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الدراسة إلى الكشف  نفا اسف أب اد فأت ال فدفو  األفدا ا هفداغذ اال راجفة ال ا  فة  دفته
الداألفف،ةذ االشفف در دففأل ،تو اال ففدالم اففتا الت ففأرا  اال ،ففدجأ ذ افاففدام الففدنى الففاا ىذ ال   تفف  

ر ض( فى ال ،صتل الدراسى لدى نتنة  كدنت ففى نلى الت تة انستأم الدقتذ الطبت ة ذا تة ال
( طألًبفففأ اطألبفففًة  فففا طففلث الة قفففة ال أل فففة  نفففأب( ففففى ال  صصفففأ  452صففدر  أ الن أةتفففة  فففا  

ال لتتة اا تاتة دتلتة ال  بتفة  أ  فة ان فأق اقفد  فو  طبتفو  اتفأق ال فدفو  إنفداتن البفأ  تا(ذ اقفد 
ب(ق اقففد  دصففلت 2014/2015الجففأ  ى    ففو ال،صففدى نلففى تر ففأ  الطففلث فففى ن أجففة ال ففأب
 د فأت ال فدفو ففى ال ،صفتل الدراسفىذ  0.01الن أةج إلفى ا فدت  فر ت  تاى إ صفأةًتأ ننفد  سف دى 

ا أنفففت ا د فففأت الدالفففة هفففىن األفففدا ا هفففداغذ ال راجفففة ال ا  فففةذ الشففف در دفففأل ،تو اال فففدالم افففتا 
تنتأ  أم د فدى فافدام الفدنى الفاا ىذ الت أرا  اال ،دجأ ذ ال   ت  نلى الت تة انستأم الدقتذ ا

  قاالطبت ة ذا تة الر ض غت  تالة إ صأةًتأ
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ن  ن ففففأ ال نأصفففف   ففففا   ةأنلففففة  جتدنففففة   ضففففتا   كأ لففففة  نظد ففففة ال  لتتتففففة ال تلتففففة
 التنظد ففففة  لفففف  صففففدى ا ظ فففف  اغت هففففأذ ال اففففد و ااتاا  الدراسففففىذ االتففففن ج االت لففففوذ الطألفففف ذ
 كأم التأ الدراسىذ ال ،صتل اهت أ  ا ال  لتتتة الت   أ   ا  جتدنة فى الت  لةة د نأص هأ

 اا سفف   الطألفف   تففأ  فففى كبتفف   اهتتففة ذا الدراسففى ال ،صففتل  ففا    ة ففة لتسفف د أ  الةفف ت الففد 
 ال ،صفتل ففى  سف و ال فى ال دا فل تراسفة إلى البأ  تا  ا ال ديد ا جه فاد سداءذ نلى االتج تع
 -ا فد  ةفأهتو نلفو الفنةي ابججفأاى -ال ل ال دفو ا د هاه ال دا لذ  تث ُج فد ال فدفو ق الدراسى

 د،ألفة  ا  نفة اا نتفأى الت فأب ففى الةف ت جسف ر    ننفد أ   ،افو إججأاتفة ظأه  خب   ذا تة   تي 
 السف تد  ،تد  ال،تأ  فى االاتتة اال دغ الت نى ألةأءإ نلى كتأ جسأند ال دفو  د بةذ انة ألتة

 ق( (13 ذ2013  لا ذ ااد
ا ،ففدا ال ففدفو ننففد أ جتففدم الةفف ت  نففد ًجأ اا  سفف ر ًقأ دصففدر   ت ةففة فففى نشففأ   ففأ  ففا 
ا ل ذل  النشفأ  ففى  فد ذا فهذ اهفى  ألفة ينسفى فت فأ التف ء ذا فهذ ا  طفأي  الف  ا  فا افتا يدجفه 

ا ففد  تام شفف در  نففه دففهذ ا ،ففدا   ففألى اا  ففدفو  لاففأةى لكففل ف ففل ا ففل    ففة ا ففل  ةكتفف  فففى 
 سأرذ ابأل ألى هى  ألة  س دلى نلى الت ء دتأفة  نظد أ  ش صفت هذ ا دف فه إلفى ام يدظف  

 (Csikszentmihalyi, 1995). كل قدرا ه اإ تأنتأ ه ا  أرا ه إلى اقصى  د  تتا 
ال ففففففدفو نلففففففى انففففففهن   ألففففففة ججففففففد فت ففففففأ  (Csikszentmihalyi, 1990)  صفففففف ا 

ففففففى النشفففففأ  اا ال تفففففل الفففففاى جافففففدب دفففففه  فففففع  intenselyالتففففف ء نةسفففففه  نفففففد ًجأ دصفففففدر   ت ةفففففة 
 جأهففففل  ففففأب  ى انشففففطة اا   ففففأب اخفففف ىس  ففففع  ،اففففو  ألففففة  ففففا ا سفففف ت أ  الش صففففى جافففف ره 

سففففف  دات لبفففففاى  فففففل التج فففففدت الةففففف ت لتجففففف ت الاتفففففأب دألة فففففل اا ال تفففففل اا اتاء الت تفففففة لفففففاا  أ اا 
 ا ك  ي  ل الدقت بنجأل هاه الت تةق 

الطفففلث    ة فففى  ي تتففف الت  ةفففع  فففا ا تاء ا كفففأتجتى  تفففث  ال فففدفو دألتسففف دى  ا ففف  ب 
 سففأق دألاففدر  نلففى الفف ،توذ اال ففى   ففد  ففا ال صففأة  ال ففى  تسفف  دففأل   ت  ال ففألى ااب ال ففدفو

أ فففى  ففد ال ففدفو   ففد  ،ةفف   ا ترفففر  تاخلًتفف خبفف  ق ا تففث ام (Eklund, 1996) ا تاء الت  ةففع
لى  ك ار خب ا  ال دفوذ ا  فد هفاا ا  ف  إة ت جس ى ذ فإم الintrinsically rewardingذا  أ 

 تفث ينتفى ا فف ات التسف د أ   سpersonal growth تتفأن ب ان افأةى ي  فد  فا النتفد الش صفى 

                                           
(

 (.أو الصفحات رقم الصفحة ،ث طريقة التوثيق التالية: )اسم الباحث أو الباحثين ، سنة النشراتبع الباح (
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 & Nakamura)الت  ة فففة  فففا الت فففأرا   تنتفففأ ينجففف ام ال ،فففدجأ  الت  بطفففة دأ نشفففطة 

Csikszentmihalyi, 2009; Shernoff et al., 2003) تفا النظف  لل فدفو دأن بفأره كتفأ جتق
قد  ن،د النتد الش صفى االف  لو  م التف ء ج، فأس دأسف ت ار إلفى  ،فدى نةسفه لل،ةفأة نلفى خبف   

 & Landhauβer)كتففأ جة فف ض ق (Kubey & Csikszentmihalyi, 1990)ال ففدفو 

Keller, 2012) ام ال دفو جج  ام جتدم له  ر ت   بأش  اغت   بأش  نلى ا تاءق 
ام ال ففففدفو يفففف  ب  دففففأ تاء الجتففففد  (Engeser & Rheinberg, 2008)ا فففف ى 

 لسببتا هتأن
  قأفى  د ذا      ل ا تاء جج  ام    ة ة ال دفو ج د  ألة اظتةتةام  

  ام ا ف ات الايا جتف ام د بف   ال فدفو جتدنفدم  فدفدنتا دصفدر  اك ف  ل نةتفا    فد  فا
  ال فدفو  ف   اخف ىذ  تفأ جضف دم انشطة ال  لوذ س ًتأ ن،د الت ار دألت  د  ا خبف ا

ال فدفو نلفى انفه قفد  تاف تفة ن،فد الال ذ جتتا النظ  إلى   نةس و   أب اك    ،دًجأق
  قexcellence   تألا 
ام خبفف   ال ففدفو  ففدفع ا ففف ات ن،ففد إتار  اقفف  و دة ألتففةذ  (Mindelson, 2007)ا شففت  

 اهد  أ يؤتى إلى نتل اك   اا كأر ة ا ةأء ق 
الطفففلث    ة فففى ال فففدفو جتدنفففدم ذاا ش صفففتة ذا تفففة الرففف ض  لففف  ال فففى   تتففف  كتفففأ ام 

دألتس دى الت  ةع  ا  ادي  الفاا ذ االافدر  اابرات  نلفى الف ،تو ففى ان بفأه وذ االتسف دى الت  ةفع 
 ا ال   ت ذ اال د ه ن،د ال دغذ االداف تفة الداخلتفةذ االن نفة ن،فد ا سف ت أ  دألنشفأ  الفاى ففى 

 تفففأ ج ففف ل  فففا  ذ(Mendelson, 2007, 10-11)اال د فففه التسففف ابلى ال ةفففأ لى    نفففأاى التفففد
 التس د أ  الت  ة ة  ا ا تاءق

تراسففة  (Schuler, 2007)طففأر ال لقففة اففتا ال ففدفو اال ،صففتل الدراسففىذ ا فف ى إافففى 
اففتا  إ صففأةًتألففدى الطففلث الففايا يدرسففدم  افف ر فففى نلففو الففنةي اقففد ا ففد نلقففة  د بففة اتالففة 

 ال دفو فى  داق  ال  لو االدر أ  الن أةتةق خب ا  
إلففى ال نبففؤ دأل ،صففتل الدراسففى  ففا خففلى  (Kim & Seo, 2013)كتففأ سفف ت تراسففة 

(  ففا طففلث الجأ  ففةق اقففد  ففو  طبتففو  اتففأق  ففدفو 278اد ففأت ال ففدفو لففدى نتنففة الفف  نففدتهأ  
در  اد فأت ال فدفو ق اقد اسة   ن أةج  ،لتل ا ن،دار نا قف(Kim, Tak & Lee, 2010)ال  لو 

 انففد أس الة ففل االففدنىذ اال بفف   ذا تففة الرفف ضذ ا ،ففدى الدقففت( نلففى ال نبففؤ دأل ،صففتل الدراسففى 
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نلى ن،د  د   اتاى إ صفأةًتأذ اتنتفأ ي نبفر فافدام الفدنى الفاا ى دأل ،صفتل الدراسفى نلفى ن،فد 
ال ،صففتل  %  ففا ال بففأيا فففى17.5سففأل  اتاى إ صففأةًتأذ ا شفف  ا  لفف  ا د ففأت فففى  ةسففت  ن،ففد 

الدراسىق اب د اتخأى  فل  فان ال نظفتو الفاا ىذ اابر فأء ا كفأتجتى اشفأر  الن فأةج إلفى ا شف  ا 
%  ففا ال بففأيا فففى 28.4اد ففأت ال ففدفو اندا ففل ال نظففتو الففاا ى اابر ففأء الة ففأى فففى  ةسففت  ن،ففد 

 ال ،صتل ا كأتجتىق  

ابر ففأء اال ،صففتل إلففى د،ففث ال لقففة اففتا ال ففدفو ا  (Seo, 2011)اقففد هففدفت تراسففة 
الدراسففىذ فضففًل نففا قففدر  اد ففأت ال ففدفو نلففى ال نبففؤ دأل ،صففتل الدراسففى لففدى نتنففة الفف  نففدتهأ 

ذ  (Suk & Kang, 2007)(  ففا طففلث الجأ  ففةق اقففد  ففو  طبتففو  اتففأق ال ففدفو172 
اال،صدى نلى تر أ  ال ،صتل الدراسى فى ا  ،أم نص  ال أب فى  أت  نلو النةي ال  بفدىق 

أر  الن فففأةج إلفففى نفففدب ت لفففة ال لقفففة افففتا ال فففدفو اا تاء ا كفففأتجتىق ابأسففف  داب  ،لتفففل اقفففد اشففف
ا ن،ففدار الت  ففدت   ففع اتخففأى اد ففأت ال ففدفو فففى ال طففد  ا الففىذ ا  رتفف ا  ابر ففأء فففى ال طففد  

 ال أنتة( اشأر  الن أةج إلى ام د د  ،دى الدقت هد التنبئ الد تد دأ تاء ا كأتجتىق 

 تراسف تا فف نت تا هفدفت  فًل  (Engeser & Rheinberg, 2008)تراسفة  كتأ  ضتنت
ذ  تففث  ففو  ى اللرففة الة نسففتة ااب صففأء ن تففأ إلففى د،ففث ال لقففة اففتا ال ففدفو اال ،صففتل فففى  ففأت

قتففففأق  سفففف دى ال ففففدفو فففففى  افففف ر اللرففففة الة نسففففتة  الدراسففففة ا الففففى(ذ اا نففففأء ال تففففل نلففففى   ففففأب 
قففد اكففد  ن ففأةج الدراسفف تا نلففى انففه  د ففد نلقففة  د بففة اتالففة ا  صففأء  فففى الدراسففة ال أنتففة(ذ ا 

ذ ا ال   ع  Self- assessedاتا ال دفو اال ادب فى نتلتة ال  لو التاتو دصدر  ذا تة  إ صأةًتأ
أ اتاى ا  د ًبفففالفففدر أ  الن أةتفففةق  تفففأ اشفففأر  ن فففأةج  ،لتفففل ا ن،فففدار إلفففى ام ال فففدفو ي نبفففر  نبفففؤً 

 تى   ى د د ال ،تو فى الت  فة السأداةقدأ تاء ا كأتج إ صأةًتأ

نتا ة ال لقأ  اتا قلو ا خ بفأر اابر فأء  (Mendelson, 2007)كتأ  أالت تراسة 
 ا طلث الجأ  ةق اقد  فو  135ا كأتجتىذ اال دفوذ اال ،صتل الدراسى لدى نتنة ال  ندتهأ 

سفف  الت ففد   ذ ا سففأث   د (Jackson & Marsh, 1996) طبتففو  اتففأق ال ففدفو  ،ألففة 
 إ صفأةًتأالةصلتة فى ن أجة ال أب الجأ  ىق اقد  دصفلت الدراسفة إلفى ا فدت نلقفة  د بفة اتالفة 

اففتا ال ففدفو ا  دسفف  الت ففد   الةصففلتة ا ففال  ا تاء ا كففأتجتىق اتنتففأ اشففأر  إلففى نففدب ا ففدت 
  ر ت  تاى إ صأةًتأ لل دفو فى   دس  الت د   الةصلتة اا ا تاء ا كأتجتىق 
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إلى  (Zhou, 2011; Joo et al., 2012; 2015)كتأ اسة   ن أةج تراسأ   ل  ان  
ا فففدت نلقفففة  د بفففة اتالفففة إ صفففأةًتأ افففتا ال فففدفو اال ،صفففتل الدراسفففىس فضفففًل نفففا ا فففدت  فففر ت  

 Jackson et) د   ا بأش  اتاى إ صأةًتأ لل دفو فى ال ،صتل الدراسىق  تأ  دصلت تراسة 

al., 2001) اتنتفففأ ا فففد  تراسفففة ذ إ صفففأةًتأفو ي نبفففر دفففأ تاء  نبفففًؤا  د ًبفففأ اتاى إلفففى ام ال فففد
(Demerouti, 2006)  انفه    د فد نلقفة تالفة افتا ال فدفو اا تاءذ ففى  فتا ام ال ةأنفل افتا

  أ فى ا تاءق  صأةتً إال دفو االدنى  أم له  ر ت  تاى 

شففتلة الدراسففة ال،ألتففة فففى الكشفف  نففا إسفف أب اد ففأت  ففا خففلى ال فف ض السففأاو   ،ففدت  
ال ففدفو  األففدا ا هففداغذ اال راجففة ال ا  ففة الداألفف،ةذ االشفف در دففأل ،تو اال ففدالم اففتا الت ففأرا  

ض( الطبت فة ذا تفة الرف  تذ ال   تف  نلفى الت تفة انسفتأم الدقفاال ،دجأ ذ افافدام الفدنى الفاا ىذ 
  أ  ة ان أ؟  -ة ال  بتةفى ال ،صتل الدراسى لدى نتنة  ا طلث  لت

ال نبفؤ دأل ،صفتل الدراسفى  فا خفلى اد فأت ال فدفو لفدى نتنفة  س ى الدراسة ال،ألتة إلفى 
  أ  ة ان أق  - ا طلث الة قة ال أل ة  نأب( دتلتة ال  بتة

 رتففف ا  الت تفففة ففففى  جفففأى نلفففو الفففنةي  لافففى الدراسفففة    فففًدا  فففا الضفففدء نلفففى ا فففد الت 
ابججففأاىذ اهففد   رتفف  ال ففدفو  تففث لففو ينففل الاففدر الكففأفى  ففا الب،ففث اخصدًصففأ نلففى 

  س دى الدراسأ  ال  بتةق 

   د ففة ننأجففة الاففأةتتا نلففى ال تلتففة ال  لتتتففة إلففى اهتتففة   رتفف  ال ففدفو  ر ففد الت رتفف ا 
  ا التس د أ  ال ،صتلتة للطلثق ابججأاتة ال ى  س و فى ار اأء انتد الة ت ا   د 

  سفف و الدراسففة ال،ألتففة  ففا خففلى انففأء  اتففأق  ديففد لل ففدفو اال ،اففو  ففا انت ففه ال أ لتففة 
 ا ؤش ا ه الستتد    ة فى ا  اء  جأى الب،ث فى ال دفوق 

  ا س ةأت   تأ سدغ  سة  ننفه الدراسفة  فا ن فأةج ففى ف فو للفدار الفاى يل بفه ال فدفو ففى
 تة ال  لتتتة اهدن ال ،صتل الدراسىق ا د ندا ج ال تل
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 سففف و اد فففأت ال فففدفو  األفففدا ا هفففداغذ اال راجفففة ال ا  فففة الداألففف،ةذ االشففف در دفففأل ،تو 
تذ انسفتأم الدقف ذال   تف  نلفى الت تفةاال دالم افتا الت فأرا  اال ،فدجأ ذ افافدام الفدنى الفاا ىذ 

 ل الدراسىقض( فى ال ،صتالطبت ة ذا تة الر  

 :Flowق ــــــــــأواًل: التدف   
لافد اففدا ا ه تفأب دتة ففدب ال فدفو  نففا السفف تنتأ   فا الافف م التأألفى نلففى يفد نففألو الففنةي 

 -1965فففى اط ا  ففه للففد  دراه نففأب  -ا    تففى الجنسففتة التجفف ى ا صففل  ت ففى  شففت  ن تت ى
   ففا التنشففدرا  ا الففى  ففا الدراسففأ  ال ففى  افف ر دشففتل رسففتى  ففأ اذلفف  قبففل ن،ففد نشفف  سففندا

اطلو نلته  شت  ن تت ى فتتأ د د " خب   ال دفو" ال فى ظ ف   ففى اد،أ فه افدًءا  فا  افأى  نشفدر 
 Play and Intrinsicفففى  جلففة نلففو الففنةي ا نسففأنى د نففدام "الل فف  االتتأففف   الداخلتففة 

Rewards اء التلفففل االالفففو "ذ  فففو ففففى   فففأث د نفففدام "  فففأارBeyond Boredom and 

Anxiety  "(Csikszentmihalyi, 1975) ق ا  ضف   فا ننفدام هفاا الك فأث ام   تفة نتفل
   شت  ن تت ى هى  ،أالة لة و ا ةست  ا س ت أ  ابنسأنى ارغبة ا ف ات فى الش در دألس أت ق

  -ا  كدم ال دفو  ا ا د أت اآل تةن
 Clear Goals andذيدددغ اضعا غدددغ ميدددع اض    دددغ   األهددد ال اضحا دددتغ حاض    -1

Unambiguous Feedback 
ج،ففدا ال فففدفو ففففى التافففأب ا اى ننفففد أ  كفففدم هنففأا اهفففداغ ااألففف،ة ج،فففأاى الةففف ت الدصفففدى 

 تفث   تفل  ا هفداغ نلفى  ،ديفد ا  جفأه س إلت أذ انند أ  د فد  راجفة را  فة ااألف،ة نفا اتاء الةف ت
 د ته ا   ت  ا ن بفأه  فد  طد لفة  ال دغ فى  دنه يؤتى إلىناالر ض للسلداق ا كتا اهتتة األدا 

 كةفففففففى الةففففففف ت ففففففففى  ،اتفففففففو خبففففففف   ال فففففففدفوذ فضفففففففًل نفففففففا ا سففففففف ةأت   فففففففا قفففففففدرا  الةففففففف ت اصفففففففال أ 
(Csikszentmihalyi, 1993: 179) كتأ   تل ال راجة ال ا  ة الةدر فة نلفى    ففة الةف ت دتفدى  ق

 فففأ ام ج فففدى اا ج،فففأفس نلفففى التسفففأر ال،فففألى  فففا  اد فففه دصفففدر   تفففد  ففففى النشفففأ ذ ا ةففف ض نلتفففه إ
 ق (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005, 602)الة ل

 :Challenge - Skill Balanceاض حزان  ين اض ت يات حاض  اعات  -2
ُج د ال فدالم افتا الت فأرا  اال ،فدجأ   فا التتدنفأ  الت تفة ل بف   ال فدفوق اننفد أ  كفدم 

أرا     ة تا ا  لةتتاذ فإم ان بأه الة ت  له جتدم  طلدث لل   ت  نلفى الت تفة ال ،دجأ  االت 
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 ال فففففففففى فففففففففففى   نففففففففففأاى التفففففففففدذ ا تتففففففففففا ام   نففففففففففد  ال ،ففففففففففدجأ  طبًافففففففففأ ل نففففففففففد  اهففففففففففداغ النشففففففففففأ 
(Csikszentmihalyi, 1993, 181)إتراا الةفف ت لل ،ففدجأ  االت ففأرا    ي طلفف  كتففأ ام  ق
 ف لةو ال ،ففدجأ  التدر فة  فع الت فأرا  دشفتل  تفدذ فففإم دألضف ار  ا دتهفأ التدألفدنىق اننفد أ 

ا ن بأه جتدم  س ر    تأً أذ الد ام ال ،دجأ   جأال  الت أرا ذ فإم الة ت جصب  قلًاأس الد ام 
الت أرا   جأال  ال ،دجأ ذ فإم الة ت جس  خى  و جش   دألتلفلق ا افدب  لف  ال،فأ   الش صفتة 

  للبتئففة  ففدفع الةفف ت ن،ففد   ففديل السففلدا  ففا ا ففل ال فف اث  ففا  راجففة را  ففة نففا ال لقففة الت رتفف  
 ال،ففففففففففففففففأ   الش صففففففففففففففففتة التنةفففففففففففففففف   دصففففففففففففففففدر  اك فففففففففففففففف  اإنففففففففففففففففأت  الففففففففففففففففدخدى فففففففففففففففففى ال ففففففففففففففففدفو

(Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005, 601-602)ق  
  :Merging of Action And Awarenessان  اج اضفغل حاضحعى  -3

نى هففد ال ل ففة ا ك فف  األففدً أ ل بفف   ال ففدفوق االةفف ت فففى ُج ففد ا نففد أس اففتا الة ففل االففد 
ن اى انفه اا   درف ألفه الكفا غتف  اا   dualistic perspectiveال فدفو لفتي لدجفه  نظفدر  نفأةى 

ااا ففهق ا  ففى يفف و ال،ةففأة نلففى ال ففدفوذ فففإم الةفف ت   جتتنففه ام جةكفف  اا ي ر ففل فففى ف ففل الففدنى 
جتتا للت ء ام يدرا النشأ   ا " ال أرس"ذ فإم ال دفو ذا هق انند أ جصب  الدنى  دل ذ د،تث 

ي دقفف ق الففال ذ جتففدم  ففا الصفف   ال،ةففأة نلففى ال ففدفو  ى اقففت  ففا الفف  ا اففدام اناطأنففأ  
ل،ظتفففة نلفففى ا قفففلق ا ،فففدا  لففف  ا ناطأنفففأ  ننفففد أ  لتفففع ال سفففأ    ففففى ال افففلن " هفففل ا تى 

ف ل ذل ؟ "ذ انند أ جتدم الة ت فى  لافة دشتل  تد؟ " "  أ الاى اف له هنأ؟ " " هل جج  نلّى 
 ق (Csikszentmihalyi, 1975, 38)  دفوذ فإم  ل  ال سأ    ابسأطة    ر ى إلى ال ال

  :Loss of Self-Consciousnessفق ان اضحعى اضذا ى  -4
يد ففففففد فففففففى ال،تففففففأ  التد تففففففة انففففففدا     ففففففدت   ففففففا ا نشففففففرأ   ال ففففففى غألًبففففففأ  ففففففأ  سففففففب  

الكفففففا ننفففففد أ نسففففف ر   دصفففففدر  نتتافففففة ففففففى  فففففأ نة لفففففهذ ففففففإم الت فففففأاغ الةدألفففففى ففففففى الفففففدنىذ 
ففففى انةسففففنأ ا تفففف  نبففففداذ ا ففففأ اذا الت  لافففة دألففففاا   ب  ففففد نففففا    تففف  ابن بففففأ س ا ففففا  ففففو   نةكفففف  

ا  ج نفففففى نسففففتأم الفففففاا  ق (Csikszentmihalyi, 1993, 185) كففففأم اآلخفففف  ا ج،بدننفففففأ اب  
self-forgetfulness  الةفففف ت ا  صفففففأى  ففففع ااق ففففه البفففففدنى ال ففففأ  دففففهق اففففففى انففففه فففففى ال فففففدفو جةاففففد
جصفففففب  الةففففف ت اك ففففف  انًتفففففأ  ت ًةفففففأ دأل تلتفففففأ  الداخلتفففففة  -اربتفففففأ ففففففى   ظت فففففأ -د ففففش انشفففففطة ال فففففدفو

(Csikszentmihalyi, 1975, 43)ق 
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 Concentration on the Task atاض عكيز عضى اض   غ اض ى فى   ناحل اضي   -4

Hand: 
   تفف  ا ن بففأه الكأ ففل نلففى الت تففة ال ففى فففى   نففأاى التففد  تففأ   يففد    طلفف  خبفف   ال ففدفو     

 جفففأً  ففففى ال افففل للت لد فففأ  غتففف  ذا  الصفففلةس  تفففث ج  ةفففى الت تففف  الفففاى   يففف  ب  دألت تفففةذ 
 ;Csikszentmihalyi, 1990, 58) ا  دقففففف  الت فففففأاغ اال تفففففدب دصفففففدر   ؤق فففففة

Csikszentmihalyi, 1993, 178) ت  ال تتو اداره إلى ال   تف  نلفى ا ؤتى   ل هاا ال ق  
 psychic energyال،أأل ذ الال   تتل التشأكل االت أاغ ال ى هى اس ن اغ للطأقة النةستة 

ففففى ال،تفففأ  التد تفففة إلفففى ا خ ةفففأءق ا اففف ر ا فففف ات نسفففتأم   فففأنب و  م   أففففة ال بففف    ،فففدى تام 
 ق (Csikszentmihalyi, 1993, 184)ال ر ل فى التأألى اا التس ابل 

 The Feelingاضشغحع  اض تكم فى أفغال اضفع ، حاضسيطعة عضى   طض ات اض يئغ  -5

of Control : 
 دص  خب   ال دفو نأت  نلى ان أ  نطدى نلى اب سأق دأل ،توذ اا ا  بت  اك   تقفة  فنا  

ل،تفأ  فى اب سأق دألالو الت  لو دةادام الستط   الاى هفد ال،فأى ففى الك تف   فا التداقف  ففى ا
ق افى ال،تأ  التد تة يد د ال ديد  ا الل دالنأ  (Csikszentmihalyi, 1990, 59)الطبت تة 

imponderables  ال فى جتتفا ام  فؤ   نلتنففأذ  تفأ  د فد الك تف   ففا ا  فداا ال فى  كفدم لففدينأ
ًنففأ قففد  اقففل فففى السففتط   نلت ففأذ اتنتففأ فففى ال ففدفو نلففى الفف غو  ففا ذلفف ذ فإننففأ نفف ى ام الفف ،تو  تت

(Csikszentmihalyi, 1993, 182) ق 

 :Transformation of Time   تحل اضحقت -6
نند أ نس ر   فى خب ا  ال دفو فإننأ ندرا ام الدقت لو ج د جت  دألط  اة الت  أت   تأ 
يبدا فى الداقعق ا ا ر   ظو ا ف ات دصةة نأ ة ام الدقت جت  دصدر  اس   دت ت   ا الت  أتق 

فافد  (Csikszentmihalyi, 1990, 66)ا  تفأم ا خف ى قفد ج،فدا ال تفي الكفا ففى د فش 
نشففف   ففففى د فففش الت فففأب اا ا نشفففطة الت كففف ر  ام السفففأنأ   تففف   تفففأ لفففد  أنفففت تقفففأةوق انلفففى 
الناتش  ا ذل ذ فةى الت فأب ال فى   طلف    فأرا  سف   ة   افد ذ ففإم الدقفت يبفدا  تفأ لفد  فأم 

 ق (Carr, 2011, 115)دطتًئأ 
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 : Autotelic Nature يغغ ذا يغ اض عض اضط -7
خب   ال دفو ذا تة الر ض  تث جس ر   الة ت فى ا نشفطة  فا ا فل ا سف ت أ  ا فأ ُ  د 

 ;Carr, 2011, 115)ففففى  فففد ذا  فففأ الفففتي  فففا ا فففل د فففش الةداةفففد التسففف ابلتة الت دق فففة 

Csikszentmihalyi, 1990, 67)ت جتتفل إلفى ق ا تفث ام ال بف    كفدم  ت  فة  فًداذ ففإم الةف 
 ك ار  أ جسأنده نلى  دا  أق افى د فش ا  تفأم  كفدم خبف   ال فدفو ففى نشفأ    فتا   ألفته 

ال اا السب   أم  ا الت و  ًدا   لو ق  ًدا لدر ة ام الة ت جتتا ام جت ق  تأ ه  ل أ  ا ا ل أ
دغ  دف نأ ن،د  ن أ س -سداء فى ال تل اا الدراسة -ا س ت أ  دأ نشطة االت أب ال ى نادب ا أ

   ففففففد  ففففففا  كفففففف ار  لفففففف  ال بفففففف ا  ال ففففففى  ففففففؤتى اففففففدارهأ إلففففففى نتففففففد الففففففاا  اففففففدً   ففففففا الةدألففففففى 
(Csikszentmihalyi, 1993,186-187) ق 

حالةةن سيةةةون ة يشةةن يهةة    و ةةا ابنفأء نلففى  ففأ  اففدب جتتففا     فل ال ففدفو نلففى انففهن " 
انهةا تتوب ةذ كلةس ارةوً اه ا الي د بةالو ان  يةوا الويةتيال الب ةشبةن بةالب در تهتعاةةإ ج ة   س 

ا  وبا يق م بإ ةا أجبال،  ضًل  جا الوكاةل تالوناغم يوا األ كةاع تاأل  ةال  ا تة كوز ا ةكثي  جبوق 
أثنةةاا القوةةام بال بةةل، تتةةإدى كلةةس  لةة   قةةتا   - وشةةتتا  تكهس بةةا تحةةتة تاحةةتة -الةةة  كون 

ل    حت كاةةإ، ةةا الهة  ع اإلحةاس بالزةا  تالبكا  تال ج  الذاة  تأى شئ آخ  غو  ال ب
 "ق اا  تأ جاأق دتاتأق ال دفو التس  دب فى الدراسة ال،ألتةق باالروبواع تال ضا

 ثانيًا: التحصيل الدراسي:  
ته  ةقتاع اروو اب البًلب لبا ةم ة  بإ ةةا خشة ال ة  وبوةن رةابقن، تت ة ا اي ا و ةا 

الي هن الثالثن )جام( ك ون الو بون     التعارن اليالون بالب ب ع الك   الذى ييصل ج وإ طًلب
 م(.2015-2014ياة ن ين ا    س اين ال ام ال اة   )

 : عينغ اض عاسغ
( طألًبففأ اطألبففًة  ففا طففلث الة قففة 452 كدنففت نتنففة الدراسففة فففى صففدر  أ الن أةتففة  ففا  

ال أل ففففففة  نففففففأب(  تتففففففع الشفففففف   دتلتففففففة ال  بتففففففة  أ  ففففففة ان ففففففأذ التاتففففففديا فففففففى ال ففففففأب الجففففففأ  ى 
 (ق 0.37(ذ اان، اغ   تأرى  20.74( دت دس  نت   2014/2015 



  سامح حسنأ/ ، كمال امساعيلد/ ، حممد حساننيأ.د/ 
 

 402 

  أ حات اض عاسغ:
 ان تد  الدراسة ال،ألتة نلى التاتأق ال ألىن

  قياس اض  فق )اع ا  اض اتثين( . 
 أوال: خطوات اعداد المقياس: 

ا طل  نلى ال  اا النةسى االدراسأ  السأداة ففى ال فدفو ا فال    ا  فة التافأيتي السفأداة  -1
ا ن أن  اتأق ال دفو  -اذل  س ًتأ ل ،ديد  ة دب ال دفو ااد أته -ال ى األ ت لاتأق ال دفو

 ,.Jackson et al)ذ ا اتفأق ال فدفو الن انفى (Jackson & Marsh, 1996)ك،ألفة 

ذ االصففدر  (Jackson & Eklund, 2002)ذ ا اتأسففى ال ففدفو  ،ألففة ا سففتة (1998
ذ ا اتفأق ال فدفو (Jackson, Martin & Eklund, 2008)الت  صف   ل فايا التاتأسفتا 

ذ ا اتففأق ال ففدفو الت  صفف  (Martin & Jackson, 2008) سففتة ا سأسففى  -ك،ألففة
(Rheinberg et al., 2003) ذ ا اتأق 2011ذ ا اتأق ال دفو  آ أى نبد الستتع دأظةذ)
 (ق2009ال دفو   ،تد الستد صديوذ 

 تتأ يلىنافى ألدء     ل ال دفو جتتا  ،ديد اد أته ف
  تض ح األهتااClear Goals :  ا  نى إتراا الة ت للرأجة  ا ال تل ا   ف ه لتأ ي غ

ففففى  ،اتافففهذ ا ،ديفففد ا  جفففأه ا د تفففه السفففلدا اطففف   ال تفففل ا   تففف  ا الد فففأ  االدسفففأةل 
  دشتل  نطاى دتأ ج دب  ،اتو ال دغق

  )الوًذين ال اي ةن غوة  البش بةن )ال اضةينunambiguous feedback:  ففة الةف ت   
اإتراكففه لن ففأةج اف ألففه الت ندنففة ا نففأء اتاء ال تففلذ االففدنى دتففل خطففد   ففا خطففدا  الة ففلذ 

 اإتراا للص دبأ  ا تةتة ال رل  نلت أذ ا دى  دت  اتاء الة ت فى اى اقتق 
  الوةة ان  يةةوا الب ةةاعال تالويةةتيالChallenge-Skills Balance:  إتراا الةفف ت درنففه

لكه للادرا  اللل ة لتدا   فهذ ا ،اتفو   طلبفأ  ال تفلذ دأبألفأفة إلفى جاأال  ،دًجأذ اا  
 الة ت لل دالم اتن تأق  إترااالتس دى الت  ةع  ا الت أرا  اال ،دجأ  ا 

   اسةتةا  الي ةل تالة جMerging of action and awareness : اسف ر ا  الةف ت
أ جة لفففهذ اال نفففأغو ففففى ال تفففل الفففاى جافففدب دفففهذ انفففدب اب سفففأق دأ نةصفففأى الفففاا ى نتففف

اا نسجأب اتا ا فكأر اا ف أى السلد تة  رن تأ ا د  اا د  ا نأء الاتأب دأل تلذ ا ا 
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 effortless ففو جصففب  النشففأ  نةدً ففأذ ا لاأةًتففأذ ا ففدرا نلففى انففه   ي طلفف   ج ففدًتا 
   ى  تنتأ ي طل  ا    ذل ق

  )قةتا  الة ج  الةذاة  )جةتم االسهةًال بالةذال Loss of self-consciousness : نفدب
الدنى دأ نشرأ   الاا تة نند ا س ر ا  ففى ال تفلذ االب فد نفا الت فأاغ الاا تفةذ انفدب 
ال ةكت  فى الاا  ا ت  يبفدا الةف تذ ا تف  جاتتفه اآلخف امذ افافدام الفدنى دتة فدب الفاا  

 الاى ج تل استًطأ اتا  أ أ  الة ت االت طلبأ  ا   تأنتةق
 ن الو كوز ج   الب بConcentration on the Task : ت  ا ن بأه نلى ال تل  ع   

اسف ب أت الت لد فأ  غتف  ذا  الصفلةذ ا ضفتتو افؤر  ا ن بفأه نلفى  جفأى   تف   ،ففدت تام 
  غت هأ  ا الت ت ا  البتئتة ال ى      ب  دأل تلذ ا ص  ا ه تأب فى الل،ظة ال،أأل  ق

  اله  ع بةالويكمThe feeling of control : هفد شف در الةف ت دإ تأنتفة السفتط   نلفى ا
 ففأ جاففدب دففه  ففا اف ففأى اافكففأر اسففلد تأ  ا نففأء اتاء ال تففلذ االفف ،تو فففى خطففدا  الة ففلذ 
االت انففة فففى اتاء ال تففلذ ا  ففديل السففلدا ا طد ففع الففاا  فففى خد ففة النشففأ ذ  ففع السففتط   

 نلى  ل ا   تأ   التتتنة االط   الت أ ة  تاء ال تلق

   ةيةة ل ال هةةTransformation of Time:  إتراا الةفف ت دففرم الدقففت   جتفف  دألط  اففة
 الت  أت   تأ يبدا فى الداقعذ ا رت   سأر الدقت إ أ ام الدقت جت  دس نةذ اا اب ء شديدق

    البشو ةةن كاةوةةن الًةةAutotelic nature:  كففدم خبفف   ال ففدفو غأجففة فففى  ففد ذا  ففأ 
لى  تأفف   خأر تفة اا إ أدفأ  اا ان ف اغ التي استلة ل ،اتو هدغ   تا اا ال،صدى ن

 ا اآلخ  اذ اى   ين ظ   ا اتاء النشأ   ،اتو د ش الةداةد التس ابلتة الت دق ةذ اإنتأ 
اتاء النشأ   ا ا ل ا س ت أ  ده فى التاأب ا اىق ارغبة الة ت ففى اسف ت ار ال تفلذ  تفأ 

 لى خب    شأا ةقجتتل الة ت إلى  ك ار ال ب       اخ ى  ا ا ل ال،صدى ن
اند البأ ث  جتدنة  ا ال بأرا  لكل د د  ا اد أت ال دفوذ اقد رانى البأ ث فى صتأغة   -2

 ل  ال بأرا  ام  كدم س لةذ اااأل،ةذ اقصت  ذ اام  اتي ا د أت ال ى األ ت  ا ا ل أذ 
 اام  كدم  نأسبة ل تنة الدراسةذ ا  ضتا د ش ال بأرا  السألبةق 

 ه ا التففة نلففى  جتدنففة  ففا السففأت  الت،تتففتا الت  صصففتا فففى نفف ض التاتففأق فففى صففدر  -3
  جأى نلو النةي االص،ة النةستةق 
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 ثانيًا: اضخصائص اضسيكح  عيغ ض قياس اض  فق: 

 :أ( صدق المحكمين

د د ا ن  أء  ا إندات التاتأق فى صفدر ه ا التفة ذ  فو نف ض التاتفأق نلفى  جتدنفة 
ل    فل اب  اةفل لل فدفوذ ا فال      فل  فل د فد  فا  ا الت،تتتا ا فدغ ال ،افو  فا سفل ة ا

اد أت ال دفوذ ا دى ان تأء  ل نبأر  للب د الاى األ ت لاتأسهذ ا دى  نأسبة صتأغة ال بأرا  
ل تنة الدراسةق افى ألدء ذل  قأب البأ  تا دإ  اء ال  دجل  ال ى اشأر إلت أ الت،تتتا سداء  أ 

 ت الة نتة اا  نأسبة ال بأرا  اان تأة أ لكل د دق ي  لو  ن أ ا    ل ال دفو اا ا د أ
 الكشف عن البنية العاملية: ب( 

( طألًبففأ اطألبففًة  ففا 350قففأب البأ ففث ال،ففألى ا طبتففو التاتففأق نلففى نتنففة  تدنففة  ففا  
طففلث الة قففة ال أل ففة نففأب دتلتففة ال  بتففة  أ  ففة ان ففأذ اقففد  ففو  ،لتففل البتأنففأ  دأسفف  داب ال ،لتففل 

ة التتدنفففأ  ا سأسفففتة اال فففدا   الت  أ فففد دط  افففة الةفففأر تتي للكشففف  نفففا البنتفففة ال فففأ لى دط  اففف
 ( يدأل  ن أةج ال ،لتل ال أ لىق1ال أ لتة لتاتأق ال دفوذ االجداى  

 ( : نتائج التحليل العاملى النهائية بطريقة املكونات األساسية 1جدول )
 (.350والتدوير املتعامد ملقياس التدفق )ن= 

 العامل السادس العامل اخلامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى لالعامل األو

 رقم العبارة
قيم 

 التشبع
رقم 

 العبارة
قيم 

 التشبع
رقم 

 العبارة
قيم 

 التشبع
رقم 

 العبارة
قيم 

 التشبع
رقم 

 العبارة
قيم 

 التشبع
رقم 

 العبارة
قيم 

 التشبع
30 0,599 6 0,456 1 0,753 19 0,467 5 0,735 9 0,533 
39 0,499 24 0,474 10 0,615 2 0,560 14 0,707 18 0,645 
48 0,533 33 0,433 28 0,449 11 0,591 23 0,605 27 0,628 
57 0,457 60 0,502 37 0,642 20 0,717 59 0,708 36 0,517 
34 0,589 50 0,465 38 0,487 29 0,492     
43 0,723 66 0,461         
52 0,638 8 0,493         
61 0,622 26 0,759         
49 0,594 35 0,667         

 1,362  1,907  1,637  1,796  2,763  3,117 اجلذر الكامن
 %2,323  %2,755  %2,827  %2,946  %4,71  %5,254 التباين العاملي

 %20,815 الكلىالتباين 
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 جشاعال البقواس ج   رون ج اةل ه : ( يوضح ةهشا 1تةا ال تتل )
 :لل بففأر   0.732 أ   ففا نبففأرا ذ  تففث   اا ففت قففتو ال شففب 9ا شففب ت نلتففه  ال اةةةل األتل

نبفأرا   ن فأ  4( ذ ابة،   ضتدم  لف  ال بفأرا  نجفد ام 57لل بأر    0.457( إلى 43 
قففد األفف ت لاتففأق "الشفف در دففأل ،تو" فففى  ففأ جاففدب دففه الةفف ت  ففا اف ففأى اسففلد تأ  ا نففأء اتاء 

أ فة ال تلذ االت انة فى اتاء ال تلذ ا  ديل السلدا ا طد ع الفاا  االف ،تو ففى الطف   الت 
نبأرا  األ ت لاتأق ال فدالم افتا الت فأرا   4 تاء ال تلق اتنتأ  شب ت نلى هاا ال أ ل 

اال ،فففدجأ ذ ا  تفففي قفففدره الةففف ت نلفففى  نةتفففا الت فففأب ال فففى  ت فففل  ،فففدجًأ دألنسفففبه لفففهذ اإ  لكفففه 
للت أرا  اللل ة بنجأل ال تلذ اإتراكه لل فدالم افتا الت فأرا  ال فى جت لك فأ اال ،فدجأ  ال فى 

الةففف ت ل فففاا ال فففدالم ج ففف ل  فففا قدر فففه نلفففى  إتراايدا   فففأ ا نفففأء اتاء  لففف  الت فففأبذ التفففأ  فففأم 
ال ،تو فى اتاةه ا نأء ال تل االسفتط ه نلفى   طلبفأ  ال تفل اال طفدا  ال فى جافدب ا فأذ فإنفه 

   "قاله  ع بالويكم تالو ان  يوا الب اعال تالويتيالجتتا  ستتة هاا ال أ لن "
 : نبففأرا  ذ  تففث   اا فففت قففتو ال شففب أ   فففا   9ا شفففب ت نلففى هففاا ال أ فففل  ال اةةةل الثةةاس

( ذ ابة،ف   ضفتدم  لف  ال بفأرا  نجفد ام 33لل بفأر    0.433( إلى 26لل بأر    0.759
نبأرا   ن أ قد األ ت لاتأق ال   تف  نلفى الت تفةذ ا ت فل  لف  ال بفأرا     تف  ا ن بفأه  5

الة تذ ا ص  ابه تأب فى الل،ظفة ال،أألف  ذ اشف در دشتل  أ ل نلى ال تل الاى جادب ده 
( 35ذ 26ذ 8نبففأرا    3الةف ت درنفه  نةصففل نتفأ ج،ففت  دفهق  تفأ  شففب ت نلفى هففاا ال أ فل 

اال ففى األفف ت لاتففأق د ففد  ،ففدى الدقففتذ ا  نففأاى  لفف  ال بففأرا  شفف در الةفف ت دتفف ار الدقففت 
تأم ال  أم نند اتاء نتل دشتل غت     أت نتأ هد طبت ى ا نأء ا س ر ا  فى ال تلذ انس

 شففب ت نلففى هففاا ال أ ففل ا ضففتدن أ " جشففرلنى  50 ت ففعق ا تتففا ابشففأر  إلففى ام ال بففأر  
ال تفففل نفففا هتفففد ى ا شفففتل ى الش صفففتة" ا لففف  ال بفففأر  قفففد األففف ت لاتفففأق فافففدام الفففدنى 
الاا ىذ اهى      أرض  ع  ضتدم ال بفأرا  السفأداة  تفث ام    تف  ابن بفأ  نلفى ال تفل 

غتففف    فففا الت تففف ا  ذا  الصفففلة ج تفففل نلففففى نسفففتأم ال  فففأم االتتفففأم انفففدب ابنشففففرأى  تام 
ة كوةةز االسوشةةا   دألتشفتل  الش صففتة دصفدر   ؤق ففةق انلففى ذلف  جتتففا  سفتتة هففاا ال أ ففل "

 "ق  ج   ال بل لتعين سةوا  ال ه 
 : بفأر  لل  0.753نبفأرا س  تفث   اا فت قفتو ال شفب أ   فا  5ا شفب ت نلتفه  ال اةةل الثالة

( ذ ابة،فف   ضففتدم  لفف  ال بففأرا  ال ففى  شففب ت نلففل هففاا 28لل بففأر    0.449( إلففى 1 
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نبأرا   ن أ قد األ ت لاتأق د د األدا ا هداغذ فضًل نا ام انلى  4ال أ ل نجد ام 
( س اال ففى  ن تففى ل ففاا الب ففدذ ا شفف تل نبففأرا  هففاا ال أ ففل نلففى  ،ديففد 1 شففبع  ففأم لل بففأر   

 ى إلتففه ننففد ا نففد أس فففى ال تففلذ اخطففدا  ال تففل ال ففى ججفف  نلتففه الةفف ت لل ففدغ الففاى جسفف
الاتأب ا أ  ا ا ل  ،اتو ال دغذ ا   ت  االد أ  ال تل الاى جادب ده قبل البدء فتهق ابنفأًء 

( 38" ذ االجففدي  دألففا   ام ال بففأر   تضةة ح األهةةتاانلففى ذلفف  جتتففا  سففتتة هففاا ال أ ففلن "
ت لاتفأق ال راجفة ال ا  فةذ ابة،ف   ضفتدم ال بفأر  ال ى  شب ت نلى هاا ال أ ل قفد األف 

نجففد ان ففأ   نففى تراجففة الةفف ت دففأل طدا  ال ففى جاففدب ا ففأ الدا ففد   لففد ا خفف ى ننففد ا نففد أس فففى 
نتل  أ ابصدر   س ت  ذ ا ا  و األدا  سأر الة ل فى ذها الة ت نلى ن،د  س ت  ا نأء 

   اتاء الت أب ال ى جادب ا أق
 :لل بففأر   0.717نبففأرا ذ  تففث   اا ففت قففتو ال شففب أ   ففا  5ت نلتففه ا شففب  ال اةةةل ال ابةةا

نبفأرا   ن فأ  4( ذ ابة،   ضتدم  لف  ال بفأرا  نجفد ام 19لل بأر    0.467( إلى 20 
  تي    فة الة ت ان فأةج اف ألفه الت ندنفة ا نفأء اتاء ال تفلذ ا فدى  لةتفة  لف  ا ف فأى  فع 

 ت ان أةج ففأذ ا ففدى  اففدب الةفف ت فففى انجففأل ال ففدغ  سففأر ال تففل الففاى جاففدب دففهذ  ففع    فففة الةفف
"ق اقد  شب ت  الوًذين ال اي ن الاى جس ى التهذ ابنأًء نلى ذل  جتتا  ستتة هاا ال أ لن "

( نلفففى هفففاا ال أ فففل ا ضفففتدن أن " خطفففدا  ال تفففل الفففاى اقفففدب دفففه ااألففف،ة ففففى 19ال بفففأر   
رض  ففع ال راجففة ال ا  ففةس ذهنففى" ذ اال ففى قففد األفف ت لاتففأق األففدا ا هففداغذ اهففى      ففأ

 تفففث ام األفففدا خطفففدا  ال تفففل جسفففأند الةففف ت نلفففى    ف فففه دصفففدر   سففف ت    فففدى  لةتفففة 
 ال طدا  ال ى ي  اهأ دصدر   س ت   لتأ ي  د إنجألهق

 : 0.735نبفففأرا  ذ  تفففث   اا فففت قفففتو ال شفففب أ   فففا  4ا شفففب ت نلتفففه  ال اةةةةل السةةةاة 
   ضتدم  ل  ال بأرا  نجفد ان فأ  تت فًأ قفد ( ذ ابة،23لل بأر    0.605( إلى 5لل بأر   

األ ت لاتأق د د فادام الدنى الاا ىذ ا ت ل  ل  ال بأرا  ندب ابنشرأى دألاا  نا اتاء 
ال تلذ اا الالو  فا  اتفتو اآلخف  ا للةف تذ االب فد نفا الت فأاغ الاا تفة الت  لافة دتفدى  فدت  

رأى ا  لتاأ  اآلخف  ا ا نفأء اتاء ال تفلق ا تاءذ ا ت  يبدا الة ت دألنسبة لآلخ  اذ اا ابنش
    "ق  قتا  ال ج  الذاة  أت جتم االسهًال الذاة انلى ذل  جتتا  ستتة هاا ال أ ل " 

 نبففأرا  ذ  تففث   اا ففت قففتو ال شففب أ   ففا   4ا شففب ت نلففى هففاا ال أ ففل  :ال اةةةل الةةةادس
ال بأرا  نجد ان فأ ( ذ ابة،   ضتدم  ل  36لل بأر    0.517( إلى 18لل بأر    0.645

 تت ففففًأ قففففد األفففف ت لاتففففأق الطبت ففففة ذا تففففة الرفففف ض ذ ا ت ففففل  لفففف  ال بففففأرا  شفففف در الةفففف ت 
دأ سفف ت أ  ننففد اتاء ال تفففل ا  فف ا ال تففل ا ففف ًا اججأاًتففأ فففى نةفففي الةفف تذ ا ففا  فففو جتتففل إلفففى 
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اسف ت ار ال تففل تام  دقفف  ا تفدم  كفف ار ال تففل  ففا ا فل ا سفف ت أ  دففه ففى  ففد ذا ففهق ابنففأء 
 "ق  البشو ن كاةون الً  ذل  جتتا  ستتة هاا ال أ ل "  نلى

افى ألدء  ؤش ا  الصد  ال،ألتة سداء  أ ي  لو  ن أ دصفد  الت،تتفتاذ اا دألصفد  
 ال أ لى ذ جتتننأ الادى درم التاتأق ي ت ع ادر ة  ا الصد  جتتا الد د  فت أق 

 االتساق الداخلى: ج( 

اففتا تر ففأ  الطففلث نلففى التةفف تا  االدر ففة الكلتففة  قففأب البأ ففث ا اففدي    ففأ ل  ابر بففأ  -1
 ( يدأل  ذل ن2للب د الاى  ن تى إلته د د  اغ تر ة التة ته  نهق االجداى  

 (: معامالت اإلرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقياس التدفق2جدول )
 (.75والدرجة الكلية للبعد الذى ميثلها بعد حذف درجة املفردة )ن=  

 معامل االرتباط املفردة البعد معامل االرتباط فردةامل البعد

داف
أله

ح ا
ضو

و
 

1 0,481* 

عى 
الو

دان 
فق

تى
لذا

ا
 

20 0,496* 
2 0,447* 21 0,490* 
3 0,497* 22 0,360* 
4 0,489* 23 0,305* 
5 0,303* 

مة
امله

لى 
ز ع

رتكي
ال

 
قت

الو
ان 

سي
ون

 

24 0,513* 
عة 

راج
ة ال

غذي
الت

حة
واض

ال
 

6 0,331* 25 0,368* 
7 0,465* 26 0,380* 
8 0,459* 27 0,482* 
9 0,30* 28 0,568* 
10 0,411* 29 0,553* 

ات 
هار

ني امل
ن ب

واز
الت

م و
حك

الت
ور ب

شع
ال

ات
حدي

الت
و

 

11 0,480* 30 0,612* 
12 0,497* 31 0,679* 
13 0,387* 32 0,577* 
14 0,477* 

ية 
ذات

عة 
طبي

ال
رض

الغ
 

33 0,432* 
15 0,561* 34 0,525* 
16 0,508* 35 0,353* 
17 0,600* 36 0,368* 
18 0,480*    
19 0,495*    
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( ي ضففف  ام   فففأ ل  ابر بفففأ  افففتا التةففف تا   فففع تر فففة الب فففد الفففاى 2ا فففا الجفففداى  
  تفأ 0.01 ن تى إلته د د  اغ تر ة التة ته  ا الب د الفاى جت ل فأ تالفة إ صفأةًتأ ننفد  سف دى 

 جشت  إلى  ت ع التاتأق ادر ة  ابدلة  ا اب سأ  الداخلىق
 فففو  افففدي    فففأ ل  ابر بفففأ  افففتا تر فففأ  التة،دصفففتا نلفففى  فففل د فففد  فففا اد فففأت التاتفففأق  -2

 (ن3االدر ة الكلتة للتاتأق د د  اغ تر ة الب د  نهذ ا  ض  ذل   ا الجداى  

 ياس التدفق(: معامالت اإلرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد مق3جدول )
 (.75والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة البعد منها )ن=  

 مستوى الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط البعد
 0,422 وضوح األهداف

 0,01دال عند 

 0,568 التغذية الراجعة الواضحة
 0,711 الشعور بالتحكم والتوازن بني املهارات والتحديات

 0,320 فقدان الوعى الذاتى
 0,452 الرتكيز على املهمة ونسيان الوقت

 0,501 الطبيعة ذاتية الغرض

( ي ض  ام قتو   أ ل  ابر بأ  اتا  ل د د  ا اد أت  اتأق ال فدفو 3ا ا الجداى  
 تأ  0.01االدر ة الكلتة للتاتأق د د  اغ تر ة الب د  ن أ  تت  أ تالة إ صأةًتأ نند  س دى 

 أق ادر ة  ا اب سأ  الداخلى جتتا الد د  فت أقجشت  إلى  ت ع التات
 :ددددداسات اض قيدددددددث 

 و  سأث  بأ   اتأق ال دفو دأس  داب   أ ل الةأ   انبأخ س  تفث الرفت قتتفة   أ فل 
للتاتأق  تلذ  تأ  و  سأث   أ ل الةفأ لكفل د فد  فا اد فأت التاتفأق ابلرفت قتت  فأن  0.85الةأ 

لب فففد الشففف در دفففأل ،تو  0.762لب فففد ال راجفففة ال ا  فففةذ  0.648ذ لب فففد األفففدا ا هفففداغ 0.688
لب فد ال   تف  نلفى  0.707لب د فادام الدنى الاا ىذ  0.616اال دالم اتا الت أرا  اال ،دجأ ذ 

 فففا  لففف  التؤشففف ا  ام  لب فففد الطبت فففة ذا تفففة الرففف ضق ا  ضففف  0.548الت تفففة انسفففتأم الدقفففتذ 
 الد د  فت أقالتاتأق ي ت ع ادر ة  ا ال بأ  جتتا 

 ثالًثا: وصف مقياس التدفق فى صورته النهائية:  
(  ةف ت   دلنفة نلفى سف ة اد فأتذ األفع ا فأب 36ي كدم  اتأق ال دفو فى صدر ه الن أةتة  ا  

ااففففدًا( د،تففففث  ت ففففل  ففففدر ًأ  -نففففأتراً  -ا تأنففففأً  -غألبففففأً  -كففففل  ةفففف ت  ختسففففة اففففداةل اخ تأر ففففة هففففىن  تاةتففففأً 
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( افاففًأ 1-5قذ ا فف و  اففدي  الدر ففة نلففى  ففل  ةفف ت  فففى  ففدى ي فف ااا اففتا  بسفف جأدأ  الةفف ت نلففى التاتففأ
( افافففًأ 5-1( ال فففى  صففف،  دط  افففة  35ذ 26ذ 23لتففدى ا نطبفففأ  فتتفففأ نفففدا ال بفففأرا  السففألبة ارقفففأب  

 ( اد أت  اتأق ال دفو اارقأب نبأرا   ل د دق 4لتدى ابنطبأ ق ا دأل  الجداى  
 مفردات كل بعد.(: أبعاد مقياس التدفق و4جدول )

 عدد املفردات املفردات األبـــــــعاد
 5 5، 4، 3، 2، 1 وضوح األهداف

 5 10، 9، 8، 7، 6 التغذية الراجعة الواضحة
 9 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11 الشعور بالتحكم والتوازن بني املهارات والتحديات

 4 23، 22، 21، 20 فقدان الوعى الذاتى
 9 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24 لى املهمة ونسيان الوقتالرتكيز ع

 4 36، 35، 34، 33 الطبيعة ذاتية الغرض
 36 امجاىل عدد مفردات املقياس

 سأر  ا  اءا  الدراسة نلى الن،د ال ألىن 

 أ  فة ان فأ  فا  -ة دتلتفة ال  بتفةاخ تأر نتنة الدراسة ا سأسفتة  فا افتا طفلث الة قفة ال أل ف 
 ب(ق 2014/2015التاتديا دأل أب الجأ  ى  

  طبتو  اتأق ال دفو نلى ال تنة ا س طلنتة اال ركد  ا التؤش ا  الستتد    ة لهق  

  طبتو  اأيتي ال دفو د د  انتنه نلى نتنة الدراسة ا سأستةق  

 ب( لل  ف غ 2014/2015  ى  ال،صدى نلى  شدغ تر أ  الطفلث ففى ن أجفة ال فأب الجفأ
 نلى ال ،صتل الدراسىق 

   د ففل تر ففأ  الطففلث فففى ن أجففة ال ففأب الجففأ  ى إلففى نسففبة  ئد ففة اذلفف   خفف لغ اسففا، 
 الدر أ  فى ال  صصأ  الت ندنةق 

  ص،ت  اس جأدأ  الطلث نلى  اتأق ال دفو ارصفد البتأنفأ  اتر فأ  ال ،صفتل الدراسفى 
  صأةتة التنأسبة ااخ بأر  دى  ،او الة اضق  ت تدًا ب  اء الت ألجأ  اب

 ة تا التعارن  ل  الويقق ةا الي   الوال : 
" سففف و اد فففأت ال فففدفو  األفففدا ا هفففداغذ اال راجفففة ال ا  فففة الداألففف،ةذ االشففف در دفففأل ،تو 

تذ ال   تفف  نلففى الت تففة انسففتأم الدقففذ اال ففدالم اففتا الت ففأرا  اال ،ففدجأ ذ افاففدام الففدنى الففاا ى
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ض( ففففى ال ،صفففتل الدراسفففى"ق الل ،افففو  فففا هفففاا الةففف ض  فففو  سفففأث  ،لتفففل الطبت فففة ذا تفففة الرففف  
 ( يدأل  ذل ن  5االجداى   (Stepwise)ابن،دار الت  دت دأس  داب اسلدث 

 ( : حتليل التباين إلحندار ألبعاد التدفق على التحصيل الدراسى.5جدول )

 مستوى الداللة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اينمصدر التب
 454097,14 2 908194,3 اإلحندار

6,856 0,01 
 66233,22 387 25632257 البواقى

 د فففأت  0.01( ي ضففف  انففه ن يد فففد  فففر ت  تاى إ صففأةًتأ ننفففد  سففف دى 3ا ففا الجفففداى   
%  فا ال بفأيا الكلفى 21.6ته ففى  ةسفت  ن،فدال دفو فى ال ،صتل الدراسفىذ ا سف و ال فدفو ااد فأ

 ( يدأل  ذل ن 6فى ال ،صتل الدراسى االجداى  
 ( حتليل اإلحندار املتعدد للعوامل املنبئه )أبعاد التدفق( بالتحصيل الدراسى.6جدول )
 مستوى الداللة قيمة "ت" معامل بيتا اخلطأ املعيارى معامل اإلحندار مصدر اإلحندار

 0,01 49,67  44,60 2215,868 ثابت اإلحندار
 0,01 3,930 0,217 0,123 0,042 وضوح األهداف

 0,01 3,410 0,160 0,078 0,78 التغذية الراجعة الواضحة
والشعور بالتحكم والتوازن بني 

 املهارات والتحديات
0,309 0,162 0,114 1,905 0,05 

 غري دالة 1,060 0,059 0,182 0,243 وفقدان الوعى الذاتى
 0,05 1,68 0,102 0,182 0,280 ترتكيز على املهمة ونسيان الوقال

 غري دالة 0,618 0,037 0,041 0,025 ضالطبيعة ذاتية الغر

 (  أ يلىن 6ي ض   ا  داى  
ت لففففة قتتففففة " " لب ففففد األففففدا ا هففففداغ فففففى ال ،صففففتل الدراسففففى نلففففى ن،ففففد  د فففف  اتاى  -1

 %ق22 -ال ،صتل فى -ابل  نسبة اس أب هاا الب د 0.01إ صأةًتأ نند 

ت لة قتتة " " لب د ال راجة ال ا  ة الداأل،ة فى ال ،صتل الدراسى نلى ن،د  د ف  اتاى  -2
 %ق16 -فى ال ،صتل -ابل  نسبة اس أب هاا الب د 0.01إ صأةًتأ نند 

ت لففففة قتتففففة " " لب ففففد الشفففف در دففففأل ،تو اال ففففدالم اففففتا الت ففففأرا  اال ،ففففدجأ  فففففى ال ،صففففتل  -3
ففففى  -ابلففف  نسفففبة اسففف أب هفففاا الب فففد 0.05اتاى إ صفففأةًتأ ننفففد  الدراسفففى نلفففى ن،فففد  د ففف 

 %ق11 -ال ،صتل



2018  (3ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 411 

 ندب ت لة قتتة " " لب د فادام الدنى الاا ى فى ال ،صتل الدراسىق -4

ت لففة قتتففة " " لب ففد ال   تفف  نلففى الت تففة انسففتأم الدقففت فففى ال ،صففتل الدراسففى نلففى ن،ففد  -5
 %ق10 -فى ال ،صتل -ا الب دابل  نسبة اس أب ها 0.05 د   اتاى إ صأةًتأ نند 

 ندب ت لة قتتة " " لب د الطبت ة ذا تة الر ض فى ال ،صتل الدراسىق -6

افى ألدء ها  الن أةج ي ض   ،او ف ض الدراسة   ةًتأذ ا تتا اس ن أس    أتلة ال نبؤ 
( األففدا 0.042+  2215.868دأل ،صففتل الدراسففى نلففى الن،ففد ال ففألىن ال ،صففتل الدراسففى  

( الشففففف در دفففففأل ،تو اال فففففدلام افففففتا الت فففففأرا  0.309( ال راجفففففة ال ا  فففففة +  0.78ا هفففففداغ +  
 ( ال   ت  نلى الت تة انستأم الدقتق0.280اال ،دجأ  +  

ا شفت  ن ففأةج الدراسففة ا تفأً  ام الطففلث الففايا يففدر دم اهفداف و ادألففداذ ا   فففدم ننففد 
ا ففدر دم ام   ففأرا  و  أفتففة  اى ل،ظففة  ففدى  لةتففة اف ففأل و ا نففأء ا نشففطة الت  بطففة دأل ففدغذ

لتدا  ة   طلبأ  الت أب ا ش  ام درن و قأتر ا نلى ال ،تو االستط   نلت أذ ا    ام ان بأه و 
 ففو لتفف ار الدقففت نلففى ن،ففد    ففأت جتدنففدا اك فف  ا  تففأً  إتراكنلففى الت ففأب ا كأتجتتففة لدر ففة نففدب 

 ففأب الجففأ  ىذ اتنتففأ   يففؤ   لل،صففدى نلففى تر ففأ     ة ففة فففى ال ،صففتل الدراسففى فففى ن أجففة ال
فادام الطلث للدنى اااا  و ا شفتل  و الش صفتةذ اا  فدى اسف ت أن و دألت فأب ا كأتجتتفة ففى 

  ،اتا و لدر أ     ة ة فى ال ،صتل الدراسىق 
ا تتففا  ةسففت  هففاه الن تجففة فففى ألففدء ال صففأة  التتتفف ه لدففف ات    ة ففى ال ففدفو  تففث 

دت ذ ا شفف  ام دألاففدر  نلففى الفف ،تو فففى اف ففأل وذ االسففتط   ي ،  ففدم  جففأه اهففداغ ااألفف،ة ا ،فف
نلفففى   طلبفففأ  النشفففأ ذ ا  سفففتدم دألت انفففة ففففى   ألجفففة التداقففف ذ االت فففأا   ففففى ا فففه ال ابفففأ ذ 
ا شف  ام دألكةفأء  ففى  دا  فة ال ،فدجأ ذ ا  سفتدم دأ سف ر ا  ال تتفوذ اال   تف  التت ف  نلفى 

نلففى الت ففأب ا كأتجتتففة ا ففن تي ا تففأً  فففى  ،اتففو  النشففأ  تام غتفف ه اهففد  ففأ ج فف ل  ففا اتاة ففو
 تر أ     ة ة فى ال ،صتل الدراسىق

 تففث ي سففو الطففلث    ة ففى ال ،صففتل الدراسففى ا افف  و فففى انةسفف و ذ  تففأ جت ففألام داففدر  و 
الت  ة ة نلى ال   ت  اا ن بأه لة ف ا  طد لفةذ االسف نة ففى الف  لوذ االت انفة ففى ال ةكتف ذ االافدر  نلفى 

 (ق  15ذ 2001لت أا  ذ ا  طى ال ابأ  ال ى  دا   و ا ،اتو اهداف و انجأا    أ ل لد  ذا
 ،ديففد ا  جففأه االرفف ض  ففا السففلداس ا  تففل ا هففداغ الداألفف،ة لففدى الطففلث نلففى 

 تففث  كتففا اهتتففة األففدا ال ففدغ فففى  دنففه ج تففل نلففىن  د تففه ا   تفف  ا ن بففأه  ففد  طد لففة 
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 نفففففففففا ا سففففففففف ةأت   فففففففففا قفففففففففدرا  الةففففففففف ت اصفففففففففال أ  كةفففففففففى ل ،اتفففففففففو خبففففففففف   ال فففففففففدفوذ فضفففففففففًل 
(Csikszentmihalyi, 1993) تأ ام ا هداغ الداألف،ة    فد  فا السفلد تأ  الت  بطفة ذ 

دألت تففةذ ا الففل  ففا ا ف ففأى غتفف  ذا  الصففلة ا ففأق ا سففأند الطففلث نلففى اخ تففأر ا ف ففأى 
 ففا   أا  ففه فففى  ا ك فف   لةتففة بنجففأل ال ففدغ انجففأاذ  تففأ  تففد الةفف ت دطأقففة تاخلتففة   فف ل

انجأله لل تفلق  تفأ ام األفدا الرأجفة  فا الدراسفة ا كأتجتتفة لفدى طفلث الجأ  فة   ف ل  فا 
اسفف ر اق و فففى الت ففأب ا كأتجتتففة ا   ففد  ففا    تفف  ان بففأه و نلففى التففدات ا كأتجتتففة اهففد  ففأ 

 ين تي فى  ،اتا و لدر أ     ة ة  ا ال ،صتل الدراسىق 
م  ففدى  لةتففة اف ففأل و دصففدر   سفف ت   ا نففأء اتاء الت ففأب كتففأ ام الطففلث الففايا يففدر د 

ا كأتجتتففةذ ا   فففدم  ففأ اذا  أنففت  لفف  ا ف ففأى  اففدتهو ن،ففد  ،اتففو ا هففداغ الت غدبففة اب  ت ففل 
نابة فى سبتل  ،اتو النجأا جتدندا اك ف  ا  تفأً  لل،صفدى نلفى تر فأ     ة فة ففى ال ،صفتل 

 الدراسى فى ن أجة ال أب الجأ  ىق 
طدى خبف   ال فدفو نلفى اب سفأق دفأل ،توذ اا  فنا  ففى اب سفأق دفألالو الت  لفو ا ن

دةافففففففففدام السفففففففففتط   الفففففففففاى هفففففففففد ال،فففففففففأى ففففففففففى الك تففففففففف   فففففففففا التداقففففففففف  ففففففففففى ال،تفففففففففأ  الطبت تفففففففففة 
(Csikszentmihalyi, 1990: 59) فألطلث    ة فى ال فدفو ي سفتدم دفأل ،تو ففى   طلبفأ  ق

 ،اتفو  لف  الت طلبفأ  اُ  فد هفاا ابتراا  تدًنفأ   ًتفأ  الت تة  ا خلى إتراا الة ت لكةأة فه نلفى
ق  تفأ ام شف در الطفلث دفأل دلام (Csikszentmihalyi, 1975: 44)لتة دب الفاا  ابججفأاى 

اتا الت أرا  ال ى جت لكدن أ اال ،دجأ  ال ى  دا   و فى الت أب ا كأتجتتفة   ف ل  فا اب سفأق 
 الت تة ال ى فى   نأاى التدق دأل ،توذ ا   د  ا    ت  ا ن بأه نلى

افففى ال ففدفوذ جتففدم    تفف  ا ن بففأه دشففتل  أ ففل نلففى الت تففةذ ا  جةكفف  الطففلث فففى اى 
  ت ا  اخ ى غت  ذا  صلة دألت تةذ ا ؤتى   فل هفاا ال   تف  ال تتفو افداره إلفى ال   تف  نلفى 

 psychic ال،أألفففف ذ الففففال   تتففففل التشففففتل  االت ففففأاغ ال ففففى هففففى اسفففف ن اغ للطأقففففة النةسففففتة
energy  فى ال،تأ  التد تة إلى ابخ ةأءق ا ا ر ا فف ات نسفتأم   فأنب و  م   أففة ال بف    ،فدى

ق ا فأ ُج ففد اك فف  (Csikszentmihalyi, 1993: 184)تام ال ر فل فففى التأألفى اا التسفف ابل 
 ت لة هد انه لتي هنأا سدى  دى    فأر  فا الت لد فأ  جتتفا ام يف و السفتأا دفه للفدخدى ففى

ال فى  تف  نفأت  نبف  ال افل  troubling thoughtsالفدنىق ابأل فألى ففإم  فل ا فكفأر الت نجفة 
 ظل   لاةق ا دف  ال فدفو ال ف اث  فا الةدألفى التد تفة الت  فأت  ن،فد  سف دى ارقفى  فا ال  اتفد 
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complexity  س  تففففففففففففث جشفففففففففففف،ا قففففففففففففدر  الةفففففففففففف ت  ففففففففففففا خففففففففففففلى  دا  ففففففففففففة  ،ففففففففففففدجأ   ديففففففففففففد
(Csikszentmihalyi, 1993: 184)ق اهد  أ جتت  الطلث    ة ى ال ،صتل الدراسىق 

اقفد ي  ففع نففدب  ففر ت  الطبت ففة ذا تففة الرفف ض فففى ال ،صففتل الدراسففى إلففى طبت ففة الدراسففة 
الجأ  تففة  تففث    ففدف  انشففطة ا  ففأب اكأتجتتففة شففتاة ا ت  ففة فففى  ففد ذا  ففأذ  تففأ ي تفف  تاف تففة 

سف ت أ  ا فأق ا تتفا نف ا ذلف  اجًضفأ الطلث الداخلتة ن،د ا ند أس فى  ل  الت أب  فا ا فل ا 
إلى ام   ظفو طفلث الجأ  فة جتدنفدا   فد  تا ن،فد ا تاء  تفث جسف دم ن،فد الكةفأء  الت تأر فة 
ا اأرنفففة اتاة فففو دفففرتاء اآلخففف  اذ اال،صفففدى نلفففى ا تفففأب  ةضفففلة  فففا اآلخففف  اذ  فففأ يفففدف  و ن،فففد 

نفا الشف در دأ سف ت أ   ،أالة  ،اتو تر فأ     ة فة ففى ن أجفة ال فأب الجفأ  ى دصف غ النظف  
 دألتدات اا الت أب ا كأتجتتة اب  ق 

ا  سو ن تجة الة ض ال،ألى  ع ن أةج الدراسأ  ال ى اه تت اب،ث ال لقة السفببتة افتا 
 ;Zhou, 2011; Joo et al., 2012)ال دفو اال ،صتل الدراسىس  تث اشأر  تراسة  ل  ان 

ا بأشً ا اتاى إ صفأةًتأ ففى ال ،صفتل الدراسفى اا تاءق إلى ام ال دفو يؤ    ر تً ا  د ًبأ  (2015
 فففر ت  تاى ال فففى اشفففأر  إلفففى نفففدب ا فففدت  (Mendelson, 2007)اتنتفففأ   نفففأقش  فففع تراسفففة 

  لل دفو نلى ال ،صتل الدراسىق إ صأةًتأ
كتأ   ةو  ع ال ديد  ا الدراسأ  السفأداة ال فى اشفأر  إلفى ام ال فدفو يف  ب  دأل ،صفتل 

 ;Heine, 1996)ا ن ففففأن  إ صففففأةًتأء ا كففففأتجتى نلففففى ن،ففففد  د فففف  اتاى الدراسفففى اا تا

Mendelson, 2007; Schuler, 2007; Engeser & Rheinberg, 2008; Jackson 

et al., 2001; Joo et al., 2012; 2015) ق  تأ  دصلت تراسة(Jackson et al., 2001) 
ق انلفى النافتش  فا ذلف   دصفلت تراسفة ةًتأإ صفأإلى ام ال فدفو ي نبفر دفأ تاء  نبفؤًا  د بفًأ اتاى 

(Seo, 2011)  إلى ندب ت لة ال لقة اتا ال دفو اا تاء ا كأتجتى فى  أت  نلو النةيق 
ال فى اشفأر  إلفى قفدر  اد فأت  (Kim & Seo, 2013)ن فأةج تراسفة  فع اتنتفأ   نفأقش 

لففى ال نبففؤ دأل ،صفففتل ال ففدفو  انففد أس الة ففل االفففدنىذ اال بفف   ذا تففة الرفف ضذ ا ،فففدى الدقففت( ن
الدراسففى نلففى ن،ففد  د فف  اتاى إ صففأةتًأذ اتنتففأ ي نبففر فاففدام الففدنى الففاا ى دأل ،صففتل الدراسففى 

%  فا ال بفأيا ففى 17.5نلى ن،فد سفأل  اتاى إ صفأةًتأذ ا شف  ا  لف  ا د فأت ففى  ةسفت  ن،فد 
 ال ،صتل الدراسىق
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 املراجع العربية :

الاففأه  ن  ت بففة  "،اخ بففأر ال ففدفو النةسففى "   اسففة ال  لتتففأ (ق 2011لسففتتع دأظففة  آ ففأى نبففد ا
 ا نجلد التص  ةق

شففبتة ذ (ق  ألففة ال ففدفون التة ففدب اا د ففأت االاتففأق2013 ،تففد السفف تد نبففد الجففدات ااففد  ففلا   
 ق48-1ذ29ذ ال لدب النةستة ال  بتة

ذ ل دا ففل النةسففتة لففدى طففلث الجأ  ففة(ق ال ففدفو انلق ففه اففب ش ا2009    ،تففد السففتد صففديو
 ق357 – 313ذ      (2  19 ذ  جلة تراسأ  نةستة  رانو(

 شفففتل  و "  - أ فففأ  و -(ق الت ةفففدقتا تراسفففًتأ ففففى  أ  فففة ت شفففون ااق  فففو2001  فففأ ل لفففد   
 ق 50 -9(ذ 1  17 جلة  أ  ة ت شوذ تراسة  تدانتة" ذ 
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Abstract 

The study aimed to examine the contribution of flow dimensions 

(clear goals, clear feedback, a sense of control and balance between 

skills and challenges, loss of self-consciousness, concentration on the 

task and forgetting time, Autotelic Experiences) in academic 

achievement among a sample consisted in its final form of (452) students 

of the third year in the Faculty of Education, University of Benha. The 

researchers applied Flow Scale (prepared by: researchers), and getting 

the final grades of the students at the end of the academic year 

(2014/2015) to measure academic achievement. The results found that 

there are statistically significant effect at the level of 0.01 of the 

dimensions of the flow in academic achievement. the significantly 

dimensions are: clear goals, clear feedback, a sense of control and 

balance between skills and challenges, concentration on the task and 

forgetting time, the non-significantly dimensions are: loss of self-

consciousness, Autotelic Experiences. 

 

 


