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ُُإسهام

 
عقلُوتنظيمُالذاتُيفُالتنبؤُبالتدفقُالنفسيُعىاملُالت

ُملىهىبنيامنُُةلديُعين

ُشيماءُشكريُالعزبُخاطرد.ُ
 جامعة طنطا -أستاذ عمم النفس المساعد 
 )الملخص(

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد إسياـ عوامؿ التعقؿ وتنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ 
قارنة بيف الذكور واإلناث في التعقؿ وتنظيـ الذات والتدفؽ النفسي لدى الموىوبيف، والم

 ٓ٘ -ذكًرا ٙٙ( مراىًقا موىوًبا )ٙٔٔتكونت عينة الدراسة مف ) اإلجراءات:النفسي. 
(، وتمت االستعانة بأدوات منيا: مقياس التعقؿ ترجمة: ٜٜ,ٔع= ٜٗ,٘ٔأنثى( )ـ=

قياس التدفؽ النفسي ترجمة البحيري وآخروف، مقياس تنظيـ الذات ترجمة الباحثة، وم
أسفرت الدراسة  النتائج:الباحثة، باإلضافة إلى مجموعة مقاييس لتحديد عينات الدراسة. 

عف نتائج مؤداىا: قدرة التعقؿ وتنظيـ الذات عمى التنبؤ بالتدفؽ النفسي لدى الموىوبيف، 
نفسي لدى وأشارت النتائج إلى إسياـ العوامؿ الخمسة لمتعقؿ في التنبؤ بالتدفؽ ال

سياـ عوامؿ استقباؿ المعمومات وصياغة الخطة وقياس كفاءة الخطة في  الموىوبيف، وا 
التنبؤ بالتدفؽ النفسي، وتوصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في 

 متغيرات الدراسة الثالث.

 .الموىوبوف -تنظيـ الذات -التعقؿ -التدفؽ النفسي المفتاحية:الكلمات 
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 (Abstract ) 

The study aimed to detect the Contribution of mindfulness and 

self-regulation Factors in Prediction of Psychological Flow in gifted 

teenagers. Also, to compare between males and Females in 

mindfulness, self-regulation and Psychological flow. 

Procedures 
The sample of the study included 116 gifted teenagers, (Males= 

66, Females= 50). Some measures were used like, mindfulness 

measure Translated by Al-Bahery and others, self-regulation and 

psychological measures translated by the researcher. 

Results 
The results of the study can be summarized in: 

The Five Factors of mindfulness contributed in Prediction of 

Psychological Flow in gifted teenagers. Also, it pointed out that 

receiving information, forming plan and plan efficiency measure in 

were contributed in prediction of Psychological flow. It showed also 
that there were no differences between males and Females in the 

three variables of the study. 

Keywords : Psychological Flow- Mindfulness - Self Regulation - 

Gifted People. 
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 الدراسة ةمشهل إىلمدخل 

نحو  أوالفنوف  في بعض ةمبراعل اا فطريً بعض البشر استعدادً  -عز وجؿّ - وىب ا
 َجَعَمُكـْ  الَِّذي َوُىوَ ﴿لى ايقوؿ تع ،مختمفيف وايكون أفا في خمقو  ةفقد جرت سن ،ذلؾ

 َسِريعُ  َربَّؾَ  ِإفَّ  ۗ   آَتاُكـْ  َما ِفي لَِّيْبُمَوُكـْ  َدَرَجاتٍ  َبْعضٍ  َفْوؽَ  َبْعَضُكـْ  َوَرَفعَ  اْْلَْرضِ  َخاَلِئؼَ 
نَّوُ  اْلِعَقابِ  ف إف ة،يـ متميزوف بقدرات خاصْلنو (، ٘ٙٔ)اْلنعاـ: اآلية  ﴾ِحيـٌ رَّ  َلَغُفورٌ  َواِ 
 اْلمـ.مف دعامات تقدـ  ودعامة ةوطني ةف يعدوف ثرو يالموىوب

المياري  اْلداءبعينو دوف غيره في التفوؽ في  اوتميز شخصً  الموىبةجوانب  تعددوت
 ،محجوبغوية )ل أو ةفني أو ةبدني أو موسيقيةسواء ة بمجاؿ الموىبالمرتبط الخاص 
 اإلنسانيعمى درجات الرقي أتمثؿ  ،اجدً  ةخاص إنسانية ةالتدفؽ النفسي حالو  (.ٕٛٔٓ
واستغالؿ  الموىبة أوتحدث مف خالؿ الذوباف التاـ في العمؿ  النفسية، لمصحة اومؤشرً 

مكاناتلكؿ الميارات  ف مذيْ ال ةنشو الالعمؿ مع شعور باالبتياج و  إنجازالفرد في سبيؿ  وا 
 ة.راقي إبداعية إنتاجاتا يسيـ في وجود م والمثابرةمزيد مف التقدـ  إلىنو ايدفع

 اْلياـ،عمى امتداد  ةشيفي الحاالت المع الكبيرةبالتغيرات  المراىقة ةوتمتاز مرحم
 بو بانتباهاؽ الذي يتواجدوف يوالس البيئيةمع التغيرات  يتعامموف ف الذيفو وىؤالء المراىق

تكوف قدرتيـ عمى الدخوؿ في  أففمف المحتمؿ  أىدافيـ،يؽ وتحكـ عاؿ في اتجاه تحق
 .(Tavares& Freire, 2016) فضؿأسرع و أالتدفؽ  ةحال

ويركز عمى مناطؽ  لممراىقة بالنسبة اإليجابيةويرتبط التدفؽ النفسي بعديد مف النتائج 
 لدىالتدفؽ  ةارتباط خبر  إلىوصمت عديد مف الدراسات تحيث  ،في شخصيتو القوة
ارتبط  ، كماوتقدير الذات المرتفع اإليجابيوالوجداف  ةالحيا عفوالرضا  بالسعادةراىقيف الم

Hunter, 2003; Steele & (Csikszentmihalyi& التوافقيةبالسموكيات غير  سمبًيا

 &Schuh, 2019; Cohen, &Fullager, 2009; Peifer, Synek, Ostwald,

Boder, 2019). 
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اإلبداع، حيث مف  المرتفعةمف التدفؽ بالمستويات  رتفعةالمالمستويات  ارتبطت ماك
ة تبادلية ف ىناؾ عالقأو  ،الموسيقى والرسـك اإلبداعية اْلنشطةمتدفؽ عمى داؿ ل تأثيروجد 
 اإليجابيةويتضح ىذا في المشاعر ، مثؿ التدفؽ ةعمميات النفسيوال ةالظاىر  الموىبةبيف 

الموىوبيف في  أداءيسيـ في تحسيف  مام ة،ومتع إشباعالتدفؽ مف  ةالتي تولدىا حال
 .(MacDonald, Burne,& Cartan, 2006)القادمةالمرات 

التدفؽ  ةالتي قد تسيـ في حدوث حال والدافعية المعرفيةالمتغيرات  ةوفي سبيؿ معرف
لو  أفرغـ  الحديثة اإليجابيف التعقؿ يعد مف متغيرات عمـ النفس إف ،الموىوبيف لدى
مف  أكثرتدبر في خمؽ ا بؿ الحيث حث ا عمى التفكر و  اإلسالمي، في الفكر اجذورً 
في القراف  اإلبداع ةوالتفكير والنظر في الكوف، فالنظر وسيم اإلبداعفقد ربط ا بيف  ،ذلؾ

 اْْلَْرضِ  ِفي ِسيُروا ُقؿْ ﴿ لىايقوؿ تع اإلنساف،تتـ بكؿ كياف  ةعقمي ةالكريـ، فيو عممي
 (.ٕٓ)سورة العنكبوت: اآلية  ﴾اْلَخْمؽَ  َدأَ بَ  َكْيؼَ  َفانُظُروا

ويعبر التعقؿ عف قدرة العقؿ عمى معايشة المحظة المعاشة بوعي وتوجيو االنتباه ليا 
عقؿ في تحسيف توتقبميا بحيادية دوف انفعاؿ، وقد توصمت عديد مف الدراسات إلى أىمية ال

 &,Capurso, Fabbro)قدرات التفكير اإلبداعي والحؿ االستبصاري لممشكالت

Crescentini, 2014; Colzato, Szapora, Lippelt,& Hommel, 2017; 

Ohana, Glicksohn, Soussan,& Goldstein, 2017). 

 ,Sinnott, Hilton)بالتدفؽ النفسي في عديد مف الدراسات اإيجابيِّ  التعقؿرتبط ا امك

Wood,& Douglas, 2018; Carraca, Serpa, Rosado& Guernero, 2019) ،
كما يحسف  .(Quinones-Paredes, 2014) ذلؾ إلى عكس ةدراسات نادر ت توصمو 

 ,Black, Semple, Pokhrel,& Grenard) وتنظيـ الذات التنفيذيةالتعقؿ الوظائؼ 

2011; Lyvors, Makin, Toms, Thorber,& Samios, 2014)،  بيف  العالقةو
 ,Ostafin) اإليجابية النفسيةغيرات العديد مف المتالعقمية و  الصحةمتغيريف تحسف ال

Robinson& Meier, 2017). 
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مف مكونات الوظائؼ  مكونيفوينظر البعض لمتعقؿ وتنظيـ الذات باعتبارىما 
جؿ توجيو العمميات أنو يعمؿ في نظاـ متسؽ مف أحيث يظير العقؿ البشري ك التنفيذية،
لممعارؼ  اميمً  افعً اعد دت الَّتي ةالتنفيذيالعميا التي يعبر عنيا باسـ الوظائؼ  المعرفية
 . (Black, Semple, Pokhrel & Grenard, 2011)والسموؾ

 &,Chen)التدفؽ ةبخبر  إيجابًياتنظيـ الذات يرتبط  أف إلىوتشير بعض الدراسات 

Sun, 2016; Arun, 2016) ،ا التي والت اىتمامً  اْلبحاثفي  اىناؾ نقص أف إال
 ,Tavares,& Freire, 2016; Wilson) حدوث التدفؽ تسييؿتنظيـ الذات ودوره في ب

2016). 

ال يتـ التحكـ  ةوجداني ةلاتدفؽ حال أف إلى أخرىفي دراسات  إشاراتىناؾ  أفكما 
فيـ عمميات  ضرورة إلىيقودنا ما  ،(Jackson, 1995) فييا وال دخؿ لتنظيـ الذات بيا
 إلى الخبرةترافؽ  أـالتدفؽ  ةلخبر  ةسابق ةوىؿ ىي مرحم ،تنظيـ الذات في خبره التدفؽ

 نيايتيا؟

ولتبايف نتائجيا فيما يخص  -ةفي حدود اطالع الباحث- السابقةالدراسات  لندرةا ونظرً 
عوامؿ التعقؿ  إسياـوعدـ وجود دراسات تناولت مدى  ،تدفؽ النفسيبال قؿالتع ةعالق

الذي  -ذكره الحًقا سيأتي-حرؾ لمتدفؽ متبًعا لمنموذج ال التدفؽ مراحؿوتنظيـ الذات في 
Csikszentmihalyi, &(Abuhamdeh (المخرجات-العمميات-المدخالت) يقسمو إلى

2012). 

في  واإلناثالتبايف في نتائج الدراسات فيما يخص الفروؽ بيف الذكور  إلى باإلضافة
 &,Stavropoulos, Alexandralk)  دراساتبعض الت توصم إذ الدراسةمتغيرات 

), 2019Kajtna & BiasuttiHabe,  ;2013 ,Srefanidi-Motti الذكور  أف إلى
)Cutre,  &, Cervello,Morenoأخرى  توصمت دراسات ، بينماالتدفؽ فيعمى أ

)et al., 2016 &,Ganucci, AriccioMao, Roberts, Psalti,  Bonaiuto,2008;  
  .في التدفؽ النفسي واإلناثعدـ وجود فروؽ بيف الذكور  إلى
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 إلى (Neuse, 2010; Yusainy, Lawrence, 2013)ات أخرى راسد أشارتما ك
برفوتس  دراسة أشارتبينما  ،فيما يخص التعقؿ واإلناثعدـ وجود فروؽ بيف الذكور 

Bervoets (2013) اإلناثوجود فروؽ في اتجاه  إلى. 

 ,Carey؛ ٕٙٔٓ ،ي وعبد المطيؼسالقي)مثؿ:  دراسات أشارت قدتنظيـ الذات ف أما

Neal, & Collius, 2004) أشارتبينما  واإلناث،عدـ وجود فروؽ بيف الذكور  إلى 
 ,Umerennkora, Arias, Vicente, Sevillavo, Pichardo & Carcia) دراسات

 الدراسة.مقياـ بيذه ل الدافعكاف  ماور؛ الذك اتجاهوجود فروؽ في  إلى،  (2017
 التالية:التساؤالت  الدراسة ةري مشهلجوت
 ـ التعقؿ وتنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ النفسي لدى الموىوبيف؟ما مدى إسيا (ٔ

 ؟الموىوبيف لدىعوامؿ التعقؿ في التنبؤ بالتدفؽ النفسي  إسياـما مدى  (ٕ
 ؟الموىوبيف لدىعوامؿ تنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ النفسي  إسياـما مدى  (ٖ
تنظيـ  -عقؿالت) الدراسةالموىوبيف في متغيرات  واإلناثىؿ يختمؼ الذكور  (ٗ

 (؟التدفؽ النفسي -الذات

 :الدراسة أهداف

التعقؿ وتنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ  إسياـلمكشؼ عف مدى إلى  الدراسةىذه تسعى 
 لدىفي التنبؤ بالتدفؽ النفسي  التعقؿ عوامؿ إسياـمدى النفسي، كما ىدفت إلى معرفة 

 لدىي التنبؤ بالتدفؽ النفسي عوامؿ تنظيـ الذات ف إسياـوالكشؼ عف مدى ، الموىوبيف
 .الدراسةفي متغيرات  واإلناث الموىوبيفالتبايف بيف الذكور  عمىوالوقوؼ  ،الموىوبيف

 :الدراسة أهمية

 ما يمي:في الدراسة أهمية تتجمى
 اْلمؿالموىوبيف باعتبارىـ وىي فئة  ةعينتنبع أىمية الدراسة مف طبيعة ال (ٔ

 .فضؿ لموطفأفي بناء مستقبؿ 
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وما ليا مف  ،نتباه إلى أىمية خبرة التدفؽ النفسي لدى الموىوبيفلفت اال (ٕ
مردود إيجابي عمى صحتيـ النفسية والعقمية، وقدرتيـ عمى تقديـ 

 إنجازات إبداعية عالية القيمة.

كما تظير أىمية الدراسة في تقديـ تصور لمدى إسياـ التعقؿ وتنظيـ  (ٖ
قة بيف ىذه العوامؿ الذات في التنبؤ بخبرة التدفؽ وفيـ طبيعة العال

 ومراحؿ عممية التدفؽ.

خاصة وأف الدراسات المتاحة  ،تتناوؿ الدراسة متغيرات ذات أىمية بالغة (ٗ
فييا حتى في البيئة اْلجنبية قميمة، وتوجو النظر إلى بعض المتغيرات 

 الدافعية والمعرفية التي قد تسيؿ الدخوؿ في خبرة التدفؽ.

تناولت  -عمى حد عمـ الباحثة-ربية عدـ وجود دراسات في البيئة الع (٘
 إسياـ التعقؿ وتنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ النفسي.

 الكشؼ عف البنية العاممية لمقاييس الدراسة لدى الموىوبيف. (ٙ

تعد ىذه الدراسة خطوة تمييدية نحو أىمية تصميـ برامج إرشادية لتنمية  (ٚ
ر إيجابية عمى التعقؿ وتنظيـ الذات لدى الموىوبيف لما ليما مف آثا

 الصحة النفسية والعقمية.
 املفاهيم واإلطار النظزي والدراسات السابكة للدراسة

 النفسيالتدفل  -6

لمفرد السعادة والرضا،  تحقؽيعد مفيوـ التدفؽ أحد مفاىيـ عمـ النفس اإليجابي التي 
التدفؽ تشمؿ استغراؽ  خبرةأف Csikszentmihalyi (1997 ) سيكزينتيالي حيث يرى

الفرد بكؿ طاقاتو في ميمة يذوب فييا دوف أف يفقد اليدؼ والطريؽ، ويصاحب ذلؾ حالة 
مف المتعة والنشوة تقوداف الفرد إلى مزيد مف اْلداء اْلمثؿ؛ ليصؿ في النياية إلى اإلبداع 

 .والتميز

                                                           


  Psychological flow 
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الخبرة المثمى والتركيز الكامؿ عندما يتاح لمفرد أداء فعؿ  إلىحيث تشير حالة التدفؽ 
امؿ إمكاناتو، وىذا يقوده إلى أفضؿ أداء مع الشعور باالبتياج، وينطبؽ ىذا الحديث بك

عمى عدد كبير مف اْلنشطة اإلنسانية المختمفة سواء في اآلداب أو العموـ أو الفنوف أو 
 (.ٜٕٔٓ)زيجؿ،  اْللعاب الرياضية أو الرقص وحتى أعماؿ البرمجة والحاسب اآللي

 مف العقؿ والجسد في تناغـ واسترخاء كبيرْيف، فتقؿ وفي حالة التدفؽ يعمؿ كاًل 
 & ,Carraca, Sepra, Rosado)اْلفكار السمبية ونقد الذات وتتحسف الوظائؼ النفسية

Guerrero, 2019) . 

وتنشأ حالة التدفؽ مف السموكيات التي تتطمب ميارات نوعية وبيا تحديات، والتدفؽ 
وثو وضوح اْلىداؼ والتغذية المباشرة والتوازف يتطمب حد إذاليحدث لكؿ أنواع السموؾ، 

 .(Cheron, 2016) بيف ىذه الميارات النوعية وتحديات الميمة

وتنبع أىمية التدفؽ مف أنو خبرة يمكف حدوثيا في بيئات عديدة، سواء في العمؿ أو 
ترتبط بالمشاعر اإليجابية واالندماج في  الحالةاْلعماؿ الفنية أو حتى الصالة، وىذه 

 & ,Sinnott, Hilton, Wood) محياة وتحقيؽ الذاتل معنى إلىاْلداء والوصوؿ 

Douglas, 2018). 

أف مكونات Csikszentmihalyi (2002 )وسيكزينتيالي  Nakamuraنيكمارا ويرى 
وضوح  -التوازف بيف الميارات والتحديات) :مكونات ىي ٜحالة التدفؽ تتكوف مف 

 اإلحساسر يتغي -االنتباه المركز -الدوافع الفطرية -مباشرةالتغذية ال -اْلىداؼ المتتابعة
وبالنظر إلى (، دمج الفعؿ والوعي والفقد المؤقت لموعي بالذات-الشعور بالتحكـ -بالوقت

اْلبعاد اْلولى ميمة لموصوؿ إلى حالة التدفؽ، واْلبعاد اْلخيرة  أفىذه المكونات يتضح 
 .ىي نتاج لحالة التدفؽ

يتضمف ىذا النموذج ثالثة  إذنا نستعرض النموذج المحرؾ لمتدفؽ، وىذا الطرح يجعم
المخرجات، وتتضمف المدخالت التوازف بيف  -العمميات اْلساسية -أقساـ ىي المدخالت

 -أما العمميات اْلساسية -الميارات وتحديات اْلداء وضوح اْلىداؼ والتغذية المباشرة
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تباه والدوافع، والمخرجات تتضمف ثالث فتتضمف عمميتيف معرفيتيف أساسيتيف ىما االن
نجاز اإليجابيةوالمشاعر  بالمتعةفي النشاط والشعور  االستغراؽ :ىي ،مكونات الميمة،  وا 

 :وذلؾ كما يتضح في الشكؿ التالي

 
 .النموذج المحرك لمتدفق .(1شكل )

; Šimleša, Guegan, Blanchard, Csikszentmihalyi, 2012 & (Abuhamdeh

)Buisine, 2018 &Bernard, 

 االعتمادوجة فتشير إلي دالمز  تشير اْلسيـ الفردية إلى العالقات السببية، أما إذ
فتظير  اْلساسيةتمثؿ المدخالت وقود لمتدفؽ ومحفز لو، أما العمميات إذ المتبادؿ بينيما، 
فؽ، وىي لعممية التد اأساسيً  انجد عمميات االنتباه مرتكزً  إذمحرؾ التدفؽ، لبمثابة اشتعاؿ 

يمثؿ االنتباه  إذبمثابة متغير وسيط في العالقة بيف تحديات اْلداء والمتعة النيائية لمعمؿ، 
تحديات اْلداء والشعور بالمتعة، مع % مف توازف الميارات ٕٙ نحو الميمةوالتركيز عمى 
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وعمى ىذا فإف توجيو جزء كبير مف مصادر االنتباه نحو الميمة يزيد مف االستمتاع بيا 
 .(Abuhandeh&Csikszentmihalyi, 2012)إنجازىاسرعة و 

ى الذي يشير إل االنسيابيوفي ىذا النموذج يتكوف االنتباه مف مكونيف ىما االنتباه 
االستثمار والتوظيؼ الضمني داخؿ الميمة واالنتباه الوظيفي الذي يشير إلى التدخؿ 

 .الصريح لمتحكـ الوظيفي

اْلىداؼ يساعد عمى  وحمواصمة العمؿ، ووض أما الدوافع فيي التي تساعد عمى
تحريؾ الدوافع التي تشمؿ حالة التدفؽ، سواء كانت ىذه الدوافع جوىرية داخؿ النشاط 

أما مخرجات حالة التدفؽ ترتبط بشكؿ مباشر بالعمميات اْلساسية  .نفسو، أو خارجية
أف  باعتباروذج يمكف النظر إلى ىذا النم .(Šimleša,&et al., 2018) وخاصة االنتباه

الجزء الخاص باالنتباه يمكف أف يؤثر عميو التعقؿ، أما الجزء الخاص بالدوافع فيؤثر عميو 
 .تنظيـ الذات

الية تجعؿ الفرد مندمًجا في ثو حالة مف الخبرة الموتعرؼ الباحثة التدفؽ النفسي بأنَّ 
ى مياراتو لمواجية ومستخدًما أقص بو نشاطو مستغرًقا فيو، متجاوًزا الوقت وما ىو محيط

الشعور بالمتعة  يتبع ذلؾو تحديات الموقؼ، يدفعو في ذلؾ دوافع قوية ومردود إيجابي، 
، ويعبر عنو إجرائًيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى مقياس التدفؽ والسعادة

 .النفسي المستخدـ في الدراسة
(1)التعكل -0

 

ي القت اىتماًما كبيًرا عمى الساحتيف يعد التعقؿ مف مفاىيـ عمـ النفس اإليجابي الت
بالشعور بالرضا واليناء الشخصي  التي تنبئاْلجنبية والعربية، ويعد أحد المفاىيـ 

والصحة النفسية، ودوف الدخوؿ في التأصيؿ التاريخي ليذا المفيوـ وارتباطو بالديانة 
العربية التي  البوذية وممارساتيا وخاصة التأمؿ، حيث تـ ذكر ىذا في أغمب الدراسات

تناولت ىذا المفيوـ، فإف التعقؿ ىو توجيو االنتباه نحو الخبرات الداخمية أو الخارجية لمفرد 

                                                           
(1) Mindfulness 
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وقت حدوثيا في المحظة الراىنة، دوف إصدار حكـ أو رد فعؿ، وىذه القوة التي تركز عمى 
فية تقوي الوظائؼ المعرفية وتحسف االستراتيجيات التكي أفالمحظة الراىنة مف شأنيا 

 &,Huang,Hsu,Hsu,Tsai, Huang,Chao) فزات العاطفية والمعرفيةحكاستجابة لمم

et al., 2019). 

ًيا أحالة خاصة بالعقؿ، ولكنو يشير إلى اتجاه خاص نحو خبراتنا  إلىوالتعقؿ ال يشير 
 (.ٜٕٔٓ)زيجؿ،  ما تكوف ىذه الخبرة

نتباه )القصد وتوجيو الذات ويتكوف التعقؿ مف بعديف أساسييف ىما: التنظيـ الذاتي لال
جسدية(، والمكوف  إحساسات -انفعاالت -لالنتباه عمى المحظة المعاشة سواء كانت أفكار

اآلخر ىو امتالؾ التوجيو الخاص لمخبرة الحالية )التفتح، وحب االستطالع دوف إصدار 
 ,Leyland)أحكاـ(، وذلؾ عندما ينشغؿ العقؿ بعمميات معرفية أو حتى ما وراء الطبيعة

Emerson& Rowse, 2018) . 

التفتح  عمىالحظ ىنا أف التعقؿ بيذا المفيـو يرتبط باإلبداع والموىبة والقدرة ويُ 
مف خصائص السموؾ اإلبداعي عمى عكس الصالبة والجمود  وجميعيا ؿبوالمرونة والتق

 .الفكري

س مكونات التعقؿ في خمAllen (2006 ) وأليف Smith وسميث  Bearبير ويحدد 
 المالحظة :مكونات يمكف قياسيا ىي

وتشير إلى انتباه الفرد ومالحظتو والخبرات (1)
، الداخمية والخارجية التي يشعر بيا مثؿ )المعارؼ واْلفكار واْلصوات والروائح(

عمى وصفيا والتعبير عنيا بصورة  القدرةليس فقط االنتباه ليذه الخبرات بؿ  (2)الوصؼو 
السموؾ والدخوؿ في نشاط ما حتى عمى وتعني قدرة الفرد  (3)التصرؼ بوعي، و واضحة

ف كاف يركز عمى شيء  ف اختمؼ مع سموكو التمقائي وا   عدـ الحكـ عمى الخبرات آخر، و وا 

                                                           
(1) Observation 
(2) Descripting 
(3) Acting with awareness 



 (477-742)، ص ص  0202 يوليو 3، ع 61جملة حبوخ ودراسات نفسية )مج  

044 

عدـ ، و ويعني ىذا المكوف عدـ الحكـ وال تقييـ اْلفكار والمشاعر الداخمية ،(1)الداخمية
يتشتت  أفعمى المحظة الحاضرة دوف وتعني التركيز  (2)التفاعؿ مع الخبرات الداخمية

 .تفكير الفرد مع السماح لألفكار والمشاعر بالدخوؿ والخروج دوف االنشغاؿ بيا

وبعد العرض السابؽ لتعريفات التعقؿ يجدر بنا أف نشير ىنا إلى سبب ترجمة مصطمح 
Mindfulness اْلجنبي إلى التعقؿ، عمى الرغـ مف أف أغمب الدراسات العربية ترجمتو 

؛ عثماف وعبد ٕٛٔٓ؛ حرب، ٕٗٔٓوآخروف،  البحيري) مفيوـ اليقظة العقمية إلى
 (.ٕٛٔٓاليادي، 

فالنظر إلى آيات القرآف الكريـ التي تدعو إلى التأمؿ والتدبر استخدمت لفظ التفكير 
)اْلنعاـ، اآلية  ﴾تَتََفكَُّروفَ  َأَفاَل  ۗ   َواْلَبِصيرُ  اْْلَْعَمى   َيْسَتِوي َىؿْ  ُقؿْ ﴿ والتعقؿ، يقوؿ تعالى

)اْلنبياء، اآلية  ﴾َتْعِقُموفَ  َأَفاَل  ۗ   ِذْكُرُكـْ  ِفيوِ  ِكتَاًبا ِإَلْيُكـْ  َأنَزْلَنا َلَقدْ ﴿(، ويقوؿ تعالى ٓ٘
 ۗ   َيتَُّقوفَ  لِّمَِّذيفَ  َخْيرٌ  اآْلِخَرةُ  َوَلمدَّارُ  ۗ   َوَلْيوٌ  َلِعبٌ  ِإالَّ  الدُّْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما﴿(، ويقوؿ تعالى ٓٔ
الصافات، ) ﴾َتْعِقُموف َأَفاَل  ۗ   َوِبالمَّْيؿِ ﴿، ويقوؿ تعالى (ٕٖ اْلنعاـ، اآلية) ﴾َتْعِقُموفَ  َأَفاَل 
وجميعيا بمعنى التفكير والتأمؿ والتدبر واالنتباه والفيـ بعمؽ، ويدعـ ذلؾ ، (ٖٛٔ اآلية

(، ٜٕٗ، صٖٕٓٓ، المعاني المغوية لمتعقؿ بأنو اإلدراؾ والفيـ والتمييز )المعجـ الوجيز
ما يجعؿ المفيـو بيذا المعنى أعـ وأشمؿ خاصة بعد عرض مكونات التعقؿ، أما 
مصطمح اليقظة فيعبر عف مكوف واحد لمتعقؿ ىو االنتباه إلى المحظة المعاشة والتركيز 
عمييا، ويغفؿ عف المكونات اْلخرى خاصة الوعي والتنظيـ الذاتي الكتشاؼ الذات 

والنظر إلييا كما ىي دوف إصدار أحكاـ  ،تقبميا ىشة والقدرة عمواالتجاه نحو الخبرة المعا
عمييا، ويمكف تعريؼ التعقؿ إجرائًيا بأنو المراقبة المستمرة لمخبرة المعاشة والتركيز عمييا 

وتقبؿ ىذه الخبرة وعدـ إصدار أحكاـ تقيميا، مع  ،والقدرة عمى وصفيا والتعبير عنيا
الخبرات اْلخرى، دوف تشتيت االنتباه، ويعبر عنو عف  القدرة عمى االنفتاح والتسامح مع

                                                           
(1) Non-judging 
(2)
 Non-reactivity 
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عمى مقياس التعقؿ المستخدـ في  الموىوب طريؽ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب
 .الدراسة

 ديتضح وجو  ييماكم مكونات المفيوميف إلىفبالنظر  ؛وأما عف عالقة التعقؿ بالتدفؽ
برة المعاشة، فنجد أف كالىما يركز تشابو بينيما، خاصة المكونات التي تخص االنتباه لمخ

عمى االنتباه في المحظة الحالية، ولكف نطاؽ االنتباه ىو الذي يختمؼ حيث توجد أربعة 
حاالت لالنتباه التعقؿ )نطاؽ االنتباه واسع مع التركيز عمى المحظة الحالية(، التدفؽ 

)نطاؽ االنتباه واسع )نطاؽ االنتباه ضيؽ مع التركيز عمى المحظة الحالية(، شرود العقؿ 
وىنا نطاؽ االنتباه  (3)التفكير المغاير أو المحتمؿ، وتركيز ضعيؼ عمى المحظة الحالية(

يًضا ضيؽ، وفي ىذا االتجاه فإف التعقؿ والتدفؽ أالتركيز عمى المحظة الحالية و ضيؽ 
ؼ في كالىما لديو مستوى مرتفع مف االنتباه والتركيز عمى المحظة الحالية، ولكف االختال

)داخمية  المثيرات ىنطاؽ االنتباه، فبينما يشير التعقؿ إلى أقصى درجات التفتح عم
الداخمية، وغالبا ما  المثيراتوخارجية(، فإف التدفؽ يشير إلى انتباه وضيؽ وتركيز عمى 

ف ايقود إلى نقص الوعي بالذات، وىذا االختالؼ قد يقودنا إلى القوؿ بأف كالىما ظاىرت
 &Šimleša, Guegan, Blanchard, Bermard) يف في نفس المحظةغير متوافقت

Buisine, 2018). 

وتناولت عديد مف الدراسات العالقة بيف التعقؿ والتدفؽ النفسي، حيث أجرى كي 
Kee وانج ،Wang (2008 دراسة ىدفت إلى معرفة العالقة بيف التعقؿ والتدفؽ )

مف طمبة الجامعة(، وتوصمت النتائج  ٕٛٔوذلؾ عمى عينة قواميا ) ،والميارات العقمية
إلى أف ىناؾ فروًقا بيف المرتفعيف والمنخفضيف عمى التعقؿ في التدفؽ النفسي والميارات 
العقمية في تجاه المرتفعيف، كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث 

 في التعقؿ أو التدفؽ النفسي.

                                                           
(1) Counterfactual 
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( إلى الكشؼ عف العالقة بيف التدفؽ 2013) Berovetsبيروفيتس  وسعت دراسة
مف الرياضييف، وأشارت  ٕٕٔالنفسي والتعقؿ وحديث الذات، وذلؾ عمى عينة قواميا 

كؿ بالنتائج إلى أف التعقؿ يتنبأ بالتدفؽ النفسي، كما ارتبط حديث الذات اإليجابي والسمبي 
ف اإلناث في التدفؽ النفسي مف التدفؽ والتعقؿ، كما أشارت النتائج إلى أف الذكور أعمى م

 والتعقؿ.

( إلى بحث تأثير برنامج 2014) Quinones-Paredesوىدفت دراسة كونيز باديز 
تدريبي قائـ عمى تنمية التعقؿ في تحسيف التدفؽ واليناء الشخصي واْلفكار السمبية، وذلؾ 

بيف عمى عينة مف طمبة الجامعة الرياضييف، وتوصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التدفؽ النفسي.

دراسة ىدفت إلى Khalsa (2016 )وخالسا  Ahmed وأحمد Butzerباتزر وقدـ 
عقؿ والتدفؽ النفسي لدى عينة مف الموىوبيف تمعرفة تأثير تماريف اليوجا عمى تنمية ال

أف تماريف اليوجا تجريبية(، وتوصمت النتائج إلى  ٘ٔضابطة،  ٘ٔموسيقًيا )عددىا 
التدفؽ النفسي، وارتبط ذلؾ بنقص في القمؽ والغموض لدى العينة و حسنت التعقؿ 

 .التجريبية

 Douglas ودوجالس Wood وود Hiltonوىيمتوف  Sinnottسينوت  ىجر أو 
دراسة لبحث العالقة بيف التدفؽ والتعقؿ واْلفكار اآللية والمرونة المعرفية، وذلؾ ( 2018)

إلى  ٛٔ، تراوحت أعمارىـ بيف أنثى ٖٗ، واذكرً  ٕٔميا اطمبة الجامعة قو  عمى عينة مف
 .عاًما، وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة موجبة بيف متغيرات الدراسة جميعيا ٕٖ

دراسة ىدفت إلى التوصؿ إلى نموذج بنائي يوضح العالقات بيف  (ٕٛٔٓحرب )وقدـ 
شباع الحاجات النفسية اْلساسية و تال ، وذلؾ عمى عينة اْلكاديميةالضغوط و دفؽ تالعقؿ وا 

النتائج إلى وجود تأثير داؿ  ت، وتوصمجامعًيا طالًبا ٖٓ٘مف طمبة الجامعة قواميا 
 .وموجب لمتعقؿ عمى التدفؽ النفسي
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 Guerneroوجيرنوفا  Rosadoوروسادا  Serpaوسيربا  Carracaكارا  ىوأجر 
المرونة  عمىالتعقؿ تنمية مد عمى امج معتنإلى معرفة تأثير بر  ىدفت دراسة( 2019)

مف الرياضييف، باإلضافة إلى معرفة دور  ٚ٘النفسية والتدفؽ، وذلؾ عمى عينة قواميا 
متغيرات الدراسة أف النتائج إلى  أشارتفي التنبؤ بالتدفؽ، وقد  النفسيةالتعقؿ والمرونة 

 بشكؿ كبير بالتدفؽ يتنبأتحسنت بعد استخداـ استراتيجيات تنمية التعقؿ، كـ أف التعقؿ 
 .النفسي

بحث تأثير إلى Chen (2019 ) وشيف Tsiaوتسيا  Chenشيف  وسعت دراسة
مف  ٕٔة العقمية والتدفؽ، وذلؾ عمى عينة مكونة مف حالتدريب عمى التعقؿ عمى الص
أف التدريب عمى التعقؿ لمدة شير يؤدي إلى  النتائج إلىالعبي كرة السمة، وتوصمت 

 ة، وقؿ القمؽ واضطرابات النوـ، وىناؾ عالقة قوية بيف التدفؽ والتعقؿ.تدفؽ كحالالتحسف 

لتعقؿ والتدفؽ النفسي، ا ةت نتائجيا فيما يتعمؽ بعالقويالحظ أف الدراسات السابقة تباين
كما تباينت نتائج الدراسات فيما يخص الفروؽ بيف الذكور واإلناث في كؿ مف التدفؽ 

و عمى أ الجامعةغمب الدراسات عمى طالب أ اءإجر كما يالحظ ، النفسي والتعقؿ
 فيشيف وآخر  دراسة( كما في ٕٔجدا ) الصغيرة فما بيكما تراوح حجـ العينات  ،رياضييف
 .ة حربكما في دراس (ٖٓ٘) والكبيرة

 (1)تنظيم الذات -3

يعد تنظيـ الذات سمة ميمة في الشخصية، وتؤثر بقوة في سموكيات الفرد، وغالًبا ما 
 إلىمف أجؿ الوصوؿ  هوتنفيذ هواختبار القدرة عمى تطوير السموؾ المطموب توصؼ بأنيا 

اْلىداؼ الشخصية، وعمى ىذا يمكف النظر إليو عمى أنو التحكـ االختياري في االنتباه 
عات السموؾ مف أجؿ خدمة أىداؼ الفرد الميمة، ويحدث ىذا عف طريؽ ادفنواالنفعاؿ وا

غددي... إلخ(، باإلضافة  -الداخمية )جياز عصبيخمؽ حالة التوازف بيف أنظمة جسدنا 

                                                           
(1) Self-regulation 
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 اآلخريفإلى اْلنظمة العقمية واالجتماعية التي تعدؿ العمميات النفسية والتفاعالت مع 
(Ostafin, Robinson& Meier, 2015). 

 اتجاهفي  االستمرارالذي يستخدـ في  يويشير تنظيـ الذات إلى السموؾ اليادؼ والتكيف
يقيا، فيو يتضمف تحديد اْلىداؼ وتطويرىا، كما أف التغذية الراجعة تحقيؽ اْلىداؼ وتنس

 Punstinen) ْلىداؼاجزء ميـ في تنظيـ الذات؛ ْلنيا تساعد عمى التقدـ باتجاه تحقيؽ 

& Pulkkinen, 2001; Arun, 2016). 

وفي سبيؿ سعي الفرد لتحقيؽ ىذه اْلىداؼ فإف قدرات معرفية مختمفة تتشارؾ في ىذا 
 التخطيطو مشكالت المثؿ الذاكرة العاممة والمرونة المعرفية، والكؼ وحؿ  اْلمر،

(Malderen, Goossens,& Verbeken, 2019). 

االجتماعية أف تنظيـ الذات يعتمد عمى السياؽ الذي و وترى بعض النماذج المعرفية 
، الى يوجد فيو، فيناؾ مواقؼ أو مجاالت ترتفع فييا قدرة الفرد عمى تنظيـ ذاتو، وأخر 

 &Chen) فيو يعمؿ عمى توجيو السموؾ بعيًدا عف التأثيرات السمبية لمبيئة المحيطة

Sun, 2016). 

، وتوجيو (1)ف لتنظيـ الذات، ىما: التحكـ في االندفاعاتاف أساسيامكون وثمة
، حيث ترى عديد مف النظريات أف تنظيـ الذات نظاـ دافعي دينامي، يرتبط (2)اْلىداؼ

 الذيضع اْلىداؼ واختيارىا، ويرتبط بالتحكـ في االنفعاالت واالندفاعات باستراتيجيات و 
 مفردلنظاـ الدافعي التنظيـ االنفعاالت عمى  يؤثريترافؽ مع تحقيؽ اْلىداؼ، حيث 

Jackalenda, 2016) &, Gavora,Jakesoval(. 

ؤسس مكونات تأف ىذه اْلىداؼ Scheier (2011 )وشيفير  Carverكارفر ويرى 
تعمؿ عمى خمؽ نوع  الَّتية في تنظيـ الذات، ويرتبط بيا االندفاعات واالنفعاالت أساسي
ال التغذية الرجعية، التي تثير السموؾ الكؼء، فالفرد في طريقو لتحقيؽ أىدافو  أنواعمف 

                                                           
(1) Impulsivity 
(2) Goal orientation 
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يضع اندفاعاتو وانفعاالتو تحت التحكـ، حيث كشفت الدراسات أف عدـ التحكـ في  أف ُبد
 .يقود إلى الفشؿ في تحقيؽ اْلىداؼ اعاتواالندفاالنفعاالت 

سموكي وآخر انفعالي، ويشير الجانب  أحدىما فاعمى ىذا فإف تنظيـ الذات لو جانبو 
الحصوؿ عمى نتائج أفضؿ في أجؿ السموكي إلى القدرة عمى تأجيؿ اإلشباع المؤقت مف 

ب االنفعالي الجان ، أماالمستقبؿ مع القدرة عمى التصدي لمعوائؽ المعروضة عمى الذات
 الذي يساعد عمى تحقيؽ اْلىداؼ االنفعاؿفيركز عمى توليد أو خفض أو منع أو اختبار 

(Turk, 2018). 

ة العقمية، حويرتبط تنظيـ الذات المرتفع بالتحصيؿ والسعادة والرضا عف الحياة والص
نقص في رتبط الا، كما (1)وغالبا ما يقع مركز تنظيـ الذات في القشرة الجبيية الجانبية

 القمؽ والوجداف واْلكؿ واضطرابات االنتباه وفرط الحركة اتتنظيـ الذات باضطراب
Schweizers, 2010) & , Hoeksema,Aldao(. 

، حيث (3)تنظيـ الذاتو  (2)ويجدر اإلشارة ىنا إلى ضرورة التفرقة بيف التحكـ في الذات
كوظيفة معرفية، فإذا كاف يعد التحكـ في الذات مرحمة تنفيذية مف عممية تنظيـ الذات 

التحكـ في الذات ىو مدى القدرة عمى التحكـ في الرغبات واالندفاعات غير المرغوبة، 
التحكـ في  يعد إذفإف تنظيـ الذات ىو الوعي والمراقبة الذاتية والتخطيط لبموغ اْلىداؼ، 

د أشارت ، وق(Gross, 2015) مف استراتيجيات تنظيـ الذات االذات مرحمة تطبيقية وجزء
عديد مف الدراسات إلى العالقة بيف التعقؿ وتنظيـ الذات، حيث تحسف االستراتيجيات 

وكاميروف  Candyكاندي  المعتمدة عمى التعقؿ مف تنظيـ الذات، حيث أجرى
Cameron وكالياف Calhoun وبيكناف Buchanan (2015)  دراسة لبحث تأثير

لصحة العقمية وتنظيـ الذات والسعادة، برنامج لخفض الضغوط باستخداـ التعقؿ عمى ا
، وتوصمت ٕ٘ضابطة قواميا  ةمف طمبة الجامعة، وعين ٜٔوذلؾ عمى عينة قواميا 

                                                           
(1)    Lateral prefrontal cortex 

 (2) Self-control 
 Self-regulation 

(3)
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النتائج إلى أف المجموعة التجريبية أظيرت انخفاًضا في الضغوط النفسية مقارنًة 
 .بالضابطة، وارتفاًعا في تنظيـ الذات والسعادة

 وكيندر Bryantوبرانت  Vincentنسنت وفي Thierryثيرري وىدفت دراسة 

Kinder  وويس Wise (2018 ) عمى تنظيـ الذات والسموؾ  التعقؿإلى معرفة تأثير
، ٚ٘ٔاإليجابي والميارات اْلكاديمية عمى عينة مف طمبة رياض اْلطفاؿ قواميا 

ئؼ وتوصمت النتائج إلى أف الطمبة الذيف تـ تنمية التعقؿ لدييـ حدث ليـ تحسف في الوظا
التنفيذية وتنظيـ الذات، ولكف ال توجد فروؽ بيف مجموعات اْلطفاؿ الذيف تعرضت لبرامج 

 .تنمية التعقؿ والمجموعة الضابطة في السموؾ اإليجابي والميارات اْلكاديمية

مف المشاركيف الذيف فقدوا  ٖٕدراسة عمى ( 2019) وآخروف Huangىانج وأجرى 
نامج عالج معرفي معتمد عمى التعقؿ ومعرفة أثره أحد أقاربيـ، وذلؾ بيدؼ تطبيؽ بر 

عمى تنظيـ االنفعاالت، وتـ استخداـ صور الرنيف المغناطيسي لمتعرؼ عمى تأثير 
البرنامج في الوظائؼ التنفيذية، وأشارت النتائج إلى أف البرنامج حسف الوظائؼ التنفيذية، 

 .وظائؼ المعرفيةوذلؾ عف طريؽ تخفيؼ التداخالت االنفعالية أثناء أداء ال

إلى  Sood (2019)وسود  Durrani ديوراني Alphonsoوىدفت دراسة ألفونسو 
تمميًذا مف  ٖٛعمى ميارات تنظيـ الذات لدى  تحديد تأثير برنامج قائـ عمى تنمية التعقؿ

طمبة المدارس االبتدائية، وأشارت النتائج إلى تأثير البرنامج اإليجابي عمى ميارات تنظيـ 
 المجموعة التجريبية. أفراد دى الذات ل

ويالحظ اتفاؽ جميع الدراسات السابقة عمى فاعمية التعقؿ في تحسيف تنظيـ الذات 
جراء .والوظائؼ التنفيذية  دراسات تناولتغمب الدراسات عمى طالب وعدـ وجود أ وا 

ة ويمكف تعريؼ تنظيـ الذات في ىذه الدراس متغير التعقؿ وتنظيـ الذات لدى الموىوبيف،
عمى توجيو اْلىداؼ، ومتابعة تنفيذىا  ةعريضة في الشخصية، تتضمف القدر  سمةبأنو 

عف طريؽ استقباؿ المعمومات وتقيميا والبحث عف البدائؿ، وصياغة خطوات تنفيذ 
الخطة، وقياس فاعميتيا ومعرفة النتائج، ويحدث كؿ ىذا عف طريؽ التوازف بيف اْلنظمة 
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ا عف جرائيِّ إي مف تخطيط وكؼ وحؿ مشكالت، ويعبر عنو الداخمية لمفرد ونظامو المعرف
 .طريؽ مقياس تنظيـ الذات المستخدـ في الدراسة

ؽ النفسي وبناًء عمى النموذج المحرؾ دفوفي سبيؿ بحث العالقة بيف تنظيـ الذات والت
في أف اْلفراد ترى  (1)لمتدفؽ الذي سبؽ اإلشارة إليو، فإف نظرية التنظيـ المالئـ أو الالئؽ

، واستراتيجيات اْلىداؼتوافر لدييـ القدرة عمى توجيو يأف  ال ُبدطريؽ تحقيقيـ ْلىدافيـ 
متابعة تنفيذ ىذه اْلىداؼ، ونجاح الفرد في الجمع بيف ىاتيف القدرتيف يولد لديو الشعور 

، وىذا الشعور يؤثر في كثير مف (2)بالكفاءةبأنو يسير في الطريؽ الصحيح أو يشعره 
بتطبيؽ ىذا النموذج عمى دراسة التدفؽ Arun (2016 ) ياة، وقد قامت أريفمناشط الح

نظرية، باعتباره خبرة مكافأة داخمية، وىذا الشعور يزيد مف تركيز الفرد في  دراسةفي 
الميمة، والدخوؿ في خبرة قوية تجعؿ الفرد أكثر اىتماًما واستغراًقا في الميمة، وىذا ىو 

 .تناولت متغيري التعقؿ وتنظيـ الذات مًعا لدى الموىوبيف، وعدـ وجود دراسات التدفؽ

كما أف ىذا الشعور الناتج عف وضوح اْلىداؼ وتوجيييا ومتابعة تحقيقيا، يقود إلى 
متعة أكبر وأداء أفضؿ، إذ يقترح ىذا النموذج أف ىناؾ سوابؽ أو منذرات قبؿ الدخوؿ في 

ـ الذات السابؽ ذكرىا، التي تقود إلى حالة التدفؽ، وىذه السوابؽ تظير في مكونات تنظي
، (3)حالة الشعور بالكفاءة، وقد أطمقت عمى ىذا النموذج اسـ النموذج المعدؿ لمتدفؽ

 :ويمكف تمخيص ما سبؽ في الشكؿ التالي

                                                           
(1) Regulatory fit 
(2) Feeling right 
(3) Revised model 
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 .(Arun, 2016)النموذج المعدل لمتدفق  .(2شكل )

أجرى  فقد، ظيـ الذاتالتدفؽ وتن وقد أجريت عديد مف الدراسات اإلمبريقية لبحث عالقة
دراسة ىدفت إلى معرفة تأثير Rheinbery  (2006 )وروزينبرج  Vollmegerفوليمر 

خبرة التدفؽ أثناء عممية التعمـ، وذلؾ عمى  عمىاستراتيجيات تنظيـ الذات والدوافع الفطرية 
، وأشارت النتائج إلى أف ىناؾ عالقة قوية وموجبة ٔٙعينة مف طمبة الجامعة، قواميا 

 .دوافع الفطرية في عممية التعمـالالتدفؽ و  وخبرةبيف تنظيـ الذات 

ىدفت إلى معرفة الدور  ( دراسة2016) Deistelوديستاؿ  Rivkinريفكيف وقدـ 
وأثر ذلؾ ، الوسيط لخبرة التدفؽ اليومية في العالقة بيف االلتزاـ الوظيفي والتحكـ في الذات

 أياـ ٓٔ، عمى امتداد ٜٓلموظفيف قواميا عمى اليناء الشخصي، وذلؾ عمى عينة مف ا
بيف االلتزاـ  العالقة، وتوصمت النتائج إلى أف خبرة التدفؽ اليومية تتوسط وتعدؿ عمؿ

تعدؿ العالقة بيف التحكـ في الذات والسعادة، كما توصمت النتائج  كماالوظيفي والسعادة، 
 .ابشكؿ أكبر وأكثر تكرارً  إلى أف المرتفعيف في التحكـ في الذات يصموف إلى خبرة تدفؽ
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إلى تقديـ نموذج معدؿ لمتدفؽ مف خالؿ نظريات Arun (2016 )أريف  وسعت دراسة
تنظيـ الذات، وذلؾ باختبار تأثير مكونيف مف تنظيـ الذات ىما توجيو اْلىداؼ ومتابعة 

(، اذكرً  ٜٛ، أنثى ٕٙٔمف طمبة الجامعة ) ٕ٘ٔتنفيذىا، وذلؾ عمى عينة قواميا 
، اْلىداؼتنظيـ الذات )توجيو  مكونيْ النتائج إلى صحة النموذج المقترح، وأف وتوصمت 

 .بالدخوؿ في حالة التدفؽ يتنبآفمتابعة تنفيذىا( 

 Sunوصاف  Chen شيفأجرى  وبيدؼ معرفة تأثير تنظيـ الذات عمى حالة التدفؽ
احثاف مف العبي اْللعاب الرقمية، وحاوؿ الب ٕٙٙراسة عمى عينة قواميا ( د2016)

قياس تنظيـ الذات في مراحؿ التدفؽ المختمفة، وتوصمت النتائج إلى أف تنظيـ الذات لو 
 ، كما ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في تنظيـ الذات.تأثير داؿ وموجب عمى التدفؽ

وفي سبيؿ معرفة العالقة الخطية بيف تنظيـ الذات كمتغير مركزي والتدفؽ والصحة 
وبيريز  Fuenteوفوينت  Umerenkova أجرى أميرنكوفا ء اْلكاديميوالمماطمة واْلدا

Perez (2018) ٕٕٙذكر،  ٔٓٔمف طمبة الجامعة ) ٖٖٙعمى عينة قواميا  دراسة 
التدفؽ النفسي و يجابًيا بالصحة العامة إ(، وتوصمت النتائج إلى أف تنظيـ الذات يرتبط أنثى

ـ الذات بيف الذكور واإلناث في اتجاه ، ووجود فروؽ في تنظيويرتبط سمبًيا بالمماطمة
 الذكور.

المفيوميف، واتفاقيا عمى وجود عالقة إيجابية بيف يالحظ قمة الدراسات التي ربطت و 
كما ال توجد دراسات أجريت بينيما، وعدـ وجود دراسات عربية درست المتغيريف مًعا، 

ذكور واإلناث في تنظيـ عمى الموىوبيف، ويالحظ تبايف النتائج فيما يخص الفروؽ بيف ال
وتـ إجراء أغمب الدراسات عمى طالب الجامعة، كما تباينت العينات في حجميا  ،الذات

 جراء ىذه الدراسة. مما كاف الدافع إل ؛ٖٖٙ -ٔٙما بيف 
  (1)املوهوبون -7

                                                           

Giftedness 
(1)
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مقارنة مع مجموعتو العمرية  امتميزً  يعرؼ الشخص الموىوب بأنو الذي يظير أداءً 
القدرة العقمية التي تزيد فييا نسبة  :في واحد أو أكثر مف اْلبعاد اآلتية التي ينتمي إلييا،

، القدرة اإلبداعية في أي مف مجاالت الحياة، و الذكاء عف انحرافيف معيارييف عف المتوسط
القدرة عمى القياـ بميارات متميزة مثؿ الميارات الفنية ، و القدرة عمى التحصيؿ اْلكاديميو 

القدرة عمى المثابرة وااللتزاـ والدافعية العالية والمرونة واْلصالة ، و غويةأو الرياضية أو الم
)العربي،  تميز الموىوب عف غيره مف العادييف عقميةو في التفكير كسمات شخصية 

 (.ٕٔٙ، صٕ٘ٔٓ

 توافقيةويتميز الموىوبوف بأنيـ أكثر استقراًرا في النواحي االنفعالية واالجتماعية، وأكثر 
كما  (.ٕٔٔٓ)عبد الحميد،  اعر اآلخريف، كما أنيـ أكثر استمتاًعا بالحياةوحساسية لمش
عمى التفكير بعمؽ، ولدييـ ثقة، وقدرتيـ عمى حؿ  مبدعوف وقادروفيـ يوصفوف بأنَّ 

المشكالت مرتفعة، كما يوجد لدييـ تفتح عمى الخبرات الجديدة، باإلضافة إلى الذكاء 
 .(Heilat & Seifert, 2019) المرتفع

وتتفؽ أغمب الدراسات والبحوث عمى أف المحكات التي تستخدـ لمكشؼ عف الموىوبيف 
وتعتمد  .محؾ الموىبة الخاصة -اإلبداعيوالتفكير  -التحصيؿ الدراسي -ىي الذكاء

مرحمة الترشيح مف قبؿ المعمميف  :مراحؿ ىي ثالث عمىمراحؿ اكتشاؼ الموىوبيف 
مرحمة التدخؿ ؽ، و ارات والمقاييس والتشخيص الدقيمرحمة االختب، و والقائميف عمى رعايتيـ
 (.ٕٛٓ، صٕ٘ٔٓ؛ العربي، ٘ٛ، صٕٔٔٓ)عبد الحميد،  وتقديـ البرامج المالئمة

Csikszentm-   سيكزينتياليوفي سبيؿ رصد العالقة بيف الموىبة والتدفؽ، يرى 

ihalyi (1999 ) ه الخبرة يرى أف ىذ إذتدفؽ، الأف اإلبداع في ذاتو جزء أصيؿ مف خبرة
تتضمف النشوة والمتعة واإلبداع، وعممية االندماج التاـ في الحياة، باإلضافة إلى االتصاؿ 

 Csikszentmihalyi سيكزينتياليواالنسجاـ بيف الفكر واالنفعاؿ والسموؾ، وقدـ 
 يرى أفَّ إذ إطار نظرية التدفؽ،  فيفسر فيو اإلبداع  اإلبداعنموذج النظـ في ( 1997)

ظير في مجاؿ ما، ت التيعمميات متفاعمة ىي الشخص ومواىبو  ثالثتألؼ مف اإلبداع ي
يعايشيا وتنتقؿ إليو، ويبدأ في إحداث  أف ال ُبدوىذا المجاؿ يتكوف مف قواعد ونظـ 
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ليو ىذه إمف الميداف الذي تنتمي  االعتراؼمواىب مبتكرة تتطمب  إلىتغييرات لمتوصؿ 
يضبطوف سموكيـ بنفس القواعد ونظـ ىذا و المجاؿ المواىب، ومف الذيف يعمموف في نفس 

 .المجاؿ

لدييـ موىبة خاصة الذيف يـ ىؤالء الطمبة ويمكف تعريؼ الموىوبوف في ىذه الدراسة بأنَّ 
رياضية( وتـ تشخيصيـ وفؽ محكات  -فنية -في مجاؿ مف مجاالت الموىبة )المغوية

 .ـاختبارات متعددة استخدمتيا الدراسة لمتعرؼ عمييو 
 وض الدراسةفز

 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، يمكف صياغة فروض الدراسة كالتالي:
 يسيـ التعقؿ وتنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ النفسي لدى الموىوبيف. (ٔ

 .الموىوبيف لدىعوامؿ التعقؿ في التنبؤ بالتدفؽ النفسي تسيـ  (ٕ
 .الموىوبيف دىلعوامؿ تنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ النفسي تسيـ  (ٖ

 -التعقؿ) الدراسةالموىوبيف في متغيرات  واإلناثالذكور عينتي ختمؼ ت (ٗ
 (.التدفؽ النفسي -تنظيـ الذات

 منوج الدراسة وإدزاءاتوا
 أوًلا: منوج الدراسة

 تعتمد الدراسة عمىإذ اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي المقارف، 
ي أبعاد التعقؿ وتنظيـ الذات بالمتغير المحكي وىو أبعاد وىِ ، ةالتنبؤ مف المتغيرات التنبؤي

 .المقارنة بيف الذكور واإلناث مف الموىوبيف في متغيرات الدراسةو  ،التدفؽ النفسي
 عينة الدراسة

تـ اختيارىـ قصدًيا مف التالميذ  اموىوبً  امراىقً  ٙٔٔتكونت عينة الدراسة مف 
 :(ٔ)تـ اختيارىـ وفًقا لما يمي (ٔ) مختمفة ةالموىوبيف في مدارس إعدادية وثانوي

                                                           
((1 

 الجالء ومذرست بزفخى، الثانويت كشك ومذرست المشخزكت، الثانويت البلذ السنطت ومذرست المشخزكت، الثانويت السنطت مذرست

 .بنين إعذاديت المسلم الجيل ومذرست اإلعذاديت،
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تمميًذا، وذلؾ في ضوء ما ذكره التالميذ عف  ٔٚٔتكونت العينة في بدايتيا مف  (ٔ
دارة المدرسة عف التالميذ ذوي المواىب  أنفسيـ، وترشيح معممي اْلنشطة وا 
ر الحاصميف عمى مراكز تميز في المواىب المختمفة )مرحمو الترشيح(، كما تـ اختيا

الحاصميف عمى درجات أعمى مف المتوسط في التحصيؿ الدراسي وعمى ىذا تـ 
 .تمميًذا ٕٕاستبعاد 

(، وذلؾ لإلبقاء عمى ٕٕٓٓتـ تطبيؽ مقياس الذكاء غير المفظي )المستكاوي،  (ٕ
تمميًذا كانوا  ٖٖ، وتـ استبعاد ٕٓٔالتالميذ الذيف حصموا عمى نسبة ذكاء أعمى مف 

، ٕٕٓٓ)الزيات  ٕٓٔو أعمى مف ئلموىوب تكوف نسبة ذكاأقؿ، وذلؾ باعتبار أف ا
 .(ٖٖص

كما طمب مف معممي التربية الفنية والموسيقية والمغة العربية والتربية الرياضية  (ٖ
لمتالميذ الذيف تـ اإلبقاء عمييـ، وقد حصؿ جميع التالميذ  ٓٔإعطاء درجة مف 

 .درجات ٜ -ٛعمى درجات تتراوح بيف 

( عمى العينة، وأشارت ٜٜٓٔ)حبيب،  االبتكاريةس لألنشطة تـ تطبيؽ قائمة توارن (ٗ
مرحمة االختبارات النفسية(، حيث اتفقت  ٗ -ٕالنتائج إلى ارتفاع الدرجات عمييا )

ستخدـ في الكشؼ عف الموىوبيف ىي تأغمب الدراسات عمى أف المحكات التي 
ة، ومراحؿ محؾ الموىبة الخاص -والتفكير اإلبداعي -التحصيؿ الدراسي -الذكاء

اكتشاؼ الموىبة ىي مرحمة الترشيح مف قبؿ المعمميف والقائميف عمى رعايتيـ، 
 ؛٘ٛ، ص ٕٔٔٓومرحمة االختبارات والمقاييس والتشخيص الدقيؽ. )عبد الحميد، 

( يوضح توزيع عينة الموىوبيف طبًقا لنوع ٔ(، وجدوؿ )ٕٓ، ص ٕ٘ٔٓ، بيالعر 
 الموىبة.

                                                                                                                                                          
 تتوجو الباحثة بالشكر لألستاذة منيرة كامؿ لمساعدتيا في تطبيؽ أدوات الدراسة. ٔ))
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 .هوبين طبًقا لنوع الموهبةتوزيع عينة المو . (1جدول )

 العدد الموهبة العدد الموهبة
 13 كتابة القصص 36 الرسم

 24 الموهبة الرياضية 28 عزف الموسيقى
   15 كتابة الشعر

 تمميًذا موهوًبا 116المجموع 

أنثى(،  ٓ٘، اذكرً  ٙٙتمميًذا موىوًبا ) ٙٔٔوعمى ىذا تكونت العينة النيائية مف 
وفئ بيف عينتي الذكور واإلناث ، وقد كُ ٜٜ,ٔ، وانحراؼ معياري ٜٗ,٘ٔبمتوسط عمر 

 .(ٕفي بعض المتغيرات التي يوضحيا جدوؿ )
 .قيمة ت وداللتها بين الذكور واإلناث الموهوبين عمى بعض متغيرات التكافؤ. (2جدول )

 الداللة قيمة ت موهوباتإناث  نوالعينة ذكور موهوب المتغير
 
 العمر

  ع م ع م
05750 

 
 15844 15578 25104 16506 غير دالة

 غير دالة 1522 4516 119538 4522 120564 الذكاء
المستوى االقتصادي 

 االجتماعي
 غير دالة 0545 0557 137566 0555 136523

 ( عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في متغيرات التكافؤ.ٕيتضح مف جدوؿ )
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 ثالًجا: أدوات الدراسة
  كلمكياس التع (6

 Krietemeyer، وكريتماير Hopkins، وىوبكنزSmith ، وسميثBaerأعده باير 
( بتقنينو ٕٗٔٓالعوالمة )و طمب، و الضبع، و وقاـ البحيري،  Toney (2006 )وتونى 
بنود المقياس مف خالؿ بدائؿ  فعينات )مصرية، سعودية وأردنية(، وتتـ اإلجابة ع عمى

تنطبؽ  -تنطبؽ بدرجة متوسطة -تنطبؽ بدرجة كبيرة -االستجابة الخماسية )تنطبؽ تماًما
ال تنطبؽ تماًما(، وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع درجة التعقؿ، وكشؼ  -بدرجة قميمة

بنًدا، تنقسـ إلى خمسة عوامؿ، ىي:  ٜٖالبناء العاممي أف المقياس يتكوف مف 
عدـ التفاعؿ  -ميةعدـ الحكـ عمى الخبرات الداخ -التصرؼ بوعي -الوصؼ -)المالحظة

الباحثوف ثبات المقياس عف طريؽ ألفا كرونباخ ْلبعاد  حسبمع الخبرات الداخمية(، وقد 
 .(ٜٔ,ٓ -٘ٚ,ٓالمقياس، وتراوحت بيف )

 أسفر عف العوامؿ السابؽ اإلشارة إلييا. الذيوالصدؽ العاممي التوكيدي 

مف  مكونةاستطالعية ، وذلؾ عمى عينة لممقياس الكفاءة القياسية الباحثة حسبتوقد 
 في مرحمٍة سابقٍة إلجراء الدراسة اْلساسية أنثى( ٙٛ، اذكرً  ٚٔٔ)ا موىوبً  امراىقً  ٖٕٓ

، تـ اختيارىـ بنفس طريقة اختيار العينة ٜٗ,ٔوانحراؼ معياري  ٕ,ٙٔبمتوسط عمر 
 اْلساسية السابؽ ذكرىا، وكانت النتائج كالتالي:

 أوًلا: صدم مكياس التعكل

ف صدؽ المقياس عف طريؽ الصدؽ البنائي باستخداـ التحميؿ العاممي تـ التحقؽ م
لـ يتـ و  لممقياس لدى عينة الموىوبيف.وذلؾ لمكشؼ عف البنية العاممية  ؛االستكشافي

االعتماد عمى الجذر الكامف لتحديد عدد العوامؿ التي يمكف استخراجيا نظرا لكثرة نقد ىذه 
تحديد عدد العوامؿ المفترض استخالصيا مف  الطريقة في البحوث الحديثة، فقد تـ

ومعيار التحميؿ  (ٔ)معدؿاختبار التحميؿ الجزئي ْلقؿ بطريقة  في ىذه الدراسة البيانات

                                                           
((1  

Minimum average partial analysis 
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( Psychالحزمة اإلحصائية ) (R) . وذلؾ باستخداـ لغة البرمجة(ٔ))المتزامف( المتوازي
(Revelle, 2017واتفقت النتائج السابقة عمى خمسة عوامؿ .). ضافة لما سبؽإ، 

بيف البنود  ارتباطوذلؾ الفتراض مسبؽ بوجود  ،(ٕ)طرؽ التدوير المائؿ ىـ إحدوباستخدا
عمى ما سبؽ  ( وبناءالتعقؿ) نفسو تتسؽ فيما بينيا لقياس المتغير ياإذ إن ،ابعضً  وبعضيا

 فْ أو ، %ٖٓ شبعاتيا أقؿ مف. ثـ تـ حذؼ البنود التي كانت ت(ٖ)تـ استخداـ طريقة التدوير
 اإلجراءات.  نتج عف اْلقؿ( بنود عمى ٖالعاـ ىو ) العامؿ قؿ عدد لمبنود تحتأيكوف 

 -)المالحظة ىي كالتالي، ا موزعة عمى خمسة عوامؿ( بندً ٕٖعمى ) اإلبقاءالسابقة 
 :الداخمية( الخبرات مع التفاعؿ عدـ -الخبرات عمى الحكـ عدـ -بوعي التصرؼ -الوصؼ

 .األول "المالحظة" بنود العامل. (3جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05705 .نتبو لكيفية تأثير انفعاالتي عمى أفكاري وسموكيأ 36
 05635 .أالحظ العناصر البصرية في الفف أو الطبيعة مثؿ اْلشكاؿ واْللواف 31
 05573 .أالحظ روائح اْلشياء وشذاىا 26
 05566 .لطيور أو مرور السياراتأنتبو لألصوات مثؿ دقات الساعة أو تغريد ا 20
 05524 .تأثير الشمس في وجييأو أنتبو لألحاسيس مثؿ حركة الريح في شعري،  15
أالحظ كيفية تأثير اْلطعمة والمشروبات عمى أفكاري وأحاسيسي الجسدية  11

 .وانفعاالتي
05307 

 .بنود العامل الثاني "الوصف". (4جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05729 آرائي وتوقعاتي بالكالـ.و  معتقداتي أعبر بسيولة عف 7
 05707 مف الصعب بالنسبة لي أف أجد الكممات التي تصؼ ما أشعر بو. 12
 05634 .أميؿ بشكؿ طبيعي لمتعبير عف تجاربي بالكالـ 32
 05633 أجد صعوبة في التفكير في الكممات المناسبة لمتعبير عما أشعر بو تجاه اْلشياء. 16
 05627 .بالكالـ عما أشعر بو مف ضيؽ التعبيريمكنني  27
 05616 أجيد استخداـ الكممات التي تصؼ مشاعري. 2

 05538 عندما أشعر بشيء ما في جسدي يصعب وصفو. 22
                                                           

((2 (
Parallel Analysis Criteria 

((3 (
Oblique 

((4 (
Equamax 
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 .بنود العامل الثالث "التصرف بوعي" . (5جدول )
 القيمة البند رقم البند
 05703 يتشتت ذىني بسيولة. 13
 05674 أتعجؿ في القياـ بأنشطة ما دوف أف أركز فييا. 28
 05669 عندما أقـو بعمؿ ما يشرد ذىني ويشتت بسيولة. 5
 05651 أفعؿ اْلشياء بدوف تركيز. 38
 05596 يبدو أنني أعمؿ بشكؿ آلي دوف وعي بما أفعمو. 23
 05581 أقـو باْلعماؿ والمياـ بشكؿ آلي دوف وعي بما أفعمو. 34
 05451 د صعوبة في التركيز عمى ما يحدث في المحظة الحاضرة.أج 18

 

 .بنود العامل الرابع "عدم الحكم عمى الخبرات". (6جدول )
 القيمة البند رقم البند
 05578 .أستطيع عادة وصؼ ما أشعر بو في المحظة الحاضرة 37
 05553 أقوؿ لنفسي أنو ال ينبغي أف أفكر بالطريقة التي أفكر بيا. 25
 05538 أشعر بيا.أعتقد أف بعض انفعاالتي سيئة وغير مناسبة وال ينبغي أف  30
 05472 فإنني أقيميا عمى أنيا جيدة أو سيئة.عندما تحضرني أفكار أو صور مؤلمة  35
 05425 أقوؿ لنفسي أنو ال يجب أف أشعر بالطريقة التي أشعر بيا. 10
 05418 ة وال ينبغي عمى أف أفكر بيذه الطريقة.أعتقد أف بعض أفكاري سيئة وغير طبيعي 14

 
 .بنود العامل الخامس "عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية". (7جدول )

 القيمة البند رقم البند
 05567 .عندما تحضرني أفكار أو صور مؤلمة أالحظيا فقط دوف إصدار رد فعؿ 29
دعيا أكير فييا وأعييا دوف أف عندما تحضرني أفكار أو صور مؤلمة أتراجع عف التف 19

 .تتغمب عميّ 
05533 

 05522 .بعد فترة وجيزة أشعر باليدوءعندما تحضرني أفكار أو صور مؤلمة  24
 05509 .بشيء مف التفصيؿ تجاىياأدرؾ مشاعري وانفعاالتي دوف أف أصدر رد فعؿ  4
 05464 .عد عنيعندما تحضرني أفكار أو صور مؤلمة أكتفي بمالحظاتيا وأدعيا تبت 33
 05454 .يمكنني التريث دوف إصدار رد فعؿ فوري في المواقؼ الصعبة 21

ليبمغ عدد البنود النيائية %، ٖٓبنود ْلف كانت تشبعاتيا أقؿ مف  ٚوتـ استبعاد 
 .وفيما يمي اإلحصاء الوصفي لمعوامؿ المستخرجة مف المقياس ( بنًدا،ٕٖ)
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 .ل المستخرجة من مقياس التعقلاإلحصاء الوصفي لمعوام. (8جدول )
 التفمطح االلتواء انحراف معياري متوسط قيمة أعمى أقل قيمة العوامل
 05225 05504- 7586 33531 50 15 األول
 05225 05163- 45732 19546 29 8 الثاني
 05225 05068- 4578 19561 30 10 الثالث
 05225 05350- 3564 18585 25 9 الرابع

 05225 05396- 35730 14575 22 6 الخامس

 مكياس التعكلثانًيا: ثبات 

تـ استخداـ معامؿ ألفا ومتوسط  إذتـ حساب ثبات المقياس بطريقة االتساؽ الداخمي، 
بعض، ومتوسط ارتباط البنود بالدرجة الكمية، وذلؾ لكؿ عامؿ بارتباط البنود بعضيا 

نتائج معامؿ ألفا كرونباخ وجود  فرعي مف العوامؿ الخمسة وكذلؾ لممقياس الكمي. أظيرت
اتساؽ داخمي مقبوؿ لكؿ عامؿ مف عوامؿ المقياس الخمسة، وذلؾ مع اْلخذ في االعتبار 

تراوحت  إذفي كؿ عامؿ، ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:  قمة عدد المتغيرات
بعض بيف ب(، ومتوسط ارتباط البنود بعضيا ٕٙٛ,ٓ( و)ٜٔٗ,ٓمعامالت ألفا بيف )

(. ٕٔ٘,ٓ( و)ٓٓٗ,ٓ( ومتوسط ارتباط البنود بالدرجة الكمية بيف )ٕٕٖ,ٓ( و)ٕٕٔ,ٓ)
بعض تتراوح بوتشير أدبيات البحث في المجاؿ أف القيـ المقبولة الرتباط البنود بعضيا 

( وأف القيـ المقبولة الرتباط البنود بالدرجة الكمية تتراوح بيف ٓ,ٓٗ( و)ٓ,ٕٓبيف )
 (.Piedmont, 2014( )ٓ,ٓٙ( و )ٓ,ٓٗ)

 .معامالت االتساق الداخمي لمقياس التعقل وأبعاده المختمفة. (9جدول )
 متوسط ارتباط البند بالدرجة الكمية متوسط ارتباط البند بالبند ألفا العامل

 05512 05322 05826 المالحظة
 05447 05296 05717 الوصف

 05425 05275 05695 التصرف بوعي
 05415 05222 05491 الداخميةعدم التفاعل مع الخبرات 

 05400 05221 05587 عدم الحكم عمى الخبرات الداخمية
0)  
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 مكياس تنظيم الذات (3

بنًدا  ٖٙ( لقياس تنظيـ الذات، ويتضمف 1991) Brown وبراوف  Millerأعده ميمر
تقييـ المعمومات  -أساسية لتنظيـ الذات، وىي: )استقباؿ المعمومات مكوناتتقيس سبعة 

 -تنفيذ الخطة -صياغة الخطة -البحث عف البدائؿ -إطالؽ التغيير -يا بالمعاييرومقارنت
المقياس بناًء عمى بدائؿ االستجابة الخماسية: عف قياس كفاءة الخطة(، ويتـ اإلجابة 

ال أوافؽ بشدة(، وقد قاـ الباحثاف بحساب ثبات  -ال أوافؽ -أحياًنا -أوافؽ -)أوافؽ بشدة
االختبار، وبمغ معامؿ الثبات واالتساؽ الداخمي الذي وصؿ إلى  المقياس عف طريؽ إعادة

، أما الصدؽ فقد تـ حساب صدؽ المحتوى والصدؽ العاممي الذي نتج عنو عامميف ٜٔ,ٓ
المقياس  ةالباحثترجمت أساسييف ىما التحكـ في االندفاعات وتحديد اْلىداؼ، وقد 

 .و ليالئـ البيئة العربيةتعدأو 

خبراء في قسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب جامعة طنطا؛  ثةثالثـ تـ عرضو عمى 
عادة صياغة بعض العبارات ، لمتأكد مف سالمة الترجمة وبناًء عمى ما سبؽ تـ تعديؿ وا 

حتى تعبر عف المعنى المقصود في المغة اإلنجميزية عند ترجمتيا إلى العربية، كما تـ 
؛ لمتعرؼ عمى رأييـ في الترجمة (ٔ)لنفسعرض المقياس عمى عينة مف الخبراء في عمـ ا

ومدى مناسبة العبارات في التعبير عف المكوف الذي تعبر عنو، وأسفرت نتائج التحكيـ 
 .% مف عينة الخبراء عمى ضرورة تعديؿ وصياغة بعض عبارات المقياسٓٛعف اتفاؽ 

مف  ٕٓثـ تـ تجريب المقياس في صورتو اْلولية عمى عينة استطالعية قواميا 
% منيـ إلى عدـ وضوح بعض العبارات، وقد تـ إعادة ٓٛالموىوبيف، وقد أشار 

 .صياغتيا، واتفؽ الجميع عمى سيولة ووضوح التعميمات

 أما بالنسبة لمكفاءة القياسية لممقياس فقد تـ حسابيا كاآلتي:

                                                           
نطا، أ.د فاتف قنصوه أستاذ عمـ أ.د أحمد عياد أستاذ عمـ النفس جامعة طنطا، أ.د ىبو ربيع أستاذ عمـ النفس جامعة ط ٔ))

 النفس كفر الشيخ، د. داليا سالـ مدرس عمـ النفس آداب طنطا، د. إيماف الشيخ مدرس عمـ النفس بآداب طنطا.
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 أوًلا: صدم مكياس تنظيم الذات

تخداـ التحميؿ العاممي تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ الصدؽ البنائي باس
لـ يتـ االعتماد عمى الجذر الكامف لتحديد عدد العوامؿ التي يمكف االستكشافي. 

تحديد عدد العوامؿ  استخراجيا نظرا لكثرة نقد ىذه الطريقة في البحوث الحديثة، فقد تـ
اختبار التحميؿ الجزئي ْلقؿ بطريقة  في ىذه الدراسة المفترض استخالصيا مف البيانات

الحزمة  (R) )المتزامف(. وذلؾ باستخداـ لغة البرمجة ومعيار التحميؿ المتوازي ُمعدؿ
 .(. واتفقت النتائج السابقة عمى سبعة عوامؿPsych( )Revelle, 2017اإلحصائية )

وذلؾ الفتراض مسبؽ بوجود ، ؽ التدوير المائؿائطر  ىـ إحدوباستخدا ،ضافة لما سبؽإ
تنظيـ ) نفسو تتسؽ فيما بينيا لقياس المتغير ياإذ إن ،اضً بع بيف البنود وبعضيا ارتباط
عمى ما سبؽ تـ استخداـ طريقة التدوير. ثـ تـ حذؼ البنود التي كانت  ( وبناءالذات

( بنود عمى ٖالعاـ ىو ) العامؿ قؿ عدد لمبنود تحتأف يكوف أ% و ٖٓشبعاتيا أقؿ مفت
ىي ، عوامؿ سبعةا موزعة عمى بندً  (ٓ٘عمى ) اإلبقاءالسابقة  اإلجراءاتنتج عف  .اْلقؿ

 البحث -الخطة صياغة- التغيير إطالؽ -المعمومات تقييـ -)استقباؿ المعمومات كالتالي
 .الخطة( كفاءة قياس -الخطة تنفيذ -البدائؿ عف
 

 .األول "استقبال المعمومات"بنود العامل . (10جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05619 .الؿ نتائج ما أقـو بوأتحكـ فيما أفعمو مف خ 36
 05460 .ال أعير انتباىي إلى ما أفعمو أغمب الوقت 43
 05459 .ال أتعمـ جيًدا مف النتائج السمبية في أفعالي 29
 05408 .ال أالحظ ما أفعمو حتى ينتبو لي اآلخروف 50
 05316 .أجد صعوبة في أف انتبو عندما أتناوؿ ما يكفي مف الطعاـ أو الحموى 15
 05568 .أتعمـ مف أخطائي 57
 05491 .احتفظ بمسار معيف لتطوير أىدافي 1
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 .الثاني "تقييم المعمومات"بنود العامل . (11جدول )

 القيمة البند رقم البند
 05761 .أمتمؾ إرادة قوية 34
 05731 .أعرؼ الطريقة التي أصؿ بيا إلى ما أريده 58
 05615 .ر اآلخريف تجاىيأفكر كثيًرا في طريقة تفكي 16
 05592 .أميؿ إلى مقارنة نفسي باآلخريف 23
 05523 أحاوؿ أف أعيش بمبادئ شخصية وقيـ. 30
 05375 .ال أىتـ إف كنت مختمًفا عف اآلخريف أـ ال 37
 05310 .ال يختمؼ سموكي عف اآلخريف 2

 

 

 .الثالث "إطالق التغيير"بنود العامل . (12جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05662 .أقؼ عمى طريقي الذي رسمتو لنفسي 31
 05606 .أشعر باالنزعاج عندما ال تسير اْلمور كما أريدىا 59
 05587 .يتأجد صعوبة في رؤية أي شيء يساعدني عمى تغيير طريق 10
 05563 .يخبرني اآلخروف بأني احتفظ باْلشياء فترة طويمة 3
 05520 .ْلخرى لفعؿ اْلشياءرغب في معرفة الطرؽ اأ 17

 

 الرابع "صياغة الخطة"بنود العامل . (13جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05750 .أجد صعوبة في وضع الخطط إلنجاز أىدافي 40
 05582 .أجد مشكمة في ترتيب اْلفكار في عقمي 5
 05581 .وضعأستطيع أف أخطط لكيفية الوصوؿ إلى ىدفي بمجرد أف أ 47
 05573 .أفكر قبؿ أف أتصرؼ 54
 05559 .أجد صعوبة في تحديد أىدافي 33
 05537 .يحدث أف فعمتو أو فعمت غيره أفما يمكف  اأضع في اعتباري عندما أتخذ قرارً  61
 05391 .عندما أتخذ قرار التغيير أشعر باالرتباؾ مف اختياري 19
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 .لبدائل"الخامس "البحث عن ابنود العامل . (14جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05774 .يريأستطيع أف أجد طرؽ جديدة لمتغ 26
 05670 .تمتمؾ قدرة البحث عف أساليب جديدة لموصوؿ بيا ْلىدافي 53
 05654 .أبحث عف المعمومات والنصائح بخصوص التغيير 25
 05606 .أستطيع أف أجد احتماالت مختمفة لتحقيؽ ما أحاوؿ تغييره 46
 05573 .ريأمتمؾ الثقة المطموبة ْلداء اْلشياء عندما أرغب في التغي 18
 05572 .ير حتى لو أردت ذلؾيأشؾ في قدرتي عمى التغ 4
 05498 .أستطيع إنجاز اْلىداؼ التي أضعيا لنفسي 11
 05472 .أميؿ إلى فعؿ نفس اْلشياء حتى لو لـ يتـ إنجازىا 45
 05463 .ر تتـ بشكؿ غير صحيحأفعؿ أي شيء عندما أرى اْلمو  38
 05423 اختار أكثر مف طريقة إلنجاز اْلشياء. 39

 

 .السادس "تنفيذ الخطة"بنود العامل . (15جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05722 .لدي خطط كثيرة أجد مف الصعب أف أركز أي منيا 13
 05662 .ال أغير الخطط التي تأتي بنتائج جيدة 27
 05461 .أف أتخمى عف ىدفي بسيولة عندما تواجيني صعوبةيمكف  55
 05382 .أمتمؾ قواعد ومبادئ أحافظ عمييا بأي ثمف 48
 05322 .أعمؿ عمى تأجيؿ تنفيذ قراراتي 12
 05315 .مف السيؿ أف أصرؼ انتباىي عف تنفيذ خطتي 6
 05346 .تظير المشاكؿ عندما أبدأ في أداء اْلشياء 20

 
 

 .السابع "قياس كفاءة الخطة"نود العامل ب. (16جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05631 .أوجو انتباىي لكيفية القياـ باْلشياء عندما أحاوؿ تغيرىا 35
 05585 .ال أتعمـ مف أخطائي 21
 05551 .أضع اْلىداؼ نصب عيني ومسار تحقيقيا 42
 05405 .أسعى لمتغير مف أجؿ اْلفضؿ 63
 05439 .عديدة وأتعمـ منيا أرتكب أخطاء 28
 05430 .أشعر بأني لست عمى ما يراـ عندما ال أصؿ إلى ىدفي 56
 05362 .عندما أتخذ قرار بتغيير شيء أوجو انتباىي لكيفية القياـ بو 49
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%، وفيما يمي اإلحصاء ٖٓبنًدا ْلف بعضيا كانت تشبعاتيا أقؿ مف  ٖٔوتـ استبعاد 
 مقياس تنظيـ الذات. الوصفي لمعوامؿ المستخرجة مف

 

 .اإلحصاء الوصفي لمعوامل المستخرجة من مقياس تنظيم الذات. (17جدول )
 التفمطح االلتواء انحراف معياري متوسط قيمة أعمى أقل قيمة العوامل
 05225 05426- 65804 35506 47 20 األول
 05225 05326 5541 19597 32 9 الثاني
 05225 05105- 3544 20572 28 14 الثالث
 05225 05754- 45072 23054 30 10 الرابع

 05225 05116- 35347 12541 20 5 الخامس
 05225 05789- 35587 28507 32 18 السادس
 05225 05447- 35575 17540 32 11 السابع

 مكياس تنظيم الذاتثانًيا: ثبات 

معامؿ ألفا تـ حساب ثبات المقياس بطريقة االتساؽ الداخمي، حيث تـ استخداـ 
، ومتوسط ارتباط البنود بالدرجة الكمية، وذلؾ لكؿ ببعضيا بعًضاومتوسط ارتباط البنود 

وكذلؾ لممقياس الكمي. أظيرت نتائج معامؿ ألفا كرونباخ  السبعةعامؿ فرعي مف العوامؿ 
، وذلؾ مع اْلخذ في السبعةوجود اتساؽ داخمي مقبوؿ لكؿ عامؿ مف عوامؿ المقياس 

مة عدد المتغيرات في كؿ عامؿ، ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي: حيث االعتبار ق
 ببعضيا بعًضا(، ومتوسط ارتباط البنود ٕٗٛ,ٓ( و )ٕٙ٘,ٓتراوحت معامالت ألفا بيف )

( ٔٓٗ,ٓ( ومتوسط ارتباط البنود بالدرجة الكمية بيف )ٓ,ٜٖٔ( و )ٕٗٓ,ٓبيف )
ببعضيا لقيـ المقبولة الرتباط البنود (. وتشير أدبيات البحث في المجاؿ أف أٜٗ,ٓو)

( وأف القيـ المقبولة الرتباط البنود بالدرجة الكمية تتراوح ٓ,ٓٗ( و)ٓ,ٕٓتتراوح بيف ) بعًضا
 (.Piedmont, 2014( )ٓ,ٓٙ( و )ٓ,ٓٗبيف )
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 .معامالت االتساق الداخمي لمقياس تنظيم الذات وأبعاده المختمفة. (18جدول )
 متوسط ارتباط البند بالدرجة الكمية وسط ارتباط البند بالبندمت ألفا العامل

 05442 05319 05824 استقبال المعمومات
 05401 05231 05706 تقييم المعمومات
 05401 05223 05632 إطالق التغيير
 05445 05289 05710 صياغة الخطة

 05491 05375 05706 البحث عن البدائل
 05401 05228 05702 تنفيذ الخط

 05441 05204 05562 قياس كفاءة الخطة

 مكياس التدفل النفسي (7

( لقياس حالة التدفؽ، ويتكوف 1996)  Marchومارتش  Jacksonأعده جاكسوف 
تسعة أبعاد، ىي: )التوازف بيف الميارات وتحديات  ىبنًدا، موزع عم ٖٙالمقياس مف 

التغذية الراجعة  -اْلىداؼ وضوح -اندماج الفعؿ مع الوعي -السيطرة والتحكـ -اْلداء
المتعة  -تبدؿ إيقاع الزمف -فقداف الشعور بالذات -التركيز التاـ في الميمة -الواضحة

المقياس بناًء عمى بدائؿ االستجابة الخماسية )غير موافؽ  عفواإلشباع(، ويتـ اإلجابة 
ات معدو المقياس ثب حسبموافؽ بشدة(، وقد  -موافؽ -أحياًنا -غير موافؽ -بشدة

(، وتـ حساب الصدؽ عف طريؽ ٖٛ,ٓالمقياس عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباخ الذي بمغ )
 .الصدؽ العاممي التوكيدي الذي أسفر عف العوامؿ التسعة السابؽ اإلشارة إلييا

و ليالئـ البيئة العربية بنفس الخطوات السابؽ ذكرىا تعدأالباحثة المقياس و  ترجمتوقد 
ات، وقد أسفرت نتائج تحكيـ المقياس عمى عينة مف خبراء عمـ في إعداد مقياس تنظيـ الذ

 حسبتالنفس عمى ضرورة تعديؿ صياغة بعض عبارات المقياس لغموض المعنى، وقد 
 الباحثة الكفاءة القياسية لممقياس كما يمي:

 أوًلا: صدم مكياس التدفل النفسي

لتحميؿ العاممي تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ الصدؽ البنائي باستخداـ ا
لـ يتـ االعتماد عمى الجذر الكامف لتحديد عدد العوامؿ التي يمكف االستكشافي. 
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تحديد عدد العوامؿ  استخراجيا نظرا لكثرة نقد ىذه الطريقة في البحوث الحديثة، فقد تـ
اختبار التحميؿ الجزئي ْلقؿ بطريقة  في ىذه الدراسة المفترض استخالصيا مف البيانات

الحزمة  (R) )المتزامف(. وذلؾ باستخداـ لغة البرمجة معيار التحميؿ المتوازيو  ُمعدؿ
 .(. واتفقت النتائج السابقة عمى ثمانية عوامؿPsych( )Revelle, 2017اإلحصائية )

ؽ التدوير المائؿ وذلؾ الفتراض مسبؽ بوجود ائطر  ىـ إحدوباستخدا ،ضافة لما سبؽإ
التدفؽ ) نفسو تتسؽ فيما بينيا لقياس المتغير إنياذ إ ،ابعضً  بيف البنود وبعضيا ارتباط
عمى ما سبؽ تـ استخداـ طريقة التدوير. ثـ تـ حذؼ البنود التي كانت  ( وبناءالنفسي

( بنود عمى ٖالعاـ ىو ) العامؿ قؿ عدد لمبنود تحتأف يكوف أ% و ٖٓشبعاتيا أقؿ مفت
ىي ، عوامؿ ثمانيةا موزعة عمى ( بندً ٖ٘عمى ) اإلبقاءالسابقة  اإلجراءاتنتج عف  .اْلقؿ

 -الواضحة الراجعة التغذية -اْلىداؼ وضوح -والتحديات الميارات بيف )التوازف كالتالي
 تبدؿ -والتحكـ السيطرة -الفعؿ واندماج بالذات الشعور فقداف -الميمة في التاـ التركيز
 :التمقائية( والخبرة االستمتاع -الزمف إيقاع

 

 

 .األول "التوازن بين المهارات والتحديات"امل بنود الع. (19جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05737 .تقؼ قدراتي وتحديات اْلداء في مستوى واحد 28
 05669 .أشعر بالكفاءة بشكؿ كاؼ لمواجية متطمبات أدائي 19
 05537 .قدراتي تؤىمني لمواجية أصعب تحديات الموقؼ 10
 05466 .لعقبات التي تواجينيتساعدني مياراتي عمى تخطي ا 1

 

 

 .الثاني "وضوح األهداف"بنود العامل . (20جدول )

 القيمة البند رقم البند
 05670 .أعرؼ بوضوح ما يجب عميَّ فعمو 3
 05616 .لدي إحساس قوي بما يجب عميَّ فعمو 12
 05383 .أىدافي محددة وواضحة 30
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 .ية الراجعة الواضحة"الثالث "التغذبنود العامل . (21جدول )

 القيمة البند رقم البند
 05759 .ديوو أستطيع أف أتكمـ عف أدائي جيًدا وأنا أ 31
 05563 .أنا عمى وعي تاـ بأدائي 13
 05517 .لدي أفكار عف الطريقة المثمى ْلداء موىبتي 22
 05459 .يتضح لي ما أفعمو جيًدا 4

 

 .ز التام في المهمة""التركي بنود العامل الرابع. (22جدول )

 القيمة البند رقم البند
 05702 .يتركز انتباىي عمى ما يجب عميو فعمو 5
 05684 .لموىبتي ئيأركز كمًيا أثناء أدا 32
 05653 .ال أجد صعوبة في أف أركز تفكيري فيما فعمو 14
 05586 .أمتمؾ تركيًزا عالًيا 23

 

 

 .الشعور بالذات واندماج الفعل""فقدان  بنود العامل الخامس. (23جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05795 .ال أىتـ بما يفكر بو اآلخروف تجاىي 7
 05767 .ال أشعر بالقمؽ تجاه ما يفكر بو اآلخروف تجاىي 34
 05683 .اْلشياء تحدث بشكؿ أوتوماتيكي 11
 05506 .دي بطريقة أوتوماتيكية سمسةو أ 20
 05455 .ية دوف تفكيردي بسالسة وتمقائو أ 29
 05448 .ال أشعر بالقمؽ أثناء أدائي 16
 05371 .أجري التعديالت الصحيحة دوف تفكير في تجربتيا 2
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 .السادس "السيطرة والتحكم"بنود العامل . (24جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05684 .أشعر بالتحكـ الكمي في جسدي 33
 05660 .حكـ فيما أفعموأنو يجب أف أتكأشعر  15
 05620 .أتحكـ فيما يجب أف أنجزه 21
 05563 .أشعر بالتحكـ الكمي فيما أفعمو 6
 05386 .أشعر بالتحكـ الكمي في الميمة التي أؤدييا 24

 

 .السابع "تبدل إيقاع الزمن"بنود العامل . (25جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05721 .رعة، وأخرى ببطء(الوقت كأنو يتغير )مرة يمر بس 8
 05686 .دائيأأشعر كأف الوقت يقؼ عندما أندمج في  26
 05610 .بعض اْلوقات تظير كأنيا تحدث بالحركة البطيئة 35
 05375 .أشعر كأف الوقت يمر بشكؿ مختمؼ عف الطبيعي 17

 

 .الثامن "االستمتاع والخبرة التمقائية"بنود العامل . (26جدول )
 القيمة البند رقم البند

 05765 .أستمتع بيذه الخبرة حًقا 9
 05686 .تشعرني ىذه الخبرة بأني عظيـ 27
 05652 .أشعر أف ىذه الخبرة مشبعة ْلقصى حد 36
 05466 .أحب ما أشعر بو أثناء أدائي وأود أف أشعر بو مجدًدا 18

انية المستخرجة، أي مف العوامؿ الثم عمى% ٖٓتـ استبعاد بند واحد ْلف تشبعو أقؿ مف 
 وفيما يمي اإلحصاء الوصفي لمعوامؿ المستخرجة مف مقياس التدفؽ النفسي.

 

 .اإلحصاء الوصفي لمعوامل المستخرجة من مقياس التدفق النفسي. (27جدول )
 التفمطح االلتواء انحراف معياري متوسط قيمة أعمى أقل قيمة العوامل
 05225 05678- 45525 26535 35 14 األول
 05225 05260- 35157 14571 20 7 الثاني
 05225 05485- 35084 14586 20 7 الثالث
 05225 05116- 35298 17545 24 10 الرابع

 05225 05053- 25779 10526 15 3 الخامس
 05225 05348- 35117 14567 20 7 السادس
 05225 05273- 25249 14568 20 11 السابع
 05225 05067 25252 9584 15 5 الثامن
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 ثانًيا: ثبات مكياس التدفل النفسي

تـ حساب ثبات المقياس بطريقة االتساؽ الداخمي، حيث تـ استخداـ معامؿ ألفا 
، ومتوسط ارتباط البنود بالدرجة الكمية، وذلؾ لكؿ ببعضيا بعًضاومتوسط ارتباط البنود 

ائج معامؿ ألفا وكذلؾ لممقياس الكمي. أظيرت نت، الثمانيةعامؿ فرعي مف العوامؿ 
، وذلؾ مع الثمانيةكرونباخ وجود اتساؽ داخمي مقبوؿ لكؿ عامؿ مف عوامؿ المقياس 

اْلخذ في االعتبار قمة عدد المتغيرات في كؿ عامؿ، ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ 
(، ومتوسط ارتباط البنود ٜٓٛ,ٓ( و)ٕٔ٘,ٓالتالي: حيث تراوحت معامالت ألفا بيف )

( ومتوسط ارتباط البنود بالدرجة الكمية بيف ٔٓٗ,ٓ( و )ٕٛٓ,ٓبيف ) ببعضيا بعًضا
(. وتشير أدبيات البحث في المجاؿ أف القيـ المقبولة الرتباط البنود ٛٗ٘,ٓ( و)ٕٕٗ,ٓ)

( وأف القيـ المقبولة الرتباط البنود بالدرجة ٓ,ٓٗ( و)ٓ,ٕٓتتراوح بيف ) ببعضيا بعًضا
 (.Piedmont, 2014( )ٓ,ٓٙ( و )ٓ,ٓٗالكمية تتراوح بيف )

 .معامالت االتساق الداخمي لمقياس التدفق النفسي وأبعاده المختمفة. (28جدول )
  العامل

 ألفا
متوسط ارتباط البند 

 بالبند
 متوسط ارتباط البند 

 بالدرجة الكمية
 05548 05377 05809 التوازن بين المهارات وتحديات األداء

 05519 05383 05713 وضوح األهداف
 05512 05391 05720 لتغذية الراجعة الواضحةا

 05477 05241 05614 التركيز التام في المهمة
 05529 05401 05704 فقدان الشعور بالذات واندماج الفعل مع الوعي

 05430 05338 05672 تبدل إيقاع الزمن
 05422 05299 05561 السيطرة والتحكم
 05441 05208 05512 المتعة واإلشباع

 مكياس املستوى االقتصادي االدتماعي -7

( وييدؼ ىذا المقياس إلى تحديد المستوى االجتماعي ٖٕٔٓأعده الشخص )
 ،واالقتصادي لألسرة المصرية في ظؿ الظروؼ الراىنة، ويتكوف المقياس مف خمسة أبعاد

 عد الوظيفة والمستوى التعميمي ومتوسط الدخؿ في الشير.وىي بُ 
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وبتطبيؽ ىذه  ةادي االجتماعي تـ استخداـ معادلة تنبؤيولتقدير المستوى االقتص
المعادلة يتـ الحصوؿ عمى سبعة مستويات )منخفض جدا، منخفض، دوف المتوسط، 

الكفاءة القياسية لممقياس  الباحثحسب متوسط، فوؽ المتوسط، مرتفع، مرتفع جدا(، وقد 
، كما تـ التحقؽ ٜٚٙ,ٓأسرة فبمغ  ٘٘ٔٔعف طريؽ معامالت االنحدار عمى عينة قواميا 
 .ٖٚ,ٓمف ثبات المقياس باستخداـ معامالت التنبؤ فبمغ 

 اختبار دامعة أسيوط للذناء غري اللفظي. -4

، واستخدـ اعامً  ٕٓ-ٜ( لقياس الذكاء العاـ لمتالميذ مف عمر ٕٓٓٓ) أعده المستكاوي
د قاـ معد االختبار جميع أفراد العينة عمى ىذا المتغير. وق تكافؤفي ىذه الدراسة لتأكد مف 

: صػػدؽ المحػػؾ بػػيف االختبػػار وبػػيف يوىػػ، ؽ لحسػػاب صػػدؽ االختبػػارائػػباسػػتخداـ أربػػع طر 
)ترتيػػػب الصػػػور، وتكممػػػة الصػػػور، ورسػػػـو  بعػػػض االختبػػػارات العمميػػػة مػػػف اختبػػػار وكسػػػمر

عمػػػى التػػػوالي، وىػػػي  ٓ,ٜٙٔ، ٓ,ٕٛ٘، ٓ,ٜٖٙالمكعبػػػات(، وجػػػاءت معػػػامالت االرتبػػػاط 
صػػػائية تشػػػير إلػػػى صػػػدؽ االختبػػػار. صػػػدؽ التفرقػػػة بػػػيف اْلعمػػػار معػػػامالت ليػػػا داللػػػة إح

الزمنيػػػة: حيػػػث قػػػاـ المسػػػتكاوي بمقارنػػػة متوسػػػط كػػػؿ مجمػػػوعتيف مػػػف المجموعػػػات العمريػػػة 
سنة( عمى االختبار، ووجد أف  ٕٓسنة، و ٛٔسنة، و ٘ٔسنة، و ٕٔسنوات، و ٜ) التالية

 ا، أكبػػر وبشػػكؿ داؿ إحصػػائيً اجميػػع المقارنػػات الزوجيػػة كػػاف متوسػػط المجموعػػة اْلكبػػر سػػنً 
. الصػدؽ العػاممي: حيػث اشػترؾ االختبػار واالختبػارات العمميػة امف المجموعة اْلصغر سػنً 
فػػي تشػػبعات دالػػة وموجبػػة عمػػى العامػػؿ الثػػاني بعػػد التػػدوير، ىػػذا  االسػػابقة )وكسػػمر( جميًعػػ

ا َمػ (،)غيػر المفظػيالمصػور العامؿ الذي يمكف النظر إليو عمى أنػو عامػؿ خػاص بالػذكاء 
 لمصدؽ العاممي لالختبار. صدؽ المجموعات المتناقضػة، فقػد بمغػت قيمػة اميمً  ايعد مؤشرً 

بيف المجموعة اْلقؿ ذكاء والمجموعة اْلعمى ذكاء، فقػد اسػتطاع االختبػار أف  ٛ,ٗ٘)ت( 
 ثبػػات إعػػادة التطبيػػؽ تمعػػامالوتراوحػػت بػػيف المجمػػوعتيف المتناقضػػتيف.  دااًل  ايميػػز تمييػػزً 

 .لمتجزئة النصفية وىي معامالت مرتفعة ومقبولة ٓ,ٖٙٛو ،ٓ,ٜٖٛ، وٓ,ٓٙٚ بيف

(، وتسػػػتخدـ ٜٜٓٔ) أعػػدىا تػػػورانس وترجميػػا حبيػػب: قائمةةة اشنشةةةبة االبتهاريةةةة  -٘
بنػود المقيػاس  عػفوتػتـ اإلجابػة ، ا( بنػدً ٔٛ) لمكشؼ عف التالميػذ الموىػوبيف، وتتكػوف مػف
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صػػػدقيا  متػػػرجـ القائمػػػة حسػػػبوقػػػد ، (ٕ: ٔ) بػػػػػ)نعـ أو ال(، وتتػػػراوح الػػػدرجات عميػػػو مػػػف
لممراحؿ الدراسية التالية: االبتدائي واإلعدادي والثانوي عف طريؽ صدؽ المقارنة الطرفيػة، 

 . أمػػػا الثبػػػات فقػػػد تػػػـ حسػػػابو بطريقػػػة االتسػػػاؽ الػػػداخميالمػػػرتبط بالمحػػػؾالصػػػدؽ  اوأيًضػػػ
 ( وكانت معامالت الثبات جيدة ومقبولة.,ٖٚ) (، والتجزئة النصفية,ٚٚ)

 نتائج البحح ومناقشتوا

 اآلتية: لألبعاد وفًقا الدراسة ومناقشتيا نتائج عرض سيتـ يمي وفيما
نتائج إسياـ كؿ مف التعقؿ وتنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ النفسي لدى  -ٔ

قامت الباحثة أواًل بحساب المصفوفة االرتباطية متحقؽ مف ىذا الفرض لو  ،الموىوبيف
 .(ٜٕؾ كما يتضح في جدوؿ )وذل ةبيف المتغيرات الثالث

 
 .المصفوفة االرتباطية بين التعقل وتنظيم الذات والتدفق النفسي. (29جدول )

 النفسي التدفق الذات تنظيم التعقل 
 **0560 **0558 1 التعقل

 **0560 1 **0558 تنظيم الذات
 1 **0560 **0560 التدفق النفسي

 0501**االرتباط دال عند 
استخداـ تحميؿ االنحدار الجدوؿ السابؽ يمكف االطمئناف إلى إمكانية وبالنظر إلى 

وكانت النتائج  ؛ لمتحقؽ مف مدى تنبؤ التعقؿ وتنظيـ الذات بالتدفؽ النفسي،الخطي
 مف التعقؿ وتنظيـ الذات ظيرت نتائج تحميؿ انحدار التدفؽ النفسي عمى كؿٍ أ كاآلتي:
النحدار  اْلحاديويشير تحميؿ التبايف  .النفسيمف التبايف في التدفؽ % ٘ٗيفسراف  أنيما

ؼ  حيث إحصائًيا؛داؿ  االنحدار أف إلىالتدفؽ النفسي عمى كؿ مف التعقؿ وتنظيـ الذات 
كما تشير معامالت تحميؿ  (،ٔٓٓ,ٓة )>عند احتمالي ٙٓٔ,ٙٗٔ( = ٖٗٙ,ٚٗ)

 إحصائية ةوجود دالل إلىاالنحدار التدفؽ النفسي عمى كؿ مف التعقؿ وتنظيـ الذات 
 (.ٖٓ( جدوؿ )ٓٓٓ,ٓة )لكؿ مف الثابت والمعامالت عند احتمالي (ت) ختبارال
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 التعقل وتنظيم الذات التدفق النفسي عمىانحدار . (30) جدول

 الداللة ت المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية (0545= 2النموذج )ر
 بيتا الخطأ المعياري ب

 05045 15115  115504 125824 الثابت
 05000 45427 05377 05107 05473 التعقل

 05000 45508 05384 05085 05384 تنظيم الذات

 ةحدوثو بنسب اوفسر  النفسيبالتدفؽ  يتنبآفتنظيـ الذات و التعقؿ  أفظيرت النتائج أ
%، ويمكف صياغة معادلة االنحدار كما يمي: المتغير التابع = الدرجة البائية لمثابت ٘ٗ
و يمكف نَّ إوعمى ىذا فالدرجة الخاـ لممتغير المستقؿ. × الدرجة البائية لممتغير المستقؿ  +

وضع خطوات  أىدافوتوجيو  عمىالتنبؤ مف سموؾ الشخص الذي لديو تنظيـ الذات وقادر 
والوصؼ والوعي  المالحظةعمى التعقؿ وقادر عمى  ةلديو قدر  الذيلتنفيذىا وتقييميا 

و قادر عمى الدخوؿ في نَّ أالحكـ عمييا ب أودوف التفاعؿ معيا  ةلمعاشا لمخبرةواالنتباه 
ة وتمقائي بسالسة واْلداءوالتركيز التاـ فييا  الميمة أداءالتدفؽ النفسي واالستغراؽ في  ةخبر 

 .واالبتياج بالمتعة همع شعور 

يتمتع  إذ ،في ضوء خصائص التعقؿ وتنظيـ الذات النتيجةويمكف تفسير ىذه 
 إلىواالستمتاع بيا دوف النظر  الميمةالتعقؿ بالتركيز الكامؿ في و مرتفع اْلشخاص
وما يترتب عمى ذلؾ مف الشعور بالقمؽ  واالنشغاؿ بيا، الذاتحتى  أو اآلخريفتقييمات 

نجاز المعاشة المحظةكثر عمى أنتباه اال فيركز ،والخوؼ والوىـ كما يتمتع  الميمة. وا 
سيـ ىذا يُ  َـّ ف ثَ ومِ  بالموىبة، الصمةذات  الجديدةالخبرات  بالمرونة وتقبؿ اْلشخاصىؤالء 

 زيادةتدفؽ يعمؿ عمى الو  التدفؽ. ةما يثري خبر ، في تعديؿ السموؾ وتطوير الميارات
ف ف المفيوميْ إومف ىنا ف، المشتتات إلىدوف النظر  الميمةالتركيز واالستغراؽ في 

 الراىنة. المحظةركاف في التركيز عمى تيش

 يزيد امَ  السمبية،والتقييمات  اْلفكاروكؼ  البيئةعمى  السيطرةا في التعقؿ دورً  ويؤدي
     ,Bear)عمييا  والسيطرةالمياـ ويزداد التحكـ بيا  إنجازفي  بالكفاءةشعور الفرد  مف

et al., 2006)،  النفسية الحالةليذه  المحددةالسمات  فَّ إ إذ، التدفؽ ةما يثري خبر 
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 ,Ulrick)المكافاة  أو اإلشباعتحقؽ لمفرد  الميمةف أحكـ والشعور ببالت اإلحساستضمف ت

Keller, Hoening, Waller, & Gron, 2014) ، أصحاب ينيمؾوىذا يحدث عندما 
 موىبتيـ. أداءفي  الموىبة

 التعقؿ أف إلىعديد مف الدراسات في مجاؿ عمـ النفس المعرفي والعصبي ال وأشارت
 الَّتيوتنظيـ الذات  العاممة والذاكرةعمى التخطيط  القدرة ةصخاو  التنفيذيةالوظائؼ  يحسف

 وحؿ مشكالت إبداعالعميا مف  المعرفيةفي تحسيف الوظائؼ  ةكبير  أىميةبدورىا ليا 
(Roffone-Samivaso, 2017; Gallant, 2016). التحسف في الوظائؼ  وىذا

 قد تعوؽ ىذه الوظائؼ تيال ةمنع االنفعاالت الشديد أو تثبيطيحدث مف خالؿ  التنفيذية
(Layland, Emerson,& Rowse, 2018). 

التفكير  ىالتعقؿ عم بتأثيرعنيت  التي ةالحديثى المنحنيات ومف ىذا المنطمؽ تر 
ؿ محيث يق ،ار بحؿ المشكالتبصالتعقؿ يحسف مف االست ةتنمي أف والموىبة اإلبداعي
عمى  نتيجة لذلؾ ويعمؿ المعاشة، ةالخبر لممفاىيـ عمى  االعتيادية اْللفاظ تأثيرالتعقؿ 

حساسات إ ْليعمى تفتح العقؿ  التعقؿحيث يعمؿ  ،لالستجابات االعتيادية اْلنماطكؿ آت
ار بحؿ بصيقود إلى االست اما يجعمو مفتاحً   ،محكـ عمييالوتقبميا دوف اتجاه  أفكار أو
 ;Colzato, Szapora& Hommel, 2012) التنوير ةمرحم إلىالوصوؿ و مشكالت ال

Capurso, Fubbro,& Croscentin, 2014). الذاكرة التنفيذية وتحسيف الوظائؼ( 
 & Dohle, Diel) أفضؿتنظيـ ذات  إلىيؤدي  (اتخاذ القرار -يالسموك الكؼ -العاممة

Hofman, 2018). 

االستراتيجيات التي تعتمد عمى  أف مف ةدراسات عديد وليإ أشارتذلؾ ما  ـويدع
 النفسيةبينيما تحسف العديد مف المتغيرات  والعالقة ،تنظيـ الذات فتحسعقؿ تاستخداـ ال
 ,Lyvers, Makin, Toms, Thorberg)والسعادة  العقمية والصحة اإليجابية

Samios, & 2014; Tavares& Freire, 2016).  َّبعض التمميحات في  بؿ إف
التعقؿ وتنظيـ مف  كؿٍ لالعصبي التشريحي  اْلساس أف إلى أشارت العصبيةالدراسات 
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الجانبية  والقشرة الجبييةالوسطى  الجبيية القشرةليا يقع في  التنفيذيةالذات والوظائؼ 
(Black, Semple, Pokhnel,& Greand, 2011). 

عقؿ يساعد توال ،عمؿ العقؿة ليعميؽ ومتطور آل استبصار إلىويحتاج تنظيـ الذات 
 أساساالنتباه الذي ىو  يوجوالتعقؿ  فَّ إ إذ االستبصار، أثناءالفرد  ةحري ةعمى زياد

 نتيجةمف مشكالتنا تحدث  اكثيرً  وأف ةخاص ات،تنظيـ الذ أساسالسموؾ المستيدؼ و 
تعقؿ يكوف  ةفعندما يكوف الفرد في حال ،ىذه العادات تأثيرؿ متعقؿ يقاللعادات العقؿ، و 

 ,Ostafin) فييا ا يساعد في تنظيميا والتحكـمَ ، السمبية وأفكارهتو الافعبان يعمى وع

Robinson& Mier, 2015). 

ساسو إلى الجيود التي يبذليا الفرد مف أيشير في  اْلبعادوتنظيـ الذات مفيوـ متعدد 
تماميا،المياـ  إنجازجؿ تنشيط السموكيات التي تساعده عمى أ وما يتبع ذلؾ مف تحسف  وا 

 لدى أساسية ةحاج لتحقيؽ نتيجةوالشعور باليناء الشخصي  والعقمية النفسية الصحة
 ,Fuente, Manas, France, Cangas,& Soriano) وىي تحقيؽ الذات ،الفرد

 الميمةالتدفؽ تعتمد عمى االستغراؽ الكامؿ والتركيز في  ةف حالأ كما .(2018
عمى الدخوؿ  القدرة وتكوف ية،عواطؼ سمب أو أفكار أوقاطعات مدوف وجود  المعروضة
وتنظيـ الذات يساعد  ،تجنب ىذه المشتتات اإلنسافستطيع عندما ي أكثرالتدفؽ  ةفي حال

انتباه الطالب مع االحتفاظ و فيو ينظـ وجداف وسموؾ ، عمى التحكـ في الدوافع بشكؿ فعاؿ
 ,Kuhule)التدفؽ ةالوصوؿ إلى خبر  ةوكؿ ىذا يزيد مف احتمالي ،عمى العمؿ بالقدرة

Hofer,& Kilian, 2012) . يجعؿ  (عدـ الحكـ وعدـ التفاعؿ)ف التعقؿ بمكوناتو أ كما
ر يلتغي ةلديو فرصة، و السموكيات المعتاد ةنو غير مدفوع بواسطأ إدراؾعمى  االفرد قادرً 

َـّ و  ،تو وسموكياتواداع ير والبحث عف بدائؿ يطالؽ التغا  ىو جديد و  عماالبحث  ِمف َث
متغيريف ال بيف ىذيف العالقةف فإوعمى ىذا  .وجميعيا مف مكونات تنظيـ الذات ة،جديد

 التدفؽ. ةا قد يسيؿ الدخوؿ في خبر ا معً موجودىو  ةوقائم واضحة

 ،ويتالشى القمؽ لدييـ ة،يشعروف بالمتع ماا في النشاط غالبً  المنغمسيف اْلفرادف أ كما
الذيف يصموف  واْلفراد ،حدوث ىذا االنيماؾ في نفس النشاط في المستقبؿ ةيزيد فرص مام
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وىذه  ،لنشاطاتيـ ةجديد ةنيـ يضيفوف متعإف بالمتعة،شعورىـ  إلى باإلضافة المرحمةيذه ل
تكوف  أفويجب  ،مياراتاللمتدفؽ تحدث عندما تتناسب التحديات مع  االنفعالية الحالة

وجميع  واضحة ةراجع ةمف وجود ميكانيزمات تغذي ال ُبدكما  ة،وموجي واضحة اْلىداؼ
حيث يتضمف تنظيـ الذات  .(Chen, & Sun, 2016) ما سبؽ مف مكونات تنظيـ الذات

 &Vancouver)ة مرغوبة داخمية حال اْلىداؼحتى تصبح  اْلىداؼ؛سموكيات توجيو 

Day, 2005). الواضحة الراجعة التغذيةتنظيـ الذات استخداـ  ةتتضمف عمميا كم 
وىذا كمو يساعد عمى ، (Arun, 2016)أىدافيـ نتائج تقدميـ باتجاه تحقيؽ  ةلمعرف

النشاط مف خالؿ  أو الميمة إتماـالمعنى في ذلؾ ىو  فَّ ْل؛ تدفؽال ةر الدخوؿ في خب
الشعور  إلىالمطاؼ  نيايةبسالسة حتى يصؿ الموىوب في و  ومفيومة خطوات واضحة

 .واإلشباع بالمتعة

وىبتو يمر بعقبات لم إنجازهالموىوب في طريؽ  أفوعند النظر إلى الموىوبيف يتضح 
رنات التي ُتعقد بيف اْلفراد العادييف وأصحاب المواىب توسع والمقا ة،عديد ةوبدايات فاشم

لمجيوداتيـ وتجاىؿ  النيائية النتيجةإلى التركيز عمى  نميؿ اننوذلؾ ْل ،الفارؽ بيننا وبينيـ
 أفوفي ىذا السياؽ يقوؿ موزارت المؤلؼ الموسيقى الشيير  الفاشمة،العقبات والبدايات 

وال تحتاج ، ةبسيول تأتي الموسيقية ومقطوعات أفما يعتقدوف عند اكبيرً  خطأً يرتكبوف  اْلفراد
 .(Dhiman, 2017, p 65)لنورإلى ا إخراجياجؿ أمف  ووقت كبيرٍ ، إلى تفكير عميؽ

عادةعمى تصحيح المسار  القدرةف ىنا فومِ   السمبيةواستبعاد المشاعر  اْلىداؼتوجيو  وا 
النور مع االستمتاع بيا والدخوؿ  إلى الموىبة إلخراج ةجميعيا عناصر ميم لإلخفاقات،

 .التدفؽ ةفي خبر 
متحقؽ مف ذلؾ قامت لو  ،التنبؤ بالتدفؽ النفسي في التعقؿ أبعاد إسياـنتائج  -ٕ
وكذلؾ التحقؽ ، والتدفؽ النفسي التعقؿ أبعادبيف  االرتباطية المصفوفةبحساب  أواًل  الباحثة

جدوؿ رقـ طي ويتضح مف تحميؿ االنحدار الخ إلجراء الدراسةمتغيرات  ةمف صالحي
(ٖٔ.) 
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 (. مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد التعقل وأبعاد التدفق النفسي.31جدول )

 (.٘ٓ,ٓ(.* داؿ عند )ٔٓ,ٓ** داؿ عند )

 ؛نحداراالاستخداـ تحميؿ  إمكانية إلىالجدوؿ السابؽ يمكف االطمئناف  إلىوبالنظر 
ظيرت نتائج أ كاآلتي:وكانت النتائج ، التعقؿ بالتدفؽ النفسي أبعاد ؤلمتحقؽ مف مدى تنب

تفسر  الخمسة اْلبعادعف أف لمتعقؿ  الخمسة اْلبعادتحميؿ انحدار التدفؽ النفسي عمى 
ة، ويمكف صياغة معادلة االنحدار كما كمي ةدرجكفي التدفؽ النفسي  التبايفمف % ٖٛ

الدرجة × يمي: المتغير التابع = الدرجة البائية لمثابت + الدرجة البائية لممتغير المستقؿ 
 اْلبعاد ىمتدفؽ عالالنحدار  اْلحاديويشير تحميؿ التبايف الخاـ لممتغير المستقؿ. 

عند ، ٕٔٓ,ٔٚٔ( = ٛٗ٘,ٖٔ) حيث ؼ إحصائًيااالنحدار داؿ  أف إلى لمتعقؿ، الخمسة
 الخمسة اْلبعادفؽ عمى دتلكما تشير معامالت تحميؿ انحدار ا (ٔٓٓ,ٓ)>احتمالية 
ة= لكؿ مف الثابت والمعامالت عند احتمالي (ت)اختبار ب إحصائية ةوجود دالل إلىلمتعقؿ 

 .(ٕٖ( جدوؿ )ٓٓٓ,ٓ)

 

 
 

 
التوازن 

بين 
المهارات 
وتحديات 

 األداء

وضوح 
 األهداف

التغذية 
الراجعة 
 الواضحة

التركيز 
التام في 
 المهمة

فقدان 
الشعور 
بالذات 
واندماج 
الفعل مع 

 الوعي

تبدل إيقاع 
 زمنال

السيطرة 
 والتحكم

المتعة 
 واإلشباع

الدرجة 
الكلية 
 للتدفق

 **753,0 75764 ,,,75 **75550 **75246 **,7544 *752,6 **752,0 **75350 المالحظة

 **,7532 75,42 *,,752 **,,753 75703 **75455 75,42 *752,3 *,7523 الوصف

التصرف 
 بوعي

7532,** 7534,** 75557** 75456** 757,, 752,,** 75453** 7526,** 75304** 

عدم 
 التفاعل

75746 75257** 75,67 75,60 75737 75703 757,7 75725 75,54 

عدم 
 الحكم

75700 75746 75763 757,, 75345** 7572, 75,,4* 75232* 7527,* 

الدرجة 
الكلية 
 للتعقل

7546,** 75464** 754,3** 7565,** 75234* 756,3** 75302** 75257** 75677** 
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 .عوامل التعقل التدفق النفسي عمىانحدار . (32) جدول

 الداللة ت المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية (0538= 2النموذج )ر
الخطأ  ب

 المعياري
 بيتا

 05003 35092  115646 365010 الثابت
 05000 3581 0531 05169 0564 المالحظة
 0518 25401 0520 05294 0570 الوصف

 05001 35582 0527 05263 0594 التصرف بوعي
 05021 25333 0517 05339 0579 مع الخبرات السابقةعدم التفاعل 
 05000 35717 0529 05340 1526 عمى الخبرات السابقةعدم الحكم 

حدوثو  قد تتنبأ بالتدفؽ النفسي وفسرتلمتعقؿ  الخمسةالعوامؿ  أف ظيرت النتائجأ
عمى الوصؼ  الجيدة القدرةالموىوب الذي لديو  فإيمكف القوؿ و ما سبؽ م%، ٖٛ ةبنسب

تفاعؿ معيا أو ال الداخميةعي وتركيز دوف الحكـ عمى الخبرات بو تصرؼ الو  والمالحظة
 .فضؿأ ةبصور  الموىبة أداء فياالستغراؽ و التدفؽ النفسي  ةيدخؿ في حال أفيستطيع 
 بالمحظةالوعي  فإ إذ النفسي، تدفؽالالتعقؿ و  طبيعةيمكف تفسيرىا في ضوء  النتيجةوىذه 
وىو في ، لمتعقؿ أساسًيا امكونً  المحظةالفرد في تمؾ  يعنيوعمى  والتصرؼ بناءً  ةالمعاش

 كال المفيوميف يتضمفإذ  الموىبة، أداء أثناءالتدفؽ النفسي بالشعور  أساسنفس الوقت 
 المعاشة. المحظة ةنتباه عمى خبر وتركيز اال ةخارجي أو ةالتخمي عف المشتتات سواء داخمي

ويحسف  الطاقةالتعقؿ يزيد  أفمف االمبريقية الدراسات  إليوويدعـ ذلؾ ما تشير 
 &,Black,& et al., 2011; Lyvers)ويزيد اليناء الشخصي  والبدنية، العقمية الصحة

et al., 2014)  ة،ثير وم ةغني ةحيا إلى والوحدةالممؿ  ةحياتنا مف حياالتعقؿ  يبدؿحيث 
يساعدنا ىذا في  ،تعقؿ بيا ىكوف فييا وعمنو  المعاشة بالمحظةكوف عمى وعي نفعندما 

ة ضر االح بنسياف المحظةيزيد  الذيوىذا يقمؿ التوتر  الجديدة،والبدائؿ  صتفتح العقؿ لمفر 
 .المستقبؿ أحالـ أوفي الماضي  بشغؼوالعيش 
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 بالنسبةليا معنى ؿ ويجع الجديدة اْلشياءحظ ناليجعمنا  الراىنة المحظةفالتركيز عند 
وىو  ،جديد ما ىو ةذات معنى خاص يرتكز عمى مالحظ الموىبةيجعؿ  فالتعقؿ ،لمفرد

 .(Dhiman, 2007, P 92)واإلبداع مف التعقؿ  مكوف جوىري في كؿٍ 

استبعاد  بالسكينة، نتيجةلكؿ شيء مع شعور  ةالحي الخبرةتضمف يف التعقؿ أ كما
واستثمارىا الحقيقي بكؿ ما تحممو مف معنى وليس  اآلنية المحظةعمى التوقعات فالتركيز 
التدفؽ الذي يتضمف انخفاض  ةالدخوؿ في حال ةما يزيد فرص ،خرآالسعي نحو شيء 

 تقبؿف أ كما اْلداء. أو بالموىبةكثر أاالستغراؽ الذاتي وغياب الشعور بالذات واالرتباط 
يسر يالموىوب و  ثقةعمى  إيجابي تأثيركوف ليا دوف الحكـ عمييا قد ي الداخميةالحاالت 

عمى التغمب عمى ضغوط  الداخميةتقبؿ الحاالت  يساعدإذ  ،التدفؽ ةالدخوؿ في خبر 
ويجعميا  اْلىداؼيخدـ توجيو  ةالمعاش الخبرةف االنتباه المحظي المركز عمى أ كما اْلداء،
 .(Carraca, Serpa, Rosado,& Guerrevo, 2019) اوضوحً  أكثر

االنفعاالت  أو اْلفكارالذي يقـو عميو التعقؿ ىو عدـ الحكـ عمى  اْلساسي فالمبدأ
المفيوميف يتشاركاف في عدـ الشعور بالذات واالستغراؽ والتركيز في  أفكما  ،والمخاوؼ

تضمنو مف يف التعقؿ بما أ كما .(Chen, Tsai, Lin, & Chen, 2019)الميمة  أداء
يخدـ الموىوبيف في  أفيمكف  الحالية المحظةفي  ةالعقمي رهأفكاالفرد لمحتويات  ةمالحظ

 ةويسيـ في حدوث حاالت التدفؽ بصور  الموىبة، ةممارس أثناء المتضمنةفيـ العمميات 
 .(Steinfeld,& Brewer, 2015)الموىبة  ةلممارس نتيجة أكبر

و دوف يساعد في االندماج الكامؿ في النشاط واالستمتاع ب التعقؿ فإالقوؿ  ةخالص
معمومات ليست ليا  أومشتتات  أيف اندماج الوعي بالفعؿ واستبعاد أ كما ،الحكـ عميو

ف التعقؿ يجعؿ أ كما ،التدفؽ ةالدخوؿ في مرحم إمكانيةيزيد مف  ةموىبباْلداء أو ال صمة
ف ومِ  بالموىبة، الصمةذات  ةوانفتاح عمى الخبرات الجديد ةمرتفع ةالموىوب صاحب مرون

 الجديدةذا في تعديؿ السموؾ وتطوير الميارات واالنفتاح عمى الخبرات يساىـ ى ـثَ 
 .التدفؽ ةري خبر ثا يمم ،والتجديد
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بأٍي  التي مف الممكف أف تتنبأ قؿعوامؿ التعمف  أيٍ مزيد مف التفاصيؿ حوؿ ال ةولمعرف
تحميؿ االنحدار الخطي لعوامؿ التدفؽ النفسي عمى عوامؿ  إجراءـ التدفؽ، ت عوامؿمف 

 .(ٖٖجدوؿ ) عقؿ كما ىو موضح في الجدوؿ التاليتلا
 نماذج انحدار عوامؿ التدفؽ النفسي عمى عوامؿ التعقؿ .(ٖٖجدوؿ )

 النموذج األول التوازن بين المهارات

 (7523= 2)ر

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
 المعيارية

 الداللة ت

الخطأ  ب
 المعياري

 بيتا

 48444 48444  48444 448444 الثابت

 48444 48400 48444 48444 48474 المالحظة

 48444 48474 48470 448444 48444 التصرف بوعي

 النموذج الثاني وضوح األهداف

 (7525=2)ر

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
 المعيارية

 الداللة ت
الخطأ  ب

 المعياري
 بيتا

 48444 48474  48044 48044 الثابت

 48444 48444 48444 48444 48444 ةالمالحظ

 48444 48444 48440 48444 48447 التصرف برعي

 48440 48444 48404 47474 48444 عدم الحكم على الخبرات

 الثالث التغذية الراجعة النموذج 

 (7534=2)ر

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
 المعيارية

 الداللة ت
الخطأ  ب

 المعياري
 بيتا

    48444 48444 بتالثا

 48444 48447 48440 48444 48474 المالحظة

 48444 48740 48447 48444 48404 التصرف بوعي

 النموذج الرابع التركيز في المهمة

 (7545=2)ر

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
 المعيارية

 الداللة ت

الخطأ  ب
 المعياري

 بيتا

 48444 48044  48444 48444 الثابت
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 48444 08477 48440 48444 48444 المالحظة

 48444 484040 48474 48444 48444 الوصف

 48444 08444 48444 48444 48404 التصرف بوعي

 48444 48444 48444 48444 48400 عدم الحكم على الخبرات

النموذج الخامس غياب الشعور بالذات واندماج 
 الفعل

 (,752=2)ر

المعامالت  يةالمعامالت غير المعيار
 المعيارية

 الداللة ت

الخطأ  ب
 المعياري

 بيتا

 48444 48474  48444 48447 الثابت

 48447 48747 48444 48444 48444 المالحظة

 48444 08074 48444 48444 48444 عدم التفاعل مع الخبرات

 النموذج السادس السيطرة والتحكم

 (,753=2)ر

امالت المع المعامالت غير المعيارية
 المعيارية

 الداللة ت

الخطأ  ب
 المعياري

 بيتا

 48447 48444  48444 48444 الثابت

 48444 48474 48070 48444 48444 المالحظة

 48444 48474 48444 48444 48444 الوصف

 48444 48444 48444 48444 48444 التصرف بوعي

 النموذج السابع تبدل إيقاع الزمن

 (7526=2)ر

المعامالت  ت غير المعياريةالمعامال
 المعيارية

 الداللة ت

الخطأ  ب
 المعياري

 بيتا

 48444 08444  48744 78404 الثابت

 48444 08444 48044 48404 48444 التصرف بوعي

 48444 48444 48444 48444 48444 عدم التفاعل مع الخبرات

 النموذج الثامن االستمتاع والخبرة التلقائية

 (75,4=2)ر

 الداللة  ت المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 بيتا الخطأ المعياري ب

 48444 48444  48444 08447 الثابت

 48444 48444 48444 48404 48444 التصرف بوعي

 48444 48444 48444 48444 48444 عدم التفاعل مع الخبرات
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% ٖٕيفسراف  وعيبتصرؼ الو  حظةالمالعامال  أفالجدوؿ السابؽ يتضح  إلىبالنظر 
تصرؼ الو  المالحظةف عامؿ أ كما واْلداء،مف التبايف في عامؿ التوازف بيف الميارات 
وعامؿ  اْلىداؼ،مف عامؿ وضوح % ٕ٘بوعي وعدـ الحكـ عمى الخبرات يفسروف 

ما عامؿ التركيز أ ة،المفيوم الراجعة التغذيةمف % ٖٗ يفسرافوالتصرؼ بوعي  المالحظة
ويفسر %، ٘ٗ ةوالوضوح والوعي وعدـ الحكـ بنسب المالحظةفسره عوامؿ ي لميمةافي 
يف عامؿ غياب الشعور امف تب% ٕٔ الداخميةوعدـ التفاعؿ مع الخبرات  المالحظة عامال

مف التبايف في % ٜٖوالوعي  ةمالحظوالويفسر عامؿ الوصؼ  ،ؿفبالذات واندماج الع
 ةالوعي وعدـ التفاعؿ بنسب عاممييفسره فالزمف  يقاعإتبدؿ  اأمَّ  ،والتحكـ السيطرة ؿعام
مف % ٗٔ ةفسر عاممي التصرؼ بوعي وعدـ التفاعؿ مع الخبرات نسبي ا%، وأخيرً ٕٙ

 ة.تمقائيال ةالتبايف في عامؿ االستمتاع والخبر 

مف المالحظ عمى النتائج السابؽ ذكرىا وبناًء عمى نموذج المحرؾ لمتدفؽ الذي قسـ و 
التعقؿ وعواممو ليـ  فَّ إف (ومخرجات أساسيةمدخالت وعمميات ) ة أقساـثثال إلىالتدفؽ 
 اإلسياـكاف إذ  ،التدفؽ نيايةوالوسطى لمتدفؽ ويقؿ مع  المكونات اْلولى كبر معأدور 
 السيطرةوعامؿ % ٘ٗ ةميمالفي تبايف عامؿ التركيز التاـ في  التعقؿلعوامؿ  اْلكبر

متغير  بمثابةوىي  ،تدفؽال ةلعممي أساسًيا مرتكًزاباه تعد عمميات االنت إذ%، ٜٖوالتحكـ 
وعمى ىذا فكمما توجو ، لمعمؿ النيائية والمتعة اْلداءبيف تحديات  العالقةوسيط في 

 & Abuhandeh) واالستمتاع بيا يزداد إنجازىاف إف ةاالنتباه نحو الميم

)Csikszentmihaly, 2012. 

في جميع  دالة إسيامات اليم ابوعي كان تصرؼالو  ةمالحظال يْ عامم أفكما يالحظ 
عمى ىذا  والوعي بيا والتصرؼ بناءً  المعاشة المحظةوصؼ  فَّ إ إذ، ؽدفالت ومراحؿ عوامؿ

 امَ ، عمييا والسيطرة الميمةالتركيز في  وأساسف في التعقؿ يف ميميالوعي يعداف عامم
نجازىاواالستغراؽ فييا  ةممتع ةقوي ةيسمح بالدخوؿ في خبر   .وا 

، تنظيـ الذات في التنبؤ بالتدفؽ النفسي لدى الموىوبيف أبعاد إسياـتائج ن -ٖ
تنظيـ  أبعادبيف  االرتباطية المصفوفةبحساب  أواًل  الباحثةمتحقؽ مف ذلؾ قامت ول
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تحميؿ  إلجراء الدراسةمتغيرات  ةمتحقؽ مف صالحيلوذلؾ  ؛التدفؽ النفسي وأبعادالذات 
 .(ٖٗ) كما يتضح مف جدوؿ الخطي،االنحدار 

 

 (.٘ٓ,ٓ* داؿ عند ) (.ٔٓ,ٓ**داؿ عند )

استخداـ تحميؿ االنحدار  إمكانيةف االطمئناف إلى وبالنظر إلى الجدوؿ السابؽ يمك
 اآلتي:وكانت النتائج ك النفسي،تنظيـ الذات بالتدفؽ  أبعاد ؤلمتحقؽ مف مدى تنب

عف أف  لتنظيـ الذات السبعة اْلبعادظيرت نتائج تحميؿ انحدار التدفؽ النفسي عمى أ
مف % ٕ٘تفسر  الخطة( ةقياس كفاء -الخطة صياغة -استقباؿ المعمومات)عوامؿ 

عامؿ  النحدار اْلحاديويشير تحميؿ التبايف  ة،كمي كدرجةيف في التدفؽ النفسي باالت
 إحصائًيااالنحدار داؿ  أف إلىالسابؽ ذكرىا في تنظيـ الذات  الثالثة اْلبعاد عمىالتدفؽ 

كما تشير معامالت (، ٔٓٓ,ٓة )>عند احتمالي ٖٓٗ,ٖٖٔ( = ٓ٘ٔ,ٚٔ) حيث ؼ

 .وأبعاد التدفق النفسي تنظيم الذاتمصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد . (34جدول )

التوازن بين  
المهارات 
وتحديات 

 األداء

وضوح 
 األهداف

التغذية 
الراجعة 
 الواضحة

التركيز التام 
 في المهمة

فقدان الشعور 
بالذات واندماج 
 الفعل مع الوعي

تبدل إيقاع 
 الزمن

السيطرة 
 لتحكموا

المتعة 
 واإلشباع

الدرجة الكمية 
 لمتدفق

استقبال 
 المعمومات

05526** 05227* 05609** 05663** 05167 05526** 05435** 05127 05642** 

تقييم 
 المعمومات

05042 05083 05211* 05166 05021 05056 05024 05005 05201* 

إطالق 
 التغيير

05394** 05241** 05191* 05301** 05243** 05604** 05134 05017 05595** 

صياغة 
 الخطة

05444** 05489** 05091 05269** 05213* 05461** 05176 05256** 05476** 

البحث عن 
 البدائل

05299** 05015 05107 05305** 05353** 05327** 05008 05013 05493** 

 **05490 05066 05089 *05216 05023 *05187 05109 05089 05030 تنفيذ الخطة
قياس كفاء 

 الخطة
05325** 05342** 05199* 05260** 05192* 05357** 05339** 05280** 05470** 

الدرجة الكمية 
 لتنظيم الذات

05537** 05374** 05375** 05510** 05316** 05652** 05345** 05230* 0560** 
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باختبار  إحصائية ةإلى وجود دالل الثالثةفؽ عمى عوامؿ تنظيـ الذات تحميؿ انحدار التد
 (.ٖ٘(، جدوؿ )ٓٓٓ,ٓة )>لكؿ مف الثابت والمعامالت عند احتمالي (ت)

 

 .عوامل تنظيم الذات التدفق النفسي عمىانحدار . (35) جدول

 ةالدالل ت المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية (0552= 2النموذج )ر

 بيتا الخطأ المعياري ب

 0505 15897  125646 23599 الثابت

 05000 55664 05443 05199 15125 المعمومات استقبال

 05000 45418 05314 05283 15252 الخطة صياغة

 05001 35536 05247 05317 15122 الخطة كفاء قياس

وفسرت  ،بالتدفؽ النفسي تنبأقد تلتنظيـ الذات  الثالثةىذه العوامؿ  أفالنتائج  وأظيرت
%، ويمكف صياغة معادلة االنحدار كما يمي: المتغير التابع = الدرجة ٕ٘ نسبةحدوثو 

ما سبؽ الدرجة الخاـ لممتغير المستقؿ. × البائية لمثابت + الدرجة البائية لممتغير المستقؿ 
و الدوافع نحو يعمى استقباؿ المعمومات وتوج القدرةالموىوب الذي لديو  فإيمكف القوؿ 
التدفؽ  ةيدخؿ في حال أفيستطيع  ءتياوقياس كفا تياومتابع التنفيذ ةخط ةغااليدؼ وصي

 .فضؿأبصوره  الموىبة أداءالنفسي واالستغراؽ في 

وعمى  ،في طبيعتو فطريالتدفؽ مفيوـ دافعي  أففي ضوء النتيجة  ويمكف تفسير ىذه
عمى  والقدرة الدافعيةمف  أمثؿمف مستوى  دال بُ التدفؽ  ةجؿ الدخوؿ في خبر أ مف ونإىذا ف

تولد عف ذلؾ مف يوما  تنفيذىا، ةالمطموب تحقيقيا ومتابع اْلىداؼتوجيو االنتباه نحو 
 واستبعاد اْلداءمعمومات عف و  اإليجابية الرجعية بالتغذيةتتعمؽ  إيجابيةمشاعر 

 اْلىداؼجيو االنتباه إلى فتو  ،ا يزيد مف الدخوؿ في التدفؽمَ  ،والقمؽ السمبيةاالنفعاالت 
 .)Csikszentmihaly (1996 ,التدفؽ ةخبر  ةلتحسيف جود اْلدواتىـ أمف  إنجازىاالمطموب 

 اْلولىالعوامؿ الثالث  أفوبالنظر إلى عوامؿ تنظيـ الذات السابؽ ذكرىا نجد 
طالؽاستقباؿ المعمومات وتقييميا )  ةاْلربعوالعوامؿ  اْلىداؼبتوجيو  خاصة (التغيير وا 
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 الخطة( خاصةقياس كفاءه  -الخطةتنفيذ  -البحث عف البدائؿ -الخطة ةغاصي) اْلخيرة
 &,Punstinen) لتنظيـ الذات اْلساسيةوىذه ىي المكونات  اْلىداؼتنفيذ ىذه بمتابعة 

Pulkkineh, 2001). 

قيـ لتحقيؽ طريفي  اْلفراد يتضح أف (1)المالئـ لمذات التطبيؽ عمى نموذج التنظيـوب
 اْلىداؼوخطوات تنفيذ ىذه  اْلىداؼعمى توجيو  القدرةيجتمع لدييـ د أف ال بُ  فيـأىدا

 ف شعوًرا بالكفاءةإىاتيف القدرتيف ف دعندما تجتمع في الفر  إنجازىاجؿ أومتابعتيا مف 
ويجعمو  بصورة أفضؿ، اْلىداؼتنفيذ ىذه  ةدافع لمتابع ةىذا الشعور بمثاب ويعد يتولد.

التركيز  زيادةتظير في  إيجابية ةوتكوف لو نتائج سموكي ،ذي يقوـ بوالعمؿ ال ةيشعر بقيم
 .(Arun, 2016) تدفؽ قوية ةوالدخوؿ في خبر  الميمةفي 

اْلىداؼ( يعبر عف توجيو )استقباؿ المعمومات  أفيتضح  السابقةوبالنظر إلى النتائج 
مف % ٕ٘ وافسر  اْلىداؼ(تنفيذ  ةيعبراف عف متابع) اوقياس كفاءاتي وصياغة الخطة

ف الموىوب القادر عمى إومف ىنا ف .ىذا النموذج صحة إلىالتدفؽ النفسي ما يشير 
كؿ ما ىو جديد والقادر عمى  ةمتابعو  والدراسةاستقباؿ المعمومات وجمعيا واالجتياد 

ويتابع  أىدافويضع خطوات لتنفيذ  الذي، في نفس مجاؿ موىبتو اآلخريف إنجازات ةمعرف
يزيد مف  بالكفاءةوشعوره ، جيا إلى حيز الوجوداخر ا  و  موىبتو إنجازو تنفيذىا يسيؿ عمي

يجعمو يدخؿ في ية ما داخم مكافأة ةوىنا تصبح بمثاب الموىبة،تركيزه واستغراقو في ىذه 
 قوية. تدفؽ ةخبر 

مف عوامؿ  يٍ بأ التي تتنبأمف عوامؿ تنظيـ الذات  أي  ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ 
تحميؿ االنحدار الخطي لعوامؿ التدفؽ النفسي عمى عوامؿ تنظيـ  اءإجر تـ  ،التدفؽ النفسي

 .التالي( ٖٙ)الذات كما ىو موضح في الجدوؿ 

 

 
 

                                                           
(1) Regulatory fit 
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 .نماذج انحدار عوامؿ التدفؽ النفسي عمى عوامؿ تنظيـ الذات .(ٖٙجدوؿ )
 انىمىرج األول انتىاصن بيه انمهاساث 

 (64,0=2)س

 انذالنت ث عياسيتانمعامالث انم انمعامالث غيش انمعياسيت

 بيتا انخطأ انمعياسي ب

 7,7, 77237  4723 7722 الثابج

 ,,,7, 37134 ,743, 0,,7, 7733, اسخقبال المعلوماث

 7,40, 77,01 7122, 7111, 7744, إطالق الخغييز

 ,,,7, 37744 7477, 7,03, 74,0, صياغت الخطت

 ,,,7, 17044 7134, ,7,0, 7103, حنفيذ الخطت

 7,40, 77,07 ,,71, 7,03, 7102, اس كفاءة الخطتقي

 انىمىرج انثاوي وضىح األهذاف

 (6400=2)س

 انذالنت ث انمعامالث انمعياسيت انمعامالث غيش انمعياسيت

 بيتا انخطأ انمعياسي ب

 7,,7, 77302  77010 77,44 الثابج

 ,,,7, ,7,4, ,737, ,7,3, 7470, صياغت الخطت

 3,,7, ,7700 7730, 7,24, 7710, تقياس كفاءة الخط

 انىمىرج انثانث انتغزيت انشاجعت

 (731,=7)ر
 انذالنت ث انمعامالث انمعياسيت انمعامالث غيش انمعياسيت

 بيتا انخطأ انمعياسي ب

 7,70, ,7774  77423 7043, الثابج

 ,,,7, 27,17 ,,74, 7,37, ,741, اسخقبال المعلوماث

 كيض في انمهمتانىمىرج انشابع انتش

 (64,0=2)س  

 انذالنت ث انمعامالث انمعياسيت انمعامالث غيش انمعياسيت

 بيتا انخطأ انمعياسي ب

 ,,,7, 473,0  7,11, 171,2 الثابج

 ,,,7, 27744 ,,74, 7,34, 74,0, اسخقبال المعلوماث

 انىمىرج انخامظ غياب انشعىس بانزاث واوذماج انفعم 

 (6420=2)س

 انذالنت ث انمعامالث انمعياسيت ث غيش انمعياسيتانمعامال

 بيتا انخطأ انمعياسي ب

 7741, 177,3  77200 474,0 الثابج

 4,,7, ,1704 7122, 7,44, 7171, صياغت الخطت

 1,,7, 47,334 7444, 7,01, 7720, البحث عن البذائل

 انىمىرج انغادط انغيطشة وانتحكم

 (64,0=2)س

 انذالنت ث انمعامالث انمعياسيت عياسيتانمعامالث غيش انم

 بيتا انخطأ انمعياسي ب

 3,,7, 77077  ,7770 47407 الثابج

 ,,,7, 47407 7724, 7,44, 7144, اسخقبال المعلوماث

 1,,7, 17024 ,714, 7,40, ,7,2, حقييم المعلوماث

 ,,,7, 7440, 73,3, 7,40, 7444, إطالق الخغييز

 ,,,7, 37701 7702, 1,,7, ,777, صياغت الخطت

 ,7,7, 774,4 ,,71, 2,,7, ,714, قياس كفاءة الخطت

 انىمىرج انغابع تبذل إيقاع انضمه 

 (6420=2)س

 انذالنت ث انمعامالث انمعياسيت انمعامالث غيش انمعياسيت

 بيتا انخطأ انمعياسي ب

 ,,,7, 77034  77100 47771 الثابج

 ,,,7, 37241 73,2, 7,43, 7143, اسخقبال المعلوماث

 7,37, 77,27 7107, 7,44, 7147, البحث عن البذائل

 0,,7, 772,0 7747, ,,,7, 7130, حقييم كفاءة الخطت

 انىمىرج انثامه االعتمتاع وانخبشة انتهقائيت

 (6400=2)س

 انذالنت ث انمعامالث انمعياسيت انمعامالث غيش انمعياسيت

 بيتا انخطأ انمعياسي ب

 7,01, 17243  77447 37140 ثابجال

 7,10, ,7731 7741, 4,,7, 7170, صياغت الخطت

 7,11, 77,02 7733, 0,,7, 71,3, حقييم الخطت

طالؽعوامؿ استقباؿ المعمومات  أفوبالنظر إلى الجدوؿ السابؽ يتضح  التغيير  وا 
 ؿفي عاميف امف التب% ٙٗيفسروف  الخطة ةوقياس كفاء الخطةوتنفيذ  الخطة وصياغة
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% ٖٖيفسراف  اوقياس كفاءتي ةالخط ةغاصيي ف عاممأ كما واْلداء،التوازف بيف الميارات 
يف امف التب% ٔٗوعامؿ استقباؿ المعمومات يفسر اْلىداؼ، مف التبايف في عامؿ وضوح 

التركيز في  ؿيف في عامامف التب% ٙٗكما يفسر نفس العامؿ  الراجعة، التغذية عامؿفي 
يف في امف التب% ٕٔ فيفسرافوالبحث عف البدائؿ  صياغة الخطة عامميأما  الميمة،

عوامؿ  فيفسره والتحكـ السيطرةعامؿ  ؿ، أماقواندماج العغياب الشعور بالذات  ؿعام
 ا(،وقياس كفاءتي -الخطة وصياغة -طالؽ التغييروا   -تقييميا -استقباؿ المعمومات)

 .ينوامف تب% ٚ٘حيث يفسروف 

% ٕٛة الخطة" وتقييـ كفاء -والبحث عف البدائؿ -قباؿ المعموماتاست"فسر عوامؿ تو 
في  التبايفمف % ٖٔميا يوتقي الخطة صياغة ويفسر عامال ،الزمف إيقاعامؿ تبدؿ مف ع
عمى  نتائج السابؽ ذكرىا وبناءً الومف المالحظ عمى  التمقائية، والخبرةاالستمتاع  ؿعام

 أساسيةمدخالت وعمميات  أقساـث النموذج المحرؾ لتدفؽ الذي يقسمو إلى ثال
كبر مف المكونات أدور  افي تنظيـ الذات لي اْلىداؼمكونات توجيو  فَّ إف ،ومخرجات

والتحكـ  السيطرةعامؿ  أفكما يالحظ  ،لمتدفؽ اْلخيرةويقؿ مع المراحؿ  ،لمتدفؽ اْلولى
ف عامؿ أ كما (تنفيذىا ةمتابع أو أىداؼسواء توجيو )غمب عوامؿ تنظيـ الذات أ تنبأ بو

 التغذية عامميفي تفسير تبايف  اميمً  ااستقباؿ المعمومات في تنظيـ الذات كاف لو دورً 
ويمكف فيـ ىذه النتائج في ضوء أف تنظيـ الذات ىو في  .والتركيز في الميمة الراجعة

 واْلفراد اْلىداؼ،تحقيؽ  مسارجؿ البقاء عمي أمف  ةتكيفي ةذاتي تصحيح ةجوىره عممي
نتائج  ةلمعرف الراجعة التغذيةيف في عمميات تنظيـ الذات يستخدموف باستمرار مكالمني

 . (Arun, 2016)اْلىداؼباتجاه تحقيؽ  تقييميا

 والتغذية اْلىداؼف أ كما مراحمو،في كؿ  اْلداءواستقباؿ المعمومات ميـ في تقييـ 
اذج تنظيـ في نم ةوميم حيويةف في التدفؽ وفي نفس الوقت متغيرات امكون الراجعة
 ةذاتيا حال اْلىداؼ فيصبح تحتى  اْلىداؼحيث يتضمف تنظيـ الذات توجيو  ،الذات
وعمى ىذا يمكف اعتبار تنظيـ الذات  .(Vacauver & Day, 2005)بة مرغو  داخمية
 ةلمدخوؿ في خبر  ة؛ومحدد ةسابق ةمرحم اْلىداؼبتوجيو  الخاصةالمكونات  ةوخاص
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 ةخط صياغةوتـ  أكثرجمع المعمومات عنيا  ـوت ةددمح اْلىداؼفكمما كانت  ،التدفؽ
التي يؤدييا  الميمةار الموىوب بالتوازف بيف ميارات بصف استإف ا،وقياس كفاءتي ،تنفيذىا
 المحيطةف االستقباؿ الجيد لممعمومات أ كما ،اكثر وضوحً أ اْلىداؼويجعؿ  ،كبرأيكوف 
فيزداد  أدائو ومدى تقدمو ونجاحو، جيجعؿ الموىوب عمى عمـ بنتائ أدائيا وكيفية بالميمة
الشعور  ويغيب ةميمالاالنيماؾ في  يزداد اْلىداؼ تنفيذ ة، وأثناءموىبال أداءفي  اتركيزً 

 ،ويسيطر عميو أدائو الموىوب بأنو يمتمؾ زماـ شعور أما ،فييا لالستغراؽ نتيجةبالذات 
مكونات  إسياـويقؿ  الشعور.ىذا  زيادةف عوامؿ تنظيـ الذات جميعيا تتشارؾ في إف

 واالستغراؽ ةالميم إنجاز ةمرحم تأتي إذ، لمتدفؽ اْلخيرةتنظيـ الذات بعد ذلؾ في المراحؿ 
 .اْلداء ةوسالس ةمف المتع ةعميق ةوجداني ةسيطر ىنا حال، وتفييا

 -)التعقؿ الدراسة متغيرات في واإلناث الذكور مجموعتي بيف االختالؼ نتائج -ٗ
 اختبار الباحثة استخدمت ذلؾ صدؽ والختبار نفسي(ال التدفؽ -الذات تنظيـ
 اآلتية: (ٜٖو ٖٛو ٖٚٓ الجداوؿ في موضح ىو كما )ت(،

 بين مجموعتي الذكور واإلناث في عوامل التعقلالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" . (37جدول )     
 مستوى الداللة ت اثـــــــــــــــــــــــاإلن ورــــــــــــــــــــــــــالذك العوامل

 ع م ع م
 05004 25926 45442 21506 45782 18552 المالحظة
 05048 15999 35404 19562 10573 18527 الوصف

 05562 05582 8516 33580 75722 32594 التصرف بوعي
 05289 15064 4581 18592 4564 19586 عدم الحكم عمى الخبرات
 0559 15907 35964 14500 35465 15532 تعدم التفاعل مع الخبرا

 05307 15026 115920 107540 135684 104591 الدرجة الكمية
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 بين مجموعتي الذكور واإلناث في عوامل تنظيم الذاتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" . (38جدول )
 مستوى الداللة ت اثـــــــــــــــــــــــاإلن ورــــــــــــــــــــــــــالذك العوامل

 ع م ع م
 05053 15954 55717 36538 65757 34506 استقبال المعمومات

 05662 05438 55592 19572 55319 20517 تقييم المعمومات
 05455 05750 35104 21500 35685 20552 إطالق التغيير
 05885 05145 35750 22598 45328 93509 صياغة الخطة

 05589 05541 35507 12522 35240 12556 عن البدائلالبحث 
 05695 05393 35661 28522 35554 27595 تنفيذ الخطة

 05352 05934 35440 17504 35677 17567 قياس كفاء الخطة
 05333 05972 135831 158580 175900 1555179 الدرجة الكمية لتنظيم الذات

 
 بين مجموعتي الذكور واإلناث في عوامل التدفق النفسيعيارية وقيمة "ت" المتوسطات واالنحرافات الم. (39جدول )

 مستوى الداللة ت اثـــــــــــــــــــــــاإلن ورــــــــــــــــــــــــــالذك العوامل
 ع م ع م

 05796 05259 45387 26566 45658 26544 األداء التوازن بين المهارات وتحديات
 05969 05039 35482 14572 25914 14570 األهداف وضوح
 0501 35496 25603 15596 35177 14503 الراجعة الواضحة التغذية
 05617 05501 25733 17572 35684 17541 التام في المهمة التركيز
 05463 05736 25828 10504 25752 10542 الشعور بالذات واندماج الفعل مع الوعي فقدان

 05659 05442 25833 14582 35333 14556 الزمن تبدل إيقاع
 05572 05566 15758 14582 25637 14558 والتحكم السيطرة
 05444 05768 25789 9566 15790 9598 واإلشباع المتعة
 05507 05666 135924 124540 175893 122536 الكمية لمتدفق الدرجة

 لممتغيرات الكمية لدرجةا في دالة فروؽ وجود يتضح عدـ السابقة الجداوؿ إلى وبالنظر
 النتائج: ىذه تفصيؿ يمي وفيما واإلناث الذكور بيف الثالث

 التعكل أوًلا:

 لمتعقؿ، الكمية الدرجة في واإلناث الذكور بيف فروؽ وجود ( عدـٖٚ) جدوؿ مف يتضح
 مع . وتختمؼ;Neuser, 2010)ٕٗٔٓدراسة )البحيري،  مع جزئًيا النتيجة ىذه وتتفؽ
 طبيعة ىما أمريف ضوء في النتيجة ىذه إلى النظر ويمكف. (Bervoets, 2013) دراسة
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 ىذه تتسـ حيث الشخصية، وسماتيـ الموىوبيف وخصائص لمعينة، العمرية المرحمة
 الموىبة لألشياء، كما أف النقدية والرؤية التفاصيؿ عف والبحث االستطالع بحب المرحمة
 داخمي ووعي المالحظة بدقة أصحابيا مف الذكور واإلناث يتميز كؿٌ  فييا يشترؾ التي
 انتباىي جانب جوانب، ثالث إلى تقسيمو يمكف التعقؿ كما أف .مرتفع وتركيز عاؿٍ 

 التفاعؿ وعدـ الداخمية الخبرات عمى الحكـ )عدـ اتجاىي جانب بوعي(، )التصرؼ
 إذ، (Emerson, Heapy,& Eriano, 2018) والوصؼ المالحظة وجانب معيا(،
 أداء أثناء ضروري أمر وىذا اْلداء أو الميمة إلى النظر توجيو إلى النتباها جانب يشير

 .واإلناث الذكور فيو ويشترؾ الموىبة

 إصدار أو الداخمية الخبرات عمى الحكـ عدـ إلى فيشير لمتعقؿ االتجاىي الجانب أما
 أماـ التوقؼ إذ إف واإلناث، الذكور فيو يشترؾ أيًضا وىذا معيا، التفاعؿ أو بشأنيا أحكاـ
 .لمموىبة السمس اْلداء يعيؽ قد أحكاـ إصدار

 طبيعة مع يتوافؽ وىذا اإلناث، اتجاه في الفروؽ والمالحظة كانت الوصؼ جانب أما
 والقدرة لألشياء الدقيقة ومالحظة بالتفاصيؿ ييتـ الذي النفسي وتكوينيا البيولوجية اْلنثى
 لفظية. وطالقة عالية لغوية قدرات مف تمتمكو لما وخاصة عنيا والتعبير وصفيا عمى

 زائًدا نشاًطا عصبًيا يمتمكف اإلناث أف مف الدراسات بعض إليو توصمت ما ذلؾ ويدعـ
 واإلشارات المعمومات نقؿ ةسرع زيادة عمى يساعد ما (1)الجسـ الجاسي منطقة في

 المالحظة العقمية وخاصة العمميات بعض يحسف مما الدماغ طرفي بيف العصبية
 سجمت (2)منطقة قرف آموف أف كما .(Lee& Ricco, 2005)الرجؿ  مف أكثر الوصؼو 

أكبر  اإلناث لدى نياإ إذ والشكؿ الحجـ حيث مف والذكور اإلناث بيف واضحةً  فروًقا
(Lunder,Thompson, & Kurth, 2015). 

حيطة والتحميؿ الحيزي لمبيئة المادية الم المكانية المالحظة عف ولةئمس المنطقة وىذه
 الذكور، مف واالنفعالية الحسية لممعمومات مالحظة فإف اإلناث أكثر ىذا وعمى باإلنساف،

                                                           
(1)

  Corpus callosum 
(2) Hippocampus 
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 يمتمكوف الذيف الذكور عكس عمى في كال جانبي المخ مراكز لمغة يمتمكف اإلناث أف كما
 ةلغوي مفردات النساء تستخدـ لماذا يفسر وىذا لمدماغ فقط، اْليسر في الجانب مراكز لمغة

 الذكور أف اْلشياء والمشاعر واْلماكف، كما واْلماكف اْلشخاص ووصؼ تعبيرلم أكثر
 الدماغ. في المغة مراكز بيف أقؿ ارتباطات لدييـ

التنشئة  إذ إفالنقطة،  ىذه لتفسير يكفي ال العصبي التفسير أف إلى ىنا اإلشارة ويجدر
 وعًيا وأكثر ليا،حو  لما حساسية أكثر الفتاة جعؿ في ميًما دوًرا تؤدي االجتماعية
 عمى تعتمد عاطفيةً  تربيةً  ةالفتا حوليا، حيث تتربى أو بداخميا يدور لما ووصًفا ومالحظةً 
 تيتـ تربية تربيتيـ يتـ ما فغالًبا الذكور أما المغمقة، تربيتيا بحكـ التفاصيؿ مالحظة
 .التالمشك وحؿ الحموؿ إلى الوصوؿ أجؿ مف لألمور الكمية والنظرة والعقؿ بالمنطؽ

 الذات تنظيم ثانًيا:

 سواء الذات تنظيـ في واإلناث الذكور بيف فروؽ وجود عدـ (ٖٛجدوؿ ) مف يتضح
 في الفروؽ كانت المعمومات استقباؿ بعد ما عدا الفرعية، أبعاده أو الكمية الدرجة في

 & ,Carey, Neal)مثؿ:  اتدراسبعض ال جزئًيا مع النتيجة ىذه وتتفؽ اإلناث اتجاه

Collins, 2004  ،أومننكوفا  دراسة مع وتختمؼ (.ٕٙٔٓ؛ القيسي ولطيؼ
Umenenkova يخص فيما العينة نتائج مع النتيجة ىذه تتفؽ ، وربما(2017) وزمالئو 

 الذاتية والمراجعة والوعي الذات تنظيـ إذ إف الداللة إلى حد الفروؽ التعقؿ، حيث لـ تصؿ
 العقمية القدرات ذوي الموىوب تاجيايح مكونات ىي معينة أىداؼ لبموغ والتخطيط
 حيز إلى تخرج أف الموىبة تستطيع حتى موجودة تكوف أف ال ُبد بالفعؿ وىي المرتفعة،

 الدراسات أف مف غـالرَّ  عمى حالتيا، أحسف في الموىوبيف لدى التنفيذية فالوظائؼ .النور
 مف عادية عينات مىع وذلؾ التنفيذية الوظائؼ في اإلناث مف أعمى الذكور أف إلى تشير

، وتشير الدراسات (Berthelsen, Hayes, While,& Williams, 2017) المراىقيف
 ,Dohle, Diel, & Hofman)أفضؿ  ذات تنظيـ إلى تؤدي التنفيذية إلى أف الوظائؼ

 وذكاء قوية عاممة بذاكرة يتمتعوف إناثًا أو ذكوًراكانوا  سواء الموىوبيف إال أف .(2018
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 ,Heilat,& Seifent)الجديدة  الخبرات عمى وتفتح التخطيط عمى وقدرة ةومرون مرتفع

2019). 

 سموؾ توجيو عمى يعمؿ الذات تنظيـ أف االجتماعية المعرفية النماذج بعض وترى
 السياؽ عمى يعتمد فيو ىذا وعمى المحيطة، لمبيئة السمبية التأثيرات عف بعيًدا الفرد

 تنظيـ عمى الفرد قدرة فييا ترتفع مجاالت أو واقؼم فيناؾ فيو، يوجد الذي االجتماعي
 .(Chen& Sun, 2016)ال  وأخرى ذاتو

 واختالؼ تميز نقطة مف لمموىوب بالنسبة الموىبة وما تممكو فإف المنطمؽ ىذا ومف
 وعدـ االنفعالية، التغيرات بحدة تتسـ التي المراىقة مرحمة في خاصة اآلخريف عف

 وتفصيميا اْلىداؼ تحديد بأىمية وعي عمى يكوف وىوبالم التمميذ تجعؿ استقرارىا
 والدعـ واْلسرية المدرسية البيئة كما أف .الموىبة ىذه يبرز حتى تنفيذىا ومتابعة

 المراىؽ فيـ كيفية عمى يؤثر الموىوب بالمراىؽ المحيطيف قبؿ مف والعاطفي االجتماعي
 ,Flynn, Ricker, Dolezal)ومعالجتيا  استقباليا وكيفية االجتماعية لممعمومات

Kunin,& Mellins, 2014). 

 متميزيف يرونيـ ْلنيـ الموىوبيف الطمبة ىؤالء فو والمعمم اآلباء يساعد ما وغالبا
 إلظيار مكاًنا تعد قد التي المدرسة في وخاصة بيـ يرتبطوف يجعميـ ما مبير، يـئوأدا

 .واإلناث ذكورال يشترؾ ىذا وفي اْلقراف، أماـ القدرات واستعراض الموىبة

 تفوقيف نتيجة مع تتسؽ النتيجة ىذه فإف المعمومات استقباؿ في اإلناث لتفوؽ وبالنسبة
 سبؽ التي والبيولوجية العصبية فالفروؽ التعقؿ، مقياس في والمالحظة الوصؼ بعدي في

 وتمييزىا، حيث البيئية المثيرات تجاه أكبر حساسية لدييا اْلنثى تجعؿ إلييا اإلشارة
أف اعتمادىف عمى  كما .معيـ والعالقات اآلخريف تقييـ عمى لذواتيف تقييميف في دفيعتم

 .أفضؿ بصوره المعمومات استقباؿ أكثر قدرة عمى الحواس يجعميف
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 النفسي التدفل ثالًجا:

 سواء النفسي التدفؽ في واإلناث الذكور بيف فروؽ وجود عدـ (ٜٖجدوؿ ) مف يتضح
 جزئًيا النتيجة ىذه وتتفؽ التغذية الراجعة، بعد ماعدا الفرعية هأو أبعاد الكمية الدرجة في
Cutre &Cervello,, Moreno ;2008 ,ات )مف قبيؿ دراسات: دراسبعض ال مع

((Bonaiuto,& et al., 2016خشبة، مثؿ: )ات أخرى دراس مع جزئًيا ، وتختمؼ
 & Schmidt, Shernoff,& Csikszentmihalyi, 2007; Habe؛ ٕٚٔٓ

Tement, 2016بعض  وجدت بينما الذكور، مف أعمى اإلناث أف وجدت ( التي
-Stavropoulos, Alexandraki ,& Motti ات )عمى سبيؿ المثاؿ:دراسال

Stefanidi, 2013, Habe, Biasutti,& Kajtna, 2019) في أعمى الذكور أف 
 التدفؽ خبرة فيعايشو  واإلناث الذكور مف كؿ أف ضوء في النتيجة ىذه فيـ ويمكف التدفؽ،
 واحدة اإلنسانية فالحاجات مختمفة، فترات في اْلشخاص لكؿ تحدث التي الدرجة بنفس
 اْلساسية دوافعو إلشباع اإلنساف ويسعى يراىا ماسمو كما واإلناث الذكور مف لكؿ

 الفرد حاجات إشباع عمى يعمؿ النفسي والتدفؽ الذات، وتحقيؽ لألمف كالحاجة والبيولوجية
 لدى أساسيةة الحاج وىذه فييا، واالستغراؽ المطموبة الميمة إنجاز طريؽ عف توذا لتحقيؽ
  .(Norman, 1996)واإلناث  الذكور

 واإلناث، الذكور مف الموىوبيف لدى إلحاًحا أكثر الحاجة إلى تحقيؽ الذات وتكوف
 اخوفً  منيـ اآلخريف توقعات إلرضاء جيدىـ ويبذلوف والكماؿ إلى المثالية حيث يميموف

 ووضوح اْلداء وتحديات الفرد ميارات بيف التوازف كما أف .ليـ محبتيـ فقداف مف
 ، وىذه(Cskcikszentmihaly, 1999)التدفؽ  حالة لحدوث ميمة مكونات اْلىداؼ
 عف الذكر الموىوب فييا ال يختمؼ وقد الميمة طبيعة عمى اْلساس في تعتمد المكونات
 الميمة عمى والسيطرة التحكـ عمى اْلساس في تعتمد التدفؽ خبره أف كما .اْلنثى

 أدائيا أثناء عقبات أي الفرد أماـ تقؼ ال حتى أدائيا مف التاـ والتمكف إنجازىا، المطموب
 يختمؼ ال الموىبة مف أصيؿ جزء وىذا الكامؿ، والتدفؽ االستغراؽ حالة إلى دخولو تعيؽ
 .اإلناث عف الذكور فيو
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 ضوء في النتيجة ىذه فيـ فيمكف الراجعة التغذية بعد في اإلناث لتفوؽ بالنسبة أما
 الداخمية، بانفعاالتيف والوعي والوصؼ المالحظة عمى وقدرتيف لألنثى، اإلنسانية الطبيعة

 اتخاذ في والتردد بالنفس نتيجة النخفاض الثقة تفعمو لما مردود عف دوًما اْلنثى تبحث إذ
 ,Svalid)أىدافيف  تحقيؽ عمى قادرات في كونيف ثقتيف عمى ذلؾ وانعكاس القرارات

Brand,& Coffier, 2010). 

 إلى تحتاج فييا معينة ميمة تنفيذ خطوات في بدأت نفسيا اْلنثى ىذا فقد تجد وعمى
 االندماج عمى ويساعدىا القمؽ لدييا قد يسيـ في خفض ما خطوة كؿ أداء نتائج معرفة

 .أدائيا في بصورة أفضؿ
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 املزادعقائمة 

 (.ٕٗٔٓ) (.عائدة) العوالمة (،أحمد)طمب  (،فتحي)الضبع  (،عبد الرقيب) البحيري
مف  ةالصورة العربية لمقياس العوامؿ الخمسة لميقظة العقمية دراسة ميدانية عمى عين

(، ٜٖ) ،مجمة اإلرشاد النفسي .طالب الجامعة في ضوء أثر متغيري الثقافة والنوع
ٜٔٔ- ٔٙٙ. 
القاىرة: دار  كراسة التعميمات. ،األنشطة االبتكاريةقائمة (. ٜٜٓٔ). (مجدي)حبيب 

 النيضة العربية.

شباع ٕٛٔٓ) .(سامح حسف) حرب (. النموذج البنائي لمعالقات بيف اليقظة العقمية وا 
الجامعة.  ةإحباط الحاجات النفسية اْلساسية وتدفؽ الضغوط اْلكاديمية لدى عين

 .ٕ٘ٛ -ٕٔٓ(. ٜٜ) ٕٛ، المجمة المصرية لمدراسات النفسية

(. التدفؽ النفسي وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية ٕٚٔٓ. )(فاطمة السيد)خشبة 
المجمة المصرية واالجتماعية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى المعمميف. 

 .ٖٙٔ -ٕٕٕ(، ٜٙ)ٕٚ، لمدراسات النفسية

يا التعريف ا ذوو صعوبات التعمم. قضاالمتفوقون عقميً (. ٕٕٓٓ). (يفتح)الزيات 
 . القاىرة: دار النشر لمجامعات.والتشخيص والعالج

. ترجمة لحل مشكالت الحياة اليومية ةالتعقل ممارسات عممي(. ٜٕٔٓ) .(رونالد)زيجؿ 
 )شعباف جاب ا رضواف(. المركز القومي لمترجمة. القاىرة.

. رةلألس االجتماعي االقتصادي المستوىمقياس (. ٖٕٔٓ) .(عبد العزيز)الشخص
 مكتبة اْلنجمو المصرية. :القاىرة

. رعاية الموهوبين، نفسًيا، ثقافًيا، اجتماعًيا(. ٕٔٔٓ) .(صالح محمد)عبد الحميد 
 القاىرة: ىبة النيؿ العربية لمنشر والتوزيع.
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 (. فاعمية اليقظة العقمية في خفضٕٛٔٓعبد العاطي )سامية(. ) ،عثماف )عزة ضاحي(
حوليات مركز الصحة النفسية لدى طالب الجامعة، أعراض القمؽ وزيادة مستوى 

، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، الحولية الرابعة عشر، البحوث والدراسات النفسية
 .ٖ٘ -ٔالرسالة اْلولى، 

، سيكولوجيتهم واكتشافهم الموهوبوناألطفال (. ٕ٘ٔٓ) .(حميدة السيد)العربي 
 . القاىرة: دار الكتاب الحديث.ورعايتهم

(. قياس تنظيـ الذات لدى ٕٙٔٓ). (شيماء محمد) عبد المطيؼ ،(عبد الغفار)ي القيس
 .ٖٔٙ -ٜٕٙ(، ٕ) ٕٚ، مجمة كمية التربية لمبناتطمبة الجامعة. 

(، المتغيرات النفسية واالجتماعية وعالقتيا ٕٛٔٓ. )(عماد عبد المعطي)محجوب 
 القومي لثقافة الطفلالمركز بالموىبة لدى كؿ مف ذوي اإلعاقة البصرية والذىنية. 

(ٗ٘ ،)ٗ- ٜٚ. 
دار  :. أسيوطالمفظياختبار جامعة أسيوط لمذكاء غير (. ٕٓٓٓ) .(طو)المستكاوى 
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