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 الملخص:  

ادي في  تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية البرنامج اإلرش 

تنمية التدفق النفسي وأثره على ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي لدى عينة من  

( للتحقق  121المسنات المقيمات بدور الرعاية  ، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 من الخصائص السيكومترية . 

( مسنة وعلى هذا تم اشتقاق عينة  94أما العينة األساسية  فقد تكونت من )

يبية من العينة األساسية بعد تطبيق األدوات، وقد بلغت عينة تطبيق  الدراسةالتجر

( مسنة تم تقسيمهن إلى مجموعتين ضابطة و تجريبية ، وقد  24البرنامج) 

 روعى تكافؤ العمروالدرجة على  متغيرات الدراسة موضع القياس .  

   -وقد كشفت نتائج الدراسة :

لدى المسنات المقيمات في دور   عن فاعلية البرنامج في تنمية التدفق النفسي

 الرعاية 

كما كشف أيضا عن تأثير البرنامج على الذكاء االنفعالي حيث أشارت الدراسة إلى  

ية مقابل المجموعة الضابطة ، وأشارت  ارتفاع متوسطات درجات المجموعة التجريب 

نفسي  الدراسة  أيضاإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من مقياس التدفق ال

ومقياس الذكاء االنفعالي في القياس التتبعي مما يؤكد على فاعلية البرنامج.  كما أكدت  



د المجموعة التجريبية على متغير الذكاء االنفعالي الدراسة على إمكانية التنبؤ بأداء افرا 

 بمعلومية الدرجة على متغير التدفق النفسي . 

تدفق النفسي ، الذكاء االنفعالى .  : البرنامج االرشادى ، ال الكلمات المفتاحية  
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Counseling program effectiveness in 

developing psychological flow and its effect 

on emotional intelligence among a sample 

of elderly women residing in care homes. 

Abstract: 

 

The current study aims to reveal the effectiveness of 

the counseling program in developing psychological flow and 

its effect on raising of emotional intelligence among a sample 

of elderly women residing in care homes. The study sample 

consisted of (121) to verify psychometric properties. The main 

sample consisted of (94) elderly women. Therefore, the 

experimental study sample was derived from the main sample 

after applying the tools. The sample of the program 

application reached (24) elderly women were divided into 

control and experimental groups. Equivalent age and degree 

were taken into account in the study variables under 

consideration. The results of the study revealed the 

effectiveness of the program in developing psychological flow 

among elderly women residing in nursing homes, and also 

revealed the impact of the program on emotional intelligence. 

As the study indicated the high mean scores of the 



experimental group versus the control group, the study also 

indicated that there were no statistically significant differences 

in both the psychological flow scale and the emotional 

intelligence scale in the follow-up test , which confirms the 

effectiveness of the program. The study also confirmed the 

possibility of predicting the performance of members of the 

experimental group on the emotional intelligence variable by 

the degree information on the psychological flow variable. 

Keywords: counselling program ,psychological flow , the 

emotional intelligence  
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ل الشاالل إن التقدم في العمر أمر حتمى؛ والسالمة الصحية لهذه الحياة هي الشغ 

للعلوم الطبية، ونوعية هذه الحياة هي محور اهتمام العلوم اإلنسانيه و االجتماعياة، األمار 

الذي يدفعنا نحو دراسة كل ما يتعلق بهذه الفئة وخاصة أناه واجاد ديناي دعات إلياه كال 

الشرائع السماوية وواجد إنساني ايضا ؛ فهؤالء هم من أعطوا وبذلوا أقصاى الجهاد فاي 

بنااء وفاي إنجااا ماا أ ساند إلايهم مان مهاام، كماا أناه اتجااه اقتصاادي؛ حياث إن تربية األ

المنظومة االقتصادية الحديثة ترى أنه البد من استثمار كافاة الماوارد البشارية الموجاودة 

ع علاى  في المجتمع سواء عن طريق االستفادة من إمكانياتها أو العمل على أال تصاب  عبئاا

 المجتمع.  

ملاايء بكثياار ماان المشااكالت سااواء المشااكالت الصااحية،  ومجااال المساانين 

االقتصادية، النفسية واالجتماعية؛ ومما ال شك فيه أن االهتمام بالجاناد النفساي، يانعكس 

ويمتاد  بشكل واض  على الجاند الصحي؛ مما يساعد في الحد من تكلفة الرعاية الصحية

 Izguttinov2019جيشنوفهذا األثر إلي المنظومة االقتصادية حيث أشارت دراسه اس

الى أن هناك حاجة ملحة إلستراتيجيات مجتمعية خاصة قائمة على  البرامج التي تتضمن  

النشاط البدني والنفسي لمواجهة عدء تقدم السن خاصة مع إطالة العمر الناتج عان التقادم 

ق علياه الطبي ، ومن المالحظ أنه في اآلونة األخيرة، وجه العلماء أنظارهم تجاه مما يطل

  علم النفس اإليجابي، وقد بدأ التأصيل الفعلي لهذا المفهوم على يد العالم ماارتن سايلجمان

Seligman  Martin وقد استقطد هذا المجاال عدياداع مان العلمااء، مان بيانهم ميهاالي



الذي أشار إلى أن الدماغ البشري يستناف الكثيار   Csikszentmihalyتشيكانتميهالي  

ث السلبية، التي تتضمن المخاطر أو احتماالت التهدياد، وبالتاالي يكاون في معالجة األحدا

التركيا على االنفعاالت والمشاعر السلبية ، وعاادة ماا تاياد هاذه المشااعر السالبية علاى 

الشخص ؛ حياث تفارع علياه أسااليد محاددة، ونتيجاة لهاذه السالبية ياتم فقاد اإلحسااس 

ة في االندماج ببعع األنشطة الحياتياة التاي بالذات كما يواجه بعع األفراد صعوبة بالغ

 تجلد لهم الرضا والسعادة ويفضلون الجلوس والخمول والبالدة.  

في حين أنه يمكن للشخص أن يشعر باالنغماس والتركيا التام مع ما يقوم به  

واالندفاع بحيوية نحو األنشطة مع إحساس عام بالنجاح في التعامل مع هذه األنشطة 

  Flow Psychologicalى بالتدفق النفسيوهي ما ي سم

(Csikszentmilhaly,199:234  ) 

وتمثل حالة التدفق النفسي العامل الحاسم في تكوين المعناى والهادف مان الحيااة وإضافاء 

 المغاى والقيمة عليها.  

ومما ال شك فيه أن التعرف علاى المشااعر و تحديادها والتعبيار عنهاا والتميياا 

وضاارورة ماان ضاارورات التواصاال االجتماااعي، وافتقادهااا أو  بينهااا، خاصااية إنسااانية

قصرها يعد عائقاا مان عوائاق تحقياق الصاحة النفساية، والتادفق النفساي يتاي  للفارد بماا 

يضفيه من معنى على الحياة واالستمتاع بدرجة عالية بوعي تام، ي سهم في تكاون قادرات 

مع اآلخارين، بنجااح فضاال عان انفعالية جيدة في تحقيق كفاءة داخلية تسهم في التواصل  

 الشعور باالنسجام الداخلي وهو ما يطلق عليه الذكاء االنفعالي.  

إلااى أن الااذكاء االنفعااالي هجااين ماان تفاعاال  Bar-on 2006أون -حيااث أشااار بااار   

مجموعة من المهارات والكفاءات والميسرات الوجدانية واالجتماعية التي توثر فاي قادرة 

التعامل معهاا؛ وكاذلك فهام اآلخارين واالرتبااط بهام والتعامال ماع الفرد علي فهم نفسه و

متطلبات الحياة اليومية ومجابهاة التحاديات والضاغوط؛ وهاو األمار المهام لفئاة المسانين 
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باإلضافه إلي طبيعة المرحلة العمرية التاي لهاا خصائصاها التاي تمياهاا؛ حياث أشاارت 

  151جريت علي عينة قوامهاا والتي أ   saad ,o & etal.,2019دراسة سعد وآخرون 

ع إلااى أن هناااك حالااة ملحااة إلجااراء دراسااات مسااتقبلية للااذكاء اإلنفعااالي والتراجااع  مساانا

 luqueالمعرفي الذي يعاني منه المسنون ،كما أشارت دراساة لوكاو بوليادو وأوجيساتو

,Pulido & Augusto 2018   فاي ماراجعتهم لكثيار مان الكتاباات العلمياة وإجاراء

إلى أن هناك عالقة وثيقة بين نوعية الحياة والذكاء اإلنفعالي لدى المسانين وقاد   تحليل لها

أ وصى االباحثين أنه البد من تحسين نوعية الحياة لدى كبار السان لاياادة مساتوى الاذكاء 

 االنفعالي . 

 مشكلة البحث:  

ع بعااد يااوم و فااي ظاال التغياارات االقتصااادية   مااع تاايااد حاجااة المساانين يومااا

اعيااة الحادثااة انتشاارت بعااع الظااواهر المسااتجدة علااي مجتمعنااا؛ ومنهااا إيااداع واالجتم

ع عان ظاروف  المسنين في د ور تشرف على رعايتهم والعناية بهام ساواء أكاان ذلاك ناتجاا

اقتصادية؛ حيث تْرك األد أو األم المسكن ألحد األبناء واتجه كالهما إلى دور رعاية ،أو 

بأيديهم في دور رعاية لعدم تفرلهم أو أن األباوين قاد أحدهما او أن األبناء قد وضعوهما  

ذهبا بمحع إرادتهما ليقيما فى دور رعاية لرعاية وتدبير احتياجاتهما، أو تلبية للمشااعر 

الناجمة عن طبيعة المرحلة العمرية بما فيهاا مان مشاكالت نفساية وإجتماعياة تتمثال فاى 

 ي وايادة وقت الفراغ.انحسار األدوار ونقص الدخل وضيق المجال االجتماع

والكثير مان المشاكالت التاي أوردتهاا األبحااث؛ حياث أشاارت بعاع األبحااث  

واإلحصائيات إلى تاايد عدد المسنين في العالم أسره نتيجاة التقادم الطباي الماذهل؛ ومان 

بينهم مصر فقد أكد الجهاا المركاي للتعبئة العامه واالحصاء فى تقريره السانوي اناه قاد 

ملياون مسان األمار الاذي يتطلاد  6.5إلاي    1/1/2019لمسنين في مصار فاي  بلغ عدد ا

ع اساتجابة لكافاة الشارائع الساماوية  دراسة كافة المتغيرات لهذه الشريحة الضاخمة وأيضاا

التى دعت إلى ضرورة االهتمام بهذه الفئة العمرية فضالع عان كثيار مان الدراساات التاي 



فساية التاى تاؤثر علاي الجاناد الصاحي؛ فمان أشارت إلى معاناة هذه الفئة من مشكالت ن

علاي التاراث السايكولوجي   Munoz  2019خالل الدراسة التحليلية التاي أجراهاا مناوا

حياث توصال إلاى  2018الاي   1997وتقييم األبحاث التى أ جريت علي المسنين من عام  

 أن المشكالت النفسية تؤثر علي الصاحة العاماة للمسانين، األمار الاذي يتطلاد  ضارورة 

التدخل لمساعدة كبار السن؛ فالحاجة ماسة إلى كثير من البرامج التدخلية وخاصة أن هاذه 

المرحلة تتسم بفرط الحساسية؛ األمر الذي يحتاج معه إلى برامج إلدارة االنفعاالت بشاكل 

جيد؛ حتى يستطيع المسن أن ينعم بحياته داخل الدور التي يقيم فيها وأن يصل إلاى درجاة 

حو ما يمارسه من نشاط، ونحو الشعور باالبتهاج والصفاء الذهني؛ وصاوالع من الحيوية ن

. وهاو ماا Psychological flowللرضا الداخلي وهو ما يطلاق علياه التادفق النفساي 

 & Bartholomaeusيتفق مع نتائج الدراسة التي أجراها كال مان بااراو و آخارون 

etal.,2019 السعععاد  ل تطبيااق برنااامج حيااث توصاالوا إلااى النتااائج التاليااة ماان خااال"

عن وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين المجموعاة التجريبياة والمجموعاة   والمرونة

 الضابطة على مقياس العالة االجتماعية . 

وقد أوصت الدراسة؛ أنه البد من تحسين الصحة النفسية لما لها من أثر كبير على الحالاة 

 الصحية بشكل عام . 

 لة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية : ومن هنا تتبلور مشك 

ما مدى فاعلية برنامج إرشادي في تنمية التدفق النفسي وأثاره علاى الاذكاء االنفعاالي   -1

 لدى المسنات المقيمات في دور الرعاية؟  

 ومن هذا التساؤل يتفرع عدة أسئلة :

للمجموعة الضاابطة علاى مامدى اختالف بين متوسطي رتد القياسين القبلي والبعدى  -أ  

 كل من مقياس التدفق النفسي ومقياس الذكاء االنفعالي لدى المسنات ؟  
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ما مدى إختالف بين متوسطي رتد القياسين القبلاي والبعادي للمجموعاة التجريبياة   –د  

 ؟ عالي لدي المسنات ؟وفى اى اتجاه  علي كال مقياسي التدفق النفسي ومقياس الذكاء االنف

ختالف بين متوسطي رتد القياس البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية ما مدى ا  -ج  

 على كال مقياسي التدفق النفسي والذكاء االنفعالي ؟وفي اى اتجاه ؟ 

ما مدى اختالف بين متوسطي رتد القياسين البعادي والتتبعاي للمجموعاة التجريبياة   –د  

 ى اى اتجاه ؟ علي كال مقياسي التدفق النفسي والذكاء اإلنفعالى ؟ وف

هال يمكان التنبااؤ باأداء المجموعاة التجريبيااة علاى متغيار الااذكاء االنفعاالي بمعلوميااة -ه 

 الدرجة على متغير التدفق النفسي ؟ 

 أهداف الدراسة:  

التحقق من مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي في تنمية التدفق النفسي لادى المسانات  -1

 -حقق مما يلى :المقيمات في دور الرعاية. وذلك من خالل الت

الكشف عن الفروق بين متوسطي رتد القياسين القبلي والبعدى للمجموعاة الضاابطة   –أ  

 على كل من مقياس التدفق النفسي ومقياس الذكاء االنفعالي لدى المسنات ؟  

الكشف عن الفروق بين متوسطي رتد القياسين القبلي والبعادي للمجموعاة التجريبياة   -د  

 دفق النفسي ومقياس الذكاء االنفعالي لدي المسنات ؟ وفى اى اتجاه  ؟  علي كال مقياسي الت

الكشااف عاان الفااروق بااين متوسااطي رتااد القياااس البعاادي للمجمااوعتين الضااابطة  -ج 

 والتجريبية على كال مقياسي التدفق النفسي والذكاء االنفعالي؟و في اى اتجاه ؟ 

دي والتتبعااي للمجموعااة الكشااف عاان الفااروق بااين متوسااطي رتااد القياسااين البعاا -د 

 التجريبية علي كال مقياسي التدفق النفسي والذكاء اإلنفعالى ؟ 

 إمكانية التنبؤ بالذكاء االنفعالي بمعلومية الدرجة الخاصة بمقياس التدفق النفسي. -2



 أهمية الدراسة:  

 األهمية النظرية:    -أ

تنتمااي لعلاام الاانفس  مساايرة الدراسااة الحاليااة لالتجاهاات العالميااة المعاصاارة؛ حيااث إنهاا

 االيجابي الذى يهدف إلى تنمية وتحسين قدرات اإلنسان.  

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية المرحلة العمرية التي يتناولها البحث وهاي مرحلاة   -2

الشاايخوخة بمااا فيهااا ماان ضااعف علااى كافااة المسااتويات الجساامية، والعقليااة، والنفسااية، 

 د من األبحاث.يواالجتماعية، و التي تحتاج إلى ما

كما تض  أهميتها من خالل وضع برنامج متخصص لهاذه الفئاة العمرياة يساتفيد مناه   -3

 دور المسنين وكافة القائمين على رعايتهم.

 األهمية التطبيقية:  -ب

تأتي أهمية الدراسة الحالياة مان أهمياة العيناة والمتغيارات موضاع البحاث وماا  -1

 الحالة النفسية للمسنين.    نتسفر عنه من نتائج يمكن تطبيقها لتحسي

 تفيد القائمين على رعاية المسنين فى التعرف على مواطن الضعف وكيفية العالج. -2

االستفادة من نتاائج هاذه الدراساة فاي تاوفير دورات تدريبياة تهادف إلاى إعاداد  -3

 متخصصين في التعامل مع كبار السن لتقديم الدعم الكافي لهم .

من خالل النتاائج التاى توصالت إليهاا الدراساة   جيمكن اإلستفادة من هذا البرنام -4

 فى ايادة كفاءة العاملين فى هذا المجال.  

 مصطلحات الدراسة:  

  Psychological flow  التدفق النفسي

يشير ميهالي إلى أن التدفق؛ النفسي هو حالة ينشغل فيها الفرد بنشااط ماا؛ حياث 
ع في ذلك الوقت و ع آخراع مهما كون هاذه التجرباة ممتعاة جاداع، ويقاوم تال يبدو أن هناك شيئا

 فيها الفرد بعمل ذلك مهما كلفه األمر لتحقيق هذا الشيء.                                  
(Kiili,k, 2005: 185)            
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ع بالدرجة التي يحصل عليها األفراد على مقياس التدفق النفسي.  وي عرف التدفق النفسي إجرائيا

 :  تعريف المسنين

هم األشخاص الذين بلغوا سن الستين أو تعدوها مان الجنسين،يتساموا بمجموعاة تغيارات 

تؤدي إلى عدم المرونة ومقاومة التغير والعجا عن التكياف ويصااحبهاانحدار فاي الحالاة 

إلاااى أن هاااذه المرحلاااة يطلاااق عليهاااا التشاااي   2002النفساااية، وتشاااير أباااو عاااوع 

senescence  * . 

 : البرنامج اإلرشادي

هو برناامج مخطاط فاي ضاوء أساس علمياة لتقاديم الخادمات اإلرشاادية جماعياا  بهادف 

مساااعدة أفااراد العينااة التجريبيااة علااى اكتساااد  بعااع المعااارف وعديااد ماان المهااارات 

 باالضافة إلى اكتساد وتعديل بعع االتجاهات . 

وت عرفه الباحثة إجرائياا  بأناه مخطاط تادريبي قاائم علاى توظياف بعاع مبااد  

رشاد االنتقائي؛ بحيث يتم مساعدة الفرد  على أن يشاعر بالراحاة والطمأنيناة مان أجال اإل

أن يحقق قدراع من الرضا الذاتي ، ومن ثم تعديل فاي اإلدراك وإطاالق القادرات الكامناة، 

وايادة التركياواالنتباه  فيستشعر بقيمة الوقت ؛فيضع بعع األهداف مان أجال االنجااا، 

 ن التدفق النفسي والذكاء االنفعالي.  وصوالع لدرجة عالية م

 الذكاء االنفعالي:    

أنه هجين من تفاعالت مجموعة مان المهاارات   Bor-on,2006يعرفه بارون 

والكفاءات والميسرات الوجدانية واالجتماعية التي تؤثر في قدرة الفارد علاى فهماه نفساه 

متطلبااات الحياااة اليوميااة  عوالتعاماال معهااا وتنميااة اآلخاارين واالرتباااط بهاام والتعاماال ماا

 ومجابهة التحديات والضغوط للمسنين.

 
وهي مرحلة عمرية ممتدة ما بعد الستين والتي يتعرع خاللها الفرد إلى سلسلة من التغيرات تباطؤ أو انحدار أو   *

 الجتماعية.  ا تقلص لألداء واألنشطة الفسيولوجية والنفسية و



 اإلطار النظري للدراسة 

 المحور األول 

 psychological flowالتدفق النفسي  

من المصطلحات التي طرحها عالم النفس المجري ميهالي تشايكا    flowمصطل  التدفق  

لعلام الانفس اإليجاابي  ن" وهو أحد العلمااء المؤسساي  Csikszentmihalyنتميهالي " 

"  optimal learningوترتبط حالة التدفق النفسي بما ا طلق عليها حالة التعلم المثلاي " 

أنها حالة من التركيا ترتقي إلى مستوى االساتغراق    "  mihalyوقد وصفها ميهالي " 

 المطلق لإلنسان تكمل جواند شخصيته.

ع ياارتبط ب flowويعااد التاادفق   ع نفساايا رة واضااحة بالتفاااؤل والتوقااع وصاامفهومااا

بالنواتج اإليجابية واالستبشار بالمستقبل إضافة إلاى اقتراناه باإلحسااس بالقادرة والفعالياة 

الشخصية في مقابل اليأس والعجا الذين هما قرينا التبلد النفساي والسالوكي، وتمثال حالاة 

ضافاء المغااى إوالتدفق  النفسي العامل االسمى فاي تكاوين المعناى والهادف مان الحيااة 

والقيمااة عليهااا، وقااد صاايغ هااذا المفهااوم ألول ماارة ماان قباال العااالم تشاايكانتميهالي 

Csikszentmihaly   والذي قادم مصاطل  التادفق النفساي بصاورة موساعة فاي إحادى

طرح فيها كيف تطور فكره إلى أن توصال إلاى هاذا   1995محاضراته في مدينة سيدني  

الحقيقية تتمثل في حالة الصفاء والساكينة المرتبطاة   ة دالمفهوم واستطاع أن يحدد أن السعا

 بالنشوة واالبتهاج واإلحساس بالتحرر من قيود المثيرات واألحداث الخارجية.

(Csikszentmihaly, 1997:7)   

والتعريف اللغوي للتدفق يتركا حول السيولة واالندفاع بقوة، فيقاال: دفاق النهار  

ع أي امتأل حتى يفيع الماء من  جوانبه، اندفق الماء وتدفق أي سال في شدة وقوة. دفقا

 ( 230، 2002)المعجم الوجيا،  
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 اصطالحياً:   

ع بصاورة تاماة فاي النشااط أو  فيعرف على أنه حالة يجد فيها المرء نفسه مندمجا

العماال الااذي يقااوم بااه مااع تجاهاال تااام الي أنشااطة أو مهااام أخاارى مااع تحقااق حالااه ماان 

رء بمجارد القياام بالفعال أو العمال أو أداء المهماه لاذاتها مالاالستمتاع الشخصاي يخباره ا

  واالستعداد للتضحية ، وبذل كل المجهود وتكريس كل الوقت إلنجاا هذه المهمة.    

                                           (csikszentmihaly,m 1999 : 4   ) 

ماا يحايط باه ، وهنااك شارطان   كما ي عرف علي أنه ذلك الشعور والسيطرة الكاملة علاي

لحدوث التدفق ؛ هما التركيا الشامل على إدارة النشاط ، أماا الشارط التااني الاذي يسابق 

 حالة التدفق فهو االعتقاد بالتواان بين تحديات الموقف والمهارات الشخصية.

 Ghani, & Ronney , 1994: 230 – 231 )   ) 

ثارة داخلية إيجابية يشارك فيهاا الفارد بعماق إوحالة ذهنية   -كما يعرف التدفق على أنه  :

 في األنشطة واألحداث المحببة للنفس.  

(Lutz & Guiry, 1994: 45) 

 schindehutte, Morris & Allen ,2006 :60 ويري شيندهوت وموريس وألن

أن التدفق هو الحالة النفسية الكامنة وراء ذروة األداء أو هو الطاقة المركاة التي   ) (

على رفاهية عالية وتشتمل على البعد الروحي واإلحساس بالبهجة ومقدار مرتفع   يتنطو

 من النشوة .  

أن التدفق  النفسي هاو حالاة ينشاغل   csikszentmihalyويؤكد ميهالي تشيكانتميهالي  

ع آخراع مهما فى ذلك الوقت وتكون هاذه  فيها الفرد في نشاط ما بحيث ال يبدو أن هناك شيئا

 جداع ويقوم فيها الفرد بعمل ذلك مهما كلفه األمر لتحقيق هذا الشيء. ةالتجربة ممتع

   (Kiili,k, 2005: 184)   



مع ما سبق؛ حيث تشير إلاى التادفق هاو االساتغراق  2009وتتفق آمال عبد السميع باظة 

التااام أو إنشااغال األداء، ساارعة األداء للوصااول إلااى مسااتوى عااال ماان األداء، الشااعور 

 ع الوعي بالامان والمكان أثناء األداء، نسيان احتياجات الذات.  افبالسعادة، انخ

 ومن خالل استعراع التعريفات السابقة نجد أن التدفق يتضمن:

 يقظة عقلية ت سهم باإلنشغال التام في النشاط .  -1

 االستغراق التام في النشاط أو عمل يساعد على التركيا واالنتباه .  -2

 كفاءة االدراكية .لاالتركيا واالنتباه يؤدي إلى  -3

الكفاءة اإلدراكية تساعد الفرد على الوصول إلى تحديد األهداف وتبسيطها وفاق  -4

 ما يتالءم مع قدراته وإمكانياته .

تبسيط األهداف وتحديدها ي سهم فى إتقان المهمة مما يساعد في ارتفااع مساتوى  -5

 التحدى.

 صى درجة.  قأامتالك الفرد الشعور بالتحدى يجعله يستثمر قدراته إلى   -6

الشعور باإلنجاا يقلل من التحديات؛ مما ي سهم في خفع حاالت التاوتر والقلاق  -7

 والشعور بالخوف .

يحدث السرور التلقائي إلى درجاة النشاوة ويصااحبها البهجاة والمتعاه الحقيقياة  -8

 بأداء النشاط .

 :  وطبقاً لما سبق

ة تجعال الشاخص يتفاانى يالتعرفه الباحثة؛ بأنه حالة نفسية داخلية يصاحبها يقظة عق 

 فيما يقوم به؛ مما يؤدي إلى الشعور بالحيوية واالنطالقة والنشوة . 

 :  ويعرف إجرائيا  

 أنه الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس التدفق النفسي.
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 Models of psychological flowالنماذج المفسره للتدفق النفسي  

ل محادد لهاذا المفهاوم ؛ نظارا لحداثتاه علاي في حقيقة األمر ال توجاد نظرياات بشاك

الاارلم ماان أنااه يمتااد جااذوره إلااى التأصاايل النظااري الااذي وضااعه العااالم ساايلجمان 

Seligman   عن االندماج فاي الحيااة وماا أساماه بمصاطل  المعناىmeaningness 

 -وسنعرع فيما يلى بعع من أهم هذه النماذج :

 :    Csikszentmihalyنموذج تشيكانتميهالي   –أ  

بين التدفق النفسي  وبين ما   Csikszentmihaly 1996 ربط تشيكانتميهالي

ع بأن  Optimal Experienceيسميه بالخبرة المثلى   ؛ لكونها تحقق للفرد إحساسا

قدراته ومهاراته مناسبة؛ لتمكينه من مواجهة التحديات والمصاعد التي يواجهها في 

ع يجعله يجود  إطار عام من التوجه لتحقيق هدف ينظم أفعا له، ويوجهها توجيهاع صحيحا

من آداءاته بصورة تلقائية وبحالة من التركيا الشديد لالنتباه مع لياد تام للوعي بالذات  

ودون اقتران هذه الحالة بأية مخاوف أو صيغ قلق  

(Csikszentmihaly,1997:14)                                                        

                        

أكاد علاى وجاود قياود أو عقباات قاد تحاول دون اساتمتاع   Mihalyكما أن ميهاالي  

البشاار بالحياااة؛ ماان أهمهااا االنشااغال التااام بااالخوف ماان تقييمااات اآلخاارين وماان أحكااام 

يتضمن تجااوا ضاوابط  Ecstasyاآلخرين، وأشار إلى أن اإلحساس بالنشوة واإلبتهاج 

النسبي من قيود األنا اإلنسانية؛ إضافة إلى تجاوا روتين الحيااة   أو قيود األنا؛ أي التحرر

اليومية العادياة مماا يتطلاد ولاوج طارق حيااة متنوعاة أو أنشاطة حيااة ثرياة، ويوضا  

 ( 1ما يقصده بخبرة التدفق من خالل المخطط التوضيحي شكل )  Mihalyميهالي 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 -وفق هذا النموذج فإن :

عناادما تكااون التحااديات أو المطالااد مناساابة للقاادرات  ثالتاادفق النفسااي يحااد -1

 .   Skills + Challenge = Flowوالمهارات التى يمتلكها الشخص  

يحدث القلق عندما تكون التحديات أو المطالاد أكبار مان القادرات أو المهاارات  -2

 .  Skills+ High challenges = Anxietyالتي يمتلكها الشخص

كون التحديات أو المطالد أقال بكثيار مان القادرات تيحدث الملل أو السأم عندما  -3

   High skills + law challenge= Apathyوالمهارات  

تحاادث الالمباااالة عناادما تكااون التحااديات أو المطالااد لياار مناساابة للقاادرات  -4

   law skills + law challenges = Boredomوالمهارات  

في قناة التادفق تتحارك خاارج إطاار إلى أن األنشطة المثالية    Mihalyكما يشير ميهالي  

من القيود والتحديات مع سيطرة المرء عليها واكتساد للمهارات التي تحرره مان الابالدة 

( نتاائج البحاوث الميدانياة وفقاا 2في شكل )  Mihalyالنفسية والسلوكية ويلخص ميهالي  

أثنااء التفاعال للمشاعر السلبية التي تنتاد البشر حسد التفاعل بين المهاارات والتحاديات  

 وأداء أنشطة حياتية متنوعة.  

 

 Flowتدفق 

High 

 

 Anxietyقلق 

 Flowتدفق 

  Apathyالمباالة  

 High 
 ( Nakata. Y .2004( نموذج التدفق )1شكل )
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جاااءت محاولااة جيرالااد  Gerald & Marttin1995نمااودج جيرالااد ومااارتين  -د

لوضع نظرية للتدفق  النفساي فاى ضاوء سامات  Gerald & Marttin1995ومارتين 

مان الشخصية ، وافترضوا وجود عالقاة باين التادفق  النفساي واإلباداع حياث يارى كال  

ضارورة أن يتاوافر فياه مجموعاة مان  Gerald & Marttin1995يرالاد وماارتين ج

السمات المعرفية واالنفعالية من أهمها االستغراق واالنشغال بالمهاام؛ وهاذا ال يحادث إال 

مع األشخاص الذين تتواان لديهم العالقاات باين القادرات والمهاارات مان جهاة وطبيعاة 

خاار هاام عااادة أشااخاص ذووا قاادرات مرتفعااة اآل األعمااال والتحااديات وعلااى الجانااد

ويفضلون بطبيعة الحال التعامل مع المهام والتحديات المرتفعة مما يدفعهم إلى نفس اتجاه 

  ما يسميه تشيكانتميهالى قناة التدفق النفسي.

                                    (Gerald & Marttin,1998:55-56  ) 

يرى مارتن سليجمان أن خبرة التدفق   MartinSeligman2002سليجمان  مارتين    -ج

 النفسى تدور حول ما أسماه بقضية المعنى وتتمثل فى ثالثة مستويات .
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وعلى هذا يرى سليجمان أن االندماج فاى الحيااة مماثال لمفهاوم التادفق والخبارة المثالياة 

تعاة والنشاوة إيجاابي؛ كالم أن وجود شاعور  وقد أكد سليجمان على  Mihalyلدى ميهالى  

ع باين المتعاة واإلشاباع الاذى  والوعى هو جوهر التدفق ، ويعتقد ساليجمان أن هنااك فرقاا

 مصدره التدفق كتناول طعام ، أو سماع  قطعة موسيقة .

فنحن نعيش خبرات سارة ممتعة لكنها ال تحدث تغييراع إال فى قوة محدودة تجعلناا نرلاد 

اد اإلسترخاء ، أما عندما ياتم اساتغراقنا فاى حالاة وتساهم فى إيججتنا الحالية  فى تلبية حا

على أن المتعاة   Seligmanالتدفق؛ فنحن نستثمر ثروة نفسية للمستقبل لذا أكد سليجمان   

عالمة على تحقيق النمو النفسي وعلى هذا فتحقيق المتعة سهل بينما تحقيق اإلشباع عمال 

 (2002:119)سليجمان ،                                             صعد جداع  

 أهمية التدفق:  

 أن التدفق النفسي  يكمن أهميته فيما:   Mihalyيرى ميهالي  

 يمنحنا فرصة للضبط والتنظيم والسيطرة على وعينا أو شعورنا.  -1

 النفسي  التدفق حدوث ( يوضح مستويات  3شكل )
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 يسم  لنا بالتطور واالادهار كأفراد. -2

 يمكننا من تشييد بنائنا النفسي. -3

 Optimal experienceبرة المثالية  يسم  لنا بالوصول على الخ -4

(Csikszentmihaly., M, 2003:180 – 190)  

 فى دراسته إلى أن التدفق يتضمن المضامين التالية:    Nakata 2006وقد أشار ناكاتا  

ففي حالة التدفق يتوافر لادى   challenge/skillالمهارة    –تواان بين التحدي   -1

ها و تتطابق مع المطالد التاي تقتضايالفرد إحساس بأن قدراته ومهاراته تتسق ا

 المهام واألعمال واألنشطة التي يقوم بها.

  Action – Awareness meaningاندماج الفعال ماع الاوعي واإلدراك  -2

مما يوجد سياق يتحقق فيه اندماج عميق جداع في المهام وبالتاالي صادور أفعاال 

ع ماا تكاون ذات طاابع سال س تصال باه إلاى ماا تلقائية ذاتية من قبل الفارد لالباا

 السلوكية.يعرف بالعادات  

ويقتارن باذلك إحسااس بالثقاة واليقاين  Clear Goalsأهداف شديدة الوضوح  -3

 فيما يتعلق بما يقوم به الشخص.  

ففااى حالااة  unambiguous feed backتغذيااة راجعااة مباشاارة فوريااة  -4

مان  التدفق يتلقى المرء تغذية راجعة فورية وواضحة، ويصاحد ذلك ثقة وتأكد

 دة الوضوح.  أن كل شيء يسير وفق خطة شدي

مع إحسااس  concentration on task at handتركيا شديد في المهمة  -5

 تام باالستغراق.  

؛ فالخاصاية المميااة لهاذا  sense of controlاإلحساس بالضبط والسيطرة  -6

 اإلحساس أن حالة التدفق النفسي تحدث دون مجهود شعوري. 

اإلهتماام بالاذات ؛ ف less of self consciousnessلياد الشعور بالذات  -7

 يتناقص إلى أن يصب  المرء متوحداع مع المهمة وجاء منها. 



فإما يتملاك الفارد  Trans formation of timeتبدل إيقاع الامن أو الوقت  -8

ع بالامن يمر بسرعة شديدة أو ببطء شديد.  إحساسا

ة كاون المارء فاي لايا وهاي Auto telic experiencesاالستمتاع الاذاتي  -9

ويستشعر الفرد أنه يرلد في القيام بالمهمة أو النشاط كفاية في حد حالة تدفق،  

 ذاته دون انتظار إثابات خارجية.  

(Nakata, Y.2006 ) 

مع معظم البااحثين فاي كتاباه "العقال  Danial Golman 2004ويتفق دانيال جولمان 

 لنفسي هو : التدفق ا "أن أساس  the Meditative mindالمحد للتأمل  

 المرء في فعله أثناء قيامه بالمهمة أو العمل الذي يقوم به. ذوبان وعي -أ

تركياا االنتبااه فااي انادماج واضاا  فاي التعامال مااع المهماة أو أداء العماال دون  -د

 انتظار نتائج.

 نسيان الذات مع وعي وإدراك . -ج

 وضوح األهداف. -د

 حالة نشوة وابتهاج.   -ه 

(Danial, G, 2004 :8-16)  

أن التدفق النفسي يمثل أقصى درجات في   Golmanوعلى هذا يؤكد جولمان 

تعايا االنفعاالت التي تخدم األداء في تعلم مهمة ما؛ فإذا استطاع الشخص دخول منطقة 

التدفق؛ فإن انفعاالته وعواطفه تنساد في اتجاه معين وتكون انفعاالت إيجابية مليئة  

 الملل من الفرد  جري من نشاطه الذهني وإذا تملك  بالطاقة والحيوية منتظمة مع ما ي

أو االكتئاد؛ فإن ذلك يحول دون الوصول إلى حالة التدفق ، كما يري أن تركيا االنتباه  

على العمل الجاري هو جوهر التدفق وعلى الرلم من أن التدفق يتطلد جهداع كبيراع  

  ون ذا نوعية شيقة بالرلم من بذلوحالة من التركيا العالي لبدء العمل فإن االنتباه هنا يك
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الجهد وبمجرد أن يبدأ تركيا االنتباه تتخذ حالة التدفق قوة ومع ذاتيته األمر الذي يؤدي  

إلى تخفيف االضطرابات االنفعالية؛ مما يولد شعوراع بأن الجهد المبذول قليل كما يعتقد  

 .  Golmanجولمان 

لتاادفق النفسااي تتمثاال فااي أن العناصاار األساسااية ل Golmanحيااث ياارى جولمااان 

ي الفرد في فعله أثناء قيامه بالمهمة أو أداء العمل دون إهتمام يذكر بالنتائج )العمل ذوبان وع

لذات العمال دون انتظاار نتيجاة أو مكافاأة( نسايان الاذات ماع وعاي وإدراك تاامين للنشااط، 

اف، مسااتوى مناسااد ماان المهااارات لمااا يتناسااد مااع المطالااد البيئيااة، وضااوح األهااد

 .األهداف فضالع عن حالة من النشوة واالبتهاج واالستمتاع الذاتيواالستجابات المناسبة لهذه  

 ( 22: 2013) أبو حالوة،  

وطبقا للنماذج والتعريفات التى تناولت مفهوم التدفق النفسي ؛ فإن التدفق النفسي هو حالة  

سن أداء الفرد بشكل إيجابي  نفسية إيجابية تنساد فيها المشاعر الوجدانية، وبالتالى يتح

ع لما يشير إليه المغااى  على فإن حالة التدفق  النفسي تسير   2015كافة المستويات وطبقا

 -فى ثالث مستويات:

 التخفيف من االضطراد االنفعالي مع الشعور بالراحة النفسية . -أ

 تيسير القيام بالعمل دون بذل أى مجهود عقلي وجسدي كبيرين .   -د

الذى يجعل الفرد يستثمر قدراته  ما على المستوى نغماس في مهمة االنشغال واال   -ت

العقلية ، ومهاراته الوجدانية إلى أقصى درجة ، والمساهمة فى تحسين نوعية  

القرارات التى يتخذها باإلضافة إلى ماسبق ؛ فإن حالة السعاده والشعور بالرضا  

لنسبي واالتاان  تساعد على تنظيم األفكار كما تؤدى إلى حالة من الهدوء ا 

ا يساهم فى تقييم أفضل النفعاالت الشخص وكذلك رؤية أفضل  االنفعالي ؛ مم

 النفعاالت اآلخرين وهو ما يعرف بالذكاء االنفعالى.  



    Emotional intelligence  الذكاء االنفعالي

 إن إدراك الفرد الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية، وفهمها وصيالتها بوضوح وتنظيمهاا

ع لمراقبة وإدراك دقيق ال نفعااالت اآلخارين ومشااعرهم للادخول معهام فاي عالقاات ؛وفقا

انفعالية اجتماعية إيجابياة تسااعد الفارد علاى الرقاي العقلاي، واالنفعاالي والمهناي وتعلام 

 المايد من المهارات اإليجابية للحياة وهو ما يعرف بالذكاء االنفعالي.  

 Mayer, Salovey & Caruso,2000روسو حيث يرى كل من مايروسالوفى وكا 

أن الذكاء االنفعالي عبارة عن مجموعة من القدرات التى تمكن الفرد من مراقبة مشاعر  

الذات واآلخرين ، والتعبير عن تلك المشاعر والتمييا بينهما ، واستخدام هذه المعلومات 

 فى توجيه التفكير والتنظيم الذاتي.

 Mayer, Salovey & Carusoسالوفي وكاروساو وعلي هذا فيعرفه كل من مايرو

أن الذكاء االنفعالي هو مجموعة من القدرات التي تفسر انفعااالت الفارد المتغيارة   2000

بشكل دقيق وأن الفهم األكثر دقة لالنفعال يقود إلى حل أفضل للمشاكالت فاي حيااة الفارد 

 االنفعالية.

وعة من العمليات  ه مجم( بأنZee & schakel,2002:104ويعرفه اى وشاكيل )

المعرفية التى تمكن الفرد من التمييا بين مشاعره وانفعاالته ومشاعر اآلخرين  والقدرات  

 وانفعاالتهم واستخدام هذه المعلومات فى توجيه التفكير واتخاذ اإلجراءات . 

أنه هجين من تفاعالت مجموعة من المهارات   Bar-on, 2006اون  -ويعرفه بار

تي تؤثر في قدرة الفرد على فهم نفسه  يسرات الوجدانية واالجتماعية الوالكفاءات والم

والتعامل معها وفهم اآلخرين واالرتباط بهم والتعامل مع متطلبات الحياة اليومية 

 ومجابهة التحديات والضغوط. 

(Bar-on, 2006: 20-25) 
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على   ( بأنه القدرةsolloway & catright, 2008:2بينما يري سولواى وكاتريت ) 

عر اآلخرين لتحفيا أنفسنا على إدارة االنفعاالت جيداع فى  اعرنا الخاصة ومشاإدراك مش

 أنفسنا وفى عالقتنا مع اآلخرين .

فااي أن  Bar-onاون  –مااع بااار  2010ويتفااق علااى الاهرانااي سااري محمااد 

الذكاء االنفعالي هو القدرة على فهم الشخص لذاته واآلخرين بصورة كافية والتعبيار عان 

على نحو تكون فيه انفعاالته عقالنية مما يساعد علاى االنفعاالت بصورة مالئمة وصحية  

 القيام باألداء الوظيفي الناج  في الحياة بصورة عامة.

ع لما سبق يتض  أن: الذكاء االنفعالي يرتبط بمجموعة من القادرات العقلياة  وطبقا

طريقااة تسااهم فااي ردود أفعااال المتعلقااة بمعالجااة المعلومااات العاطفيااة أو االنفعاليااة ب

 ية ؛ مما يسهم في تحسين اإلدراك أو ما يطلق عليه اإلدراك الجيد.موضوع

وعلى هذا تعرفه الباحثة: بأنه قادرة الفارد علاى فهام ومعرفاة انفعاالتاه والقادرة 

علاى ضابط وإدارة هااذه االنفعااالت بطريقاة صااحيحة ؛ باإلضاافة إلاى قدرتااه علاى فهاام 

 خرين.وإدراك انفعاالت اآل

لتي يحصل عليها المفحوص إذا ما طباق علياه مقيااس ويعرف إجرائيا بالدرجة ا

 الذكاء االنفعالي.  

  Emotional intelligence النماذج المفسر  للذكاء االنفعالي:

أول مان اساتخدما مفهاوم الاذكاء االنفعاالي  وذلاك  Mayer & Salovey 1995يعاد 

ت ، ثم تطاور هاذا لفروق بين األفراد في االنفعاالأثناء محاولتهما تطوير طريقة لدراسة ا

حيث ظهر بوضوح في كتاباه الشاهير "الاذكاء   Golmanالمفهوم على يد العالم جولمان  

 االنفعالي" والذي تناول فيه ما أسماه بالعقل االنفعالي .

والذكاء االنفعالي أحد المفااهيم الحديثاة فاي التاراث السايكولوجي ، وقاد أطلاق علياه فاي 

و الذكاء العاطفي (، وتبرا أهمية الاذكاء االنفعاالي مان ع الكتابات )الذكاء الوجداني أبع

ع من استعداد رئيساي كقاوة مسايطرة تاؤثر فاي كال القادرات البشارية األخارى  كونه نابعا



ع، كما تظهر أهميته أيضا لكونه مهارة ناجماة مان مهاارات المعرفاة والكفااءة  ع وسلبا إيجابا

 الوجدانية.

الاذكاء الوجاداني ، بعضاها نمااذج معرفياة عقلياة هناك الكثير من نماذج   ة األمرفي حقيق

وأخرى نمااذج مختلفاة ؛ حياث أولهاا النمااذج العقلياة وهاي التاي ترتكاا علاى المشااعر 

وتفاعالتها مع الفكر ويمثلها نموذج " ماير وسالوفي" أماا النمااذج المختلطاة فهاي تاربط 

أون  –وذج بااار صااية ويمثلهاا نمااوذج جولمااان، ونمااباين القاادرات العقليااة وساامات الشخ

 وليرهما.

 Ability of Models of Emotionalاوال : نمعاذج القعدر  للعذكاء االنفععالى: 

intelligence   

ويرى أصحاد هذا النموذج ، أن الذكاء االنفعالى قدرة عقلية تعمل في المجاال االنفعاالي 

 ومنهم:

 (  Mayer & Salovey, 1997نموذج ماير وسالوفى ) -1

ع للذكاء االنفعالى ينظران فيه للذكاء  Mayer & Saloveyوفى اقترح ماير وسال نموذجا

االنفعالي ؛ على أنه مجموعة من القدرات العقلية المرتبطاة بتجهياا ومعالجاة المعلوماات 

 االنفعالية ، والذكاء االنفعالي بوصفه تجهيا و معالجة للعمليات االنفعالية ، يتطلاد ثاالث

 الت ، تنظيم االنفعاالت و االستخدام االمثل لها.خطوات أساسية ؛ ادراك االنفعا

(Zee & wabeke, 2004:244 ) 

  :  Elderنموذج لندا إلدر   -2

وتؤكد إلدر على أن هناك ارتباط بين الذكاء والمشاعر من خالل ما يعرف بالتفكير الناقاد 

 فكر السليم وتحديد الرلبات.كرباط هام مسئول عن الحكم الصائد وااللتاام بال

 (Mayer & caruso.,d 2004) 
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 Mixed Models ofثانيععا : النمععاذج المختلطععة للععذكاء االنفعععالى  -1

Emotional Intelligence   

 وتهتم هذه النماذج بالربط بين السمات الشخصية والقدرات العقلية ومنها : 

   : Golman Modelنموذج جولمان   -2

قلياة ومجموعاة مان السامات رات العفة التي تتعامل ماع القادوهو أحد النماذج المختل

 (  124 -120: 2000)جولمان،    االجتماعية والدافعية، التعاطف.المتنوعة مثل 

 Bar-on 2006أون   –نموذج بار   -3

ع للذكاء اإلنفعالي أسماه النموذج المختلط  Bar – on 2006قدم بار أون ) ( نموذجا

لشخصية بالعقلية ؛ مثل :  ق هذا النموذج تم دمج السمات االتكاملي والذكاء االنفعالي ووف

 stressتحمل الضغوط    Emotional self . Awarenessالوعى االنفعالي بالذات  

– Bear   التوكيدية ،Assertiveness  التعاطفEmpathy   التفاؤل ،

Optimism   المرونة وعلي هذا ووفق ما سبق ومن خالل النماذج التي أكدت علي

ت من الجواند الشخصية فإن الميكانيامات الحيوية  ت العقلية أو النماذج التي أعلالقدرا 

 الكيميائية الموجودة بالدماغ بتقوم بتنشيط او تثبيت فعاليات المعرفة . 

ومن هنا ، فإن مشاعر الغضاد والقلاق تحاول دون الاوعي االنفعاالي الاذى يمياا الاذكاء 

 االنفعالي .

 ه نيل وآرنيل وويلسون وهو ما يتفق مع ما أشار إلي

(Neale, Arnell & Wilson, 2009 : 7 - 9 ) 

 -إلى أن هناك مجموعة من البنود تحسن الذكاء االنفعالي ومنها :

االيجابية ، الثقة بالنفس ، خفع مستويات التوتر ، تحسين التواصل االجتماعي وهي   

 دعائم التدفق النفسي . 



 دراسات سابقة:  

 النفسي:    المحور األول: التدفق

والتاي هادفت إلاى معرفاة العالقاة باين التادفق النفساي   2009  في دراسة محمعد صعديق

وبعع العوامل النفسية ، مثل االعتماد على النفس، المثابرة، الرضا عن الاذات، مساتوى 

الطموح، وتحمل المسائولية والادافع لإلنجااا والثقاة باالنفس وعلاى الجاناد اآلخار القلاق 

بااالة وقاد توصالت الدراساة إلاى وجاود اليأس ، السأم ، الملال ، الالم  االكتئاد، اإلحباط،

عالقة ارتباطية موجبة بين التدفق النفسي وبعع عوامال الشخصاية مثال االعتمااد علاى 

ع التي اجريت  النفس، المثابرة، فاعلية الذات، تحمل المسئولية ، كما توصلت الدراسة أيضا

ع من طال  616علي عينة مكونة من   طية سالبة ماع د الجامعة إلى وجود عالقة ارتباطالبا

 اليأس.    –االكتئاد، اإلحباط    –كل من القلق  

والتاي ألقات الضاوء علاى حالاة التادفق مان حياث  2013أما في دراسة أبو حالو        

أبعادها وقياسها ومفهومها ، والعالقة بينها وبين مجموعة مفااهيم علام الانفس اإليجاابي ؛ 

نفسية فقد أشار الباحث إلى وجود عالقة عية اإلنجاا والحد والمرونة والمثل اإلبداع وداف

ارتباطية دالة بين حالة التدفق النفسي وكل من اإلبداع ودافعية اإلنجاا والحاد والمروناة 

 النفسية.  

  ,Li- chuan chأما لي، وشين ، وجين  

Chen, linlee, kuo- chung, huang , jin – hung lin 2018 

سامات الشخصاية ، العالقاة باين خبارة اسة  بعنوان كيف تتوسط الروا درفقد أج

ع مان 326التدفق النفسي واألداء الوظيفي لدى عينة مان المعلماين بلغات قوامهاا ) ( معلماا

معلمي المدارس االبتدائية في تايوان ، وقد أظهرت الدراسة عان وجاود عالقاة ارتباطياة 

 اء الوظيفي.  ة الضمير والتدفق  النفسي واألدموجبة بين كل من أبعاد االنبساطية ويقظ
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 وفى دراسة أجراها آل بياتى وآل جوبيرى وآل خاكانى

     2019  AlBayati , Al-Gburi & Al khaki ani, 

والتى هدفت إلاى التعارف علاى التفكيار اإليجاابى والسالوك اإليجاابي وعالقتاه بالتادفق  

قة بين هاذه باحثون منهجية المس  لتحديد العالالنفسي لطالد كلية التربية ، وقد استخدم ال

المتغيرات وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود عالقة ارتباطية دالاة باين كال مان التفكيار 

اإليجابي والسالوك اإليجاابي والتادفق النفساي وقاد أوصات الدراساة بماياد مان االهتماام 

 النفسي من قبل اإلختصاصي النفسي . 

 2019ون وماتنسعععل مععن بجععور كلععون وفريععد لععون أمععا الدراسععة التععى أجراهععا كعع

Bjorklund, Fridlund & martinsoon   

والتااي هاادفت إلااي وصااف التاادفق النفسااي كمااا وصاافه األشااخاص الااذين تاام تشخصاايهم 

وعالجهم من سرطان الرأس والعنق وقد تم إساتخدام تصاميم يعتماد علاى نظرياة التادفق  

ضاا ور باأللم ، مما عاا الشاعور بالرالنفسي بحيث نصل بالمرضي إلي درجة عدم الشع

 كما اادت أنشطة الرعاية الذاتية والرلبة فى المشاركة .

 المحور الثاني: الذكاء االنفعالي:  

والتاي هادفت إلاى الكشاف  James & Martin 2006في دراسة جاميس ومعارتن  

تام تطبياق   عن العالقة بين القلق االجتماعي والذكاء االنفعاالي والتوافاق االجتمااعي وقاد

ع وقد أكدت النتائج علاى أن الاذكاء االنفعاالي   2629ة من  الدراسة على عينة مكون شخصا

 يرتبط عكسيا بالقلق االجتماعي وأن الذكاء االنفعالي مؤشر تنبؤي للتوافق االجتماعي.

   Delhom & etal.,2017وفى دراسة أجراها ديلهوم وآخرون 

التأكد من فاعلية ،  ة لكبار السنسبمقياس سمة ماوراء المااج بالن   والتي هدفت أوالع من 

ع الدور الوسيط للرضا عن الحياة فى العالقة بين ال ،  ذكاء االنفعالي والسعادة النفسيةوثانيا

ع وكان شرط اخت   215وقد تكونت العينه من    ،يار العينة ، عدم وجود خلل معرفىمسنا

ع   90إلي    60أعمارهم ما بين    كما تراوحت  مجموعة من األدوات؛  م تطبيق  ،  وقد ت عاما



،  ياة ومقياس رايف للسعادة النفسيةمقياس سمة ماوراء المااج ، ومقياس الرضا بالحمثل  

أشارت   كما  االنفعالي  والذكاء  السعادة  بين  ترضية  عالقة  وجود  إلي  التوصل  تم  وقد 

 النتائج إلي أنه يمكن التنبؤ بالسعادة من خالل درجات الرضا عن الحياة . 

 Luque – Reca & etal.,2018أجرتها لوكيو وآخرون راسة وفى د

حول الذكاء االنفعالي والرضا عن الحياة المرتبطة بالصحة لدى كبار السن المقيمون فى 

نتائج الدراسة إلى    115مؤسسة أسبانية ؛ حيث أجريت الدراسة على   فرداع وقد أشارت 

ى  عن الحياة والسيما فى البعد الذ  وجود عالقة دالة بين الذكاء االنفعالي ونوعية الرضا

 يتعلق بجاند الصحة .

وآخرين   نافارو  بها  قام  دراسة  أجريت    Navarro & etal., 2019وفى  والتى 

السن  كبار  من  كل  لدى  واالكتئاد  االنفعالي  الذكاء  بين  العالقة  عن  الكشف  بهدف 

ال  مستوى   / )النوع  الديموجرافية  المتغيرات  ببعع  ذلك  وعالقة  وقد  والشباد  تعليم( 

وجود  عن  الدراسة  مقياس    كشفت  بإستخدام  االنفعالى  الذكاء  بين  ارتباطية  عالقة 

(Salovey – carusol  الوبائية الدراسات  مركا  مقياس  باستخدام  االكتئاد  وبين   )

درجات   أعلى  المرتفع  التعليم  مستوى  ذوو  الشباد  حقق  وقد  السن  كبار  لدى  لالكتئاد 

من المسنين فى حين ان  وأقل درجات على مقياس االكتئاد    على مقياس الذكاء االنفعالي

 المستوى التعليمي لم يكن له تأثير دال  لدى عينة كبار السن .

 Rey, extremer  2019وفى دراسة أجراها كل من ريبى واكستريمرا وسانشيز  

& sanchez    والتى دارت حول معرفة مدى عالقة كل من الذكاء اإلنفعالي والسعادة

لدعم االجتماعي من األسرة واألصدقاء ، وقد  نة من كبار السن من خالل إدراك ا لدى عي

 أجريت الدراسة على 

ع، وكان شرط اختيار العينة أن يكون أكبر من    383)   ع أسبانيا ع وقد أظهرت   55( مسنا عاما

ع ف  . ى الشعور بالسعادة لدى كبار السن النتائج أن الذكاء االنفعالي يلعد دوراع مهما
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 عينات من المسنين:  الث: في مجال الدراسات على  ر الثالمحو

بدراساة للتعارف علاى أثار المعالجاة النفساية  Christopher 2010قعام كريسعتوفر 

الجمعية على الوظائف العقلية والتكيف االجتماعي ومستوى االكتئااد عناد كباار السان ، 

ع تايد أعمارهم على 65وقد تكونت عينة الدراسة من ) ع وقد تم تقسايمهم  60( مشتركا عاما

جموعات؛ مجموعة المعالجة التجريبية باساتخدام التاذكر، ومجموعاة معالجاة إلى ثالث م

باستخدام الحوار والمناقشة، ومجموعة ضابطة، وقاد تعرضات المجماوعتين التجاريبيتين 

ع للمعالجاة  16إلى البرنامج لمدة   ع وقد أشاارت النتاائج إلاى أن هنااك تاأثيراع إيجابياا  أسبوعا

جتماعي ومستوى االكتئاد وذلاك علاى مقيااس الخاوف على الوظائف العقلية والتكيف اال

والكفاءة االجتماعية ومقياس هاميلتون لالكتئاد، كما أشارت النتائج إلاى أن المجماوعتين 

ع في القياس البعدي، كما أشاارت الدراساة  ايضاا  ع واضحا التجريبتين قد طرأ عليهما تحسنا

 البعدي والقياس التتبعي.ذات  داللة إحصائية بين القياس   إلى عدم وجود فروق

دراسة هدفت إلى التعرف علاى أثار التفاعال   Schneider2010كما أجرى سشنايدر  

االجتماعي وحالة االنعاالية والشاعور بالساعادة واإلباداع لادى كباار السان، وقاد اساتخدم 

ع يم11الباحاث أساالود المقابلااة علاى عينااة تكوناات ماان ) ارسااون بعااع األنشااطة ( مسانا

( مساانين كاانوا اعتمااديين علاى ليارهم ومالامااين 9أخارى بلاغ قوامهاا )مقارناة بعيناة 

لبيوتهم وجاءت نتيجة الدراسة، أن كبار السن الاذين يشاعرون بالرضاا؛ ألنهام يمارساون 

أنشااطة وألنهاام ينظاارون إلااى حياااتهم نظاارة ذات معنااى وقيمااة؛ أمااا ماان ينعالااون فااإنهم 

طورت لديهم الكثير من المشكالت مجتمع لهم ويعيشون في عالة وقد تيشعرون برفع ال

 الصحية كما أصبحت أهدافهم واهتماماتهم محددة.  

بدراسة هدفت إلى   Capps2011وعن أثر إستخدام اإلسترشاد الجمعى فقد قام كابس  

الرجاوع إلاى  Flash backالتعارف علاى فاعلياة اساتخدام اإلرشااد الجمعاي بأسالود 

احتارام  –الرضا عان الحيااة  -تالية )االكتئاد لمتغيرات الالقديمة على كل من ا  الذكريات

الذات( لدى كبار السن المتقاعادين، وقاد أجارى الباحاث دراساته علاى عيناة بلاغ قوامهاا  



ع طبق عليهم الباحث البرنامج المكون من    32) جلساات وقاد أشاارت النتاائج  10(شخصا

الاذات والرضاا عان فع درجة االكتئاد وايادة احترام إلى فعالية اإلرشاد الجمعي في خ

 الحياة .

والتى أشارت نتائجها إلاى أن البرناامج Cabrera  2019وفى دراسة أجرتها كابريرا 

العالجي الذى تضمن اليوجا ، الضحك ، السباحة ، المشي  ،وكافة األنشاطة التاى يقادمها 

لااى تخفيااف األلاام تااأثير ع ( كااان لااه1Silver sneakersبرنااامج األحذيااة الفضااية )

كما كان له تأثير فعاال علاى درجاة االكتئااد لادى كباار السان، وقاد أوصات المصاحد  

الدراسة بضرورة مساعدة كبار السن من أجل الشعور باألمال والساعادة واساتعادة الحيااة 

 الهادفه من أجل خفع حدة اآلالم المرتبطة بالشيخوخة .

ل للتااراث الساايكولوجي ماان أجاا Camareno 2019وفععى دراسععجة أجراهععا كمععارينو 

التأكاد ماان العااالج بالموسايقى بااين أجيااال مختلفاة ، باإلضااافه الااى تحدياد أهاام العناصاار 

المتعلقة باحتياجات كبار السن النفسية والبدنية والمعرفية؛ فقاد أوضاحت النتاائج أن كباار 

ع وأن العاالج السن فى حاجة شديدة إلى الدعم النفساي ، والتفااعلى ماع أجياال أصاغر سا نا

ع كبيراع وأن انخراط أجيال مختلفة فى البارامج االرشاادية القائماة   بالموسيقى قد حقق نجاحا

على العالج بالموسيقي كان له أثار كبيار فاى رفاع الاروح المعنوياة لكباار السان واياادة 

 الرضا عن الحياة .

رفااي حااول تقياايم برنااامج تاادريبي مع Jensen 2019وفععى دراسععة أجراهععا جنيسععين 

ع مان كباار السان  18قد تم تطبيق البرنامج على  )سن ووتحديد أثره على كبار ال ( شخصا

فى برنامج يساتغرق جلساتين فاى األسابوع لمادة سااعة ، وتضامن أنشاطة فاى التواصال 
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المعرفي مثل االنتباه ، التذكر المرئي والشفهي والوظائف التنفيذية وعالقة ذلك باإلكتئااد 

ع علاى كافاة المتغيارات قد أسفرت النتائج عن وجود فروق دوالكفاءة الذاتية، و اله احصائيا

 فى اتجاه القياس البعدى .

 تعليق عام على الدراسات السابقة:

من خالل الدراسات السابقة يتض  أن الشخص كلما كان لدياه درجاة مرتفعاة مان الاذكاء 

لدياه قادرة علاى   االنفعالي، استطاع التغلد على كثير من االضاطرابات النفساية وأصاب 

االجتماااعي كمااا أن التاادفق  النفسااي يايااد ماان الثقااة بااالنفس والمثااابرة التوافااق النفسااي و

والدافعية لإلنجاا ويصب  لديه قادر كبيار مان المروناة النفساية التاى تاؤدي إلاى الشاعور 

بالرضا والقدرة على التكيف بدرجة مرتفعة من الرضا كما أشارت نتائج الدراساات التاى 

ة إلى الرعاية وخاصة علاى المساتوى النفساي على المسنين؛ أنهم  في حاجة شديدأجريت  

، وأنهم في حاجة ايضا إلى التدخل على مستوى الجاند المعرفاي، السالوكي، الوجاداني؛ 

ع شديداع لدى المسنين الذين مارساوا أنشاطة وكاذلك  حيث أظهرت الدراسات السابقة، تحسنا

درجة مرتفعة مان على العالج المعرفي، كذلك سجلوا  المجموعات التى اعتمدت برامجها  

أعسااتخدمت معهاام اسااتراتيجيات تعتمااد علااى الجانااد النفسااي؛ باإلضااافة إلااى أن عينااات 

ع ماان خااالل الباارامج التااى اعتماادت علااى إسااتخدام العااالج  المساانين قااد أظهااروا تحساانا

ع.  بالموسيقى مما دفع الباحثو إلى أن تحدد طبيعة  البرنامج ويصب  انتقا  ئيا

 دراسات  كما يتض  ايضا من خالل ال

 يعانى المسنين مشكالت عديدة نفسية واجتماعية بجاند المشكالت الصحية .  -1

التدفق النفسى يسااعد فاى خفاع اآلالم الناتجاة عان اإلصاابات الفسايولوجية ،   -2

ويحسن الحالة النفسية ويعاا الرضاا عان الحيااة كماا فاى دراساة بجاور كلوناد 

 .  BjorkLund., Fridlund & Marten soonرتنسون  وفريدلوند وما

كمااا أظهاارت نتااائج الدراسااات أيضااا أن هناااك عالقااة ارتباطيااة بااين التفكياار   -3

اإليجااابي ، والمثااابرة ، واليقظااة العقليااة والحااد والمرونااة والسااعادة والااذكاء 



، ودراساة   2013، او حاالوة    2009االنفعالي كما فى دراسات محماد صاديق  

 Li-chuanلى شايوان ودراسة  ,.Delhom & etal 2017رونديلهوم وآخ

& etal., 2019  . 

أن هناااك حاجااة ملحااة للتركيااا علااى فئااة كبااار الساان كمااا أوضااحت معظاام   -4

الدراسات أن برامج التدخل على اختالف أنواعها تعمل على ايادة نمو الناواحي 

احي الصاحية ، المعرفية النفسية واالجتماعية مما يكون له أكبر األثار علاى الناو

 كفاءة الوظائف العقلية .  والعقلية حيث تاداد

 2019تنوع األنشطة فى داخل البرامج يؤدى إلى كفاءة أعلى؛ مثال دراساة    5-

Cabrera  2019وكماااااارينو Camareno  2019ودراساااااة جينسااااان 

Jensen   

 :  فروض الدراسة

والبعادي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوساطي رتاد القياساين القبلاي    -1

من مقياس التدفق النفسي ومقياس الاذكاء االنفعاالي  للمجموعة الضابطة على كل

 لدى المسنات .

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوساطى رتاد القياساين القبلاى والبعادى   -2

للمجموعة التجريبية على كل من مقياس التدفق النفسى ومقياس الذكاء االنفعاالى 

 لقياس البعدى .لدى المسنات فى اتجاه ا

اللة إحصائية بين متوسطي رتد القياس البعدي للمجموعتين توجد فروق ذات د  -3

الضابطة والتجريبية على كل من مقيااس التادفق النفساي والاذكاء االنفعاالي فاى 

 اتجاه المجموعة التجريبية .

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي رتااد القياسااين البعاادي   -4

 ق النفسي والذكاء االنفعالي .جموعة التجريبية على كل من التدفوالتتبعي للم
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يمكن التنبؤ بأداء المجموعة التجريبية علاى  متغيار الاذكاء االنفعاالي بمعلومياة   -5

 الدرجة على متغير التدفق النفسي .

 إجراءات الدراسة :

ت يتناااول هااذا الجاااء ماانهج الدراسااة ، ووصااف عينااة الدراسااة )عينااة التحقااق ماان أدوا

كاذلك أدوات الدراساة التاى اساتخدمت فاى جماع البياناات والعينة األساسية( و  –الدراسة  

وطاارق التأكااد ماان الكفاااءة الساايكومترية لهااا ، ماان حيااث الصاادق والثبااات ، واألساااليد 

اإلحصائية المستخدمة فى معالجة البياناات ويمكان عارع هاذه اإلجاراءات علاى النحاو 

   -التالي :

 منهج الدراسة :

ذو الصااميم الثنائي)إحااداهما تجريبيااة واألخاارى مااادعلى الماانهج شاابه التجريبااي العتتاام ا

ظابطة( وذلك من خالل تطبيق األدوات والدرجات عليها تم تحديد الروبيعى األدنى علاى 

كاال ماان التاادفق النفسااي والااذكاء االنفعااالي ثاام تقساايم مجموعااة الروبيعااى األدنااى الااى 

الظابطاة إلاى ى تجريبية مع عدم تعرع المجموعة  إحداهما ظابطة واألخر  -مجموعتين:

ع علااى  البرنااامج ،  وبعااد االنتهاااء ماان جلسااات الرنااامج تاام تطبيااق أدوات القياااس بعااديا

المجمااوعتين التجريبيااة والظابطااة واختبااار داللااة الفااروق بينهمااا والتعاارف علااى تااأثير 

 الثة أشهر للتعرف على مادى اساتمراريةالبرنامج ، ثم تطبيق أدوات القياس  بعد مرور ث

 تأثير البرنامج  على المجموعة التجريبية.

 

 عينة الدراسة : -د

ع .121عينة التحقق من الخصائص السيكومترية بلغ عددهم ) -1  ( مسنا

 -مسنة وقد كانت شروط العينة كالتالى : 94العينة األساسية تكونت من  -2

ع . 70-60أن تقع أعمارهن ما بين   -أ  عاما



الفشال الكلاوى(   –السرطان    –القلد    –أال يعانين من بعع األمراع مثل )األورام    -د

 مع السماح لمرضى السكر ، الضغط  ، الروماتيام .

 أن تكون مقيمة بدار الرعاية . -ج

 أن تجيد القراءة والكتابة .  -د

األدوات وعلى هذا تم اشتقاق عيناة الدراساة التجريبياة مان العيناة األساساية بعاد تطبياق  

وكان شارط اختياار العيناة، للدراساة التجريبياة وقاوعهن ضامن الروبيعاى األدناى علاى 

(  مسنة تم تقسيمهن إلى مجماوعتين 24أدوات الدراسة، وقد بلغت عينة تطبيق البرنامج) 

ظابطة وتجريبية وقد روعى تكافؤ العمر؛ حيث بلغ متوساط العمار للمجموعاة التجريبياة 

( كمااا راعاات الباحثااة تكااافؤ أفااراد 64.62للمجموعااة الثانيااه )( ومتوسااط العماار 64.8)

 المجموعتين التجريبية والظابطة فى متغيرات الدراسة موضع القياس .

 ثالثاً: أدوات الدراسة:  

 -مقياس التدفق النفسي )إعداد أمال عبد السميع(:  -أ

ع بناد  56( ويتكاون مان  2011قامت بوضع هذا المقياس آمال عبد السميع باظة ) اع مواعاا

 على ثمانية أبعاد:  

 الشعور باالستعداد إلدارة الوقت بإيجابية. -1

 مستوى النشاط والعمل المرتفع نتيجة الشعور بالمسئولية. -2

 وضوح الهدف من ممارسة العمل أو النشاط والقابلية للتحقق.   -3

 االندماج الكامل في العمل أو النشاط. -4

 حديات.تركيا االنتباه ومواجهة الت -5

 الشعور بالمنفعة والدافعية أثناء األداء. -6

 نسيان الذات والامان والمكان أثناء االنشغال بالعمل. -7
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األداء بتلقائية والسيطرة على اتخاذ القرارات وإجاراء التعاديالت وتقاع اإلجاباة فاي   –  8

 *إلى صفر(.   4خمسة مستويات حيث تتراوح الدرجة من )

 الي )إعداد الباحثة(:  مقياس الذكاء االنفع  -ب

انطالقا من أدبياات البحاث العلماي وفاي ضاوء العدياد مان الدراساات التاي أ تاي  للباحثاة 

 Golmanاالطااالع عليهااا وبعااع المقاااييس؛ مثاال مقاااييس الااذكاء االنفعااالي لجولمااان 

والذي قام بتعريبه على البيئة المصرية عثمان راق والذي تكون من خمساة أبعااد )إدارة 

 ، التعاطف، تنظيم االنفعاالت ، المعرفة االنفعالية ، التواصل االجتماعي(    *االتاالنفع

والاذي يتضامن خمساة أبعااد  Bar-on2006كما اطلعات الباحثاة علاى مقيااس باارون  

للذكاء وهي البعد الشخصي، البعد االجتماعي، التكيف، إدارة الضغوط، المااج العام، فقد 

( عباارة يمثال أبعااداع أربعاة 46كاء االنفعالي المكون من )قامت الباحثة بإعداد مقياس للذ

)المعرفة االنفعالية، توظيف االنفعاالت ، التواصل االجتماعي( باإلضاافه إلاى الدراساات 

( بعناوان 2007السابقة التى استعانت بمتغير الذكاء االنفعالي مثال رساالة )محماود مسالم 

نفعالي وإيجاد عالقتاه باالقلق لادى طلباة تحري الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء اال

( بعناوان الاذكاء االنفعاالي وعالقتاه بالساعادة 2007جامعة مؤته ، ودراسة )آماال جاودة 

( بعناوان الاذكاء 2012والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة األقصاى، ودراساة )رشايد ساعادة 

ة ، ودراساة االنفعالي وعالقته باإدارة الضاغوط المهنياة لادى مادراء المؤسساات التعليميا

( بعنوان مستوى الذكاء االنفعاالي وعالقتاه بفاعلياة القائاد لادى مادراء 2014)محمد سالم 

( بعنااوان 2016الماادارس ومااديراتها فااى االردن وكااذلك دراسااة )مجااذود أحمااد محمااد

الصحة النفسية والذكاء الوجداني وعالقتهما ببعع المتغيرات دراسة على عينة من كلياة 

 مؤته التقنيه.

 
 دراسة أسماء فتحي أحمد ، ميرفت...  2016تم استخدام المقياس في عديد من الدراسات، أخرها   *
ترى الباحثة أن بعد إدارة االنفعاالت أعم وأشمل من تنظيم االنفعاالت حيث إن التنظيم يندرج ضمن إدارة   *

 االنفعاالت. 
 المحكمين.  تتوجه الباحثة بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل لكل أساتذتها

  



الل االطاالع علاى ماا سابق تام تحدياد أبعااد المقيااس بماا يتناساد ماع التعريفاات من خا

-( عبارة وبعد إجراء التحكايم   52االجرائية واشتمل المقياس فى صورته المبدئية على )

وبعد القيام بالتحليال العااملى ف قاد تضامن المقيااس    -بعد رأى المحكمين على المقياس  

ع  ( عبارة تم وضعهم على نظام 41) ليكرت الثالثي  حيث تتراوح االستجابات علاى )دائماا

ع   –  ابداع( . –احيانا

 التحقق من الخصائص السيكومترية:

 الصدق:   -1

صدق المحتوى: تم عرع المقياس على مجموعة من المحكمين المهتماين بالمجاال مان   -أ

اتهم تام ( ومان خاالل آرائهام وتوجيها15أساتذة علم النفس والصاحة النفساية بلاغ عاددهم )

 % فأكثر. 85( عبارة وهي العبارات التي تمتعت باالتفاق بنسبة  41اإلبقاء على عدد )

التحليل العاملي: لحساد صدق المقيااس اساتخدمت الباحثاة التحليال العااملي بوصافه   -د

ع إحصائيا يهدف إلى تحديد العوامل بدقة وقد اساتخدمت الباحثاة هاذا األسالود وفقاا  أسلوبا

 Hotellingوالتاي وضاعها   principle componentات األساساية لطريقاة المكونا

وفقاا  Varimax rotationوتم تادوير المحااور تادويراع متعاماداع. بطريقاة الفاريمااكس 

ولما كان الهدف هو استخراج عوامال عرضاية تتسام باالساتقرار   Kaiserلمحك كايار  

امال الجاوهري ماا كاان لاه وعدم التغير؛ فقد وضعت معايير تحكم إطار القبول وهاي الع

ومحك التشبع للبند على العامل < . وقد أعجرى التحليل العااملي لعادد)   1جذر ها من < . 

 ( عبارة .41( عبارات ليصب  المقياس )4( مفردة وقد تم حذف )45

 



 عزه خضري عبد الحميد 

 ( 1جدول )

 يوضح معامالت تشبع بنود مقياس الذكاء االنفعالي بعد التدوير المتعامد  

 ل العوام العوامل 

 الرابع الثالث الثاني األول م الرابع الثالث الثاني األول م

1 0.31    21  0.39   

2  0.32   22  0.35   

3  0.41   23  0.44   

4 0.36    24 0.38    

5 0.47    25 0.42    

6 0.30    26    0.45 

7 0.52    27    0.32 

8  0.37   28    0.37 

9   0.43  29   0.38  

10    0.38 30   0.31  

11    0.44 31   0.52  

12    0.42 32   0.36  

13    0.36 33   0.47  

14   0.40  34   0.51  

15   0.35  35 0.37    

16 0.31    36   0.49  

17 0.45    37   0.32  

18 0.33    38    0.34 

19  0.40   39   0.40  

20  0.43   40   0.32  

 0.40    41 الجذر الكامن 

العامااااااااال األول  -1
وعاااادد عباراتااااه 

(11) 

المعرفااااااة 
 االنفعالية 

2.94      

العامااااال الثااااااني  -2
وعاااادد عباراتااااه 

(8) 

التنظاااااااايم 
 االنفعالى

   التباين الكلي  2.87

العاماااال الثالااااث  -3
وعاااادد عباراتااااه 

(13) 

توظياااااااف 
 االنفعاالت

2.83 

56.1 

  

العاماااال الرابااااع  -4
اتااااه وعاااادد عبار

(9) 

التواصااااال 
 االجتماعي

2.77   

 



 : تم حساد ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق وألفا كرونباخ  ثبات المقياس -د

إعادة التطبيق: تم حساد ثبات المقياس بطريقاة إعاادة االختباار بفاصال امناي قادره   -1

 دمسانة وقاد تام حسااد الثباات لكال بعاد مان أبعاا  121أسبوعين على عينة تكونات مان  

 االختبار على حده.

 ( 2جدول )

 معامالت ثبات المقياس بطريقة إعاد  االختبار  

أبعاد  
 االختبار

المعرفة 
 االنفعالية

التنظيم  
 االنفعالى 

توظيف  
 االنفعاالت 

التواصل  
 االجتماعي

الدرجة 
 الكلية 

معامل  
 الثبات 

0.83 0.85 0.80 0.86 0.84 

 طريقة الفاكرونباخ:   -2

 ( مسنة.75بطريقة الفاكرونباخ وذلك بتطبيقه على عينة قوامها )  ستم حساد ثبات المقيا

 ( 3جدول )

 معامالت ثبات المقياس بطريقة  الفاكرونباخ 

 الفاكرونباخ  عدد العبارات األبعاد  م

 0.79 9 المعرفة االنفعالية 1

 82 10 التنظيم االنفعالي 2

 0.70 13 توظيف االنفعاالت 3

 0.74 9 التواصل االجتماعي 4

ومن خالل النتاائج الساابقة لصادق وثباات المقيااس يتضا  تاوافر الشاروط السايكومترية 

 لمقياس الذكاء االنفعالي مما يدل على صالحية استخدامه فى الدراسة الحالية .

 -طريقة التطبيق والتصحيح :

يتم تطبيق المقياس يصورة فردية أو جماعية وياتم تصاحيحه بحياث تعطاى )دائماا ثاالث 

 (، )وأحيانا درجتان (، )وأبدا درجة واحدة ( وذلك على العبارات اإليجابية .درجات  



 عزه خضري عبد الحميد 

ا ثااالث درجااات (، )وأحيانااا أمااا العبااارات الساالبية فيكااون التصااحي  عكااس ذلااك )أبااد

، 23، 20، 17، 16، 15، 11، 8، 3(، )ودائمادرجااة واحاادة ( وهااى كالتااالي )درجتااان

26  ،29 .) 

 البرنامج اإلرشادي:  -  

ل اإلطالع على التراث السيكولوجي والدراساات الساابقة والبارامج التاي أ جريات من خال

 (  4في هذا المجال تم وضع البرنامج ملحق )



 ( 4جدول )

 يوضح ملخص جلسات البرنامج  

 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  

 التعارف بين   1
 الباحثة  
 وأفراد 

 المجموعة 

60 
 دقيقة  

 التعارف المتبادل بين الباحثة   -1
 وأعضاء المجموعة التجريبية. 

 كسر الحاجز الجليدي وبناء   -2
 الثقة. 

 ايجاد بيئة آمنة من الناحية   -3
 النفسية واالجتماعية. 

 االتفاق علي الزمان وآليات   -4
 التعامل. 

 مناقشة أهمية البرنامج.  -5
 االتفاق علي مبادئ العقد   -6

 السلوكي. 

 استمار  العقد   -
 السلوكي  

نموذج )أ( أفرخ  
 كانسون  
 شريط   -ملونة 
 الصق  

 مزركش. 

التقبل غير  
   –المشروط 

 الحوار والمناقشة 

 التعارف القائم على المود  .  -*
 كسرالحاجز الجليدى .  -*

 . لسلوكي*االتفاق على مبادئ العقدا 
 التعرف على أهمية البرنامج . -*
 القيام بمجموعة أنشطة  -*

 تبعث  على السعاد  والحيوية . 
 



 عزه خضري عبد الحميد 

 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  

 التواصل   2
 االجتماعى  

60 
 دقيقة  

 التأكيد علي جو االُلفة.  -1
 تشجيع أفراد المجموعة علي   -2

 التحدث والتعبير عما يدور  
 بداخلهن. 

 التعرف علي طبيعة عملية   -3
 التواصل. 

 لتعرف علي طبيعة عناصر  ا -4
 عملية التواصل. 

 زياد  التفاعل بين أفراد  -5
 المجموعة.  

 جهاز عرض  
LCD –   

laptop –   
   –أقالم 

 افرخ كانسون  
 بيضاء 

 

 المناقشة والحوار  
 الواجب المنزلي   –
 المحاكا .   –
 

 نشر المزيد من المود  واأللفة.   -*
 زياد  الثقة بالنفس .   -* 

 اصر عملية *التعرف على عن
 االتصال ومعوقات التواصل الفعال . 

 

3 
 

 اكتشف  
 ( 1ذاتك ) 

 

60 
 دقيقة 

 زياد  التفاعل االجتماعي.  -1
استخدام اسلوب التفكير   -2

 التأملي. 
 تشجيع أفراد المجموعة   -3

 علي الحوار والمناقشة. 
 التعرف علي مفهوم اإلدراك   -4

 والعوامل المؤثر  فيه. 

 أقالم بورد ملونة  
 +Flipchart 
 

   – التقبل
 الحوار والمناقشة  

 العصف الذهني.  –
 

 *التعرف على مفهوم االدراك. 
 *التعرف على تأثير االدراك  

 على أفكارنا وسلوكياتنا. 
 *إقامة تواصل فعال . 

 
 

 التدفق   4
 ( 1النفسي ) 

 

60 
 دقيقة 

 

 تشجيع أفراد المجموعة علي   -1
 التحدث والتعبير عن ما يدور  

 بداخلهن . 
 التعرف علي مفهوم التدفق   -2

Lap top   
 +Flipchart 
 

 الحوار والمناقشة  
   –النمذجة  –

 الواجب المنزلي  
 

 *التعرف على مفهوم التدفق  
 النفسي وأهم مكوناته )اليقظة  

 –هداف تحديد األ –واالنتباه 
 السعي لإلنجاز مع االستغراق  



 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  

 النفسي . 
 توضيح أهم المضامين   -3

 الخاصة بالتدفق النفسي . 
 زياد  التفكير اإليجابي.  -4
 

   –الممارسة الجيد   -فى النشاط 
 (. شعور بالسعاد  النابع من اإلنجاز ال

 *التعرف على الفروق بين  
 التفكير اإليجابى والتفكير  

 السلبي. 

 التدفق   5
 ( 2النفسي ) 

60 
 دقيقة 

التأكيد علي جو االُلفة   -1
 والمود . 

 تشجيع األفراد علي التحدث   -2
 التعبير عما يدور بداخلهن. و
 زياد  اإلقبال علي الحيا .  -3
 خفض الشعور باليأس.  -4
 زياد  الوعي بالذات وباآلخر.  -5
 

 أقالم +  
Flipchart 

التنفيس االنفعالي  
 ا  –

لحوار والمناقشة  
–   

   –العصف الذهني 
 الواجب المنزلي . 

 

 *زياد  التفاعل االجتماعى . 
 *زياد  الدافعية . 

 عور باليأس . *خفض الش
 *التنفيس االنفعالى . 

 اكتشف   6
 ( 2ذاتك ) 

60 
 دقيقة 

 التأكيد علي أواصر المحبة .  -
 اشاعة جومن المرح .  -2
 العمل علي التخلص من  -3
 الشحنات السالبة .  
 اكتشاف نقاط القو  وتحديد   -4

 نقاط الضعف . 
 

Laptop   
 + أفرخ كانسون +  

 أقالم ملونة 
 

   –الفكاهة 
 لمناقشة  الحوار وا 

 العصف الذهني   –
 
 

 *زياد  االنتباه واليقظة . 
 *زياد  الشعور بالسعاد  . 
 *زياد  الوعى واإلدراك . 

7 I am ok   60 1-  .بث روح األمل والتفاؤل Laptop   + زياد  الثقة بالنفس .    – التعزيز* 



 عزه خضري عبد الحميد 

 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  

 
 

 زياد  الثقة بالنفس.  -2 دقيقة 
 خفض الحساسية االنفعالية.  -3
 زياد  الرغبة في التعبير.  -4

 طاوالت  
 

   –النمذجة 
 الحوار والمناقشة  7
 

 *.خفض الحساسية االنفعالية  
 *تحديد المشكلة . 

 *اكتساب استراتيجيات  
 للمواجهة . 

 مؤشرات   8
 التدفق  
 النفسي 

 

60 
 دقيقة 

 زياد  الثقة بالنفس.  -1
 الشعور بالطمأنينة.  -2
 ترسيخ معني اإلدراك.  -3
 يجابي. تنمية التوجه اإل -4
 

Laptop   + 
 أقالم  

 

   –التعزيز 
 العصف الذهني  

الحوار   –
 والمناقشة  

 

 *تجزئة األهداف . 
 *التعرف على قيمة التخطيط. 

 *رفع معدل اإلنجاز . 
 
 

 السعاد   9
 

60 
 دقيقة 

 زياد  الرضا.  -1
 التعرف علي تأثير التدفق   -2

 النفسي علي الجسم. 
 التعرف علي تأثير هيرمون   -3
 . serotoninتونين السيرو  
 
 

Laptop   + 
 أقالم ملونة +  
Flipchart 

 

   –النمذجة 
 الحواروالمناقشة   

 الواجب المنزلي   –
 التغذية الراجعة –

 *ترسيخ مفهوم الرضا . 
 *التعرف على تأثير بعض  

 الهرمونات على الجسم وعلى  
 الحالة النفسية . 

 *الربط بين الرضا والتدفق  
 النفسي. 

10  
 اإلدراك  

 لجيد منبع  ا
 السعاد  

 

60 
 دقيقة 

 زياد  التدفق النفسي.  -1
 زياد  درجة الرضا والشعور   -2

 بالسعاد  . 
 فهم كيفية التحكم في   -3

 االنفعاالت. 

 أفرخ كانسون +  
 مجلة حائط +  

 ترابيزات  
 وكراسي  

   –أقالم ملونة  –

   –النمذجة 
   –ة وحوار مناقش

 العصف الذهني  
 

 *زياد  درجة الرضا والشعور  
 بالسعاد  . 

 *التعرف على كيفية التحكم  
 فى االنفعاالت. 



 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  

 تنشيط الجانب المعرفي.  -4 
 

Flipchart –   
Laptop 

 

11  
 مسابقات ... 

  ... 
 وجوائز .... 

! 
 

60 
 دقيقة 

 زياد  التفاعل االجتماعي.  -1
 تعزيز االتجاه نحو اإلنجاز .  -2
غرس إتجاهات إيجابية نحو   -3

 التفاؤل والرضا. 
تعميق مفهوم االسترخاء   -4

 وقيمته. 
 

 طاوالت  
 وكراسي  
 + أفرخ  
 الكانسون 

 + بعض   
 الجوائز  

 

   –التعزيز 
 الواجب المنزلي  

المناقشة   –
 والحوار  

 

 *زياد  التفاعل االجتماعى . 
 *زياد  معدل االنجاز . 

 *التعرف على قيمة االسترخاء  
 وأثره على مواجهة المشكالت . 

12  
 الجميل ال  

 يضيع 
 
 

60 
 دقيقة 

 زياد  درجة التفاؤل.  -1
 زياد  التفاعل االجتماعي .  -2
 تفريغ الشحنات السلبية.  -3
 التفكير االيجابي.  -4
 

 أحبال +  
 سكيتشات  

 + أقالم  
 

الحوار والمناقشة  
–   

 التعزيز  
 

 *زياد  التفاعل االجتماعى . 
 *التأكيد على مفهوم االدراك  

 الجيد . 
 .   *خفض الحساسية اإلنفعالية

 
 

13  
 ماذا  

 تعرف عن ؟ 
 
 

60 
 دقيقة 

 التأكيد علي مبدأ التواصل   -1
 االجتماعي. 

 
 تلخيص المفاهيم والمضامين   -2

 الخاصة بالتدفق النفسي . 

Flipchart    + 
 أقالم ملونة +  

 عصائر  
 ومشروبات.  

 

مناقشة  الحوار وال
–   

 العصف الذهني . 
 

 *زياد  الشعور بالطمأنينة . 
 *التأكيد على مفاهيم التدفق  

 النفسي. 
 



 عزه خضري عبد الحميد 

 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  

 تعميق االتجاهات نحو   -3
 التدفق النفسي. 

 زياد  الشعور بالطمأنينة.  -4
 

14  
 

 التأمل  
 واإلسترخاء 

 

60 
 دقيقة 

 التعرف علي قيمة االسترخاء.  -1
 زياد  الوعي بالجسم .  -2
 زياد  تنبيه المخ.  -3
 المساعد  علي تنظيم العمليات   -4

 الحيوية بالجسم. 
 

Laptop   + 
 سماعات 

 

 الحوار والمناقشة  
 

 االسترخاء 

 *رفع معدل اليقظة الذهنية . 
 *التدريب على تمارين  

 االسترخاء  والتعرف على  
 فوائدها . 

 و15
16 

 
 اإلدراك ا 

 لجيد منبع  
 السعاد  

 

120 
 دقيقة 

 زياد  التواصل والتفاعل   -1
 االجتماعي. 

 تنمية الروح االيجابية .  -2
 الجتماعية. تعميق بعض القيم ا -3
ترسيخ مبدأ التكافل   -4

 االجتماعي. 

 بعض أدوات  
 التسلية 

 

  النمذجة   –الفكاهة 
 *زياد  التواصل اإلجتماعى . 

 *دعم روح االيثار. 
*التعرف على نقاط القو  ونقاط  

 الضعف فى الشخصية . 
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 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  

 الذكاء  
 االنفعالي 

 
 

 االنفعالي. دقيقة 
 تحديد مكوناته . -2
 ربط المفهوم بالحيا  الواقعية. -3
 تعميق مفهوم العطاء. -4
 

 + أقالم +  
Laptop 

 

–   
 العصف الذهني . 

 اآلخر. 
 *تحديد مكونات الذكاء اإلنفعالي 
 *ربط مفهوم الذكاء اإلنفعالي  

 بالواقع . 
 

18  
 العمل مفتاح  

 الحيا  
 
 

60 
 دقيقة 

 اثراء قيمة الحوار .  -1
 زياد  الشعور بالرضا   -2

 والسعاد  . 
 تنظيم وقت الفراغ .  -3
 زياد  التواصل االجتماعى .  -4

 أوراق +  
 اقالم  

 

الحوار والمناقشة  
–   

 العصف الذهنى 

 *التعرف على قيمة الحوار 
 اإليجابى .  

 *التخطيط للوقت . 
 

19  
 العمل  
 مفتاح  
 د  السعا 

 
 

60 
 دقيقة 

 تنمية روح التعاون وااليثار.  -1
قيمة الوقت وتنظيمة   -2

 االستمتاع  
 به. 
التأكيد على مبدأ التواصل   -3

 وروح اإليخاء. 
 زياد  قيمة العطاء المواد .  -4
 

 بعض الورود من  
   –المشتل 

 قصيص زرع  
–   

 بعض بذور 
 النباتات .  
 

 الحوار والمناقشة  
 العمل التعاونى.  –
 

 عرف على قيمة التخطيط  *الت
 واإلنجاز . 

 *تحديد عوامل السعاد   
 والرضا . 

 *التعرف على كيفية  
 االستغراق فى العمل . 

 

 *التعرف على كيفية التخطيط   الحوار والمناقشة   اقالم وكتيبات   قيمة العطاء .  -1 60 اترك وراءك  20



 عزه خضري عبد الحميد 

 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  

 زهر    
 

 التدريب على مهارات محو   -2 دقيقة 
 2أمية الكبار. 

 تنظيم الوقت .  -3
 

 تعليم 
   –الكبار  

   – افرخ كانسون 
 بعض  

 اإلسكتشات . 
 

   –النمذجة  –
   –التعزيز 

 
 التغذية الراجعة .  

 

 للوقت . 
 *االستغراق فى النشاط . 

 *التعرف على قيمة العطاء . 
 

 و21
22 

 
 العطاء  
 أساس  
 السعاد  

 
 
 

120 
 دقيقة 

 بأن يتقن أفراد المجموعة   -1
 .  العمل والتعاون

 ان يستطيع أفراد المجموعة   -2
 تنظيم الوقت.  

 أن يدرك أفراد المجموعة ق  -3
 يمة العطاء. 

 زياد  التواصل االجتماعي.  -4
 

Laptop   
 أقالم   –
– Flipchart 
 
 

 التعزيز   –النمذجة 
الحوار   –

 والمناقشة  
 التعلم التعاوني.  –
 

 *تحديد قيمة العمل التعاونى . 
 عى . *زياد  التواصل اإلجتما

 *التعرف على نقاط القو   
 ونقاط الضعف لدينا . 

 

 
 و23
24 
 

 العطاء  
 أساس  
 السعاد  

 

120 
 دقيقة 

 تنظيم وتوظيف االنفاعالت .  -1
 زياد  التواصل االجتماعي.  -3
 تنمية روح االيثار والمحبة .  -4
 توضيح  العالقة بين   -5

 التدفق النفسي والذكاء االنفعالي 

 اوراق واقالم + 
 Flip chart 
  
 

 المناقشة والحوار  
 التعلم التعاونى   –
 العصف الذهنى   –
 الفكاهة .  –
 

 *ادراك مشاعرنا ومشاعر  
 اآلخر . 

 *تنظيم اإلنفعاالت . 
 *توطيف نقاط القو   

 ومعالجة نقاط الضعف . 

 
 فى تعليم الكبار TOTالباحثة حاصلة على   2



 رقم  
 الجلسة 

 عنوان  
 الجلسة  

 زمن  
 الجلسة  

 األدوات   أهداف الجلسة  
 المستخدمة  

 الفنيات  
 واإلستراتيجيات  

   المستخدمة

 مخرجات الجلسة  
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 اإلنسحاب  
 التدريجى 

 

60 
 دقيقة 

 
 التأكيد على المفاهيم التى  -1

 تم التعرف عليها. 
 ح قنوات التواصل . فت -2
 وضع خطة لإلنجاز .  -3
 زياد  الدافعية إلدار  الوقت.  -4
 إلقاء الضوء على التعليم   -5

 ذى المعنى 
 meaning ful learning . 

Lap top   
 +Flip chart 
 

المناقشة والحوار  
–   

   –المنظم المتقدم 
Advanced 
 organizer   

ألوزبل  
Ausubol   

 

 ء  *ربط التدفق النفسي بالذكا
 اإلنفعالى . 

 
 
 و26
27 
 

 تقويم  
 البرنامج  
 االرشادى 

 

120 
 دقيقة 

 التعرف على مدى االستفاده   -
 من البرنامج. 

 تتنمية توظيف ماتم معرفته.  -2
 تحديد اإليجابيات والسلبيات   -3

 للبرنامج. 
 مراجعة ماتم معرفته عن   -4

 التدفق النفسى والذكاء اإلنفعالى  
 من خالل الواقع.  

 

Flip chart   + 
 Laptopاقالم + 

   –النمذجة 
 الحوار والمناقشة  

 العمل التعاونى   –
 التعزيز   –
 العصف الذهنى   –
 التغذية الراجعة   –
 

 *تلخيص المعارف والمعلومات 
 *تقييم البرنامج .  

 *االتفاق على طرق  
 التواصل من أجل االستمرار .  

 



 عزه خضري عبد الحميد 

 نتائج الفروض وتفسيرها:  

 -:الفرع االول وينص على

توجد فروق ذات داللة  إحصائية بين متوسطات رتد القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 

 الضابطة على كل من  مقياس التدفق النفسي ومقياس الذكاء االنفعالي . 

 ( 5جدول )

نتائج اختبار ويلكوكسن وداللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي رتد القياسين القبلي 

 ( 12على كل من التدفق النفسي والذكاء االنفعالي )ن= والبعدي للمجموعة الضابطة

المقياس  
 المستخدم

قيمة  القياس البعدي  القياس القبلي 
(z)   المتوسط

 الحسابى 
متوسط  
 الرتد 

مجموع 
 الرتد 

المتوسط  
 الحسابى 

متوسط  
 الرتد 

مجموع 
 الرتد 

مقياس التدفق  
 النفسي 

21.24 4.85 4.51 22.09 5.09 30.5 0.96 

اء مقياس الذك
 االنفعالي 

65 2.51 2.52 9.01 3.11 12.4 1.38 

 (            0.01دال عند مستوى ) 

 ويتض  من الجدول السابق مايلى:

وجود فروق لير دالة بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على  

 كل من مقياس التدفق النفسي ومقياس الذكاء االنفعالي . 

 لى: الفرع الثانى وينص ع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتد القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 

 التجريبية على مقياس التدفق النفسي ، ومقياس الذكاء االنفعالي .



 ( 6جدول رقم )

نتائج اختبارويلكوكسن وداللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي رتد القياسين القبلي والبعدي 

 (12ة على كل من مقياس التدفق النفسي ومقياس الذكاء االنفعالي )ن=للمجموعةالتجريبي

قيمة  القياس البعدي القياس القبلي 

(z ) 

حجم 

 التأثير

المقياس 

 المستخدم

المتوسط 

 الحسابي

متوسط  

 الرتد

مجموع  

 الرتد

المتوسط 

 الحسابي

متوسط  

 الرتد

مجموع  

 الرتد

  

التدفق  

 النفسي

20.48 0.00 0.00 74.2 6.47 78.01 3.06 0.88 

الذكاء 

 االنفعالي 

9.69 0.00 0.00 23.09 6.52 78.01 3.17 89 

 ( 0.01دال عند مستوى ) 

 -ويتض  من الجدول السابق ما يلي:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رتد القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 الي . على كل من مقياس التدفق النفسي ومقياس الذكاء االنفع

 ( 7جدول )

 (12قيمة حجم التأثير للبرنامج اإلرشادى المقترح على كل من التدفق النفسي والذكاء االنفعالي )ن=

 الداللة نوعية التأثير  قيمة حجم التأثير  المقياس  

 دالة  كبيرة 0.88 التدفق النفسي 

 دالة  كبيرة 0.89 الذكاء االنفعالي 

 حجم التأثير =  

 12( = nعدد األفراد )المجموعة التجريبية  



 عزه خضري عبد الحميد 

( أماا إذا كانات القيماة 0.8وتكون قيمة حجم التأثير كبيرة إذا كانت أكبر من أو تسااوى )

ع ، أما إذا كانت القيماة أقال 0.8و    0.5محصورة بين ) ( ؛ فإن حجم التأثير يكون متوسطا

ع ويوضا  الجادول الساابق )0.02من أو تساوي ) ( ان 7( فإن حجم التاأثير يكاون ضاعيفا

حجاام تااأثير البرنااامج بالنساابة للتاادفق النفسااي والااذكاء االنفعااالي حيااث اتضاا  أن حجاام 

 التأثيركبيراع فى المجموعة التجريبية .

 الفرض الثالث :

توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي رتااد القياسااين البعااديين للمجمااوعتين 

 الذكاء االنفعالي .الضابطة والتجريبية على كل من مقياس التدفق النفسي ومقياس  

 ( 8جدول )

نتااائج اختبااار ويلكوكسااون وداللااة الفااروق اإلحصااائية بااين متوسااطي رتااد القياسااين البعااديين 

 (24للمجموعتين الضابطة والتجريبية على كل من مقياس التدفق النفسي والذكاء االنفعالي )ن=

قيمة  القياس البعدي القياس القبلي 

(z ) 

المقياس 

 المستخدم

 المتوسط

 الحسابي

متوسط  

 الرتد

مجموع  

 الرتد

المتوسط 

 الحسابي

متوسط  

 الرتد

مجموع  

 الرتد

 

 4.16 222.01 18.48 74.2 78.02 6.48 22.09 التدفق النفسي 

الذكاء 

 االنفعالي 

9.01 6.47 78.01 23.09 18.48 222.01 4.16 

 (0.01دال عند مستوى ) 

 -يتض  من الجدول السابق مايلى :

إحصائية بين متوسطي رتاد القياساين البعاديين للمجماوعتين الضاابطة وجود فروق دالة 

والتجريبيااة علااى كاال ماان مقياااس التاادفق النفسااي و مقياااس الااذكاء االنفعااالي فااى اتجاااه 

 المجموعة التجريبية .



 الفرض الرابع :  

 ( 9جدول )

بعدي والتتبعي  نتائج اختبار ويلكوكسون وداللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي رتد القياسين ال

 . النفسي ومقياس الذكاء االنفعالي للمجموعة التجريبية على كل من مقياس التدفق

قيمة  القياس البعدي القياس القبلي 

(z ) 

المقياس 

 المستخدم

المتوسط 

 الحسابي

متوسط  

 الرتد

مجموع  

 الرتد

المتوسط 

 الحسابي

متوسط  

 الرتد

مجموع  

 الرتد

 

 0.64 47.01 6.69 75.24 31.01 6.19 74.2 التدفق النفسي 

 0.47 18.52 6.18 23.00 26.53 4.42 23.09 الذكاء االنفعالي

 (0.01دال عند مستوى ) 

 -يتض  من الجدول السابق مايلى :

وجود فروق لير دالة إحصائيا بين متوسطي رتد القياسين البعادي والتتبعاي للمجموعاة 

 الذكاء االنفعالي .التجريبية على كل من مقياس التدفق النفسي ومقياس 

 -الفرض الخامس:

يمكن التنبؤ بأداء افراد المجموعة التجريبية على متغير الذكاء االنفعالي بمعلومية الدرجاة 

 على متغير التدفق النفسي .

 ( 10جدول )

 (12نتائج تحليل االنحدار بين التدفق النفسي والذكاء االنفعالي )ن=

التااااااااادفق 

 النفسي

االرتباااااط 

 المتعدد

ين التباااااااااا

 المشترك

النسااااااااابة  Bقيمة  قيمة الثابت

 Fالفائية 

القيماااااااااة 

 Tالتائيه 

0.76 0.58 27.57 0.76 14.01 3.74 

 (0.01دال عند مستوى ) 



 عزه خضري عبد الحميد 

 -يتض  من الجدول السابق مايلى :

يمكن التنبؤ بالذكاء االنفعالي من خالل درجة المجموعة على متغير التدفق النفسي؛ حياث 

( وهى نسبة إسهام المتغير المساتقل فاى المتغيار R( )0.76عدد )بلغت قيمة االرتباط المت

ع مقاداره ) ( فاى %58( وذلاك بنسابة )0.58( وقيمتاه تسااوي )R2التابع، وقد احدث تباينا

( وبالتاالي 0.01وهى قيمة دالة عند مساتوي )  14.01المتغير التابع ، وبلغت قيمة )ف(  

 ة على متغير التدفق النفسي .يمكن التنبؤ بالذكاء االنفعالي بمعلومية الدرج

 -تفسير ومناقشة النتائج :

يمكن تفسير ومناقشة النتائج السابقة في ضوء المفااهيم النظرياة ونتاائج الدراساات التاي  

أجريت فيرجع عدم وجود فروق دالة إحصائيا ألفراد المجموعة الضاابطة ؛ حياث أنهاالم 

تغير ملحاوظ ذو داللاة وهاذا التغيار   تتعرع للبرنامج ولم تتلق أي أنشطة؛ فلم يحدث لها

الضااعيف لياار الاادال يرجااع إلااى المحاولااة اإلنسااانية التااى قاماات بهاالباحثااة ماان خااالل 

التواصل معهن بالسؤال الدائم والتحية والحوار الدائم والسؤال عن مشاكالتهن والتواصال 

 الفعال إال أنه لم يطبق البرنامج الممنهج .

تض  أن البرنامج اإلرشادي اإلنتقائي المستخدم في الدراساة وفيما يتعلق بالفرع الثانى ي

الحالية كان له تأثير فعاال فاي إحاداث تغيار ملحاوظ فاي متوساطات درجاات المجموعاة 

 التجريبية فى اتجاه   

القياس البعادي ويرجاع ذلاك إلاى أن البرناامج اإلرشاادي سااعد علاى تحساين أداء أفاراد 

عة الضابطة ،وذلك من خالل توفير الفرصة للتعبيار المجموعة التجريبية مقارنة بالمجمو

عن مشاعرهن وانفعاالتهن)تنفيس انفعالي( كما امتد البرناامج إلاى تعاديل بعاع األفكاار 

الخاطئة وتعديل  فى عملية اإلدراك، كما ساعد على ايادة التفاعل االجتمااعي وإكساابهن 

معنوية )اتجاه وجداني (،أيضاا سلوكيات جديدة )اتجاه سلوكي( مما أدى إلى رفع الروح ال

التشجيع على الحوار والمناقشة والمشاركة في كثير من المواقف االجتماعية التاي منحات 

الشعور بالرضا وسااعدت علاى اكتسااد الثقاة باالنفس والقادرة علاى التواصال والعطااء 



ع فاي  فضال عن التوعية من خالل المحاضرات والقياام بأنشاطة متنوعاة؛ فأوجادت نظاماا

ساببا رئيسايا  Mihalyوالاذي يعتباره  Ordering consciousnessطقاة الاوعي من

" فعندما يستثمر اإلنسان تركياه الكامل للوصول إلى هدفاه ويعاايش هاذه Flow للتدفق "

 األهداف يبلغ درجة عالية من المتعة والسعادة .

الحالاة  أيضا من خالل البرنامج الذى سااهم فاى اياادة التفاعال االجتمااعي وتحسان فاى 

النفسااية للمساانات  كااان لااه أثاار و بشااكل واضاا  فااي اسااتقبال رسااائل اآلخاارين بطريقااة 

صحيحة والتعامل معها بطريقة إيجابية كما أن العمال علاى إيجااد مشااعر التعااطف أدى 

إلااى ايااادة الااذكاء االنفعااالي ،        ؛ باإلضااافة إلااى أن المشااروعات الجماعيااة  التااي 

ية/ وجدانية/ حركية( والتي ت رجمت في شكل سلوكيات، كاان لهاا تضمنها البرنامج )معرف

أثر كبير في رفع الروح المعنوية وايادة التركيا واالنتبااه مماا كاان لاه األثار فاى اياادة 

أن الذكاء اإلنفعالى يتضمن التفاعل   Golman  1995الذكاء االنفعالي كماأشار جولمان  

 اإلجتماعي،والدافعية ،والتعاطف .

هذه النتائج  ماع دراساة جولتاان حجاااي وعااطف أباو لاالي؛ حياث أشاارا إلاى وتتفق   

ضرورة االهتمام بالجاند النفسي، حيث أناه سابد الكثيار مان المشاكالت لادى المسانين؛ 

فاالكثير من المسنات يدركن الظروف الصاحية المختلفاة المرتبطاة بالمرحلاة العمرياة إال 

ن التدهور في الحالة الصحية والفكرية . كما تتفاق أن الحالة النفسية قد تؤدي إلى  مايد م

 2013نتيجة هذا البرنامج مع كل من دراسة فيوليات فاؤاد، ساميرة شاند، جورجيات فاام 

والتي توصلت إلى خفع حدة الشعور بالوحدة النفسية مما يؤكد تأثير البارامج االرشاادية 

 على المسنين.

وظ فى نتاائج المجموعاة التجريبياة  يرجاع وفيما يتعلق بالفرع الثالث فإن التحسن الملح

إلى انتظام والتاام المجموعة التجريبياة  فاي القياام باألنشاطة واإلساتراتيجيات المطلوباة 

والتي تم تقديمها من خالل مواقف واقعياة فاي داخال الادار وخارجهاا ومان خاالل تناوع 
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تعاديل بعاع األنشطة واإلستراتيجيات؛ حيث عمادت الباحثاة مان خاالل البرناامج إلاى   

اإلدراكات  الخاطئة ألفراد المجموعة  التجريبية والعمل على تصاحيحها؛ باإلضاافة إلاى 

جد جو من األلفة مما جعل المشاعراألسرية هاي التاي تساود،  العمل بروح الفريق حيث و 

كما أن ممارسة األنشطة مثل ممارساة التمريناات الرياضاية والهواياات المختلفاة وتقاديم 

القاوة التاى حركات كثياراع مان الطاقاات   powerد المحتااجين كانات بمثاباة  الدعم لألفرا

المغمااورة؛ باإلضااافة إلااى ايااارة دار األيتااام  ، ودار المساانات التااى جعلااتهن يستشااعرن 

باآلخر وبمشكالتهن مماا كاان لاه أثاراع مباشارا فاى إعاادة تقيايم إنفعااالتهن مماا أثار فاى 

ع كان له ا أثر كبير على المستوى النفسي؛ حيث ساعد ذلاك مستوى الذكاء اإلنفعالى،وأيضا

على إحداث مقارنات داخلية جعلتهن يستشعرن أنهن أفضل من ليرهم مما أوجاد  درجاة  

مرتفعة من التاواان النفساي  والتعااطف ماع اآلخار كال ذلاك سااعد علاى إعاادة ترتياد 

 األفكاروإصدار أحكام موضوعية مما أوجد المايد من الذكاء اإلنفعالي .

ع بين متوساطات رتاد  كما يمكن تفسيرالفرع الرابع وهو عدم وجود فروق دالة إحصائيا

المجموعة التجريبية في التطبياق البعادي والتتبعاي علاى مقيااس التادفق النفساي ومقيااس 

الذكاء االنفعالي في ضوء استمرارية فعالياة البرناامج اإلرشاادي المساتخدم فاي الدراساة 

لفنيات واإلستراتيجيات  التى ساعدت فاي بقااء أثار البرناامج؛ وقد يرجع  ذلك إلى تنوع ا

ألن األنشطة التكاملية تؤدي إلى بقاء األثار؛ حياث إن البرناامج أدى إلاى ماا أطلاق علياه 

وهي تلاك الحالاة التاي   optimal experience"أومالي" التجربة األفضل أو المثالية 

همت في إحاداث فهام للمشااعر وبلورتهاا تصل بالفرد إلى التواان كما أن  األنشطة قد أس

وأيضااا الااوعي بهااا كمااا ساااهمت فااي العماال علااى الساايطرة قاادر المسااتطاع علااى إدارة 

المشاعر السلبية وعدلتها إلى اتجاهات ايجابية كماعاات األنشاطة المعرفياة الممارساات 

 -يلى :الجيدة كل ذلك أسهم في إيجاد درجة عالية من التفاؤل والرضا؛ باالضافة إلى ما

 

 



 اإلرشاد الجماعي وسيلة فعالة لخفع الشعور بالعالة االجتماعية . 

استخدام اسلود المحاضارة ، والعصاف الاذهني ، والواجاد المنالاي تساهم  فاى  

تغيياار بعااع المفاااهيم الخاطئااة وايجاااد مفاااهيم ايجابيااة ،واسااثمار المعااارف 

 يجابية  .والمعلومات بشكل صحي   وتؤكد على المعلومات والمعارف اال

المنظم المتقادم اساتراتيجية تساهم فاى تشاكيل بنااء معرفاى تتضا  فياه العالقاات  

 والروابط بين المفاهيم والحقائق .

 .وتر وتحسن المااج والحالة الصحيةاستخدام فنية االسترخاء تسهم فى خفع الت 

 االستعانة بفنية النمذجة تؤكد على المفاهيم وتعدل فى اإلدراك . 

 من حماس الشخص ومن إصراره على إكمال المهام.  دالتعايا ياي 

الفكاهة والمرح تايد من جو األلفة ؛فتايل جواند التوتر وتسام  للعقال أن يفكار  

 بصورة  

، وهاو   Endorphinأفضل ؛مماا لهاا مان أثار فاى تشايط هرماون األنادروفين  

وهاو الهرماون  Dopamineالهرمون المثبط لآلالم وكاذلك هرماون الادوبامين 

وهاو  Serotoninيسااعد فاي اياادة التركياا، أماا هرماون السايروتونين  الاذي

 المسؤول عن تحسن الحالة المااجية وخاصة خفع أعراع القلق.

التقبل ليار المشاروط ،والعمال التعااونى ياياد مان التفاعال االجتمااعي وتعمياق  

 العالقات وتبادل المعارف والخبرات وإيجاد قدر من التعاطف .

اللاذين أكادا علاى أن  Mayer & etal., 2003دراسة مااير وآخارون وهو ما يتفق مع

الذكاء االنفعالي يسهم في فهم المشاعر وتحديد معانيهاا وإدارتهاا واساتخدامها فاي تساهيل 

ع إلى تحسين حيااة  إدارة األفكار، وإدارة المااج مما يسهم في حل المشكالت، ويؤدي أيضا

الوصول لدرجة  مرتفعة من التدفق  النفسي تعد   الفرد والشعور بالتفاؤل والرضا، كما أن
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أساسا للذكاء االنفعالي؛ ألنه يمثل أقصاى مساتويات تعاياا االنفعااالت التاي تخادم األداء 

والتعلم؛ فإذا استطاع شخص الادخول إلاى منطقاة التادفق النفساي ؛  فاإن انفعاالتاه تعااا 

تجااه االيجاابي فتصااب   الاألداء؛ ألنهاا ال تكاون مجارد انفعااالت وعواطااف تنسااد فاي ا

 والتي تدفع إلى األمام.     Powerاالنفعاالت  التى تمثل الطاقة 

مع معظم الباحثين فاى كتاباه "العقال المحاد   Golman  2004كما يتفق دانيال جولمان  

  -أن أساس التدفق هو :  The meditative mind"للتأمل  

 العمل الذى يقوم به . ذوبان وعى المرء فى فعله أثناء قيامه بالمهمة أو  -أ

 .أو أداء العمل دون انتظار نتائج تركيا االنتباه فى اندماج واض  فى التعامل مع المهمة -د

 نسيان الذات مع وعي وإدراك . -ج

 وضوح الهدف .  -د

 حالة نشوة وابتهاج . -ها

وعلى هاذا؛ فاإن حالاة التادفق  النفساي أساهمت فاى تحساين الوظيفاة المعرفياة والنفساية 

ساانات ؛ ممااا أدى إلااى تحسااين الااذكاء االنفعااالي الااذى يعتمااد علااى الااوعي واإلدراك ملل

 & Luque   2018ووضوح األهداف وهو ما يتفق مع نتائج دراساة لوكياو وآخارين 

etal., ؛ حيث أشارت النتائج إلى أن األسلود المعرفى الذى يعتمد على التفااؤل والرضاا

النفعالي والصحة العامة وتتفق هذه النتائج مع نتائج اعن الحياة يتوسط العالقة بين الذكاء  

حياث أشااروا فاى نتاائج دراساتهم إلاى ن   Lee & etal.,2019دراساة لاى وآخارون 

 هناك عالقة وثيقة بين الذكاء االنفعالي والشعور بالسعادة والرضا عن الحياة .

بالااذكاء  ؤأمااا عاان الفاارع الخااامس فقااد اوضااحت نتااائج الدراسااة  أيضاااأنه أمكاان التنباا

االنفعالي من خاالل درجاات األفاراد علاى مقيااس التادفق النفساي، ويرجاع ذلاك إلاى أن 

التدفق النفسي يسهم فى تحسين نوعية الحيااة علاى مساتوى  الجاناد النفساي ، حياث اناه 

يعطي الفرصة لمواجهة المهام والتحديات التى يقابلها الشاخص فاى حياتاه اليومياة ، كماا 

ا االنتباه والوعي بجواند النشاطات أو المهام التى يقوم بهاا الفارد ، يأنه يساعد على ترك



كما أنه يسهم فى تحدياد األهاداف ويادفع الفارد إلاى اإلنجااا؛ ألناه ال يماارس النشااط أو 

المهمة ألنها مفروضة بل ألنه مستمتع بها مما يايل كل عوامل القلاق واإلحبااط؛ فيشاعر 

ع أفضاال وسااعادة أعمااق وهااو مااا يتفااق مااع واإلنسااان بصاافاء الااذهن الااذي يكساابه  عيااا

هااو حالااة ماان  Flowفااى ان التاادفق  النفسااي   Csikszentmihaly 1997نيتمهااالى

التركيا العميق تحدث فيتملك الفرد الشعور بالنشاوة والرضاا الاذين يساهمان فاى تحساين 

 الجواند النفسية والمعرفية .

فاى أن األنشاطة الترفيهياة ،  ,.Luque & etal  2018كما يتفق ذلك مع دراسة لوكيو

 والرضا عن الحياة يمكن أن يتنبأ بها من خالل الذكاء االنفعالي والعكس صحي  .

 توصيات الدراسة:  

ع( علاى التعبيار عان مشااعرهم وخاصاة  -1 ضرورة مساعدة المسنين )ذكوراع/ إناثاا

 التي تتعلق بالشعور بالقلق والتوتر وإنحسار الدور.

 األفكار السلبية. مساعدتهم في التخلص من -2

 تحقيق الكفاءة االجتماعية من خالل األنشطة المختلفة. -3

شغل أوقات الفراغ بأشياء ذات قيمة. وذلك من خالل دور االعاالم بباث بارامج  -4

 هادفه لمساعدتهم .

محاولااة دمااج المساانين فااي الحياااة االجتماعيااة وحااثهم علااى المشاااركة وإقامااة  -5

 قتهم . اصداقات جديدة. والعمل على استثمار ط

دعم الجمعيات الحكومية ولير الحكومياة ومادها بوساائل تاروي  وتأهيال طباي  -6

 واجتماعي للمسنين.
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 لرعاية.ا

 دراسة الفروق بين الذكور واإلناث من المسنين في إدارة الذات . -3
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