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 الملخص 

هدفت الدراسة للكشف عن القدرة التنبؤية للسعادة النفسية في التدفق النفسي ومفهوم الذات لدى طلبة 

 (300الصف التاسع األساسي في مدارس والية المضيبي بسلطنة عمان، وقد تكونت عينة الدراسة من )

طي، واستخدمت أدوات الدراسة: دام المنهج الوصفي االرتبااستخ   وطالبة. ولتحقيق أهداف الدراسة طالب

مقياس السعادة النفسية، ومقياس التدفق النفسي، ومقياس مفهوم الذات بعد التأكد من صدقها وثباتها، 

لمتغير السعادة النفسية في التنبؤ  وأظهرت نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد وجود تأثير دال إحصائيا  

لمتغير السعادة  ( في تفسير التباين، ووجود تأثير دال إحصائيا  %2.3والذي أسهم بنسبة ) ،بالتدفق النفسي

 (. %19.4النفسية في التنبؤ بمفهوم الذات بنسبة )

   

 السعادة النفسية، التدفق النفسي، مفهوم الذات، الصف التاسع.كلمات مفتاحية: 
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Abstract:  

The study investigated the Predictive Ability of Psychological Happiness in 

Psychological Flow and Self-Concept of the Grade Nine Students in the Welayat 

Al-Mudhabi in the Sultanate of Oman. The study sample consisted of 300 

students. To achieve the aims of the study, the researcher used a descriptive 

correlational approach and research tools: Psychological Happiness scale, 

Psychological Flow scale and Self-Concept measure, after verifying their 

validity and reliability. Results of the multiple regression analysis showed the 

presence of a statistically significant effect of the Psychological Happiness 

variable in predicting Psychological Flow, which contributed (2.3%) to the 

explanation of variance, and the presence of a statistically significant effect of 

the Psychological Happiness variable in predicting Self-Concept by (19.4%). 

 

Keywords: Psychological happiness, Psychological flow, self-concept, Grade 

Nine. 

 

 :مقدمة

االهتمام الكبير ببحوث علم النفس اإليجابي، وقد بتوجيهات مهمة منها: تميز علم النفس المعاصر 

شرت بحوث كثيرة، وقدمت رسائل جامعية، وترجمت كتب مهمة امتد هذا االهتمام إلى العالم العربي، فن  

)عبد الخالق،  إليجابيفي هذا المجال، كل ذلك يدعونا إلى القول: إننا نعيش في عصر علم النفس ا

( الذي تبني Martin Seligman، ويدين علم النفس لعالم النفس األمريكي مارتن سليجمان )(2017

(، باإلضافة إلى مجموعة أخرى من علماء النفس Positive Psychologyحركة علم النفس اإليجابي )

رقة في التركيز على جوانب القصور ممن كان لديهم تحفظات كثيرة على علم النفس بفروعه التقليدية الغا

والضعف في الشخصية اإلنسانية؛ بتبني المنظور الباثولوجي إلدخال علم النفس اإليجابي ضمن فروع 

  .(195، 2017علم النفس المعتمدة )حمزة وكاظم وبنا وعبد العزيز، 
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نة بارزة في تاريخ من مكا افي علم النفس اإليجابي لما له ا  رئيسا  مفهوم وتعد السعادة النفسية

الرتباطها  ؛أسمى للحياة ا  لوصول إلى السعادة بوصفها هدفلالفكر اإلنساني، وقد سعت الثقافات المختلفة 

بالحالة المزاجية اإليجابية، والرضا عن الحياة وجودتها، وتحقيق الذات والتفاؤل، ويتداخل هذا المفهوم مع 

النفسي )الرفاهية النفسية(،  راحة، والعافية النفسية، والرفاهلبعض المفاهيم اإليجابية األخرى كالشعور با

والرضا عن الحياة، والمتعة في الحياة، والتوافق النفسي، واإلنجاز واألمن النفسي، والقناعة والطمأنينة، 

 (.2017وطيب العيش )الجندي، وعبد تالحمة، 

والفقير  ،لسعادة في الصحةفالمريض يرى أن ا ،ن السعادة مسألة نسبية تختلف من شخص آلخرإ

أما السجين فيرى  ،والعجوز قد يرى أن السعادة في أيام الشباب التي ولت ،يرى أن السعادة في الغنى

لرؤية الفرد لها أو المفتقد لجزء  وتتشكل تبعا   ،وهكذا تتعدد أنواع السعادة وأنماطها ،السعادة في الحرية

من المفاهيم النفسية التي حظيت  (Psychological well-being)الشعور بالسعادة النفسية  ويعد ،منها

 وذلك العتبارهم هذا المفهوم مؤشرا   ؛باهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال علم النفس والصحة النفسية

من  واحدا   بعدم السعادة فيعد هاما  من المؤشرات األساسية للتكيف والصحة النفسية السليمة. أما الشعور

تعتبر هذه المشكلة بمثابة نقطة بداية لكثير من المشكالت  إذ ،في حياة إنسان عالم اليوم المهمةالمشكالت 

ما يدعم هذا الشعور مشكالت أخرى كانت قائمة في حياة الفرد  فكثيرا   ،التي يعانيها ويشكو منها اإلنسان

 (.2006 ،عبد الوهابقبل شعوره بعدم السعادة )

انب هدف إلى تعزيز الجوالتدفق النفسي، إذ ي أيضا   م النفس اإليجابيومن المفاهيم الحديثة في عل

مثل ظاهرة إيجابية باعتبارها خبرة ذاتية تتحقق عندما ينسى الفرد نفسه اإليجابية في شخصية الفرد، وي

 أثناء إعمال التدبر والتفكر في حل بعض المشكالت، فيذوب الفرد في تنفيذ المهام واألعمال المرتبطة بهذه

بحالة من النشوة واالبتهاج، ويعاين من خاللها بهجة الحياة ويكتشف معناها، وتصبح  المشكالت، مقترنا  

 (.      295، 2015حياته هادفة وجديرة بأن تعاش )غريب، 

( في نهاية الثمانينات Mihalyiوقد بدأت فكرة البحث في سلوك التدفق النفسي على يد ميهالي )

 ما الحظ أن الناس أثناء ممارستهم ألنشطتهم وأعمالهم التي يمثل النشاط فيها هدفا  من القرن العشرين، حين

يشعر القائم بتلك األنشطة بالمتعة ف والعبي الكرة ومتسلقي الجبال، في حد ذاته كالفنانين والرسامين 

أنه يمر في هذه األنشطة دون أن يشعر بمرور الوقت، عندئذ يوصف ب طويال   والسرور، فهو يقضي وقتا  

 (،122، 2010بحالة تدفق )البهاص، 
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( أن الفرد يصل إلى حالة التدفق النفسي عندما يؤدي األنشطة المثالية، Mihalyiكما يعتقد ميهالي ) 

والتي تتحرك خارج إطار القيود والتحديات مع سيطرة الفرد على مهاراته التي تحرره من البالدة النفسية 

ن كافة المواهب والقدرات التي يستعملها الفرد لمواجهة التحديات التي تواجه يتكون التدفق مووالسلوكية، 

ن من تسع نقاط وهي: وضوح األهداف، ( أن التدفق النفسي يتكو  Mihalyiحياته، ويرى ميهالي )

واالندماج، والتركيز، وفقدان اإلحساس والوعي بالذات، وغياب اإلحساس بالوقت، والتغذية الراجعة، 

بين القدرة والتحدي، واإلحساس بالقدرة على ضبط النشاط، واإلثابة الداخلية وحصر الوعي في  والتوازن

 (.201، 2016النشاط )العبيدي، 

أن الناس يشعرون بدرجة أعلى من السعادة؛ إذا استطاعوا حل  (Argyleيرى أرجيل )و

لذين يكشفون عن درجة صراعاتهم الداخلية، وتحقيق درجة من التكامل في شخصيتهم، كما وجد أن ا

منخفضة من التفاوت بين مفهوم الذات الحقيقية ومفهوم الذات المثالية أو بين التطلعات واإلنجازات، هم 

(، وفي دراسة بعنوان: أثر المزاج على بناء مفهوم الذات، وكيف تؤثر الحالة 2014أكثر سعادة )الزعبي, 

( على عينة DeSteno & Slovey, 1997وسالومفي ) المزاجية على تنظيم الذات؟ التي قام بها دستينو

(، وسبق أن مروا بخبرات السعادة والحزن والحالة 23-17تراوحت أعمارهم بين ) ( شخصا  60من )

لى تنظيم مفهوم الذات لديه، المزاجية العادية، أظهرت النتائج أن انفعال الفرد للسعادة أو الحزن يساعد ع

في دراسة مفهوم الذات بصفة  ت عن اآلخرين، وبالتالي يعد هذا نموذجا  يساعد على تنظيم المعلوماكما 

 خاصة، وتأثير الحالة المزاجية على التنظيم المعرفي بصفة عامة.

( مفهوم الذات على أنه "إدراك الشخص McArthur et al., 2016ه )مكارثر وزمالؤيعرف 

ورات بيئة الفرد؛ التي تتأثر بشكل خاص يتم تشكيل هذه التصورات من خالل الخبرة ومن تص إذلنفسه" 

بالتقييمات من قبل اآلخرين، والتعزيزات، واالعتبارات الخاصة بسلوك الفرد، ويرتبط مفهوم الذات 

اإلنجاز األكاديمي، والنجاح االقتصادي والصحة، والتكيف  :، مثلالمهمةاإليجابي بالعديد من أوجه الحياة 

رى يشير مفهوم الذات عادة إلى تصورات الفرد عن نفسه أو تصوراته العاطفي، والسعادة، ومن ناحية أخ

 ن، المنزل(.  الوالدالمستواه في مجال معين )على سبيل المثال: األكاديمية، االجتماعية، 

وجرت العديد من األبحاث والدراسات عن السعادة النفسية، وعن مفهوم الذات، وكذا عن التدفق 

 .عنها خصا  النفسي، ومنها التي نعرض مل
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( على محاولة التعرف على أوجه الفروق واالختالفات بين 2012فتركزت دراسة )درويش، 

مرضى الصرع وبين غيرهم من األصحاء في كل من: الشعور بالسعادة وضبط التوافق والكفاءة 

 .منهما االجتماعية، وكذلك التعرف على العالقة االرتباطية بين مفهوم الذات وتلك المتغيرات لدى كل

 :والثانية ،مريضا   (٥٢)مجموعة مرضى الصرع وعددهم  :وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين، األولى

فردا ، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة في  (٥٢)مجموعة األصحاء كعينة ضابطة وعددهم 

صحاء في اتجاه الدرجة على اختبار مفهوم الذات للكبار بمكوناته المختلفة بين مرضى الصرع واأل

مما يوحي لديهم بتشويه مفهوم الذات وانخفاض قدره، ووجود فروق دالة في الشعور  ؛مرضى الصرع

األصحاء، مما يوحي بانخفاض هذا الشعور لدى  ادة بين مرضى الصرع واألصحاء في اتجاهبالسع

لنفسية وضبط التوافق مرضى الصرع، ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين مفهوم الذات والشعور بالسعادة ا

، بينما وجدت عالقة ارتباطية إيجابية بين مفهوم الذات وكل من كفاءة االجتماعية لدى مرضى الصرعوال

الشعور بالسعادة النفسية وضبط التوافق والكفاءة االجتماعية لدى األصحاء، مما يوحي بالدور الذي يلعبه 

ض في الشعور بالسعادة النفسية وضبط التوافق والكفاءة إيجابية مفهوم الذات في تباين االرتفاع واالنخفا

 االجتماعية لدى مرضى الصرع واألصحاء.

( إلى التحقق من قدرة متغيرات التدفق النفسي والروحانية في 2012وهدفت دراسة )خاطر، 

ة الجنسين في متغيرات الدراسة، وتكونت عينة الدراس بينالتنبؤ بالهناء الشخصي والكشف عن الفروق 

( عاما ، وأسفرت الدراسة عن وجود ٢١-١٨( من طلبة الجامعة، تراوحت أعمارهم ما بين )600من )

عالقة موجبة بين متغيرات الدراسة، وعن قدرة التدفق النفسي والروحانية على التنبؤ بالهناء الشخصي، 

 ات الدراسة الثالثة. كما توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في متغير

( التي هدفت للكشف عن العالقة بين الشعور بالسعادة وتقدير الذات 2014وفي دراسة القطاوي )

، التعرف على المتغيرات المنبئة بالسعادة للمعاقين سمعيا  و ،والمساندة االجتماعية والمستوى االقتصادي

، وتم تطبيق الدراسة على عينة بلغ عددها على السعادة ة ما إذا كان لمتغير الجنس تأثيروأيضا معرف

بين متوسطات درجات  وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا   ( طالبا  160)

الذكور واإلناث في السعادة النفسية، وإلى وجود ارتباط دال وموجب بين السعادة وكل من تقدير الذات 

 ي.  والمساندة االجتماعية والمستوى االقتصاد
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( إلى معرفة العالقة بين الشعور بالسعادة ومفهوم الذات لدى عينة 2014وهدفت دراسة الزعبي )

( 250و) ( طالبا  175وطالبة، منهم ) ( طالبا  450من طلبة جامعة دمشق، وقد تكونت عينة الدراسة من )

طة في كل من السعادة طالبة، وكانت أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، هي: وجود مستويات متوس

ومفهوم الذات لدى الطلبة، كما وجدت عالقة إيجابية دالة بين السعادة ومفهوم الذات، ووجود فروق دالة 

بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في السعادة ومفهوم الذات لصالح عينة  جوهريا  

 الذكور.

)المشار إليها في الزعبي,  (urnhamCheng & F)في دراسة أجراها كل من تشنج وفورنهام و

( طالبا 88( في الصين بهدف التنبؤ من تقديرات الذات بالسعادة النفسية لدى عينة مكونة من )2014

بين تقدير الذات والسعادة  أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال إحصائيا   إذ الجامعة،وطالبة من طلبة 

 ذات بالسعادة لدى عينة الدراسة.   نه يمكن التنبؤ من تقدير الوإ النفسية،

( التي هدفت لدراسة دور نوع Mohanty & Sahoo, 2015وفي دراسة موهانتي وساحوه )

الشخصية ونوع الجنس على مفهوم الذات والسعادة النفسية )الرفاه النفسي( لدى عينة من الشباب الجامعي 

ت يتمتعن بمفهوم ذات ومستوى سعادة نفسية الدراسة أن الطالبا تكشفو( طالب وطالبة، 200بلغ عددها )

أعلى مقارنة بنظرائهن من الذكور، كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة إيجابية كبيرة بين مفهوم الذات 

 والسعادة النفسية.

( االختالف بين الجنسين من المراهقين Chui & Wong, 2015وتناولت دراسة تشوي وونغ )

 ( مراهقا  1428وعالقتها بمفهوم الذات، وتكونت عينة الدراسة من )في السعادة والرضا عن الحياة 

ومراهقة، وأشارت النتائج إلى أن احترام الذات ووجود هدف للحياة يؤدي إلى زيادة السعادة والرضا عن 

ولكن ليس  ،إلى مستوى أعلى من الشعور بالسعادة النفسية الحياة، كما يؤدي وجود أصدقاء أكثر قربا  

أعلى عن الحياة، ومن ناحية أخرى كشفت الدراسة أن الذكور ذوي اإلنجازات األكاديمية  رضا  بالضرورة 

 األعلى)اإلنجاز األكاديمي أحد عناصر مفهوم الذات( هم أكثر سعادة، والعكس ينطبق على اإلناث.  

 ( فقد هدفت لفهم الصحة النفسية في سياق مفهومRao & Tamta, 2015أما دراسة راو وتمانا )

على الصحة النفسية من خالل التفاعل بين الجنس )ذكور وإناث(  باعتبار مفهوم الذات مؤشرا   ،الذات

على عينة من المراهقين في مدينة ألمورا بالهند تتراوح  ،ومستوى مفهوم الذات )منخفض ومرتفع(

 ( سنة،18 -13أعمارهم بين )
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العينة التي لديها مفهوم ذات مرتقع مقارنة وكشف الدراسة أن مستوى الصحة النفسية كان أعلى لدى  

للجنس )ذكور  بالعينة التي لديها مفهوم ذات منخفض، وأما بالنسبة الختالف مستوى مفهوم الذات تبعا  

والشعبية  ،من السلوك والموقف الفكري المدرسي أن كال   ، كما كشفت النتائج أيضا  وإناث( فقد كان ضئيال  

ومفهوم الذات تنبأت بشكل إيجابي في مستوى الصحة النفسية، في حين أن  ،والرضا ،والسعادة النفسية

 بشكل سلبي.   أسهمالقلق قد 

( دراسة هدفت لبناء النموذج السلبي المنظم للعالقة بين السعادة النفسية 2017وأجرى المطيري )

مخدرات المسجونين وتقدير الذات والسلوك العدواني لدى مدمني المخدرات، طبقت الدراسة على مدمني ال

 ، وكشفت الدراسة عن وجود تأثير سالب دال إحصائيا  ( مدمنا  295بسجن بريدة المركزي والبالغ عددهم )

لتقدير الذات على السعادة النفسية، كما كشفت الدراسة على أنه يمكن التنبؤ بالسعادة النفسية من تقدير 

 الذات لدى مدمني المخدرات.   

( إلى معرفة العالقة بين التدفق النفسي ومستوى الطموح لدى عينة 2018وسعت دراسة محمود )

من طلبة الفرقة الرابعة بكلية التربية من جامعة عين شمس، كما هدفت إلى التعرف على أثر متغيرات 

 ( طالبا  130عينة الدراسة من )أدبي(، وتكونت -ص األكاديمي )علميإناث(، والتخص-النوع )ذكور

لنتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التدفق النفسي وكل األبعاد والدرجة الكلية وطالبة، وأسفرت ا

لمقياس الطموح باستثناء ب عد "الرغبة في التغير لألفضل"، كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات 

 سي.إناث( في مقياس التدفق النف-للنوع )ذكور دالة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة وفقا  

نحو الكشف عن العالقة بين الدافعية  ( إلى2019وهدفت دراسة )المسما، وهشام، وعجاجه، 

اإلنجاز األكاديمي والتدفق النفسي، وعن إمكانية التنبؤ بدافعية اإلنجاز األكاديمي في التدفق النفسي لدى 

وطالبة، وتوصلت الدراسة ( طالبا  178طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت، إذ بلغ عدد المشاركين )

إلى النتائج اآلتية: وجود عالقة بين دافعية اإلنجاز األكاديمي والتدفق النفسي فيما عدا الشعور بالوقت، 

ووجود فروق دالة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي التدفق النفسي، إذ يمكن التنبؤ باإلنجاز األكاديمي من 

 خالل التدفق النفسي. 

احث على الدراسات السابقة يتبين أن الدراسة الحالية اتفقت مع دراسة واحدة ومن خالل اطالع الب

فقط، من حيث اشتراكهما في متغيرين فقط من متغيرات الدراسة الحالية هما: السعادة النفسية ومفهوم 

التي هدفت إلى معرفة العالقة بين الشعور بالسعادة ومفهوم الذات  ،(2014الذات، وهي دراسة الزعبي )

لدى عينة من طلبة جامعة دمشق، في حين لم يسبق في _ حدود علم الباحث_ تناول المتغيرات الثالثة، 
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وهي: السعادة النفسية، ومفهوم الذات، والتدفق النفسي، في دراسة واحدة، مما جعل هذه الدراسة فريدة من 

 صف التاسع األساسي.   وهم طلبة ال ،نوعها، كما أنها ركزت على فئة معينة من الطلبة المتمدرسين

  

  :مشكلة الدراسة

على الجوانب في دراساتهم ركزوا  خالل السنوات البعيدة الماضية قدمن المالحظ أن علماء النفس 

مثل: القلق، والوسواس، واالكتئاب...، وغيرها من األمراض  يإلنسانلسلوك االسلبية فقط ل

ويجب أال نغفل أن هناك جوانب  في ذلك الوقت، سوغهيعة الحال هذا التركيز له ما يوبطب واالضطرابات،

والصحة النفسية واألمل والتدفق النفسي  النفسية إيجابية للسلوك يتعين االهتمام بها ودراستها، مثل: السعادة

شتركان بأنهما أحد المفاهيم الحديثة لعلم النفس السعادة النفسية والتدفق النفسي يوالتفاؤل والرضا، فنجد أن 

شباع والمتعة، بينما السعادة هي الحصول على المتعة ن حالة التدفق هي حالة من اإلكذلك فإجابي، اإلي

بمفهومها القديم، والوصول إلى اإلشباع بمعناها الجديد، والسعادة النفسية كمفهوم من مفاهيم علم النفس 

المهمة، وبذا نشأت العالقة اإليجابي ال تحصل إال من خالل التدفق واالندماج واالستغراق في العمل أو 

 واالرتباط بين السعادة النفسية والتدفق النفسي.

 DeStenoوتوجد عالقة بين السعادة النفسية ومفهوم الذات كما بينتها دراسة دستينو وسالومفي )

& Slovey, 1997بعنوان: أثر المزاج على بناء مفهوم الذات، وكيف تؤثر الحالة كانت  (، والتي

، وسبق أن سنة (23-17( شخصا تراوحت أعمارهم بين )60ى تنظيم الذات؟ على عينة من )المزاجية عل

مروا بخبرات السعادة والحزن والحالة المزاجية العادية، أظهرت النتائج أن انفعال الفرد للسعادة أو الحزن 

التالي يعد هذا يساعد على تنظيم مفهوم الذات لديه، كما ويساعد على تنظيم المعلومات عن اآلخرين، وب

 في دراسة مفهوم الذات بصفة خاصة، وتأثير الحالة المزاجية على التنظيم المعرفي بصفة عامة.   نموذجا  

من هنا جاءت الدراسة الحالية للكشف عن القدرة التنبؤية للسعادة النفسية في التدفق النفسي 

 مضيبي بسلطنة عمان.ومفهوم الذات لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس والية ال

 

 :أسئلة الدراسة

 األسئلة اآلتية:    عنإلجابة ا إلىالدراسة  تسعى

 ؟ أفراد عينة الدراسةما القدرة التنبؤية للسعادة النفسية في التدفق النفسي لدى  .1

 لدى أفراد عينة الدراسة؟ ما القدرة التنبؤية للسعادة النفسية في مفهوم الذات  .2
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 :هدف الدراسة

البحث عن وجود عالقة بين السعادة النفسية، وكل من: التدفق النفسي الدراسة إلى هدفت هذه 

لدى طلبة الصف التاسع في ومفهوم الذات إضافة إلى إمكانية التنبؤ بمستوى التدفق النفسي ومفهوم الذات، 

  .متغير السعادة النفسية بسلطنة عمان من خالل مدارس والية المضيبي

 

 :أهمية الدراسة

 باحث أن يكون للدراسة أهمية نظرية،أهمية البحث الحالي في أهمية متغيراته وعينته، ويأمل التكمن 

من خالل مراجعة البحوث العربية واألجنبية التي أجريت في هذا المجال. وقد تبين عدم وجود هذه 

 البحوث التي تناولت المفاهيم الثالث مجتمعة في حدود علم الباحث.  

بحث إلى محاولة التأصيل النظري لمفاهيم السعادة النفسية والتدفق ال ظرية لهذاوترجع األهمية الن

يمثل تالميذ الصف التاسع األساسي إذ  ؛النفسي ومفهوم الذات، هذا باإلضافة إلى أهمية عينة الدراسة

عتابها، وما تتسم به من خصائص كونهم في مرحلة المراهقة أو على أشريحة مهمة في المجتمع خاصة 

 مساهمة، باإلضافة إلى الجذب الدارسين لالهتمام بأي اضطرابات تحدث نتيجة لما يواجههم من مشكالتت

والسعادة النفسية في تزويد المكتبة العمانية والعربية بأبحاث في العلوم اإلنسانية تخص التدفق النفسي 

ها من نتائج تساعد القائمين في ، بينما تتضح األهمية التطبيقية لهذه الدراسة فيما تسفر عنومفهوم الذات

 ورفع وزارة التربية والتعليم لوضع البرامج التي تساعد الطلبة على التكيف والتوافق في البيئة التعليمية، 

تصميم برامج  فياالستفادة من النتائج  ، والسعادة النفسية لدى الطلبة، ويمكن أيضا  مستوى التدفق النفسي

 ذوي مفهوم الذات المنخفض.التوجيه النفسي للتالميذ من 

 

 :محددات الدراسة

 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:

 م.2019/ 2018العام الدراسي  في أدوات الدراسة الحالية ط بقتالحدود الزمانية:  .1

 مدارس التعليم األساسي بوالية المضيبي في سلطنة عمان.الحدود المكانية:  .2

   فورد للسعادة، ومقياس مفهوم الذات، ومقياس التدفق النفسي.قائمة أكساألدوات المستخدمة:  .3
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 :مصطلحات الدراسة

  :being-Psychological wellالسعادة النفسية 

أنها: وجود مجموعة من المؤشرات السلوكية تدل على بفي هذه الدراسة  السعادة النفسيةتعرف 

بأنها  وتعرف إجرائيا   ،(Singer, 2008 Ryff &ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام )

 االرتفاع في درجات الطالب على قائمة أكسفورد للسعادة المستخدمة في الدراسة الحالية.

 Psychological Flowالتدفق النفسي: 

بأنه: "خبرة مثالية تحدث لدى الفرد من وقت آلخر عندما يؤدي المهام  التدفق النفسييعرف 

ويتحدد من خالل االشتغال التام باألداء، وانخفاض الوعي بالزمان والمكان أثناء  بأقصى درجات األداء،

األداء، ونسيان احتياجات الذات والسرور التلقائي المصحوب بالبهجة والمتعة أثناء العمل" )البهاص، 

دم في بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس التدفق النفسي المستخ ويعرف إجرائيا  ، (121، 2010

 الدراسة الحالية.

 concept-Self: مفهوم الذات

أنه: فكرة الفرد عن نفسه وعن قدراته وإمكاناته وعن عالقته بفي هذه الدراسة  مفهوم الذاتيعرف 

بأنه االرتفاع  ويعرف إجرائيا   ،(1976 ،بغيره من الناس وعن نظرته إلى ذاته كما يجب أن تكون )فهمي

 مفهوم الذات المستخدم في الدراسة الحالية. في درجات الطالب على مقياس

 

 الطريقة واإلجراءات

 

 :متغيرات الدراسة

 .الّصف التاسع الذات، التدفق النفسي،مفهوم  النفسية،اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية: السعادة 

 

 :منهج الدراسة

ته لهدف الدراسة المتمثل منظرا لمالء استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي في هذه الدراسة؛

، ومعرفة مدى إمكانية وكل من: مفهوم الذات والتدفق النفسي النفسية العالقة بين السعادةفي التعرف على 

 .السعادة النفسيةالتدفق النفسي من خالل و مفهوم الذات التنبؤ بمستوى
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  :مجتمع الدراسة

األساسي في مدارس والية المضيبي خالل تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف التاسع 

 ( طالبة.827و) ( طالبا  792منهم ) وطالبة، ( طالبا  1619والبالغ عددهم ) م،2018/2019العام الدراسي 

 

 :عينة الدراسة

إذ قام البحث باختيار مدرستين من بين مدارس  البسيطة،اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العشوائية 

( طالب وطالبة 300تكونت عينة الدراسة من )ف الوالية،ن من بين مدارس اإلناث في ومدرستي الذكور،

 طالبة(.  150و ،طالبا  150)

 

  :الدراسة واتأد

 ا بمتغيرات وموضوع البحث:استخدم الباحث األدوات اآلتية الرتباطه

 Argyle تأليف أرجايل Oxford Happiness Inventory (OHI) قائمة أكسفورد للسعادة .1

وروجعت الترجمة عدة مرات من  ،قام أحمد عبدالخالق بترجمة القائمة ، Luولو  Martin مارتنو

يضم كل بند أربع عبارات  ،( بندا  29القائمة تشمل ) بما أنو ،مختصين في كل من علم النفس واللغة

ي القائمة وبسبب كثرة عدد العبارات قام معرب القائمة بإجراء تعديل ف ،( عبارة116فيكون المجموع )

ثم وضعت بدائل خماسية  ،وهي العبارة ذات الشدة األقوى ،هو اختيار العبارة )د( فقط من بين كل بند

وتشير الدرجة العليا إلى  ،(145والعليا ) ،(29( أمام كل عبارة بحيث تكون الدرجة الدنيا )5-1من )

 ،وعباس ،والشطي ،السعيديو ،والذيب ،والثويني ،وأحمد ،الخالق درجة مرتفعة من السعادة )عبد

2003.) 

 

 :صدق قائمة أكسفورد للسعادة وثباتها

( من الصيغة العربية المعدلة على عينة من طلبة الثانوية 2003 ،وآخرون عبد الخالقتحقق )

كانت النتائج تشير إلى  ،والموظفين والموظفات في المجتمع الكويتي ،وطلبة الجامعة وطالباتها ،وطالباتها

( وكلها دالة 0.75-0.24معامالت ارتباط البند بالدرجة الكلية للمقياس تتراوح في العينات بين )أن جميع 

كما تتراوح  ،(0.70-0.65كما تراوح الصدق المرتبط بالمحك )التقدير الذاتي للسعادة( بين ) ،إحصائيا  

 (.0.94-0.91معامالت ألفا كرونباخ بين )
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  الدراسة الحالية:صدق مقياس قائمة أكسفورد للسعادة في 

استخرج الباحث ارتباط الفقرات مع المقياس  ،الستخراج دالالت صدق البناء لألداة صدق البناء للمقياس:

مةن طلبةة  ( فةردا  70الذي تنتمي إليه، وذلك على عينةة اسةتطالعية مةن خةارج عينةة الدراسةة تكونةت مةن )

ت االرتبةاط بةين الفقةرات والدرجةة الكليةة مدارس والية المضيبي بسلطنة عمان، اسةتخرج الباحةث معةامال

 ،( فقرة، وأوضحت نتائج التحليل أن ارتباط جميع فقرات المقياس دالة إحصةائيا  29للمقياس والمكون من )

(، فقةةد اعتمةةد الباحةةث جميةةع الفقةةرات ألغةةراض 0.15وبمةةا أنةةه ال يوجةةد فقةةرة يقةةل ارتباطهةةا عةةن القيمةةة )

 ( يوضح استخراج معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس.1التطبيق، وجدول)

  

 ( معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية1جدول )

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0.616** 11 0.500** 21 0.516** 

2 0.478** 12 0.538** 22 0.429** 

3 0.568** 13 0.444** 23 0.438** 

4 0.530** 14 0.647** 24 0.473** 

5 0.513** 15 0.384** 25 0.547** 

6 0.439** 16 0.511** 26 0.542** 

7 0.473** 17 0.537** 27 0.356** 

8 0.474** 18 0.559** 28 0.418** 

9 0.262* 19 0.617** 29 0.658** 

10 0.480** 20 0.350**   

  (.0.05عند مستوى الداللة ) * دالة إحصائيا

 (.0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

   

قياس ككل قد تفاوتت بين الدرجات المقبولة ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الم1يوضح جدول )

 .والمتوسطة والعالية، وجلها دالة إحصائيا  

 

تةم حسةاب ثبةات المقيةاس فةي الدراسةة الحاليةة ثبات مقياس قائمة أكسفورد للسعادة في الدراسة الحاليةة: 

 ،(0.882بلغةت ) إذوجةاءت الدرجةة عاليةة  ،ئةة النصةفيةللتجز بةراون-سةبيرمانعن طريق حساب معامةل 

وهي قيم ذات درجة عالية من الثبةات فةي العلةوم  ،(0.896كما أن معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا بلغ )

ممةا يةدل علةى قةوة المقيةاس وصةالحيته  ،ومؤشر على مدى االتساق الداخلي بين إجابةات العينةة ،اإلنسانية

  ألغراض تطبيق الدراسة.
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 ،( فقرة32من )ون هذا المقياس في صورته األولية وقد تك ،(2008لبركات ) مقياس مفهوم الذات .2

لمقياس  ويجيب عنها المفحوص تبعا   ،ونصفها اآلخر في االتجاه السالب ،نصفها في االتجاه الموجب

تشير  ،(160-32( الخماسي؛ وبذلك تتراوح درجة المفحوص على هذا المقياس بين )Likertليكيرت )

بينما تشير الدرجة المنخفضة فيه إلى  ،يجابي نحو مفهوم الذاتالدرجة المرتفعة فيه إلى االتجاه اإل

 االتجاه السالب نحو مفهوم الذات.   

        

  :صدق مقياس مفهوم الذات وثباته

تم حساب معامل صدق المقياس بطريقة الصدق التالزمي باستخدام مقياس تقدير الذات أليزنك 

امل االرتباط بين درجات الطالب بين المقياسين بلغت قيمة مع إذ ،(Eysenck & Wilson) وولسون

وهي طريقة االختبار وإعادة االختبار  :األولى ،بينما تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتين ،(0.79)

باستخدام معادلة كرونباخ  :والثانية ،(0.83بلغت قيمة معامل االرتباط )و ،بفاصل زمني مدته ثالثة أسابيع

 (.   0.81مل الثبات الكلية )بلغت قيمة معاو ،ألفا

            

 صدق مقياس مفهوم الذات في الدراسة الحالية:

عةةن طريةةق اسةةتخرج الباحةةث معةةامالت االرتبةةاط بةةين الفقةةرات والدرجةةة الكليةةة  صةةدق البنةةاء للمقيةةاس:

 أكةةره" ( ونصةةها14( فقةةرة، وأوضةةحت نتةةائج التحليةةل أن ارتبةةاط الفقةةرة رقةةم )32للمقيةةاس والمكةةون مةةن )

( ونصةةها "أحةةب أن أكةةون جةةذابا  أكثةةر عنةةد الجةةنس 30التواضةةع الةةذي يشةةعرني بالمذلةةة"، والفقةةرة رقةةم )

بلةغ  إذ، جةدا   تي بنفسي وأتمسك بها"، كةان ضةعيفا  اأحب أن أتخذ قرار" ( ونصها32والفقرة رقم ) ،اآلخر"

(، وتةم 0.15مةن )( وهةي قةيم أصةغر 0.043-و) ،(0.055-(،  و)0.065معامل ارتباطهما على التةوالي )

( 2( فقرة، وجةدول)32( فقرة فقط من أصل )29ليصبح إجمالي عدد فقرات المقياس ) ،حذفها من المقياس

 يوضح إعادة استخراج معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية بعد حذف الفقرات الضعيفة. 
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 ( معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية2جدول )

 االرتباط معامل رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط الفقرة رقم

1 0.426 ** 11 0.447** 21 0.265* 

2 0.284* 12 0.349** 22 0.311** 

3 0.558 ** 13 0.314** 23 0.433** 

4 0.408** 14 0.274* 24 0.526** 

5 0.306* 15 0.326** 25 0.459** 

6 0.356** 16 0.424** 26 0.158** 

7 0.324** 17 0.262* 27 0.353** 

8 0.548** 18 0.265* 28 0.340** 

9 0.628** 19 0.329** 29 0.237* 

10 0.252* 20 0.427**   

 (.0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 (.0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

 

ط الفقةةرات مةةع المقيةةاس ككةةل قةةد تفاوتةةت بةةين الةةدرجات ( أن قةةيم معةةامالت ارتبةةا2يوضةةح جةةدول )

 .المقبولة والمتوسطة والعالية، ومعظمها دالة إحصائيا  

 

تم حساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية عن طريق  ثبات مقياس مفهوم الذات في الدراسة الحالية:

كما أن معامل  ،(0.816لغت )ب إذوجاءت الدرجة عالية  ،للتجزئة النصفية براون-سبيرمانحساب معامل 

 ،وهي قيم ذات درجة عالية من الثبات في العلوم اإلنسانية ،(0.785الثبات بطريقة كرونباخ ألفا بلغ )

مما يدل على قوة المقياس وصالحيته ألغراض  ،ومؤشر على مدى االتساق الداخلي بين إجابات العينة

     تطبيق الدراسة.

فقرة، انقسمت إلى أربعة  (20(، وتكون المقياس من )2016وشطب )للموسوي  مقياس التدفق النفسي .3

أبعاد: األهداف الواضحة، واالندماج والتركيز، وفقدان الشعور بالوقت والوعي بالذات، والتغذية 

 فقرات.  5الراجعة الفورية، وكل بعد من األبعاد األربعة يتكون من 
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 :صدق مقياس التدفق النفسي وثباته

( من صدق المقياس عن طريق عرض المقياس بصورته األولية على 2016سوي وشطب )تحقق المو

وتقدير صالحيتها في  ( من المختصين في العلوم التربوية والنفسية لغرض فحص الفقرات منطقيا  10)

صحتها، وهل تحتاج ا ومناسبتها لعينة البحث، وقياس ما أعدت لقياسه، كما تبدو ظاهريا من حيث مالءمته

وفي ضوء آرائهم ومالحظاتهم تم قبول جميع الفقرات، كما قام بحساب صدق البناء للمقياس  ؟تعديل إلى

 إذعن طريق حساب معامل ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي إليه باعتماد ارتباط بيرسون، 

-0.767راوح بين )(، وتت0.05تبين أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

وللتأكد من ثبات المقياس تم حساب معامل الثبات باستعمال معادلة ألفا كرونباخ لمجاالت مقياس  (،0.298

 (.  0.92( و)0.80التدفق النفسي األربعة، إذا تراوحت قيمتها بين )

 

  صدق مقياس التدفق النفسي في الدراسة الحالية:

صدق البناء لةألداة، اسةتخرج الباحةث ارتبةاط الفقةرات مةع البعةد  الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس:

( فردا من طلبة الصةف التاسةع األساسةي فةي 52الذي تنتمي إليه، وذلك على عينة استطالعية تكونت من )

بسةلطنة عمةان، واسةتخرج الباحةث معةامالت االرتبةاط بةين الفقةرات والب عةد الةذي  واليةة المضةيبيمدارس 

  يوضح استخراج معامالت االرتباط بين الفقرات والب عد الذي تنتمي إليه.( 3) تنتمي إليه، وجدول

 

  معامالت االرتباط بين الفقرات والبُعد الذي تنتمي إليه( 3)جدول

 ب عد االندماج والتركيز ب عد األهداف الواضحة
ب عد فقدان الشعور بالوقت 

 والوعي بالذات
 ب عد تغذية راجعة فورية

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة

1 0,675** 6 0,721** 11 0,827** 16 0,590** 

2 0,372 7 0,794** 12 0,669** 17 0,407* 

3 0,607** 8 0,560** 13 0,573** 18 0,769** 

4 0,565** 9 0,669* 14 0,385 19 0,563** 

5 0,525** 10 0,669** 15 0,665** 20 0,560** 

 (.0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 (.0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
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أن قةةيم معةةامالت ارتبةةاط الفقةةرات مةةع الب عةةد الةةذي تنتمةةي إليةةه قةةد تفاوتةةت بةةين الةةدرجات  (3)يوضةةح جةةدول

ال توجةد فقةرة ذات ارتبةاط سةالب أو يقةل ، وبمةا أنةه حصةائياالمقبولة والمتوسطة والعالية، ومعظمهةا دالةة إ

(، والتي قةد تةؤثر فةي معامةل الثبةات العةام للمقيةاس، عليةه فقةد اعتمةد الباحةث جميةع 0.150ارتباطها عن )

 ( فقرة ألغراض تطبيق المقياس على العينة المختارة.20فقرات المقياس وعددها )

 

تم حساب ثبات المقياس في الدراسة الحاليةة عةن طريةق : ثبات مقياس التدفق النفسي في الدراسة الحالية

(، كما أن معامةل 0,831بلغت ) إذبراون للتجزئة النصفية، وجاءت الدرجة عالية -حساب معامل سبيرمان

(، وهةي قةيم ذات درجةة عاليةة مةن الثبةات فةي العلةوم اإلنسةانية، 0.867الثبات بطريقة كرونبةاخ ألفةا بلةغ )

الداخلي بين إجابات العينةة، ممةا يةدل علةى قةوة المقيةاس وصةالحيته ألغةراض  ومؤشر على مدى االتساق

 تطبيق الدراسة.

 

 تصحيح المقياس:

تم تصميم المقياس على أن يجيب المفحوص على كل عبارة حسب سلم ليكرت ثالثي يتضمن 

تعطى درجة  :أبدا  : وتعطى درجتين، : تعطى عند تصحيح المقياس ثالث درجات، أحيانا  البدائل: )غالبا  

واحدة( في حالة العبارات الموجبة، والعكس في حالة العبارات السالبة، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية 

على ارتفاع مستوى التدفق النفسي لدى  كلما ارتفعت العالمة كان ذلك مؤشرا  و(، 60-20للمقياس بين )

 أفراد عينة الدراسة.

    

 :المعالجات اإلحصائية للبيانات

(، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام SPSSحصائي )ل البيانات في البرنامج اإلم إدخات

ومعامالت االرتباط بيرسون  األساليب اإلحصائية اآلتية: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،

(Pearson،) ( وتحليل االنحدار الخطي المتعددMultiple Regression Analysis .) 

( 2.33-1.00: )على مسةتوى السةعادة النفسةية ومفهةوم الةذات حسةب المعيةار اآلتةي: أوال  وتم الحكم 

( درجةة عاليةة، بينمةا تةم الحكةم 5.00-3.68: )( درجةة متوسةطة، ثالثةا  3.67-2.34: )درجة ضةعيفة، ثانيةا  

-1.67: )( مسةتوى ضةةعيف، ثانيةةا  1.66-1.00: )أوال   علةى مسةةتوى التةدفق النفسةةي حسةةب المعيةار اآلتةةي:

 ( مستوى عال. 3.00-2.34: )( مستوى متوسط، ثالثا  2.33
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

"مةا القةدرة التنبؤيةة للسةعادة النفسةية فةي التةدفق النفسةي لةدى طلبةة : نتائج السةؤال األول الةذي يةنصأوالً: 

 الصف التاسع األساسي بمدارس والية المضيبي في سلطنــة ع مــان؟"

 

سةةةؤال، اسةةةتخدم الباحةةةث تحليةةةل االنحةةةدار البسةةةيط، لحسةةةاب نسةةةبة مةةةا ت فسةةةره لإلجابةةةة عةةةن هةةةذا ال 

 السؤال. عنتوضح نتائج اإلجابة  اآلتيةالسعادة النفسية في التنبؤ بالتدفق النفسي، والجداول 

 

 تباين تحليل االنحدار ، أثر السعادة النفسية في التنبؤ بالتدفق النفسي (4)جدول

 الداللة االحصائية قيمة ف متوسط المربعات ةدرجات الحري مجموع المربعات 

 0.005 8.151 0.673 1 0.673 االنحدار

 0.083 298 24.595 البواقي
  

 299 25.268 الكلى
   

 

، لمتغير من الجدول السابق أن نتائج تحليل تباين االنحدار تبين وجود تأثير دال إحصائيا   ي لحظ

( 8.151، وما يؤكده أن النسبة الفائية بلغت )عينة الدراسةسي لدى السعادة النفسية في التنبؤ بالتدفق النف

 (.0.05دالة عند ) وهي(، 0.005بداللة )

 

 نتائج تحليل االنحدار البسيط للسعادة النفسية في التنبؤ بالتدفق النفسي (5) جدول

 المعياريطأ الخ التباين المفسر (R²مربع معامل االرتباط ) (Rمعامل االرتباط ) المتغير المستقل

 0.28729 0.023 0.027 0.163 السعادة النفسية 

 

( فإنةةةةه يمكةةةةن معرفةةةةة مةةةةا ت فسةةةةره السةةةةعادة النفسةةةةية فةةةةي التنبةةةةؤ بالتةةةةدفق 5مةةةةن خةةةةالل الجةةةةدول )

(؛ أي 0.027) (،R²(، فيمةةةا بلةةةغ مربةةةع معامةةةل االرتبةةةاط )0.163النفسةةةي، إذ بلةةةغ معامةةةل االرتبةةةاط )

 بالتدفق النفسي لدى الطلبة. ( فقط في التنبؤ%2.3بقدرة تفسيرية )
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 نتائج تحليل االنحدار للسعادة النفسية في التنبؤ بالتدفق النفسي (6) جدول

 الداللة االحصائية قيمة ت (Bمعامل بيتا) المعياريالخطأ  معامل االنحدار المتغيرات المستقلة

 0.114 1.923 (الثابت)
 

16.845 0.000 

 0.005 2.855 0.163 0.03 0.086 السعادة النفسية

 

( أن الداللة االحصائية في السعادة النفسية أصغر من مستوى الداللة؛ وهذا يعني 6جدول )من  ي لحظ

( Bإذ ت شير قيم معامل االنحدار ومعامل بيتا) النفسي،أن السعادة النفسية يمكن التنبؤ بها في تحسين التدفق 

 ا  ضعيفدفق النفسي لدى الطلبة، إال أنه ال يزال تاليجابي نحو زيادة مستوى إالموجبة إلى وجود تأثير 

قد تمثل النتائج الحالية النحدار السعادة  ومعادلة االنحدار اآلتية، (%2.7لم تتجاوز نسبة التأثير ) إذنسبيا ، 

 النفسية في التنبؤ بمستوى التدفق النفسي، وهي:

 السعادة النفسية.×  0.086+  1.923مستوى التدفق النفسي= 

هذه النتيجة إلى حد كبير مع اإلطار النظري الذي أشار إلى ارتباط السعادة النفسية بالتدفق  وتتفق

 النفسي أن التدفق ، فترىالعالقةهذه (( على 2018وتؤكد آمال باظه )المشار إليها في إبراهيم )النفسي، 

ى مستوى عاٍل منه، مع والوصول إل ومع سرعته، باألداء، ويظهر في االستغراق التام أو االشتغاليتجلى 

، ويصاحب ذلك انخفاض الوعي بالزمان والمكان أثناء األداء، ونسيان احتياجات الشعور بالسعادة النفسية

ة في التعرف والتعلم ودقة األداء، ويؤكد )العزيزي، الذات، واالستفادة القصوى من الحالة الوجداني

 عندما ذكر معادلة السعادة لدى علماء النفس: ( العالقة بين السعادة النفسية والتدفق النفسي2019

 استمتاع + انغماس + معنى = السعادة

ما هي إال مكونات في رأي الباحث وال شك أن كال من االستمتاع واالنغماس ووجود المعنى 

وقد يعزو الباحث ضعف نفسية كما ورد في معادلة السعادة، التدفق النفسي، والتي تؤدي إلى السعادة ال

 ،لفئة المستهدفةالمرحلة العمرية لإلى خصائص ما ت فسره السعادة النفسية في التنبؤ بالتدفق النفسي نسبة 

ج المتقلب والعواطف الثائرة، ابالمزخاللها وهم في مرحلة المراهقة المبكرة، والتي في العادة يتصفون 

يعبر عن االضطراب الداخلي و ،كما يشعر المراهق خالل هده المرحلة بالتوتر والقلق وسرعة االستثارة

، كل هذا أدى إلى ضعف التأثير، أي توجد متغيرات أخرى غير ه في شكل تصرفات جامحةي يشعر بذال

لم تدخل في أنموذج االنحدار الخطي  السعادة النفسية يمكن أن تتنبأ بنسبة أكبر بمستوى التدفق النفسي

 .المتعدد
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"ما القدرة التنبؤية للسعادة النفسية في مفهةوم الةذات لةدى طلبةة ثانياً: نتائج السؤال الثاني الذي ينص: 

 الصف التاسع األساسي بمدارس والية المضيبي في سلطنــة ُعمــان؟"

لإلجابةةةة عةةةن هةةةذا السةةةؤال، اسةةةتخدم الباحةةةث تحليةةةل االنحةةةدار البسةةةيط لحسةةةاب نسةةةبة مةةةا ت فسةةةره 

نتةةائج اإلجابةةة توضةةح  اآلتيةةة، والجةةداول ةعينةةة الدراسةةالسةةعادة النفسةةية فةةي التنبةةؤ بمفهةةوم الةةذات لةةدى 

 السؤال. عن

 أثر السعادة النفسية في التنبؤ بمفهوم الذات (7) جدول

 
 الداللة االحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات

 0.000 73.043 9.823 1 9.823 االنحدار

 0.134 298 40.074 البواقي
  

 299 49.897 الكلى
   

    

لمتغير  وجود تأثير دال إحصائيامن الجدول السابق أن نتائج تحليل تباين االنحدار تبين  لحظي  

( 73.043السعادة النفسية في التنبؤ بمفهوم الذات لدى عينة الدراسة، وما يؤكده أن النسبة الفائية بلغت )

 (.0.05) (، وهي دالة عند0.000بداللة )

 

 دار البسيط للسعادة النفسية في التنبؤ بمفهوم الذاتنتائج تحليل االنح (8)دول ج

 المعياريالخطأ  التباين المفسر (R²مربع معامل االرتباط ) (Rمعامل االرتباط ) المتغير المستقل

 0.36671 0.194 0.197 0.444 السعادة النفسية 

 

فهةةوم الةةذات، ( فإنةةه يمكةةن معرفةةة مةةا ت فسةةره السةةعادة النفسةةية فةةي التنبةةؤ بم8جةةدول )مةةن خةةالل 

(؛ أي بقةةةةدرة 0.197) (،R²(، فيمةةةةا بلةةةةغ مربةةةةع معامةةةةل االرتبةةةةاط )0.444) إذ بلةةةةغ معامةةةةل االرتبةةةةاط

 ( في التنبؤ بمفهوم الذات لدى الطلبة.%19.4تفسيرية )

 

 نتائج تحليل االنحدار للسعادة النفسية في التنبؤ بمفهوم الذات (9)جدول 

 حصائيةالداللة اإل قيمة ت (Bمعامل بيتا) المعياري الخطأ معامل االنحدار المتغيرات المستقلة

 0.146 2.561 (الثابت)
 

17.574 0.000 

 0.000 8.547 0.444 0.039 0.329 السعادة النفسية
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حصةةةةائية فةةةةي السةةةةعادة النفسةةةةية أصةةةةغر مةةةةن مسةةةةتوى ( أن الداللةةةةة اإل9يتضةةةةح مةةةةن الجةةةةدول )

بهةةةا فةةةي زيةةةادة مسةةةتوى مفهةةةوم الةةةذات لةةةدى  الداللةةةة؛ وهةةةذا يعنةةةي أن السةةةعادة النفسةةةية يمكةةةن التنبةةةؤ

( والتةةي جةةاءت موجبةةة إلةةى وجةةود تةةأثير B، وت شةةير كةةذلك قةةيم معامةةل االنحةةدار ومعامةةل بيتةةا)الدراسةةة

قةةةد تمثةةةل النتةةةائج  ، ومعادلةةةة االنحةةةدار اآلتيةةةةيجةةةابي نحةةةو زيةةةادة مسةةةتوى مفهةةةوم الةةةذات لةةةدى الطلبةةةةإ

 وى مفهوم الذات، وهي:الحالية النحدار السعادة النفسية في التنبؤ بمست

 السعادة النفسية.×  0.329+  2.561مستوى مفهوم الذات = 

إيجابيةةة قويةةة علةةى سةةلوك الفةةرد منهةةا التفكيةةةر  ثةةةارا  أن للسةةعادة آ وقةةد تعةةزى تلةةي النتيجةةة إلةةى

يفكةةةر األفةةةراد بطريقةةةة إيجابيةةةة عنةةةدما يكونةةةون سةةةعداء مقارنةةةة بحةةةالتهم عنةةةدما يكونةةةون  إذ ،اإليجةةةابي

وأكثةةةر تقةةةديرا ووعيةةةا بةةةذاتهم, ولةةةديهم  ،تئبةةةين, وكةةةذلك السةةةعداء يكونةةةون أكثةةةر ثقةةةة بةةةالنفسحةةةزينين ومك

إن الشةةةعور بالسةةةعادة  ( هةةةذا بقولهةةةا:2014وتؤكةةةد القطةةةاوي ) ،اسةةةتعداد لحةةةل مشةةةكالتهم بشةةةكل أكبةةةر

( أن Veennhoven( وفينهةةةةوفن )Myersوجةةةةد مةةةةاير ) إذ ،مسةةةةتوى الصةةةةحة النفسةةةةية العامةةةةةتنبةةةة  ب

 علةةةى تقةةةدير أقةةةل فةةةي كةةةل مةةةن مقةةةاييس: التمركةةةز حةةةول الةةةذات, والعدائيةةةة, والتعةةةديالسةةةعداء حصةةةلوا 

كمةةةةا حصةةةةلوا علةةةةى درجةةةةات أعلةةةةى فةةةةي الحةةةةب، والتسةةةةامح  علةةةةى اآلخةةةةرين, واإلصةةةةابة بةةةةاألمراض،

 .                            درة على اتخاذ القرارات واإلبداعوالثقة باآلخرين، والنشاط والق

 & Chengتةةةائج دراسةةةة كةةةل مةةةن دراسةةةة تشةةةنج وفورنهةةةام )وتتفةةةق هةةةذه النتيجةةةة مةةةع ن

Furnham(، التةةةةةي أشةةةةةارت نتةةةةةائج 2011، ودراسةةةةةة القطةةةةةاني )(2006) (، ودراسةةةةةة عبةةةةةد الوهةةةةةاب

( 2014كةةةل منهةةةا إلةةةى وجةةةود عالقةةةة موجبةةةة بةةةين السةةةعادة النفسةةةية ومفهةةةوم الةةةذات، ودراسةةةة الزعبةةةي )

 سعادة ومفهوم الذات. عن وجود عالقة إيجابية دالة بين ال والتي كشفت أيضا  
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 التوصيات 

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحث بما يأتي:

توجيه األخصائيين االجتماعيين والمعلمين في المدرسة إلى االهتمام بالتدفق النفسي كخبرة يمكن  .1

حالة التدفق  استغاللها في العملية التعليمية عن طريق تهيئة العوامل والظروف التي تساعد على وجود

خاصة في عملية االستذكار هم على التقدم في شتى المجاالت، النفسي لدى الطلبة؛ لكي تساعد

 واالستعداد لالختبارات.

لعمل على زيادة االهتمام باألنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والترفيهية الهادفة داخل المبنى ا .2

عزيز ودعم لمستوى السعادة النفسية بين الطالب، المدرسي، نظرا  لما تحققه هذه األنشطة من ت

 وتعزيز مستوى مفهوم الذات لديهم.  

 ولدى فئات عمرية مختلفة.  ،شمل جميع واليات ومحافظات السلطنةالدراسة لتتوسيع نطاق  .3

إجراء المزيد من الدراسات التي تستهدف عالقة السعادة النفسية بمتغيرات أخرى من متغيرات علم  .4

 يجابي لدى عينات أخرى من طلبة المدرسة، أو طلبة المرحلة الجامعية.النفس اإل

 

 :المراجع

 ( حالة التدفق النفسي وعالقته بمستوى الطموح لدى عينة من العبي السباحة 2018إبراهيم، حسن عبد .)

 . 44-11(، 40)17 مجلة جامعة البعث، سوريا،في محافظة دمشق، 

 ،وم الذات بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة. (. عالقة مفه2008زياد أمين ) بركات

 .  255-219 ،(2) 1, المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد

 ( التدفق النفسي والقلق االجتماعي لدى عينة من المراهقين مستخدمي 2010البهاص، سيد أحمد .)

امس عشر، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة المؤتمر السنوي الخإكلينيكية، -اإلنترنت: دراسة سيكومترية

 . 169-117، عين شمس

 (. درجات الشعور بالعافية النفسية لدى طلبة الجامعات 2017جبارة ) ،نبيل جبرين؛ عبد تالحمة ،الجندي

 . 351-337 ،(2) 11 ،عمان سلطنة-والنفسيةمجلة الدراسات التربوية الفلسطينية في محافظة الخليل. 

  (. تدرج مقياس 2017وكاظم، أمينة محمد؛ وبنا، نادية أميل؛ وعبد العزيز، شادية )حمزة، منى إمام؛

، 18، جامعة عين شمس-مجلة البحث العلمي في التربيةالتدفق باستخدام نظرية االستجابة للمفردة، 

193-216. 
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 ( دور التدفق النفسي والروحانية في التنبؤ بالهناء الشخصي لدى 2012خاطر، شيماء شكري .) عينة من

 .63  -1(، 6) 6، مصر -جامعة القاهرة -حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية. طلبة الجامعة

 ( 2012درويش، أحمد محمد .) مفهوم الذات والشعور بالسعادة وضبط التوافق والكفاءة االجتماعية لدى

 .55  -1(، 6) 8، مصر -جامعة القاهرة -حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية. مرضى الصرع

 (. الشعور بالسعادة وعالقته بمفهوم الذات لدى عينة من طلبة جامعة دمشق. 2014أحمد محمد ) ،الزعبي

 .75-33 ،(4) 42 ،الكويت-االجتماعيةمجلة العلوم 

 ( السةةعادة وتقةةدير الةةذات بوصةةفهما منبئةةات بحةةب الحيةةاة لةةدى عينةةة مةةن 2017عبةةد الخةةالق، أحمةةد محمةةد .)

 .  42-29(، 70) 18، الكويت-العربيةمجلة الطفولة المراهقين. 

 سماح أحمد؛ والسعيدي ،نادية محمد؛ والذيب ،شيماء يوسف؛ والثويني ،أحمد محمد؛ وأحمد ،الخالق عبد، 

(. معدالت السعادة لدى عينات عمرية 2003ن حبيب )سوس ،تغريد سليمان؛ وعباس ،نجاح غانم؛ والشطي

 .  612-581(، 4) 13 ،مصر-نفسيةدراسات مختلفة من المجتمع الكويتي. 

 (. السعادة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة 2006المقصود ) أماني عبد ،الوهاب عبد

-254(، 2) 21 مصر،-المنوفيةجامعة  ،بويةمجلة البحوث النفسية والترمن المراهقين من الجنسيين. 

308       . 

 ( التدفق النفسي لدى طلبة الجامعة في 2016العبيدي، عفراء إبراهيم .) ضوء متغير الجنس والتخصص

 .  197-214، مجلة األستاذ، المؤتمر العلمي الرابع، جامعة بغداد الدراسي.

 ( علم النفس اإليجابي:2019العزيزي، محمود عبده .)  .مجلة األندلس ماهيته، أسسه وافتراضاته، تطبيقاته

 . 35-6(، 6) 22، اليمن –تماعية، جامعة األندلسللعلوم اإلنسانية واالج

 ( التدفق النفسي وعالقته بتحمل الغموض والمخاطر لدى طالبات جامعة 2015غريب، إيناس محمود .)

 . 354-292(، 165)3، جامعة األزهر-مجلة التربيةالقصيم، 

 القاهرة: مكتبة  الصحة النفسية: دراسات في سيكولوجية التكيف.(. 1976مصطفى إبراهيم ) ،فهمي

 الخانجي.  

 (. الشعور بالسعادة النفسية وعالقته ببعض المتغيرات لدى عينة من 2014سحر منصور ) ،القطاوي

 .  46-11 ،(45) 1 ،السعودية-النفسدراسات عربية في التربية وعلم المعاقين سمعيا. 

 ( التدفق النفسي وعالقته بمستوى الطموح لدى عينة من طالب كلية التربية، 2018محمود، هبة سامي .)

 .277-104 ،11(42، )مجلة كلية التربية في العلوم النفسية، جامعة عين شمس

 

http://ezproxysrv.squ.edu.om:2155/Search/Results?lookfor=%22%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://ezproxysrv.squ.edu.om:2155/Search/Results?lookfor=%22%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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  (. التنبؤ بدافعية اإلنجاز2019، هشام إبراهيم؛ وعجاجه، صفاء أحمد )وعبد هللاالمسا، موضى خالد؛ 

المجلة العربية للعلوم . األكاديمي من مستوى التدفق النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت

 .268-233(، 11، )الكويت-التربوية والنفسية

 ،النفسية وتقدير الذات  سلبي المنظم للعالقة بين السعادةبناء النموذج ال(. 2017خالد غانم ) المطيري

جامعة نايف العربية للعلوم  منشورة،رسالة دكتوراه غير  .المخدراتدمني والسلوك العدواني لدى م

 السعودية.  األمنية،

 ( التدفق النفسي على وفق التفكير اإليجابي لدى 2016الموسوي، عبد العزيز حيدر؛ وشطب، أنس أسود .)

 .92-49(، 18) 10، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم إنسانيةطلبة الجامعة. 

 Chui, W. H., Wong, M. Y., & h. (2016). Gender differences in happiness and life 

satisfaction among adolescents in Hong Kong: Relationships and self-concept. 

Social Indicators Research, 125(3), 1035-1051. 

 Desteno, D.A.P.;Slovey, P. (1997): The effects of mood on the structure of the 

self- concept, Journal of Cognition &  Emotion. Jul. Vol. 11(4), 351- 372.      

 McArthur, G., Castles, A., Kohnen, S., & Banales, E. (2016). Low self-concept 

in poor readers: Prevalence, heterogeneity, and risk. PeerJ, doi: 

http://ezproxysrv.squ.edu.om:2091/10.7717/peerj.2669 

 Mohanty, N., & Sahoo, P. (2015). Self-concept and well-being of young adults: 

An empirical study. Indian Journal of Health and Wellbeing, 6(1), 8-12. 

 Rao, M. K., & Tamta, P. (2015). Self-concept: A predictor of mental 

health, Indian Journal of Health and Wellbeing, 6(2), 148-151. 

 Ryff, C & Singer, B (2008). Know thyself and become what you are: a 

eudemonic approach to psychological well- being, Journal of Happiness studies, 

9, 13- 39. 

http://ezproxysrv.squ.edu.om:2091/10.7717/peerj.2669

