

35

;;323

0.676; 66

0.368;; 63

0.696;; 67

0.376;; 30

0.668; 68
جدول ( )9معامالت االرتباط بين كل بند من بنود المقياس والدرجة الكلية للمقياس
الفقرة

الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

الفقرة

معامل االرتباط

6

; 0.343

6

;0.676

66

;0.424

66

;0.332

36

;0.272

3

;0.336

7

;0.679

63

;0.676

67

;0.686

33

;0.696

2

;0.345

8

;0.677

62

;0.366

68

;0.684

32

;0.668

4

;0.254

9

;0.336

64

;0.349

69

;0.694

34

;0.458

5

;0.425

60

;0.346

65

;0.688

30

;0.307

35

;0.696

جدول( )11معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس

الرقم

معامل االرتباط

البعـ ـ ــد

6

القدرة على التكيف

;0.695

3

الشجاعة أو اٞترأة

;0.669

2

التفاؤل

;0.394

4

الغرض أو ا٢تدف

;0.630

82

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  ....................المجلد التاسع عشر  -العدد الرابع – 2021

 -3-1-2-14الصدق التمييزي (المقارنة الطرفية):
مت اختيار( )%35من ٣تموعة األفراد ذوي الدرجات العليا ،و( )%35من ٣تموعة األفراد ذوي الدرجات
الدنيا ،مث اختبار الفرق بواسطة اختبار(ت) لعينتُت مستقلتُت وكانت قيمة الداللة اإلحصائية عند()%6
وىذا يدل على وجود فروق دالة ،وبالتايل معامل صدق ٘تييزي دال ،كما ىو يف اٞتدول رقم ()66
جدول ( )66داللة الفرق بُت اجملموعة األدى واجملموعة األعلى بالنسبة إىل ا١تقياس
اجملموعة األدى
ا١ترونة

اجملموعة األعلى
م

م

ع

90.75

667.20 662.60

قيمة" ت "احملسوبة

مستوى الداللة

ع
6.648

%6

22.665

 -2-2-14ثبات المقياس :تم استعمال طريقتين في إيجاد الثبات
 -6-3-3-64طريقة ألفا كرونباخ  Granbach Alpha:تستند ىذه الطريقة إىل اال٨تراف
ا١تعياري للفقرة ا١تفردة .ولتحقيق ىذا اإلجراء استعملت ( )670استمارة من استمارات عينة التحليل
اإلحصائي اختَتت
عشوائياً طبقت معادلة ألفا كرونباخ و بلغ معامل الثبات ( )0.966وىو معامل ثبات ٯتكن الركون إليو.
 -3-3-3-64طريقة الثبات بالتجزئة النصفية :إل٬تاد الثبات هبذه الطريقة استعملت االستمارات
ذاهتا اليت استعملت يف استخراج الثبات بطريقة ألفا مت فرز الفقرات الفردية  62فقره ( (Aوالزوجية
 63فقره( )Bوأصبح ا١تقياس يتكون من نصفُت ،ومت احتساب معامل االرتباط بُت نصفي ا١تقياس
بلغ ( )0.998وألن التباين للنصف األول والثاين غَت متساويُت ،وكذلك معامل الثبات ألفا كرونباخ
للنصف األول والثاين غَت متساويُت لذلك مت اعتماد معامل ثبات جثمان الذي بلغ ( )0.997وىو
معامل ثبات ٯتكن الركون إليو كما ىو موضح باٞتدول رقم()63
جدول ( )12معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

A

B

ألفا – كرونباخ

0.935

0.962

التباين

62.454

56.786

معامل االرتباط بُت نصفي ا١تقياس

0.998

معامل الثبات جثمان

0.997

83

التدفق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى عينة من طالب جامعة البعث  .....................د .ارزان عز الدين

 .15المتغيرات المستقلة والتابعة :يتحدد ا١تتغَت ا١تستقل والتابع بالدراسة ٔتا يلي:
ا١تتغَت ا١تستقل التدفق النفسي ،وا١تتغَت التابع ا١ترونة النفسية.

 .16األساليب اإلحصائية:

حللت نتائج الدراسة باستخدام اٟتزمة اإلحصائية للعلوم النفسية واالجتماعية ( )spssللحصول على
النتائج ،أما القوانُت ا١تستخدمة فكانت كاآليت:
 -6-66معامل ارتباط بَتسون من أجل حساب درجة العبلقة بُت الطبلب على مقياس التدفق النفسي
وا١ترونة النفسية.
 -3-66اختبار ف الفائية :من أجل حساب الفرق بُت ا١تتوسطات اٟتسابية لدرجات الطلبة وفق
متغَتات اٞتنس (ذكور وإناث) وذلك على مقياسي التدفق النفسي وا١ترونة النفسية.
 -2-66اختبار ت ستودنت :من أجل حساب الفروق بُت ا١تتوسطات اٟتسابية لدرجات الطلبة وفق
متغَت التخصص (علمي-نظري) وذلك على مقياسي التدفق النفسي وا١ترونة النفسية.

.17

نتائج البحث :تفسيرها ومناقشتها

 -1-17السؤال األول:

ما مستوى التدفق النفسي لدى طبلب جامعة البعث ؟
لئلجابة عن ىذا السؤال حسبت الربيعيات ،فكان الربيع األول يقابل الدرجة ( )56والربيع الثاين يقابل
الدرجة ( )75والربيع الثالث يقابل الدرجة ()98على مقياس التدفق النفسي؛ أي إن(  )%35من أفراد
العينة كانت درجاهتم بالنسبة للمقياس منخفضة ،وتساوي ( )300ـطالب من أفراد العينة و( )%35من
أفراد العينة كانت درجاهتم بالنسبة للمقياس مرتفعة ،وتساوي ( )300طالب ،و( )%50من أفراد العينة
ىي ضمن ا١تستوى ا١تتوسط ،وتساوي( )400طالب ،فالتدفق النفسي عند طبلب اٞتامعة ٔتستوى
متوسط ،والعينة لديها تدفق نفسي ،وٯتكن تفسَت ذلك بأن البيئة التعليمية وا١تناىج متوافقة مع قدرات
الطبلب وإمكانياهتم ،فهناك توازن بُت قدرات الطالب ونوع التحدي يف األعمال التعليمية ،كما أن
ا١تهمات التعليمية سهلة التنفيذ توفر للطبلب سهولة الًتكيز واالندماج يف ا١تهمات ا١تكلفُت هبا،
واإلحساس بالتحكم والسيطرة على ا١تهمة مع الشعور بأن الوقت ٯتر سريعاً ،وىذه السمات الذاتية ٢تا
دور يف حدوث التدفق ،واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة غريب ( )3065السعودية اليت أكدت
وجود عبلقة بُت درجات الطبلب على مقياس التدفق النفسي متمثلة يف بعد ا٠تربة الذاتية اإل٬تابية ،الثقة
بالنفس ،اإلحساس بالتحكم يف اٗتاذ القرارات وإجراء التعديبلت ،وضوح األىداف ،الًتكيز يف ا١تهمة،
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التوازن بُت التحديات والقدرات .واتفقت مع نتائج دراسة العبيدي( )3068والعتايب( )3069العراق
بتمتع طبلب اٞتامعة ٔتستوى جيد من التدفق النفسي ،ونتائج دراسة سا٧تاماسايا وفوكايو
 )3068( Sanjamsai&Phukaoتايبلند اليت أثبتت نتائجها أن التدفق ا١تعريف ارتبط بإدراك ا١تنفعة
من اللعبة ،واختلفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أٛتد( )3069يف أن مستوى التدفق لدى
أساتذة اٞتامعة كان مرتفعاً.
 -2-17السؤال الثاني:

ما مستوى ا١ترونة النفسية لدى طبلب جامعة البعث؟

لئلجابة عن ىذا السؤال مت حساب الربيعيات ،فكان الربيع األول يقابل الدرجة ( )65والربيع الثاين
يقابل الدرجة( )76والربيع الثالث يقابل الدرجة ( )78على مقياس ا١ترونة النفسية أي إن ( )%35من
أفراد العينة كانت درجاهتم بالنسبة للمقياس بُت منخفضة ومتوسطة ،وتساوي( )300طالب من أفراد
العينة و ( )%75من أفراد العينة كانت درجاهتم بالنسبة للمقياس مرتفعة وتساوي( )600طالباً ،فا١ترونة
النفسية عند طبلب اٞتامعة ٔتستوى مرتفع ،وٯتكن تفسَت ذلك بأن ىذا ا١تستوى ا١ترتفع ناتج عن
الظروف القاسية اليت مرت هبا الببلد خبلل السنوات العشر ا١تاضية ،فقد أنشأت أفراد قادرين على
مواجهة الظروف القاسية وا١تصاعب واألزمات ،وطورت مهارات التعامل مع األزمات وجعلت طبلب
اٞتامعة أكثر قدرة على التكيف مع أي مهمة علمية أو حياتية واجتماعية يواجهوهنا ،واتفقت ىذه
النتيجة مع نتائج دراسة ا٠تويل( )3006السعودية اليت أظهرت ٘تتع طلبة جامعة ا١تلك سعود بدرجة عالية
من ا١ترونة النفسية ،ونتائج دراسة شقورة( )3063فلسطُت بوجود مستوى فوق ا١تتوسط للمرونة النفسية
بُت الطبلب ،ودراسة أٛتد()3069اليت وجدت مستوى مرتفعا من ا١ترونة لدى أساتذة اٞتامعة ،ودراسة
يوكيوس )2015( Yokusتركيا اليت وجدت نتائجها مستويات ا١ترونة النفسية مرتفعة لدى العينة.

 -3-17اختبار الفرضية األولى:

ال عبلقة ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات مقياس التدفق النفسي ومتوسط درجات الطبلب على
مقياس ا١ترونة النفسية وأبعادىا الفرعية.
والختبار الفرضية مت حساب معامل االرتباط بُت الدرجة الكلية ١تقياس التدفق النفسي والدرجة الكلية
١تقياس ا١ترونة النفسية وأبعاده الفرعية كما ىو موضح باٞتدول رقم ()62
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جدول ( )13معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس التدفق النفسي وبين مقياس المرونة النفسية

ا١تقياس

ا١تتوسط

اال٨تراف ا١تعياري

التدفق النفسي

96.3250

29.458

ا١ترونة النفسية

69.2862

63.784

معامل االرتباط
; 0.076

مستوى الداللة
:5

يتضح من اٞتدول رقم ( )62وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية ،إذ بلغت
قيمة معامل االرتباط ( ،)0.076وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ،فكلما ازداد
التدفق النفسي عند طبلب اٞتامعة تزايدت ا١ترونة النفسية لديهم ،وٯتكن تفسَت ذلك بأن خربة التدفق
النفسي ترتبط ٔتفهوم ا١ترونة النفسية عند مفهوم التحدي ،وطبلب اٞتامعات واجهوا الكثَت من الضغوط
والتحديات خبلل سنوات األزمة كانوا خبل٢تا أطفاالً ،ىذه ا١تصاعب منحتهم قوة ومثابرة لتحقيق
أىدافهم؛ كما طوروا عرب ىذه السنوات اتزانا نفسيا؛ فقدرهتم على التوازن بُت الصراعات اليت يواجهوهنا
سواء أكانت داخلية أم خارجية وبُت االحباطات ساعدت على تعزيز صحتهم النفسية .واتقفت نتائج
ىذه الدراسة مع نتائج دراسة غريب( )3065السعودية بوجود عبلقة ارتباطية موجبة بُت درجات أفراد
العينة على أبعاد مقياس التدفق والدرجة الكلية لو ودرجاهتن علي مقياس ا١تخاطرة ،وأسفرت النتائج أيضاً
عن وجود عامل ثنائي القطب ٬تمع بُت متغَتات الدراسة الثبلث "التدفق النفسي وٖتمل الغموض،
وا١تخاطرة" ٝتي "بالتدفق النفسي وا١تخاطرة" يف مقابل الغموض ،كما يتضمن مصطلح التدفق النفسي
دافعية ٕتعل ا١ترء يندفع بإتاه احملافظة على االٕتاه وا١تثابرة ومواصلة بذل اٞتهد ،بغض النظر عن حالة
اإلعياء أو التعب اليت يعاين منها ،فقد بينت نتائج دراسة اسكاوا (2004)Asakawaاليابان ودراسة
سا٧تاماسايا وفوكايو  )3068( Sanjamsai& Phukaoتايبلند أن ا١تواقف عالية التحدي
أظهرت ٖتديات ومهارات من قبل الطبلب عند ا١تشاركة يف األنشطة اليومية ،و١تعرفة العبلقة االرتباطية بُت
الدرجة الكلية ١تقياس التدفق النفسي وبُت أبعاد ا١ترونة النفسية ،مت حساب معامل االرتباط بُت درجات
أبعاد مقياس ا١ترونة النفسية ومقياس التدفق النفسي كما ىو موضح باٞتدول رقم ()64
جدول ( )14معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس التدفق النفسي وأبعاد المرونة النفسية
معامل االرتباط

أبعاد ا١تقياس

مستوى الداللة

القدرة على التكيف

; 0.096

%5

اٞترأة او الشجاعة

; 0.667

%6

التفاؤل

;0.202

%6

الغرض او ا٢تدف

;0.669

%6
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يتضح من اٞتدول رقم ( )64وجود عبلقة بُت الدرجة الكلية ١تقياس التدفق النفسي وأبعاد ا١ترونة
النفسية ،وٯتكن تفسَت ذلك بأن ظهور التحدي ومواجهة الصعوبات ينبغي أن توفر عند الطبلب ٝتات
شخصية كالتفاؤل واٞترأة والشجاعة للوصل إىل ا٢تدف والبحث عن البدائل ا١تناسبة عند وجود عوائق أي
القدرة على التكيف يف مواجهة الضغوط واألحداث الصادمة ،وىذا ما تنطوي عليو أبعاد ا١ترونة النفسية،
فعند مواجهة م ـواقــف جـديـدة ومشكبلت اجتماعية صعبة تعيق إشباع حاجات الفرد اٞتسمية والنفسية
ورغباتو اليت ٘تنعو من الوصول إىل ىدفو ال يكفى ٟتلها السلوك االعتيادي وا٠تربات السابقة للفرد فقط؛
بل ٖتتاج يف حلها إىل تدفق نفسي ومهارات اجتماعية ووجدانية وعقلية تساعده على اٟتل اإلبداعي ٢تذه
ا١تشكبلت وكيفية مواجهة ىذه ا١تواقف اٞتديدة والتعامل معها بفاعلية حىت يستطيع التكيف والتوافق
ا١تنشود والصحة النفسية ،واتقفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ىارتلي (2011( Hartleyأمريكا
بوجود ارتباط قوي بُت عوامل ا١ترونة والصحة العقلية ،ونتائج دراسة حدادي وبشارات & Hadadi
)Besharat (2010إيران أن ىناك عبلقة ارتباطية سالبة بُت االكتئاب والقلق والضغط النفسي وبُت
ا١ترونة ،وعبلقة ارتباطية موجبة بُت عوامل الشخصية وا١ترونة النفسية ،واتفقت مع نتائج
دراسة Akita & et al (2012) ،Asakawaبأن الطبلب الذين مروا ْتالة التدفق أكثر يف
حياهتم اليومية سجلوا مستويات أعلى من الصحة النفسية والرفاه النفسي مثل ارتفاع احًتام الذات
وااللتزام األكثر نشاطاً بالكلية ،والبحث عن ا١تستقبل الوظيفي ،وزيادة الرضا عن اٟتياة ،واتفقت نتائج
ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أـحمد ( )3069بوجود عبلقة بُت التدفق النفسي وا١ترونة النفسية لدى
أساتذة اٞتامعة.

 -4-17اختبار الفرضية الثانية:
واإلناث على مقياس التدفق
ال فروق عند مستوى داللة ) )% 5بُت متوسطي درجات الذكور
النفسي ،والختبار الفرضية مت حساب قيمة (ت) كما ىو وارد باٞتدول رقم ()65
جدول ( )15نتائج اختبار الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس التدفق النفسي

اجملموعة

العينة

ا١تتوسط

درجة
اٟترية

اال٨تراف ا١تعياري

ذكور

378

96.82

28.835

إناث

422

090.70

40.049

1

F
6.65

مستوى الداللة
غَت دال

يتضح من اٞتدول رقم( )65أن قيمة الفائية احملسوبة أقل من القيمة الفائية اٞتدولية ،وبذلك نقبل الفرضية
الصفرية بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ):5بُت الذكور واإلناث على
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مقياس التدفق النفسي ،وتفسَت ىذه النتيجة أن الطلبة لديهم أىدافاً واضحةً و٤تدد ًة طيلة مرحلة الدراسة،
كما أن ا١تناىج ىي نفسها ٞتميع الطبلب ،ومعايَت تقومي األداء موحدة لدى ٚتيع الطلبة وتراعي ٚتيع
ا١تستويات ،فهي توازن بُت متطلبات األنشطة ا١تقدمة والقدرات ،فبل تصل ا١تطالب والتحديات إىل
اٟتجم الكبَت الذي يثَت القلق واإلحباط ،وال تنخفض بدرجة تؤدي إىل الشعور با١تلل والسأم ويتاح للطلبة
فرص الًتكيز واالستغراق ،كما أن االختبارات موحدة وتقدمي ىذه االختبارات ٖتت شروط متشاهبة،
والتعليم اٞتامعي ٭توي نوعاً من األنشطة اٟتياتية ا١تبهجة اليت تسهم يف توليد إحساس قوي بالرضا يدفع
بدوره ٕتاه التدفق النفسي ،فشروط ظهور التدفق متساوية بُت ٚتيع الطبلب ذكورا وإناثا ،ففي اٞتامعة
اليتم التمييز بُت الذكور واإلناث فالفرص نفسها للجميع ،وىذا ما أظهر عدم وجود فروق بُت الذكور
واإلناث يف التدفق النفسي ،واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العبيدي( )3068ودراسة العتايب
( )3069العراق اليت أظهرت نتائجها عدم وجود فروق بُت الذكور واإلناث ،ودراسة أٛتد()3069اليت
مل ٕتد فروقا بُت الذكور واإلناث من أساتذة اٞتامعة ،واختلفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة
سا٧تاماسايا وفوكايو )3068( Sanjamsai& Phukaoتايبلند بأن ىناك فروقا بُت الذكور
واإلناث يف قضاء وقت باللعب لصاحل الذكور.

 -5-17اختبار الفرضية الثالثة:
ال فروق عند مستوى داللة( )% 5بُت متوسطي درجات التخصصات العلمية والتخصصات النظرية على
مقياس التدفق النفسي ،والختبار الفرضية مت حساب قيمة (ت) كما ىو وارد باٞتدول رقم ()66
جدول ( )16نتائج اختبار الفروق بين التخصصات العلمية والنظرية على مقياس التدفق النفسي

التخصص

العينة

ا١تتوسط

اال٨تراف ا١تعياري

علمية

286

93.989

28.726

نظرية

464

89.599

40.097

قيمة ت
6.365

مستوى الداللة
غَت دال

يتضح من اٞتدول رقم ( )66أن قيمة (ت) احملسوبة أقل من قيمة (ت) اٞتدولية ،وبذلك نقبل الفرضية
الصفرية بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت التخصصات العلمية والتخصصات النظرية على
مقياس التدفق النفسي ،وٯتكن تفسَت ىذه النتيجة بأن الطالب يستطيع أن يصل إىل حالة التدفق النفسي
يف الكليات العلمية و النظرية ،ألنو يتوافر هبذه ا١تواد العديد من ا١توضوعات اٞتذابة وا١تمتعة اليت تعمل
على استثارة وٖتدي قدرات الطالب سواء أكان ٗتصصو علميا أو نظريا ،وكذلك يتوقف الدخول يف حالة
التدفق على طبيعة شخصية الطالب وما يتمتع بو من ٝتات شخصية تتطلب درجة من الًتكيز على
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مايقوم بو حىت يفقد إحساسو ٔترور الوقت ،فالطالب يشعر بقدرتو على الوصول إىل حلول مبتكرة
للموقف التعليمي مع إحساسو ٔتتعة التعلم والكفاءة والضبط الذايت مع ا١تثابرة دون كلل أو ملل وىذا
يعتمد على التوازن بُت قدرات الطبلب ا١تبلئمة للمواقف التعليمية اليت تواجههم بعيداً عن التخصص
العلمي أو األديب ،وكذلك حب الطالب للمواد اليت يدرسها ٬تعلو قادراً على الدخول يف حالة من التدفق
اليت تؤدي إىل اإلبداع واإل٧تاز ،وتصبح دراستو ٣تاالً للمتعة واإلثارة ،فا١ترء ٬تد التدفق يف أي عمل أو
نشاط يقوم بو حىت ولو كان بسيطاً ،فالتدفق ٯتكن أن يؤدي إىل زيادة احًتام الذات ،والشعور بالرضا عن
اٟتياة ،واالستمتاع والسعادة والنشاط وا١ترونة النفسية  28،2016،Aleksicواتفقت نتائج ىذه
الدراسة مع نتائج دراسة اسكاوا  (2004) Asakawaاليابان بأن ا١تواقف عالية التحدي أظهرت
ٖتديات ومهارات من قبل الطبلب عند ا١تشاركة يف األنشطة اليومية ،كما ظهرت حالة ذىنية مثالية
لطبلب اٞتامعات اليابانية ،ونتائج دراسة العتايب ( )3069العراق اليت مل ٕتد فروقاً يف التدفق النفسي تبعاً
للتخصص ،بينما مل تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة العبيدي( )3068العراق اليت وجدت فروقاً
يف التدفق النفسي بُت طبلب التخصص العلمي واألديب لصاحل طبلب التخصص العلمي ،ونتائج دراسة
أٛتد()3069اليت وجدت فروقا بُت أساتذة اٞتامعة ذوو التخصص العلمي واإلنساين لصاحل التخصص
العلمي.

 -6-17اختبار الفرضية الرابعة:

ال فروق عند مستوى داللة ( )% 5بُت متوسطي درجات الذكور واإلناث على مقياس ا١ترونة النفسية،
والختبار الفرضية مت حساب قيمة (ف) كما ىو باٞتدول رقم ()67
جدول رقم ( )17نتائج اختبار الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس المرونة النفسية

اجملموعة

العينة

ا١تتوسط

اال٨تراف ا١تعياري

ذكور

278

70.560

65.969

إناث

433

5868.2

63.400

درجة اٟترية

القيمة
الفائية

مستوى
الداللة

6

4.685

%5

يتضح من اٞتدول رقم( )67أن القيمة الفائية احملسوبة أكرب من القيمة الفائية اٞتدولية ،وبذلك نرفض
الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة بأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ):5بُت
الذكور واإلناث على مقياس ا١ترونة النفسية ولصاحل الذكور ،وتفسر ىذه النتيجة بأن ذلك يعود إىل
العادات والتقاليد السائدة والقيود اليت مازال يفرضها اجملتمع على اإلناث ،بينما يتمتع الذكور ٔتقدار أكرب
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من اٟترية والسيطرة وٖتمل ا١تسؤولية والتعامل مع ٕتارب جديدة ،ما يكسبهم إسًتاتيجيات للتعامل مع
ىذه الضغوط وٖتقيق قدر أكرب من ا١ترونة النفسية ،وذلك يعود إىل الًتكيب الفسيولوجي للذكور الذي
ٯتكنهم من ٖتمل األعباء اٞتسدية والضغوط النفسية بدرجة أكرب من اإلناث ،كمـا أن العـادات والتقاليـد
والثقافـة السائدة والقيود االجتماعيـة التـي يفرضـها اجملتمـع على اإلنـاث ْتمايـة زائـدة وال يـسمح ٢تـن
باٟترية ا١تطلقة يف اجملتمع ،واجملتمع الذي نعيش فيو ٣تتمـع شـرقي ذكـوري يتحمـل فيو الـذكور األعبـاء
ويواجهـون صـعوبات اٟتيـاة بدرجـة أكبـر من الشجاعة واٞترأة ،ما يزيـد مـن قـدرهتم علـى التكيـف مـع تلـك
الظروف الصعبة ،واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ا٠تويل ( )3006السعودية ودراسة
إبراىيم( )2009مصر ونتائج دراسة حدادي وبشارات  (2010) Hadadi & Besharatإيران
ونتائج دراسة يوكيوس )2015( Yokusاليت أظهرت نتائجها وجود فروق بُت الذكور واإلناث يف
ا١ترونة النفسية لصاحل الذكور ،واختلفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أٛتد()3069اليت مل ٕتد
فروقا بُت أساتذة اٞتامعة ذكوراً واناثاً وفسر ذلك بأن اٟتياة اٞتامعية وظروف العمل متشاهبة لكبل
اٞتنسُت.

 -7-17اختبار الفرضية الخامسة:

ال فروق عند مستوى داللة ( )% 5بُت متوسطي درجات الكليات العلمية والكليات النظرية على مقياس
ا١ترونة النفسية ،والختبار الفرضية مت حساب قيمة (ت) كما ىو وارد باٞتدول رقم ()68
جدول ( )18نتائج اختبار الفروق بين التخصصات العلمية والنظرية على مقياس المرونة النفسية

التخصص

العينة

ا١تتوسط

اال٨تراف ا١تعياري

العلمية

286

65.847

66.668

النظرية

464

68.756

62.844

قيمة ت

مستوى الداللة

2.303

%6

يتضح من اٞتدول رقم ( )68أن قيمة (ت) احملسوبة أكرب من (ت) اٞتدولية ،وبذلك نرفض الفرضية
الصفرية ونقبل الفرضية البديلة بأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ):6بُت طبلب
التخصصات العلمية والطبلب التخصصات النظرية على مقياس ا١ترونة النفسية لصاحل طبلب
التخصصات النظرية ،وٯتكن تفسَت ىذه النتيجة بأن ا١تواد اليت تتم دراستها فيها قائمة على قوانُت علمية
غَت قابلة لوجهات نظر متعددة ،ودراستهم ٢تذه ا١تواد أثرت يف أسلوب تفكَتىم وجعلتو أكثر ٚتوداً بعيداً
عن ا١ترونة يف مواجهة ا١تشكبلت وا١تواقف الضاغطة يف حياهتم ،أما طبلب التخصصات النظرية ونتيجة
لدراسة مواد نظرية قابلة لوجهات نظر متعددة ،انعكس ذلك على تنوع أساليبهم ا١تعرفية وابتكارىم
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ٟتلول ابداعية وىذا يزيد قدرهتم على تعديل أساليب حياهتم ،وجعلهم يتمتعون ٔترونة نفسية أكرب ٘تكنهم
من التوافق مع ا١تشكبلت واألحداث الضاغطة للمواقف اليت يواجهوهنا والتقليل من آثارىا السلبية على
حياهتم ا١تستقبلية ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ا٠تويل()3006السعودية ونتائج دراسة إبراىيم
( )3009مصر بوجود فروق يف ا١ترونة النفسية بُت طبلب التخصصات العلمية وطبلب التخصصات
األدبية لصاحل طبلب التخصصات األدبية ،واختلفت نتائج ىذه الدراسة مع أٛتد( )3069اليت مل ٕتد
فروقا بُت األساتذة تبعا للتخصص ومت عزو ذلك إىل الظروف ا١تتشاهبة.

.18مقترحات البحث
.6
.3
.2
.4
.5

إعداد برامج إرشادية ووقائية هتدف إىل ٖتسُت مستوى التدفق واحملافظة على مستوى مرتفع من
ا١ترونة النفسية لدى طبلب اٞتامعة.
عقد مؤ٘ترات وورش عمل هتدف إىل توعية بأ٫تية التدفق النفسي يف الوعي والًتكيز على
ا١تهمات ،وأ٫تية ا١ترونة يف ٖتسُت التكيف بكل جوانبو.
االستفادة من األدوات ا١تستخدمة يف الدراسة (مقياس التدفق النفسي ،مقياس ا١ترونة النفسية)
يف دراسات أخرى.
إ جراء ا١تزيد من الدراسات اليت تتناول التدفق النفسي وعبلقتو بكل من الثقة بالنفس ومفهوم
الذات وا١تناخ األسري.
إجراء دراسات شبيهة بالدراسة اٟتالية على شرائح عمرية ٥تتلفة(أطفال –مراىقُت-مسنُت).
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،تايب إتاه جديد لدراسة القوى والفضائل االنسانية٬ علم النفس اإل.)2012( . بشَت، معمرية
.تزائرٞ ا، باتنو،تضر٠تاج اٟجامعة ا












المراجع األجنبية
Aleksic، D. (2016). The Negative Aspects Of Flow;
Examining Relation ships between flow and unethical
behavior. Doctoral dissertation، University of Ljubljana.
Faculty of economic.
American Psychological Association. (2002).The road to
resilience، First Street، Washington، DC: American
Psychological Association.
Asakawa، K. (2004). Flow Experience and Autotelic
Personality in Japanese College Students: How do they
Experience Challenges in Daily Life? Journal of Happiness
Studies، 5، 123–154.
Asakawa، K.، Akita، K.، Aiba، M.، Ikuma، K. & Kameyama،
T. (2012). Flow experience of Japanese junior high school
students while attending classes and its effects on their attitude
toward learning and social skills. Paper presented at the
(6thed)
European
Conference
on
Positive
Psychology، Moscow، Russia
Connor،K. M. & Davidson، J. R. T. (2003). Development of a
new resilience scale: CD-RISC. Depression and Anxiety، 18،
76–82.
Csikszentmihalyi، M. (1996).Creativity :Flow and the
psychology of discovery and invention. New York: Harer &
Collins.
Csikszentmihalyi، M. (2014). Flow and the Foundations of
Positive psychology: Dordrecht: Springer،135-153.
Csikszentmihalyi، M. & Asakawa،K. (2016). Universal and
Cultural Dimensions of Optimal Experiences. Japanese
Psychological Research، 58(1)، 4–13.

93

 ارزان عز الدين. د..................... التدفق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى عينة من طالب جامعة البعث

 Fredrickson، B. (2001).The role of positive emotions in
positive psychology: The broaden-and-build theory of positive
emotions. American Psychologist، 56(3)، 218– 226.
 Garmezy، N.& Best، K.M. & Masten، A. S. (1990). Flexibility
And Development: Contribution From The Study Of Children
Who Overcome Adversity، Development and psychology، 2،
425-444.
 Haddadi، P.& Besharat، M. (2010). Resilience، Vulnerability
and Mental Health.
 Procardia Social and Behavioral Sciences،5، 639–642.
 Hartley، M. T. (2011). Examining the relationships between
Flexibility، mental health، and academic persistence in
undergraduate college students. Journal of American College
Health، 59(7)، 596-604.
 Jackson، S.A.، & Marsh، H.W. (1996). Development and
validation of a scale to measure optimal experience: The Flow
State Scale. Journal of sport and exercise psychology، 18.
 Jain، S.، & Cohen، A. K. (2013). Behavioral adaptation among
youth exposed to community violence: A longitudinal
multidisciplinary study of family، peer and neighborhood-level
protective factors. Prevention Science،14(6)،606–617.
 Kapikiran. S. (2016). Optimism and Psychological Flexibility
in relation to Depressive Symptoms in University Students:
Examining the Mediating Role of Self-Esteem. Article in
Educational Sciences: Theory & Practice، 16(6)، 78-110.
 Kashdan،T.B. & Rottenberg، J. (2010). Psychological
Flexibility As A Fundamental Aspect Of Health، In Clinical
psychology Review، 30، 865 Manzano،O.، Almeida، R.، Magnusson، K.E.، Pedersen، N. &
Nakamura، J. (2013). Personality and Individual
DifferencesProneness for psychological flow in everyday life:
Associations with personality and intelligence، Contents lists
available at Ski Verse Science Direct، 52، 167–172.
94

2021 –  العدد الرابع-  المجلد التاسع عشر.................... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 Masten، A.S. & Reed، M.J. (2002). Flexibility in development.
In Handbook of Positive Psychology، New York: Oxford
University press، 74-88.
 Matthew & Tull. (2007). Posttraumatic Stress Disorder:
recovering from and overcoming trauma، Journal of anxiety
disorders، 26(3)، 453-458.
 Maybury، K. K. (2013). The influence of a positive
psychology course on student well-being. Teaching of
Psychology، 40(1)، 62-65.
 Nakata،Y. (2006). Motivation and flow experience in foreign
language learning Reports-Evaluative. Istanbul .Turkey
.Angus.
 Onwukwe، Y. (2010). The Relationship between Positive
Emotions And Psychological Resilience in Persons
Experiencing Traumatic Crisis: A Quantitative Approach.
Unpublished dissertation، Capella University. USA.
 Peterson، C. (2009). positive psychology Reclaiming Children
and youth. Journal Articles، 18(2)، 3-7.
 Richardson، G. (2002). The met theory of resilience and
resiliency. Journal of clinical psychology،58(3)، 307-321
 Rogatko، T.P. (2009). The Influence of Flow on Positive
Affect in College Students. Journal of Happiness Studies،
10(2)، 133-148.
 Sanjamsai،S.& Phukao، D. (2018). Flow experience in
computer game playing among Thai university students
Kasetsart. Journal of Social Sciences،
 39(2)، 175-182.
 Stallaman، H.M. (2010). Prevalence of mental health problems
in Australian university health services، Queensland
University Of Technology Australian، Psychologist، 44(2)،
122-127.
 Wu.، Zhi-qin، S.،Xiao،Chi Z. & Jürgen M. (2020). The
Relationship Between Resilience and Mental Health in
95

 ارزان عز الدين. د..................... التدفق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى عينة من طالب جامعة البعث

Chinese College Students: A Longitudinal Cross-Lagged
Analysis Original Research Article.
 Yokus،T. F. (2015). The Relation between Pre-Service Music
Teachers Psychological flexibility and Academic Achievement
Levels Educational Research and Reviews، 10(14)، 19611969.
 Wending، H. (2012). The relation between psychological
flexibility and the Buddhist practices of meditation،
nonattachment،
and
Self-compassion.
Unpublished
Dissertation. The Graduate Faculty of the University of Akron.
USA، 28، 20.
 Wiersma، W.(2004) .Research methods in education، Sixth
Edition، University Of Toledo: Allyn & Bacon.
3030/4/39  إىل3030/ 2/3 تعلومات من الشابكة يف الفًتة الزمنية بُت١تاريخ سحب ا

>> 2020/12/14  وصدرت الموافقة على نشزه بتاريخ،2020/11/23 << وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ

96

