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طالبات  لدى عينة من بالتدفق النفسي ةتنبؤيتغيرات مك اإلنجازفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية 

 جامعة القصيم

The study aimed to identify the contribution of both creative self-efficacy and achievement 

motivation in predicting psychological flow among a sample of female students of the 

College of Arts and Sciences, Qassim University 

 

  مل صالح الشريدةأ الدكتورة/إعداد 

  المملكة العربية السعودية م،جامعة القصي ،كلية التربية، نفسالعلم  تخصص، أستاذ مشارك

Email: as2662@hotmail.com  

 :الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على إسهام كل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية اإلنجاز في التنبؤ بالتدفق النفسي لدى عينة من 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن لمناسبته لهذه الدراسة، جامعة القصيم، وقد  -طالبات كلية اآلداب والعلوم 

( طالبة من طالبات كلية اآلداب والعلوم بأقسامه العلمية واألدبية، وطبقت الباحثة مقياس 033وتكونت عينة الدراسة األساسية من )

 :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي ،التدفق النفسي ومقياس فاعلية الذات اإلبداعية ومقياس دافعية اإلنجاز

فراد عينة لدى الطالبات أوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التدفق النفسي وكل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية اإلنجاز 

 النفسي ترجع الختالف التخصصعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة على مقياس التدفق  ،الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف  ،أدبي(. -)علمي 

أسهمت درجات فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية اإلنجاز لدى عينة الدراسة في ، مستوى سادس( –دراسية )مستوى أول الفرقة ال

 بدرجاتهم في التدفق النفسي، وبذلك يمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية اإلنجاز.التنبؤ 

 التدفق النفسي ز،دافعية اإلنجا ،فاعلية الذات اإلبداعية :لكلمات المفتاحيةا
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The study aimed to identify the contribution of both creative self-efficacy and achievement 

motivation in predicting psychological flow among a sample of female students of the 

College of Arts and Sciences, Qassim University 

 

Abstract: 

The College of Arts and Sciences, with its scientific and literary departments, has applied the 

psychological flow scale, the creative self-efficacy scale, and the achievement motivation scale. 

The study reached a number of results as follows: There is a statistically significant correlation 

between the psychological flow and each of the creative self-efficacy and achievement 

motivation among the female students in the study sample, There are no statistically significant 

differences between the scores of the study sample on the psychological flow scale due to the 

difference in specialization (scientific – literary, There are no statistically significant differences 

between the scores of the study sample on the psychological flow scale due to the difference of 

the study group (first level - sixth level), The degrees of creative self-efficacy and achievement 

motivation of the study sample contributed to predicting their degrees in psychological flow, and 

thus it was possible to predict psychological flow through creative self-efficacy and achievement 

motivation. 

Keywords: Creative self-efficacy, Achievement motivation, Psychological flow 

 

 مقدمة:

تحوالت جذرية في حياة البشرية، وما كانت هذه التغيرات  تاأحدث ةمعرفي تيشهد العالم ثورة من المعلومات وانفجارا

شرية بمن قدرات  لذلك تتسابق الدول بما تملكه ،هوالتقدم الهائل لوال وجود اإلنسان الذي مهما بلغت اآللة من قوة فإنها من صنع

فزاد اهتمام المؤسسات التعليمية والجامعات بالطلبة المبدعين في  ،لك العقول المبدعةذفي جميع مجاالت الحياة مستثمرة في 

 مختلف المجاالت.

أصبحت حقالً قد  -التربويأهم محاور علم النفس من هي والتي  –( أن فاعلية الذات اإلبداعية 4، 4332ويرى الزيات )

ر في لهما دور كبي لإلنجازأن االعتقاد بالقدرة على اإلبداع والدافعية  الدراسات أظهرت نتائجوقد  ،الدراسات فيهيكثر  صباخ

ثر ؤإذ ت، فاألفراد الذين يمتلكون قدراً أكبر من فاعلية الذات اإلبداعية يكون أدائهم أفضل من أقرانهم ،األداءتطوير إمكانية 

 المعتقدات المتدنية حول فاعليتهم على مستوى أدائهم.
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إلى أن فاعلية الذات اإلبداعية تمثل دوراً بارزاً إذ يمكن أن تشارك في التفوق األكاديمي  تراث السيكولوجيشير اليو

لب دافعية إنجاز ة التي تتطتتصل فاعلية الذات اإلبداعية بتنفيذ المهام الصعب كما للطالب ونمو شخصيتهم االجتماعية واالنفعالية

 مرتفعة.

في العديد من المجاالت  ألهميتهايرجع  اإلنجاز( أن االهتمام بدراسة دافعية 10، 4303ويذكر عبد اللطيف خليفة )

 عامالً مهماً في توجيه سلوك الطالب لإلنجازوالميادين التطبيقية والعملية ومنها المجال التربوي واألكاديمي حيث يعد الدافع 

ما يحققه ومكونا أساسيا يسعى الفرد نحو تحقيقه حيث يشعر بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه  لإلنجازتنشيطه، كما يعتبر الدافع و

يمكن أن تكون أعظم مؤثرات الدافعية قوة واهتماماً  اإلنجازوأن الحاجة إلى  ،من أهداف وما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل

 مكونات التدفق النفسي . في حياة أي فرد وهي من أهم

 ظهر على يدالذي ( أن التدفق النفسي يعد من المفاهيم الحديثة على ساحة علم النفس 044 ،4300ويضيف البهاص )

( حيث الحظ أن الفرد يصل إلى حالة التدفق النفسي عندما يؤدي األنشطة المثالية والتي تتحرك خارج Mihalyiالعالم ميهالي )

ن النفسية والسلوكية حيث يتكون التدفق النفسي م ةحديات مع سيطرة الفرد على مهاراته التي تحرره من البالدإطار القيود والت

 في حياته ومن ثم يشعر بالسرور والسعادة والمتعة. هكافة المواهب والقدرات التي يستعملها الفرد لمواجهة التحديات التي تواجه

أحد الجوانب الهامة من رضا الفرد وشعوره بالسعادة والنجاح في مواجهة وجملة القول أن مفهوم التدفق النفسي هو 

التحديات والصراعات التي يتعرض لها الفرد ومن ثم يشعر باالنسجام مع ظروف بيئته، لذلك اهتمت الباحثة بدراسة المتغيرات 

دافعية غيرين هما فاعلية الذات اإلبداعية وذات العالقة بالتدفق النفسي بهدف التنبؤ بالتدفق النفسي لدى الطالبات من خالل مت

 للكشف في مدى إسهام المتغيرات الحالية بالتدفق النفسي لدى عينة من طالبات الجامعة. اإلنجاز

 مشكلة الدراسة:

 يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

أفراد  لدى الطالبات اإلنجازهل توجد عالقة دالة إحصائيا بين التدفق النفسي وكل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -0

 ؟عينة الدراسة

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الطالبات على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف التخصص   -4

 أقسام أدبية(؟ –)أقسام علمية 

ة يالدراسلة المرحمقياس التدفق النفسي ترجع الختالف  ىتوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطالبات علهل   -0

 مستوى سادس(؟ –)مستوى أول 

 ؟ةلدى الطالبات أفراد عينة الدراس اإلنجازهل يمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -2

 أهداف الدراسة:

 هدف الدراسة إلى ما يلي: ت

 .اإلنجازمعرفة حجم واتجاه العالقة بين كل من التدفق النفسي وفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -0
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 في التنبؤ بالتدفق النفسي. اإلنجازالكشف عن القدرة التنبؤية لفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -4

ومستوى التدفق النفسي لدى طالبات الجامعة أفراد  اإلنجازالكشف عن مستوى فاعلية الذات اإلبداعية ومستوى دافعية   -0

 عينة الدراسة من خالل دراسة العالقة بينهم.

 همية الدراسة:أ

 تتضح أهمية الدراسة فيما يلي: 

الحداثة وأهمية مرحلة عينة الدراسة التي تمثل طالبات التعليم ها الدراسة من حيث تأهمية الموضوع والمتغيرات التي تناول  -0

 الجامعي حيث تعني مرحلة الشباب وهي شريحة هامة في المجتمع السعودي.

يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في بناء برامج تدريبية وإرشادية وتوعوية تهدف إلى زيادة فاعلية الذات اإلبداعية   -4

 .ييتحقق التدفق النفس ومن ثم اإلنجازودافعية 

 مصطلحات الدراسة:

 :creative self-efficacyأوالً: فاعلية الذات اإلبداعية: 

( هي ما يعتقده الفرد حول قدراته اإلبداعية وتشمل تفكيره اإلبداعي باإلضافة إلى إنجازه Abbott, 2010عرفها أبوت )

 اإلبداعي.

 الطالبة على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية.وتعرف إجرائيا بالدرجة الخام التي تحصل عليها 

 :achievement motivation: اإلنجازثانياً: دافعية 

( بأنها رغبة الفرد في أداء عمل ما بتفوق والقدرة على التغلب على العقبات 2: 4303تعرفها أماني عبد المقصود )

 .صعاب وبلوغ األهداف بسرعة ودقة ومهارةوال

 .اإلنجازوتعرف إجرائيا بالدرجة الخام التي تحصل عليها الطالبة على مقياس دافعية  

 psychological flowثالثاً: التدفق النفسي 

حالة من التركيز العميق تحدث عندما يندمج الفرد في التعامل مع مهمات بأنه ( Cgikezentmihaly , 1996عرفه )

ومواصلة وبذل جهد وهذه الحالة المثلى تتحقق أيضا عندما يكون مستوى قدرات الفرد ومهاراته مثابرة وتتطلب تركيزاَ شديداً 

 .في حالة من التوازن التام مع مستوى التحدي أو الصعوبة

 ويعرف إجرائيا بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة على مقياس التدفق النفسي. 
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 حدود الدراسة:

 الحدود البشرية:-أ

غة عربية م لاقسوالسادس أطبق البحث على طالبات كلية العلوم واآلداب جامعة القصيم األقسام العلمية واألدبية )المستوى األول 

 .وانجليزية وأنظمة ورياضيات وفيزياء(

 الحدود الزمنية:-ب

 هـ( 0220، 4340طبقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي )

 ة:الحدود المكاني-ج

 جامعة القصيم/ كلية العلوم واآلداب بأقسامها العلمية واألدبية.

 

 اإلطار النظري:

 وهو عرض تفصيلي لمتغيرات الدراسة على النحو التالي:

 فاعلية الذات اإلبداعية:أوالً: 

وفيالن  (Abbott)الباحثين مثل أبوت عدد من بدأ االهتمام بدراسة فاعلية الذات اإلبداعية منذ مطلع القرن الحالي لدى 

(Phelah, 2001وغيرهم )،  وقد أشارت دراستهم إلى أن فاعلية الذات اإلبداعية ترتبط بالجهد والمخاطرة العقلية الالزمة لعمل

 (.Abbott 2010ة )دجديالفكار األالتعبير اإلبداعي كما تعبر عن األفكار الجديدة وتوليد 

أن فاعلية الذات اإلبداعية تختلف عن فاعلية الذات العامة  (Chen, eden, gally, 2011)ن وجولي دشن وايتويرى 

أما فاعلية الذات اإلبداعية فهي اعتقادات  ،التي تتضمن معتقدات الفرد حول قدراته العامة وعبر مجموعة متنوعة من المجاالت

تلعب و ،وي على مشاعر واسعة حول الذاتالفرد عن قدراته اإلبداعية وصورة الذات اإلبداعية كما أن فاعلية الذات اإلبداعية تنط

فاعلية الذات اإلبداعية دوراً حاسماً في تعزيز االبتكار كما يمكن تعزيزها من خالل تحسين مناخ العملية التعليمية، كما يعتمد 

العملية التعليمية، كما يعتمد تعزيز فاعلية الذات اإلبداعية لدى ت اإلبداعية لدى الطلبة من خالل تحسين مناخ تعزيز فاعلية الذا

 (.Beghetto, 2006لعملية اإلبداع وأطرها العلمية والعملية ) المعلمعي والطلبة من خالل 

 خصائص فاعلية الذات اإلبداعية هي:

 مجموعة من المعتقدات والمعلومات في مستويات الفرد وإمكاناته.  -0

 اح في أداء عمل ما.ثقة الفرد في النج  -4

 وجود قدر من االستطاعة سواء فسيولوجية أو عقلية أو نفسية باإلضافة إلى توفر الدافعية في المواقف.  -0

 توقعات الفرد لألداء في المستقبل.  -2

 أنها تعتمد على مهارات الفرد التي يستطيع تنفيذها في أحداث مطلوبة.  -1
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 خصي.مستقرة في السلوك الش هي ليست سمة ثابتة أو  -6

 أن فاعلية الذات اإلبداعية تنمو من خالل تفاعل الفرد مع البيئة ومع اآلخرين كما تنمو بالتدريب واكتساب الخبرات.  -7

 أن فاعلية الذات اإلبداعية ترتبط بالتوقع والتنبؤ.  -8

 تتحدد فاعلية الذات اإلبداعية بالعديد من العوامل مثل صعوبة الموقف وكمية الجهد المبذول ومدى مثابرة الفرد.  -9

 أن فاعلية الذات اإلبداعية ليست مجرد إدراك ولكنها يجب أن تترجم إلى بذل جهد وتحقيق نتائج مرغوب فيها. -03

 (.Cyntnia, Bobko, 2004; 346اعية للتنمية والتطوير )وهذه الخصائص يمكن من خاللها إخضاع فاعلية الذات اإلبد

 مكونات فاعلية الذات اإلبداعية:

 تتكون فاعلية الذات اإلبداعية من بعدين هما:

 فاعلية ذات التفكير اإلبداعي: (1)

 تراض الفرد بقدرته للتعبير في التفكير اإلبداعي.فوهي ا

 فاعلية ذات األداء اإلبداعي: (2)

 (.(Reeve, 2009: 20ته توضيح السلوك اإلبداعي )وهي اعتقاد الفرد بقدر

 لفاعلية الذات اإلبداعية:  "وتأب"نظرية 

( عن فاعلية الذات اإلبداعية من خالل دراسة اإلنسان فالجانب التأملي بالنظرية Abbott, 2010بوت )أبنيت نظرية 

النظرية على أساس وجود تفاعل بين البيئة والسلوك وتبني ، ار النظرية عملياً بباخت حسمتمعتمد على مالحظات علمية مقننة 

والشخص )الحتمية التبادلية( وترمز إلى فاعلية الذات اإلبداعية إلى الشخص في هذا المركب التفاعلي ولهذا العنصر تأثير قوي 

تقاد بأن المرء مثل االعوالسلوك السابق ومتقلبات الشخصية األخرى وت ولكنه ليس العنصر المتفرد المحدد للسلوك وهناك البيئة

يستطيع أن يصدر بتفوق سلوكاً مطلوباً لتحقيق نتائج أي اعتقاد الفرد بأنه قادر على أداء السلوك الذي يعطي نتائج طموحة في 

 موقف محدد، فالذين يعتقدون أن فاعلية الذات اإلبداعية تشير إلى ثقة الفرد في مقدرته على القيام بسلوك محدد واألفراد الذين

لتغير واقع معين أما ذوي الدرجات المنخفضة في  يءيتمتعون بفاعلية ذاتية إبداعية عالية يعتقدون أنهم متمكنون على عمل ش

في  "باندورا"أن نظرية  Abbottبوت  أكما يضيف  ،حداث أي تغييرإن عن ولية الذات اإلبداعية فإنهم يدركون أنهم متقاعسعفا

فقد  "تابو"انب االجتماعي والمعرفي كما أنها تناولت المفاهيم اإلبداعية بشكل شامل أما نظرية دراسة فاعلية الذات اهتمت بالج

ضح اختالف وبذلك يت ،تناول الجانب المعرفي واإلبداعي لدى الفردحيث اهتمت بتناول فاعلية الذات اإلبداعية بشكل أكبر شموالً 

التي اعتمدت على دراسة فاعلية الذات اإلبداعية من خالل الشعور بالتمكن والنجاح ثم تحقيق  أبوتنظرية  عننظرية باندورا 

ولذلك يتضح أن فاعلية الذات تزيد من حافز التحدي والتغلب على  ،األهداف والنجاح ثم مزيد من فاعلية الذات فهي عالقة دائرية

 (.11: 4331ساس بفاعلية الذات يزداد )السيد، الصعوبات وإقرار األهداف وعندما تتحقق األهداف فإن اإلح

وترى الباحثة من خالل العرض السابق أن فاعلية الذات اإلبداعية تساعد الطالب على اختيار أنشطتهم وأعمالهم الخاصة 

 ،ومن ثم يستطيع الطالب وضع خطط طموحة وهادفة نحو المستقبل
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ات اإلبداعية والثقة بالنفس والقدرة على انتقاء أنواع التفكير والقدرة على وال شك أن هناك عالقة ارتباطية دالة بين فاعلية الذ 

ة نجاز وهي ما ستعرضه الباحثة في السطور التالية لمتغير دافعيويحتاج اإلبداع إلى قوة دفع هي الدافعية لإل ،نتج إبداعيمتقديم 

 .اإلنجاز

 :اإلنجازدافعية ثانياً: 

أحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع اإلنسانية وقد برزت في السنوات األخيرة كأحد المعالم المميزة  اإلنجازتمثل دافعية 

مكونا جوهرياً في سعي اإلنسان نحو تأكيد ذاته من خالل ما يحققه من أهداف  اإلنجازوتعد دافعية  ،لديناميات الشخصية والسلوك

 (.47: 4339وذلك من أجل تحقيق حياة أفضل )شوشان فرحاني، 

كر اإلنسان بوجه عام والمشتغلين في مجال علم النفس بوجه خاص وذلك فنفسه على  اإلنجازوقد فرض موضوع دافعية 

 إلنجازاألننا على مستوى العامة أو المتخصصين تقوم بمحاوالت لتفسير سلوكياتنا وتصرفاتنا نحو اآلخرين حيث تمثل دافعية 

فهذه القوة تنعكس في كثافة الجهد الذي يبذله الفرد وفي درجة مثابرته  ،لكي يؤدي العملالقوة التي تحرك الفرد وتستثيره 

 (.08، 4303واستمراره في األداء إلى أن يحقق أهدافه )العمر، 

حيث القت اهتماماً بالغاً لدى كثير من الباحثين ومنهم  اإلنجازإن أكثر الدوافع ارتباطاً بتحقيق وتأكيد الذات هي دافعية 

أحد علماء التنظير لدافعية اإلنجاز حيث رأى أن الحاجة لإلنجاز تشكل أحد الدوافع المهمة لدى  H. Morrayهنري موراي 

 (.00: 4300اإلنسان وهو أول من قدم هذا المفهوم بشكل دقيق يوصفه مكوناً مهماً من مكونات الشخصية )حسن بركات، 

 خصائص الفرد المنجز: -

 : "موراي"( إلى خصائص الفرد المنجز كما ذكره 19: 4338) فيوأشارت الفي

 يحصل على درجة مرتفعة في الدافعية لإلنجاز.  -0

 ينجز أشياء صعبة ومعقدة.  -4

 يتغلب على المعوقات والصعاب.  -0

 يمتلك العزيمة والمنافسة.  -2

 يعمل بمفرده نحو تحقيق األهداف.  -1

 يهتم باألهداف المستقبلية بعيدة المدى.  -6

 بالملل والضيق. ال يشعر  -7

 لديه رغبة قوية في الحصول على تغذية راجعة.  -8

 يفضل مصارعة المشكلة أكثر من البحث عن المساعدة.  -9

 يميل إلى التواصل االجتماعي وتكوين عالقات ناجحة.  -03

:اإلنجازلنظريات التي تناولت تفسير دافعية ا  

 نظرية العزو: -1
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( أن الفرد عندما ينجح في مهمة ما فإنه يعزو نجاحه أو فشله إلى أربعة أسباب هي )القدرة، weinerحيث يرى وينر )

 ،لجهدواصعوبة المهمة، الحظ، الجهد( ويقترح وينر أن هذه األسباب لها ثالث خصائص: فقد تكون هذه األسباب داخلية كالقدرة 

طرة ال يمكن السي اوقد تدرك على أنه حظمة أو غير ثابتة كالوقد تكون ثابتة كصعوبة المه ،أو خارجية كصعوبة المهمة والحظ

 .(01: 4330عليها )الحجازين، 

 نظرية الكفاية الذاتية:-2

( أن األفراد يمتلكون نظاماً ذاتياً يمكنهم من القياس الذاتي ألفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم وأن هذا 0986ويرى باندورا )

انفعالية، ويرسم باندورا لوحة للسلوك اإلنساني والدافعية تكون فيه معتقدات األفراد في النظام يتضمن مكونات معرفية وأخرى 

ات واعتبر باندورا التأمل الذاتي من أكثر القدر ،أنفسهم عناصر مفتاحية في ممارسة الضبط الذاتي والوصول إلى الكفاءة الذاتية

رد وتتضمن هذه التقييمات الكفاءة الذاتية التي هي معتقدات الف ،ق ويغيرونهاإلنسانية تفردا ألنه من خالله يقيم األفراد أدائهم الالح

ف المتوقعة أي أن توقع الفرد بأنه سوف ينجح أو يفشل يدل على مواقبشأن قدراته على تنظيم وتنفيذ مجموعة إجراءات إلدارة ال

ة الحوار الذهني الداخلي المتمثل في التأمل طبيعة المعتقدات حول كفاءته الذاتية وهذه المعتقدات ترجع مباشرة إلى طبيع

 (.76: 4331)الطراونة، 

تعتمد على قدرة الفرد وعزيمته في تحقيق النجاح والوصول  اإلنجازوترى الباحثة من خالل العرض السابق أن دافعية 

أهدافه وشعر بالكفاءة الذاتية مجهود وسعي جاء من أجل التفوق وكلما كان الدافع أقوى كلما حقق الفرد  منإليه مع ما يصاحبه 

على مستوى الطموح لدى الفرد وتقبله للمخاطرة وتحمل الصعاب والتحدي والمثابرة والتوجه نحو  اإلنجازكما تعتمد دافعية 

 .اإلنجازالمستقبل لذلك وجب االهتمام بتنمية دوافع الفرد وخاصة دافعية 

 التدفق النفسي: ثالثاً: 

ة من لمهمات واألعمال المقترنة بحالفي ااتية تمثل ظاهرة إيجابية تتحقق عندما يذوب الفرد يعد التدفق النفسي خبرة ذ

النشوة واالبتهاج وتصبح حياته هادفة جديرة أن تعاش، وتمثل حالة التدفق العامل الحاسم في تكوين معنى الحياة والهدف من 

 ,Wilma, Margaretداع بل إلى أعلى تجليات الصحة النفسية )الحياة وإضفاء المغزى والقيمة دوافع من يتعايش معها إلى اإلب

2009 : 4.) 

نجزوا في هذا المجال أعماالً ودراسات كثيرة فهم ألقد اهتم علماء النفس بالمرض العقلي واالضطرابات النفسية و

التطرف واالكتئاب، والعدوان و يستطيعون قياس األفكار التي لها عالقة بالجوانب السلبية في حياة اإلنسان مثل )الخوف والقلق

ة رغم أهميته لم يصنع لإلنسان حياة راقي اإلنجازسوي ولكن هذا  وغيرها من االضطرابات النفسية والعقلية( وجوانب السلوك الال

ية، رن بجودة الحياة وال بالقيمة والمغزى األساسي من الحياة )معموألن تخفيف األمراض جعل حياة اإلنسان أفضل ولكن ال يشعر

4304 :98.) 

لذلك ظهر مجال جديد في علم النفس هو فرع علم النفس اإليجابي الذي يسعى للوصول بالنفس البشرية إلى قمة صحتها 

جه وبدراسة الجانب األكثر إيجابيا وإنتاجية في الشخصية وتعددت موضوعات هذا الت ىالنفسية والعقلية وقد أخذ نمطا جديدا يعن

ظريات حاولت تفسير أنماط السلوك واالنفعال اإليجابيين عند اإلنسان ثم ظهرت العديد من النظريات منها وتنوعت فانبثقت منه ن
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واإلبداع في شتى  اإلنجازنظرية التدفق النفسي تلك النظرية التي كانت بمثابة رؤية جديدة لتفسير مختلف الدوافع البشرية نحو 

 (.083، 4301مجاالت الحياة )ربيعة، 

اء سلجمان فإن علم النفس ليس علما لدراسة المرض واالستسالم واالنهزام النفسي فقط، لكنه علم لدراسة قوى وطبقا آلر

ال ينحصر في إصالح ما تم إفساده في هذه النفس بل يجب أن يسبق العالج أينبغي  قوفضائل النفس اإلنسانية وقيمتها وأنه طري

في معظم  ناجحاويهتم بتطوير قوى اإلنسان وفضائله ليصبح فرداً فعاالً في مجتمعه  النفسي الوقاية والتنمية والتطوير فعلم النفس

 (.09: 4338ة )الصورة، اسباقات الحي

 مجاالت التدفق النفسي: 

 التوازن بين التحدي والمهارة. -1

ت عندما يكون التحدياوهو أن يكون هناك حالة من التوازن بين التحديات والمهمة التي يقوم بها الفرد فالتدفق يحدث 

 عالية والمهارات عالية بالوقت نفسه.

 اندماج الوعي بالفعل:-2

 هو اندماج الفرد في القيام بالحركات المطلوبة في المهمة بشكل عميق حتى يصبح وكأنه يؤدي بعفوية.

 وضوح األهداف:-3

مثل أو قام بتحديدها أثناء أداء المهمة يعني يجب أن تكون األهداف واضحة ومحددة بدقة في ذهن الفرد سواء حددها من 

 وهنا يدرك الفرد أن األهداف قابلة للتحقيق.

 وجود تغذية راجعة:-4

وهو أن يقوم الفرد أثناء أداء المهمة بتلقي تغذية راجعة فورية وواضحة في المهمة نفسها بحيث تسمح للفرد أن يعرف 

 دراً على تقويم أدائه بدقة أثناء كل خطوة في المهمة.بأنه ينجح في تحقيق المطلوب ويعني أن يكون الفرد قا

 التركيز في المهمة:-1

عب ال فسيكون من الصوإآخر في البيئة  يءوهو أن يركز الفرد انتباهه على المهمة التي يقوم بها بشكل أكبر من أي ش

 ي المهمة حيث يصب كل تفكيره على المهمة.فعليه االنغماس 

 االحساس بالضبط:-6

يكون الفرد أثناء المهمة يشعر بالسيطرة التامة على الموقف والثقة والهدوء التام واألفكار اإليجابية وكل ذلك ناتج أي 

 العالية وشعوره بالمسئولية. اتهمن اعتقاده بمهار
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 غياب الوعي بالذات:-7

قيق في تح افي أي عوامل خارجية أو قوى تقف عائق التفكيرعدم وويعني ذلك التركيز على المهمة أي االنهماك فيها 

 المهمة.

 اإلحساس بمرور الوقت:-8

ة بالحالة العادية فقد يحس أن الوقت يمر سريعاً جداً أو نهو إدراك الفرد للوقت بطريقة مختلفة أثناء أداء المهمة مقار

في  عليه الساعات كأنها ثواني وهذا يعود لالستغراق الكاملبطيئاً جداً ففي حالة التدفق النفسي يفقد الفرد إحساسه بالزمن إذ تمر 

 المهمة.

 االستمتاع الذاتي: -9

استمتاع العمل بالعمل والتجربة التي يخوضها وهي تشكل إثابة جوهرية بالنسبة للفرد فيقوم بأداء العمل دون به يقصد 

 (.skike zentmih aly, 2012: 6أثناء أداء المهمة )ظرها وتعني الشعر بالمتعة والدافعية تأن يكون هناك منافع خارجية ين

  النفسي:للتدفق  "اليهتمنزيكسك"نظرية 

متاعاً حينما يتماشى مستوى التحدي مع مستوى إفي نظريته أن األنشطة أو المهام تكون أكثر  "تمهالينكزسكي"يرى 

ما إذا كان شديد الصعوبة فستكون النتيجة الشعور بالقلق، وأ ماأو ،المهارة لدى الفرد فإذا كان النشاط سهال للغاية سينتج عنه الملل

وتكون التحديات والمهارات المطلوبة ألداء المهمة متساوية تماماً ينتج عنها خبرة  اشديد احين يندمج الفرد في نشاط يتطلب تركيز

بالحياة ومن أهمها االنشغال بالخوف الي على وجود قيد أو عقبات تحول دون استمتاع الفرد هتمنكيكزسكما أكد  ،متدفق ممتعة

أنا  نا والتحرر النسبي من قيودوأشار إلى أن اإلحساس بالنشوة واالبتهاج يتضمن تجاوز قيد األ ،من تقييمات اآلخرين وأحكامهم

وبذلك يتضح أن التدفق النفسي هو حالة دافعية مركزة بالكامل لتسخير الحركات  ،الفرد باإلضافة إلى تجاوز روتين الحياة اليومية

 (.07: 4300أو األنشطة لخدمة األداء )أبو حالوة، 

أداء  تعة يشعر بها عندما يندمج فيموترى الباحثة من خالل العرض السابق للتدفق النفسي أن التدفق النفسي خبرة م

ي أداء المهمة بأعلى مستوى من التحدي لديه حيث يتعدى العوائق والصعاب وبنسي عنصر عمل ما ويبذل قصارى جهده ووقته ف

لباحثة أنه لذلك تجد ا ،داعبالزمن وبذلك يصل إلى هدفه في تحقيق المهمة بأعلى مستوى من الدافعية وبأعلى مستوى يدل على اإل

 ية الذات اإلبداعية والتدفق النفسي من خالل عرض التراثوالتدفق النفسي وبين فاعل اإلنجازتوجد عالقة إيجابية بين دافعية 

ومن خالل الدراسات السابقة ستتضح تلك العالقة االرتباطية الموجبة بين المتغيرات  ،لوجي لمتغيرات الدراسة الثالثوالسيك

 الثالثة.

 الدراسات السابقة: 

هي على و ،جنبية التي تناولت متغيرات الدراسةتعرض الباحثة في هذا الجزء من الدراسة بعض الدراسات العربية واأل

 النحو التالي من األقدم لألحدث:
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 (:2020دراسة محمد الصوافي )

هدفت الدراسة فحص عالقة التدفق النفسي بقلق االمتحان لدى عينة من طلبة المدارس الصف التاسع، تكونت عينة 

التدفق النفسي ومقياس قلق االختبار وأسفرت النتائج في أن مستوى ( طالب وطالبة واستخدم الباحث مقياس 233الدراسة من )

التدفق النفسي وقلق االختبار كان متوسطاً وأظهرت نتائج االنحدار المتعدد أن البعد المعرفي هو المتنبئ الدال الوحيد الذي أسهم 

 في تفسير التباين في درجات الطلبة على مقياس التدفق النفسي. %0.6بنسبة 

 (:2018ليامي )إمحمود  دراسة

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التدفق النفسي ومستوى الطموح لدى عينة من طلبة الفرقة الرابعة بكلية التربية 

وأظهرت  ،وطالبة ا( طالب003كما هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر متغير النوع والتخصص وتكونت عينة الدراسة من )

ود عالقة ارتباطية موجبة بين التدفق النفسي وكل األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الطموح باستثناء بعد نتائج الدراسة عن وج

كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة وفقا  ،ر لألفضليالرغبة في التغي

ما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسطات درجات ك، إناث( على مقياس التدفق النفسي –للنوع )ذكور 

 أقسام إنسانية( . –ا لمتغير التخصص الدراسي )أقسام علمية أفراد عينة الدراسة وفقً 

 (:2017دراسة البحيري وعبد الفتاح وشاهين )

عالية نة من المراهقين ذوي المشكالت االنفهدفت دراستهم الكشف عن طبيعة العالقة بين التدفق النفسي واإليثار لدى عي

وأظهرت نتائج الدراسة ، ( من اإلناث27و ) اً ( ذكور06( مراهقاً من ذوي المشكالت االنفعالية )80وقد طبقت الدراسة على )

كما  ،وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين متوسطي الدرجات على مقياس التدفق النفسي ومقياس اإليثار لدى عينة الدراسة

 ،أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقياس التدفق النفسي لصالح الذكور

 وال يوجد اختالف لصالح المرحل الدراسية.

  Gursoy, Arman( 2016دراسة )

( طالباً وطالبة من 008نت عينة الدراسة من )وهدفت الدراسة كشف العالقة بين التدفق النفسي والتحصيل الدراسي وتك

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التدفق النفسي والتحصيل  (،طلبة الصف التاسع)طالب المرحلة الثانوية 

 كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً ترجع الختالف النوع والمرحلة الدراسية. ،الدراسي

 (:2015راسة ربيعة الشيخ )د

( أستاذاً من 400هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين التدفق النفسي واالتزان االنفعالي وتكونت عينة الدراسة من )

إناث(  –كما سعت الدراسة إلى التعرف على داللة الفروق في كل متغير تبعاً لكل من النوع )ذكور  ،أساتذة التعليم الثانوي

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متدني من التدفق النفسي لدى عينة الدراسة، كما توجد  ،لمادة المدروسةولألقدمية وا

ة إحصائياً كما ال توجد فروق دال ،إناث( واختالف المادة الدراسية –فروق دالة إحصائياً في التدفق النفسي تبعا لتغير النوع )ذكور 

 األقدمية.تبعاً لمتغير 
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 (:2009صديق )دراسة 

هدفت الدراسة إلى البحث في العالقة بين التدفق النفسي وبعض العوامل النفسية لدى طالب جامعة القاهرة مثل، االعتماد 

عالقة التدفق إناث( و –على النفس والمثابرة وفعالية الذات والقلق واالكتئاب ودراسة عالقة التدفق النفسي بمتغير النوع )ذكور 

وكشفت  ،مية والنظريةلوطالبة من طالب الكليات الع ا( طالب606عملية( وتكونت عينة الدراسة من ) –نظرية بنوع الدراسة )

لدراسة إناث( ونوع ا –ال توجد عالقة بين التدفق النفسي وبعض العوامل الديموجرافية مثل النوع )ذكور أنه  عننتائج الدراسة 

توجد عالقة إيجابية بين التدفق النفسي وبعض العوامل الشخصية مثل االعتماد بينما الدراسات العملية(  –)الدراسات النظرية 

 على النفس والمثابرة كما توجد عالقة سلبية بين التدفق النفسي وبعض العوامل النفسية مثل القلق واالكتئاب.

 (:2017دراسة المالكي )

طبقت الدراسة و ،لدى الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التدفق النفسي واإلبداع

ة وجود وأظهرت نتائج الدراس ،واستخدم الباحث مقياس التدفق النفسي ومقياس الشخصية المبدعة ،على طلبة المرحلة المتوسطة

 ديين.ا بين أفراد عينة الدراسة من الجنسين لصالح اإلناث ونوع المدارس لصالح العافروق دالة إحصائيً 

 (:2015دراسة نصيف )

لدراسات م واإلبداع االنفعالي لدى عينة من طلبة اهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التدفق النفسي والتفاؤل المتعل  

 مللتفاؤل المتعل   "سيلجمان"واستخدم الباحث مقياس  ،( طالب وطالبة من الدراسات العليا433) منوتكونت عينة الدراسة  ،العليا

جبة وجود عالقة ارتباطية مو وأظهرت نتائج الدراسة ،لإلبداع االنفعالي ومقياس التدفق النفسي إعداد الباحث "فريل"ومقياس 

 كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً وفقا لمتغير االختصاص الدراسي. ،بين التدفق النفسي واإلبداع االنفعالي

 (:2019هللا العتابي )دراسة زينب محمد وعبد 

لى درجة التدفق النفسي لدى طلبة الجامعة والكشف عن مستوى داللة التدفق النفسي وفقا عهدفت دراستهما التعرف 

  ،الصف( –التخصص  –لمتغيرات )النوع 

ج وكشفت النتائ ،عدادهماإواستخدم الباحثان مقياس التدفق النفسي من  ،وطالبة ا( طالب071نت عينة الدراسة من )ووتك

لتدفق داللة إحصائية ل اتكما أظهرت النتائج أنه ليس هناك فروق ذ ،تمتع طلبة الجامعة بالتدفق النفسي وبداللة إحصائيةعن 

 ق )متغير المرحلة الدراسة(.والنفسي وفق متغيري النوع والتخصص بينما يوجد فر

 (:2018دراسة محمد جبير )

من  تم اختيار عينة الدراسةو ،وى فاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة كلية التربيةدراسته إلى التعرف على مستهدفت 

راسة وتوصلت نتائج الد ،(أبوت)لـوطبق الباحث مقياس فاعلية الذات  ،( طالب وطالبة من التخصصات العلمية اإلنسانية033)

 لمتغير ذات داللة إحصائية وفقاً  فروق وأنه ال توجد ،من فاعلية الذات اإلبداعية إلى أن طلبة كلية التربية يتمتعون بمستوى عال  

 إنساني(. –لمتغير التخصص )علمي  ىعزكما أظهرت النتائج أيضا أنه ال توجد فروق ت   ،إناث( –الجنس )ذكور 
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 chuang, shiu and cheng (2010:) دراسة

 نموتكونت عينة الدراسة  ،الذات اإلبداعية وعمليات الدراسة واإلبداعهدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين فاعلية 

بين كل من فاعلية الذات اإلبداعية وعمليات الدراسة  موجبة ةوأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطي ،وطالبة ا( طالبً 63)

 واإلبداع.

 (:2021ة المصحين وأمجد الركيبات )ريندراسة م

فت الكشف عن مستوى فاعلية الذات اإلبداعية ومستوى التوافق االجتماعي باختالف جنس دراسة هدكالهما أجرى 

 ،لفاعلية الذات اإلبداعية وطورا مقياس التوافق االجتماعي "بوت"أواعتمد الباحثان على مقياس  ،وصفوف الطلبة الموهوبين

ى وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بين درجة فاعلية وتوصلت نتائج الدراسة إل ،وطالبة ا( طالب071وتكونت عينة الدراسة من )

 الذات اإلبداعية ودرجة التوافق االجتماعي.

 (:2013دراسة الجبور )

( معلم ومعلمة 474تكونت عينة الدراسة من ) ،بأنماط الشخصية اإلنجازالتعرف على عالقة دافعية  هدفت الدراسة إلى

الة كما أظهرت النتائج وجد فروق د ،اإلنجازوأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أنماط الشخصية وبين دافعية 

ج عدم رت النتائكما أظه ،لمتغير اختالف المؤهل العلمي ىعزكما توجد فروق ت   ،لمتغير النوع ولصالح اإلناث ىعزإحصائياً ت  

كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة أفراد عينة الدراسة، بين  اإلنجازوجود فروق ذات داللة في مستوى دافعية 

 . إلنجازاجود عالقة ارتباطية سالبة بين نمط الشخصية )ب( ودافعية وكذلك  ،اإلنجازموجبة بين نمط الشخصية )أ( وبين دافعية 

 Jugivic (2012:)دراسة 

( 143بقت الدراسة على )هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالدافعية لإلنجاز وط  

لى وجود إالدراسة وتوصلت  ،اإلنجازالتشاؤم ومقياس دافعية ووطبق الباحث مقياس التفاؤل  ،طالب وطالبة من المرحلة الجامعية

د ارتباط سالب دال إحصائيا بين درجات وووج ،نجازإحصائياً بين درجات التفاؤل ودرجات الدافعية لإلارتباط موجب ودال 

روق كما توجد ف ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في التفاؤل لصالح الذكور ،نجازالتشاؤم ودرجات الدافعية لإل

كما أظهرت النتائج وجود فروق بين الجنسين لصالح  ،ستوى الثامنوالثامن لصالح طالب المبين الطالب في المستوى األول 

 الذكور.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 للتدفق النفسي. "بوت"أاعتمدت غالبية الدراسات السابقة على تطبيق مقياس   -0

طبقت معظم الدراسات العربية واألجنبية على مرحلة التعليم الجامعي وذلك ألن مرحلة الشباب هي شريحة عمرية   -4

 هامة في كل مجتمع.

شارت نتائجها بعض الدراسات أو ،اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول متغير التدفق النفسي ومدى اختالفه بين الجنسين -0

 ودراسات أخرى أشارت إلى أن االختالف لصالح الذكور.إلى وجود اختالف لصالح اإلناث 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                         65 

 ISSN: 2706-6495 

 

 –يثار اإل –مستوى الطموح  –تناولت معظم الدراسات السابقة التدفق النفسي مع متغيرات أخرى مثل )قلق االختبار   -2

 اإلبداع(. -بعض العوامل النفسية األخرى  –االتزان االنفعالي  –التحصيل الدراسي 

سات السابقة في تحديد األدوات وفي تحديد منهج الدراسة المناسب وفي صياغة الفروض استفادت الباحثة من الدرا  -1

الحظت الباحثة أنه ال توجد دراسة تناولت متغيرات  وقد طالع على الدراسات السابقةالحالية لدراستها من خالل اال

 .هادراستها الحالية في حدود علم

 فروض الدراسة:

 .اإلنجازتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التدفق النفسي وكل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -0

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات طالبات الجامعة على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف التخصص   -4

 أقسام أدبية(. –)أقسام علمية 

ن متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف الفرقة الدراسية توجد فروق دالة إحصائياً بي  -0

 مستوى سادس(. –)مستوى أول 

 .اإلنجازيمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -2

 

 جراءات الدراسة: إ

 أوالً: منهج الدراسة:

الوصفي االرتباطي المقارن الذي يمكن من خالله اإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق اعتمدت الدراسة على المنهج 

 الفروض. حةمن ص

 ثانياً: عينة الدراسة:

( طالبة من كل تخصصات كلية العلوم 033( طالبة من جامعة القصيم )033أجريت الدراسة على عينة بلغ قوامها )

 لغة انجليزية( -أنظمة  –لغة عربية  –فيزياء  –من المستوى األول والمستوى السادس تخصص )رياضيات  واآلداب

 ثالثاً: أدوات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على األدوات اآلتية:

 (4308) جبيرإعداد / محمد  مقياس فاعلية الذات اإلبداعية.  -0

 (4302إعداد / كمال مصطفى )  اإلنجازمقياس دافعية   -4

 (4301)إعداد / جاكسون ومارش   مقياس التدفق النفسي  -0

 :رض التفصيلي ألدوات الدراسة على النحو التاليعال
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 مقياس فاعلية الذات اإلبداعية:

 وصف المقياس:

أبداً( وتحمل الدرجات  –نادراً  –أحياناً  –غالباً  -( فقرة وقد كانت بدائل اإلجابات )دائماً 40تكون المقياس من )

 (.40( والدرجة الدنيا )031( وتمثل الدرجة القصوى )1،2،0،4،0)

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 الصدق:-1

( أساتذة متخصصين وأخذ 03تم حساب صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين وهو عن طريق عرض المقياس على )

( وبذلك %81على نسبة اتفاق تصل إلى ) آرائهم حول مدى صالحية كل فقرة من فقرات المقياس وحصلت جميع فقرات المقياس

وقد قامت الباحثة بحساب صدق المقياس عن طريق الصدق التالزمي عن طريق مقياس ، تم التأكد من الصدق الظاهري للمقياس

 (.3.30يد ودال عند مستوى )ج( وهو معامل 3.71وقد بلغ معامل االرتباط بين المقياسين ) ،لإلبداع "تورانس"

 الثبات:  -2

بحساب ارتباط كل فقرة مع االختبار ككل  ”الفاكرونباخ“تم حساب ثبات المقياس عن طريق حساب االتساق الداخلي بمعادلة 

 ( طالب وطالبة من مرحلة الجامعة.033) قوامها ( على عينة بحث3.82حيث بلغ معامل ثبات الفا )

على عينة  ا( يوم02زمني قدره ) إعادة التطبيق بفاصلوقد أجرت الباحثة ثبات المقياس الحالي عن طريق التطبيق ثم 

لغ معامل ب وقد بين درجات األفراد في التطبيق "بيرسون"االرتباط  معامل( طالبة من طالبات الجامعة وباستخدام 03) قوامها

وهي مقياس فاعلية ( وهو معامل دال ويمكن االعتماد عليه وبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات أداة الدراسة 3.84الثبات )

 الذات اإلبداعية.

 :اإلنجازمقياس دافعية 

 وصف المقياس: 

ال تنطبق( والدرجات على  –تنطبق إلى حد ما  –بدائل هي )تنطبق  ”3“فقرة أمام كل فقرة  ”42“تألف المقياس من 

على دافعية وتدل الدرجة المرتفعة  ،( درجة74 - 42( على التوالي وبذلك تتراوح الدرجة الكلية بين )0،  4،  0النحو التالي )

 نجاز مرتفعة والعكس صحيح.إ

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 حساب صدق المقياس:

 الصدق الظاهري: -1

يث تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين أساتذة القياس النفسي لقياس مدى صالحية المقياس وإجراء كافة ح

 .%87 بين المحكمين وقد بلغت نسبة االتفاق ،في صياغة الفقرات وقد اتفق معظم المحكمين ،التعديالت
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 الصدق العاملي: -

عوامل ر اليوتم استخدام تدو ،اإلنجازقد تم حساب الصدق العاملي باستخدام التحليل العاملي لبنود مقياس دافعية و

وقد ، إلنجازاوقد كشف التحليل العاملي عن وجود أربعة عوامل أساسية لدافعية  "الفاريمكس"المستخرجة تدويراً متعامداً بطريقة 

 اكتفت الباحثة الحالية بالصدق الظاهري والصدق العاملي للمقياس.

 ثبات المقياس:  -2

( طالبة حيث بلغ معامل 23على عينة بلغت ) ايوم (02)م حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق بفاصل زمني ت

( وهو 3.72ألبعاد المقياس وللدرجة الكلية حيث بلغ ) "الفاكرونباخ"( كما تم حساب الثبات عن طريق معامل 3.74رتباط )اال

 معامل مرتفع يمكن االعتماد عليه.

( مما 3.66 – 3.14أما الباحثة فقد قامت بحساب الثبات في طريق حساب التجزئة النصفية للمقياس حيث تراوحت بين )

 .المقياس يتمتع بثبات واستقرار عال   يدل على أن

 مقياس التدفق النفسي: 

 وصف المقياس: 

 ،على شكل عبارات تقريرية ووضعت لها عدة بدائل على مدرج خماسيها ع( فقرة، صيغت جمي06تألف المقياس من )

 ( على التوالي:0،  4،  0،  2،  1)( وتأخذ األوزان دائما، غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً  ي  وبدائل االستجابة هي )تنطبق عل

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 حساب الصدق: -1

م وقد ت ،م حساب الصدق عن طريق الصدق الظاهري ويشير إلى مدى صلة فقرات المقياس بالمتغير المراد قياسهت

في العلوم التربوية  التحقق من الصدق الظاهري من خالل عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص

 ( على جميع بنود المقياس.%93وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين ) ،والنفسية لتقدير مدى صالحية المقياس

وهو قياس يعتمد على المجموعات الطرفية أي قدرة  ،أما الباحثة الحالية فقد أجرت الصدق عن طريق الصدق التمييزي

( مما 3.30( عند مستوى )04.96) لفروقاة حيث بلغت قيم ،تويات العليا والمستويات الدنياالمقياس على التمييز بين ذوي المس

 يزية يمكن االعتماد عليها والوثوق بها.ييدل على أن المقياس له قدرة تم

 حساب الثبات: -2

فقرات والتجانس بين الساق الداخلي توذلك بقياس اال "الفاكرونباخ"ام معرب المقياس بحساب الثبات عن طرق معادلة ق

 (.3.77حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة )
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( طالبة بفاصل 03أما الباحثة فقد قامت بحساب الثبات من خالل طريقة االختبار ثم إعادة االختبار على عينة بلغ قوامها )

( وهو معامل دال ويمكن 3.79) "بيرسون"وباستخدام معامل ارتباط  ينحيث بلغ معامل االرتباط بين التطبيق ا( يوم01زمني )

 أكد من ثبات مقياس التدفق النفسي.تنوبذلك  ة،االعتماد عليه والوثوق به في الدراسات العلمي

 

 حصائية المستخدمة بالدراسة:األساليب اإل -

 ."الفاكرونباخ"معامل  -0

 ار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة.باخت -4

 حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية. -0

 ."بيرسون"حساب معامل االرتباط -2

 تحليل التباين أحادي االتجاه.-1

 دد.عتحليل االنحدار المت-6

 ( لإلصدار الرابع عشر.SPSSوقد أجريت جميع األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج )

 ومناقشتها: ةنتائج الدراس

 الفرض األول وينص على اآلتي:

 .عينة الدراسة لدى اإلنجازتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التدفق النفسي وكل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية 

 والجدول التالي يوضح ذلك. "،بيرسون"وللتحقق من هذا الفرض تم حساب معامل االرتباط 

 اإلنجازمعامل االرتباط بين التدفق النفسي وفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية  (1جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط بالتدفق النفسي المتغير

 3.330 3.62 فاعلية الذات اإلبداعية

 3.330 3.79 اإلنجازدافعية 

( بين التدفق النفسي وفاعلية 3.30( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى )0يتضح من الجدول )

ذي يشعر الوتعتبر هذه النتيجة منطقية وذلك ألن الفرد ، تحقق من صحة الفرض األولنوبذلك  اإلنجازالذات اإلبداعية ودافعية 

و شخص يتمتع بالتدفق النفسي ويستطيع القيام باألعمال والمهام المنوطة به في جو بالسعادة والرضا ويتمتع بالصحة النفسية ه

وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن طالبات الجامعة يتمتعن بالتدفق النفسي ويستطعن القيام باألنشطة الحياتية  ،من التفاعل واالندماج

وقدرة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات الثقافية وإقامة  ماعية مع الزميالتتقدرة على إقامة عالقات اج نوالدراسية ولديه

أكبر من الحرية في المجتمع السعودي وداخل الجامعة مع الرؤية  مساحةباإلضافة إلى شعور الطالبات بالمعارض داخل الكلية 
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فق القة ارتباطية موجبة بين التدكما تشير نتائج الفرض إلى وجود ع ،مساحةال للفتيات هذه( التي أتاحت 4303الجديدة للمملكة )

لتدفق متوسط أو مرتفع كلما شعر وتمتع بامستوى فكلما كان الفرد لديه فاعلية ذات إبداعية ب ؛النفسي وفاعلية الذات اإلبداعية

معامل  غبلولذلك  ،فحينما تنخفض نسبة فاعلية الذات اإلبداعية لدى الفرد فإنه ال يشعر بالتدفق النفسي ،النفسي والعكس صحيح

( وهي نسبة مرتفعة، كما تشير نتائج الفرض إلى وجود عالقة ارتباطية 3.62االرتباط بين التدفق النفسي وفاعلية الذات اإلبداعية )

وتتفق  ،( وهي نسبة مرتفعة3.79حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ) اإلنجازموجبة ودالة إحصائياً بين التدفق النفسي ودافعية 

(، 4332الزيات، ودراسة ) ،(4303من )عبد اللطيف خليفة  نتائج هذا الفرض مع أدبيات التراث السيكولوجي حيث تؤكد آراء كل  

لها عالقة إيجابية مع التمتع بالتدفق النفسي بل هي عامل هام في دفع الفرد إلى  اإلنجاز( أن فاعلية 4301دراسة نصيف و)

وراً كما تتفق هذه النتيجة مع األدبيات النظرية لفاعلية الذات اإلبداعية التي تمثل دع بالتدفق النفسي، مستويات مرتفعة بين التمت

وفي  ته الذاتية هي التي تؤثر في عملهءبارزاً في وصول الفرد إلى حالة التدفق النفسي وذلك عن طريق معتقدات الفرد عن كفا

 ى إنجازه وإبداعه في المجتمع أو المهمة التي يؤديها. وصوله إلى حالة من التدفق النفسي تدل على مد

 الفرض الثاني وينص على اآلتي:

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف التخصص 

 أقسام أدبية(. –الدراسي )أقسام علمية 

 ( يوضح ذلك.4تحليل التباين أحادي االتجاه والجدول التالي )وللتحقق من صحة هذا الفرد تم تطبيق 

الجامعة باختالف التخصص الدراسي على مقياس التدفق النفسي  تحليل التباين بين متوسطي درجات طالبات (2جدول )  

متوسط  الحريةدرجة  مجموع المربعات مصدر التباين

 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

بين 

 المجموعات

 غير دالة 1.98 2281.06 4 89733.74

داخل 

 المجموعات

043264.09 497 231.19 

  499 403064.90 المجموع

( أنه ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقياس التدفق النفسي 4يتضح من الجدول )

اس قسام األدبية على مقي( حيث بلغ متوسط درجات طالبات األأدبيةأقسام  –ترجع الختالف التخصص الدراسي )أقسام علمية 

( بانحراف 004.4أما متوسط درجات طالبات األقسام العلمية بلغ ) ،(01.09( وبانحراف معياري )000.13التدفق النفسي )

داللة إحصائية بين األقسام األدبية والعلمية وباإلضافة إلى تمتع جميع طالبات  ات( وبين عدم وجود فروق ذ01.61معياري قدره )

من التدفق النفسي مما يشير إلى مستوى الطالبات في القدرة على تحقيق األهداف وارتفاع  ةأفراد عينة الدراسة بدرجة متوسط

  لدراسي،اوالكفاءة المرتفعة في التحصيل  نجازاإلن طريق دافعية عمستوى الطموح والقدرة على تحقيق األهداف المستقبلية 
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( ودراسة صديق 4308ر )بي( ودراسة محمد ج4308دراسة محمود سامي )نتائج مع نتائج هذا الفرض كما تتفق 

 (.4301ف صي( ودراسة )ن4339)

 الفرض الثالث وينص على اآلتي:

س التدفق النفسي ترجع الختالف الفرقة توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقيا

 مستوى سادس(. –الدراسية )مستوى أول 

 ( يوضح ذلك.0)والجدول  ،وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق تحليل التباين أحادي االتجاه

 الجامعة باختالف الفرقة الدراسية على مقياس التدفق النفسي تحليل التباين بين متوسطي درجات طالبات  (3جدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الداللة

 غير دالة 0.84 04411.00 4 42103.67 بين المجموعات

 480.16 497 8064.01 داخل المجموعات

  499 04870.34 المجموع

ف الختال ىعز( عدم وجود اختالف بين متوسطات درجات الطالبات على مقياس التدفق النفسي ت  0الجدول )يتضح من 

الفرقة أو المرحلة الدراسية حيث كانت عينة الدراسة من المستوى األول والمستوى السادس ورغم اختالف المرحلة إال أنه ال 

( ودراسة 4307من )البحيري وعبد الفتاح وشاهين ) نتيجة دراسة كل  وتتفق نتائج هذا الفرض مع  ،يوجد اختالف في المتوسطات

Gursoy (4306 التي أشارت إلى عدم وجود اختالف )يجة مع نت نتيجة هذه الدراسة وتختلف ،الختالف المرحلة الدراسية ي عزى

الطالبات لصالح المستوى األول جد اختالف بين متوسطات وأنه يإلى ( التي أشارت 4309دراسة زينب محمد وعبد هللا العتابي )

متوسطات أفراد عينة الدراسة على مقياس  ( أنه يوجد اختالف في4304)  Jugivic قت دراسةتفكما ا ،على مقياس التدفق النفسي

 التدفق النفسي ترجع الختالف المرحلة الدراسية بين طالب المستوى األول والثامن لصالح طالب المستوى الثامن.

 الرابع وينص على اآلتي:الفرض 

 .اإلنجازيمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية 

 ي يوضح ذلك.تالوالجدول ال ،االنحدار المتعددالتباين وم استخدام تحليل توللتحقق من هذا الفرض 

 يوضح تحليل التباين األحادي (4جدول )

مجموع  درجة الحرية مصدر التباين

 المربعات

متوسط 

 المربعات

 الداللة ةفائيالنسبة ال

 R 2 64413.02 00041.37 69.01 3.330االنحدار 
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 223.93 003684.73 497 البواقي

  094904.82 499 المجموع

دد انتحا معامل انحدار متع معاً  (اإلنجاز( أن كال المتغيرين التابعين )فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية 2يتضح من جدول )

(Rقيم )(.3.69بلغت ) ته 

 مع متغيرات الدراسة األخرى المستقلة تحليل االنحدار المتعدد للتدفق النفسي )متغير تابع( (5جدول )

 المنبئات
المتغير 

 التابع

 المعامالت غير المقننة
المعامالت 

 المقننة
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة
الخطأ  العامل البابي

 المعياري

 Betaبيتا 

 الثالث

التدفق 

 النفسي

86.92 08.40 - 2.96 3.330 

فاعلية الذات 

 اإلبداعية

3.62 3.001 3.023 1.10 3.330 

دافعية 

 اإلنجاز

3.79 3.471 3.029 1.19 3.330 

)فاعلية الذات اإلبداعية  المنبئينأن تحليل االنحدار اتضح من خالله أن كالً من المتغيرين  (1(،)2يتضح من الجدول )

( وفسرت هذه 3.30ية بالتدفق النفسي لدى عينة طالبات الجامعة بمستوى مرتفع الداللة )ؤ( لديهما قدرة تنباإلنجازدافعية  –

ت علية الذاية المرتفعة لكل من فاؤكما تشير نتائج الفرض إلى القدرة التنب، ( من ثبات في التدفق النفسي3.69المتغيرات بنسبة )

 اإلنجازبالنسبة لمتغير دافعية  اإسهام اإلنجازفقد كان لدافعية  (0.69)في التنبؤ بالتدفق النفسي بمقدار  اإلنجازاإلبداعية ودافعية 

كما أشارت نتائج الفرض أن  ،(3.30( وكالهما دال عند مستوى )3.62تغير فاعلية الذات اإلبداعية فقد بلغت قيمة )بيتا مثم يليه 

في  اإلنجاز ةلهما ارتباط إيجابي بالتدفق النفسي وتتقدم دافعي (اإلنجازفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية )رين المستقلين كال المتغي

كفاءة كلما ارتفعت لدى الفرد كلما شعر بال اإلنجازاإلسهام بالتدفق النفسي عن فاعلية الذات اإلبداعية ويرجع ذلك إلى أن دافعية 

كلما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التدفق النفسي لديه واستطاع  لستمر في العمل وأداء المهام بصورة أفضوالقدرة على العطاء وا

في أداء األنشطة ويصل إلى درجة عالية من االتقان تدل على مدى اإلبداع لديه لذلك فكل من فاعلية الذات  اممتع اأن يستغرق وقت

 ي والدافع إلى وصول الفرد إلى مستوى التدفق النفسي.هما المحرك الرئيس اإلنجازاإلبداعية ودافعية 

 التوصيات المقترحة:

 يمكن عرض التوصيات على النحو التالي: ةفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراس

 ضرورة إعداد برامج تنموية لرفع مستوى التدفق النفسي لدى طالبات الجامعة.  -0

 .إجراء العديد من الدراسات التي تهتم بعلم النفس اإليجابي  -4
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 إعداد مقررات تساعد على تهيئة طالب الجامعة لحالة التدفق النفسي.  -0

 .اإلنجازي وفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية نفسإعداد برامج إرشادية حول أبعاد كل من التدفق ال -2

 المراجع قائمة 

 أوالً: المراجع العربية:

 حالة التدفق، المفهوم واألبعاد والقياس، إصدارات شبكة العلوم النفسية، الكتاب االلكتروني.(. 4300محمد ) حالوة،أبو  -0

التدفق النفسي وعالقته باإليثار لدى عينة من المراهقين  (.4307، هيام )وشاهين الفتاح، هديلمحمد وعبد  البحيري، -4

 (.71ت العليا للطفولة، جامعة عين شمس، العدد )ذوي المشكالت االنفعالية، معهد الدراسا

 الدافعية لإلنجاز، القاهرة، دار غريب للنشر. (.4300، حسن )بركات -0

التدفق النفسي والقلق االجتماعي لدى عينة من المراهقين مستخدمي االنترنت، مركز  (.4300البهاص ، سيد أحمد ) -2

 .08اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، العدد 

أنماط الشخصية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين، رسالة ماجستير، كلية العلوم  (.4300أمال ضيف ) ،رالجبو -1

 التربوية، جامعة آل البيت، عمان، األردن.

 فاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة كلية التربية، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، األردن. (.4308محمد ) ،جبير -6

 مقياس فاعلية الذات اإلبداعية، دار ميسرة للنشر، عمان، األردن. (.4308)، محمد جبير -7

 قراءات في علم النفس اإليجابي، مؤسسة ديمويرس للطباعة، لبنان.  -إطالق طاقات الحياة (.4330) الحجازين، مصطفى -8

 الدافعية لإلنجاز، دار غريب للنشر. (.4303اللطيف ) خليفة، عبد -9

 (.0قة االتزان االنفعالي بالتدفق النفسي، مجلة التربية، جامعة األزهر، العدد )عال (.4301ربيعة، حسين ) -03

 .4سيكولوجية التعلم، القاهرة، دار النشر للجامعات، ط (.4332، فتحي مصطفى )الزيات -00

 نالتدفق النفسي وعالقته ببعض العوامل النفسية لدى طالب الجامعة، مجلة رابطة األخصائيي (.4331، محمد )السيد -04

 (.0النفسية المصرية العدد )

عالقة االتزان االنفعالي بالتدفق النفسي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح،  (.4301، ربيعة )الشيخ -00

 الجزائر.

( المجلد 4مجلة علم النفس، العدد ) موضوعاته،علم النفس اإليجابي تعريفه، تاريخه،  (.4338نجيب ) الصبوة، محمد -02

(7.) 

الفاعلية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى الشباب، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  (.4309، عمر فاروق )ديقص -01

 التربية، جامعة عين شمس، القاهرة.

 (.01التدفق النفسي وعالقته بقلق االختبار، المجلة االلكترونية الشاملة، العدد ) (.4343، محمد )الصواف -06

أثر برنامج إرشاد عقالني انفعالي في تحسين مستوى دافعية اإلنجاز، رسالة ماجستير،  (.4331ايف سالم )ن الطراونة، -07

 جامعة مؤتة، األردن.
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