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أثر برنامج تدريبي قائم علي خبرة التدفق في (: 2015)المكارم قطب  أبوايمان رمضان محمد 
قســـــــــم علم درجة الماجســـــــــتير في التربية من ،  تنمية الرفاهة الذاتية لدي طالب كلية التربية
 .النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور

 ملخص الدراسة
 مقدمة :

 .من بين أهم المفاهيم المرتبطة بحركة علم النفس اإليجابي Flowيعد مفهوم التدفق 
 فيهمع ما يقوم به والتركيز التام  ندماجحالة نفسييييييييييييييية داصلية تجعا ال ييييييييييييييص  ي ييييييييييييييعر باا فهو

وااندفاع بحيوية نحو األن طة مع إحساس عام بالنجاح في التعاما مع هذه األن طة. ومصطلح 
التدفق من المصييييطلحاس األسيييياسييييية التي طرحها عالم النفس المجرك األصييييا األمريكي الجنسييييية 

وهو أحد اآلباء المؤسيييييسيييييين لعلم النفس  Mihaly Csikszentmihalyi الي يهميهالي ت يييييكزينتم
صتلفة ن يييييييييطة المثناء األأ التدفق صبرةو  ليصيييييييييبح من المصيييييييييطلحاس الرا جة في المجاا.اإليجابي 

فإن صبرة  وااسيييييييتمتاع وبذل الصبرة وصلق التحدك  علىمن صالا اانفتاح  ؛ترتبط بالرفاهة الذاتية
 التيدفق بببعيادها لهيا العيديد من اآلثار اإليجيابيية على الرفاهة الذاتييةا وبالتيالي تحقق العيديد من

وجود الرغبة في التعلم ليس فقط من أجا الحصيييييييييييوا  إلىالطالب في حاجة األهداف التعليمية. ف
الدوافع الصارجية تضيييييفي  ذا كانسإف عمقًااعلى مكافبة صارجية ولكن من أجا تحقيق معاني أكثر 

نحو  إا أن األهم هو أن يتصطى الطالب مرحلة المكافبة المبد ية وأدا هااالجاذبية على المهمة 
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وفي ظييا الوا ع التعليمي المليء بييالقصييييييييييييييور في  أدا هييا.حييب تليي  المهميية والرغبيية الييداصلييية في 
أسييييييييييييياليب تعلم وتعليم الطالب الذين ا يزالون يتقبلون المعلوماس بدون اسيييييييييييييتمتاع وبالتالي بدون 

الرفياهية  تيدفقا ومع  لية اهتميام المعلمين بصلق تلي  الحيالية أثنياء عمليية التعلم والتي تنعكس على
الذاتية بببعادها. من هنا جاءس الدراسييييية الحالية التي سيييييوف تقوم باصتبار أثر برناما تدريبي  ا م 

  على صبرة التدفق في تنمية الرفاهة الذاتية لدى عينة من طالب كلية التربية.
 الدراسة:مشكلة 

 برناماالثر أما  " التالي:سييييييييعس الدراسيييييييية الحالية إلى اإلجابة على التسيييييييياؤا الر يسييييييييي 
جابي الوجدان ااي-)الرضييييييييييا عن الحياة  تنمية الرفاهة الذاتية فيالتدفق  صبرة قا م علىال التدريبي

  ؟التربيةلدى طالب كلية  السلبي(الوجدان  –
 :ةالفرعية التالي س لةاأل الر يسيويتفرع من هذا السؤاا 

-القبلي)المتكرر بين متوسيييييطاس رتب درجاس عينة الدراسييييية في القياس  ما ااصتالفاس -1
 ؟النفسي( على مقياس صبرة التدفق بعيتالت -البعدك 

 -القبلي )المتكرر عينة الدراسيية في القياس درجاس  متوسييطاس رتببين  ما ااصتالفاس -2
 الذاتية؟التتبعى( على مقاييس الرفاهة  -البعدك 

 ؟النفسيصبرة التدفق  منصفضيو لطالب مرتفعي ا بينة ها تصتلف الرفاهة الذاتي -3
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 الدراسة:أهداف 
 تهدف الدراسة الحالية إليي:

لية كمن طالب التدفق لدى عينة  صبرة تنميةفي  تدريبيالبرناما ال التحقق من نجاح -1
 م.عمله فيلى كثير من التحدياس إ ونيتعرضو المستقبا  معلموالتربية الذين يمثلوا 

 .الرفاهة الذاتية التحقق من فعالية البرناما التدريبي في تنمية -2
صبرة التدفق  منصفضيو لطالب مرتفعي ابين لتعرف على الفروق في الرفاهة الذاتية ا -3

 .النفسى
 :أهمية الدراسة

 تنطلق أهمية الدراسة من صالا الجوانب التالية:
  النظرية:األهمية  

مجاا الدراسييييية كتوجه حديع في علم النفسا وما  د يترتب ب المعرفة المتعلقةتوسييييييع إطار  -1
يفضييييي تناوا  المجاا. ربماعلى ذل  من اهتمام بحثي على مسييييتوى الدراسيييياس العربية في 

فاهة الذاتية الى تبين المضيييييييييييييييامين التطبيقية لهذه الحالة في بالر مفهوم التدفق في عال ته 
 .عملياس التعليم والتعلم واإلر اد النفسي

سيييييييييية علمية تجريبية  ا مة على صبرة التدفق على مسييييييييييتوى الوطن العربي )في أوا دراإنها  -2
 .ة(الباحث اطالعحدود 
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والتي  د تسهم في  الذاتية؛تك ف هذه الدراسة عن مدى اارتباط بين صبرة التدفق والرفاهة  -3
تحسييييييييييييييين أداء الطالب صالا عملييييية التعلم؛ ممييييا يتر  أثره اإليجييييابي عنييييد تعيييياملهم مع 

 تحدياس التي تواجههم في المو ف التعليمي.ال
ب ييييييييييكا  عمليتي التعليم والتعلم صبرة التدفق فيالتوصييييييييييياس المرتبطة بتفعيا  تقديم عدد من -4

 .بما ينمي الرفاهة الذاتية فعاا
التراع السيييكولوجي بمقاييس جديدة فى الرفاهة الذاتية مما يثرك جسييد المعرفة  اإلضييافة إلى -5

 بدراسة في علم النفس اإليجابيالسيكولوجية 
 التطبيقية:األهمية  

 :فيتظهر األهمية التطبيقية  
 لدك طالب كلية التربية. لتدفقا صبرة تنميةإعداد برناما تدريبي ل  -1
والتعرف على نتا جها  أو ااسييتذكارعند الدراسيية  صبرة التدفقتدريب الطالب على تطبيق   -2

 .مجااس الحياة المصتلفة فى المجااس التربوية وكافةاايجابية 
 فى إيجاد الظروف والعوامايمكن لنتا ا هذه الدراسييييييييية أن تسييييييييياعد كاًل من المعلم والمتعلم  -3

 .في موا ف التعلموالدوافع المهي ة لحدوع حالة التدفق 
 .والسلبي اإليجابيال اما عن الحياة والوجدان  تصميم مقياس لصبرة التدفق والرضا -4
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 :الدراسةأدوات 
 يلي:لس أدواس الدراسة فيما تمث
 )اعداد الباحثة( .القا م على صبرة التدفق البرناما التدريبي  -1
 Jackson et)إعداد  Flow State Scale( FSS-2التدفق ) صبرةمقياس  -2

al.,2008) وتعريب )الباحثة( ترجمة. 
 The Extended Satisfaction With Life عن الحياةال اما مقياس الرضا  -3

Scale (ESWLS) إعداد (Alfonso et al.,1996) )ترجمة وتعريب )الباحثة. 
 Positive And Negative Affect والسلبي اإليجابي وجدانال جدوا -4

Schedule (PANAS) إعداد (Watson et al.,1988)  ترجمة وتعريب
 .)الباحثة(

 الدراسة:حدود 
 يلي:تتحدد الدراسة الحالية بما  
المجموعة التجريبية  والتجريبي ذ  ييييييييييييبهالباحثة المنها  الدراسيييييييييييية: اسييييييييييييتصدمسمنها  -1

تنمييية الرفيياهيية  فيالتييدفق  صبرة قييا م علىال التييدريبي برنيياماالثر أالواحييدة؛ وذليي  لمعرفيية 
 )عينة الدراسة(. الذاتية لدى طالب كلية التربية
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المقيدين بالفر ة األولى بكلية  بمن الطال  صيييييديةاصتارس الباحثة عينة  الدراسييييية:عينة -2
 وبلغ 2014 -2013التربييية جييامعيية دمنهور تصصيييييييييييييي  علم نفس في العييام الجييامعي 

 .(0.577( وانحراف معيارك )سنة 18)عمرك  بمتوسط( طالبة 27) هاعدد
 الدراسة:خطوات 

 سارس صطواس الدراسة الحالية على النحو التالي:
 وكتابة اإلطار النظرك الدراسةاالمتعلقة بمتغيراس  مراجعة األدبياس والدراساس السابقة .1

التي تسعى الدراسة  ثم اانتهاء بصياغة فروض الدراسة الصلةاوتدعيمه بالدراساس ذاس 
 .هاالحالية للتحقق من

 .أدواس الدراسة إعداد .2
 الدراسة.اصتيار عينة الدراسة وحساب الصصا   السيكومترية لمقاييس  .3
 وذ  به التجريبي التصميم التجريبي الذك تسير عليه الدراسة الحالية وهو التصميم تحديد .4

هي المجموعة الواحدة الذك يتضمن التطبيق القبلي ألدواس الدراسة ثم المعالجة التجريبية و 
 من صالا البرناما التدريبيا ثم التطبيق البعدك ألدواس صبرة التدفق أبعاد التدريب على

 .تتبعيثم ال الدراسة
 صطواس:والتي تضمنس عدة  تطبيقيةإجراء الدراسة ال .5
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على عينة الدراسة حيع تم تطبيق  أدواس الدراسة في صورتها النها ية  بلياً  أ[ تطبيق-5] 
الوجدان  –عن الحياة ال اما  )الرضاالذاتية  ومقاييس الرفاهةمقياس صبرة التدفق 

 عينة الدراسة. بصورة فردية على اايجابي والوجدان السلبي(
على عينة عند اانتهاء من تطبيق البرناما التدريبي  تطبيق أدواس الدراسة بعدياً  [ب-5]

 .للقياس البعدك الدراسة للحصوا على البياناس الكمية
على   هور من التطبيق البعدك )التطبيق التتبعي( 3مرور  تطبيق أدواس الدراسة بعد [ج-5]

 .للقياس التتبعي عينة الدراسة للحصوا على البياناس الكمية
  .تحليا البياناس إحصا ًيا .6
 .ذاس الصلةتفسير نتا ا الدراسة في ضوء اإلطار النظرك والدراساس  .7
 صياغة التوصياس والبحوع المقترحة. .8

 األساليب ااحصا ية المستصدمة:
 Statistical Package of Socialحصيييييييييا ياإلاسيييييييييتصدمس الباحثة البرناما 

Science (SPSS 19) ااسييييياليب ااحصيييييا ية  لمعالجة نتا ا الدراسييييية حيع اسيييييتصدمس
 التالية:

 .والرفاهة الذاتية النفسيلوصف نوع العال ة بين أبعاد صبرة التدفق  ارتباط بيرسون معاما[ أ]
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وذل   المترابطةالتحليا تباين القياسييييييييييييييياس المتكررة للعيناس  Friedmanاصتبار "فريدمان" [ ب]
لحسيييييياب دالة الفروق بين متوسييييييطاس رتب درجاس أفراد المجموعة التجريبية في القياسيييييياس 

 المتكررة على مقاييس الدراسة.
-فتراس القياس المصتلفة) بلي البعدية بين إلجراء المقارناسWilcoxon اصتبار ويلكوكسييييييون[ ج]

إجراء حسييييييييييييييياباس  بعي( لكا بعد من أبعاد التدفق وكذل  أبعاد الرفاهة الذاتية. وتمتت-بعدك
لحسييييياب حجم تبثير البرناما على متغيراس  (r) التبثير حجما و تصيييييحيح بنفورني :يدوية مثا

 الدراسة.
 .اارباعياس[ د]
متوسطاس رتب درجاس  بين الفروق دالة لحساب Mann–Whitneyوتني" – "ماناصتبار[ هييييييييي]

 الرفاهة الذاتية. في صبرة التدفقضي فمرتفعي ومنص
 :نتائج الدراسة

 توصلس الدراسة إلى النتا ا اآلتية:
توجد فروق ذاس دالة إحصا ية بين متوسطاس رتب درجاس عينة الدراسة في مقياس صبرة  .1

 ح القياس البعدك)القبلي والبعدك والتتبعى( لصال القياساس المتكررة في النفسيالتدفق 
 .وكان حجم التبثير مرتفع

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
سات التعليمية المؤساالختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.المؤسساتو  فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –نهور كلية التربية جامعة دم –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 عالمياو قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 عالميا  علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  و نالقسم

 كك

عينة الدراسة فى مقياس درجاس  اس رتبتوجد فروق ذاس دالة إحصا ية بين متوسط .2
 البعدك قياسلصالح الوالتتبعى(  القبلي والبعدك) قياساس المتكررةفي الالرفاهة الذاتية 

 .وكان حجم التبثير مرتفع
 منصفضيو لطالب مرتفعي ادرجاس  اس رتبتوجد فروق ذاس دالة إحصا ية بين متوسط .3

 .النفسيصبرة التدفق لصالح مرتفعي  في الرفاهة الذاتية النفسيصبرة التدفق 
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Eman Ramadan Mohamed Abo El-Makarm (2015): The Effect of a 

Training Program Based on the Flow Experience for Developing 

Subjective Well Being for A sample of Education Students, A Thesis 

submitted for Master Degree in Education:  "Educational Psychology" 

Summary of the Study 
Introduction:  

The concept of flow is placed among the most important ones 
associated with the positive psychology movement. It is an internal 
psychological state that makes a person feel merge with what he is doing 
and fully and rush focus with vitality on activities with a general sense of 
success in dealing with these them. The term flow is one of basic terms 
put forwarded by the Hungarian and American psychologist Mihaly 
Csikszentmihalyi, one of the founding fathers of positive psychology to 
become one of the popular terms in the field. 

The flow experience during various activities is associated with 
Subjective well- being; through openness to experience and create the 
challenge and enjoy, thus the flow experience dimensions have many 
positive effects on Subjective well-being, and hence achieve many 
educational goals. If the external drivers lend gravity to the task and 
performance, students are in need to have a desire to learn, not only in 
order to obtain an external reward, but also to deeply achieve the 
meanings, but the most important is that the student goes beyond the 
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initial bonus stage towards the love of those important internal and desire 
in educational performance. In fact, under Gaps in learning styles and 
teaching students who are still receptive to the information without the 
comfort without flow, and with lack of teacher interest in creating such a 
case during the learning process, which is reflected on the Subjective well-
being – dimensions; from here came the current study, which will test the 
effect of a training program based on the flow experience to develop 
subjective well-being for a sample of education students  

The problem of the study: 
The problem of study is determined by the following questions: 

1. What is the effect of a training Program based on the flow 
experience for developing subjective well-being for a sample of 
education students? 

This main question is divided into the following sub-questions: 
 1. What are the differences among the mean scores of the study 

sample arranged in repeated measurement (pre-posttest - 
iterative) on a scale of psychological flow experience? 

 2. What are the differences among the mean scores of the study 
sample arranged in repeated measurement (pre - post - iterative) 
on scale of subjective-well-being? 

3. Is Subjective-Wellbeing different between high and low 
psychological flow experience students? 
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Objectives of the study: 
The present study aims at: 

1. Verification of the success of the training program in the 
development of flow experience among a sample of the College of 
Education students who represent the future's teachers and 
subjected to a lot of challenges in their work. 

2. Verification of the effectiveness of the training program in the 
development of Subjective well- being. 

3. Identify the differences in subjective well-being between high and 
low students in flow psychological experience. 

The importance of the study: 
The importance of the present study emerged from the following folds: 

 Theoretical Importance: 
1. Expansion of knowledge in the field of study as a new trend in 

psychology, that may led to implications of the research in the Arab 
Studies. Perhaps the concept of flow in relation to the subjective well-
being may lead to apply implications in the teaching, learning processes 
and psychological counseling. 

2. It is the first experimental scientific study based on the flow at the Arab 
area (within the limits of the researcher). 

3. This study reveals the connection between subjective well-being and 
flow experience; and that may contribute to improve the students’ 
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performance within the learning process; leaving a positive impact on 
them when dealing with the challenges they face in the classroom. 

4. It provides a number of recommendations to activate the flow of 
experience in teaching and learning processes effectively develop, 
including subjective well-being. 

5. It may add to the psychological heritage new standards in subjective 
well-being, which enriches the body of psychological knowledge in the 
study of positive psychology. 

 Applied Importance: 
The results of the study may help in: 

1. Preparation of a training program for the development of flow 
experience at the School of Education students. 

2. Training students to apply flow experience when the study or recall 
and recognize the positive results in the areas of education and all 
the different areas of life. 

3. The results of this study will help both the teacher and the learner 
to create the conditions and predisposing factors and motivations 
of a state flow in learning situations. 

4. Design a measure of the flow experience, the extended satisfaction 
of life and positive and negative affect. 

Methodology: 
 Sample of the study:  
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The sample of the present study consisted of (27) females with 
an average age (18 years old), standard deviation (0.577): their 
University specialty is psychology, in the academic year 2013/2014, 
first year in Faculty of Education - Damanhour University.   

 Instruments of the study: 
1. The Training program on flow experience (prepared by the 

researcher). 
2. Flow State Scale (FSS-2(by: (Jackson et al., 2008); Translated 

by the researcher. 
3. The Extended Satisfaction with Life Scale (ESWLS) by :( Alfonso et al., 

1996) Translated by the researcher. 
4. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) by :( (Watson et 

al.,1988) Translated by the researcher. 

 Procedures of the Study: 
The current study included the following main steps:  

1. Reviewing the literature and the previous studies related to the 
present study variables, writing its theoretical background, and 
formulating the study hypotheses.  

2. Preparing the study Instruments (Flow State Scale, the Extended 
Satisfaction with Life Scale, Positive and Negative Affect Schedule 
and checking its validity and reliability.  
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3. Determining the appropriate experimental design for the current 
study which is a quasi-experimental design with a single group, 
includes the tribal application of tools for the study and the 
experimental treatment, a training on the dimensions of the flow 
experience through the training program, and then post the 
application for study tools and iterative.  

4. Conducting the applied study, which included several steps: 
[4-a] pre training program application of the final form of 
instruments on the study sample.  
[4-b] post training program application of the final form of 
instruments on the study sample. 
 [4-c] re-application of tools after 3 months of post application 
(iterative application) on a sample study for quantitative data to 
measure the iterative 

5. Analyzing the data and validating the hypotheses using the 
appropriate statistical techniques.  

6. Explaining and discussing study results in the light of the 
theoretical background and the previous studies.  

7. Formulating recommendations and the further researches.  
 Statistical treatment: 
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The researcher used the Statistical Package of Social Science (SPSS 
19) to address the results of the study the following statistical 
methods were used: 

 [A] "Friedman test " for the analysis of repeated 
measurements of samples correlated variation, so as to 
calculate the significance differences between the mean 
scores arranged members of the experimental group in 
repeated measurements to study metrics. 
[B] Wilcoxon test to make a posteriori comparison between 
different measurement periods (Tribal-Dimensionally-Trace) 
after each of the dimensions of the flow as well as the 
dimensions of Subjective well-being. It was a hand accounts 
procedure such as: Correction Benforni, and effect size (r) to 
calculate the size of the impact of the program on the 
variables of the study. 
[C] Quarters. 
[D] test, "Mann - Whitney" to calculate the significance 
differences between the mean scores arranged high and low 
flow experience in Subjective well-being  

Summary of the study results: 
1.  There are statistically significant differences between the mean 

scores of the study sample arranged in a measure of psychological 
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flow experience in repeated measurements (pre and post and 
iterative) in favor of telemetric and was the size of a high impact. 

2. There are statistically significant differences between the mean scores 
of the study sample arranged in subjective-well-being measure in 
repeated measurements (pre and post and iterative) in favor of 
telemetric and was the size of a high impact. 

3. There are statistically significant differences between the mean scores 
of students arranged high and low psychological flow experience in 
subjective-well-being for the benefit of the high of psychological flow 
experience. 
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