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قدام، إ -دفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق فى توجهات الهدف )اإلتقان، األداءه
فى صورتها  تكونت عينة الدراسة لدى حجام( بين مرتفعى ومنخفضى أبعاد التدفقإ -األداء

 ،الثالثة )عام( فى التخصصات العلمية( طالًبا وطالبًة من طالب الفرقة 146النهائية من )
وفًقا لدرجاتهم على أبعاد مقياس التدفق  -العينة قد تم توزيع واألدبية بكلية التربية جامعة بنها. و 

( 54إلى مجموعتين هما: مجموعة الطالب مرتفعى أبعاد التدفق وعددهم ) -)إعداد: الباحثان(
 وتم تطبيق( طالًبا وطالبًة. 92التدفق وعددهم ) طالًبا وطالبًة، ومجموعة الطالب منخفضى أبعاد

( على المجموعتين. وتوصلت 2003مقياس توجهات الهدف )إعداد: مسعد ربيع أبو العال، 
 :الدراسة إلى النتائج التالية

  فى التوجه نحو اإلتقان بين  0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
ومتوسطات درجات الطالب منخفضى التدفق متوسطات درجات الطالب مرتفعى التدفق 

 .لصالح الطالب مرتفعى التدفق

  فى التوجه نحو األداء/ إقدام بين  0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
متوسطات درجات الطالب مرتفعى التدفق ومتوسطات درجات الطالب منخفضى التدفق 

 .لصالح الطالب مرتفعى التدفق

 احجام بين  -فى التوجه نحو األداء 0,01ة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات دالل
متوسطات درجات الطالب مرتفعى التدفق ومتوسطات درجات الطالب منخفضى التدفق 

 . لصالح الطالب منخفضى التدفق
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Abstract 

The study aimed to examine differences in goal orientation (mastery, 

performance/ approach, performance/ avoidance) between higher and lower 

flow dimensions. The final sample consisted of (146) students of the third 

year in the Faculty of Education, University of Benha enrolled in the 

academic year (2014/2015), and the sample divided into two groups: (54) 

higher flow dimensions, and (92) lower flow dimensions according to their 

scores on the flow scale dimensions (prepared by: researchers). The study 

found the following results:  

 There are statistically significant differences at the level of 0.01 in 

mastery orientation between higher and lower flow dimension in 

favor of high flow dimension.  

 There are statistically significant differences at the level of 0.01 in 

performance/ approach orientation between higher and lower flow 

dimension in favor of higher flow dimension.  

 There are statistically significant differences at the level of 0.01 in 

performance/ avoidance orientation between higher and lower flow 

dimension in favor of lower flow dimension. 
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ُيعد مفهوم التدفق من مفاهيم علم النفس اإليجابى التىى نالىت اهتماًمىا متدااىًدا فىى ا ونىة 
األخيىر،، لمىا لهىاا المت يىر مىن دور فىى اإلرتقىاء بىالفرد والمجتمىع علىى سىواءخ حيى  تتصىف خبىر، 

لنشىاط دون ييىره، والشىعور بالكفىاء، التدفق باإلست راق الكامل فى النشاط، وتركيد االنتباه على ا
فى مواجهة التحديات، واالسىتمتا  بالنشىاط فىى حىد ذاتىه ويىنعكس ذلىط علىى تطىوير الفىرد لااتىه، 

  ومستوى وجود، العمل.
ويكىون الطىالب مرتفعىى التىىدفق ذوو  خصىية ذاتيىة ال ىرت تلىىط التىى تتميىد بالمسىىتوى 

الىىىىتحكم فىىىى انتبىىىىاههم، والمسىىىتوى المرتفىىىىع مىىىىن المرتفىىىع مىىىىن تقىىىدار الىىىىاات، والقىىىدر، واإلراد، علىىىىى 
بالنشىىىاط الىىاى فىىىى  االسىىتمتا التركيىىد، والتوجىىىه نحىىو الهىىىدف، والدافييىىة الداخليىىىة، والندعىىة نحىىىو 

 . (Mendelson, 2007, 10-11)متناول اليد والتوجه المستقبلى التفاؤلى 
كيفيه التى يفسر تركد على الوتُعد نظرية توجهات األهداف من النظريات الدافيية التى 

 ,Thompsonبهىىا المتعلمىىىون معىىىانى خبىىىراتهم وتجىىىاربهم فىىى سىىىياق مواقىىىف الىىىتعلم المختلفىىىة 

وتعتبر توجهات األهداف أحد العوامل التى تسهم فى تفسير خبرات التىدفق التىى يمىر  (خ(2006
 .  (Mustafa et al., 2011, 96)بها الطالب عند االندماج فى أنشطة التعلم 

إلىى أن كىل مىن: أهىداف اإلتقىان و األداء/  (Elliot & church, 1997, 218)يشىير و 
إقىدام تتميىىد بىىالتنظيم الىىااتى وفًقىىا للمخرجىىات الموجبىة الممكنىىة )إتقىىان المهمىىة والكفىىاء، الميياريىىة 
علىى الترتيى،(، ويفتىرت أن هىىاه التوجهىات اإلقداميىة تعىدز العمليىىات )مثىل، اإلرىار، واإلسىىت راق 

تؤدى إلى نمط اإلتقان لمخرجات التحصيل. بينما تتميد أهداف األداء/ إحجام فى المهمة( التى 
بىىالتنظيم الىىااتى وفقىىًا للمخرجىىات السىىالبة، وهىىىاا التوجىىه اإلحجىىامى مىىن المفتىىرت أن اىىؤدى إلىىىى 

 العمليات )مثل: القلق والتشتت عن المهام( التى تنتج نمط الالحول لمخرجات التحصيل. 
أن توجه اإلتقان يعىدز مىن خبىر،  (Sicilia, Moreno & Rojas, 2008, 477)ويرى 

التدفق. فعندما يكون الطالب مدفوعين نحو الرغبة فى التعلم ألنهم اريدون اتقان المواد أو أداء أفضل 
ما لداهم فى اإلختبارات والمهام فإنهم يمكن أن يست رقوا بسهولة فى حالة من التركيد، واالندماج 

خ والتى تُعد من خصائص التدفق حي  يكون الفرد فى (Mustafa et al., 2011, 96) االستمتا و 
، االستمتا ها، الحالة مست رق تماًما فى النشاط ويظهر عدد من الخبرات الموجبة التى تتضمن: 

 . (Marsh & Jackson , 1999)والتركيد، والشعور بالتحكم، واإلحساس بالتوحد الكامل مع النشاط 
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هداف االتقان فى اكتساب مهارات جداد،، وتحسين كفاءاتهم، وزياد، ويري، الطالب ذوى أ 
معارفهم، والفهم المتدااد من خالل بال الجهد أرناء التعلم. وتُعد الخصائص المميد، لاوى توجه اإلتقان 

 . (Mustafa et al., 2011, 97)ال تبعد عن الخصائص المميد، للطالب ذوى التدفق المرتفع 
لتدفق اتسمون بالمرونة فى التعامل مع المواقف، ويسعون إلى تطوير والطالب مرتفعى ا

قو، دانامية تعمل على تطوير ونمو الوعى، وتوجه الاات، وزياد، مستوى المهاراتخ حي  ُيعد التدفق 
الاات إلى مستويات أعلى وأعلى من التعقيدخ وتجعل األفراد يسعون نحو تطوير ذواتهم، ومواجهة، 

 . (Csikszentmihalyi, 1988)كثر وأكثر، وتحسين مهاراتهم وقدراتهم وإتخاذ تحديات أ
ارتبىىاط توجىه اإلتقىان بالتحىىدى،  (Lageveen, 2011)وفىى هىاا اإلطىار وجىىدت دراسىة 

كمىا . ، والت اية الراجعة، وتركيد االنتبا،، واألهىداف الواحىحة التىى تميىد خبىر، التىدفقاالستمتا و 
أن األفىراد ذوى توجىه اإلتقىان الىاان اركىىدون  (Jackson & Roberts, 1992)تشىير دراسىة 

 على المهمة أكثر من نظرتهم للنتائج المراد انجازها يكونوا أكثر احتمااًل للشعور بخبر، التدفق.
وفىىىى حىىىين أن الطىىىىالب ذوى توجىىىه اإلتقىىىان يسىىىىعون نحىىىو اختيىىىار المهىىىىام األكثىىىر تحىىىىديًا 

 ,Bakirtzoglou & Ioannou, 2011)ويركىدون جهىودهم، ويحصىلون علىى اسىتمتا  أكبىر 

فىىىىى المهمىىىىىة مىىىىىن أجىىىىىل  االنىىىىىدماجفىىىىإن الطىىىىىالب ذوى توجىىىىىه األداء/ إقىىىىدام يسىىىىىعون نحىىىىىو . (302
الحصىىول علىىى الىىدرجات المرتفعىىة واألحكىىام المفضىىلة مقارنىىة بىىا خرين، وال يصىىبحون منىىىدمجين 

  .(Plante et al., 2013, 66)على نحو عميق مقارنة بالطالب ذوى توجه اإلتقان 
أن التدفق يج، أن يظهر لدى كل من  (Bakirtzoglou & Ioannou, 2011)ويؤكد 

  األفراد المدفوعين نحو اإلتقان واألداء حي  يكونوا قادرين على تحقيق الحالة النفسية المثلى.
إلىى  (Oh, 2001; Mustafa et al., 2011)وعلىى النقىيم مىن ذلىط توصىلت دراسىتا 

بئ بخبر، التدفق، بينما ال تتنبأ توجهات األداء بالتدفق على نحىو أن توجه اإلتقان هو أفضل من
 دال احصائيًا.

رغبىىىىة الطىىىىالب فىىىىى بىىىىال جهىىىىد قليىىىىل كلمىىىىا أمكىىىىن، دون  األداء/ إحجىىىىامويتضىىىىمن توجىىىىه 
التعىرت لعواقى، وخيمىىة ومحاولىة تجنى، أى موقىىف يمثىل تهداىدًا لىىاواتهمخ فىالتفكير فىى احتماليىىة 

طالب إلىىى تجنىى، ا هىىار قىىىدراتهم المنخفضىىة حتىىى ال ابىىدون فىىىى الفشىىل أمىىام ا خىىرين اىىدفع بىىىال
 (. 563، 2008صور، سلبية أمام أقرانهم )محمد حسانين محمد، 

أن الطىالب ذوى توجىه األداء/ إحجىىام  (Strunk et al., 2013)وتشىير نتىائج دراسىة 
اًل لإلنىدماج فىى أكثر احتمااًل إلسىتخدام اسىتراتيجيات لتجنى، المهىام )مثىل: اإلرجىاء(، وأقىل احتمىا

 المهام لحماية أنفسهم من النقد الااتى. 
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ارتباط توجىه اإلتقىان  (Elliot & Church, 1997)وتؤكد نتائج دراسة االيوت وكرتش 
واألداء/ إقدام بتوقع كفاء، مرتفعة، بينما ارتبط توجىه األداء/ إحجىام بتوقىع كفىاء، منخفضىة، كمىا 

تقىىوم علىى التحىىدى وتقىىود إلىىى العداىىد مىىن المخرجىىات  أن أهىداف اإلتقىىان تعىىود إلىىى ندعىىة فطريىىة
اإليجابيىة، بينمىىا تقىىود أهىىداف األداء إلىى نمىىاذج أقىىل ايجابيىىة مىن المخرجىىات والدافييىىةخ وهىىو مىىا 

 ادفع الطالب ذوى توجه األداء/ إحجام إلى تجن، المهام التى تظهر تلط الكفاء، المنخفضة.
كمىىا اتضىىح مىىن النمىىاذج  -لىة التىىدفقوحيى  أن أحىىد الشىىروط الضىىرورية للىىدخول فىىى حا

هىىو: التىىوازن بىىين المهىىارات والتحىىديات، وهىىو مىىا ال اتىىوفر لىىدى الطىىالب ذوى  -المختلفىىة للتىىدفق
توجه األداء/ إحجام نتيجىة إلرتبىاط هىاا التوجىه بتوقىع الكفىاء، المنخفضىة فىى األداء علىى المهىام 

 المختلفة، ومن رم الدخول فى حاالت أخرى مثل: القلق.
بحىىى   (Bakirtzoglou & Ioannou, 2011)هىىاا السىىياق حاولىىت دراسىىىة  وفىىى

العالقات بين توجهات األهداف الندوعية والمناخ الدافعى المدرك، والتدفق لدى عينة بلغ عددها 
( من طالب المرحلة الثانوية. وتضىمنت أدوات الدراسىة كىل مىن: مقيىاس التىدفق الندوعىى 200)

(Jackson et al., 1998)اس التوجىه نحىو المهمىه واألنىا ، ومقيى(Duda, 1992) وقىد أ ىارت .
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة ودالة احصائياً بين التدفق وكل من: توجه المهمة، وتوجه 
األنا. وباستخدام تحليل االنحدار توصىلت النتىائج الىى أن كىل مىن: التوجىه نحىو المهمىة والتوجىه 

% من 28عى تنبؤًا موجبًا ودال احصائيًاخ حي  يفسران معًا نحو نحو األنا اتنبآن بالتدفق الندو 
 التباان فى التدفق. وكان التوجه نحو المهمة أكثر قدر، على التنبؤ بالتدفق من التوجه نحو األنا. 

العالقىة بىين توجهىات األهىداف، والمنىاخ  (Cervelló et al., 2006)وقىد بحثىت دراسىة 
مىن طىالب المىدارس الثانويىة. وقىد أكمىل  1103ينة بلغ عىددها الدافعى والتدفق الندوعى لدى ع
 Cervelló)، ومقياس النجاح المدرك (Jackson et al., 1998)المشاركون مقياس التدفق كسمة 

et al., 1999)  لقيىاس توجهىات األهىداف. وقىد توصىلت النتىائج إلىى وجىود عالقىة موجبىة ودالىة
، 0.38التوجىه نحىو المهمىة ومنىاخ الىتعلم المىدرك )ر  إحصائيًا بين التدفق الندوعىى وكىاًل مىن: 

على الترتي،(، وكانت العالقة بين التدفق وكاًل من: التوجه نحو األنا، ومناخ  0.01عند 0.43
 على الترتي،(. 0.01عند  0.15، 0.26األداء المدرك موجبة ولكن على نحو حييف )ر  

إلىى بحى  العالقىات بىين  (Sicilia, Moreno & Rojas, 2008)وقىد سىعت دراسىة 
التدفق وتوجهات األهداف والمناخ الدافعى، وبح  الفروق بين البروفيالت الدافيية فى التىدفق. 
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من طالب الثانوية، وتضمنت أدوات الدراسة ما الى: مقياس  983وقد تكونت عينة الدراسة من 
المنىاخ الىدافعى  لقيىاس توجهىات األهىداف، ومقيىاس (Cervelló et al., 1999)إدراك النجىاح 

 ,.Jackson et al)ومقيىاس التىدفق الندوعىىى  ، (Newton & Duda, 1993)المىدرك 

. وقىد كشىفت النتىائج عىىن مىا الىى: توجىىد عالقىة موجبىة ودالىة احصىىائيًا بىين التىدفق وكىىل (1998
لىة من: التوجه نحو المهمة، والتوجه نحو األنا، والمناخ الىدافعى للمهمىه، بينمىا ال توجىد عالقىة دا

بين التدفق والمناخ الدافعى لألنا. كما أ ارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة ودالة احصائياً بين 
أبعاد التدفق التسعة وكل من: التوجه نحو المهمىه، والتوجىه نحىو األنىا، والمنىاخ الىدافعى للمهمىه، 

ًا. كما أسفرت النتائج بينما كانت العالقة بين تلط األبعاد والمناخ الدافعى لألنا يير دال احصائي
 عن أن الطالب ذوى توجهات المهمة واألنا يكونوا ذوى مستويات مرتفعة من التدفق وأبعاده.

إلىى بحى   (Moreno, Cervelló & González-Cutre, 2007)وقىد هىدفت دراسىة 
العالقة بين الخصىائص الدافييىة والتىدفق الندوعىى والتوصىل إلىى البىروفيالت الدافييىة فىى إطىار 

ظريتىى أهىداف اإلنجىاز والتحداىد الىااتى فىى ارتباطهمىا بالتىدفق الندوعىى لىدى عينىة الدراسىة بلىىغ ن
 Roberts) النجاح المدرك مقياس( من طالب المدارس الرياحية، وقد تم تطبيق 413قوامها )

et al., 1998) ،قيىاس التىىدفق الندوعىىوم لقيىاس توجهىىات األهىداف (Jackson et al., 

رت النتىىىائج عىىىىن ارتبىىىاط التىىىدفق بكىىىاًل مىىىىن: توجهىىىات األهىىىداف )التوجىىىه نحىىىىو . وقىىىد أسىىىف(1998
المهمىىىة، والتوجىىىه نحىىىو األنىىىا(. وقىىىىد أسىىىفرت النتىىىائج أيضىىىًا عىىىن وجىىىىود فىىىروق دالىىىة بىىىين مرتفعىىىىى 
ومنخفضى توجه المهمة فى التدفق، بينما ال توجد فروق دالة بين الطالب مرتفعى توجه المهمة 

 فى التدفق.  والطالب مرتفعى توجه األنا
 عىن (Moreno, Cervelló & González-Cutre, 2010)كما أسفرت نتائج دراسىة 

عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بين التدفق وكل من: التوجه نحو المهمة والتوجه نحو األنا،  وجود
فى  و التوجه نحو األنا المهمة لتوجه نحوتأرير موج، ومبا ر ودال إحصائياً ل فضاًل عن وجود

عىىن وجىود تىأرير موجى، ومبا ىىر ودال  (Strunk et al., 2013)تىدفق. كمىا أسىفرت دراسىة ال
 (Liukkonen et al., 2000)نىدماج الىوقتى )اقىدام(. كمىا أ ىارت دراسىة علىى اال المهمىةلتوجىه 

إلى وجود مسار موجى، ومبا ىر ودال إحصىائيًا لكىل مىن: توجىه المهمىة والدافييىة المسىتقلة علىى 
نىىدماج فىىىى النشىىاط والدافييىىة المسىىتقلة تىىىأرير فىىى األنشىىطة، كمىىىا تتوسىىط النيىىة لالالنيىىة لإلنىىدماج 

 فى تنفيا النشاط.  والمهمة األناتوجهى 
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 من خالل العرض السابق تتحدد مشكلة الدراسة الحالية فيما يلى: 
الب مرتفعىى ومنخفضىى هل توجد فروق دالة إحصائًيا فى التوجه نحو اإلتقان بين الطى -1

 أبعاد التدفق؟

هىىىل توجىىىد فىىىىروق دالىىىة إحصىىىائًيا فىىىىى التوجىىىه نحىىىو األداء/ إقىىىىدام بىىىين الطىىىالب مرتفعىىىىى  -2
 ومنخفضى أبعاد التدفق؟

بىىين الطىىىالب مرتفعىىىى  األداء/ إحجىىىامهىىل توجىىىد فىىروق دالىىىة إحصىىائًيا فىىىى التوجىىىه نحىىو  -3
 ومنخفضى أبعاد التدفق؟ 

الكشف عن الفروق بين مرتفعى ومنخفضى أبعاد التدفق فى توجهات األهداف )اإلتقان، 
 جامعة بنها.  -األداء/ إقدام، األداء/ إحجام( لدى عينة من طالب الفرقة الثالثة )عام( بكلية التربية

  المهمىىىة فىىىىى مجىىىال علىىىىم الىىىىنفس تلقىىىى الدراسىىىىة مديىىىًدا مىىىىن الضىىىوء علىىىىى أحىىىد المت يىىىىرات
اإليجىابى، وهىىو مت يىىر التىىدفق حيى  لىىم انىىل القىىدر الكىافى مىىن البحىى  وخصوصىىًا علىىى 

 مستوى الدراسات العربية. 
  توجىة عنايىىة القىىائمين علىىى العمليىة التعليميىىة إلىىى أهميىىة مت يىر التىىدفق كأحىىد المت يىىرات

 اإليجابية التى تسهم فى ارتقاء ونمو الفرد. 

 ة الحاليىىة مىىن خىالل بنىىاء مقيىىاس جداىىد للتىدفق والتحقىىق مىىن بنيتىىه العامليىىة تسىهم الدراسىى
  ومؤ راته السيكومترية فى ارراء مجال البح  فى التدفق.

  ما سوف تسفر عنه الدراسة مىن نتىائج تثىرى مجىال البحى  فىى التىدفق وتعىدز مىن فهمنىا
 لطبيعة العالقات القائمة بين مت يرات الدراسة. 

 قــــــــدفــــأواًل: الت 
لقىد بىدأ اإلهتمىام بمفهىوم التىدفق منىا السىتينيات مىن القىرن الماحىى علىى اىد عىالم الىىنفس 

 -1965فىىى أطروحتىىه للىىدكتوراه عىىام  -األمريكىى الجنسىىية المجىىرى األصىىل ميهىىى تشىكدينتميهى
تىى تقىرر بشىىكل رسىمى مىىا وذلىط قبىل نحىىو عشىر سىىنوات مىن المنشىورات األولىىى مىن الدراسىىات ال



  كمال عطيةد/  أ. د/ حممد حسانني، ،سامح حربأ/ 
 

 476 

أطلق عليه تشكدينتميهى فيما بعد " خبر، التدفق" التى  هرت فى أبحارىه بىدءًا مىن مقىال منشىور 
 Play and Intrinsicفىى مجلىىة علىىم الىىنفس االنسىانى بعنىىوان "اللعىى، والمكافىىآت الداخليىة 

Rewards رىىم فىىىى كتىىاب بعنىىىوان " مىىاوراء الملىىىل والقلىىق ،"Beyond Boredom and 

Anxiety  "(Csikszentmihalyi, 1975) ويتضىىح مىىن عنىوان هىىاا الكتىاب أن مهمىىة عمىىل .
 اإلنسىانى ورغبىة األفىراد فىى الشىعور بالسىعاد،. االسىتمتا تشكدينتميهى هى محاولة لفهىم وتفسىير 

 ويتكون التدفق من األبعاد ا تية: 
 األهداف الواضحة والتغذية الراجعة غير المبهمة:  -1

فى المقام األول عندما تكون هناك أهداف واححة يحاول الفىرد الوصىول يحدث التدفق 
األهىىىداف علىىىى تحداىىىد  حيىى  تعمىىىلخ إليهىىا، وعنىىىدما توجىىىد ت ايىىىة راجعىىة واحىىىحة عىىىن أداء الفىىىرد

توجيىىىه وتركيىىىد  اإلتجىىاه وال ىىىرت للسىىىلوك. وتكمىىن أهميىىىة وحىىىوح الهىىدف فىىىى كونىىىه اىىؤدى إلىىىى:
ق خبىر، التىىدفق، فضىىاًل عىىن اإلسىىتفاد، مىىن قىىدرات الفىىرد اإلنتبىا، مىىد، طويلىىة تكفىىى الفىىرد فىىى تحقيىى

كمىا تعمىل الت ايىة الراجعىة الفوريىة علىى معرفىة  .(Csikszentmihalyi, 1993, 179)وصىقلها 
الفىرد بمىدى تقدمىه بصىور، جيىد، فىى النشىاط، وتفىرت عليىه امىا أن يعىدل أو يحىاف  علىى المسىار 

 .  (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005, 602)الحالى من الفعل
 التوزان بين التحديات والمهارات: -2

ُيعىد التىوازن بىين المهىارات والتحىديات مىن المكونىات المهمىة لخبىر، التىدفق. وعنىدما تكىىون 
التحديات والمهارات مرتفعين ومتالئمين، فإن انتبا، الفرد كله يكون مطلوب للتركيد على المهمة 

 أن تتنىىىىىىىىىىىو  التحىىىىىىىىىىىديات طبقىىىىىىىىىىىًا لتنىىىىىىىىىىىو  أهىىىىىىىىىىىداف النشىىىىىىىىىىىاط التىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىىى متنىىىىىىىىىىىاول اليىىىىىىىىىىىد، ويمكىىىىىىىىىىىن
(Csikszentmihalyi, 1993, 181) ادراك الفىىىرد للتحىىديات والمهىىارات ال اتطلىىى، . كمىىا أن

بالضىرور، وجودهىا الموحىوعى. وعنىىدما تىتالئم التحىديات المدركىة مىىع المهىارات بشىكل جيىد، فىىإن 
المهارات، فإن الفرد يصبح قلقًاخ ولو أن  االنتباه يكون مست رق تمامًا، ولو أن التحديات تجاوزت

المهارات تجاوزت التحديات، فإن الفرد يسترخى رم يشعر بالملل. وتقدم تلط الحاالت الشخصىية 
 ت ايىىىىىىىة راجعىىىىىىىىة عىىىىىىىن العالقىىىىىىىىة المت يىىىىىىىر، للبي ىىىىىىىىة تىىىىىىىدفع الفىىىىىىىىرد نحىىىىىىىو تعىىىىىىىىدال السىىىىىىىلوك مىىىىىىىىن أجىىىىىىىىل 

 ول فىىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىىدفقالهىىىىىىىىىروب مىىىىىىىىىىن الحىىىىىىىىىىاالت الشخصىىىىىىىىىية المنفىىىىىىىىىىر، بصىىىىىىىىىىور، أكثىىىىىىىىىىر وإعىىىىىىىىىاد، الىىىىىىىىىىدخ
(Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005, 601-602)  . 
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 ى: ـــوعـــل والـــاج الفعـــدمـــان -3
ُيعد االندماج بين الفعل والوعى هو العالمة األكثر وحوحًا لخبر، التىدفق. والفىرد فىى التىدفق 

فعالىه ولكىىن ييىر وا   بااتىىه. : أى أنىه وا   بأdualistic perspectiveلىيس لديىه منظىىور رنىائى 
وحتىىى اىىتم الحفىىاا علىىىى التىىدفق، فىىإن الفىىىرد ال يمكنىىه أن يفكىىر أو اتأمىىل فىىىى فعىىل الىىوعى ذاتىىىه. 
وعنىىدما يصىىبح الىىىوعى مىىوز ، بحيىىى  يمكىىن للمىىىرء أن اىىدرك النشىىىاط مىىن " الخىىىارج"، فىىإن التىىىدفق 

ن انقطاعىىات اتوقىف. ولىالط، يكىىون مىن الصىىع، الحفىاا علىىى التىدفق ألى وقىىت مىن الىىدمن بىدو 
لحظيىىة علىىى األقىىىل. وتحىىدث تلىىىط اإلنقطاعىىات عنىىدما تلمىىىع التسىىاؤالت فىىىى العقىىل: " هىىىل أؤدى 
بشكل جيد؟ " " ما الاى أفعله هنا؟ " " هل يج، علّى فعل ذلط؟ "، وعندما يكون الفرد فى حلقة 

 .  (Csikszentmihalyi, 1975, 38) تدفق، فإن تلط التساؤالت ببساطة ال تأتى إلى العقل

 ى: ـــذاتـــى الـــوعـــدان الـــفق -4
اوجد فى الحيا، اليومية أنوا  متعدد، من اإلنش االت التىى يالبىًا مىا تسىب، الفوحىى فىى 
الوعى، ولكن عندما نست رق بصور، عميقة فى ما نفعله، فإن المخاوف المتعلقة بالاات تبتعد عن 

 و، ومىىا اذا كىىىان ا خىىرين يحبوننىىىا أم التركيىىد اإلنتبىىا،خ ومىىىن رىىم ال نفكىىىر فىىى أنفسىىىنا وكيىىف نبىىىد
(Csikszentmihalyi, 1993, 185) . وال يعنىى نسىيان الىااتself-forgetfulness  أنىه فىى

وربمىا فىى  -التدفق يفقد الفرد اإلتصال مىع واقعىه البىدنى الخىا. بىه. وفىى بعىم أنشىطة التىدفق
 .(Csikszentmihalyi, 1975, 43)يصبح الفرد أكثر وعياً مكثفًا بالعمليات الداخلية  -معظمها

 :Concentration on the Task at Handالتركيز على المهمة التى فى متناول اليد   -5
تتطل، خبر، التدفق تركيد االنتبا، الكامل على المهمة التى فى متنىاول اليىد ممىا ال اىد  

تبط بالمهمىىىة، مجىىااًل فىىىى العقىىىل للمعلومىىات ييىىىر ذات الصىىىلةخ حيىى  يختفىىىى المثيىىىر الىىاى ال اىىىر 
 ;Csikszentmihalyi, 1990, 58) وتتوقىىىىىف المخىىىىىاوف والهمىىىىىوم بصىىىىىور، مؤقتىىىىىة

Csikszentmihalyi, 1993, 178) . ويؤدى مثىل هىاا التركيىد العميىق بىدوره إلىى التركيىد علىى
 psychic energyالحاحر، ولالط تميل المشاكل والمخاوف التى هى استنداف للطاقة النفسية 

ة إلىىىى اإلختفىىاء. ويقىىىرر األفىىىراد نسىىىيان متىىاعبهم ألن كثافىىىة الخبىىىر، تحىىىول دون فىىى الحيىىىا، اليوميىىى
 .  (Csikszentmihalyi, 1993, 184)التأمل فى الماحى أو المستقبل 
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 الشعور بالتحكم فى أفعال الفرد، والسيطرة على متطلبات البيئة:  -6
بتعبير أكثر دقة توصف خبر، التدفق عاد، على أنها تنطوى على اإلحساس بالتحكم، أو 

كنقص فى اإلحساس بالقلق المتعلق بفقدان السيطر، الاى هو الحال فى الكثير من المواقف فى 
. وفىى الحيىىا، اليوميىىة اوجىىد العداىىد مىىن (Csikszentmihalyi, 1990, 59)الحيىا، الطبيييىىة 

ث التىى التى يمكىن أن تىؤرر علينىا، كمىا توجىد الكثيىر مىن األحىدا imponderablesالالتوازنات 
تكىىون لىىدانا قىىو، أقىىىل فىىى السىىيطر، عليهىىىا، بينمىىا فىىى التىىىدفق علىىى الىىريم مىىىن ذلىىط، فإننىىا نىىىرى أن 

 .  (Csikszentmihalyi, 1993, 182)التحكم ممكنًا 
 ت: ــــــوقــــــول الــــــتح -7

عندما نست رق فى خبرات التدفق فإننا ندرك أن الوقت لم يعد يمر بالطريقة المعتاد، كما 
و فى الواقع. ويقرر معظم األفراد بصفة عامة أن الوقت يمر بصور، أسر  بكثير من المعتاد. ابد

فقىىد  (Csikszentmihalyi, 1990, 66)ولكىن فىى بعىم األحيىان األخىىرى قىد يحىدث العكىس 
نشىىعر فىىىى بعىىىم المهىىىام أو األنشىىىطة المتكىىىرر، أن السىىىاعات تمىىىر كمىىىا لىىىو كانىىىت دقىىىائق. وعلىىىى 

لمهىام التىى تتطلى، مهىارات سىريعة معقىد،، فىإن الوقىت ابىدو كمىا لىو كىان النقيم من ذلط، ففىى ا
 . (Carr, 2011, 115)بطي ًا 

 : Autotelic Natureالطبيعة ذاتية الغرض  -8
بهىا  االسىتمتا تُعد خبر، التدفق ذاتية ال رت حي  يست رق الفرد فى األنشطة من أجل 

 ;Carr, 2011, 115)المتوقعىىة.  فىى حىىد ذاتهىىا ولىىيس مىىن أجىىل بعىىم الفوائىىد المسىىتقبلية

Csikszentmihalyi, 1990, 67) وحيى  أن الخبىر، تكىون ممتعىة جىدًا، فىإن الفىرد يميىل إلىى .
تكرار ما يساعده على حدورها. وفى بعم األحيىان تكىون خبىر، التىدفق فىى نشىاط معىين مرحىيه 

ان مىىن المهىىم جىىدًا ولهىىاا السىىب، كى. جىدًا لدرجىىة أن الفىىرد يمكىن أن يكىىرس حياتىىه كلهىىا مىن أجلهىىا
ألنهىىىا سىىىوف  -سىىىواء فىىىى العمىىل أو الدراسىىىة -تعلىىم االسىىىتمتا  باألنشىىىطة والمهىىام التىىىى نقىىىوم بهىىا

تىدفعنا نحىو مديىىد مىن تكىرار تلىىط الخبىرات التىىى تىؤدى بىدورها إلىىى نمىو الىاات بىىداًل مىن الفوحىىى 
(Csikszentmihalyi, 1993, 186-187)  . 

حالة نفسية موجبة يشعر فيها الفرد ": على أنهوبناء على ما تقدم يمكن تعريف التدفق 
بىىالتوازن بىىين التحىىديات المرتبطىىىة بىىالموقف وقدراتىىه علىىى إنجازهىىىا ويتطلىى، ذلىىط اسىىت راقًا عميًقىىىا 
وتركيًدا مكثًفا فيما يقوم به من أعمال، فضاًل عن التكامل والتنايم بين األفكار واألفعال السلوكية 

رنىاء القيىام بالعمىل، ويىؤدى ذلىط إلىى فقىدان اإلحسىاس بالدمىان أ -فتبىدوان وكأنهمىا وحىد، واحىد، -
. والرحىا" االسىتمتا والمكان والوعى الااتى وأى  ئ آخر يير العمل فى حد ذاته، مع الشعور ب

 أو كما يقاس بمقياس التدفق المستخدم فى الدراسة الحالية. 
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 داف:  ــــات األهــــوجهــــثانيًا: ت
إحدى نظريات الدافيية التى  Goal Orientation Theory تعتبر نظرية توجه الهدف

المعرفى فى تفسير الدافيية. ويركد أصحاب ها،  -نشأت وتطورت نتيجة  هور اإلتجاه االجتماعى
وتنظر توجهات األهداف النظرية على اعتقاد الطالب عن أنفسهم، وعن المهام التى يقومون بأدائها. 

ة دانامية إلندماج الفرد فى المهامخ حي  تسهم توجهات األهداف فى إلى الهدف باعتباره ركيد، معرفي
 تعىد بمثابىه الموجىه -أى توجهىات األهىداف -تفسير األفراد لمواقف اإلنجاز واالندماج فيهاخ فهى

 . (Elliot et al., 1999, 551)للعمليات المرتبطة باإلنجاز، والمحدد األساسى لمخرجات التعلم 
 & Elliot)رتش إطىىىار نظىىرى رالرىىىى لتوجهىىات األهىىىداف وقىىد افتىىرت االيىىىوت وكىى

Church, 1997)  يعطى تمييدًا إحافى ألهداف األداء إلى أهىداف اإلقىدام واإلحجىام. ويتضىمن
 رالرة أنوا  من توجهات األهداف هى:

 :وينص، اهتمام الفرد فيها على تنمية الكفاء، واتقان المهمة.  توجه اإلتقان 

 :توجه نحو الحصول على أحكام مفضلة للكفاء،.وت توجه األداء/ إقدام 

  وتركد على تجن، األحكام يير المفضلة للكفاء،.األداء/ إحجام: توجه 

احجام على أنهما توجهات دافيية منفصلةخ -واألداء األداء/ إقدامويتم النظر إلى أهداف 
لمريوبىة إل هىار األداء/ إقىدام مىوجهين نحىو اإلمكانيىة ا حي  يكون األفىراد ذوى توجهىات أهىداف

فى المهمة مع ذلط ال رت، بينما اتوجه األفىراد ذوى توجهىات أهىداف  االندماجالقدر، المرتفعة، و 
فىى المهمىة مىع  االنىدماجاألداء/ إحجام نحو اإلمكانية يير المريوبة إل هار القىدر، المنخفضىة، و 

 .(Elliot, 1997)يرت تجن، مثل هاا اإل هار 
الفروق الفردية فى المفاضلة بين األهداف اف على أنها: ويمكن تعريف توجهات األهد

(. أو كمىا يقىاس بمقيىاس توجهىات 34، 2004)كمىال اسىماعيل عطيىة،  فى المواقف االنجازيةة
 األهداف المستخدم فى الدراسة الحالية. 

طالبىًة مىن طىالب الفرقىىة ( طالًبىا و 452تكونىت عينىة الدراسىة فىى صىورتها النهائيىىة مىن )
الثالثىىىىىىىة )عىىىىىىىام( جميىىىىىىىع الشىىىىىىىىع، بكليىىىىىىىة التربيىىىىىىىة جامعىىىىىىىة بنهىىىىىىىىا، المقيىىىىىىىدان فىىىىىىىى العىىىىىىىام الجىىىىىىىىامعى 

 (. 0.37(، وانحراف مييارى )20.74م( بمتوسط عمر )2014/2015)
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 اعتمدت الدراسة الحالية على المقياس التالى:
 احثني(:  مقياس التدفق )اعداد الب -1

 أوال: خطوات إعداد المقياس: 
االطىىال  علىىىى التىىراث النفسىىىى والدراسىىات السىىىابقة فىىى التىىىدفق وكىىالط مراجعىىىة المقىىىاايس  -1

ومنهىا:  -وذلىط سىيًيا لتحداىد مفهىوم التىدفق وأبعىاده -السابقة التى وحعت لقياس التىدفق
ى ، ومقيىىاس التىىدفق الندوعىى(Jackson & Marsh, 1996)مقيىاس التىىدفق كحالىىة 

(Jackson et al., 1998) ومقياسى التدفق كحالة وكسمة ،(Jackson & Eklund, 

 ,Jackson, Martin & Eklund)، والصىور، المختصىر، لهىاان المقياسىين (2002

، (Martin & Jackson, 2008)كسىمة األساسىى  -، ومقيىاس التىدفق كحالىة(2008
قيىاس التىدفق )آمىال عبىد ، وم(Rheinberg et al., 2003)ومقيىاس التىدفق المختصىر 

 (.2009(، ومقياس التدفق )محمد السيد صداق، 2011السميع با ة، 

 وفى حوء تعريف التدفق يمكن تحداد أبعاده فيما الى: -2
  وضوح األهدافClear Goals : 

وتعنىىى إدراك الفىىىرد لل ايىىة مىىىن العمىىل ومعرفتىىىه لمىىا اريىىى، فىىى تحقيقىىىه، وتحداىىد االتجىىىاه 
  مل وترتي، األولويات والوسائل بشكل منطقى بما يخدم تحقيق الهدف.وتوجيه السلوك وطرق الع

  )التغذية الراجعة غير المبهمة )الواضحةunambiguous feedback : 

معرفىىة الفىىرد وإدراكىىىه لنتىىائج أفعالىىه المتنوعىىىة أرنىىاء أداء العمىىل، والىىىوعى بكىىل خطىىو، مىىىن 
 دى جود، أداء الفرد فى أى وقت. خطوات الفعل، وإدراك للصعوبات وكيفية الت ل، عليها، وم

  التوازن بين المهارات والتحدياتChallenge-Skills Balance : 

إدراك الفىىرد بأنىىىه يقابىىل تحىىىدًيا، وامتالكىىىه للقىىدرات الالزمىىىة لمواجهتىىه، وتحقيىىىق متطلبىىىات 
  العمل، باإلحافة إلى المستوى المرتفع من المهارات والتحديات وادراك الفرد للتوازن بينهما.

  اندماج الفعل والوعىMerging of action and awareness : 

اسىىىىت راق الفىىىىىرد فىىىىى العمىىىىىل الىىىىاى يقىىىىىوم بىىىىه، وعىىىىىدم اإلحسىىىىاس باالنفصىىىىىال الىىىىااتى عمىىىىىا 
يفعلىىىىه، والتنىىىىايم واالنسىىىىىجام بىىىىين األفكىىىىىار واألفعىىىىال السىىىىلوكية كأنهمىىىىىا وحىىىىد، واحىىىىىد، أرنىىىىاء القيىىىىىام 

ا، ويىىىىىىدرك علىىىىىىىى أنىىىىىىه ال اتطلىىىىىى، مجهىىىىىىىوًدا بالعمىىىىىىل، ومىىىىىىن رىىىىىىىم يصىىىىىىبح النشىىىىىىاط عفوًيىىىىىىىا، وتلقائًيىىىىىى
effortless .حتى حينما اتطل، األمر ذلط 



2020 (4ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 481 

  )فقدان الوعى الذاتى )عدم االنشغال بالذاتLoss of self-consciousness : 

عدم الوعى باالنش االت الااتية عند االست راق فى العمل، والبعد عن المخاوف الااتية، 
الفرد، وكيف يقيمىه ا خىرون، وفقىدان الىوعى بمفهىوم الىاات وعدم التفكير فى الاات وكيف ابدو 

 الاى يعمل وسيًطا بين حاجات الفرد والمتطلبات االجتماعية.
  التركيز على المهمةConcentration on the Task : 

تركيىىىد االنتبىىىاه علىىىى العمىىىل مىىىع اسىىىتبعاد المعلومىىىات ييىىىر ذات الصىىىلة، وتضىىىييق بىىىىؤر، 
دون ييرهىا مىن المثيىرات البي يىة التىى ال تىرتبط بالعمىل، وحصىر  االنتباه على مجال مثيىر محىدد
  االهتمام فى اللحظة الحاحر،.

  الشعور بالتحكمThe feeling of control : 

وهىو  ىعور الفىىرد بإمكانيىة السىىيطر، علىى مىىا يقىوم بىه مىىن أفعىال وأفكىىار وسىلوكيات أرنىىاء 
ء العمل، وتعدال السلوك وتطويع الاات أداء العمل، والتحكم فى خطوات الفعل، والمرونة فى أدا

 فى خدمة النشاط، مع السيطر، على كل االحتماالت الممكنة والطرق المتاحة ألداء العمل.

  تحول الوقتTransformation of Time : 

إدراك الفرد بأن الوقت ال يمر بالطريقة المعتاد، كما ابدو فى الواقع، وت ير مسار الوقت 
 رعة، أو ببطء  داد.إما أن الوقت يمر بس

  الطبيعة ذاتية الغرضAutotelic nature : 

تكون خبر، التدفق ياية فى حد ذاتها وليس وسيلة لتحقيق هدف معين أو الحصول على 
مكافآت خارجية أو إرابات أو اعتراف من ا خرين، أى ال انتظر من أداء النشاط تحقيق بعم الفوائد 

النشاط من أجل االستمتا  به فى المقام األول. ورغبة الفرد فى استمرار المستقبلية المتوقعة، وإنما أداء 
 العمل، كما يميل الفرد إلى تكرار الخبر، مر، أخرى من أجل الحصول على خبر، مشابهة.

أعىىد الباحىى  مجموعىىة مىىن اليبىىارات لكىىل بعىىد مىىن أبعىىاد التىىدفق، وقىىد راعىىى الباحىى  فىىى  -1
حىىىىحة، وقصىىىير،، وأن تقىىىىيس األبعىىىاد التىىىىى صىىىياية تلىىىىط اليبىىىارات أن تكىىىىون سىىىهلة، ووا

 وحعت من أجلها، وأن تكون مناسبة لعينة الدراسة، وتتضمن بعم اليبارات السالبة. 

عىرت المقيىاس فىى صىورته األوليىة علىى مجموعىة مىن السىاد، المحكمىين المتخصصىىين  -2
 فى مجال علم النفس والصحة النفسية. 
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 : ثانًيا: اخلصائص السيكومرتية ملقياس التدفق

 ن:ــــــدق المحكميــــــصأ( 
بعد االنتهاء من إعداد المقياس فى صورته األولية، تم عرت المقياس على مجموعة من 
المحكمين بهدف التحقق من سالمة التعريف اإلجرائي للتدفق، وكالط تعريف كل بعىد مىن أبعىاد 

صياية اليبارات لعينة  التدفق، ومدى انتماء كل عبار، للبعد الاى وحعت لقياسه، ومدى مناسبة
الدراسة. وفى حوء ذلط قام الباحثين بإجراء التعديالت التى أ ار إليها المحكمين سواء ما اتعلق 

 منها بتعريف التدفق أو األبعاد الفرعية أو مناسبة اليبارات وانتمائها لكل بعد. 
 الكشف عن البنية العاملية: ب( 

( طالًبىا وطالبىىًة مىىن 350عينىة مكونىىة مىىن )قىام الباحىى  الحىىالى بتطبيىق المقيىىاس علىىى 
طىالب الفرقىىة الثالثىىة عىام بكليىىة التربيىىة جامعىىة بنهىا، وقىىد تىىم تحليىل البيانىىات باسىىتخدام التحليىىل 
العىىاملى بطريقىىىة المكونىىىات األساسىىية والتىىىدوير المتعامىىىد بطريقىىىة الفىىاريمكس للكشىىىف عىىىن البنيىىىة 

 ج التحليل العاملى.( اوحح نتائ1العاملية لمقياس التدفق، والجدول )
 (: نتائج التحليل العاملى النهائية بطريقة املكونات األساسية 1جدول )

 (.350دوير املتعامد ملقياس التدفق )ن=والت
 العامل السادس العامل اخلامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول

قيم  رقم العبارة
 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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 ( يتضح تشبع عبارات المقياس على ستة عوامل هى:1ومن الجدول )
 ل األول: ــــــامــــــالع

( إلىى 43لليبىار، ) 0.732عبارات، حي  تراوحىت يىيم التشىبعات مىن  9وتشبعت عليه 
عبىىارات منهىىا قىىد وحىىعت  4( ، وبفحىىص مضىىمون تلىىط اليبىىارات نجىىد أن 57) لليبىىار، 0.457

لقيىاس "الشىعور بىالتحكم" فىى مىا يقىوم بىىه الفىرد مىن أفعىال وسىلوكيات أرنىاء أداء العمىل، والمرونىىة 
فىى أداء العمىل، وتعىدال السىلوك وتطويىع الىاات والىتحكم فىى الطىرق المتاحىة ألداء العمىل. بينمىا 

عبىارات وحىعت لقيىاس التىوازن بىين المهىارات والتحىديات، وتعكىىس  4 تشىبعت علىى هىاا العامىل
قىىدره الفىىرد علىىىى تنفيىىا المهىىام التىىىى تمثىىل تحىىديًا بالنسىىىبه لىىه، وإمتالكىىه للمهىىىارات الالزمىىة إلنجىىىاز 
العمل، وإدراكه للتوازن بين المهارات التى يمتلكها والتحديات التى اواجهها أرناء أداء تلط المهام، 

اك الفىرد لهىىاا التىوازن يعىدز مىن قدرتىىه علىى الىتحكم فىى أدائىىه أرنىاء العمىل والسىىيطره ولمىا كىان ادر 
الشعور بالتحكم على متطلبات العمل والخطوات التى يقوم بها، فإنه يمكن تسمية هاا العامىل: "

  ".والتوازن بين المهارات والتحديات
 ى: ــــانــــل الثــــامــــالع

لليبىار،  0.759 ارات، حي  تراوحت ييم التشىبعات مىنعب 9وتشبعت على هاا العامل 
عبىارات منهىا قىىد  5(، وبفحىص مضىىمون تلىط اليبىارات نجىىد أن 33لليبىار، ) 0.433( إلىى 26)

وحعت لقياس التركيد على المهمة، وتمثل تلط اليبارات تركيد اإلنتباه بشكل كامل على العمل 
حاحر،، و عور الفرد بأنه منفصل عما يحيط الاى يقوم به الفرد، وحصر اإلهتمام فى اللحظة ال

( والتىىى وحىعت لقيىىاس بعىد تحىىول 35، 26، 8عبىارات ) 3بىه. كمىا تشىىبعت علىى هىىاا العامىل 
الوقت، وتتناول تلط اليبارات  عور الفرد بمرور الوقت بشكل يير معتاد عما هو طبيعى أرناء 

 50كىن اإل ىار، إلىى أن اليبىىار، اإلسىت راق فىى العمىل، ونسىىيان الدمىان عنىد أداء عمىل ممتىىع. ويم
تشبعت على هىاا العامىل ومضىمونها " يشى لنى العمىل عىن همىومى ومشىكالتى الشخصىية" وتلىط 
اليبار، قد وحعت لقياس فقىدان الىوعى الىااتى، وهىى ال تتعىارت مىع مضىمون اليبىارات السىابقة 

على نسيان الدمان حي  أن تركيد اإلنتبا، على العمل دون يير، من المثيرات ذات الصلة يعمل 
والمكىىىان وعىىىدم اإلنشىىىى ال بالمشىىىكالت الشخصىىىية بصىىىىور، مؤقتىىىة. وعلىىىى ذلىىىىط يمكىىىن تسىىىمية هىىىىاا 

 ". تركيز االنتباه على العمل لدرجة نسيان الوقتالعامل "
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 ث: ـــالـــل الثـــامـــالع

( إلىىى 1لليبىىار، ) 0.753عبىىاراتخ حيى  تراوحىىت يىىيم التشىبعات مىىن  5وتشىبعت عليىىه 
 4(، وبفحص مضمون تلط اليبارات التى تشبعت علي هاا العامل نجد أن 28بار، )للي 0.449

عىن أن أعلىىى تشىبع كىىان لليبىىار، عبىارات منهىىا قىد وحىىعت لقيىاس بعىىد وحىىوح األهىداف، فضىىاًل 
خ والتى تنتمى لهاا البعد، وتشتمل عبارات هاا العامل على تحداد الفرد للهدف الىاى يسىعى (1)

العمىىىل، وخطىىوات العمىىىل التىىى يجىىى، عليىىىه القيىىام بهىىىا مىىن أجىىىل تحقيىىىق فىىىى  االنىىدماجإليىىه عنىىىد 
الهدف، وترتي، أولويات العمل الاى يقوم به قبل البدء فيىه. وبنىاًء علىى ذلىط يمكىن تسىمية هىاا 

( التىى تشىبعت علىى هىاا العامىل قىد 38"، والجىدار بالىاكر أن اليبىار، )وضوح األهةدافالعامىل: "
وبفحص مضمون اليبار، نجىد أنهىا تعنىى درايىة الفىرد بىالخطوات وحعت لقياس الت اية الراجعة، 

فىى عمىل مىا وبصىور، مسىتمر،، ومىن رىم وحىىوح  االنىدماجالتىى يقىوم بهىا الواحىد، تلىو األخىرى عنىد 
  مسار الفعل فى ذهن الفرد على نحو مستمر أرناء أداء المهام التى يقوم بها.

 ع: ـــرابـــل الـــامــالع

( إلىى 20لليبىار، ) 0.717ت، حي  تراوحىت يىيم التشىبعات مىن عبارا 5وتشبعت عليه 
عبىارات منهىىا تعكىس معرفىىة  4، وبفحىص مضىىمون تلىط اليبىىارات نجىد أن (19لليبىار، ) 0.467

الفرد بنتائج أفعاله المتنوعة أرناء أداء العمل، ومدى مالئمىة تلىط األفعىال مىع مسىار العمىل الىاى 
يقوم به، مع معرفة الفرد بنتائجها، ومدى تقدم الفرد فى انجاز الهدف الاى يسعى اليه، وبناًء على 

( علىى هىىاا العامىىل 19". وقىد تشىىبعت اليبىىار، )التغذيةةة الراجعةةةهىاا العامىىل: "ذلىط يمكىىن تسىىمية 
ومضمونها: "خطوات العمل الاى أقوم به واححة فىى ذهنىى"، والتىى قىد وحىعت لقيىاس وحىوح 
األهداف، وهى ال تتعارت مع الت اية الراجعةخ حي  أن وحوح خطوات العمل يساعد الفرد على 

 ئمة الخطوات التى اتخاها بصور، مستمر، لما اريد إنجازه.معرفته بصور، مستمر، مدى مال
 س: ـــامــل الخــامـالع

( إلىىى 5لليبىار، ) 0.735عبىارات ، حيى  تراوحىت يىيم التشىبعات مىن  4وتشىبعت عليىه 
( ، وبفحص مضمون تلط اليبارات نجد أنها جميعًا قد وحعت لقيىاس بعىد 23لليبار، ) 0.605

تلىط اليبىارات عىدم اإلنشى ال بالىاات عىن أداء العمىل، أو القلىق مىن فقىدان الىوعى الىااتى، وتمثىل 
تقييم ا خرين للفرد، والبعد عن المخاوف الااتيىة المتعلقىة بمىدى جىود، األداء، وكيىف ابىدو الفىرد 
بالنسبة لآلخرين، أو اإلنش ال بتعليقات ا خرين أرناء أداء العمل. وعلى ذلط يمكن تسىمية هىاا 

  ".ى الذاتى أو عدم االنشغال الذاتىفقدان الوعالعامل "
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 ادس: ـــل الســـامـــالع

( 18لليبار، ) 0.645 عبارات، حي  تراوحت ييم التشبعات من 4وتشبعت على هاا العامل 
(، وبفحص مضمون تلط اليبىارات نجىد أنهىا جميعىًا قىد وحىعت لقيىاس 36لليبار، ) 0.517إلى 

عند أداء العمل ويترك العمل أررًا  االستمتا  عور الفرد ب الطبيعة ذاتية ال رت، وتمثل تلط اليبارات
ايجابياً فى نفس الفرد، ومن رم يميل إلى استمرار العمل دون توقف ويكون تكرار العمل من أجل 

 ". الطبيعة ذاتية الغرضبه فى حد ذاته. وبناء على ذلط يمكن تسمية هاا العامل " االستمتا 
سواء ما اتعلق منها بصدق المحكمين، أو بالصىدق  وفى حوء مؤ رات الصدق الحالية

 العاملى، يمكننا القول بأن المقياس اتمتع بدرجة من الصدق يمكن الوروق فيها. 
 ى:ـــــداخلـــــاق الـــــج( االتس

قام الباح  بتقدار معامالت اإلرتباط بين درجات الطالب على المفردات والدرجة الكلية  -1
 ( اوحح ذلط:2بعد حاف درجة المفرده منه. والجدول )للبعد الاى تنتمى إليه 

 (: معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقياس التدفق 2جدول)
 (.75والدرجة الكلية للبعد الذى ميثلها بعد حذف درجة املفردة )ن= 

 معامل االرتباط املفردة دـــــــــــــالبع معامل االرتباط املفردة دـــــــــــــــــــــالبع

 وضوح األهداف

1 0,481* 

 الذاتى فقدان الوعى

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

الرتكيز على املهمة 
 ونسيان الوقت

24 0,513* 

 التغذية الراجعة الواضحة

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* 

الشعور بالتحكم والتوازن بني املهارات 
 والتحديات

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

 الطبيعة ذاتية الغرض

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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( اتضىىىح أن معىىامالت اإلرتبىىىاط بىىىين المفىىىردات مىىع درجىىىة البعىىىد الىىىاى 2ومىىن الجىىىدول )
ممىا  0.01تنتمى إليه بعد حاف درجة المفرده من البعد الىاى يمثلهىا دالىة إحصىائيًا عنىد مسىتوى 

 من اإلتساق الداخلى. يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مقبولة
تىم تقىدار معىامالت اإلرتبىاط بىىين درجىات المفحوصىين علىى كىىل بعىد مىن أبعىاد المقيىىاس  -1

 (:3والدرجة الكلية للمقياس بعد حاف درجة البعد منه، ويتضح ذلط من الجدول )

 (: معامالت اإلرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد مقياس التدفق 3جدول )
 (.75بعد حذف درجة البعد منها )ن= والدرجة الكلية للمقياس 

 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 تالرتكيز على املهمة ونسيان الوق

 0,501 الطبيعة ذاتية الغرض

( اتضح أن ييم معامالت اإلرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس التدفق 3ومن الجدول )
 0.01والدرجىة الكليىىة للمقيىىاس بعىد حىىاف درجىىة البعىد منهىىا جميعهىىا دالىة إحصىىائيًا عنىىد مسىىتوى 

 وروق فيها.مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة من اإلتساق الداخلى يمكن ال

 اس:ــــات المقيــــثب

تم حساب ربات مقياس التدفق باستخدام معامل ألفا كرونباخخ حيى  بل ىت ييمىة معامىل 
للمقياس ككل، كما تم حساب معامل ألفا لكل بعد مىن أبعىاد المقيىاس وبل ىت ييمتهىا:  0.85ألفا 

الشىىىعور بىىىالتحكم  لبعىىد 0.762لبعىىد الت ايىىىة الراجعىىىة،  0.648لبعىىد وحىىىوح األهىىىداف،  0.688
لبعد التركيد على  0.707لبعد فقدان الوعى الااتى،  0.616والتوازن بين المهارات والتحديات، 

مىىىن تلىىط المؤ ىىىرات أن  لبعىىد الطبيعىىة ذاتيىىىة ال ىىرت. ويتضىىح 0.548المهمىىة ونسىىيان الوقىىىت، 
 المقياس اتمتع بدرجة من الثبات يمكن الوروق فيها.
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 صورته النهائية:   ثالثًا: وصف مقياس التدفق فى
( مفرد، موزعة على ستة أبعاد، وحع 36اتكون مقياس التدفق فى صورته النهائية من )

أبدًا( بحي  تمثل تدرجًا  -نادراً  -أحياناً  -يالباً  -أمام كل مفرد، خمسة بدائل اختيارية هى: )دائماً 
( 1-5اتىراوح بىين ) إلستجابات الفرد على المقياس، ويتم تقدار الدرجة على كل مفرد، فى مىدى

( 5-1( التى تصحح بطريقة )35، 26، 23وفقاً لمدى االنطباق فيما عدا اليبارات السالبة أرقام )
 ( أبعاد مقياس التدفق وأرقام عبارات كل بعد. 4وفقًا لمدى اإلنطباق. ويوحح الجدول )

 (: أبعاد مقياس التدفق ومفردات كل بعد.4دول )ــــــج
 عدد املفردات رداتــــــــــــــــــــاملف ادــــــــــــــــــــــــاألبع

 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 ز على املهمة ونسيان الوقتالرتكي
 4 36، 35، 34، 33 الطبيعة ذاتية الغرض

 36 امجاىل عدد مفردات املقياس

 (.  2002مقياس توجهات األهداف )إعداد: مسعد ربيع أبو العال،  -2

 وصـــــــــف المقيــــاس: 
بالتساوى على رالرة أبعاد هى: هدف الىتمكن عبار، موزعة  24اتكون هاا المقياس من 

)اليبىىىىارات  ()(، وهىىىدف تجنىىى، األداء16-9(، هىىىدف مبا ىىىر، األداء )اليبىىىارات 8-1)اليبىىىارات 
عبىارات لكىل بعىد، وقىد وحىع أمىام كىل عبىار، أربعىة بىدائل اختياريىة هىى: )ال  8( بواقىع 17-24

ستجابات األربىع السىابقة علىى الىدرجات تنطبق تماًما(، وتحصل اال -يالًبا –نادًرا –تنطبق أبًدا 
 ( على الترتي،. 1-2-3-4)

                                        

( )بىداًل مىن الىتمكن، : اإلتقىان، األداء/ إقىدام، األداء/ إحجىام اعتمدت الدراسة الحالية على اسةتددام مطةطلحات
 مبا ر، األداء، تجن، األداء على الترتي،.
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 صـــــدق المقيـــــاس: 
اعتمد ُمعد المقياس على صدق التكوين الفرحي وذلط للتحقق من صدق مقياس توجهات 

( طالًبا بالفرقة الثالثة بكلية التربية بصحار 75األهدافخ حي  قام بتطبيقه على عينة مكونة من )
عمىىان(، وقىىد قىىىام بحسىىاب صىىدق التكىىوين الفرحىىىى باسىىتخدام التحليىىل العىىاملى بطريقىىىة )سىىلطنة 

المكونات األساسية والتدوير المتعامد بطريقة الفاريمكس بهدف الكشف عن العوامل المكونة للمقياس 
وتشىبعاتها، ومىىا إذا كانىىت متسىىقة مىع التصىىور النظىىرى ألبعىىاد المقيىاس واليبىىارات التىىى وحىىعت 

د أ ارت نتائج التحليل العاملى إلى أن مقياس توجهات األهداف اتمتع بدرجة من صدق لقياسها. وق
 التكوين الفرحى يمكن الوروق فيهاخ حي  تشبعت عباراته على رالرة عوامل هى:

 0.519، حيى  امتىدت يىيم التشىبعات مىن 8إلىى  1وتشىبعت بىه اليبىارات مىن  :العامل األول
 (، وقد أطلق على هاا العامل هدف التمكن. 4لليبار، ) 0.81( إلى 2لليبار، )
لليبار،  0.53، حي  امتدت ييم التشبعات من 16إلى  9وتشبعت به اليبارات من  :العامل الثاني

(، وهاه اليبارات قد وحعت جميًعا لقياس بعد هدف مبا ر، 10لليبار، ) 0,827( إلى 11)
 ، األداء. األداء، وبناء على ذلط أطلق على هاا العامل هدف مبا ر 

 0.566، حي  امتدت ييم التشبعات من 24إلى  17وتشبعت به اليبارات من  العامل الثالث:
 (، وقد أطلق على هاا العامل هدف تجن، األداء. 17لليبار، ) 0.804( إلى 24لليبار، )

وفى سبيل إعاد، التحقق من صدق المقياس قام الباح  الحالى بتطبيقه على عينة بلغ 
كليىىة التربيىىة جامعىىة بنهىىا، وعلىىى نحىىو مىىتالزم مىىع  -( مىىن طىىالب الفرقىىة الثالثىىة عىىام74قوامهىىا )

( ترجمىىىىة وتقنىىىىىين محمىىىىد حسىىىىانين محمىىىىىد 1997مقيىىىىاس توجهىىىىات األهىىىىداف إلاليىىىىىوت وكىىىىرتش )
( والاى اتكون من رالرة أبعاد هىى: توجىه اإلتقىان، وتوجىه األداء/ إقىدام، وتوجىه األداء/ 2008)

لصىىدق التالزمىىىى ألبعىىىاد المقيىىىاس. وقىىد بلىىىغ معامىىىل االرتبىىىاط بىىىين تجنىى،، وذلىىىط بهىىىدف تقىىىدار ا
، 0.510درجىات الطىىالب علىىى أبعىىاد المقيىىاس ودرجىىاتهم علىىى األبعىىاد المنىىا ر، لهىىا فىىى المحىىط 

ألبعىىاد هىىدف الىىتمكن، ومبا ىىىر، األداء، وتجنىى، األداء علىىى الترتيىى،. ويشىىىير  0.502، 0.584
الصدق اتأرر بثبىات المحىطخ ومىن رىم فإنىه  ( إلى أن معامل277-276، 1989)صفوت فرج، 

مىن الضىىرورى إعىىاد، تقىىدار معامىىل صىىدق االختبىىار فىى حىىوء معامىىل الثبىىات لكىىل مىىن االختبىىار 
ألبعىىىاد توجىىه اإلتقىىىان، واألداء/ إقىىىدام،  0.72، 0.79، 0.83والمحىىط، حيىىى  بلىىغ ربىىىات المحىىط 

ق بل ىىىت ييمىىىة معامىىىل واألداء تجنىىى، علىىىى الترتيىىى،، وباسىىىتخدام معادلىىىة تصىىىحيح معامىىىل الصىىىد
( ألبعىىىىاد هىىىىدف الىىىىتمكن، ومبا ىىىىر، األداء، وتجنىىىى، األداء علىىىىىى 0.67، 0.72، 0.62الصىىىىدق )

 الترتي،، وهو ما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الصدق التالزمى يمكن الوروق فيها. 
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 ثبـــــات المقيـــــاس: 
معادلة ألفا كرونباخخ حي  بل ت ييم  قام معد المقياس بالتحقق من ربات المقياس باستخدام

، وذلط ألبعاد هدف التمكن، ومبا ر، األداء، وتجن،  0.79،  0.84،  0.82معامالت الثبات 
 األداء على الترتي،. وتشير تلط المؤ رات السابقة إلى درجة مقبولة من الثبات يمكن الوروق فيها. 

امل ألفا كرونباخ خ حي  بل ت وقد تحقق الباح  الحالى من ربات المقياس بحساب مع
(، وذلط ألبعاد مقياس توجهات األهداف )هدف 0.766،  0.869،  0.625ييمة معامل ألفا )

التمكن، هدف مبا ر، األداء، هدف تجن، األداء( على الترتي،، كما قام الباح  الحالى بالتحقق 
ت باسىىتخدام معادلىىىة مىىن ربىىات المقيىىىاس بطريقىىة التجدئىىة النصىىىفيةخ حيىى  بل ىىت معىىىامالت الثبىىا

( لبعد هدف التمكن، وهدف مبا ر، األداء، وهدف 0.712، 0.843، 0.741براون ) -سبيرمان
 تجن، األداء على الترتي،.

 االتســـــاق الداخلـــــى: 
قىام معىىد المقيىاس بىىالتحقق مىن االتسىىاق الىىداخلى وذلىط بحسىىاب معىامالت االرتبىىاط بىىين 

إلىىى  0.58إليىىه، وقىىد تراوحىىت يىىيم معىىامالت االرتبىىاط بىىين  درجىة كىىل مفىىرد، والبعىىد الىىاى تنتمىىى
لبعىىد مبا ىر، األداء، كمىىا تراوحىىت  0.82إلىىى  0.53لبعىد هىىدف الىتمكن، كمىىا بل ىىت نحىو  0.82
لبعىد تجنىى، األداءخ وكانىت جميىع معىامالت االرتبىىاط دالىة إحصىائًيا عنىىد  0.80إلىى  0.61بىين 

 درجة مقبولة من الثبات يمكن الوروق فيها. . وتشير تلط المؤ رات السابقة إلى0.01مستوى 
وقىد قىىام الباحى  الحىىالى بإعىاد، التحقىىق مىن االتسىىاق الىداخلى لكىىل بعىد علىىى حىده وذلىىط 
بتقىدار معامىل االرتبىاط بىىين درجىات طىالب العينىىة االسىتطالعية علىى كىىل مفىرد، والدرجىة الكليىىة 

 ( اوحح ذلط:5للبعد الاى تنتمى إليه، والجدول )
 معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقياس (: 5جدول )

 (74توجهات األهداف والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه )ن= 
 هـــــــــــدف جتنـــــــــــب األداء هـــــــــــدف مباشـــــــــــرة األداء هـــــــــــدف التمكـــــــــــن

 معامل االرتباط املفردة عامل االرتباطم املفردة معامل االرتباط املفردة
1 0,605* 9 0,500* 17 0,390* 
2 0,538* 10 0,629* 18 0,593* 
3 0,550* 11 0,807* 19 0,681* 
4 0,563* 12 0,865* 20 0,702* 
5 0,403* 13 0,801* 21 0,644* 
6 0,536* 14 0,829* 22 0,606* 
7 0,427* 15 0,703* 23 0,569* 
8 0,519* 16 0,625* 24 0,693* 
 (.0.01) دال إحطائًيا عند مستوى * 
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( اتضح أن معامالت االرتباط بين المفردات مع درجة البعد الاى تنتمى إليه 5ومن الجدول )
 مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مقبولة من االتساق الداخلى.  0,01دالة إحصائًيا عند مستوى 

 سارت اجراءات الدراسة على النحو التالى: 

 جامعىة بنهىا  -اختيار عينة الدراسة األساسية من بين طىالب الفرقىة الثالثىة بكليىة التربيىة
 م(. 2014/2015من المقيدان بالعام الجامعى )

  تطبيق مقياسى التدفق وتوجهات األهداف على العينة االستطالعية والتأكد من مؤ رات
 ثبات. الصدق وال

  .تطبيق مقياس التدفق بعد تقنينه على عينة الدراسة األساسية 

 .رصد درجات الطالب فى أبعاد مقياس التدفق والدرجة الكلية 

  حساب اإلرباعيات لدرجات الطالب على أبعاد مقياس التدفق رم اختيار الطالب مرتفعى
رباعى األدنى( فى كل التدفق )اإلرباعى األعلى(، والطالب الطالب منخفضى التدفق )اإل

 بعد من أبعاد التدفق على حده.

  اختيىىىار الطىىىالب مرتفعىىىىى ومنخفضىىىى التىىىىدفق فىىىى جميىىىىع األبعىىىاد معىىىىًا. واسىىىتبعاد جميىىىىع
  الطالب دون ذلط.

 .تطبيق مقياس توجهات األهداف على مجموعة الطالب مرتفعى ومنخفضى التدفق 

 جىىىىىىراء المعالجىىىىىىات رصىىىىىد درجىىىىىىات الطىىىىىىالب فىىىىىىى مقيىىىىىىاس توجهىىىىىىات األهىىىىىىداف تمهيىىىىىىدًا إل
 اإلحصائية المناسبة. 

توجىىد فىروق دالىىة تهةدف الدراسةةة إلةةى التحقةق مةةن فةةرض الدراسةة ويةةن  علةةى أنةه   
إحصىىائيًا بىىين متوسىىىطات درجىىات الطىىىالب مرتفعىىى أبعىىىاد التىىدفق ومتوسىىىطات درجىىات الطىىىالب 

 . وللتحقةق هات أهىدافهم )اإلتقىان، األداء/ إقىدام، األداء/ إحجىام(منخفضى أبعاد التدفق فى توج
وذلىط للكشىف عىن داللىة الفىروق بىين متوسىطات درجىات من هذا الفرض تم حسةا  قيمةة )ت( 

  اوحح ذلط: (7الطالب مرتفعى ومنخفضى أبعاد التدفق فى التحصيل الدراسى، والجدول )
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لفروق بني متوسطات درجات الطالب مرتفعي ومنخفضي  (: نتائج استخدام اختبار )ت( لداللة6جدول )
 (.األداء/ إحجام، واألداء/ إقدامالتدفق يف توجهات األهداف )اإلتقان، 

 ت درجة احلرية اإلحنراف املعياري املتوسط العدد املتغري اجملموعة
مستوي 
 الداللة

 لصاحل

 مرتفعى التدفق
 توجه اإلتقان

54 26,37 4,14 
 فعى التدفقمرت 0,01 6,50 144

 3,89 21,92 92 منخفضى التدفق
 مرتفعى التدفق

 األداء/ إقدامتوجه 
54 24,66 5,32 

 مرتفعى التدفق 0,01 2,77 144
 5,16 22,18 92 منخفضى التدفق

 مرتفعى التدفق
 توجه األداء/ إحجام

54 22,25 5,60 
 منخفضى التدفق 0,01 2,83 144

 4,45 24,64 92 منخفضى التدفق

 ( اتضح ما الى: 6ومن الجدول )
فىىىىىى التوجىىىىىه نحىىىىىو اإلتقىىىىىان بىىىىىين  0.01توجىىىىىد فىىىىىروق ذات داللىىىىىة إحصىىىىىائية عنىىىىىد مسىىىىىتوى  أواًل:

متوسىىىطات درجىىىىات الطىىىىالب مرتفعىىىى التىىىىدفق ومتوسىىىىطات درجىىىات الطىىىىالب منخفضىىىىى 
 التدفق لصالح الطالب مرتفعى التدفق.

بين متوسطات درجات الطالب مرتفعى  0.01توى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس ثانيًا:
 التدفق ومتوسطات درجات الطالب منخفضى التدفق لصالح الطالب مرتفعى التدفق.

فىى التوجىه نحىو األداء/ إحجىام بىين  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عنىد مسىتوى  ثالثًا:
ضىىىىى متوسىىىطات درجىىىىات الطىىىىالب مرتفعىىىى التىىىىدفق ومتوسىىىىطات درجىىىات الطىىىىالب منخف

  التدفق لصالح الطالب منخفضى التدفق.
وبىىالط يمكىىن القىىول بىىأن الفىىرت قىىد تحقىىق، حيىى  يكىىون الطىىالب مرتفعىىى التىىدفق أكثىىر 
احتمااًل لتبنى توجهات اإلتقان واألداء/ إقدام بينما يكون الطالب منخفضى التدفق أكثر احتمااًل 

ص الطىالب مرتفعىى التىدفق، لتبنى توجهات األداء/ إحجام، ويمكن تفسير ذلط فى حوء خصائ
بالتوحد مع النشاط، والتركيىد التىام، واالنىدفا  بحيويىة نحىو األنشىطة مىع احسىاس حي  يشعرون 

كمىىا اتسىىمون بالمرونىىة فىىى التعامىىل مىىع المواقىىىف، عىىام بالنجىىاح فىىى التعامىىل مىىع تلىىط األنشىىىطة، 
السىىت راق واالنتبىىاه ويسىعون نحىىو تطىىوير ذواتهىىم، وزيىىاد، مسىىتوى مهىاراتهم. كمىىا اتضىىمن التىىدفق ا

والتفكير العميق و حا الاهن وتصاحبه مجموعة من االنفعاالت اإليجابية التى تتضمن الشعور 
 والرحا والرغبة باالستمرارية والسيطر، على الوعى. االستمتا ب
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بالتحىدى، والتركيىد علىى الىتعلم  وهو ما يميد الطالب ذوى توجىه اإلتقىان حيى  يشىعرون 
أو المهمىىىىة، والمسىىىىىتوى العىىىىىالى للفعاليىىىىة، وييمىىىىىة المهمىىىىىة، واالهتمامىىىىىات،  والىىىىتمكن مىىىىىن المحتىىىىىوى

واالنفعاالت الموجبة والجهىد والمثىابر،خ ويىرتبط هىاا التوجىه برغبىة األفىراد فىى زيىاد، كفىاء، المهمىة، 
فضاًل عن الرغبة الداخلية فى المعرفة وإنجاز األ ياء والبح  عن االستثار، والتفاعل مع األحداث 

للشعور بالكفاء،، كما اتسمون بأنهم ذوى قدرات مرنة ويتجهون نحو المهمة لتنمية قدراتهم  البي ية
ومهاراتهم، كما اتسمون بالمثابر، عند مواجهىة الصىعوبات، وينصى، اهتمىامهم علىى اتقىان المهمىة 

 . (40، 2004)كمال اسماعيل عطية، وليس لداهم قلق بالنسبة ألدائهم كما يقارن مع ا خرين 
قو، دانامية تعمل على تطوير ونمو الوعى، وتوجه الاات إلى مستويات ُيعد التدفق  كما

أعلى وأعلى من التعقيدخ وتجعل األفراد يسعون نحو تطوير ذواتهم، ومواجهة، واتخاذ تحديات أكثر 
. وتسىمح خبىر، التىدفق لألفىىراد (Csikszentmihalyi 1988)وأكثىر، وتحسىين مهىاراتهم وقىدراتهم 

ات، وحينما نتصرف بحرية ويمكننا من االندماج فى العمل من أجله فى حد ذاته وليس من بنمو الا
أجل دوافع أخرى، فإننا نتعلم أن نصبح أكثر مما كنا عليه، وعندما نختار هدف ونستثمر أنفسنا فيه 
إلى حدود تركيدنا، فإن مىا نفعلىه سىوف يكىون ممتعىًا. وبمجىرد أن نتىاوق هىاا المىرح، فإننىا سىوف 

 .(Csikszentmihalyi, 1990, 30)ضاعف مجهوداتنا لتاوقه مر، أخرى. انه طريق نمو الاات ن
 & Elliot)وهو ما يسعى إليه األفراد ذوى توجهات اإلتقان من نمو للكفاء، وتوسيع لقدرات الفرد 

Church, 1997) وتشير ادراك الكفاء، هنا إلى الفرد نفسه والخبر، الشخصية فى تحسين أداء ،
األكبىر  االسىتمتا فرد وزياد، مهاراته. ويرتبط هاا التوجة بالمثابر، المرتفعىة، واالهتمىام، والجهىد و ال

(Bakirtzoglou & Ioannou, 2011, 296) . كما ُيعد التوجه نحو اإلتقان خاصية مكتسبة من
درات القدر، على معالجة المواقف وأصحاب المستوى المرتفع فى هاا التوجه اوصفون بأن لداهم ق

 (.58: 2004لينة، وقابلة للتطويع وفًقا لمتطلبات الموقف )كمال اسماعيل عطية، 
كمىا يسىىعى الطىالب ذوى التوجىىه نحىو األداء/ إقىىدام نحىو ا هىىار الكفىاء، والتمىىاس أحكىىام 
مفضىلة مىن ا خىرين، كمىا اريبىون فىىى تحقيىق النجوميىة ذات المرجييىة المعتمىد، علىى ا خىىرين، 

(خ ممىىا اىىدفعهم نحىىو 40، 2004بالمقارنىىة معهىىم )كمىىال اسىىماعيل عطيىىة،  وتحقيىق مكانىىة عاليىىة
فى المهام سييًا نحو تحقيق يايىاتهم. كمىا أن رغبىة األفىراد فىى الوصىول إلىى مسىتويات  االندماج

فىىى  االنىدماجمرتفعىة مىن األداء واإلحسىاس بقيمىة الىىاات مقارنىة بىا خرين تىدفعهم نحىىو مديىد مىن 
 ن الشعور بالتدفق.النشاط وهو ما قد يعدز م
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إلى وجىود ارتبىاط موجى، ودال بىين توجىه  (Plante et al., 2013)وتشير نتائج دراسة 
األداء/ إقىدام وييمىىة المهمىةخ فضىىاًل عىن أن توجىىه األداء/ إقىدام اتوسىىط تىأرير ييمىىة المهمىة علىىى 

اج فىىى المهىىام األداءخ ومىن رىىم فىىإن الطىالب ذوى توجىىه األداء/ إقىىدام يكونىوا أكثىىر احتمىىااًل لالنىدم
 التى تمثل ييمة بالنسبة لهم حتى يمكنهم من تحقيق مستوى مرتفع من األداء مقارنة بأقرانهم.

ووفقًا للنموذج المعدل للتدفق، فإن كثافة خبر، التدفق تدداد وفقًا للقيمة التى يعدوها الفرد   
الطىالب  . وحيى  أن كىل مىن)58Keller & Landhäußer, 2012 ,(أو اىدركها فىى النشىاط 

ذوى توجىه اإلتقىان والطىالب ذوى توجىه األداء/ إحجىام يشىعرون بقيمىة المهىام بالنسىبة لهىم، فىإنهم 
يكونىوا أكثىىر احتمىااًل للشىىعور بخبىىر، التىدفق. ويمكىىن عىدو الفىىروق بىىين األفىراد ذوى توجىىه اإلتقىىان 

إلتقىان اىدركون ييمىة واألفراد ذوى توجه األداء/ إقدام فى كثافة التدفق إلى أن األفىراد ذوى توجىه ا
النشاط فى حد ذاته، وليس فىى نتائجىه. وعلىى النقىيم مىن ذلىط، فىإن األفىراد ذوى توجىه األداء/ 

 إقدام يعدون القيمة الشخصية للنشاط فى نتائجه وليس فى النشاط ذاته. 
إلىى أن كىىل مىىن: أهىىداف اإلتقىىان  (Elliot & church, 1997, 218)كمىا يشىىير 

بىىالتنظيم الىىىااتى وفًقىىىا للمخرجىىات الموجبىىىة الممكنىىىة )اتقىىان المهمىىىة والكفىىىاء، واألداء/ إقىىدام تتميىىىد 
الميياريىىة علىىى الترتيىى،(، ويفتىىرت أن هىىاه التوجهىىىات اإلقداميىىة تعىىدز العمليىىات )مثىىل، اإلرىىىار، 
واالسىت راق فىى المهمىة( التىى تىىؤدى إلىى نمىط اإلتقىان لمخرجىىات التحصىيل. بينمىا تتميىد أهىىداف 

نظيم الااتى وفقًا للمخرجات السالبة، وهاا التوجه اإلحجامى يفترت أن اؤدى األداء/ إحجام بالت
 إلى العمليات )مثل: القلق والتشتت عن المهام( التى تنتج نمط الالحول لمخرجات التحصيل. 

ويتضىىىىمن توجىىىىه األداء/ إحجىىىىام رغبىىىىة الطىىىىالب فىىىىى بىىىىال جهىىىىد قليىىىىل كلمىىىىا أمكىىىىن، دون 
أى موقىىف يمثىل تهداىدًا لىىاواتهمخ فىالتفكير فىى احتماليىىة  التعىرت لعواقى، وخيمىىة ومحاولىة تجنى،

الفشىىل أمىىام ا خىىرين اىىدفع بىىىالطالب إلىىى تجنىى، ا هىىار قىىىدراتهم المنخفضىىة حتىىى ال ابىىدون فىىىى 
 (. 563: 2008صور، سلبية أمام أقرانهم )محمد حسانين محمد، 

ء/ إلىىى أن الطىىالب ذوى توجىىه األدا (Strunk et al., 2013)وتشىير نتىىائج دراسىىة 
إحجىىىىام أكثىىىىر احتمىىىىااًل السىىىىىتخدام اسىىىىتراتيجيات لتجنىىىى، المهىىىىام )مثىىىىىل: اإلرجىىىىاء(، وأقىىىىل احتمىىىىىااًل 

 لالندماج فى المهام لحماية أنفسهم من النقد الااتى. 
علىى ارتبىاط توجىه اإلتقىان واألداء/  (Elliot & Church, 1997)وتؤكىد نتىائج دراسىة 

األداء/ إحجام بتوقع كفاء، منخفضة، كما أن أهداف إقدام بتوقع كفاء، مرتفعة، بينما ارتبط توجه 
اإلتقان تعود إلى ندعة فطرية تقوم على التحدى وتقود إلى العداد من المخرجات اإليجابية، بينما 
تقود أهداف األداء إلى نماذج أقل ايجابية من المخرجىات والدافييىةخ وهىو مىا اىدفع الطىالب ذوى 

 م التى تظهر تلط الكفاء، المنخفضة.توجه األداء/ إحجام إلى تجن، المها
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كمىىا اتضىىح مىىن النمىىاذج  -وحيى  أن أحىىد الشىىروط الضىىرورية للىىدخول فىىى حالىة التىىدفق
هىىو: التىىوازن بىىين المهىىارات والتحىىديات، وهىىو مىىا ال اتىىوفر لىىدى الطىىالب ذوى  -المختلفىىة للتىىدفق

فىى األداء علىى المهىام توجه األداء/ إحجام نتيجىة الرتبىاط هىاا التوجىه بتوقىع الكفىاء، المنخفضىة 
 المختلفة، ومن رم الدخول فى حاالت أخرى مثل: القلق. 

ويؤكىىد ذلىىىط نتىىائج العداىىىد مىىن الدراسىىىات التىىىى أ ىىارت إلىىىى ارتبىىاط توجىىىه األداء/ إحجىىىام 
 ,Elliot & Church, 1997; Elliot & McGregor)بىالخوف مىن الفشىل، واالحىطراب 

 Eum) ، والكمالية يير التكيفية (Kandemir, 2013)، والخوف المفرط من األخطاء (1999

& Rice, 2011) والالدافييىة ،(Smith et al., 2002)،  ،وعىدم الثقىة الااتيىة فىى قىدرات الفىرد
 . (Tanaka, 2007)وانخفات مستوى الفعالية الااتية 

إلى أن األفراد ذوى توجه اإلتقان أكثر قدر،  (Smith et al., 2002)وتشير نتائج دراسة 
ى تنظيم الجهدخ أى التحكم فى جهدهم وانتباههم فى وجه المشتتات والمهام يير المثير،، ولداهم عل

مستوى مرتفع من القدر، المدركة، والدافيية الداخلية للمعرفة، واإلنجاز وخبر، التحفيد، بينما يكون 
ى انتباههم فى األفراد ذوى توجه األداء/ إحجام لداهم مستوى منخفم من تنظيم الجهد، والتحكم ف

  مستوى منخفم من القدر، المدركة على إنجاز المهام.وجه المشتتات والمهام يير المثير،، وكالط 
مىىع نتىائج العداىىد مىن الدراسىىات التىى أ ىىارت إلىىى ، تتسىىق نتىائج الفىىرت الحىالى واجمىاالً 

)اقىىدام(  ا بىىين التىىدفق وكىىل مىىن: توجىىه اإلتقىىان وتوجىىه األداءوجىود عالقىىة موجبىىة ودالىىة إحصىىائيً 
(Bakirtzoglou & Ioannou, 2011; Moreno, Cervelló & González-Cutre, 

2007, 2010; Sicilia, Moreno & Rojas, 2008; Cervello’ et al., 2006)  كمىا .
ا ا موجبً تنبأ تنبؤً اتقان إلى أن توجه اإل (Bakirtzoglou & Ioannou, 2011)توصلت دراسة 

ا وكانىت القىدر، ا ودال احصىائيً ا موجًبىتنبىأ توجىه األداء بالتىدفق تنبىؤً اا ا بالتىدفق، كمىودال احصىائيً 
إلى  (Oh, 2001)دراسة نتائج التنبؤية لتوجهات االتقان أكبر من توجهات األداء، بينما أ ارت 

 ا.أن توجهات األداء ال تتنبأ بالتدفق على نحو دال احصائيً 
 (Moreno, Cervelló & González-Cutre, 2010)كمىا تتفىق مىع نتىائج دراسىة 

قىدام( فىى إا لتىوجهى اإلتقىان واألداء )التى أ ارت إلى وجود تأرير موج، ومبا ىر ودال إحصىائيً 
عىن وجىود تىأرير موجى، ومبا ىىر  (Strunk et al., 2013)دراسىة نتىائج التىدفق. كمىا أسىفرت 

دراسىىىىىىىة ج نتىىىىىىىائ توصىىىىىىلتقىىىىىىىدام(. كمىىىىىىىا إالىىىىىىوقتى ) االنىىىىىىىدماجقىىىىىىدام( علىىىىىىىى إودال لتوجىىىىىىه اإلتقىىىىىىىان )
(Liukkonen et al., 2000)  ًا لكىل مىن: توجىه إلى وجود مسىار موجى، ومبا ىر ودال إحصىائي

نىىىدماج فىىىى نىىدماج فىىىى األنشىىطة، كمىىىا تتوسىىىط النيىىة لالالمهمىىة والدافييىىىة المسىىتقلة علىىىى النيىىىة لال
 النشاط والدافيية المستقلة تأرير توجهى األداء واإلتقان فى تنفيا النشاط. 
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 ة:ـــــربيـــــع العـــــراجـــــاملواًل: أ
القىىاهر،: مكتبىىة  اختبىىار التىىدفق النفسىىى " كراسىىة التعليمىىات"،(. 2011آمىىال عبىىد السىىميع با ىىة )
 األنجلو المصرية.

(. التىىدفق وعالقتىىه بىىبعم العوامىىل النفسىىية لىىدى طىىالب الجامعىىىة، 2009) محمىىد السىىيد صىىداق
 .357 – 313(، 2)19 مجلة دراسات نفسية )رانم(،

(. النمىىوذج البنىىائى للعالقىىة بىىين توجهىىات الهىىدف وقلىىق 2008محمىد حسىىانين محمىىد حسىىانين. )
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