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Psychological Flow and its
Relationship with The
Psychological Flexibility of
University Professors
A B S T R A C T
The current research aims to reveal the level of psychological
flow and psychological flexibility among university professors,
and to identify the differences between the two research variables
for (gender, length of service, scientific specialization).
The research sample (400) professors and professors at the
University of Tikrit were distributed equally, and to achieve the
research objectives the researcher built two measures to measure
psychological flow, And the other for the measurement of
psychological flexibility, which applied all the psychometric
characteristics applied in the construction osf standards.
To achieve the objectives of the research and processing
statistically, The researcher used several statistical methods,
including: Kay square (Ka 2), The percentage, T-test for two
independent samples, Pearson correlation coefficient, Alpha
Cronbach coefficient, Herbert Aken equation, The research
reached several results, including: The existence of statistically
significant differences in the case of psychological flow among
university professors, Depending on the specialization variable,
and in favor of scientific specialization, And the existence of
differences statistically significant in the case of psychological
flow and psychological flexibility among university professors,
Depending on the length of service and service period (10 years
and more).
The absence of differences between university professors in
the case of psychological flow and psychological flexibility
depending on the gender variable.
There are no differences between university professors in
psychological flexibility depending on the specialization variable.
At the end of his research, the researcher reached a set of
conclusions and recommendations.
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التدفق النفسيييي وتهقتا مالمرونة النفسيييية
لدى أساتذة الجامعة
هدف البحث الحالي إلى الكشف

ن ستفى ا الىد ا السيتفي مالنةمال السيتف ل

لفدا سا ف ف ف ف ف ف ففاتفرف الىفاسففلق مالىفةف نيى اليةمب لن سىلنة البحفث فالستف ف ف ف ف ف فبفل لف

(الىسسق سدف الخدسلق الىخصص الفيني).

ساىاذف ي جاسفل تكةيت ت زن ا الىتام ق
ليلت ننسل البحث ( )400ساىاذاً م ً
ملىحقنا سهداف البحث قام الباحث لبساء سق ااففن سحدهنا لق اا الىد ا السيتففيق

ماآلخة لق اا النةمال السيت ف ف ف ف ف لق مبا نخنا جن ل الخص ف ف ف ف ففا ص الت ف ف ف ف ف سىةيل

النطبقل ي لساء النقاي س.

ملىحقنا سهداف البحث مسفالىىخا إحص ف ف ففا اًق سا ف ف ففىخدم الباحث ندف سا ف ف ففالن

إحصفا ل سسخا سةبل كا (كا) 2ق مالستفبل النوميلق ماخخىبا الىا ي لفنسل ماحدفق
ماخخىبففا الىففا ي لفنسىن ستف ف ف ف ف ف ففىقيىن  .مسفففاسفر ا تبففا لنةاف ف ف ف ف ف ف  .مسفففاسفر اليفا

كةماباخ .مسفادلل هنةبةت سك .

مت ص ف ف ف ففر البحث إلى ندف اىا ج سسخا مج د ةمب دخلل إحص ف ف ف ففا اً ي حالل

الىد ا السيتففي لن ساففاترف الىاسفلق تبفا لنىلنة الىخصففصق ملصففال الىخصفص

الفيني .كرلك مج د ةمب دالل إحصا ًا ي حالل الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل

لن ساف ف ففاترف الىاسفلق تبفاً لنىلنة سدف الخدسل ملصف ف ففال سدف خدسل ( 10اف ف ففس ات
أكثة) .ندم مج د ةمب لن ساف ف ففاترف الىاسفل ي حالل الىد ا السيتف ف ففي مالنةمال
السيت ف ف ف ف ل تبفا لنىلنة الىسس .ندم مج د ةمب لن ساف ف ف ففاترف الىاسفل ي النةمال
السيت ل تبفا لنىلنة الىخصص.

مت صر الباحث ي اخايل حثه إلى سىن نل س اخاىسىاجات مالى ص ات.

© ,2019 J.F.Aكلية اآلداب | جامعة تكريت
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 -1التعريف بالبحث:
 -1-1مشكلة البحث :The Search Problem

إ الىد ا السيتي حالل إاتاا ل تنثر سنيى تىي ات الصحل السيت ل اإليىال ل مالخبةف الدا فل

لىحتن متى يد ا ع ل الح اف س خالل اخاىلةاب الىام ي األننال مالنخام مالى ا ا سل سىطيباتخا
س اجر الى صر إلى اىاجات إلداع لق م ي ايس ال قت تىفر اليةد سىىاهالً ليسشامات مالنخام

األخةاق إضا ل إلى ساخا تحقا ااىنىاع اليةد مإحتااه نساابل قد اته مسخا اته ي س اجخل
النصان

مالىحديات الىي ي اجخخا لىحقنا هدف يسظم س فال اليةد تيقا اً متةكنز ااىباهه ميقىة

ذلك غ اب تام لي ني الرات م ي ايس ال قت خ تقىة هره الحالل أ انط س سانا القيا سم
الخ ف  .يةتبط سيخ م الىد ا السيتي لبفض النياه م السيت ل مسسخا دا ع ل اخاىازق متقل نيى
ناتا األاىاذ الىاسفي تسننىخا م فخا لدا ميبىهق ميةكز سل حالمف نيى ثالث احىناخت ي

تض

نالقل الىد ا السيتي لدا ع ل الىفيم ماخاىازق مكنا ي الش ر األتي (سل حالمفق

)2013 23

ستا الىد ا
قساف

سةتيل
قيا

الىد ا

سصان

متحديات

سير

سسخيض

سةتيل
النخا ف

إ حالل الىد ا تىفر اليةد يشفة الىةكنز مالى حد ر سا يق م ه ااد اع محن يل مإحتاا

السىاح سثساء ق اسه السشا ق مااىلةاقه
ناسر الزس س حتا اتهق س

اسر سسظ سات شخصنىه سثساء سداء النخنل سل إاقا

ااىن اة خبةف حالل الىد ا إلى اخايل إكنال النخنل سم السشا سم

الفنر ش ر كاسرق م ي هره الحالل قد يتىنة اليةد ي حالل تد ا ماحدف ستىنةف يحقا نخا ذاته
مبالىالي إحتااه التفادف مالةضا ن ح اته.

مالىد ا السيتي ه حالل ت از لن إد اك اليةد لنخا اته ملصف بل السشا ق سل ثقل اليةد
أ كر شيء تحت ا طةته.

ميفد الىد ا خبةف س الس ع الةاقيق ميىننز س لديه حالل تد ا شف اً التةم الىيقا ي حىى
السش ف سم الغبطلق ميفىبة هرا التةم س ا أف تدع ن هق إاخا الحالل الىي يتىلةب نخا الساا ف نا
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يق س

ه س سننال س جخن سقصى د جات اخاىباه غنة الن زع نيى الفنرق مي اة ا الىد ا ي

سحد ج اابه حالل س ات ا الرات ) (forgetfulness-Selfمهي ن س الىأسر مالشف

الخم

)األنتة مكيا يق .(2011
مالىي ي

سسا ا سا ( )Norman,1996إاه يةا ي د ااىه ن حالل الىد ا ساخا تقالر كر السااق
نخا اليةد مكأاه ي حالل غنب بل مندم مني الراتق ميسلنس ي اشامه الكاسر لدم

تأثنة ليظةمف الخا ج ل سل ااحتا لكر سشىىات اخاىباه ق ميود اشامه لىيقا ل.
متىضن حالل الىد ا السيتي شقن هنا ات از اليةد سل ايته سم تساغنه سل ذاته نفسى

سقد ته نيى س اجخل سا يسشأ داخيه س صةانات مسا يىفةض له س إحباماتق مسدا تحة ه س

الى تة مالقياق ماىاحه ي الى نا لن دما فه ما ازنه النخىييلق ثم ااتىام اليةد سل ظةمف لنئىه
الناديل (القةيطيق .)2012
س اق

إ النةمال السيت ل هي ااىىا ل اايفال ل منقي ل تن

اليةد س الىك ف اإليىالي سل سخىي

الح افق منة ت الىنع ل األسةي ل لألفنةاض السيت ل النةمال السيت ل أاخا نني ل ت ا ا

مس اجخل إيىال ل ليصدسات مالشدا د مالضل
األاةف مالصحل مضل

السيت ل الفاديلق الىي ت جه اليةد سثر سش الت

الفنر مالنش الت الناديل (.)APA, 2002

النةمال السيت ل اإليىال لق نيى الةغم س مج د ن اسر

ميىننز األ ةاد الري يىنىف

تخديد سع قل لىك يخم سم ان هم الىي ين
إ اإلاتا ه الر يي

س ينةما لخا خالل سةاحر ح اتخم.

ح اته لسظةته إلنخاق ح اته س صسل س كا ه مني ه س خ يضل

اظا ف ا داء نيى ننس هق ؤيىه التيب ل لسيته اب

شيه ي الح اف م ؤيىه اإليىال ل لسيته تد فه

دا نا إلى السىاح.
تأتي هره الدا ال لإلجا ل ن األائيل اآلت ل

 -1سا ستى ا الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل.

 -2سا ستى ا النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل.
 -3سا مب فل الفالقل لن الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل
 -2-1أهمية البحث The Search Importance
تفد الىاسفات كنواتات تةب يل متفي ن ل س النواتات الىي تفنر نيى إنداد جنر سسىج

يتخم ي تقدم متط

النىىنلق ميبةز نخا دم األاىاذ الىاسفي متأثنةه الكبنة ماليانر ي نني ل

لساء شخص ل الطال

مان ها.

ميوكد النخىص

ضةم ف تيةضخا سطال

ي سندا الىةب ل منيم السيس نيى س تسن ل قد ات اإلاتا متط يةها

النىىنل ي الىقدم مبساء ح اف اجىناع ل اي نلق مس سهم سهداف الفني ل

الىةب يل ه إنداد جنر قاد نيى ام سهدا ه الىي يطن النىىنل إلى تحق قخا س خالل إحداث
تلننةات سةغ بل ي التي ك (سل نط لق .)405 1998
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مإ النةحيل الىاسع ل س سدب سةاحر الىفي مق ك اخا تش ر كساً سااا اً س س كا النىىنل

ميق م األاىاذ الىاسفي لىسينر خططخا الىسن يلق متش ر د اال شخص ل األاىاذ الىاسفي ىن ل
س فادها سهن ل اللل ي سندا نيم السيس مالى ا ا األكاديني خاصلق مإ الىد ا السيتي يش ر ي
س فاده كس ًا سخن ًا س شخص ل األاىاذ الىاسفي خي تىأثة ه مه يوثة ي سد كات اليةد ماي كه.
تق م شخص ل اإلاتا نيى ثالثل ج اا
ال جداايق لرلك يى

مالىاا

لساء هره الى اا

ت ل مهي الىاا

النفة ي مالىاا

الثالثل ي شخص ل اليةد لكي اخيا شخص ل

سىزال مسىكاسيل سفةف اً مسخا ياً ممجداا اًق مإ س خير ي سحد هره الى اا
اليةد متك

النخا

شخصنىه غنة سىزال مغنة سىكاسيل السن الش ر الصح

يسف س نيى شخص ل

مبالىالي تك

قينيل اليفال ل

مالىأثنة ي البساء اخجىناني لينىىنل.
مس الفساصة الة ت ل ي تسن ل الى اا

النفةف ل مالنخا يل مال جداا ل ي تك ي شخص ل

الطال الىاسفي ه األاىاذ الىاسفيق الر ي

له الدم النننز مالكبنة ي تسن ل س اه الطيبل

النفةف ل مالثقاف ل مالنخا يل س خالل سا يقدسه لخم س سفي سات نين ل متد يبخم نيى ك ف ل

سنا اىخا متطب قخا ي ح اتخم الفني ل إضا ل إلى إقاسل نالقات مديل سبس ل نيى اخحىةام النىبادل
لن الطة ن مضن الحدمد النخس ل.
مإ تسن ل هره الى اا

تىطي

س األاىاذ الىاسفي س يىص

نىن نل س النق سات

الشخص ل ماخجىناع ل ماألكادين ل مالىد يت لق األاىاذ الىاسفي ه الفسصة اليفال ي الفني ل
الىفي ن ل الىاسع لق مالنحةك األااا لخاق متيف

خصا صه الشخص ل ماخايفال ل مالنفةف ل دم اً

هاساً م فاخً ي الفني ل الىفي ن لق النساهج مالنخىبةات مالىىخنزات ماأللس لق خ ين

س تحقا

سهداف الىاسفل ي إحداث الىلننة النطي بق سا لم يى ة األاىاذ الىاسفي ذم الكياءف الفال ل.
مالىتاؤل الة س الر ين

س اسطيا سسه ي هرا البحث تىنثر اسىالك األاىاذ الىاسفي

كقا د نيى د جل نال ل س الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل.

ملإلجا ل نيى هرا الىتاؤل مجد الباحث ضالىه ي نيم السيس اإليىاليق إذ يصيه

النخىص

أاه الفيم الر

يد ا جن ل س اس الق ف لدا البشق مد اال كر سا س شأاه مقايل

اإلاتا س اإلصا ل اخضط اة ات السيت ل مالتي ك لق إضا ل إلى د اال كر الف اسر اليةديل

ماخجىناع ل الىي تىفر الح اف اإلاتاا ل جديةف أ تفاش (.)Crysta,2003 :3

ميالحظ س خالل سا تم نةضه س سهداف نيم السيس اإليىالي النىنثر الخبةف اإلاتاا ل
النثيى ساخا سةاد ل لنيخ م الىد ا السيتي الر مةحه .Csikszentmihalyi

إذ يفد الىد ا سيخ م ايتي يةتبط ص ف ماضحل الىياؤل مالى قل الس اتج اإليىال ل

ماخاىبشا

النتىقبرق إضا ل إلى اقىةااه اإلحتاا القد ف ماليفال ل الشخص ل ي سقالر ال أا

مالفىز الر ه قةي الىبيد السيتي مالتي كي (الن ا ق .)54 2016
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ميحدث الىد ا السيتي لدا اليةد نسد شف ه اخادساج ص ف سثال ل ي ساشطىه األااا لق

متحدث هره الحالل نسدسا تىطالا إس اا ات اليةد مقد اته سل النخنل سم الفنر الر
يسدسج ف هق كنا ي شف

يق م ه سم

اليةد الثقل نسدسا يسىز النخام الىي ي اجخخا (ج لنا ق .)135 2000

مانىبةت اضل ( ) 2013الىد ا السيتي حالل إيىال ل تصر اليةد إلى سنيى د جل ي

ت ظ ف ماقاته السيت ل الىي يصاحبخا حالل س

الةضا مالتفادف سل تأجنر غباته محاجاته

الشخص ل ( اضلق .)22 2013

ميةا ميسداك ( )Wending, 2012س النةمال السيت ل نني ل ديساس لق تتخم ي إلةاز

اليةد اي ك اته الىك ف ل اإليىال ل نسد س اجخىه لينصان

مالصدسات مالنش الت ماألحداث التيب ل

دم ااكتا ق مقد ته نيى الى ا ا تخ لل فد الىفةض لىيك األحداث.

مالنةمال السيت ل تف س اليةمب لن األ ةاد ي ااىىالىخم لف اسر الىخديد مالى تةق إذ اىد

س يتىىن

طةيقل إيىال ل لظةم ه الصعبلق لنسنا هساك س توثة نخم تيك الظةمفق متسف س

ش ر ايبي نيى ح اتهق مهرا سا ييتة مج د سشخاص سصحاء ايت اً نيى الةغم س سفاااتخم س

الظةمف الصعبل القاا ل الىي ينةم لخا ).)Onwukwe,2010
مالن اق

متيف

النةمال السيت ل دم اً ا اًز ي تحديد سدا قد ف اليةد نيى الىك ف سل الصف بات

الضاغطل الىي ي اجخخا ي ح اتهق ميشنة الشةقام ( )1983إلى س اليةد النىز اايفال ًا
س الت طةف نيى اايفاخته نةمال نال لق ميفبة نسخا حت

مصح

ايت اً يىن

الضل

سم الصف بات ( يا ق .)35 2006

مب فل الن ق ق

مهرا يتانده نيى الن اجخل ال اع ل لظةمف الح اف مسزساتخاق مخ يسخا سم يضطةب نسد س اجخل

مين

تيخ ص سهن ل الد اال السقا اآلت ل

 -1تكن سهن ل الد اال ي ساخا تىطةب لن ض ع لم ييا الكثنة س اخهىنام س قبر الباحثن
ي النىىنل الفةاقيق إذ س الد ااات الىي تم إج اة خا ح ل الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل قينيل

جداً.

 -2تش ر سخسل الىد يس تةبل خصبل مماطاً سال ناً لىحينز ظخ

س ااتهق ملم تىةا س
ال م الفةبي حت

حالل الىد ا السيتي ىن ل

د اال لحالل الىد ا السيتي نيى سااترف الىاسفات ا اء الفةاب سم

نيم الباحث.

 -3كنا تكن سهن ل الد اال س خالل سهن ل دم األاىاذ الىاسفي ي إحداث الىلنة النسش د
ي النىىنلق إذ س تط

متقدم النىىنل يحدث س خالل تط

شبا ه.

 -4تنثر حالل الىد ا السيتي سحد س اس الق ف ي ايت ل اليةدق متش ر د ااىخا مسفة ىخا لدا
األاىاذ الىاسفي جااباً سخن ًا س ج اا

نني ل الىد يس الىاسفي .كر هره األاباب سنطت

سبة اً لد ااىخا س قبر الباحث.
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 -3-1أهداف البحث The Search Objectives
يخدف البحث الحالي إلى الىفةف نيى

 -1ستى ا الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل.

 -2ستى ا النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل.

 -3اليةب ي ستى ا الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل تبف ًا لنىلنة األقدس ل (الخدسل).
 -4اليةب ي ستى ا النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة األقدس ل (الخدسل).

 -5اليةب ي ستى ا الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة الىسس (ذك  -إااث).
 -6اليةب ي ستى ا النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة الىسس (ذك  -إااث).
 -7اليةب ي ستى ا الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل تبف ًا لنىلنة الكي ل (نين ل -إاتاا ل).
 -8اليةب ي ستى ا النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة الكي ل (نين ل -إاتاا ل).
 -9الفالقل اخ تبام ل لن الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل.
 – 4-1حدود البحث :The Search Borders

يىحدد البحث الحالي لف سااترف جاسفل تكةيتق ليفام الد ااي .2018-2017

 -5-1تحديد المصطلحات The Terms Determine
تعريف التدفق النفسي Flow Psychological
 -كالرك وهاورت ( :)1994ه الىىةبل الرات ل الىي ت اة ا األداء ي س ق

تك

ف ه سخا ات

اليةد سطا قل لنتى يات الىحد ق متشنة س اصيات اإلحتاا الىد ا إلى الشف

السش ف

(.)Clarke, & Hawrth, 1994: 5
 تشكزنتميهالي  :1997إحتااات كي ل يشفة لخا اإلاتا نسدسا يىصةف اادساج تام سل الفنرسم السشا الر يق م ه (.)Csikszentmihalyi,1997:36

 الشناوي :2015 ،نني ل تشنة إلى الحي ل التي نل الىي ييىأ إلنخا الساا إلحداث الىك ف سلظةمف الح اف سسا س خالل النخادال مهي اتياب ليك

ن الصةاعق الةغم س ندم ااىخاء

النش يل سم ال ص ل إلى حرق سم الى نا مه نني ل تسازل اليةد ن

فض سطالبه ي ابنر

إاخاء األزسل القا نل (الشسام مآخةم ق .) 2015

التعريف النظري للباحث حالل إيىال ل يشفة نخا النةء اادساجه ي السشا سم الفنر الر يق م
ه سل تىاهيه أل

اشامات سخةاق مإحتااه نساابل قد اته مإس اااته ي تحقنا سهدا هق سنا

يشفةه التفادف مالبخىل ماخادساج ي السشا سل غ اب اإلحتاا الرات.
التعريف اإلجرائي ه اادساج اليةد تناساً السشا

مااىنىانه هق ميقاا الد جل الكي ل الىي

يحصر نينخا( األاىاذ الىاس في ) س خالل إجالىه نيى قةات سق اا الىد ا السيتي.
ا
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االمرونة النفسية Psychological Flexibility
 -مادين ( )2007القد ف نيى الىفا ي س الىأثنةات التيب ل ليسكبات مالشدا د مالقد ف نيى تخطنخا

سم تىامزها ش ر إيىالي مس اصيل الح اف ياني ل ماقىدا ).)Madden, 2007: 21

 كودل وبيلش ( :)2010نني ل الى ا ا الىند مالن اجخل اإليىال ل ليصف بات سم الصدسات سمالسكبات سم الضل

السي ت ل الفاديل الىي ي اجخخا البشةق سثر النش الت الفا ي لق مسش الت

الفالقات سل اآلخةي ق مالنش الت الصح لق مضل مات الفنرق مالنش الت النال ل (110
.(Godsell & Bilich, Ciarrochi, 2010

تعريف الباحث النظري للمرونة النفسية قد ف األاىاذ الىاسفي نيى اخاىىا ل اخايفال ل مالفقي ل
مالىك ف اإليىالي سل س اق
التعريف اإلجرائي

الح اف النخىييل ي تفاسيه سل الطيبل .

قد ف األاىاذ الىاسفي ي الىفاسر سل الن اق

ق متقاا الد جل الكي ل الىي

يحصر نينخا س خالل إجالىه نيى قةات سق اا النةمال السيت ل.

 -2-1اإلطار النظري والدراسات السابقة Theoretical Framework & Previous
:Studies
حالل الىد ا السيتي  Flow State Psychologyتم اكىشا خا س قبر سنخالي ()1975

ي اخايل القة الفشةي س خالل النقالالت الشخص ل الىي سجةاهاق مهي عبا ف ن تتيتر حتي
اايفالي لييةد لدايل ي الى از لن النخا ات الند كل مالىحديات الند كل سةم اً فني ل الىةكنز الر
يود إلى الىح م مالضبط الراتي حىى يصر اليةد إلى اخاىنىاع مالىي ب ي السشا الننا ا.
مقد قدم سنخالي مصياً ليتي ك يفىند نيى الىيتنة الينس ل جي الر

يخىبة الىاا

النحت ا لييةد نسد اادساجه ي األاشطل الىي تىضن التي ك النتىقر إذ يةكز هرا الس ع س
الىيتنة نيى س اق

تحدث ي مني اليةد تفةف خبةف الىد ا السيتي مالىي تىنثر ق ام اليةد

األاشطل الخطنةف مالصعبل س اجر ال ص ل لينىفل السشا ).)Mihaly&Etal,2005
ميخىي

تيتنة سنخالي ن السظةيات الىي قدست تيتنةات لدا ع ل اليةدق إذ تشنة فض

الىيتنةات إلى الةغبل ي إشباع حاجل س الحاجات األااا ل لىحقنا سهداف البقاء ماخاىن اة

ي

الح اف (سااي )ق سم تحقنا سهداف شخص ل األاا س خالل ح الت طةفق سم تحقنا سهداف شخص ل

األاا األنيى س خالل انل اخجىناع ل ماإللداع ( ةميد).
ميفىبة سنخالي س

نس سنس ل ج ا الىد ا السيتي ق ف تىندد حت

نالقىخا لخدف اليةد مسدا

تةكنزه مد جل اهىناسه مان سخا اته السيت ل (.)Tellgen, et al, 1999: 17

مضفت اظةيل الىد ا السيتي س قبر الباحث النىة تش زسنسىخالي نام  1975نسدسا

س اد د اال سيخ م اإللداع لدا اليساان مالةياضنن
الفنر الر يىطي

ي سحاملل خكىشاف دما ل هوخء النحىة ن لخرا

جخ دا كبنةف جتديا مايت ا متبن س جن ل هوخء سان ه الىد ا ( )Flowالر

يثنة حالل ايت ل س النىفل نسدسا ي

تحد الن ق
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الىي يفىقدم ساخم ينيك اخا مقد م د نيى لتا هوخء النحىة ن عبا ف ( )Go with Flowل ص

هره الحالل س الة اه ل السيت ل مكأاخم ناش ا حالل جةيا سم اات اب سل الى ا ( ل الش خق

.) 2015
إ حالل الىد ا قد تحدث لدا الكثنة س الساا حىى سملئك الري ينا ا

ساشطل س

دم سقالر ساد ق متحدث نسد اليةد س مقت آلخة يقضي سثسا خا كثن ًاة س ال قت ي السشا

الر ينا اه مي
.)134

السشا هد اً ي حد ذاتهق إذ يشفة اليةد النىفل مالتةم (سفنةيلق 2012

ميقصد سل حالمف خبةف الىد ا النصاحبات السيت ل الىي تسىاب اليةد سثساء حالل الىد اق

مغالباً سا تىبي

ي السش ف ماخادساج مالتفادف الىاسلق ماإلحتاا الىدا ف مالق نل الشخص ل ماإلثا ل

الداخي ل (سل حالمفق .)18 2013
الحالل ي

تىننز حالل الىد ا السيتي الى از لن إد اك اليةد لنخا اته ملصف بل السشا ق م ي هره
نيى ثقل أ كر شيء ست طة ني ه ميىص

اشا اليةد الحن يل سل د جل كبنةف

س الىةكنز م قدا ال ني ).)Stefan & Faklo, 2008: 17
محدد انيىنا ثالث ستى يات ليتفادف هي (الح اف التا فق اخالنااق الح اف ذات النفسى)

مانىبة اخادساج ي الح اف سناثر لنيخ م الىد ا مالخبةف النثال ل لدا تش زاىننخاليق مسكد انيىنا

مج د ةب لن النىفل ماإلشباع الر

سصد ه الىد اق انىبة النىفل نالسل نيى تحقنا إشباع

لن ل جيق لنسنا اإلشباع نالسل نيى تحقنا السن السيتي (ل الش خق .)47 2015

مقد حدد ج لنا الفساصة األااا ل لخبةف الىد ا ل ف
 -1ذمبا

فر اليةد ي فيه سثساء ق اسه النخنل سم السشا دم س يركة الس اتج.

 -2ستى ا سساا

س النخا ات لنا يىساا

سل النطال

البنئ ل.

 -3ات ا الرات سل مني مإد اك شديد ليسشا .

 -4مض ح الخاديات الن قف ل ماخاىىا ات النساابل لخره الخاديل.
 -5حالل س السش ف ماخلىخاج ماخاىنىاع الراتي (سل حالمفق .)22 2013
مااىسىج الباحث س سفة ل األ فاد مالفساصة الن ال لحالل الىد ا السيتي تتاند نيى

سفة ل النخا ات الفقي ل مالسيت ل ماخاىةات ى ات التي ك ل مالنفةف ل الىي تبن حالل الىد ا السيتي
لدا األ ةاد سثساء ق اسخم األاشطل الىي تتخم ش ر فال ي سدا خم الفالي.

كنا يةا الباحث س الىد ا حالل مح ل يستى نخا اليةد ايته مذاتهق لدخً س اخاشلال ي

ح اته الن س لق اليةد ي حالل الىد ا يع ش كي اً ي اليحظل الحاضةفق مه ُيظخة ا طةف ا فل
نيى س فاله مااىىا ات سىساغنل سل الىلننةات الىي تىطيبخا األاشطل األخةا.

P a g e | 433

)Asst.Prof.Dr. Shakir Mohammed Ahmed / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Part II | Year (2019) Pages (425-455

مهرا اخاىسىاج يىيا سل سا سكده تش زاىننخالي ( )1997الر يةا الىد ا يفسي ااىلةاب

اليةد ي سخنل سا حىى يبيغ ذ مف األداء لكي يصر إلى د جل اخسى از ي األداء حنث يتىنة

الىي ب فد ذلك لدم لرل س سىخ د ).)Csikszentmihalyi,1997:33-36

محدد سنخالي ثالث انات ذات ل خادساج اليةد ي السشا لي ص ل إلى حالل الىد ا السيتي

هي اادساج ال ني ي األداءق اإلحتاا الىح م ماخاضبا ق تح ل ال قت.

ملىحقنا حالل الىد ا حدد ثالثل شةم هي األهداف ال اضحلق الى از لن الىحديات
مالنخا اتق الىلريل الةاجفل التةيفل مالنباشةف ).)Mihaly,1997: 27

ميةا الباحث اتياب كر النسظةي نيى سهن ل لةمز اإلحتاا سم اخنىقاد الى از لن

الىحديات النيةمضل مالقد ات الشخص ل كشة ساااي لدخ ل دا ةف الىد ا السيتيق إضا ل إلى س
حالل الىد ا تظخة ي النتى يات الفي ا لأل ةاد مالىي تتىثنة سقصى سا تبيله قد ات اليةد الشخص ل.
ميةا الباحث س الىد ا السيتي ر إيىال اته حالل سم خبةف تةتبط اهىناسات مسن ل اليةد

مبس ع األداء الر يق م ه.

مقد حدد تش زاىننخالي س فاد الىد ا السيتي اآلتي

 -1التوازن بين التحدي والمهام :ميىنثر لىص ات اليةد مثقىه ي قد اته نيى س اجخل سىطيبات
الىحديات مالنخام ماألاشطل الىي يق م لخا.
 -2وضوح األهداف :خلد س تك

األهداف ماضحل مقاليل ليىحقا متىساا

ماهىناساتهق حىى تفنر نيى تتخنر تةكنز ال ني ي السشا النحدد.

سل قد ات اليةد

 -3االندماج في المهمة أو النشاط :يفسي الىةكنز نيى النخنل ي ال قت الحاضة مالر ين
اليةد س سداء س ضرق حنث يفنر كر س الىتد مالفقر ك حدف ماحدف لي ص ل إلى اادساج تام ي
النخنل.
 -4فقدان اإلحساس والوعي بالذات يفسي ات ا الرات الن ا مالزسا سثساء سداء السشا سم
النخنلق مندم اخهىنام أ سثنةات غنة ذات صيل السشا .

 -5تغذية راجعة مباشرة أو فورية :تفسي نني ل تقن م
يق مق متصح

لندا اىاح اليةد ي النخنل الىي

اي كه تبفاً لخرا الىقن م.

 -6تشوه اإلحساس بالوقت :يبدم ال قت لن ينة حالل الىد ا السيتي مكأاه ينة نيى خالف
سا انىاد ني هق س كأ الزس ساقضى تةنل.
 -7تركيز االنتباه :ه نني ل تةكنز لو ف اخهىنام ي جاا
(الىتد مالفقر) ي النخنل سم السشا .

سحدد س النثنةاتق ماخالناا كي اً

 -8الشعور بالتحكم( :اإلحتاا القد ف نيى ضبط السشا ) إ الشف

الت طةف يفطي حالل س

اخت از النثيىق متحينز النتى يات القص ا س النخا ات لن اجخل الىحديات.
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 -9االستمتاع الذاتي :ه حالل ايت ل ااتىل ن إثا ل داخي ل تتخم ي ااىن اة األداءق دم
ااىظا إثا ل خا ج ل.

مقد تبسى الباحث مجخل اظة تش زاىننخالي ألاخا األقةب ماألات

لطب فل الد اال الحال ل.

نموذج لحالة التدفق النفسي في التعليم:
اقىةح الفالم إيىبةت ( )2003ندداً س الشة لضنا حدمث حالل الىد ا السيتي ي

سىال الىفي م اآلتي

 -1تصن م النخنل الىفين ه الىفي ن ل اشىة نيى القا م الىفي م (سفيم – سد ا– ساىاذ
جاسفي) س يحدد سخنات ماضحلق تثنة اهىنام النىفيمق متك

قاليل الىحقاق مس يحدد

سهداف ماضحل تخيا حالل ت از لن تحديات النخنل مسخا ات النىفيم.

 -2لنئل الىفيم إ حالل الىد ا تشىة د جل س الىةكنزق ت زع اخاىباهق متقير س النثنةات
مالىدخالت الخا ج لق لىحقنا ذ ف سداء النىفيم س خالل تةكنزه نيى سا يق م ه حىى ييقد
إحتااه نةم ال قتق إضا ل إلى س النخنل يسبلي س تىفر انىقاد النىفيم أاخا ذات

سهن ل مسلزا.

 -3سداء النخنل الىفي ن ل يحىاج النىفيم إل ى س يشفة أ النخنل ي سىسامل يدهق إضا ل إلى
إحتااه الضبط الراتي لين ق

سثساء سداء السشا (.)Xiaowei Guan,2013: 788

ميةا الباحث س مضل إما نام ليبنئل الىفي ن ل يىضن األتي

 اكىشاف قد ات الطيبل مسخا اتخم. -لساء س ق

تفيني سساا

 -تةك النىال لقد ات الطال

ليطال ق مضبط النىلنةات مالنثنةات الخا ج ل.
السن مالىط

ميةا الباحث س كر هره األس

هسا ه جفر الطيبل يشفةم

س خالل تقديم مضع ات إش ال ل سىد جل الصف بل.

تنخد لظخ

حالل الىد ا السيتي لدا النىفيمق مالخدف

قد تخم نيى ال ص ل إلى حي ل سبىكةف لين ق

الىفي نيق سل

إحتااخم نىفل الىفيم مكياءتخم الرات لق متسن ل اإللداع لديخم.
حالة التدفق النفسي لدى األستاذ الجامعي :تظخة حالل الىد ا السيتي لدا األاىاذ الىاسفي سثساء
ت اجده سل ميبىه داخر قانل الد اق متىص

حالل الىد ا السيتي لديه األتي

 -1اخهىنام مالنشا كل تحدث حالل الىد ا السيتي لدا األاىاذ الىاسفيق نسدسا ي

لديه

تص ات سشىةكل سل ميبىه لالهىناسات ماألهدافق سنا يىفيه يسلنس ي السشا ق إذ
يفنر نيى تحينز مإشةاك ميبىه ي السشا ق مسكثة سا يزيد س شف ه حالل الىد ا ه

اهىنام الطيبل مسشا كىخم ي ستى يات صعبل ي د ا ااج .

 -2الى اصر األصنر يشنة ا لنة ( ) 1996س نني ل االناا األاىاذ ي مضع ل الىفيم
اجفل إلى الىيانر األصنر لنسه مبن ميبىه اى ىل الى اصر الدا م داخر قانل الد اق

متبسى هره األصالل اى ىل نني ات الح م الراتي ماخحىةام مالسزاهل األخالق ل سل اآلخةي .
P a g e | 435

)Asst.Prof.Dr. Shakir Mohammed Ahmed / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Part II | Year (2019) Pages (425-455

 -3ندم القد ف نيى الىسبو حدمث الىد ا (الفي يل) تحدث حالل الىد ا السيتي لدا األاىاذ
الىسبو لخا ك اه خ يخطط لرلك ستبقاً.

الىاسفي ش ر ني ق إذ خ ين

 -4لحظات الىفيم دخ ل األاىاذ الىاسفي حالل الىد اق تىفيه يسظة ليىفيم نيى ساه ه حد
ذاته نني ل ناسل مشاسيل ق نفسى س نني ل الىفيم تحدث له ملطيبىهق س ساه ه

ي ىت
يتىىن

حد ذاته

تيك النفة ل الىي يقدسخا لطيبىه ).(Christine, M. Tardy and Bill Snyder: 120-123

تفىبة النةمال السيت ل سحد سهم الف اسر الالزسل لحدمث تك ف اليةد شخص اً ماجىناع اًق إذ
لينوثةات الىديدف ااىىا ل تحقا الىك ف لنسه مبن البنئلق س س ت ا قه ي

ساخر كينا

كا سةااً مالف س صح ق كينا قيت سةمال اليةد قيت قد ته نيى الىك ف ي سح ط ظةم ه مبنئىه.
مس سهم ن اسر الىك ف الت ق س ي

قد ته نيى الىصةف ي الن اق

اليةد نيى د جل س النةمال السيت ل مالنىنثيل

النتىىدف (كاسرق .)5 1997

مهرا سا سكد ني ه ل اج ه ي تص اته ليىك ف مالىنثنر مالن ا نل سل س اق

مزيى ق .)90-85 2003

الح اف (زيى

إذ يفىبة اليةد سق ا إ ادف كينا كا سكثة قد ف نيى الى اؤم سل سىلنةات البنئلق الىك ف

الحق قي ه ذلك الىك ف الر يتن لييةد السىاح ي الن ق ق مالر يحقا ضناا ًا سكبة خاىن اة
ال ج دق مس ثم إحةاز الىقدم ي ح اته (سافدق .)92 1999

مبنست الىنع ل األسةي ل لفيم السيس مالد ااات الىي سجةتخا إلى س الفاسر األااا ي
تسن ل النةمال السيت ل يىنثر ل ج د الدنم مالةنايل مالثقل مالىشى ل س داخر سم خا ج األاةف إضا ل
إلى قد ف اليةد نيى مضل خطط ماقع ل لسيتهق اظةته اإليىال ل لراتهق ثقىه لسيتهق تط ية سخا ات

اختصال مالى اصرق مقد ته نيى كب سشانةه الحادف (.)APA, 2010
متى لد النةمال السيت ل س ثالثل سصاد تىنثر ي الق ف الرات ل الىي تىك

نةم الزس ق

النتاادف مالدنم الخا جي لينحا ظل نيى ااىن اة هاق ماسىالك اليةد لنخا ف حر النش الت الىي

تتانده نيى س اجخل الشدا د مالنح (.)Grotberg, 2002

مهساك ااىةات ى ات لبساء النةمال السيت ل اإليىال ل لن اجخل سحداث الح اف الضاغطلق إذ

حددتخا ا طل نيم السيس األسةي ل ( )2000فشةف مةب

 -1إقاسل نالقات منبل سل س ةاد األاةف ماألصدقاء ماآلخةي .
 -2تىس

انىبا األزسات سش الت خ ين

الىلي

نينخا.

 -3نيى اليةد س يضل سساسه سهدا اً ماقع ل يىىه ص بخا ميتىط ل تحق قخا ي ض ء إس اا اته
مقد اته.

 -4الىفاسر سل الن اق

الفصنبل س

خالل اتخاذ الق اة ات الحاانل مالنساابل ي حر

النش الت.
 -5البحث ن

ةص سساابل خكىشاف الرات.
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 -6ندم اخنىةاض نيى الىلننة متقبيه انىبا ه جزءاً س الح اف.
 -7ك سىيا الً النتىقبر.

 -8سهىم لسيتك مسشانةك ماادسج ي األاشطل مالنخام الىي تىفيك افنداًق مثا دا ساً قد اتكق
مامِّ ثقىك قد اتك نيى حر النشاكر.

 -9ساظة إلى األحداث النولنل مالضاغطل حىنخا الطب في مبدم تضخ م.
 -10تبسى اظةف إيىال ل لراتكق مثا دا ناً قد اتكق مامِّ ثقىك قد اتك نيى حر النشاكر.

س الى ا ا سل سحداث الح اف الضاغطل

إ اليةد الر ينىيك قد س النةمال السيت ل يىن

مس اجخىخا ش ر فال سنا يقير س آثا ها التيب ل الىي قد توثة نيى ح اته النتىقبي لق مبالىالي

تىفيه يىنىل نتى ا جند س الصحل السيت ل (شق فق .)17 2012
ملينةمال السيت ل ا نا

النةمال الق يل م نخا يىك ف اليةد سل لنئىه الىديدف دم س يلنة س

مب فىه مشخصنىه األصي لق سسا األخةا خي النةمال الضع يل م نخا يىقبر اليةد ق م البنئل الىديدف
اليةد إلى إاكا شخصنىه األصي لق ميسىج ن ذلك ندم ت ا ا اليةد إذا سا ناد

مسثيخا سنا يود
ٌ
إلى لنئىه القدينلق مهره النةمال خ تحقا الىك ف لر تود إلى اخىالله ( خنيق .)39 1995
مت جد ندف ن اسر تتاند نيى ااىن اة النةمال لدا األ ةاد

 -1قد ف اليةد نيى الىك ف ياني ل مبطةيقل صح حل سل الضل

السيت ل.

 -2اسىالك اليةد لنخا ات حر النش الت.
 -3القد ف نيى الى اصر سل األاةف سم األصدقاء.
 -4ت ا ة الدنم مالنتاادف اخجىناع ل.

 -5الت طةف نيى النشانة الحادف مالىك ف سل الن اق
 -6إنطاء الن اق

الصادسل سفااي إيىال ل.

 -7النفىقدات الديس ل (.)Mathew, 2007
يخىي

يىنىف

الطا ل.

األشخاص ي سفالىل ضل

مس اق

الح اف الىي يىفةض

نةمال نقي ل تىس ع ساالنبخم النفةف ل نا يالءم الن اق

س النةمال ي تس يل ساالنبخم النفةف ل نا تقىض ه الن اق

.)134

ميةا ان سا ( ) 2002س اليةد الر

الىك ف سل األحداث الصادسلق مس اق

لخاق األ ةاد الري

الىي ي اجخ اخاق س لديخم قد اً

الىي ي اجخ اخا (ناسةق 2003

ينىيك خاص ل النةمال السيت ل يىننز القد ف نيى

الح اف الضاغطل النى اصيلق م ي ايس ال قت يظخة اي ك ًا

تك ف اً إيىال اً ي س اجخل الصدسات مالنح مسصاد الضلط السيتي ()Newman, 2002ق

مبن َّ كر س ازلنسا مشاهةية ( )2010أ اليةد ذم النةمال السيت ل تك
اليفال الر

لديه قد ف نيى الىك ف

يىضن كر س األ كا ماأل فالق مق اسه ل ظا يه الةغم س الظةمف مالىحديات

الصعبل النح طل ه (.)Azlin & Shahrir, 2010
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 -2-2الدراسات السابقة :سٌجةيت الفديد س الد ااات الفةب ل ماألجسب ل ن الىد ا السيتي مكرلك
ن النةمال السيت ل منالقىخنا لبفض النىلنةاتق ملدا ننسات سخىييل (ميبلق سفينن ق ننالق
ياضنن ق ااا نادين ) مانىم نةض اىا ج تيك الد ااات.

أوالً :دراسات التدفق النفسي Psychological Flow Studies
ت صيت د اال جاكت

مآخةم ( ) 1996ي سسةي ا إلى مج د نالقل إيىال ل لن حالل

الىد ا السيتي مالقد ف الند كل مسىلنة القيا مالدا ع ل الداخي ل لدا ( )135خن

))Jackson,1996ق د اال

سحىةف.

تنة مك ير ( )1999ي ةاتا إلى مج د نالقل ا تبام ل إيىال ل

لن الىحديد الراتي الن قيي ليدا ع لق اخاىقالل الراتيق مالكياءف الند كل سل حالل الىد ا السيتيق
لدا ( )262مالب ًا ممالبل (.)Forter & Kowal, 1999

سسا د اال جية مكنة ( ) 2002قد ت صيت إلى مج د نالقل ا تبام ل لن الىد ا السيتي

مالدا ع لق سل مج د اخىال ات ي ستى ا خبةف الىد ا السيتي تبفاً لس ع الىسس لن الخةيىن

سقالر ميبل الىاسفلق لدا ( )192مالب ًا ممالبل ()Jeffrey & Keirey, 2002ق مسظخةت د اال
آشى ه مآخةم ( )2003ي يتطن إلى مج د ةمب دالل إحصا اً ي الىد ا السيتي ملصال
اإلااثق مندم مج د ةمب دالل إحصا اً ي النتاادف األاةيل مالىد ا السيتي تبفاً لفدد اانات

اخاىخدامق لدا ( )400مالب ًا ممالبلق مبنست د اال صديا ( )2005ي سصة مج د نالقل
إيىال ل لن الىد ا السيتي مبفض الف اسر الشخص لق ندم مج د نالقل لن الىد ا السيتي مبفض

النىلنةات الدين غةاف لق لدا ( )616مالباًق مت صيت د اال مبةت مآخةم ( )2005ي لةيطاا ا
إلى مج د نالقل ا تبام ل س جبل لن كر س النخا ف الفال ل مالقد ف نيى الىحد مالحاجل لالاىاز

مالحالل النزاج ل ليفاسين ق لدا ( )297ناسالً ( ) Robert et al, 2005ق مسظخةت د اال

البخاص ( )2010ي األ د إلى نالقل ا تبام ل لن س فاد الىد ا السيتي (اخاشلال األداءق
ات ا الرات) مجن ل س فاد القيا اخجىنانيق ندم مج د ةمب ذات دخلل إحصا ل لن الطالب

مالطالبات ي س فاد الىد ا السيتيق مت صيت د اال اضل ( )2013ي سصة إلى تسن ل النخا ات
الحةك ل مالتي ك ات الصح ل ماخايىاح نيى البنئل مالى اصر اإليىالي س قبر الطالبق كرلك
تفينخم حر النش الت لن اق

تىساا

سل إس اا اتخم.

سسا د اال ل الش خ ( )2015ي الى از ة قد ت صيت إلى ل س لدا سااترف الىفي م الثاا

ستى ا سحدد س الىد ا السيتيق مج د ةمب دالل إحصا اً ي د جل الى ا ا السيتي تبفاً لنىلنةات

(الىسسق األقدس لق اخىالف النادف الد اا ل)ق ندم مج د نالقل لن اخت از اخايفالي مالىد ا السيتي

لدا ننسل البحث الباللل ( )213ساىاذاً ي الىفي م الثاا .

ثانياً :دراسات المرونة النفسية :Psychological Resilience Studies
سشا ت د اال ةد يك ا

مآخةم ( )2003مد اال تاجند مآخةم ( )2004إلى س

اخايفاخت اإليىال ل لدا األ ةاد الري يىنىف

نةمال نال ل تتاندهم نيى تبسي سصاد ايت ل
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ضةم يل ليىك ف لسىاح سل الشدا د مالنح ق إذ تق م اخايفاخت اإليىال ل ل ظ يل مقا ل تىنثر ي

تقينر آثا النح مس اق

الح اف الضاغطلق كنا يىنىل هوخء األ ةاد قد ف سكبة ي تحنر ضل

الح افق مقيل النفااات س اخكىئابق ف س ذم النةمال النسخيضل إذ يفاا
عبا ف ن

نيى اخايفاخت التيب لق ماي كخم ي

س صف بل ا طةتخم

دف فر ي س جخل ضل

الح اف الن س ل

()Bonanno,et al, 2007 : 671-682ق مبنست اى ىل د اال كةااي ( )2010ي جز

الكا يبي مج د نالقل ا تبام ل س جبل لن جن ل ن اسر الشخص ل مالنةمال السيت لق ااىثساء
الخاص ل الفصال ل كاات ايب ل)Grace, 2010( .ق مت صيت د اال نثنا ( )2010ي سصة
إلى قد ف البةااسج اإل شاد

ي تسن ل سةمال األاا اإليىال لق مخيض األحداث الضاغطل لدا س ةاد

النىن نل الىىةيب ل.
سسا د اال حىا ( ) 2010ي يتطن

قد ت صيت إلى مج د نالقل ا تبام ل س جبل

لن سةمال األاا مالى ا ا النخسيق مالنتومل ل اخجىناع لق مندم مج د ةمب دالل إحصا اً ي
ستى ا سةمال األاا تفزا لنىلنةات (الىسس ق الحالل اخجىناع لق النوهر الفينيق اس ات الخبةفق
ما ع اإلناقلق مالدخر الشخة ).

سسا د اال الزهةااي قد ت صيت إلى مج د ستى ا سى اط ليحاجات السيت ل مالنةمال

السيت ل مالىد ا السيتيق مكرلك مج د نالقل ايب ل لن الحاجات السيت ل مكر س النةمال السيت ل
مالىد ا السيتي لدا الطيبل الن ه بن .
 -3منهج البحث وإجراءاته الميدانية Research Methodology
 -1-3منهج البحث ستبل الباحث النسخج ال صيي ك اه يفىند نيى د اال الظاهةف كنا ت جد
ني ه ي ال اقلق ميخىم ل صيخا مصي ًا دق ق ًا س خالل الىفبنة الس ني الر يص

الظاهةف ميبن

خصا صخاق أو الكني الر يفطي مصي ًا قن اً يبن سقدا محىم الظاهةف (عباا مآخةم ق2011
.)47

 -2-3مجتمع وعينة البحث :تك

سىىنل البحث س سااترف جاسفل تكةيت ليفام الد ااي 2017

–  2018مالبالغ نددهم ( ) ساىاذاً مساىاذف.
متضن

هرا البحث ثالث سىلنةات ما ط ل (الىسسق الىخصصق مسدف الخدسل سم

األقدس ل)ق مبنا س سىىنل البحث س زع نيى ( )21كي لق ملضنا الىنثنر الىند لطبقات النىىنلق
تم اخى ا س ةاد الفنسل الطةيقل الطبق ل الفش ا لق إذ ي

البحث.

كر سىلنة سنثالً طةيقل اتب ل ي ننسل

مقد ليغ حىم الفنسل ( )400ساىاذاً مساىاذفًق حنث مبا الباحث سفادلل (هنةبةت سك )
لىحديد الحىم الننثر لنىىنل البحث (التب فيق  .)12-11 2012مكنا س ض ي الىدامل (

 1ق  2ق .) 3
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سىلنة الىسس

ت زيل س ةاد ننسل البحث حت

إااث

ذك
حىم الفنسل = N

الفدد

الستبل %

الفدد

الستبل %

400

275

75ق%68

125

25ق%31

ت زيل س ةاد ننسل البحث حت

سىلنة الىخصص
إاتااي

نيني
حىم الفنسل = N

الفدد

الستبل %

الفدد

الستبل %

400

170

5ق%42

230

5ق%67ا

ت زيل س ةاد ننسل البحث حت

سىلنة األقدس ل

سقر س  10اس ات

 10اس ات أكثة

حىم الفنسل = N

الفدد

الستبل %

الفدد

الستبل %

400

160

%40

240

%60

 -3-3أدوات البحث لكر حث سدماته الخاصل ه مقد تخىي

هره األدمات اخىالف مب فل

البحثق سم س ض نه مسسخىه مسهدا ه (ديابق  .)46 2006ملىحقنا سهداف البحثق ااىخدم
الباحث سداتن هنا
 -1-3مقياس التدفق النفسي:

للةض إنداد النق اا اميل الباحث نيى س النياه م الييتف ل مالسظةيل الىي تساملت سيخ م

الىد ا السيتيق ماألدل ات مالد ااات التا قلق مندد س
النقاي س

 -1سق اا جاكت

النقاي س لالاىيادف سسخاق مس

مسا يش (.(Eun-Hee Jeong, 2012: 268) .)2006

 -2سق اا اضه (.)2009
 -3سق اا صديا (.)2009
 -4سق اا البخاص (.)2012
 -5سق اا الدل ني (.)2015
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مااىساداً إلى ذلك تم ص اغل ( )36قةفق ت زنت نفدل ( )4قةات لكر فد س س فاد

نيي لد جل (كبنةف جداًق
الىد ا السيتي الىتفلق مانىند الباحث خنتل لدا ر لإلجا ل هي تسطبا َّ
كبنةفق سى اطلق قينيلق قينيل جداً)ق متحددت سمزااخا (س  5إلى .)1

 -5-3صدق المقياسValidity Scale:

 -1-5-3الصدق الظاهري :Apparent Validity
ي

غ ل الىحقا س صدب النق ااق تم نةضه نيى سىن نل س الخبةاء مالنح نن

اخىصاص الىةب ل منيم السيسق ليغ نددهم ( )18خبن اة مسح ناًق إللداء س ا خم مسالحظاتخم ي

سدا صالح ل اليقةات ي ق اا الىد ا السيتي ألااترف الىاسفلق مقد تم قب ل جن ل اليقةات الباللل

( )36قةفق فد تفدير فضخاق مب تم ااىفنال سةبل كا

لىحديد سفس يل اليةمب لن الن ا ق

س الخبةاء مالنح نن ق إذ كاات اليةمب دالل إحصا ًا نسد ستى ا دخلل (05ق)0

مال اة ض

لىن ل اليقةات ملصال الن ا قن مكنا س ض

ي جدمل (.)4

جدول ( )4أراء الخبراء والمحكمين في مدى صالحية فقرات مقياس التدفق النفسي

ندد

تتيتر اليقةات

اليقةات
20

س اء الخبةاء مالنح نن
ساق

1ق 2ق 4ق 6ق 7ق 8ق 9ق 18

ستى ا

ق نل سةبل كا2

الستبل%

اض

الستبل%

سحت بل

%100

صية

%0

18

جدمل ه الدخلل

05ق0

84ق3

دالل

11ق 12ق 14ق 15ق
17ق 18ق 19ق 22ق
24ق 30 27ق 32ق 33
10

5ق 13ق 21ق 25 23ق 17

4ق1 %94

6ق%5

22ق14

84ق3

دالل

26ق 28ق 34ق 36
6

3ق 10ق 20ق29 16ق 16

9ق2 %88

1ق%11

88ق10

84ق3

31ق 35
 -2-5-3صدق االتساق الداخلي :Internal Consistency Validity
للةض الىحقا س صدب النق ااق تم إيىاد نالقل ا تبا لن د جل كر قةف س

قةات

البفد مالد جل الكي ل ليبفد سم (النىال)ق س خالل حتاب د جات س ةاد الفنسل الباللل ( )200ساىاذًا
مساىاذفق مكرلك د جل ا تبا كر قةف مالد جل الكي ل لينق ااق ااىخدام سفاسر ا تبا لنةا ق

تبن س جن ل اليقةات دالل إحصا اًق نسد ستى ا دخلل (05ق )0مبد جل حةيل ( )398إذ كا سقر
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سفاسر ا تبا ( ) مه سكبة س الق نل الىدمل ل الباللل (96ق)1ق مهرا يشنة إلى س جن ل قةات
النق اا تىنىل لد جل نال ل س اختتاب الداخيي.

 -6-3القوة التمييزية للفقرات :The Items Discriminatory Power
إ الخدف س حتاب الق ف الىنننزيل ليقةات النقاي س السيت ل ه ااىبفاد اليقةات الىي خ
تننز لن النىنبن ماإل قاء نيى اليقةات الىي تننز لنسخم.
مقد انىند الباحث ساي ب النىن نىن النىطة ىن

ي حتاب الق ف الىنننزيل ليقةات سق اا

الىد ا السيتي.
إذ مبا النق اا نيى ننسل الىنننز الباللل ( )400ساىاذاً مساىاذفًق مإ اخاىنا ات الىي
خضفت ليىحينر ( )216ااىنا فق مبنفدل ( )108ااىنا ف ألنيى الد جات مسثيخا ألممأ الد جاتق
متم حتاب الق ف الىنننزيل لكر قةف س

قةات النق اا ااىخدام اخخىبا الىا ي لفنسىن ستىقيىن

 T-Testمبااىخدام لةااسج الحقنبل اإلحصا ل ليفي م اخجىناع ل ( ( SPSSق ممجد س الق نل
النحت بل لىن ل اليقةات كاات سنيى س الق نل الىا ل الىدمل ل ( )1, 96نسد ستى ا دخلل (05

 )0,مد جل حةيل ( )160مبرلك ُندت جن ل اليقةات سننزف.
 -7-3ثبات المقياس :Stability Scale

 -1-7-3إعادة االختبار  Test – Retestق إذ تم تطبنا النق اا نيى ننسل س سااترف
الىاسفل ليلت ( )20تد يت اًق ثم إنادف النق اا نيى ايس النىن نل فد سةم ساب نن س

الىطبنا األملق مااىخدم سفاسر ا تبا لنةا ق إذ كا سفاسر الثبات (89ق.)0

 -2-7-3طريقة ألفا كرونباخ  :Alpha-Cronbach Methodليغ سفاسر الثبات طةيقل

اليا كةم

اخ (85ق )0مبفد هرا اإلجةاء سصب النق اا الن

السخا ي.

س ( )36قةف جاه اًز ليىطبنا

 -8-3مقياس المرونة النفسية:
 -1-8-3للةض لساء النق اا تم تحديد ثالث سىاخت (اايفاليق نقييق اجىناني) لينةمال
السيت ل لدا سااترف الىاسفل ااىساداً إلى تفةيف الباحث لخاق مبفد اخمالع نيى األدل ات مالنقاي س

مالد ااات التا قلق ثم سند ندد س اليقةات لكر سىال س النىاخت سنالهق محدد لكر قةف ثالث

لدا ر لإلجا ل هي (دا ن ًاق سح اااًق سلداً).

مس ثم تم نةضخا نيى ندد س الخبةاء مالنح نن

الخبةفق مذلك لب ا

ي الىةب ل منيم السيس س ذم

سيخم لصالح ل تيك النىاخت ماليقةات مالبدا ر ال ا دف ي الص ف األمل ل

لينق اا ق مللةض الىأكد س ص اغىخا ممض حخا مك اخا صالحل لق اا النةمال السيت ل مسنثيل
لخا.
سل ذكة سا يةاه كر ماحد سسخم س إنادف ص اغل لبفضخاق ماى ىل آل اء الخبةاء س خالل

ااىىا اتخم ق قد ااىبقنت جن ل الن اق

ماليقةات مالبدا ر الىي حصيت نيى اتبل اتياب ()% 80
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اخا صالحل لق اا النةمال السيت ل ألااترف الىاسفلق مبخرا اإلجةاء يفد النق اا صادق ًا

أكثة

لق اا النةمال السيت ل.

 -2-8-3صدق االتساق الداخلي :Internal Consistency Validity
ألجر الىحقا س صدب اختتاب الداخييق تم إيىاد نالقل ا تبا لن د جل كر قةف س
قةات النىال مالد جل الكي ل لينىالق س خالل حتاب د جات تد يتني ننسل الىحينر اإلحصا ي

النىك ال س ( ) 200تد يت اًق متم حتاب سفاسر ا تبا لنةا

لن د جات كر قةف س

قةات

النق اا مالد جل الكي ل لينق ااق متبن س جن ل اليقةات دالل إحصا اًق فد تطبنا اخخىبا الىا ي
إذ كا سقر سفاسر ا تبا

يىةامح (290ق )0مالق نل النحت بل له ( )0,589نسد ستى ا دخلل

(05ق )0مبد جل حةيل ()98ق مهي سكبة س الق نل الىدمل ل الباللل ( )1,96مهرا يوكد س

قةات

النق اا تىنىل لد جل جندف س اختتاب الداخيي.
 -3-8-3القوة التمييزية للفقرات :The Items discriminatory power
ااىخدم الباحث مةيقل النىن نىن النىطة ىن إليىاد الق ف الىنننزيل ليقةات النق اا الر

مبقه نيى ننسل س ال س ( )100تد يت اًق إذ اخىا الباحث ( )%27س الد جات الفي ا مالدا ا

مبرلك ليلت الفنسل ( )54تد يت ًاق متم ااىخدام اخخىبا الىا ي لفنسىن ستىقيىن لنفة ل دخلل
اليةمب لن النىن نىن ق متبن س جن ل قةات النق اا سننزف مدالل إحصا ًاق إذ كاات ق نخا

النحت بل سكبة س الق نل الىدمل ل الباللل (00ق )2نسد ستى ا دخلل (05ق )0مد جل حةيل (.)52
 -4-8-3ثبات المقياس:

لىحقنا الثبات قام الباحث لىطبنا اخخىبا مإنادف تطب قه نيى ننسل ليلت ( )40تد يت ًا
متد يت لق مبيا ب زسسي قد ه ساب نن ق مجةا حتاب سفاسر اخ تبا لن الد جات ي الىطب قن ق
إذ جةا ااىخةاج السىا ج ااىفنال سفاسر ا تبا

لنةا ق مكا سفاسر الثبات (86ق )0ميفد

سوش اًة جنداً ليثبات .مبفد هرا اإلجةاء سصب النق اا جاه اًز ليىطبنا.
 -9-3الوسائل اإلحصائية Statistical methods
 -1-9-3سةبل كا

(كا )2لىحديد سفس يل اليةمب لن س اء الخبةاء مالنح نن لنفة ل سدا

صالح ل اليقةات.
 -2-9-3سفاسر ا تبا

لنةا

 :Pearson Correlation Coefficientلحتاب سفاسر

الثبات طةيقل إنادف اخخىبا (البطش مآخةم ق .)177 2007
 -3-9-3اخخىبا الىا ي لفنسل ماحدف ليىفةف مالكش

ن ستى ا الىد ا السيتي مالنةمال

السيت ل.
 -4-9-3اخخىبا الىا ي لفنسىن ستىقيىن
نيى اليةمب ي سىلنةات الىخصص.

لحتاب الق ف الىنننزيل ليقةات النق ااق مالىفةف
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 -5-9-3سفاسر سليا كةماباخ لحتاب ثبات النق اا طةيقل سليا كةماباخ (الكب تيق2010
.)297

 -6-9-3سفادلل هنةبةت سك لىحديد الحىم الننثر لنىىنل البحث (التب فيق .)11 2012
 -4عرض النتائج ومناقشتها :Results Premiered And Discus
الهدف األول لنفة ل الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفلق تنت سفالىل الب ااات الىي تم الحص ل
نينخا س إجا ات س ةاد الفنسل البالغ نددها ( )400ساىاذاً مساىاذفً جاسع ل مذلك حتاب النى اط

الحتالي ماخاحةاف النع ا

لد جاتخم الكي ل نيى النق ااق مسقا ال تيك النى اطات سل ال اط

اليةضي لينق اا ااىخدام اخخىبا الىا ي لفنسل ماحدف مكنا س ض

الىدمل (.)5

جدول ( )5نتائج المقارنة بين الوسط الحسابي والوسط النظري لمقياس التدفق النفسي

النىلنة

ال اط

اخاحةاف

ال اط

الحتالي

النع ا

السظة

64,42

108

الد جل الكي ل 168,2

ستى ا

الق نل الىا ل

الدخلل
النحت بل

الىدمل ل

05ق0

6,27

1,96

دالل

يىبن س الىدمل ( )5س الق نل الىا ل النحت بل مالباللل ( )6,27سكبة س الق نل الىا ل

الىدمل ل الباللل ( )1,96مهرا يدل نيى مج د ةب دال لن النى اطن ملصال النى اط األكبة
(النى اط النحت ب) مهرا يفسي س ستى ا الىد ا السيتي أل ةاد الفنسل سةتيفاً.
ميةا الباحث س سااترف الىاسفل يتف

إلى سداء ننيخم الىد يتي ي الىاسفل الش ر

الر يشبل حاجاتخم السيت لق سنا يشفةهم اخاىق اة السيتي مإيىاد ذاتخم س خالل سخسىخم مسدا خم

لةاالىخم اإلاتاا ل ي تيب ل احى اجات الطيبل الفين ل مبالىالي يىفيخم اض

ن سخسىخم غم سا

ي اجخ اه س صف بات.
الهدف الثاني :النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل .يبن الىدمل ( )6اىا ج هرا الخدف.
جدول ( )6نتائج المقارنة بين الوسط الحسابي والوسط النظري لمقياس المرونة النفسية

النىلنة

ال اط

اخاحةاف

النى اط

الحتالي

النع ا

السظة

62,46

74

الد جل الكي ل 118,42

ستى ا

الق نل الىا ل

الدخلل
النحت بل

الىدمل ل

14,22

1,960

0,05

يىبن س الىدمل ( )6س الق نل الىا ل النحت بل مالباللل ( )14,22سكبة س الق نل الىا ل

الىدمل ل الباللل ( )1,96مهرا يدل نيى مج د ةب دال لن النى اطن ملصال النى اط األكبة
(النى اط النحت ب) مهرا يفسي س ستى ا النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل سةتيفل.
ميفىقد الباحث س شف

ك

إنداده نين ا متةب ياً يىساا

األاىاذ الىاسفي

ياءته النخس ل نيى د جل نال ل س الةا خ

سل النخنل الن كيل إل هق مالىي تىطي
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الىاسفي مالفنر الىاسفيق إضا ل إلى سا يىيقاه س سفي سات س خالل إيياده

ليىفاسر سل الطال

لدم ات ستىنةف اخىصاصاتهق كر ذلك يىفيه سكثة سةمال سقا ال الفاسين

النخ األخةا.

الهدف الثالث :اليةمب ي الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة األقدس ل (الخدسل).
يبين الفرق في مستوى التدفق النفسي تبعاً لمتغير األقدمية
جدول (َّ )7

النى اط

اخاحةاف

سدف الخدسل

الفدد

النحت ب

النع ا

سقر س  10اس ات

38,18 132,36 200

 10اس ات أكثة

42,12 166,42 200

الق نل الىا ل
النحت بل

الىدمل ل

4,94

1,96

ستى ا
الدخلل
0,05
دالل

يالحظ س الىدمل ( )7س الق نل الىا ل النحت بل ( )4,94سكبة س الق نل الىدمل ل

الباللل ( )1,96نسد د جل حةيل ( )398مستى ا دخلل ( )0,05ميشنة ذلك إلى مج د ةمب ذات

دخلل إحصا ل لن سى اط سدف الخدسل سكثة س  10اس ات البالغ ( )166,42د جل مااحةاف
سع ا

سع ا

البالغ ( )62,12مسى اط سدف الخدسل سقر س  10اس ات البالغ ( )146,36د جل مااحةاف
البالغ ()38,18ق ملصال سدف الخدسل سكثة س ( )10اس ات.

مهرا يدل نيى تأثنة سدف الخدسل نيى حالل الىد ا السيتي .مهره السى ىل تىيا سل اى ىل

د اال الزهةااي مد اال ل الش خ ( )2015الىي توكد نيى مج د ةمب لن الىد ا السيتي تفزا
لنىلنة اس ات األقدس لق متىساقض سل اى ىل د اال صديا (.)2009

ميةا الباحث س السى ىل تفزا إلى س الخدسل الط ييل تتخم ي زيادف خبةف األاىاذ الىاسفيق

متة ل حالل الىد ا السيتي لديه.

الهدف الرابع اليةب ي ستى ا النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة األقدس ل (الخدسل).
سدف الخدسل

يبين الفرق في مستوى المرونة النفسية تبعاً لمتغير األقدمية
جدول (َّ )8

الفدد

ال اط

الحتالي

اخاحةاف
النع ا

10سقر س اس ات 32,68 142,22 200
 10اس ات أكثة

الق نل الىا ل

ستى ا الدخلل

النحت بل

الىدمل ل

0,05

10,94

1,96

غنة دالل

46 168,42 200ق33

يالحظ س الىدمل ( )8س الق نل الىا ل النحت بل ( )10,94سكبة س الق نل الىدمل ل

الباللل ( )1,96نسد د جل حةيل ( )398مستى ا دخلل ( )0,05ميشنة ذلك إلى مج د ةمب ذات

دخلل إحصا ل لن سى اط سدف الخدسل س  10اس ات أكثة البالغ ( )168,42د جل مااحةاف
سع ا

البالغ ( )33,46مسى اط سدف الخدسل سقر س  10اس ات البالغ ( )142,22د جل مااحةاف

سع ا

البالغ ( )32,68ملصال سدف الخدسل  10اس ات أكثة.
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مهرا يدل نيى تأثنة سدف الخدسل ي زيادف النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل.

متىساقض هره السى ىل سل اى ىل د اال الزهةااي مالىي توكد نيى مج د نالقل ايب ل لن
الحاجات السيت ل مالنةمال السيت ل لدا الطيبل الن ه بن ق متىيا اى ىل البحث الحالي سل اى ىل
د اال حىا ( ) 2010الىي سكدت مج د نالقل ا تبام ل س جبل لن سةمال األاا مالى ا ا النخسيق

ميةا الباحث س الخبةف الىي ي ىتبخا سااترف الىاسفل اى ىل سنا اىخم لينخسل متفاسيخم سل الطيبل
تتخم ي ل النةمال السيت ل لديخم.

الهدف الخامس :اليةب ي الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة الىسس (ذك –إااث).
يبين الفرق في مستوى التدفق النفسي تبعاً لمتغير الجنس
جدول (َّ )9

الىسس

الفدد

ال اط

اخاحةاف

الق نل الىا ل

ستى ا

الحتالي

النع ا

النحت بل

الىدمل ل

الدخلل

ذك

200

169,85

24,94

0,75

1,96

غنة دالل

إااث

200

168,65

20,22

0,05

يالحظ س الىدمل ( )9س الق نل الىا ل النحت بل ( )0,75سصلة س الق نل الىدمل ل

الباللل ( )1,96نسد د جل حةيل ( )398مستى ا دخلل ( )0,05ميشنة ذلك إلى ندم مج د ةمب
ذات دخلل إحصا ل لن سى اط الىسس (ذك ) البالغ ( )169,58د جل مااحةاف سع ا
( )24,94مسى اط الىسس (إااث) البالغ ( )168,65د جل مااحةاف سع ا

البالغ

البالغ (.)20,22

مهرا يدل ندم تأثنة اخىالف ال ىسس نيى الىد ا السيتي .مهره السى ىل تىساقض سل اى ىل

د اال ج ية ()2002ق مد اال آشى ه ()2203ق مد اال ل الش خ ( )2015الىي توكد نيى مج د
اخىال ات ي حالل الىد ا السيتي تفزا لنىلنة الىسس ملصال اإلااثق متىيا اى ىل البحث الحالي
سل اى ىل د اال البخاص ( )2010فدم مج د ةمب دالل إحصا اً لن الطالب مالطالبات ي

س فاد الىد ا السيتيق مسشا ت د اال جية مكنة ( )2002إلى مج د اخىال ات ي ستى ا خبةف
الىد ا السيتي تبف ًا لس ع الىسس لن الخةيىن سقالر ميبل الىاسفل.

ميفزم الباحث هره السى ىل إلى س سااترف الىاسفل مبلض السظة ن جستخمق يع ش

حالل الىد ا السيتي تب

مسحبىخم لنخسىخم مااد انخم الفالي لىقديم النفي سات الفين ل لطيبىخمق

األاي ب الر يىفر الطيبل يع ش

حالل الىد ا السيتي سيضاً.

الهدف السادس :اليةمب ي النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة الىسس.
الىسس

الفدد

جدول ( )10الفروق لدى أساتذة الجامعة تبعاً لمتغير الجنس

النى اط

الحتالي

اخاحةاف

الق نل الىا ل

النع ا

النحت بل
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ذك

200

158,62

إااث

200

157,12

0,57

37,32

غنة دالل

1,96

36,42

يالحظ س الىدمل ( )10س الق نل الىا ل النحت بل ( )0,57سصلة س الق نل الىدمل ل

الباللل ( )1,96نسد د جل حةيل ( )398مستى ا دخلل ( )0,05ميشنة ذلك إلى ندم مج د ةمب
ذات دخلل إحصا ل لن سى اط سىلنة الىسس (ذك ) البالغ ( )158,62د جل مااحةاف سع ا

البالغ ( )37,32مسى اط سىلنة الىسس (إااث) البالغ ( )157,12د جل مااحةاف سع ا

البالغ

( .)36,12مهرا يدل ندم تأثنة الىسس نيى النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل.
مهره السى ىل تىيا سل اى ىل د اال حىا ( ) 2010ي يتطن

قد ت صيت إلى ندم

مج د ةمب دالل إحصا اً ي ستى ا سةمال األاا تفزا لنىلنةات الىسسق ميفزما الباحث تيك
السى ىل إلى س الح اف الىاسع ل ألااترتخا سىشالخل لكال الىستن مظةمف ننيخم ماحدف سيضاًق سنا

يود إلى اكىتالخم سةمال ايت ل ي إيصال النادف الفين ل مالىفاسر سل ميبىخم.

الهدف السابع :اليةمب ي الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة الكي ل (نين ل -إاتاا ل).

تخصص

جدول ( )11يوضح حالة التدفق النفسي تبعاً لمتغير تخصص الكلية (علمي – إنساني)

الفدد

الكي ل

ال اط

اخاحةاف

الق نل الىا ل

الحتالي

النع ا

نين ل

200

34,54 157,22

إاتاا ل

200

32,24 155,88

ستى ا الدخلل

النحت بل

الىدمل ل

0,05

3,75

1,96

غنة دالل

يالحظ س الىدمل ( )11س الق نل الىا ل النحت بل ( )3,75سصلة س الق نل الىدمل ل

الباللل ( )1,96نسد د جل حةيل ( )398مستى ا دخلل ( )0,05ميشنة ذلك إلى مج د ةمب ذات
دخلل إحصا ل لن سى اط تخصص الكي ل  /نيني البالغ ( )157,22د جل مااحةاف سع ا

البالغ ( )34,54مسى اط تخصص الكي ل  /إاتااي البالغ ( )156,88د جل مااحةاف سع ا
البالغ (.)32,24
مهرا يدل نيى تأثنة الىخصص

ي

ل ستى ا الىد ا السيتي لدا سااترف الىاسفل

ملصال تخصص الكي ل  /الفينيق ميفزم الباحث س اب

اخخىالف ي ستى ا الىد ا السيتي

لن سااترف الىاسفل يةجل إلى مب فل النادف الد اا ل (تخصص األاىاذ الىاسفي) الىي يفطنخا إلى
ميبىهق إذ س النادف الفين ل تىفيه يشفة أ فاد الىد ا السيتي النىنثيل فدم شف ه ال قتق
ماخادساج ماخالناا ي السشا ق مالشف

الت طةف مالىح مق ماخاىباه مالىةكنزق مالحص ل نيى

الىلريل الةاجفل الي يلق ماخاىنىاع الراتيق سنا تزيد س حالل الىد ا السيتي سكثة س النادف األدل ل
سم اإلاتاا ل .مخ ت جد د ااات اا قل تويد سم تساقض اى ىل الد اال الحال ل.
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الهدف الثامن :اليةمب ي النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل تبفاً لنىلنة الكي ل (نين ل-

إاتاا ل).

جدول ( )12يوضح حالة المرونة النفسية تبعاً لمتغير تخصص الكلية (علمي – إنساني)

تخصص الفدد

ال اط

اخاحةاف

الق نل الىا ل

الكي ل

الحتالي

النع ا

نين ل

200

38,62 156,46

إاتاا ل

200

36,42 155,64

ستى ا الدخلل

النحت بل

الىدمل ل

0,05

0,30

1,96

غنة دالل

يالحظ س الىدمل ( )12س الق نل الىا ل النحت بل ( )0,30سصلة س الق نل الىدمل ل

الباللل ( )1,96نسد د جل حةيل ( )398مستى ا دخلل ( )0,05ميشنة ذلك إلى ندم مج د ةمب
ذات دخلل إحصا ل لن سى اط تخصص الكي ل  /نيني البالغ ( )156,46د جل مااحةاف سع ا
البالغ ( )38,62مسى اط تخصص الكي ل  /إاتااي البالغ ( )155,64د جل مااحةاف سع ا

البالغ (.)36,42

مهرا يدل نيى ندم تأثنة الىخصص ي ل ستى ا النةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفلق

ميفزم الباحث س اب

ندم اخخىالف ي ستى ا النةمال السيت ل لن سااترف الىاسفل يف د إلى

مب فل الظةمف النىشا ه الىي يع شخا سصحاب الىخصصن الفيني ماإلاتااي داخر الىاسفلق

مسظخةت د اال حىا ( )2010إلى ندم مج د ةمب دالل إحصا اً ي ستى ا سةمال األاا تفزا

لنىلنة النوهر الفيني.

الهدف التاسع :الفالقل اخ تبام ل لن الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل لدا سااترف الىاسفل.
ملىحقنا هرا الخدف تم حتاب ق م سفاسر ا تبا لنةا

حالل الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل مكنا يىض

 Person Correlationلن

ي الىدمل (.)17

جدول ( ) 13يوضح طبيعة العالقة االرتباطية بين التدفق النفسي والمرونة النفسية

النىلف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففنة

سفاسر
اخ تبا

الىد ا السيتي × النةمال السيت ل 0,48

د جل

ستى ا الدخلل

الحةيل

0,01

398

دالل

يالحظ س الىدمل ( ) 13س الفالقل لن الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل ألااترف الىاسفل

كاات إيىال ل مدالل إحصا اًق إذ كاات ق نل اخ تبا ( )0,48د جل نسد ستى ا دخلل ()0,01

مد جل حةيل (.)398

إذ ساه كينا ا تيل ستى ا الىد ا السيتي ا تيل ستى ا النةمال السيت لق لقد سشا ت د االق

متىيا اى ىل البحث الحالي سل اىا ج د اال الزهةااي الىي توكد نيى مجد نالقل ا تبا إيىال ل لن
النةمال السيت ل محالل الىد ا السيتيق كنا سظخةت د اال جاكت

إيىال ل لن حالل الىد ا السيتي مالقد ف الند كلق سسا د اال
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نالقل إيىال ل لن حالل الىد ا السيتي مكر س الىحديد الراتي ماخاىقالل الراتيق ي حن سشا ت

د اال صديا ( ) 2005إلى مج د نالقل إيىال ل لن حالل الىد ا السيتي مبفض ن اسر الشخص لق
مسظخةت د اال ةد يك مآخةم ( )2003إلى تنىل ذم النةمال الفال ل القد ف نيى الىك ف سل
الشدا د مالنح .

ميفزم الباحث اى ىل البحث الحالي إلى الىأثنة النىبادل لكر س النةمال السيت ل محالل

الىد ا السيتيق إذ س األاىاذ الر لديه انل النةمال ي الىيكنة م ي الىفاسر سل الن اق
مالىد يت ل يىنىل حالل تد ا ايتي ن س األاىاذ الر لديه انل الىفص
 -1-5االستنتاجات:

ي ض ء سا ت صر إل ه البحث ين

متصي

الىفي ن ل

الىيكنة.

ااىسىاج اآلتي

 -1إ سااترف الىاسفل لديخم ستى ا ِّ
نال س الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل.

 -2مب فل النادف الد اا ل (نين ل – إاتاا ل) هي الىي تحدد ستى ا حالل الىد ا السيتي لدا
األاىاذ الىاسفي.

 -3ندم تأثنة الىسس نيى حالل الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل لدا األاىاذ الىاسفي.
 -4نقد ادمات تخدف ت ع ل األاىاذ الىاسفي أهن ل الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل س اجر
ق اسخم أدا خم نيى س ضر مجخه متنىفخم صحل ايت ل جندف.
 -2-5التوصيات:

 -1الفنر نيى ل مزيادف الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل لدا األاىاذ الىاسفي س خالل
لةاسج إث اة ل.
 -2إنداد سخىصن
مالىلي

ي تد ي األاىاذ الىاسفي نيى س اجخل ظةمف مس اق

الح اف الضاغطل

نيى الىحديات مالنشاكر لي ص ل إلى حالل الىد ا السيتي مالنةمال السيت ل.

 -3ي النىال الىةب

مالسيتي مالىأكند نيى دم الىد ا السيتي ي ج دف األداء الىد يتي

مالىد يبي.
 -3-5المقترحات:

 -1إجةاء د اال تىسامل حالل الىد ا السيتي منالقىه نىلنةات سخةا كاخت از اخايفاليق
مالحاجات السيت ل.
 -2إجةاء د اال تىسامل النةمال السيت ل منالقىخا الضل

السيت ل ماخجىناع ل.

 -3إجةاء د اال تىسا مل الىد ا السيتي لي ص ل إلى حاخت تفي ن ل سثال ل لدا األاىاذ
الىاسفي.
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المراجع
 -1سل حالمفق سحند الت ف فففند نبد الى اد ( )2013حالة التدفق النفسيييي -المفهوم – األبعاد والقياس ،ا ف ففيت ف ففيل الكىاب
اخلكىةماي لشب ل الفي م السيت لق الفدد (.)29

 -2سل نط لق اخام د ميش ( )1998مبادئ اإلرشاد النفسي ق دا القيم ق لنةمتق لبسا .
 -3اافدق ي ا

س خا نر ( )1999قوة اإلرادة ،دا غةي

ليطبانل مالسشة مالى زيلق القاهةف.

 -4األنتةق صياء مكيا يق نالء الدي ( ) 2011الذكاء الوجداني ق دا قباء ليطبانل مالسشةق القاهةف .

 -5آشفى هق ننادق مآخةم ( )2003المسياندة األسيرية والتدفق النفسيي لدى عينة من طلبة الصيث الثامن األسياسيي من
مسييييتخدمي األجهزة الذكية ،سقدسل لينشف ف ففا كل ي النوتنة الفينيق (تأثنة األجخزف الرك ل نيى اشف ف ففأف الطير )ق كي ل الىسن ل
اخجىناع ل ماألاةيلق جاسفل القدا النيى حلق يتطن .

 -6اضفلق آسال نبد التفن ل ( )2013تنمية المهارات اإليجابية لدى ذوي االحتياجات الخاصية  ،البحث الثالث للتمكين
الثقافي "ذوو اإلعاقة في الريف المصري خصوصية القضايا وقسوة التهميش" كي ل الىةب ل ق جاسفل كية الش خ ق سصة.

 -7اكنةق ايزف ( )2012تصييييميم برنامج تدريسييييي لمادة النحو وفق نظرية التدفق في الصييييث األول الثانوي ،دراسيييية
تجريبية في ثانويات محافظة دمشق ،سمةمحل دكى اه (غنة سسش ف)ق دسشاق ا يا.

 -8البطشق سحند ملندق م ةيد كاسر سل زيسل( )2007مناهج البحث العلمي ( تصيييييييميم البحث والتحليل اإلحصيييييييائي )،
 1ق دا النتنةف ليسشة مالى زيل مالطبانلق ننا ق الةد .

 -9ل الشف خق ب فل ( )2015عالقة االتزان االنفعالي بالتدفق النفسيي ،د ارسية ميدانية علأ أسياتذة التعليم الثانوي في

مدينة ورقلة ،ا ف ففالل ساجت ف ففىنة (غنة سسشف ف ف ف)ق جاسفل قاص ف ففد سةباحق كي ل الفي م اإلات ف ففاا ل ماخجىناع لق سديسل م قيلق
الى از ة.

 -10البهاص ،سييييد ( : )2010الىد ا السيت ف ففي مالقيا اخجىناني لدا ننسل س النةاهقن ست ف ففىخدسي اخاىةانتق النوتنة
التس

الخاسسق جاسفل نن شنسق سصة. 198 -169 .

ماليس

ماآلدابق الك يت.

 -11ج لنفا ق داا فال ( )2002اليذكياء العياطفي ،تةجنفل لنيى الح فاليق اف ف ف ف ف ف ففيتف ف ف ف ف ف فيفل نفالم النفة فلق النىيس ال مسي ليثقفا ل
 -12الدل نيق كننيه شاكة سحن د (  ) 2015اثر برنامج إرشادي قائم علأ بعض المهارات النفسية في خفض الشعور

بالذنب وتنمية التدفق النفسيييييي لدى طالبات األقسيييييام الداخلية ق سمةمحل دكى اه ( غنة سسش ف ف ف ف ف ) جاسفل تكةيت ق كي ل

الىةب ل ليفي م اإلاتاا ل ق الفةاب .

 -13ديابق اخنر زب  )02006مناهج البحث العلمي ،سسش ات جاسفل غزفق يتطن .

 -14يا ق سحند إاف ففناننر ( )2006االتزان االنفعالي وعالقته بكل من السيييرعة اإلد ار ية والتفكير اإلبتكاري لدى طلبة
الصث الحادي عشر بمحافظات غزة  ،االل ساجتىنة (غنة سسش ف) ق جاسفل األزهة غزف .

 -15زيى

زيى ق ( )2003التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،الطبفل األملىق نالم الكى ق القاهةف.

 -16الزهةااي ق سحند نيي حتف ف ف ف ف ف ف ( ) الحاجات النفسيييييييييية لدى الطلبة الموهوبين وعالقتها بكل من مرونتهم وتدفقهم
النفسيييييييييي في منطقية جيدة في المملكية العربيية السيييييييييعوديية  ،م قفل نين فل سقفدسفل إلى النوتنة الفدملي الثفالفث لين ه بن

مالنىي قن .

 -17التب فيقالنخسد ()2012

مقدمة في منهجيات التعيين ،س حاث الىت ياق اإلصدا األمل.

 -18ا ففنيىنا ق سا ت ( )2002السييعادة الحقيقية ،اسييتخدام علم النفس اإليجابي الحديث لتحقيق أقصييأ ما يمكن من
اإلشباع الدائم ،الةياضق س ىبل جةية.

 -19الشف ف ف ففسام قسحند مسل الةبق ي اف ف ف ف

منبندق ساجدف مج دتق حزاسه مالة انيق جااف ف ف ففة مسصف ف ف ففطيىق ااديل ()2001

التنشئة االجتماعية للطفل ،دا صياء ليسشة مالى زيلق ننا ق األ د .
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 -20شف ف ف ف ف ففق فق يحنى ننة شف ف ف ف ف ففعبا ق ( )2012المرونة النفسييييييييية وعالقتها بالرضييييييييا عن الحياة لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة ،االل ساجتىنة (غنة سسش ف)ق كي ل الىةب لق جاسفل األزهةق غزف.

 -21صف ف ففدياق سحند احند ماف ف ففاس ل اف ف ففننة( )2005دليل إعداد وتصييييميم االختبارات والمقاييس النفسييييية ،س ىبل جاسفل
النس اق القاهةفق سصة.

 -22صفدياقسحند التفندق ( )2009التدفق النفسيي وعالقته ببعض العوامل النفسيية لدى طالب الجامعة ،د ارسية نفسيية،
سىيد 17ق ندد  2ق القاهةفق ا طل األخصا نن السيتاانن النفةبل اام .

 -23ناسةق سين ( )2003الحل اإلبداعي للمشيكالت بين الوعي واألسيلوبق 1ق س ىبل الدا الفةب ل ليكىابق القاهةفق
سصة.

 -24عبااق سحند خينرق مآخةم ( )2011مدخل إلأ مناهج البحث في التربية وعلم النفس 3 ،ق دا النتنةف ليسشة
مالى زيل مالطبانلق ننا ق األ د .

 -25نثنا ق سحند افد ( )2010فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المرونة اإليجابية في موجهة احداث الحياة الضاغطة
لدى عينة من الشباب ،سمةمحل دكى اه (غنة سسش ف)ق كي ل الىةب لق جاسفل نن شنسق القاهةفق سصة.

 -26حىا ق ا ففاسي خينر ( )2010التوافق المهني والمسييلولية االجتماعية وعالقتها بمرونة األنا لدى معلمي التربية
الخاصة ،االل ساجتىنة (غنة سسش ف)ق الىاسفل اإلاالس لق غزف.

 -27خنيق سص ف ففطيىق ( )1995الصيييحة النفسيييية-دراسيييات في سييييكولوجية التكيف 5 ،ق س ىبل الخااىيق القاهةف ق
سصة.

 -28القةيطيق سسن نبد النطي
 -29كاسر سىد ق ()1997
 -30الكب تف ففيق مهن

( ) 2003في الصحة النفسيةق  2ق دا اليكة الفةبيق القاهةف.

يف تواجه المشكالت 1 ،ق دا األسن ليطبانل مالسشةق القاهةف.

سىند ( )2010اإلحصيياء التطبيقي في العلوم االجتماعية1 ،ق سواف فتف ففل سضف ففة سةتضف ففى ليكىاب

الفةاقيق لدادق الفةاب.

( -31سص ف ففطيى حىاز )  www.startimes.com/?t=18308780سفنةيلق ش ف ففنة ( )2012علم النفس اإليجابي -
اتجاه جديد لدراسة القوى والفضائل اإلنسانية ،سىيل د ااات إاتاا لق الفدد ()2ق ص .158-97

 -32الن اف ف ق نبد الفزيز حند ق مشف ففط ق ساس ساف ف د ( )2016التدفق النفسيييي علأ وفق التفكير اإليجابي لدى طلبة
الجامعة ،سىيل كي ل الىةب ل ليبسات ليفي م اإلاتاا لق الفدد ( )18جاسفل الك لق الفةاب.

33- line, Khalil Mohammed; al. (2011): The Education and Research Methods in Psychology,
L 3, Dar travel publication, printing and distribution, Amman, Jordan.
34- Osman Mohamed Saad (2010): the effectiveness of the pilot program in stressful life
events targeted at the development of young flexibility positive proof doctoral thesis
(unpublished), College of Education, Ain Shams University, Cairo, Egypt.
35- Vhjan, Sami Khalil (2010) for compatibility, social responsibility and relationship with the
flexibility to have special education teachers, Master Thesis (unpublished), the Islamic
University of Gaza.
36- Fahmi Mustafa (1995) in their latest-psychological adaptation, i 5, Khanji Library Cairo,
Egypt.
37- Alqraiti, Secretary Muttalib Thomas (2003) Jen: 2nd, Dar Arab Thought, Cairo.
38- Magdi Kamel (1997) than to face problems, i 1, the Secretary-Dardanians and Printing
Press, Cairo.
39- Kubaisi, Wahibre Majid (2010) Statistics in the Journal of Social Sciences, L 1, is harmful
to Iraq Murtaza Cicero, Baghdad, Iraq.
40- Muammrah, Bashir (2012) Positive Psychology - a new direction to study human powers
and powers Journal of Humanities No. 2, pp. 97-158.
41- Moussawi, Abdul Aziz Haider, and the write off, duck Black (2016), with the flow of
positive thinking, according to university Journal of Girls Education at the College of
Human
Sciences,
No.
18
University
of
Kufa,
Iraq.
conferences.uaeu.ac.ae/gtic/en/mohammed.pdf

P a g e | 454

Asst.Prof.Dr. Shakir Mohammed Ahmed / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Part II | Year (2019) Pages (425-455)

42- APA, the American Psychological Association (2002). The road to resilience, 750 First
Street, NW, Washington 600.
43- MLA, American Psychological Association (2010). The resilience of the cause and reasons,
750 First Street, NW, Washington 600.
44- http://www.apahelpcenter.org/featuredtopies. accessed 16.9.2010.
45- Azlina a.m and Shahrir J. (2010). Reliability resiliency opinion assessing the scale (RBS)
in the Malaysian context. Subjects in Sanctions Journalfor Cross International Education
(IJCDSE); 1 (1): 3-8
46- Bonanno, et al (2007) determined that of resiliency after a disaster? The demographics parts
resources, and life stress. Journal of consulting and clinical Psychology vol 75 (5): 671682
47- Bill Snyder, and Christine M. Tardy What do I do it EF.L flow of the doctors, who practices
Volume 58/2 ELT Journal, April 2004, Oxford University Press, 118-128.
48- Ciarrochi, J. L. bilich and the seller, G. (2010). Inlorem flexibility to change the mechanism
of acceptance and commitment. Clinical so, CA.: Context Press / new bill.
49- Clarke and G. Sharon plants succulentarum Marcus (1997): "Oh," Use Address lives every
day for six of the students '' British Journal of Psychology, 85, 511-523.
50- Csikszentmihalyi, 1000 (1997), finding a flow: A Psychology of everyday life care. New
York: Random books.
51- Csikszentmihalyi, 1000, Sami Abuhamdeh Johanna Nakamura mura (2005): Draw a
general aconcept in the context of mastery, competence and motivation, and elicits the New
York press shallow fault.
52- Fredrickson, L. B. et al. (2003). A prospective study of the resilience of affected and
following the terrorist attacks in the United States on September 11. 2002. Journal of
Personality and Social Psychology, Vol 84 (2) 365-37.
53- Grace, Fayombo (2010) A person shall take the relationship between the Caribbean Sea
and softness. Journal of International Studies History; Vol. 2 (2) -116 105.
54- Grotberg, A. (2002). A catalog of weakness of the young men to promote him. New York
State.
14.10.2011
accessed.
(Www.omh.state.ny.us/omhweb/savinglives/volume2/resilience).
55- Carl S.A. (1996) may use conceptual understanding in elite athletes. Quarterly research into
exercise and sport.
56- Madden, S. (2007). And that deliberate self-harm and psychological maltreatment and
resilience to the Relationship Between Residence Hall Population control role. Book
dissertation, University of Northern Colorado.
57- Martinson, O.B. al. (1985). Mutation of the life, health, satisfaction, and a state of life:
From the recognition of a. Social Indicators Research; Vol.16 (3): 301-313.
58- Newman, A. (2002). Via resilience. Monitor on Psychology, Vol. 33 (9): 62.
59- Madden, S. (2007). And that deliberate self-harm and psychological maltreatment and
resilience to the Relationship Between Residence Hall Population control role. Book
dissertation, University of Northern Colorado.
60- Martinson, O.B. al. (1985). Mutation of the life, health, satisfaction, and a state of life:
From the recognition of a. Social Indicators Research; Vol.16 (3): 301-313.
61- Newman, A. (2002). Via resilience. Monitor on Psychology, Vol. 33 (9): 62.
62- Onwukwe, M. (MMX). Relatio inter traumatica experiuntur et in personis proprietas
positivum passiones et mollitiam Saint Opera: Accede in quantitate. Book dissertation,
University Capella. USA.
63- Ropert, J. Sternbery (MMV) eg psychologia, U.S.A. Cicero Wadsworth.
64- Stephanus Engeser & Falko Rothenberg (MMVIII): "fluxus, perficientur et moderatores
Challenge- scientia", vis motiva emoi: Ex Business scientia media.
65- Norman, 500 (1996), better flow. Arts education policy review, 97 (4), 35-38.
66- TELLEGEN, Watsson A. and D. Clark, L.A. (1999) 0n spatially rarely in the hierarchical
structure of the effect of science and research, creativity journal.s.
67- Xiaowei Guan) 2013 (Ex mass in China's Theory of Standard Teaching in EFL Class of
Language Teaching and philosophical, Vol. 4, No. 4, pp. 785-790, July 2013, p 785-790

P a g e | 455

