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ملخص :هدفت الدراسة الحالية لفحص عالقة التدفق النفسي بقلق االمتحان لدى عينة من طلبة الصف التاسع في
مدارس محافظة شمال الشرقية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )044طالبا وطالبة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم
استخدام المنهج الوصفي االرتباطي ،وهدفت الدراسة أيضا إلى التعرف على مستوى التدفق النفسي ومستوى قلق
االختبار لدى عينة الدراسة ،كما سعت الدراسة الستكشاف إمكانية التنبؤ بمستوى التدفق النفسي من خالل أبعاد
قلق االختبار .ولتحديد الفروق في التدفق النفسي وقلق االختبار تبعا لمتغير النوع (ذكور-إناث) ،ولغايات جمع
بيانات الدراسة تم تطبيق مقياس التدفق النفسي ومقياس قلق االختبار بعد التأكد من صدقها وثباتها .وأسفرت
الدراسة أن مستوى كل من التدفق النفسي وقلق االختبار لدى عينة الدراسة كان متوسطا ،حيث بلغ المتوسط
الحسابي ( ).2.2و( )02.4على التوالي من أصل  ،3وأظهرت نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد أن البعد
المعرفي هو المتنبئ الدال الوحيد والذي أسهم بنسبة ( )%323في تفسير التباين في درجات الطلبة على مقياس
التدفق النفسي.
كلمات مفتاحية :التدفق النفسي ،قلق االمتحان ،طالب المدرسة العمانيون الذكور واإلناث ،الصف التاسع.
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Psychological Flow and its Relationship with Test Anxiety
(A Field Study on Ninth Grade Students in Schools of North Sharqia
Governorate in the Sultanate of Oman)
Abstract: The study investigated the relationship between psychological flow and the test
anxiety in a sample of ninth grade students in schools of North Sharqia Governorate in the
Sultanate of Oman. The study sample consisted of 400 students. In order to achieve the aims
of the study, a descriptive correlational approach was used, the study also aimed at identifying
the level of psychological flow and the level of test anxiety in the study sample. It also aimed
at exploring the predictive possibility of the level of psychological flow by test anxiety, and
identifying the differences in psychological flow and test anxiety according to gender. Two
scales of psychological flow and test anxiety were applied in order to obtain study data, after
verifying their validity and reliability. The study found that the level of psychological flow
and test anxiety in the study sample was moderate, as the mean Arithmetic was (2.25/3) and
(1.80/3) respectively. Moreover, results of the multiple regression analysis showed that the
cognitive dimension was the only significant predictor of psychological flow and contributed
with a percentage of (3.6%) in explaining the difference in students' scores in the
psychological flow scale.
Keywords: Psychological flow, test anxiety, Omani male and female school, ninth grade.
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مقدمة
يدين علم النفس لعالم النفس األمريكي مارتن سليجمان ( )Martin Seligmanالذي تبني حركة علم النفس
اإليجابي ( ،)Positive Psychologyباإلضافة إلى مجموعة أخرى من علماء النفس ممن كان لديهم تحفظات كثيرة على
علم النفس بفروعه التقليدية الغارقة في التركيز على جوانب القصور والضعف في الشخصية اإلنسانية؛ بتبني المنظور
الباثولوجي إلدخال علم النفس اإليجابي ضمن فروع علم النفس المعتمدة (حمزة وكاظم وبنا وعبد العزيز،)092 ،.402 ،
ويعد التدفق النفسي أحد المفاهيم الحديثة في علم النفس اإليجابي ،والتي تهدف إلى تعزيز الجوانب اإليجابية في شخصية
الفرد ،وتمثل ظاهرة إيجابية باعتبارها خبرة ذاتية تتحقق عندما ينسى الفرد نفسه أثناء إعمال التدبر والتفكر في حل بعض
المشكالت ،فيذوب الفرد في تنفيذ المهام واألعمال المرتبطة بهذه المشكالت ،مقترنا بحالة من النشوة واالبتهاج ،ويعاين من
خاللها بهجة الحياة ويكتشف معناها ،وتصبح حياته هادفة وجديرة بأن تعاش (غريب.).92 ،.402 ،
يعد التدفق النفسي من المفاهيم النفسية الحديثة ،وقد بدأت فكرة البحث في سلوك التدفق النفسي على يد ميهالي
( )Mihalyiفي نهاية الثمانينات من القرن العشرين ،حينما الحظ أن الناس أثناء ممارستهم ألنشطتهم وأعمالهم التي يمثل
النشاط فيها هدفا في حد ذاته كالفنانين و الرسامين والعبي الكرة ومتسلقي الجبال ،حيث يشعر القائم بتلك األنشطة بالمتعة
والسرور ،فهو يقضي وقتا طويال في هذه األنشطة دون أن يشعر بمرور الوقت ،عندئذ يوصف بأنه يمر بحالة تدفق
(البهاص ،)0.. ،.404 ،كما يعتقد ميهالي ( )Mihalyiأن الفرد يصل إلى حالة التدفق النفسي عندما يؤدي األنشطة
المثالية ،والتي تتحرك خارج إطار القيود والتحديات مع سيطرة الفرد على مهاراته التي تحرره من البالدة النفسية
والسلوكية ،حيث يتكون التدفق من كافة المواهب والقدرات التي يستعملها الفرد لمواجهة التحديات التي تواجه حياته ،ويرى
ميهالي ( ) Mihalyiأن التدفق النفسي يتكون من تسع نقاط وهي :وضوح األهداف ،واالندماج ،والتركيز ،وفقدان اإلحساس
والوعي بالذات ،وغياب اإلحساس بالوقت ،والتغذية الراجعة ،والتوازن بين القدرة والتحدي ،واإلحساس بالقدرة على ضبط
النشاط ،واإلثابة الداخلية وحصر الوعي في النشاط (العبيدي.).40 ،.403 ،
بينما يرى جولمان ( )Glomanأن العناصر األساسية لخبرة التدفق النفسي هي:
 .0ذوبان المرء في أفعاله أثناء قيامه بالمهمة التي يؤديها.
 ..تركيز االنتباه في اندماج واضح في التعامل مع المهمة أو أداء العمل دون انتظار المكافأة.
 .3نسيان الذات مع وعي وإدراك شديد للنشاط.
 .0مستوى مناسب من المهارات بما يتناسب مع المطالب البيئية (خضير.).3 ،.403 ،
فالتدفق النفسي عملية تتضمن شقين هما :اتزان الفرد مع نفسه ،أو تناغمه مع ذاته؛ بمعنى مقدرته على مواجهة
ما ينشأ داخله من صراعات ،وما يتعرض له من إحباطات ،ومدى تحرره من التوتر والقلق ،ونجاحه في التوافق بين دوافعه
ونوازعه المختلفة ،ثم انسجام الفرد مع ظروف بيئته المادية (المحادين ،)3 ،.400 ،وتظهر أهمية التدفق في اآلتي :يمنح
فرصة للفرد للضبط والتنظيم والسيطرة على الوعي أو الشعور ،كما أنه يسمح بتطوير وازدهار األفراد ،ويشيّد ويبني رأس
المال النفسي ،كما يتيح الوصول إلى الخبرة المثالية،
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ويترتب على الشعور بالتدفق النفسي آثارا إيجابية منها :خفض الشعور بالخوف والقلق والملل وتقوية الثقة بالنفس
واالستقاللية ،وينمي التخيل العقلي والتفكير اإلبداعي ،كما ينمي مستوى الطموح والدافعية لإلنجاز وتحمل المسؤولية
(بلبقرة.).2 ،.40. ،
ويرى الباحث أن مفهوم التدفق النفسي مرتبط بأنشطة الحياة اليومية سواء كان في العمل أم المنزل ،أو األنشطة
التي يما رسها الفرد في أوقات فراغه كقراءة كتاب يستمتع بقراءته ،أو قصة مسليه ،أو ممارسة رياضته المفضلة ،أو التنزه
في الحديقة العامة ،أو ممارسة البحث العلمي ،أو االندماج في األنشطة المدرسية والمجتمعية والدينية المختلفة ،بحيث
يستغرق الفرد في المهمة أو العمل استغراقا تاما ،ينسى به نفسه والوسط المحيط به ،والزمن ،وكأن به حالة من غياب
للوعي ما عدا النشاط أو المهمة أو العمل الذي يقوم به.
ويشير (محمود )0.0 ،.40. ،إلى وجود شرطين للدخول في حالة التدفق وهما :إيجاد تحديات مدركة ،أو
فرص ألداء نشاط يتناسب مع المهارات والقدرات التي يمتلكها الفرد ،بحيث يكون التحدي متناسبا مع قدرات الفرد ،فال
يتجاوز هذا التحدي المدرك قدرات الفرد ،وال تتجاوز قدرات الفرد ذلك التحدي الذي يقوم بأدائه ،بينما الشرط الثاني هو:
تحديد هدف واضح قابل للتحقيق في ضوء قدرات ومهارات الفرد مع وجود تغذية راجعة فورية عما يحققه الفرد من تقدم
يقربه من الهدف ،فيتضح دور التغذية الراجعة في تنبيه الفرد إلى ما قد ينتابه من قلق أو ملل من أجل تعديل مستوى المهارة
أو مستوى التحد ي أو كليهما؛ حتى يتمكن الفرد من الخروج من حالة النفور واالمتعاض والعود مرة أخرى لحالة التدفق.
كما توجد عالقة إيجابية بين تأثير التدفق النفسي وكل من التحصيل الدراسي للطلبة ومستوى الطموح ،ففي دراسة
قام بها الكرعاوي ( ).40.على عينة مكونة من ( )043طالب من طلبة المرحلة الرابعة من كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة بجامعة بابل ،توصلت إلى وجود عالقة طردية موجبة بين التدفق النفسي والتحصيل الدراسي ،كما كشفت دراسة
إبراهيم ( ) .40.وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين حالة التدفق ومستوى الطموح لدى عينة مكونة من العبي السباحة
بمحافظة دمشق.
ومن العوامل التي تؤثر في التحصيل الدراسي والمستوى العلمي لدى الطلبة باإلضافة إلى التدفق النفسي هو قلق
االمتحان ،فقد وصف الباحثون في مجال الدراسات النفسية عصرنا الحالي بأنه "عصر القلق" لذا اهتموا بالسلوك
المضطرب لدى اإلنسان ،وبذلك أصبح تحصيل نتائج الطالب ودرجاته في االمتحانات وما يتأثر به من متغيرات هي الشغل
الشاغل لباحثي علم النفس التربوي ،ويعتبر التحصيل الدراسي الهدف والركن األساس لتقييم التعليم ،والذي يحدد المستقبل
العلمي والعملي ،إن قلق االمتحان شكل من أشكال المخاوف المريضة ،وعامل هام من بين العوامل المعيقة للتحصيل
األكاديمي بين الطلبة ،فالقلق يؤثر على استقبال وتخزين واسترجاع المعلومات لتأثيراته على عمليات الذاكرة ،وال يمكن
الفصل عن بعضها بسهولة ،ويبدو أن ارتفاع مستوى القلق يؤثر تأثيرا سلبيا على معظم الطالب ،فالمرتفع منه يؤدي الى
أداء أكاديمي منخفض (نجيب.)3 ،.402 ،
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يؤكد (عبد الكريم )..0 ،.442 ،أن قلق االختبار من أهم االنفعاالت المتصلة بالتحصيل الدراسي ،فمعظم
علماء النفس اتفقوا على أن القلق المعتدل يدفع الطالب نحو التعلم ،فإذا زاد معدل القلق عن تلك الدرجة أصبح عائقا
للتحصيل والتعلم؛ فالقلق المعتدل يدفع الطالب إلى االستذكار واالجتهاد ،بينما القلق الزائد يؤدي إلى حالة التفكك المعرفي
واالرتباك ،كما أن انعدام القلق يؤدي إلى ضآلة اإلنجاز ،وكشفت دراسة (سالم ).403 ،التي كانت بعنوان" :قلق االختبار
وعالقته بموضع الضبط والضغوط النفسية والتحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربية بجامعة حائل بالمملكة العربية
السعودية" ،أن العالقة بين مستوى قلق االختبار والتحصيل الدراسي عالقة عكسية ،بمعنى إذا ارتفع مستوى قلق االختبار
انخفض مستوى التحصيل الدراسي والعكس صحيح.
ويصنف قلق االمتحان إلى نوعين ،النوع األول :قلق االمتحان الميسر ( )Facilitativeوهو قلق االمتحان
المعتدل ،ذو التأثير اإليجابي المساعد ،والذي يعد دافعا للطالب للدراسة واالستذكار والتحصيل المرتفع ،وينشطه ويحفزه
على االستعداد لالمتحانات ،وييسر أداء االمتحان .بينما النوع الثاني :قلق االمتحان المعسر ( )Debilitativeوهو قلق
االمتحان المرتفع ،ذو التأثير السلبي المعوق ،حيث تتوتر األعصاب ويزداد الخوف واالنزعاج والرهبة ،ويستثير استجابات
غير مناسبة؛ مما يعوق قدرة الطالب عن التذكر والفهم ،ويربكه حين يستعد لالمتحان ،ويعسر أداء االمتحانات ،وهكذا فإن
قلق االمتحان المعسر (الزائد أو المرتفع) قلق غير ضروري ،ويجب خفضه وترشيده (خليفة ،وعمروني.)..3 ،.402 ،
وتظهر بعض األعراض على الطلبة الذين يعانون من قلق االختبار مثل :أنهم يجدون صعوبة في التركيز في
االستذكار ،وتواجههم صعوبة في تذكر المعلومات ،وهناك بعض األعراض الفسيولوجية لقلق االختبار قد تشمل التعرق،
والصداع ،وعدم انتظام دقات القلب ،وفي الحاالت المتقدمة قد يصاب الطلبة باضطرابات الجهاز الهضمي ( Kamel,
 ،)2018, 101وتؤكد وجود تلك األعراض الفسيولوجية الدراسة التي قام بها راموس ( )Ramos, 2017والتي هدفت إلى
معرفة ما إذا كان طالب الجامعات أو الكليات الذين يتحدثون بلغتين قد يعانون من قلق االختبار في اختبار التحدث ،أظهرت
النتائج أن طالب الجامعة قد عانوا من ظهور رائحة العرق من اإلبطين ،واهتزاز اليدين ،وألم في معدتهم عندما طلب منهم
اإلجابة عن األسئلة في اختبار التحدث.
وقامت (سايحي ).40. ،بدراسة هدفت للتعرف على قلق االمتحان وبعض العوامل المساعدة لظهور أعراض
القلق المصاحب لالمتحانات المدرسية لدى التالميذ ،فخلصت الدراسة أن من هذه العوامل (األسباب) ما يرجع للضغوط
المدرسية ،ومنها ما يرجع إلى الضغوط األسرية المرتبطة بالمستوى االجتماعي االقتصادي ،ومنها ما هو خاص بالتلميذ
مثل :عاداته في االستذكار ،وشخصيته القلقة ،ومستوى ذكائه ،ونوعه االجتماعي (الجنس) ،ومن العوامل التي تؤثر في
مستوى قلق االختبار الدافعية ،إذ قام (مجممي ).443 ،بدراسة هدفت إلى معرفة طبيعية دافعية اإلنجاز الدراسي وقلق
االختبار ،وبعض المتغيرات األكاديمية على عينة من طالب كلية المعلمين في جازان ،ومن نتائج هذه الدراسة وجود عالقة
ارتباط سلبية بين دافعية اإلنجاز الدراسي وقلق االختبار ،أي أنه كلما ارتفع مستوى الدافعية انخفض مستوى قلق االختبار،
والعكس صحيح ،ويضيف يازجي ( )Yazici, 2017, 62عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور أعراض قلق االمتحان مثل:
النظم التعليمية والقيم الثقافية للتعليم في المجتمع ،وبعض الحاالت العاطفية لدى الطالب ،وتجارب ومعتقدات الطالب السابقة
عن االختبار.
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ومن أكثر األساليب شيوعا في التقليل من قلق االختبار تلك اإلجراءات التي تستند إلى مبادئ االشتراط الكالسيكي
واإلجرائي ،ونموذج التعلم االجتماعي ،والنظريات المعرفية ،إذ تعتمد على االسترخاء وإزالة فرط الحساسية التدريجي،
إضافة إلى تغيير األفكار الالعقالنية لدى األفراد ،والتي تقوم على أساس العالج العقالني-العاطفي من خالل برامج إرشادية
نفسية تربوية ،وتشير نتائج الخبرات اإلرشادية العلمية ونتائج البحوث التجريبية إلى إمكانية التخفيف من قلق االختبار لدى
المتعلمين ،وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ،ورفع مستوى التحصيل لديهم من خالل اتباع بعض األساليب واالستراتيجيات التعلمية أو
التدريبية (الزغلول ،وطالفحة ،والمحاميد.)392 ،.40. ،
وجرت العديد من األبحاث والدراسات عن التدفق النفسي وقلق االختبار ومنها التي نعرض ملخصا لها:
قام شاهين ( ).440بدراسة قلق االختبار لدى طلبة الثانوية العامة في محافظة الخليل بفلسطين ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )334طالبا وطالبة من طالب شهادة الدراسة الثانوية العامة خالل العام الدراسي ( ،).440/.44.وخلصت
الدراسة إلى أن ( ) %2223من عينة الدراسة أظهروا قلقا عاليا ،أما الذين أظهروا مستوى متوسط من القلق فكانت نسبتهم
( ،)%3029والذين تبين وجود مستوى قلق متد ٍن لديهم فقد كانت نسبتهم ( )%222فقط من عينة الدراسة ،كما كشفت
الدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار لدى الجنسين ولصالح اإلناث.
بينما قام صديق ( ).449بدراسة هدفت إلى البحث عن العالقة بين التدفق النفسي وبعض العوامل النفسية لدى طالب
جامعة القاهرة مثل :االعتماد على النفس ،والمثابرة ،وفعالية الذات والقلق واالكتئاب ،ودراسة عالقة التدفق النفسي بمتغير
النوع (ذكور-إناث) ،وعالقة التدفق بنوع الدراسة (نظرية-عملية) ،واستخدم الباحث أدوات الدراسة على عينة عددها
( ) 303طالبا وطالبة من طالب الكليات العلمية والنظرية ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :ال توجد عالقة بين التدفق
النفسي وبعض العوامل الديموغرافية مثل :النوع (ذكور-إناث) ،ونوع الدراسة (الدراسات النظرية-الدراسات العلمية)،
وتوجد عالقة إيجابية بين التدفق وبعض العوامل الشخصية مثل :االعتماد على النفس والمثابرة ،كما توجد عالقة سلبية بين
التدفق وبعض العوامل النفسية مثل القلق واالكتئاب.
أما دراسة نعيمة ومنصور ( ).400فقد هدفت للكشف عن العالقة بين قلق االمتحان والدافعية لإلنجاز ،كما هدفت إلى
تفحص ال فروق بين كل من الذكور واإلناث ،والتخصص العلمي واألدبي ،وبلغت عينة البحث ( )0.4طالبا وطالبة من
تالميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينة ورقة بالجزائر ،وخلصت الدراسة إلى عدم وجود عالقة بين قلق االمتحان والدافعية
لإلنجاز لدى تالميذ عينة الدراسة ،كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق االمتحان لدى
طلبة عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع (ذكور-إناث) ،والتخصص (علمي-أدبي).
فيما حملت دراسة بن الشيخ ( ).402عنوان :عالقة االتزان االنفعالي بالتدفق النفسي ،والتي هدف للكشف عن طبيعة
العالقة بين االتزان االنفعالي والتدفق النفسي لدى ( ).03أستاذا من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة ورقلة بالجزائر ،من خالل
التعرف على مستوى المتغيرين لدى العينة،
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كما سعت الدراسة إلى ا لتعرف على مدى داللة الفروق في كل متغير تبعا لكل من :النوع (ذكور-إناث) ،واألقدمية ،والمادة
المدرو سة ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متدن من التدفق النفسي لدى عينة الدراسة ،كما توجد فروق دالة
إحصائيا في التدفق النفسي لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع (ذكور-إناث) ،واختالف المادة الدراسية ،كما ال توجد فروق
دالة إحصائيا في التدفق تبعا لألقدمية.
وهدفت دراسة عبد المجيد ،وعبد الباقي ،والشين ( ).403إلى التعرف على مستوى التدفق النفسي لدى الطالب المعلم،
والتعرف على الفروق في مستوى التدفق وفق متغيرات (النوع-التخصص-مستوى تعليم الوالدين) ،طبق المقياس على عينة
من ( )02.طالبا وطالبة بكلية التربية من جامعة حلوان ،وخلصت الدراسة للنتائج اآلتية :أن مستوى التدفق النفسي مرتفع،
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع (ذكور-إناث) لصالح اإلناث ،وتوجد فروق تبعا لمتغير التخصص
(علمي-أدبي) لصالح العلمي ،وتوجد أيضا فروق تبعا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين لصالح الطالب ذوي المستوى
التعليمي المرتفع للوالدين.
وتناولت دراسة الرواشدة ( ).403البحث عن أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بقلق االختبار لدى طلبة الثانوية العامة في
مدارس محافظة الكرك في األردن ،وتكونت عينة الدراسة من ( )..4طالبا وطالبة ممن تقدموا المتحان الثانوية العامة،
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لمدى تحقيق أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر عينة الدراسة جاء
متوسطا  ،وقد جاء البعد (التسلطي) في المرتبة األولى ،في حين جاء بعد (اإلهمال) في المرتبة األخيرة .وأظهرت الدراسة
أيضا أن النتيجة العامة لمستوى قلق االمتحان جاءت متوسطة ،كما أظهرت النتائج أيضا وجود فروق دالة إحصائيا في
مستوى قلق االمتحان لدى عينة الدراسة تعزى للنوع ولصالح الذكور.
في حين هدفت دراسة علي وعبدالرحيم ( ).403إلى التعرف على مستوى قلق االمتحان لدى طالب كليات التربية بجامعة
بخت الرضا في السودان ،وبلغ حجم عينة الدراسة ( )044طالب وطالبة ،حيث توصلت إلى نتائج مؤداها أن قلق االمتحان
لدى عينة الدراسة يتسم باالرتفاع ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق االمتحان تعزى لمتغير النوع (ذكور-إناث).
وهدفت دراسة جورسوي وأرمان ) (Gursoy & Arman, 2016إلى تحديد مستوى قلق االختبار في مادة اللغة
اإلنجليزية باعتبارها لغة أجنبية ،وعالقة قلق االختبار بكل من :النوع (ذكر-أنثى) ،والصف الدراسي ،والتحصيل الدراسي،
ثم التحقق من أسباب قلق االختبار وفقا لتصورات الطالب الخاصة ،تكونت عينة الدراسة من ( )03.طالبا وطالبة من
طالب المدارس الثانوية المهنية في تركيا بواقع ( )٪3920من طالب الصف التاسع و( )٪3429من طالب الصف العاشر،
وأظهرت الدراسة أن المشاركين لديهم مستوى معتدل من قلق االختبار ،كما أظهرت الدراسة أن اإلناث أكثر قلقًا من الذكور
في بعض الجوانب ،وكشفت الدراسة أن طالب الصف التاسع أكثر قلقًا من طالب الصف العاشر ،ووفقًا لتصورات
المشاركين فإن من أسباب قلق االختبار :زمن االختبار ،ومواقف المعلم والمراقب ،وتقنيات االختبار ،وطول االختبار،
وبيئة االختبار ،ووضوح تعليمات االختبار.
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وفي دراسة اليخ والكناني ( ).402التي كانت بعنوان "أنماط التعلم والتفكير وعالقته بالتدفق النفسي لدى طلبة كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة بجامعة المثنى" ،إذ تكونت عينة الدراسة من ( )390طالبا وطالبة من طلبة كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة بالجامعة ،وخلصت الدراسة إلى أن مستوى مقياس التدفق النفسي لدى عينة الدراسة كان متوسطا ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع (ذكر-أنثى) ،ومتغير المرحلة الدراسية ،كما
لم تظهر فروق لدى عينة الدراسة تبعا لمجاالت مقياس التدفق النفسي.
في حين سعت دراسة البحيري وعبد الفتاح وشاهين ( ).402للكشف عن طبيعة العالقة بين التدفق النفسي واإليثار لدى
عينة من المراهقين ذوي المشكالت االنفعالية ،ودراسة الفروق بين عينة الدراسة (الذكور واإلناث) في التدفق النفسي
واإليثار ،طبقت الدراسة على عينة تكونت من ( ).3مراهقا من ذوي المشكالت االنفعالية منهم ( )33طالبا و( )02طالبة
بمحافظة القليوبية في مصر ،وتشير نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين الدرجات على مقياس التدفق
النفسي ومقياس اإلي ثار لدى عينة الدراسة ،كما توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على
مقياس التدفق النفسي في اتجاه الذكور.
وفي دراسة الخيبري وغيتاسي ) )Aliakbari & Gheitasi, 2017التي هدفت للكشف عن مستوى قلق االختبار في
المدارس الثانوية اإليرانية ومواقفهم تجاه تعلم اللغة اإلنجليزية ،وفقا لمتغيري النوع (ذكر-أنثى) ،والتخصص الدراسي،
على عينة مكونة من ( )044طالبا وطالبة من المدارس الثانوية بوالية إيالم ،وأسفرت النتائج أن ( )%34من الطالب لديهم
مستوى أعلى من المتوسط في قلق االختبار ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ،رغم أن القلق كان
أكثر قليال عند اإلناث ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الرياضيات وطالب العلوم اإلنسانية لصالح طالب
الرياضيات ،ومع ذلك تميل المشاركات اإلناث إلى اتخاذ مواقف أكثر تفاؤالً تجاه تعلم اللغة اإلنجليزية من الذكور.
وأجرى محمود ( ) .40.دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين التدفق النفسي ومستوى الطموح لدى عينة من طلبة الفرقة
الرابعة بكلية التربية من جامعة عين شمس ،كما هدفت إلى التعرف على أثر متغيرات النوع (ذكور-إناث) ،والتخصص
األكاديمي (علمي-أدبي) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )034طالبا وطالبة ،وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية
موجبة بين التدفق النفسي وكل األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الطموح باستثناء بعد "الرغبة في التغير لألفضل" ،كما كشفت
الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة وفقا للنوع (ذكور-إناث) في مقياس التدفق
النفسي.
وهدفت دراسة اليامي ( ).40.للتعرف على مستوى قلق االختبار لدى طلبة الثانوية في تعليمية نجران وسبل التغلب عليه،
وتم تطبيق مقياس القلق على ( )344طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،ومن أهم نتائج الدراسة :أن الدرجة الكلية
لمتوسطات مستوى قلق االختبار لدى عينة الدراسة بلغت ( )3200من ( ،)2وبلغ الوزن النسبي لمستوى القلق ()%3.293
بدرجة متو سطة ،وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى قلق االختبار بين درجات الذكور واإلناث
لصالح اإلناث.
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من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي بحثت التدفق النفسي وقلق االمتحان في بعض الدول العربية واألجنبية ،يمكن
مالحظة أن جميع الدراسات قد تناولت أحد المتغيرين :التدفق النفسي أو قلق االختبار ،وال توجد دراسة واحدة تناولت
المتغيرين معا ،كما أشارت أغلب الدراسات إلى ارتفاع مستوى قلق االختبار لدى اإلناث مقارنة بالذكور ،وبما أن موضوع
التدفق النفسي وعالقته بقلق االمتحان _على حد علم الباحث_ لم يتم تناوله في سلطنة عمان أو الوطن العربي ،لذلك جاءت
هذه الدراسة لتضيف شيئا في هذا المجال.
مشكلة الدراسة
صنف بعض العلماء التدفق النفسي كحالة من حاالت الذكاء الوجداني ،حيث يمثل التدفق النفسي الحالة القصوى
أو الدرجة النهائية في توظيف االنفعاالت في خدمة األداء واالستذكار والتعليم ،ففي التدفق ال يتم استيعاب االنفعاالت
وجدولتها فقط؛ بل توظف حالة التدفق بنشاط وإيجابية وتنسيق مع العمل الذي يمارسه الفرد ،بينما صنف جيرالد ()Gerald
التدفق كأحد عناصر االبتكار في محاولته وضع نظرية في التدفق النفسي؛ وذلك من خالل متابعة قيام االفراد باألنشطة
واندماجهم فيها ،حيث توصل إلى أن التدفق سمة من سمات الشخصية المبتكرة (البهاص.)0.3 ،.404 ،
ويمكن ألي نشاط يومي يقوم به الفرد أن يظهر فيه حالة التدفق النفسي ،ولكن يتوقف ذلك على مدى اندماج الفرد
في مهمة تكون مثيرة ،وتمثل تحديا للفرد ،وتناظر في صعوبتها مستوى مهاراته ،مع التركيز المرتفع على المهمة
واالستمتاع بها ،والوصول إلى درجة االستغراق الشديد فيها ،دون التأثر بأية عوامل مشتتة داخلية أو خارجية ،مع عدم
االحساس بمرور الوقت.
تعد عملية التحصيل الدراسي من أهم المواقف التي تتطلب مستوى عاليا من التدفق النفسي؛ لما تمثله عملية
التحصيل الدراسي من أهمية خاصة في حياة الطالب ،فهي نتاج عمليات التعلم المتنوعة وعمليات اكتساب المهارات
والمعارف المختلفة التي تتم داخل المؤسسة التعليمية ،فيسعى الطالب إلى تحصيل أقصى قدر ممكن من العلم والمعرفة
طوال حيات ه الدراسية ،لكن عملية التحصيل الدراسي تتأثر بالعديد من العوامل لعل من أبرزها مستوى قلق االختبار،
فارتفاع مستوى القلق عن الحد الطبيعي والمقبول يؤدي إلى تشويش أفكار الطالب أثناء تأديته لالختبار ،وبالتالي يؤثر سلبا
على إجابته ،مما يؤدي إلى انخفاض مستوى تحصيله الدراسي ،وفي المقابل يؤدي وجود مستوى قلق طبيعي ومقبول إلى
إحساس الطالب بالراحة ،وزيادة مستوى تحصيله ،ويحاول الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على هذا الموضوع الذي
انفرد عن غيره من الدراسات السابقة بتناوله ،وتتلخص مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل اآلتي :هل يمكن التنبؤ بمستوى
التدفق النفسي من خالل قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان؟
أسئلة الدراسة
سعت الدراسة الحالية لإلجابة على األسئلة اآلتية:
 .0ما مستوى التدفق النفسي لدى عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان؟
 ..ما مستوى قلق االختبار لدى عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان؟
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هل توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير النوع االجتماعي في مستوى التدفق النفسي وقلق االختبار لدى طلبة
الصف التاسع األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان؟

 .0هل يمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل أبعاد قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع في محافظة شمال الشرقية
بسلطنة عمان؟
هدف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التدفق النفسي ومستوى قلق االختبار لدى أفراد العينة بناء على متغير النوع
(ذكور-إناث) ،إضافة إلى إمكانية التنبؤ بمستوى التدفق النفسي لدى طلبة الصف التاسع في محافظة شمال الشرقية بسلطنة
عمان من خالل أبعاد قلق االختبار.
أهمية الدراسة
ويمكن النظر ألهمية هذه الدراسة من خالل ما يأتي:
تنبع األهمية النظرية لهذه الدراسة من ندرة الدراسات واألبحاث العربية التي بحثت إمكانية التنبؤ بمستوى التدفق النفسي من
خالل أبعاد قلق االختبار ،حيث تبرز أهميتها في كونها ستسلط الضوء على مستوى التدفق النفسي ومستوى قلق االمتحان
لدى طلبة الصف التاسع في سلطنة عمان ،باإلضافة إلى اإلسهام في تزويد المكتبة العمانية والعربية بأبحاث في العلوم
اإلنسانية تخص التدفق النفسي وقلق االختبار ،كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع نفسه والذي تتناوله الدراسة
الراهنة وهو موضع قلق االختبار الذي يؤثر سلبا على تكيف الطلبة مع الجو المدرسي إذا ارتفع مستواه عن الحد الطبيعي،
وبالتالي ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي ،بينما تتضح األهمية التطبيقية لهذه الدراسة فيما تسفر عنها من نتائج تساعد
القائمين في وزارة التربية والتعليم على التعرف على مستوى التدفق النفسي وقلق االختبار لدى عينة الدراسة؛ لوضع
البرامج التي تساعد الطلبة على التكيف والتوافق في البيئة التعليمية ،وتطوير المناهج وطرق إدارة االختبارات حتى تقلل
من مستوى قلق االختبار وترفع من مستوى التدفق النفسي والتركيز لدى الطلبة.
مصطلحات الدراسة
التدفق النفسيPsychological Flow :
يعرف التدفق النفسي ب أنه" :خبرة مثالية تحدث لدى الفرد من وقت آلخر عندما يؤدي المهام بأقصى درجات األداء،
ويتحدد من خالل االشتغال التام باألداء ،وانخفاض الوعي بالزمان والمكان أثناء األداء ،ونسيان احتياجات الذات
والسرور التلقائي المصحوب بالبهجة والمتعة أثناء العمل" (البهاص ،)0.0 ،.404 ،ويعرف إجرائيا بالدرجة التي
يحصل عليها الطالب في مقياس التدفق النفسي المستخدم في الدراسة الحالية.
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قلق االختبارTest Anxiety :ويقصد به مجموعة من االستجابات الجسدية أو العاطفية أو السلوكية أو المعرفية التي
ترافق االختبار بشأن التفكير في العواقب ،أو اإلخفاقات السلبية المحتملة على االختبار ،أو الموقف التقييمي المماثل
( ،)Sarisu & Büyükkarci, 2018, 362ويعرف إجرائيا بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس قلق
االختبار المستخدم في الدراسة الحالية.
محددات الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
 .1الحدود الزمانية :تم تطبيق أداتي الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي /.40.
.409م.
 .2الحدود المكانية :مدارس التعليم األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان.
 .3األدوات المستخدمة :مقياس التدفق النفسي ،مقياس قلق االختبار.
الطريقة وإجراءات الدراسة
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية :التدفق النفسي ،قلق االختبار ،ال ّ
صف التاسع ،النوع (ذكر-أنثى).
منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي في هذه الدراسة؛ نظرا لمالئمته لهدف الدراسة المتمثل في التعرف
على مستوى متغيرات الدراسة ،ومعرفة مدى إمكانية التنبؤ بمستوى التدفق النفسي من خالل أبعاد قلق االمتحان.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف التاسع األساسي في مدارس محافظة شمال الشرقية ،خالل
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .409/.40.م ،والبالغ عددهم ( )3322طالبا وطالبة ،منهم ( )0.34طالبا
و( )0292طالبة.
عينة الدراسة
اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،إذ قام البحث باختيار ثالث مدارس من بين مدارس
الذكور ،وثالث مدارس من بين مدارس اإلناث في المحافظة ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )044طالب وطالبة من
الصف التاسع األساسي في مديرية محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان (.44طالب ،و.44طالبة).
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أداتا الدراسة
استخدم الباحث األداتين اآلتيتين الرتباطهما بمتغيرات البحث وموضوعه:
أوال :مقياس التدفق النفسي
تم استخدام مقياس التدفق النفسي للموسوي وشطب ( ،).403وتكون المقياس من ( ).4فقرة ،انقسمت إلى أربعة
أبعاد  :األهداف الواضحة ،واالندماج والتركيز ،وفقدان الشعور بالوقت والوعي بالذات ،والتغذية الراجعة الفورية،
وكل بعد من األبعاد األربعة يتكون من  2فقرات.
صدق مقياس التدفق النفسي وثباته
تحقق الموسوي وشطب ( ).403من صدق المقياس عن طريق عرض المقياس بصورته األولية على ( )04من
المختصين في العلوم التربوية والنفسية لغرض فحص الفقرات منطقيا وتقدير صالحيتها في قياس ما أعدت لقياسه ،كما تبدو
ظاهريا من حيث مالءمتها ومناسبتها لعينة البحث ،ومن حيث صحتها ،وهل تحتاج إلى تعديل ،وفي ضوء آرائهم
ومالحظاتهم تم قبول جميع الفقرات ،كما قام بحساب صدق البناء للمقياس عن طريق حساب معامل ارتباط درجة الفقرة
بدرجة المجال الذي تنتمي إليه باعتماد ارتباط بيرسون ،حيث تبين أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند
مستوى داللة ( ،)4242وتتراوح بين ( ،)42.9.-42232وللتأكد من ثبات المقياس تم حساب معامل الثبات باستعمال
معادلة ألفا كرونباخ لمجاالت مقياس التدفق النفسي األربعة ،إذا تراوحت قيمتها بين ( )42.4و(.)429.
صدق مقياس التدفق النفسي في الدراسة الحالية:
صدق البناء للمقياس :الستخراج دالالت صدق البناء لألداة ،استتخرج الباحتث ارتبتاط الفقترات متع البعتد التذي تنتمتي إليته،
وذلك على عينة استطالعية تكونت متن ( )2.فتردا متن طلبتة الصتف التاستع األساستي فتي متدارس محافظتة شتمال الشترقية
بستتلطنة عمتتان ،واستتتخرج الباحتتث معتتامالت االرتبتتاط بتتين الفقتترات والبعتتد التتذي تنتمتتي إليتته ،وجتتدول 0يوضتتح استتتخراج
معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه.
جدول1
معامالت االرتباط بين الفقرات والبُعد الذي تنتمي إليه
بعد األهداف الواضحة

بعد فقدان الشعور بالوقت
والوعي بالذات

بعد االندماج والتركيز

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

0
.
3
0
2

**4،322
4،32.
**4،342
**4،232
**4،2.2

3
2
.
9
04

معامل االرتباط
**4،2.0
**4،290
**4،234
*4،339
**4،339

بعد تغذية راجعة فورية

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

00
0.
03
00
02

**4،..2
**4،339
**4،223
4،3.2
**4،332

03
02
0.
09
.4

**4،294
*4،042
**4،239
**4،233
**4،234

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** .)4242دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)4240
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يوضح جدول 0أن قيم معامالت ارتباط الفقرات متع البعتد التذي تنتمتي إليته قتد تفاوتتت بتين التدرجات المقبولتة والمتوستطة
والعالية ،ومعظمها دالة إحصائيا ،وحيث ال توجد فقرة ذات ارتباط سالب أو يقل ارتباطها عتن ( ،)42.4والتتي قتد تتؤثر فتي
معامل الثبات العام للمقياس ،عليه فقتد اعتمتد الباحتث جميتع فقترات المقيتاس وعتددها ( ).4فقترة ألغتراض تطبيتق المقيتاس
على العينة المختارة.
ثبات مقياس التدفق النفسي في الدراسة الحالية :تتم حستاب ثبتات المقيتاس فتي الدراستة الحاليتة عتن طريتق حستاب معامتل
سبيرمان-براون للتجزئة النصفية ،وجاءت الدرجة عالية حيث بلغت ( ،)4،.30كما أن معامل الثبات بطريقتة كرونبتاخ ألفتا
بلغ ( ،)42.32وهي قيم ذات درجة عالية من الثبات في العلوم اإلنسانية ،ومؤشتر علتى متدى االتستاق التداخلي بتين إجابتات
العينة ،مما يدل على قوة المقياس وصالحيته ألغراض تطبيق الدراسة.
تصحيح المقياس:
تم تصميم المقياس على أن يجيب المفحوص على كل عبارة حسب سلم ليكرت ثالثي يتضمن البدائل( :غالبا :تعطى عند
تصحيح المقياس ثالث درجات ،أحيانا :وتعطى درجتين ،أحيانا :تعطى درجة واحدة) في حالة العبارات الموجبة ،والعكس
في حالة العبارات السالبة ،وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين ( ،)34-.4بحيث كلما ارتفعت العالمة كان ذلك
مؤشرا على ارتفاع مستوى التدفق النفسي لدى أفراد عينة الدراسة.
ثانيا :مقياس قلق االختبار
تم استخدام مقياس قلق االختبار للمصاروة ( ،).403وتكون المقياس من ( ).4فقرة ،انقسمت إلى ثالثة أبعاد ،وهي :البعد
النفسي ،الذي يتكون من ( )2فقرات ،والبعد الفيسيولوجي :الذي يتكون من ( )3فقرات ،البعد المعرفي :يشتمل ( )2فقرات.
صدق مقياس قلق االختبار وثباته
تم حساب معامل صدق المقياس بطريقتين :األولى باستخدام صدق المحكمين عن طريق عرض المقياس على
( )04من المختصين في علم النفس والقياس والتقويم ،وتم حذف أربع فقرات من أصل ( ).0فقرة في صورته األولية ،أما
الطريقة الثانية ،فتم التحقق من صدق المقياس عن طريق صدق البناء بحساب االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية
على البعد الذي تنتمي إليه ،وذلك على العينة االستطالعية (ن= ،)04حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين ()42200
و( ،)422..بينما تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتين :األولى وهي طريقة االختبار وإعادة االختبار بفاصل زمني
مدته ( )00يوما ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الكلية ( ،)422.والثانية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،حيث بلغت قيمة
معامل الثبات الكلية (.)4222
صدق مقياس قلق االختبار في الدراسة الحالية:
صدق البناء للمقياس :الستخراج دالالت صدق البناء لألداة ،استتخرج الباحتث ارتبتاط الفقترات متع البعتد التذي تنتمتي إليته،
وذلك على عينة استطالعية تكونت متن ( )2.فتردا متن طلبتة الصتف التاستع األساستي فتي متدارس محافظتة شتمال الشترقية
بسلطنة عمان ،استخرج الباحث معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه ،وجدول .يوضح ذلك.
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جدول2
معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه
البعد النفسي

البعد المعرفي

البعد الفسيولوجي

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

0

4،322

.

**4،200

00

**4،202

.

*4،0.2

9

*4،003

02

*4،0.3

3

**4،2.2

04

**4،2.3

03

**4،233

0

**4،2.2

00

*4،394

02

**4،243

2

4،342

0.

*4،002

0.

**4،343

3

**4،3.9

03

**4،233

09

4،...

2

**4،329

.4

**4،290

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)4242
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)4240
يوضح جدول .أن قيم معامالت ارتباط الفقرات متع البعتد التذي تنتمتي إليته قتد تفاوتتت بتين التدرجات المقبولتة والمتوستطة
والعالية ،ومعظمها دالة إحصائيا ،وحيث ال توجد فقرة ذات ارتبتاط ستالب ،أو يقتل ارتباطهتا عتن القيمتة ( ،)42.4والتتي قتد
تؤثر في معامل الثبات العام للمقياس ،عليه ،وقد اعتمد الباحث جميتع فقترات المقيتاس وعتددها ( ).4فقترة ألغتراض تطبيتق
المقياس على عينة الدراسة.
ثبات مقياس قلق االختبار في الدراسة الحالية :تم حساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية عن طريق حساب معامل
سبيرمان-براون للتجزئة النصفية ،وجاءت الدرجة عالية حيث بلغت ( ،)4،.30كما أن معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا
بلغ ( ،)42.23وهي قيم ذات درجة عالية من الثبات في العلوم اإلنسانية ،ومؤشر على مدى االتساق الداخلي بين إجابات
العينة ،مما يدل على قوة المقياس وصالحيته ألغراض تطبيق الدراسة.
تصحيح المقياس
تم تصميم المقياس على أن يجيب المفحوص على كل عبارة حسب سلم ليكرت ثالثي يتضمن البدائل( :غالبا :تعطى عند
تصحيح المقياس ثالث درجات ،أحيانا :وتعطى درجتين ،أحيانا :تعطى درجة واحدة) ،وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس
بين ( ،)34-.4بحيث كلما ارتفعت العالمة كان ذلك مؤشرا على ارتفاع مستوى قلق االختبار لدى أفراد عينة الدراسة.
المعالجات اإلحصائية للبيانات
تم إدخال البيانات في البرنامج االحصائي ( ،)SPSSولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية
اآلتية :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار ت للعينات المستقلة ،وتحليل االنحدار الخطي المتعدد
(.)Multiple Regression Analysis
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كما تم الحكم على مستوى كل من التدفق النفسي وقلق االختبار حسب المعيار اآلتي:
أوال )0233-0244( :مستوى ضعيف ،ثانيا ).233-0232( :مستوى متوسط ،ثالثا )3244-.230( :مستوى عال.
نتائج الدراسة ومناقشتها

أوال :نتاااائج الساااوال األول الاااذي يااانص علاااى " :متتتا مستتتتوى التتتتدفق النفستتتي لتتتةدى عينتتتة متتتن طلبتتتة الصتتتف التاستتتع
األساستتتي فتتتي متتتدارس محافظتتتة شتتتمال الشتتترقية بسلطنةتتتةة عمةتتتةان؟" ،ولإلجابتتتة عتتتن هتتتذا الستتتؤال استتتتخرج الباحتتتث
المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة لتقتتتديرات عينتتتة الدراستتتة حتتتول مستتتتوى التتتتدفق النفستتتي ،حستتتب أبعتتتاد
مقياس التدفق النفسي ،مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية كما يتضح من جدول 3
جدول3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد التدفق النفسي
األبعاد

المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

التدفق

.،03

4،02

عالي

4،33

متوسط
متوسط

الرتبة

الرقم

0

0

بعد التغذية الراجعة الفورية

.

0

بعد األهداف الواضحة

.،.0

3

.

بعد االندماج والتركيز

.،..

4،39

0

3

بعد فقدان الشعور بالوقت والوعي بالذات

.،49

4،09

متوسط

مقياس التدفق النفسي

.،.2

4،.9

متوسط

يتبتتتين متتتن جتتتدول  3أن مستتتتوى التتتتدفق النفستتتي لتتتدى طلبتتتة الصتتتف التاستتتع بمحافظتتتة شتتتمال الشتتترقية حستتتب الدرجتتتة
الكليتتتة للمقيتتتاس ،كتتتان متوستتتطا ،إذ بلتتتغ المتوستتتط الحستتتابي ( ،).2.2أمتتتا بالنستتتبة ألبعتتتاد التتتتدفق النفستتتي فقتتتد جتتتاء فتتتي
المرتبتتتة األولتتتى بعتتتد التغذيتتتة الراجعتتتة الفوريتتتة بتتتأعلى متوستتتط حستتتابي هتتتو ( ).203وبمستتتتوى تتتتدفق عتتتا ٍل ،بينمتتتا جتتتاء
فتتتي المرتبتتتة األخيتتترة بعتتتد فقتتتدان الشتتتعور بالوقتتتت والتتتوعي بالتتتذات بمتوستتتط حستتتابي بلتتتغ ( ).249وبمستتتتوى تتتتدفق
متوستتتط .وتتفتتتق هتتتذه النتيجتتتة متتتع نتيجتتتة دراستتتة اليتتتخ والكنتتتاني ( ).402والتتتتي أظهتتترت نتائجهتتتا تمتتتتع طلبتتتة كليتتتة
التربيتتة البدنيتتة وعلتتوم الرياضتتة بجامعتتة المثنتتى بمستتتوى متوستتط متتن التتتدفق النفستتي ،ولكنهتتا تختلتتف متتع متتا توصتتلت
إليه دراسة بن الشيخ ( ،).402ودراسة عبد المجيد وعبد الباقي والشين (.).403
ويمكتتن تفستتير ذلتتك بتتأن البيئتتة التعليميتتة للطلبتتة تتتوفر درجتتة جيتتدة متتن التركيتتز للمتتتعلم ،واالنتتدماج فتتي المهمتتة المكلتتف
بهتتتا ،بحيتتتث تكتتتون هتتتذه المهمتتتة واضتتتحة األهتتتداف ،وتتكتتتون متتتن خطتتتوات ستتتهلة التنفيتتتذ ،كمتتتا أن قتتتدرات ومهتتتارات
الطلبتتتة تعتبتتتر مناستتتبة لألعمتتتال والمهتتتام المطلوبتتتة متتتنهم ،بحيتتتث يوجتتتد تتتتوازن بتتتين قتتتدرات الطالتتتب ونتتتوع التحتتتدي
المقدم له،
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وهتتتتذا يتفتتتتق متتتتع نظريتتتتة ميهتتتتالي ( )Mihalyiالتتتتتي تتتتترى أن التتتتتدفق النفستتتتي يتكتتتتون متتتتن تستتتتع مكونتتتتات ،منهتتتتا:
االنتتتدماج ،والتركيتتتز ،والتتتتوازن بتتتين القتتتدرة والتحتتتدي ،واإلحستتتاس بالقتتتدرة علتتتى ضتتتبط النشتتتاط ،ويؤكتتتد ذلتتتك أيضتتتا
نتتتتائج الدراستتتة التتتتي قتتتام بهتتتا جتتتول وميهتتتالي (( )Joule & Mihalyiالمشتتتار إليهتتتا فتتتي العبيتتتدي ).403 ،والتتتتي
أظهتتترت أن التتتتدفق النفستتتي يتتترتبط إيجابيتتتا بتتتالتغي رات المعرفيتتتة واالنفعاليتتتة التتتتي يكتستتتبها المراهتتتق فتتتي المدرستتتة عتتتن
طريق ممارسة األنشطة ،وأن التدفق النفسي يرتبط إيجابيا مع الدافعية والقدرة على وضوح األهداف.
ثانياااان :نتاااائج الساااوال ال ااااني الاااذي يااانص علاااى " متتتا مستتتتوى قلتتتق االختبتتتار لتتتةدى عينتتتة متتتن طلبتتتة الصتتتف التاستتتع
األساستتتي فتتتي متتتدارس محافظتتتة شتتتمال الشتتترقية بسلطنةتتتةة عمةتتتةان؟" ،ولإلجابتتتة عتتتن هتتتذا الستتتؤال استتتتخرج الباحتتتث
المتوستتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة لتقتتتتديرات عينتتتتة الدراستتتة حتتتتول مستتتتتوى قلتتتتق االختبتتتتار حستتتتب أبعتتتتاد
المقياس مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية ،كما يتضح من جدول .0
جدول4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس قلق االختبار
األبعاد

المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

القلق

0،92

4،02

متوسط

4،33

متوسط
ضعيف
متوسط

الرتبة

الرقم

0

0

البعد النفسي

.

3

البعد المعرفي

0،.4

3

.

البعد الفسيولوجي

0،3.

4،39

0،.4

4،09

مقياس قلق االختبار

يبتتتين جتتتدول 0أن مستتتتوى قلتتتق االختبتتتار لتتتدى طلبتتتة الصتتتف التاستتتع حستتتب الدرجتتتة الكليتتتة للمقيتتتاس ،كتتتان متوستتتطاً،
حيتتتث بلتتتغ المتوستتتط الحستتتابي ( ،)02.4أمتتتا بالنستتتبة ألبعتتتاد مقيتتتاس قلتتتق االختبتتتار ،فقتتتد جتتتاء فتتتي المرتبتتتة األولتتتى البعتتتد
النفستتتي بتتتأعلى متوستتتط حستتتابي وبلتتتغ ( )0292وبمستتتتوى متوستتتط متتتن القلتتتق ،تتتتاله فتتتي المرتبتتتة الثانيتتتة البعتتتد المعرفتتتي
بمتوستتتتط حستتتتابي بلتتتتغ ( )02.4وبمستتتتتوى متوستتتتط متتتتن القلتتتتق ،بينمتتتتا جتتتتاء فتتتتي المرتبتتتتة الثالثتتتتة واألخيتتتترة البعتتتتد
الفستتتتيولوجي بمتوستتتتط حستتتتابي بلتتتتغ ( )023.وبمستتتتتوى قلتتتتق ضتتتتعيف ،واتفقتتتتت هتتتتذه النتيجتتتتة متتتتع نتيجتتتتة الدراستتتتات
الستتتابقة (Gursoy & Arman, 2016؛ الرواشتتتدة.403 ،؛ اليتتتامي ، ).40. ،ولكنهتتتا تختلتتتف متتتع متتتا توصتتتلت
إليتتتته دراستتتتة شتتتتاهين ( ،).440ودراستتتتة علتتتتي وعبتتتتدالرحيم ( ،).403ودراستتتتة

Gheitasi,

&

Aliakbari

) )2017التتتتتتي أستتتتتفرت نتائجهتتتتتا أن ( ) %34متتتتتن طتتتتتالب المتتتتتدارس الثانويتتتتتة اإليرانيتتتتتة لتتتتتديهم مستتتتتتوى أعلتتتتتى متتتتتن
المتوسط في قلق االختبار.
وقتتد تعتتزى هتتذه النتيجتتة إلتتى كتتون عينتتة الدراستتة هتتم طلبتتة الصتتف التاستتع األساستتي ،فهتتي مرحلتتة دراستتية أقتتل أهميتتة
مقارنتتتة بالصتتتفوف الالحقتتتة ،وصتتتوال إلتتتى المرحلتتتة الثانويتتتة العامتتتة (الصتتتف الثتتتاني عشتتتر) التتتتي يرتفتتتع فيهتتتا مستتتتوى
قلتتتق االختبتتتار ،حيتتتث يتتتزاد مستتتتوى قلتتتق االختبتتتار أكثتتتر بعتتتد التقتتتدم فتتتي المستتتتوى الدراستتتي ،وفتتتي المرحلتتتة التعليميتتتة
نظرا لزيادة تعقيد المهام الخاصة بكل مرحلة أو مستوى،
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باإلضتتافة إلتتى زيتتادة وعتتي الطلبتتة وإدراكهتتم لمستتؤولياتهم كلمتتا تقتتدم فتتي المرحلتتة التعليميتتة ،حيتتث تشتتير دراستتة هيتتل
( ) Hillإلتتى أنتته يبتتدأ ظهتتور قلتتق االمتحتتان فتتي الصتتف الثتتاني االبتتتدائي ،ثتتم يتتزداد تتتدريجيا ستتنة بعتتد أختترى (ستتايحي،
.).40.
وهتتتتذا يتتتتدعم متتتتا توصتتتتلت إليتتتته همفتتتتري (( )Hamphreyكمتتتتا ورد فتتتتي شتتتتاهين ).440 ،بتتتتأن قلتتتتق االختبتتتتار يتتتتزداد
تتتتدريجيا ختتتالل ستتت نوات الدراستتتة الالحقتتتة حتتتتى الصتتتف الثتتتاني الثتتتانوي ،ثتتتم تعتتتود هتتتذه الفتتتروق للتنتتتاقص تتتتدريجيا فتتتي
نهاية المرحلة الثانوية وما بعدها.
ثال ان :نتائج السوال ال الث والذي ينص على " :هل توجد فروق دالة إحصتائيا ً تعتزى لمتغيتر النتوع االجتمتاعي فتي مستتوى
التدفق النفسي وقلق االختبار لةدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس محافظة شتمال الشترقية فتي سلطنةتةة عمةتةان؟"،
لإلجابة عن هذا السؤال ،استتخدم الباحتث اختبتار ت للعينتات المستتقلة؛ للمقارنتة بتين المتوستطات التتي تعتزى لمتغيتر النتوع
(ذكور-إناث) في مستوى التدفق النفسي وقلق االختبار لةدى عينة الدراسة كما في جدول .2
جدول5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت ألثر متغير النوع في مستوى التدفق النفسي وقلق االختبار
المقياس
التدفق النفسي
قلق االختبار

النوع

العدد

المتوسط

االنحراف

االجتماعي

ن=044

الحسابي

المعياري

ذكر

.44

.،.3

.،..

أنثى

.44

.،.3

4،34

ذكر

.44

0،22

4،3.

أنثى

.44

0،.3

4،30

قيمة (ت)
-4،20.
-0،232

الداللة
اإلحصائية
4،3.4
4،433

يالحتتتتظ متتتتن جتتتتدول  2عتتتتدم وجتتتتود فتتتتروق ذات داللتتتتة إحصتتتتائية عنتتتتد مستتتتتوى الداللتتتتة ( )α≤0.05بتتتتين التتتتذكور
واإلنتتتاث فتتتي مستتتتوى التتتتدفق النفستتتي وقلتتتق االختبتتتار لتتتةدى عينتتتة الدارستتتة .وتتفتتتق هتتتذه النتيجتتتة متتتع متتتا توصتتتلت إليتتته
بعتتتض الدراستتتات (مثتتتل :صتتتتديق.449 ،؛ نعيمتتتة ومنصتتتور.400 ،؛ علتتتي وعبتتتتد التتترحيم.403 ،؛ اليتتتخ والكنتتتتاني،
 ،).402بينمتتتا تختلتتتف متتتع نتتتتائج بعتتتض الدراستتتات (مثتتتل :شتتتاهين.440 ،؛ بتتتن الشتتتيخ.402 ،؛ عبتتتد المجيتتتد وعبتتتد
الباقي والشين.403 ،؛ اليامي.).40. ،
تفستتتير ذلتتتك أن الطلبتتتة بشتتتكل عتتتام (ذكتتتورا وإناثتتتا ) لتتتديهم أهتتتداف واضتتتحة ،ومحتتتددة طيلتتتة فتتتترة الدراستتتة ،كمتتتا أن
الطلبتتتة قتتتد اشتتتتركوا فتتتي أنهتتتم درستتتوا المنتتتاهج نفستتتها ،كمتتتا أن مواصتتتفات ومعتتتايير تقتتتويم األداء موحتتتدة لتتتدى جميتتتع
الطلبتتتة ،وهتتتي تراعتتتي التتتتوازن بتتتين متطلبتتتات األنشتتتطة المقدمتتتة والقتتتدرات؛ بحيتتتث ال تصتتتل المطالتتتب والتحتتتديات إلتتتى
الحجتتتم الكبيتتتر التتتذي يثيتتتر القلتتتق واإلحبتتتاط وال تتتتنخفض بدرجتتتة تتتتؤدي إلتتتى الشتتتعور بالملتتتل والستتتأم ،ويتتتتاح للطلبتتتة
فرصتتتة التركيتتتز واالستتتتغراق فتتتي الدراستتتة فقتتتط ،فهتتتم ال يرتبطتتتون علتتتى وجتتته العمتتتوم بعمتتتل لكستتتب التتترزق بعتتتد نهايتتتة
اليتتوم الدراستتي ،كمتتتا أن االختبتتارات النهائيتتتة موحتتدة لتتدى كتتتل متتن الطتتتالب والطالبتتات ،وتقتتدم هتتتذه االختبتتارات تحتتتت
ظروف متشابهة تقريبا.
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وهتتتتذا متتتتا أكتتتتده ميهتتتتالي ( )Mihalyiعنتتتتدما ربتتتتط خبتتتترة التتتتتدفق بحالتتتتة التتتتتعلم المثلتتتتى (Learning

،)Optimal

ووصتتتتفها بأنهتتتتا حالتتتتة متتتتن التركيتتتتز ترقتتتتى إلتتتتى مستتتتتوى االستتتتتغراق المطلتتتتق ،بحيتتتتث يكتتتتون الطالتتتتب فتتتتي حالتتتتة متتتتن
االستغراق الكامل فيما يتعلمه ،ويكون الفهم في أقصى درجاته (غريب.).402 ،
رابعان :نتائج السوال الرابع ،الذي ينص على" :هل يمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل أبعاد قلق االختبار لدى طلبة
الصف التاسع في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان؟" ،ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث تحليل االنحدار
الخطي ،ويوضح جدول  2نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألبعاد قلق االختبار المنبئة بالتدفق النفسي.
جدول6
نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألبعاد قلق االختبار المنبئة بالتدفق النفسي
معامل
األبعاد

االنحدار غير
المعياري B

الخطأ

معامل

المعياري

االنحدار

قيمة "ت"

مستوى

لمعامل

المعياري

المحسوبة

الداللة

االنحدار

Beta
.9،233

4،44

)الثابت(

.،023

4،4.3

0،93.

4،420

البعد النفسي

4،432

4،432

4،04.

4،2.0

البعد الفسيولوجي

-4،4.0

4،43.

-4،43.

-4،22.

4،44

البعد المعرفي

-4،020

4،403

-4،.04

-3،22..

معامل االرتباط ()R

4،.49

مربع معامل االرتباط ()R²

4،400

يتضتتتح متتتن جتتتدول 2بأنتتتته يمكتتتن معرفتتتة متتتتا يفستتتره قلتتتق االختبتتتار مجتمعتتتتة فتتتي التنبتتتؤ بالتتتتتدفق النفستتتي لتتتدى عينتتتتة
الدراستتتتة ،إذ بلتتتتغ معامتتتتل االرتبتتتتاط ( ،)42.49( )Rبينمتتتتا بلتتتتغ مربتتتتع معامتتتتل االرتبتتتتاط ()42400( )R²؛ أي بقتتتتدرة
تفستتتيرية ()%3،3فقتتتط فتتتي التنبتتتؤ بالتتتتدفق النفستتتي لتتتدى الطلبتتتة ،أمتتتا النستتتبة المتبقيتتتة والبالغتتتة ()%93،0فإنهتتتا تعتتتزى
إلتتى متغيتترات أختترى لتتم تتتدخل فتتي أنمتتوذج االنحتتدار الخطتتي المتعتتدد ،كمتتا يتضتتح متتن الجتتدول أن الداللتتة اإلحصتتائية
فتتي البعتتتد المعرفتتي أصتتتغر متتن مستتتتوى الداللتتتة ،وهتتذا يعنتتتي أن هتتذا البعتتتد قتتتادر علتتى التنبتتتؤ بمستتتوى التتتتدفق النفستتتي،
فتتي حتتين أظهتترت الداللتتة االحصتتائية فتتي البعتتدين :النفستتي والفستتيولوجي عتتدم إمكانيتتة التنبتتؤ بهمتتا فتتي مستتتوى التتتدفق
النفستتتي ،ومتتتع هتتتذا قتتتد تشتتتير قيمتتتة معامتتتل االنحتتتدار ومعامتتتل بيتتتتا( )Bالستتتالبة فتتتي البعتتتد الفستتتيولوجي إلتتتى وجتتتود تتتتأثير
ستتلبي ضتتئيل نستتبيا نحتتو التنبتتؤ بمستتتوى التتتدفق النفستتي ،بينمتتا ال يتتزال البعتتد النفستتي متتن ختتالل قيمتتة معامتتل االنحتتدار
ومعامل بيتا( )Bوالتي جاءت موجبة فيه ال يمثل أي تأثير سلبي على التدفق النفسي.
ويمكتتتتن تفستتتتير ذلتتتتك أن البعتتتتد المعرفتتتتي لقلتتتتق االختبتتتتار يشتتتتمل أعراضتتتتا معرفيتتتتة مثتتتتل :النستتتتيان ،وضتتتتعف التركيتتتتز
وتشتت االنتباه (المصاروة ،).403 ،وعلى النقيض من ذلك تمام التدفق النفسي،
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ف هتتو يعبتتر عتتن الحالتتة النفستتية الداخليتتة التتتي يشتتعر الفتترد متتن خاللهتتا بالتوحتتد والتركيتتز التتتام متتع متتا يقتتوم بتته ،األمتتر
التتتذي يتتتؤدي إلتتتى استتتتغراق الفتتترد كليتتتا فتتتي المهمتتتة التتتتي يقتتتوم بهتتتا دون االلتفتتتات إلتتتى الوقتتتت أو التتتزمن المستتتتغرق فتتتي
أداء هتتتتذه المهمتتتتة (محمتتتتود ،).40. ،ويؤكتتتتد جونستتتتون وكاستتتتادي (& Johnson

( )Cassadyالتتتتوارد فتتتتي أبتتتتو

حسونة ).402 ،إلى أن قلق االختبار المعرفي يحدث أثرا داال مستقرا وسلبيا في التحصيل الدراسي.
التوصيات
في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة ،يمكن الوصول إلى التوصيات اآلتية:
 -0توجيه المعلمين إلى االهتمام بالتدفق النفسي كخبرة يمكن استغاللها في العملية التعليمية عن طريق تهيئة العوامل
والظروف التي تساعد على وجود حالة التدفق النفسي لدى الطلبة؛ لكي تساعدهم على التقدم في شتى المجاالت،
وخاصة في عملية االستذكار واالستعداد لالختبارات.
 -.توجيه األخصائيين النفسيين في المدارس لتقديم برنامج تدريبي معرفي في خفض مستوى قلق االختبار؛ نظرا
ألثره الفعال في مستويات التدفق النفسي.
 -3تطوير اإلرشادات التربوية داخل المدراس لكيفية التعامل مع قلق االختبار ،والحد من آثاره على الطلبة،
وأوضاعهم النفسية واالنفعالية حتى يك ّون الطلبة مفاهيم واتجاهات إيجابية حول االمتحانات.
 -0تدريب الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة على المواقف االختبارية الصعبة ،مثل :التركيز على االمتحانات
التجريبية في ظروف قريبة من االمتحانات الفعلية.
 -2توجيه الطالب من قبل األخصائي المهني في المدرسة بحيث يكون مستوى طموح الطلبة متوازنا ومتناسبا مع
قدراته وإمكانياته؛ ألن غياب هذا التوازن يقلل من مستوى التدفق النفسي.
 -3توسيع نطاق البحث بحيث يشمل جميع محافظات السلطنة ،ولدى فئات عمرية مختلفة.
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