
 30/05/2021 التاريخ 01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

180 

 

 
 الرتبية وجودة احلياة يف األسرة على ضوء نظرية التدفق النفسي

 *  1سجلماسى حممد االمني / دأ. 
 جامعة تلمسان 1  

 
 2021/ 02/ 02اتريخ القبول:           2021/ 01/ 19: االرسال اتريخ 

   امللخص: 
حياول الباحث يف هذه الورقة حتديد العالقة املوجودة بني جودة احلياة األسرية وإمكانية إحداث  

النفسي ) الطفل يف le Flux psychiqueالتدفق  يتعلم  الطفل. كيف  لدى  املدرسي  السلوك  ( يف 
األسرة استغالل موارده النفسية إلحداث التدفق النفسي؟ كيف تسمح تربية الطفل يف األسرة على حتقيق  

املتكامل ) النفسي  التدفق L’adaptation eudémoniqueالتكيف  والذي يسمح إبحداث  (؟ 
  ياة النفسية للفرد؟  جند إجابة على هذه األسئلة يف هذه الورقة.النفسي، وحتقيق اجلودة يف احل

 نظرية التدفق النفسي- األسرة -وجودة احلياة - الرتبية : الكلمات املفتاحية
 
 
 

    ملقدمة: ا
استعادة  عند  ذالك،  من  ابألمل  من اإلحساس  الرايضة، وشيء  املاهر يف  لدى  العضالت  تيّبس  إن 

هو شيء ال مفر منه. لكن أمل العضالت هذا، وكذا اإلحساس التمارين الرايضية بعد مدة توقف طويلة،  
به لدى املمارس للرايضة، هل يدوم طويال؟ طبعا اجلواب الصحيح على هذا السؤال يكون بال، بل إن 
ضبط  على  املاهر  الرايضي  هذا  مدرب  ميّكن  ألنه  للجسم،  خري  فيه  يكون  قد  هذا،  ابألمل  اإلحساس 

وجب فرضه على الرايضي الحقا يف أثناء التدريبات، وحىت يتحقق لدى  مستوى اجلهد املطلوب الذي يست

 
 سجلماسى حممد االمني / دأ. : املؤلف املرسل * 
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الرايضي االرتقاء املطلوب يف الكفاءات الرايضية املقصودة. أال ميثل ذالك ما هو منتظر ابلفعل من بذل 
 اجلهد يف املمارسة الرايضية البطولية؟  

الرايضي املاهر للوصول إىل  إن األمر يف هذا هنا خيص جسم اإلنسان. وعلى غرار ما حيدث جلسم  
اللياقة البدنية املطلوبة، من بذل اجلهد يف التدريب للوصول إىل هدف ما، فما هي احلكاية حني يتعلق  
النفسية أحسن استغالل حىت حيقق   الفرد موارده  أن يستغل  النفسية لإلنسان؟ كيف ميكن  األمر ابملوارد 

املقاصد املعهودة يف احلياة؟ كيف يضمن اإلنسان لنفسه اإلحساس ابلسعادة؟ ومع حتقيق املراد والتماس  
 جودة عالية حلياته الداخلية مع حتقيقه للمراد يف احلياة؟  

"ليبومريسكي   اإلجيابيون  النفس  علماء  أحد  يسميه  ما  قضية  هي  هذه   (2011) إن 
Lyubomirsky  " التكيف النفسي املتكاملبقضية( "l’Adaptation eudémonique .)

الت وُمسعدةإنه  عالية  حياة  جودة  للفرد  يضمن  الذي  اإلجرائي  كيف  السؤال  السلوك.  ويف  الوجدان  يف 
من   النوع  هلذا  املميزة  النوعية  اخلاصيات  على  التعرف ابألول  يتمثل يف  النفسي  التدفق  قضية  يف  الوجيه 

يف حياة الفرد؟  التكيف. مباذا يتميز إذا التكيف النفسي املتكامل عن طرق التكيف األخرى؟ كيف يربز  
ما هي شروط حتقيقه يف احلياة اخلارجية للفرد، ويف حياته الداخلية؟ وما عالقة التكيف النفسي املتكامل 
جبودة حياة الفرد مع نفسه، يف األسرة، يف املدرسة، ويف اجملتمع؟ هذا ما نريد فحصه بشيء من التفصيل 

 يف هذه الورقة.
 
 ( l’adaptation eudémoniqueالتكيف النفسي املتكامل: ) .1

يسعى الفرد يف حياته إىل أن يكون له شأن ومصري، على ما جيهد فيه من عمل لتحقيق ما يطمح  
اإلنسان   يستطيع  قد  نعم،  البشري.  احلي  الكائن  لدى  الطبيعي  هو  وهذا  احلياة،  يف  يسعد  ولكي  إليه، 

م، الثمن هو، وال شك، أنه مر من قبل يف  الوصول إىل ما يصبوا إليه، لكن ليس إال بعد دفعه للثمن. نع
طويل   صرب  هو  الثمن  نعم،  املراد.  فيها  حيقق  ومل  املتكرر،  الفشل  مرارة  فيها  ذاق  حمطات  على  حياته 
وعريض، مث عرف بعده الفرد الصابر حمطات يف حياته حقق فيها النجاحات، وأجنز وعّمر. نعم، إال أن  

املوصوف من أمر القضية. نعم، ألن هنالك من الناس من يسقط  الناس ليسو سواسية كأسنان املشط أمام 
ال حمال، وهنائيا، أمام الفشل، ويريد مع الفشل رمبا حىت االختفاء هنائيا من على وجه األرض، ألنه عرف 
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الفشل يف حياته، وعلم من جراء ذالك،بعدم قدرته على مواجهة واقع أمر الفشل. نعم، ولكن نعود لنذكر  
اآلخر بعد    الصنف  جديد،  من  ينهضون  تراهم  الذين  وميهل،  ويثابر  حيرص  الذي  الصنف  الناس،  من 

أن   يعتربون  األحوال،  ويف كل  املوقف،  مواجهة  على  فأكثر،  أكثر  عازمون،  وهم  ومرات،  مرات  الفشل 
الطريق يف احلياة يكون دوما مليء ابلعقبات، وهذا من الطبيعي عندهم، فيصرون على جتديد رفع التحدي  

ستمرار، ويتقدمون بال هوادة إىل األمام لتحقيق املراد. لقد علم هذا الصنف من الناس، من جتربتهم يف اب
أو كربة   النصر  لقشعريرة  ووقت احلدوث  أو كربة االهنزام، تضمحل ال حمال،  النصر،  أن قشعريرة  احلياة، 

لك التكيف املتوازن، أي التكيف  االهنزام قصري ال حمال، ولقد أدركوا مع ذالك، أن التكيف احلقيقي هو ذا
الذي يصبح الفرد فيه مقتدرا على أن يتكيف مع التجارب اإلجيابية والتجارب السلبية يف حياته، من دون 
أن يفقد توازنه النفسي. ال شك أن التجارب السلبية يف احلياة أتثر سلبا على جودة احلياة النفسية للفرد  

ابلنسبة للتجارب اإلجيابية طبعا، إال أن ما ميّكن الفرد من  (، واألمر عكسي  Lucas  ،2007)لوكاس  
( املتكامل"  النفسي  "التكيف  حتقق  تتعلم كيف  أن  على  حريصة  شخصية   L’adaptationبناء 

Eudémonique  يف حياهتا، إنه الطريق حنو اجلودة وحتقيق السعادة النفسية يف احلياة، وهذا ما يريد )
اإلجيايب، الذين أسسوا لنظرية التدفق النفسي، يف تفسريهم إلمكانية فتح    أن يُعد إليه أنصار علم النفس

 الطريق لإلنسان لتحقيق اجلودة النفسية.
 
   ما قضية علم النفس اإلجيايب يف حتقيق السعادة النفسية لإلنسان؟ .2

يهتم   النفسية(  األمراض  )علم  الكالسيكي  النفس  علم  أن  الفكرة  على  اإلجيايب  النفس  علم  يعتمد 
أساسا ابلبحث عن ختفيض ظهور االضطراابت النفسية لدى الفرد، يف حني أن علم النفس االجيايب إمنا  

)سيلينقمان   احلياة  يف  السعادة  حتقيق  إىل  الوصول  طرق  يف  أكثر  يبحث  أن  ،  Seligmanيريد 
ه ملفهوم  (. إن الفرق بينهما شاسع ، على لسان "سيلينغمان"، يف اعتبار عامل النفس لبناء تصور 2002

اخلدمة النفسية وتوفريها لإلنسان. يعترب "سيلينغمان" أن حماولة إخفاء املرض النفسي، ال جيب أن يقف  
عندها عامل النفس يف مساعدته لإلنسان املريض نفسيا، بل يوجد ما هو أهم من ذالك، وجيب أن حتتوي  

تت اليت  النفسية  املساعدة  توفري  وهو وجوب  النفس،  عامل  مهمة  السعادة عليه  لتحقيق  فتح طرق  سع حنو 
 النفسية يف احلياة.   
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 (:   La Théorie du Flow Psychiqueنظرية التدفق النفسي ) .3

( حالة انفعالية يكون فيها الفرد، تتدفق فيها  Le Flow Psychiqueميثل "التدفق النفسي" )
من كل   ومتكامل  حقيقي  أداء كفائي  حالة  إنه  معني.  بنشاط  يقوم  وهو  عالية،  بصورة  النفسية  الطاقة 
جوانبه الوجدانية والسلوكية، يعيشها اإلنسان يف حياته الشخصية )مع نفسه( أو العالئقية )مع اآلخرين يف 

، أو االجتماعي عموما(. ال خيتلف اثنان يف القول أن أحسن أوقات العيش  األسرة، أو يف الوسط املهين
يف حياة اإلنسان، ليست تلك اليت تتصف ابخلمول والراحة البائدة، أو اليت يكون فيها اإلنسان يف متعة 

( للمتعة"  اخلالص  "التكيف  عن  ابلبحث  مكتفيا  اآلنية،  ابللذة  إحساسه   L’adaptationمن 
Hédoniqueفيها جسم اإلنسان وعقله،   (. بل يتمثل يف قضاء األوقات اليت ينشط  العيش احلسن 

وهذا األخري، هو منغمس يف بذل أقصى اجلهد، وحتت إرادة قوية، من أجل أن ينجز شيء صعب ومهم  
 يف احلياة.  

( النفسي  للتدفق  الظواهرية  العناصر  إىل  La phénoménologie du Flowإن  تتسع   )
ت، جيب أن تتوفر يف املوقف األدائي للسلوك، ولكي يتم إحداث التدفق النفسي يف  جمموعة من اخلاصيا

تتمثل يف  نفسية سلوكية  عوامل  الفرد  نشاط  تتوفر يف  أن  النفسي  التدفق  الفرد.  يشرتط حدوث  نشاط 
اة.  احلرص على بلوغ درجة العبقرية يف األداء النفسي السلوكي، مع وجوب التحدي يف التعبري عنها يف احلي

الستخدامه.   القوية  الرغبة  وجود  مع  الرتكيز،  على  العالية  القدرة  الفرد  لدى  أيضا  تتوفر  أن  كما جيب 
وكذالك الوضوح التام للمقاصد يف كل ظرفية من احلياة. وجيب أن يكون الفرد أيضا دائما يف حرص على  

وج مع  لديه،  الفكر  تشتت  إمكانية  وغياب  الرجعي،  للتفكري  العايل  ملراقبة  التنشيط  العقلية  القدرة  ود 
مؤقتا.  ابلذات  الشعور  فاقد  وهو  النشاط،  يف  منغمسا  وهو  بنفسه  يبايل  ال  أنه  السلوكي. كما  النشاط 
يتوقف إحساسه ابلوقت وهو يقوم ابملهمة. نعم، حينما يتحقق التدفق النفسي، من وجود هذه العناصر 

هذا ما يفتح اجملال إلمكانية حتقيق اجلودة النفسية يف  يف نشاط الفرد، تتحقق الصحة االنفعالية املطلوبة، و 
 احلياة.  
 جودة حياة األسرة وأمناط الرتبية:  -4
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متثل   إهنا  للطفل.  السوي  السلوك  فيها  يتشكل  أين  األوىل  االجتماعية  املؤسسات  من  األسرة  تعد 
اجلماعة األوىل اليت يعرف يف حضنها الطفل احلنان والثقافة والقيم، فيتدارك من نواتج الرتبية األسرية، هذا  

دوفونش   )برينو  واجبات  من  عليه  وما  حقوق،  من  له  ما  ،  Bruno Devauchelleاألخري، 
( . هلذا يعترب علماء النفس وخرباء الرتبية أن لألسرة أثر هائل يف النمو النفسي للطفل. فإما أن 2003

احلياة  جودة  ذالك  مع  فيقرتف  السوية،  الشخصية  مسات  الطفل  بذالك  فيبين  سليما،  نفسيا  منو  يكون 
له بال شك أرض خصبة الحنراف السعيدة، وإما أن جيد يف حياته أسرة مضطربة املعامل والسلوك، فتكون  

 (.  Gustave, Ficher   ،2003السلوك واضطراب الشخصية )قوسطاف، فيشر 
ال داعي للتأكيد على أن منط التنشئة االجتماعية األسرية له دور ال حمال يف ما يلقنه الطفل من  

الطفل بداخل  قيم ومعايري حول السلوك السوي من عدمه، وأصل القضية يتمثل يف منط املعاملة مع  
بركات،   راجح  علي  بنت  )اسيا  األسرة  خارج  والتفاعل  للعيش  بواسطتها  له  يتهيأ  وما  األسرة، 

2000 .) 
النتيجة السلبية هلا. إن    األسرية متعددة املشارب، وكذا  للتنشئة االجتماعية  إن األمناط السلبية 

لذاته،   الطفل  تبين  ينفي  الرتبية  يف  الرأي  فرض  وطريقة  التسلط  بناء  منط  أن  خطأ،   يعتقد  وجيعله 
الشخصية ال جيب أن يتعدى دائرة التبعية املغلقة لالنتماء األسري. وقد ينحرف سلوك الطفل يف جو  
خطر   من  ذالك  ويكون  الذات،  على  التسلط  عنف  من  السوية،  نطاق  عن  الرتبوي،  النمط  هذا 

ساليب الرتبية. هنالك أسلوب  اإلحباط رفيع الدرجة، الذي حيدث ال حمال يف إطار هذا النوع من أ
تربوي آخر عواقبه تكون وخيمة على الطفل. كثريا ما يصيب الوالدين حب أعمى للولد إذا مل يتخذوا  
احليطة من خطورته على الطفل. إنه يولد أسلوب احلماية الزائدة يف الرتبية، فيرتتب عنه لدى الطفل  

وه بشخصية ضعيفة، تعتمد التبعية لغريها يف كل  تغييب إرادة البحث عن االستقالل ابلنفس، فيصري من
اضطراب   توقع  نسبة  وترتفع  اإلحباط،  حتمل  على  القدرة  الطفل  لدى  ابستمرار  فتتناقص  شيء، 

(. إن اخلطر على الطفل يف 2005السلوك لديه، وكذا العالقات االجتماعية )احلميدي، الضيضان،  
ال أيضا من أسلوب الرتبية  قواعد  الرتبية ميكن أن أييت  عفوية، اليت ال تضع للحركة الرتبوية أسسا وال 

فيلجأ   املعاملة،  يف  التذبذب  من  الرتبوي، كثريا  األسلوب  هذا  يف  الرتبوية،  احلركة  تعرف  اثبتة.  أولية 
الوالد، أو األم، إىل شيء من القسوة املفرطة، بعد حني، عرف فيه الطفل سهولة مفرطة يف التعامل،  
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يف ذالك  إن  العكس.  وعدم أو  الشخصية،  تفكك  خطر  ابب  مصراعيه،  على  الطفل،  على  تح 
الزغيب   الطفل )أمحد حممد  لدى  التمرد  أيضا ظهور سلوك  ذالك  يرتتب عن  وقد  النفسي،  االستقرار 

أيضا من غياب االنسجام األسري وتفكك األسرة 2005 الطفل يف الرتبية أييت  إن اخلطر على   .)
جم األسرة وثقافة التنشئة األسرية ألفرادها املتمثلة يف  (، وحىت من حLomboy  ،2005)لومبوي  

(. لقد أتى على  2007الوالدين، على وجه اخلصوص، يف اجملتمع العريب )طه عبد العظيم حسني،  
التعامل مع   العنف والقسوة يف  للطفل وارد على ممارسة  التشجيع  أن  العربية  بعض الدراسات لألسرة 

قاسية، أن الطبيعة  وجيب هتيئة الطفل ملواجهة القسوة ابلقسوة، حىت يستقيم حاله مع    الناس، حبجة 
 (. 2004الناس )عامر بن شايع بن حممد البشري، 

   جودة حياة األسرة واملدرسة وبناء تقدير الذات لدى الطفل:  -5
إن األسرة إذا هي املؤسسة االجتماعية األوىل اليت يرتعرع فيها الطفل اجتماعيا، ويتزود فيها مبا      

ومبا أن   احلياة.  لديه هدف يف  قيم ومعايري ومناذج لكي يتحول إىل كائن اجتماعي  إليه كيانه من  حيتاج 
زهران،   )حامد  لذاته  تقديره  يف  حمال  تؤثر ال  فإهنا  للطفل،  النفسي  النمو  على  تشرف  اليت  هي  األسرة 

1997  .) 
يف إكمال ما بدأت به األسرة كما أن املؤسسة االجتماعية الثانية، وهي املدرسة، هلا دور ابرز   

تقدير الذات )حامد زهران،  بناء  التأثري اإلجيايب يف  جتاه الطفل. فمهمتها الرتبوية الضخمة تساعد على 
 (.  1994اجلسماين،  

( أن الفرد الذي يبين تقدير ذات متدين عن  2010يقول "كويليام ) من عبد ربه علي شعبان،   
ألسرة أو املعلم )احلرمان العاطفي، الالمباالة يف التعامل الرتبوي، اإلفراط  نفسه، يكون سببه التأثري السليب ل

أيضا من  يكون  نفسه،  إجيايب عن  تقدير ذات  لديه  الذي  الفرد  املعاملة...(. وكذالك  يف احلرص، سوء 
 أتثري األسرة أو املعلم )التواصل الرتبوي، االستجابة ملطالب النمو الوجدانية واملعرفية...(.  

 
 ف يتعلم الطفل تقييم فرديته الذاتية حنو احلرص على التدفق النفسي يف السلوك ؟  كي -6

املنبع هي    لكلمة التينية  القيمة، وهي ترمجة  اللغوي لتقدير الذات يشري إىل مفهوم  إن املفهوم 
مل   »  « estimateكلمة   إذا  لنفسه  يبين كياان  أن  للطفل  ميكن  لشيء". كيف  قيمة  "إعطاء  وتعين   ،
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من يتع املوجودة  اإلنسانية  الكائنات  حياة  ومناذج  القيم  نظام  مرجعية  وعلى  نفسه  يتعرف على  لم كيف 
حوله؟ يبدأ البناء للذات اإلنسانية بعملية التقدير اليت حتوي مفاهيم متعددة األبعاد، متكاملة فيما بينها، 

الذات القيمة  على  التعرف  وهو  التقدير،  عملية  الرئيسي يف  املغزى  أن  لتحقق  يطمح  إنسان  لفردية كل  ية 
يكّون لنفسه كياان يتميز بوجوده عن وجود اآلخرين. إن التعرف على القيمة الذاتية لفردية اإلنسان ميثل 

)سينج،   لذاته  الفرد  تقييم  إن  2005حماولة  ذاتية.  من كفاءات  امتالك جمموعة  شعور  لديه  فيتكون   ،)
ينمي شعور الثقة ابلنفس والقدرة على التكيف ومواجهة   شعور النفس بوجود حمصلة من الكفاءات الذاتية 

الصعاب. كما أن التقييم الذايت للنفس البشرية يضم عملية التقدير اليت هي تقييم الفرد لذاته بنفسه )كوبر  
أن يعمل من أجل احلفاظ على ما هو عليه من رشد 1967مسيث،   الفرد على  أيضا حرص  (، وتعين 

إن حك وقيمي.  ونفسي  وأيضا عقلي  وجناحات  وكفاءات  قدرات  من  عليه  هي  مبا  نفسه  على  الفرد  م 
حدود ما هي عليه وما ميكن أن ترتقي إليه من املعرفة ابإلمكانيات واستخدام الوسائل، جل هذه العناصر 
إن  الذات.  تقدير  عملية  نطاق  يف  تدخل  و  الذاتية،  خربته  وعن  نفسه،   حنو  الفرد  اجتاهات  عن  تعرب 

رائي للذات هو ما يضم السلف من القول، وتتمخض عنه اخلربة الذاتية اليت هي وعي حقيقي  التقدير اإلج
ابلنفس ورؤية بنائية عما متثله حقيقة نفسية الفرد، وهي بعيدة كل البعد عما قد يغلوا فيه الفرد عن نفسه 

 الفرد لذاته، كما  (. إن التقدير اإلجرائي للذات يقصي تغايل1989يف تقديره لذاته )عبد الوهاب كامل،  
الفرد حنو الدونية واإلحساس ابلنقص )أكرم رضا،   يقصي احلط من قدرها وعدم إعطاء حقها، فينحدر 

(، فينجر عن ذالك إمهال حق الذات يف الوجود، وإقصائها من حظرية بناء الفردية الذاتية لوجود  2007
عملية هو  الذات  تقدير  أن  إىل  ذالك  مع  اإلشارة  وجيب  ووجدانية،    اإلنسان.  وحسية  إدراكية  معرفية 

(، وال ينتهي 1979ويرتقي تصور الفرد لذاته ابستمرار، من الذات املوجودة إىل الذات املرغوبة )روزنبريغ،  
بناء تصور الفرد لذاته وتقديرها عند حدود اجملال الطبيعي املوضوعي، بل يتعداه ليصبح عامل اخلربة الذاتية  

ظاهرايت، أي عامل ما ميكن أن حيدث ولو مل حيدث بعد، ومل خيرج بعد عن نطاق  للفرد من مستوى العامل ال
 (.  1987عمل خميلة اإلنسان، املخيلة ذات القدرة الفائقة )رودجرس من أمحد أبو زيد، 

 
النفسي يف  -7 التدفق  الذات عند الطفل يف تربيته على إحداث  لبناء تقدير  النمائي  املشوار 

  السلوك: 
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تقدير ذاته وبناء مشاعر أولية حول ذاته يف األسبوع السادس من الوالدة )ريزوتر،  يبدأ الطفل  
التاريخ(، فتتشكل لديه ردود أفعال انفعالية تواصلية وفقا للكيفية اليت يتعامل هبا معه الوسط االجتماعي،  

دير الذات يكون  وذالك يف إطار قضاء حاجياته النمائية اجلسمية والنفسية واالجتماعية. كما أن بناء تق
للطفل، وتبعا   التكيف  تبعا لدرجة جناح عملية  النمو،  متفاوات من طفل آلخر يف كل مرحلة من مراحل 
النمائية. كما   لقضاء حاجياته  به  واملهتمني  الطفل  املهمني يف عني  استجابة األشخاص  لكيفية  كذالك 

ل احلب واحلنان غري املشروط، وجيب أن ميكن اعتبار أن بناء مفهوم الذات اإلجيايب هو نتيجة تلقي الطف
الثقة   وبناء  للذات،  اإلجيايب  اإلدراك  لديه  فينشأ  االجتماعية،  املعاملة  سلوكيات  يف  للطفل  ذالك  يظهر 

 (. 2010ابلنفس، واإلحساس املوضوعي ابلرضا عنها )عبد ربه علي شعبان، 
  

 ماذا جيلب بناء تقدير الذات للطفل؟  -8
ير الذات عند الطفل هتدف إىل إعطاء اإلنسان متانة اجتماعية لفرديته إن االنطالقة يف بناء تقد

الذاتية. وحتقيق هذا اهلدف يف حياة اإلنسان يولد اإلحساس ابهلوية الشخصية للطفل مع الشعور ابألمن 
بيئته االجتماع يتلقاها الطفل من  الراجعة اليت  التغذية  ية  والثقة ابلنفس. ويرجع حتقيق ذالك ال حمالة إىل 

(. كما أن للتغذية الراجعة دور يف توليد القدرة لدى الطفل على أن يفكر يف حياته لكي  1993)رافيين،  
تكون عنده رؤية واضحة من أجل بناء مشروع احلياة، حتديد أهداف، وحتقيق جناحات مصريية من وجوده  

تولد لديه أيضا الشعور ابلكفاءة  يف العامل. وهذا ما جيعل الطفل يشعر مبتعة االنتمائية االجتماعية، كما ي
(. كل ذالك حيول الطفل، وهو يسري يف مشواره 1984والقيمة واألمهية الذاتية لنفسه ومن غريه )فيلكري،  

النمائي، إىل أن يبحث عن حياة ذات جودة، ويكون له فيها مشروع حيايت ينتظر منه التحقيق، ويكون  
 مليء ابإلجنازات والنجاحات.  

إحداث   -9 احلياة  عوامل  جودة  أتثري  من  الطفل  لدى  الدراسي  السلوك  يف  النفسي  التدفق 
 األسرية: 

إن عملية التحصيل الدراسي هي عملية فردية ذاتية تتوقف على مدى اكتساب املتعلم ملهارات  
ية التعلم،  وعلى مدى استيعاب املتعلم للمعلومات املدرسية املقررة. إهنا متثل القدرة على أداء املهمة املدرس

أيضا مقدار املعرفة 2004)كمال دسوقي،   (، أو هي جمموعة من مهارات التحصيل املعريف، كما متثل 
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النجاح املدرسي)عبد الرمحان عيساوي،  التعلم واملرور خبربات  التدريب على  املتعلم من  اليت حتصل عليها 
نما يعرفه أبنه ( مواصفات مثينة أخرى للتحصيل الدراسي حي1972(. ويضيف "فاخر عاقل" ) 1984

إن  أخرى.  جهة  من  املعريف  اإلجناز  حيّقق  نشط  وتعلم  جهة،  من  مهارات  توّلد  واستعداد،  إمكانية 
( عاقل"  وراء 1972تعريف"فاخر  من  هي  اليت  العوامل  عن  احلديث  ابب  يفتح  الدراسي  للتحصيل   )

ستعدادات واإلمكانيات،  إحداث التدفق النفسي يف السلوك املدرسي عند الطفل. يولد اإلنسان مزود ابال
لكي   اإلرادي،  التعلم  معرفية وجدانية، حترك سلوك  نفسية  عوامل  إىل  واإلمكانية  االستعداد  ولكن حيتاج 
يتحول مع التدريب إىل مهارات التعلم. إال أن مهارات التعلم النفسية الداخلية املصدر حتتاج إىل عوامل 

ومدرسية   -اجتماعية   حت   -أسرية  املصدر،  إن خارجية  املدرسي.  اإلجناز  لتحقيق  النشط  التعلم  فز على 
السلوك   يف  النفسي  التدفق  إحداث  ليتم  اخلارجية  االجتماعية  ابلعوامل  تقرتن  الداخلية  النفسية  العوامل 

 الدراسي لدى الطفل. 
 

 معامل التدفق النفسي يف السلوك املدرسي لدى الطفل:  -10
الدراسة، اال هلذه  املنهجية  املتطلبات  يتمدرسون يف استوجبت  األطفال،  من  قرتاب من جمموعة 

أحد املدارس االبتدائية اجلزائرية، من مدينة تلمسان، عددهم يناهز الستني طفال، وعمرهم عشرة إىل اثنا  
أقوايء  التالميذ  جمموعة  املدرسية،  للسنة  الدراسي  املعدل  أساس  على  جمموعتني  تشكيل  مت  سنة.  عشر 

فأكثر، وجمموعة منخفضي السلوك    15/20على معدل دراسي بدرجة    السلوك املدرسي، الذين حتصلوا 
 فأقل. 9/20املدرسي، والذين حتصلوا على معدل بدرجة 

ومن دراستنا لعالقة التدفق النفسي ومستوى األداء املدرسي، تبني من نتائج الدراسة وجود عالقة  
ارتباط وطيدة بني االستعداد للتدفق النفسي لدى التلميذ يف املوقف التعلمي ومستوى أدائه يف املدرسة.  

املرتفع للتدفق النفسي  فأكثر( أظهروا استعدادهم    15/20من التالميذ املتفوقني دراسيا )معدل      68%
 فأقل(.  9/20لدى التالميذ الضعفاء )معدل   %17يف املوقف التعّلمي، بينما ال تتعدى هذه النسبة 

يطرجم التلميذ املتفوق تدفقه النفسي يف السلوك املدرسي، يف قابليته العالية على اختاذ القرار يف  
عل ختتلط  ارتداد، ال  أو  مشقة  وبدون  املدرسية،  حيتفظ  املواقف   ، التعّلمية  ابملهمة  يقوم  وهو  األشياء  يه 

ابلرأي اإلجيايب واملرتفع القيمة عن نفسه يف كل األحوال، ال يشعر ابلضيق وال ابمللل يف املوقف الشديد،  
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إحساسه ابلضغط النفسي املدرسي إجيايب، ويرفع من مردوديته يف األداء املدرسي، سواء من حيث املقاومة  
 أيىب كثريا مبرور الوقت يف نشاطه املدرسي، ال يُنقص من حرصه على الرتكيز أكثر يف أو يف اإلجناز، ال 

نفسه   من  ينتظره  مبا  منشغال  دائما  يظهر  الواقع،  أمر  إىل  بسهولة  اليستسلم  العصيب،  التعّلمي  املوقف 
 واآلخرين من  القرابة، اعتماده على نفسه دوما يف زايدة.  

دراسيا، ك الضعيف  التلميذ  لطلب  أما  احلال  لزم  إذا  الصف  يف  الكالم  عليه  يصعب  ما  ثريا 
املساعدة، يرغب أن يغري أشياء كثرية ختصه يف حياته، لكن يشّد نفسه عليها إبقرار عدم االستطاعة على 
اجلديد،   الشيء  مع  التعامل  نفسه  يعّود  النفس،مل  وهتيئة  التحضري  عدم  من  وذالك  شيء،  يف  التغيري 

ع األشياء اجلديدة يف التعليم، مدة املهمات التعّلمية طويلة من دون حدود، وإذا أقر  ويستغرق وقتا كبريا م
املدعي   الواقع  ألمر  االستسالم  سوى  اخليار  له  ليس  الزمن،  عليه  ويطول  التعلم،  عملية  يف  ابالجتهاد 

ف املدرسة،  يف  السليب  النفسي  ابلضغط  يشعر  ما  وكثريا  متدين،  نفسه  عن  للرأي  تبنّيه  يف  للفشل،  يصري 
تعامله مع املوقف التعلمي، حبيس دفاعاته النفسية السلبية االنفعالية، كالقول أمام الفشل، أبن اآلخرين  
هم املسئولون عن ضعف مستواه املدرسي، ثقته بنفسه متدنية، وال يشعر ابلتحفيز، داخليا كان )الدافعية  

 يه يف التعلم(.  الذاتية( أم خارجيا )الشعور بتحفيز الوالدين واعتمادهم عل 
     

يف   -11 النفسي   التدفق  إحداث  على  ابلرتبية  عالقتها  يف  األسرة  حياة  جودة  معامل 
 السلوك املدرسي للطفل:  

األسرة  يف  للطفل،  االجتماعية  التنشئة  على  الرتبية  أساليب  أتثري  لدراسة  أقيمت  اليت  البحوث  إن 
مع الضغط النفسي األسري واملدرسي، بينت   واملدرسة، وكذالك البحوث اليت درست أمناط تعامل الطفل

وجود عالقة وطيدة بني العمق الثقايف ألمناط التعامل الرتبوي مع الطفل يف األسرة واملدرسة ومصري التلميذ  
 (. 2004الرتبوي )لطفي عبد الباسط إبراهيم، 

اجلزائري واملدرسي  األسري  الوسط  يف  للتلميذ  النفسي  الضغط  دراسة  نتائج  أظهرت  اجلو    كما  أن 
 (. 2011الرتبوي يف األسرة واملدرسة له عالقة ارتباطية طردية مع اإلجناز املدرسي )عبدي مسرية،  

وحنن بدوران، وعلى ضوء نتائج هذه الدراسات، وبعد طرحنا للسؤال حول ماهية الربط بني النجاح  
إحداث التدفق النفسي يف أنشطته  املدرسي للتلميذ وإمكانية إجياد الطفل يف األسرة فرص اكتساب مهارة  
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السلوكية، وخاصة املدرسية منها، حددان إجرائيا األبعاد الرتبوية الكيفية احملددة جلودة احلياة األسرية اليت  
 عولنا على فحصها يف هذه الدراسة وهي:

يف   -12 املدرسية  املراجعة  فرص  تضخيم  على  للطفل  املتدين  أو   / العايل  الوالدين  حرص 
 املنزل.

أو ال جيد الطفل يف األسرة دعم الوالدين الكايف والناجع، ملقاومة ضعف الرتكيز   جيد/ -13
 وعدم القدرة على القيام ابلعمل املدرسي يف املنزل. 

الوالدين مكثف/ أو ضعيف يف حياة الطفل، ملساعدة هذا األخري على   -14 إن حضور 
 مقاومة قلق املستقبل املدرسي.

قلق    -15 التلميذ  يضايق  أو  يضايق/  يف ال  املدرسية  الواجبات  أداء  على  الزائد  الوالدين 
 املنزل.

 الطفل هو مع/ أو ضد انتقاد الوالدين لتصرفاته الشخصية.    -16
 الطفل مع/ أو ضد تدخل الوالدين يف شؤونه اخلاصة.  -17
 يضايق الطفل/ أو ال يضايقه عدم فهم الوالدين ملتطلباته الدراسية.  -18
امج التلفزيونية الكثرية يف املنزل سبب يف تقصريه  الطفل يرى/ أو ال يرى يف متابعة الرب   -19

 ألداء الواجبات املدرسية يف املنزل. 
يضايق الطفل/ أو ال يضايقه شدة تداول اختالف آرائه مع آراء الوالدين يف كثري من    -20

 مواضع احلياة. 
 يضايق الطفل/  أو ال يضايقه كثريا ضعف تقدمي النصح واإلرشاد بداخل األسرة.     -21

ف  لدى  وبعد  النفسي  ابلتدفق  األسرة  حياة  جودة  عالقة  مدى  على  للتعرف  البنود  هذه  حص 
احلياة   جودة  يف  عالية  إحصائية  داللة  له  تفاوت  وجود  الدراسة  نتائج  بينت  املدرسي،  يف سلوكه  طفلها 

هذه    مقابل. إن  %70األسرية لصاحل أسر املتفوقني دراسيا )تقريبا يف كل األبعاد املذكورة إجرائيا بنسبة  
النتيجة إن دلت على شيء إمنا تدل على أن سبب التدفق النفسي املرتفع للمتفوقني يف السلوك املدرسي  
يرجع بقوة إىل جودة احلياة األسرية العالية ألسرهم ابملقارنة مع أسر ضعفاء التحصيل الدراسي. كما تبني 

جودة بني  االحندار  حتليل  يف  بيتا  قيمة  حساب  من  الدراسة،  هذه  احلياة    يف  وجودة  األسرية  احلياة 
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املدرسي   النشاط  النفسي يف  التدفق  إحداث  األكثر أتثريا على  املتغري  أن  والنفسية  واملدرسية  االجتماعية 
، وهي القيمة األعلى(. وهذا إن دل  0.295لدى التلميذ بتمثل يف جودة احلياة األسرية  )قيمة االحندار

كانت متارس دورها الرتبوي الرائد، ذوي اجلودة العالية يف البعد  على شيء إمنا يدل على أن األسرة، إذا  
  0,104( واالجتماعي ) قيمة االحندار0,049( واملدرسي )قيمة االحندار  0.009الثقايف )قيمة االحندار

(، فإهنا تضمن لطفلها حظوظ واعدة إلحداث التدفق النفسي يف األنشطة السلوكية اليت أدرك الطفل مع 
يف أمهية استيعاهبا  بقوة  يؤكد  ما  وهذا  احلياة.  يف  التصرف   حسن  ومهارة  احلسنة  القدوة  جودة  األسرة   

التنشئة االجتماعية   أن تلعبه يف اجملتمع لكي تنجح عملية  الرئيسي الذي جيب  األسرة من خالل دورها 
 للطفل. 
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Education and quality of life in the family in the light of psychological 
flow theory  
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Summary : 

 

 In this paper, The researcher attempts to indicate in what way the 

family quality life promote the psychic flow investment in the child school 

behavior. The family education mobilize the psychic resources of the child 

starting from hedonic being to eudemonic adaptation which control orient 

and optimize the flow humans behaviors. The psychic child life 

consequently passes to superior notch.  
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