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الناجتة عن دعم  األكادمييالتدفق  يفالتأثريات املباشرة وغري املباشرة 
 احلياملعلم املدرك واالنفتاح على اخلربة واملقبولية عرب الضمري 

 دكتور / حممد إبراهيم حممد حممد
 أستاذ علم النفس التربوي المساعد

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 مستخلص :

هدف البحث إلى ايجاد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لدعم المعلم المدرك         
واالنفتاح على الخبرة والمقبولية كمتغيرات مستقلة والضمير الحى كمتغير وسيط على 

كمتغير تابع حيث تم استخدام ثالثة مقاييس هى : مقياس دعم المعلم  األكاديميالتدفق 
وتم  األكاديميمل الخمس الكبرى للشخصية ، مقياس التدفق المدرك ، مقياس العوا

( طالبا وطالبة بكلية التربية ، وأسفرت النتائج عن 270التطبيق على عينة مكونة من )
وجود عالقات ارتباطية موجبة بين متغيرات البحث ، وجود تأثير مباشر  لكل من دعم 

والضمير  األكاديميى كل من التدفق المعلم المدرك واالنفتاح على الخبرة والمقبولية عل
الضمير الحى متغير وسيط جزئي بين كل من : دعم المعلم  المدرك والتدفق أن الحى ، 
، ومتغير وسيط كلى بين المقبولية  األكاديمي، واالنفتاح على الخبرة والتدفق األكاديمي
معلم المدرك ، ، ومن ثم يوجد تأثيرات غير مباشرة لكل من دعم ال األكاديميوالتدفق 

عبر الضمير الحى ، ,اسفرت  األكاديميواالنفتاح على الخبرة والمقبولية على التدفق 
نتائج مؤشرات المطابقة على جودة مطابقة النموذج المقترح ويوصى البحث بأهمية تنمية 

لتنمية بعض سمات الشخصية مثل : الضمير الحى  باإلضافةوعى الطالب بدعم المعلم ، 
ة واالنفتاح على الخبرة الذين وذلك لمساعدة الطالب على تحقيق خبرة التدفق والمقبولي
 مما يحسن من جودة التعليم . األكاديمي

 Big، العوامل الخمس الكبرى  Academic Flowاألكاديميكلمات مفتاحية : التدفق 
Five Factors      الضمير الحى ،Conscientiousness        االنفتاح على الخبرة ، 

 openness on Experience    المقبولية ،Agreeableness 
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Direct and Indirect Effects of Academic Flow Resulting 

from Perceived Teacher Support, Openness to 

Experience, and Agreeableness through 

Conscientiousness 

Dr. / Mohamed Ibrahim Mohamed Mohamed 
Assistant Professor of Educational Psychology 

College of Education - Minia University 
Abstract:  

The current research aimed at revealing the direct and indirect 

effects of perceived teacher support, openness to experience, 

agreeableness (as independent variables), and conscientiousness 

(as a mediate variable) on the academic flow (as a dependent 

variable). For data collection, the perceived teacher support scale, 

the big five factors for personality scale, and the academic flow 

scale were applied on a sample of (270) male and female students 

in the Faculty of Education, Minia University. Results revealed 

that there were positive correlations between the targeted 

variables and that there were direct effects for perceived teacher 

support, openness to experience, and agreeableness on the 

academic flow and conscientiousness. Also, conscientiousness was 

a partial mediator variable between the perceived teacher support 

and academic flow, openness to experience and academic flow; 

and a total mediator variable between agreeableness and 

academic flow. Furthermore, there were indirect effects of the 

perceived teacher support, openness to experience, and 

agreeableness on academic flow through conscientiousness. 

Besides, the results of matching indicators demonstrated the 

goodness of fit of the proposed model.  The researcher 

recommends the importance of developing students' awareness 

with teacher support and the necessity of developing some 

personality traits such as conscientiousness, agreeableness, and 

openness to experience to help students achieving the academic 

flow experience that improves the quality of education.  

Keywords:  academic flow, big five factors, conscientiousness, 

openness to experience, agreeableness  
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 مقدمة :

اهتم علم النفس التربوى بعنصرى العملية التعليمية اللذان يقع عليهما العبء األكبر     
تجويد وتحسين عملية التعلم وهما : الطالب والمعلم حيث ركز على االهتمام بأداء  فى

ومشاركته الكلية فى العملية التعليمية معرفيا ووجدانيا ، المتعلم من خالل انغماس الطالب 
 ،ومهاريا مما يحقق أهداف العملية التعليمية بجوانبها المعرفية والوجدانية والمهارية

أهداف العملية التعليمية بالحصول على مخرجات متكاملة على جودة  وبالتالى تتحقق
عالية دون فاقد أو هدر تعليمى ، ولن يتأتى ذلك إال من خالل إدراك المتعلم لدعم المعلم 
له وقوة العالقة بين المعلم والمتعليمن من ناحية ، وتوافر بعض سمات الشخصية لدى 

الكامل فى العملية التعليمية مع الشعور بمتعة المتعلمين التى تساعده على االنغماس 
 التعلم ولذة التعليم .

ويطلق على انغماس الطالب فى العملية التعليمية وجدانيا ومعرفيا ومهاريا بالتدفق       
األنشطة لمصلحته  والذى يرجع لمشاركة الفرد فى Academic Flow األكاديمي

الخاصة مع الشعور بالمتعة الذى يدفعه لتكرار تلك النشاطات باستمرارية وعلى مستويات 
 Moutinho etعالية من التحدى مما يؤدى إلى تحسن أداء وقدرات المتعليمن )

al,2019 حيث تتميز تجربة التدفق بتوازن التحديات والمهارات الشخصية للفرد مع )
ى مهام التعلم والتركيز على المهمة ، وفقدان الوعى بالذات ، وتحويل حالة االنصهار ف

 (Csikszentmihalyi,1990 الشعور بالوقت ، ووضوح األهداف ، وردود حازمة .)

حيث تشير خبرة التدفق إلى االنغماس الكامل باألداء حيث يركز الطالب على السرعة      
الشعور بالزمن والحيز المكانى ونسيان  والدقة مع االحساس بالسعادة والمتعة وتقلص

الحاجات الذاتية وذلك لتحقيق اقصى استفادة من تلك الحالة فى عملية التعلم والتعليم 
فغاية التدفق تصل بالمتعلم إلى االنغماس واالندماج التام فى مهمة التعلم 

(Rijavec&Golubt,2018) 

التى تهدف العملية التعليمية أن يصل وتعد خبرة التدفق الحالة المثلى ألداء المتعلم   
الطالب إليها حيث إنها خبرة ايجابية تجعل الطالب ينغمس كليا فى أداء المهمة مع وضوح 
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األهداف وااللتزام والتحدى من أجل الوصول إلى أقصى نجاح وانجاز من خالل بذل المتعلم 
 ( Adil.et al,2020اقصى طاقاته )

ووصول الطالب لحالة االنغماس التام فى العملية  األكاديميويرى الباحث ان التدفق       
التعليمية يحتاج إلى مساعدة ومساندة من المعلم من خالل تنمية ادراك المتعلم لعالقته 
بمعلمه ومدى إثمار تلك العالقة لشعور ايجابى لدى المتعلم نحو العملية التعليمية حتى 

ة التدفق لمساعدة المتعلمين من خالل يقبل بكل طاقته نحو التعلم حيث وضعت نظري
 (Ro et al ,2018البيئة التعليمية فى تحسين تعلمهم )

( إلى اهتمام الدراسات بالعالقة بين المعلم والمتعلم التى Wentzel,1997حيث يرى )  
تساعد على زيادة انهماك وانغماس المتعلم فى مهام التعلم نتيجة لشعور الطالب أنهم 

تمام من قبل معلميهم فالدعم المدرك للمعلم من قبل المتعلمين له الدور موضع رعاية واه
األكبر فى التقدم المدرسي ، حيث أن عالقة الطالب بمعلميهم عامال مهما فى التطور 

 Myers andفالطالب ذوى العالقة الجيدة بمعلميهم يستمتعون بالتعلم ) األكاديمي
pianta,2008 ) 

( إلى أهمية تقديم المعلم الدعم لطالبه فى تنمية Reeve,2006حيث يشير )       
الدافعية االيجابية نحو التعلم واالنغماس فى العملية التعليمية من خالل احساس المعلم 
بما يفكر فيه الطالب وشعوره ودرجة انغماسه فى العملية التعليمية مما يؤدى إلى تقديم 

راعاة مشاعره ، كما يعمل المعلم على المعلم الدعم المالئم الشباع حاجات الطالب وم
تنمية االنتماء لدى الطالب من خالل ادراكه بمكانته لدى المعلم وتقبل المعلم له ، وتقديم 
التشجيع والمساعدة والتوجيه واالرشاد لتحقيق وانجاز المهام مما يزيد احساس الطالب 

 لية التعليمية .بالكفاءة وينمى تقديره لذاته مما يساعد على انغماسه فى العم

قد يحتاج من الطالب أن يتمتع  األكاديميكما يرى الباحث أن الوصول إلى حالة التدفق    
ببعض سمات الشخصية التى تدفعه نحو االنغماس فى العملية التعليمية مثل : يقظة 

( أن Avina,2005الضمير والمقبولية واالنفتاح على الخبرة ، حيث أشارت دراسة )
التدفق يتأثر بسمات الشخصية مثل : االنفتاح على الخبرة ، ويقظة الضمير أو الضمير 

( على أن الضمير الحى والمقبولية 2010الحى ، كما أسفرت دراسة )السيد أبو هاشم ،
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من السعادة  %6.5واالنفتاح على الخبرة وتقدير الذات والمساندة االجتماعية تفسر نسبة 
)إبراهيم محمد سعد عبده ، و محمد محجوب أحمد وأفادت دراسة ن ، النفسية للمتعلمي

( عدم وجود تاثير لالنبساطية على التدفق النفسي ، أما دراسة ) محمد 2016خلف ، 
حامد زهران ، وسناء حامد زهران ( فقد أوضحت عدم وجود تأثير دال لكل من العصابية 

يمكن التنبؤ باالستغراق الوظيفى من واالنبساطية على االستغراق الوظيفى وبالتالى ال
ومن ثم فالبحث يتسأل عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لدعم المعلم خاللهما ، 

المدرك من قبل الطالب ، وبعض سمات الشخصية ؛ المقبولية واالنفتاح على الخبرة ، 
ؤدى لزيادة حالة الذين قد يؤدون لرفع حالة اليقظة والضمير الحى لدى المتعلمين مما قد ي

 وانغماس الطالب فى عملية التعلم . األكاديميالتدفق 

 مشكلة البحث : 

الحظ الباحث زيادة شكوى أولياء األمور والمعلمين والطالب أنفسهم من صعوبة      
حيث يشكو بعض ، التركيز فى مهام التعلم بصفة خاصة والعملية التعليمية بصفة عامة 

حيث يجد بعض الطالب أحيانا صعوبة ، من صعوبة تركيز األبناء أثناء االستذكار  األباء
عالوة على شعوره بالملل وفقد ، فى التواصل فى مهام االستذكار وأداء المهام األكاديمية 

فالتعلم بالنسبة للبعض غير ممتع ومجرد عمل ، والتعلم  األكاديميالرغبة فى التواصل 
يعود ذلك لعدم قدرة هؤالء الطالب على االنغماس فى العملية وقد ، شاق المعنى له 

التعليمية والمهام التعليمية نظرا لوجود متغيرات ومثيرات أخرى أكثر متعة وتعزيز لهم ، أو 
قد يرجع ذلك للعالقة بين المعلم والمتعلم ومدى إدراك الطالب لدعم ومساندة المعلم له ، 

يكون الطالب ال يتمتع بانفتاح الخبرة وحب التعلم  وقد يعود أيضا لشخصية الطالب فقد
واليقظة والنشاط الذهنى والمقبولية لآلخرين ولنفسه أيضا مما قد يعيق خبرة التدفق لدى 

 الطالب .

وتعد مشكلة عدم انغماس الطالب فى مهام التعلم مؤشرا لشعور الطالب بالملل        
وهو ما  ، يدفعه إلى الرسوب أو عدم النجاحمما قد ، واإلخفاق وعدم المتعة من التعلم 

 األكاديميومن ثم فمشكلة عدم التدفق ، يؤدى إلى الهدر التعليمى أو الفقد التعليمى 
إلن عليه ، لبعض الطالب دفعت الباحث نحو دراسة عالقتها بسمات شخصية المتعلم 

دة المقدمة من قبل العبء األكبر ، ومدى إدراك المتعلم لعالقته بالمعلم والدعم والمسان
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المعلم لهؤالء الطالب وخاصة أن طالب الجامعة فى المرحلة األكاديمية والهدر التعليمى 
عالوة على أن عدم ، إلنه ينتج لسوق العمل مخرج غير كفء ، فيها يعد مشكلة كبرى 

وعدم ، قد يكون مؤشرا لعدم اهتمام الطالب فيما بعد بالتخصص العلمى  األكاديميالتدفق 
 قبله للرقى والتقدم فيه مما يعد أيضا هدرا لسوق العمل .ت

( أن عالقة الطالب Decker,Dona&Christenson,2007فقد أشارت دراسة ) 
حيث أن العالقة بين المعلم ، بالمعلمين ارتبطت ايجابيا بانغماس الطالب فى مهام التعلم 

فمشاعر المعلم نحو طالبه تؤثر على طريقة ، وطالبه تأخذ الطابع العاطفى الوجدانى 
مما قد يؤثر على ، ومن ثم يدرك الطالب كيف يشعر المعلمون نحوهم ، استجاباتهم 

فحب الطالب لمعلميهم سببا لتكوين اتجاهات ايجابية نحو ، مشاعر الطالب نحو أنفسهم 
 التعلم .

م المعلم المدرك من ( فقد هدفت إلى التعرف على أثر دعWentzel,1997أما دراسة ) 
،  األكاديميوبذل الجهد ، طالبه على سعى الطالب نحو تحقيق أهدافهم االجتماعيه 

( 248وتحديد خصائص المعلم الداعم ، حيث طبقت الدراسة أدواتها على عينة مكونة من)
وأسفرت النتائج أن دعم ، طالبا وطالبة بالمرحلة المتوسطة بالوالبات المتحدة األمريكية 

 األكاديميمعلم المدرك من قبل الطالب ارتبط ايجابا ارتباطا داال بالسعى نحو السلوك ال
حيث يزداد انغماس الطالب فى مهام التعلم كما يزداد ادراكهم لدعم ، والضبط الداخلى 

المعلم ، وأن من صفات المعلم الداعم هو المتفاعل الديمقراطى مع طالبه الذى يحدد 
ويتسم سلوكه بااليجابية ويقدم التغذية الراجعة بشكل ،اضح لهم مسبقا األهداف بشكل و 

 فورى لهم .

( لمعرفة  Crosone, Johnson and Elder,2004وقد دعمت تلك النتائج دراسة )
أثر العالقة االيجابية بين الطالب والمعلم على تحصيل الطالب واالنضباط المدرسى ، حيث 

( طالبا وطالبة من الصفوف السابع حتى 10.991طبقت أدواتها على عينة مكونة من )
وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ايجابية دالة بين ، الثامن بالواليات المتحدة األمريكية 

تقدير الطالب لعالقاتهم بمعلميهم والتحصيل الدراسى ، وتنبأ إدراك الطالب لعالقاتهم 
ك أيضا دراسة بمعلميهم بانخفاض مشكالت االنضباط المدرسى . وقد دعمت ذل

(Lee,2007 التى كان أحد أهدافها دراسة العالقة بين إدراك الطالب لعالقاتهم بالمعلم )
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(  طالبا 318حيث طبقت أدواتها على عينة مكونة من )، ونجاح الطلبة فى المدرسة 
سفرت النتائج أن ثقة الطالب لعالقتهم أوطالبة من طالب الصف السابع بمدينة سيؤول ,

بالمعلمين ارتبطت ارتباطا موجبا وداال مع نجاحهم فى المدرسة . أما دراسة 
(Montalvo,Mansfield,Miller,2007 فقد هدفت لدراسة مدى شعور الطالب )

بمحبتهم وعدم محبتهم لمعلميهم وعالقتها بالدافعية واالنهماك أو االنغماس فى التعلم 
( طالبا وطالبة من الصفوف العاشرة 125صيل حيث طبقت على عينة مكونة من )والتح

والحادية عشر ، وأسفرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة الطالب المحبين 
لمعلميهم ومجموعة الطالب غير المحبين لمعلميهم فى التحصيل وأبعاد االنغماس والمثابرة 

 ب المحبين لمعلميهم .والتحصيل لصالح مجموعة الطال

( فقد هدفت لدراسة االنهماك أو االنغماس Thijs and Verkuyten,2009أما دراسة )
حيث ، الموقفى المتوقع والشخصى وعالقته بسلوك المعلم )متسلط ، متساهل ،حازم( 

وأسفرت ، ( طالبا وطالبة بالصف التاسع 503طبقت أدواتها على عينة مكونة من )
قيمة للمتوسط على مقياس متعة التعلم ارتبطت بالمعلم المتسلط واعلى النتائج أن أقل 

قيمة ارتبطت بالمعلم المتساهل ، أما بذل الجهد فكانت أقصى درجة لبذل الجهد مع المعلم 
لمعلم الحازم وأقل درجة مع المعلم المتسلط ، وأن الطالب يتوقعون بذل جهد أكبر مع ا

 .الحازم عن المعلم المتساهل

( إلى التعرف على إدراكات الطالب للبيئة الصفية وعالقتها 2008دراسة اليمانى ) هدفت
حيث طبقت أدواتها على عينة مكونة من ، بالتحصيل الدراسة واالتجاه نحو التعلم 

( 154( طالبا وطالبة من الصف التاسع حتى الثانى الثانوى باألردن ، وحوالى )3624)
وأسفرت عن وجود عالقة اطرادية دالة بين ، االنجليزية  معلما ومعلمة يدرسون مقرر اللغة

الدراسى لهم واالتجاه نحو اإلدراك االيجابى للبيئة الصفية من قبل الطالب والتحصيل 
 .التعلم

( أن تجربة التدفق تعد مصدرا لشعور Csikszentmihalyi,1990وأشارت دراسة .) 
اط ومهمة معينة يواليها الكثير من حيث ينصب اهتمام الشخص على نش، الفرد بالرفاهية 

االهتمام الشخصى مع توظيف مهاراته الشخصية لتحقيق أقصى درجات النجاح حتى إذا 
( هى : IIie et al.,2017حيث يجب توافر شروط أربعة )، لم تتوافر مكافآت خارجية 
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من  وجود أهداف وتوقعات واضحة ، احراز التقدم نحو تلك األهداف ، توافر درجة عالية
التركيز على المهمة ، تشويه الوقت وفقدان الوعى بالذات ، ومالءمة ومناسبة المهارات 

 والقدرات الفردية مع التحديات المتوقعة .

(  إلى ضرورة أن تتوافق أهداف وتوقعات الشخص Beese & Martin,2019ويشير )
يز مما يسهل مع قدراته حتى يحدث التدفق بشكل جيد مع توفير درجة عالية من الترك

الدمج واالنغماس فى المهمة حيث يفقد الفرد الشعور بالذات ويندمج مع المهمة ويشعر 
 بتشوه الزمن مع ضرورة أن يكون تحدى المهمة متوازن مع قدرات الفرد.

يتضح من خالل تلك االسهامات أهمية توافر بعض سمات الشخصية التى تقابل المهام 
نا ومن أشهر تلك السمات العوامل الخمس الكبرى للشخصية التعليمية ليكون التحدى متواز 

( إلى  2016فقد أشارت دراسة )إبراهيم محمد سعد عبده ، ومحمد محجوب أحمد خلف ،
أهمية دراسة العالقة بين التدفق والعوامل الخمس الكبرى حيث أنهما فى ذلك الوقت لم 

عالقة بين التدفق والعوامل الخمس تناولت ال فى حدود علم الباحث ، يجدا أية دراسة عربية
، حيث هدفت دراستهما إلى ايجاد تلك العالقة لدى طالب الجامعة ، الكبرى للشخصية 

( 1999حيث تم تطبيق مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية إعداد جولدبيرج )
وتعريب السيد محمد أبوهاشم ومقياس التدفق النفسى من إعداد الباحثان على عينة 

حيث أسفرت النتائج عن وجود ، ( من طالب وطالبات جامعة القاهرة 309ة من )مكون
وأن العوامل ، عالقة ايجابية بين كل عامل من العوامل الخمس الكبرى والتدفق النفسى 

 من التباين للتدفق النفسى .(  %70 )  الخمس الكبرى تفسر نسبة

وماهى محددات بدء ،  ديمياألكا( فقد هدفت لفهم التدفق Avina,2015أما دراسة )
( من األكاديميين فى الهند من 12حيث شملت الدراسة )، تجربة التدفق وكيفية تنميتها 

وأوضحت وجود عالقة بين االحتياجات ، المختصين بمجال العلوم االجتماعية واإلحصاء 
 ( .النفسية والتدفق وأن التدفق يتأثر بسمات الشخصية )االنفتاح على الخبرة والضمير 

يالحظ من خالل الدراسات السابقة ندرة الدراسات وخاصة العربية التى تناولت أثر دعم 
من ناحية ، وندرة الدراسات التى  األكاديميالمعلم المدرك من قبل الطالب على التدفق 

من ناحية أخرى ،  األكاديميتناولت أثر العوامل الخمس الكبرى للشخصية على التدفق 
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بإدراك الطالب لدعم المعلم وعالقاتهم االيجابية بمعلميهم ، والثانية  حيث األولى تتعلق
تتعلق بتوافر بعض سمات الشخصية المرتبطة بأداء مهمة التعلم ومن خالل استقراء 
الباحث للدراسات السابقة وللعوامل الخمس الكبرى للشخصية يقترح أنه قد يكون هناك 

فتتاح على الخبرة والضمير الحى مستبعدا عامل تأثير مباشر وغير مباشر للمقبولية واالن
العصابية إلن طبيعته قد تنفى االستمرار واالستغراق فى مهام االستذكار والتعلم كما 
يستبعد عامل االنبساطية إلن طبيعته تحب الخروج واالنتقال والتعرف على اآلخرين بشكل 

شارت الدراسات السابقة حيث أ قد يقلل من اندماج وانغماس الطالب مع مهام التعلم 
حيث أن طبيعة ، لضعف ارتباط سمتى االنبساطية والعصابية بالتدفق النفسى واألكاديمى 
قد تحول دون ، سمة االنبساطية تدفع الطالب نحو تكوين عالقات اجتماعية عديدة 

يقترح  لذا ،التدفق واالستغراق االكاديمى كذلك سمة العصابية قد تؤدى إلى عدم التدفق
الباحث عدد من التساؤالت التى قد تفيد فى تحديد بعض سمات الشخصية للمتعلم واداركه 

الذى يدور حول "ما التأثيرات وذلك من خالل التساؤل  األكاديميلدعم المعلم على التدفق 
المباشرة وغير المباشرة لدعم المعلم المدرك والمقبولية واالنفتاح على الخبرة عبر الضمير 

 األسئلة التالية :محاولة اإلجابة عن من خالل على التدفق األكاديمى ؟" وذلك   الحى

وكل من دعم المعلم المدرك  األكاديميهل توجد عالقة ارتباطية بين التدفق  -1
 والمقبولية واالنفتاح على الخبرة والضمير الحى ؟

 ؟ األكاديميهل يوجد تأثير مباشر لدعم المعلم المدرك على التدفق   -2
 ؟ األكاديميهل يوجد تأثير مباشر للمقبولية على التدفق  -3
 ؟ األكاديميالنفتاح على الخبرة على التدفق لهل يوجد تأثير مباشر  -4
 ؟ األكاديميلضمير الحى على التدفق لهل يوجد تأثير مباشر  -5
 ؟ األكاديميهل الضمير الحى متغير وسيط بين دعم المعلم المدرك والتدفق  -6
 ؟ األكاديميغير وسيط بين االنفتاح على الخبرة والتدفق هل الضمير الحى مت -7
 ؟ األكاديميهل الضمير الحى متغير وسيط بين المقبولية والتدفق  -8
كمتغير تابع والضمير الحى كمتغير  األكاديميهل يحقق النموذج المقترح التدفق  -9

ة وسيط وكل من )دعم المعلم المدرك ، والمقبولية واالنفتاح على الخبرة ( جود
 المطابقة ؟
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 أهداف البحث :

يهدف البحث الحالى إلى ايجاد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لدعم المعلم المدرك 
 المقبولية واالنفتاح على الخبرة عبر الضمير الحى وذلك من خالل ما يلى :و 

المقبولية ،  ، األكاديميدراسة العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث )التدفق  -1
 .الضمير الحى ، االنفتاح على الخبرة ، ودعم األساتذة(

 .األكاديميعلى التدفق  المعلم المدركدعم المباشر لتأثير ال ايجاد  -2
 .األكاديميالنفتاح على الخبرة على التدفق المباشر ل تأثير ال ايجاد -3
 .على الضمير الحى المعلم المدركدعم المباشر ل تأثير ال ايجاد  -4
 .النفتاح على الخبرة على الضمير الحىل تأثير المباشر ال التعرف على -5
 .األكاديميلضمير الحى على التدفق المباشر لتأثير ال حساب -6
 .لمقبولية على الضمير الحىل المباشر تأثيرال ايجاد -7
 .األكاديميلمقبولية على التدفق ل المباشر تأثيرال حساب -8
 .األكاديميوالتدفق  المعلم المدركالضمير الحى بين دعم بحث وساطة  -9

 .األكاديميالضمير الحى بين االنفتاح على الخبرة والتدفق بحث وساطة  -10
 .األكاديميالضمير الحى بين المقبولية والتدفق بحث وساطة  -11
األساتذة ، واالنفتاح  النموذج المقترح ) دعم التعرف على جودة مطابقة -12

على الخبرة ، والمقبولية ( كمتغيرات مستقلة ، و)الضمير الحى( كمتغير وسيط ، 
 .( كمتغير تابع األكاديميو)التدفق 

 أهمية البحث : 

تتضح أهمية البحث من خالل تناوله إلحدى القضايا الحيوية والتى مازالت وليدة        
للطالب الجامعى وذلك من خالل دراسة بعض  األكاديميالبحث العلمى أال وهى التدفق 

من ناحية المتعلم ،  األكاديميالتدفق سمات الشخصية التى من المحتمل أن تؤثر على 
 األكاديميومدى الدعم والمساندة التى يقدمها المعلم ويدركها الطالب وأثرها على التدفق 

ودعم المعلم كعنصر أساسي فى ألثر سمات الطالب ومن ثم فالبحث يقدم نموذج مقترح 
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 األكاديميالبيئة الصفية التى من المحتمل يكون لها تأثير كبير على انغماس الطالب 
 وتركيزه على تحسين وتجويد تعلمه .

ومن ثم يمكن الوقوف على أهم سمات الشخصية التى يجب التركيز على تنميتها        
وترشد المعلم والبيئة الصفية على  كاديمياأل ومخاطبتها لدى الطالب لتساعده على التدفق 

أهمية الدعم والمساندة فى تحسين وتجويد عملية التعلم من خالل تنميتها لخبرة التدفق 
ساعد المعلم ومتخذ القرار على تحسين الدعم والمساندة وتحسين توصيل مما ي األكاديمي

التعليمية وأن العملية ذلك الدعم للطالب من خالل إشعار الطالب بأهميتة فى العملية 
تعليمية هى عملية بشرية تقوم على العالقات الودية والتعاون من أجل إنجاح أهدافها ، 

تشعر الطالب باالمتنان ذلك التعاون الذى يتطلب تكاتف الطالب مع المعلم فى عالقات 
 وتدفعه نحو االنجاز والتقدم فى عملية تعلمه .

 مصطلحات البحث :

 : Academic Flow األكاديميالتدفق 

استغراق الطالب فى أداء المهام األكاديمية والدراسية بأقصى  :  مثل األكاديميالتدفق 
قدراته وبسرعة وتركيز عال مع السيطرة على الموقف التعليمي حيث ينعدم لديه 
، االحساس بالوقت ومتطلبات الذات ويغلب عليه الشعور بالرضا والنشوة والبهجة 

المستخدم  األكاديميالتى يحصل عليها الطالب على مقياس التدفق ويقاس بالدرجة 
 )الباحث(فى الدراسة الحالية .

 دعم المعلم المدرك :

يقع دعم المعلم المدرك تحت مظلة الدعم والمساندة االجتماعية التى تعرف بأنها    
وتسانده العالقات القائمة بين الفرد واآلخرين التى يدركها على أنها يمكن أن تعضده 

 (4،  1994عبد الرحمن ، محمد السيد الشناوى و محمد محروس عندما يحتاج إليها .)

فيعرف المساندة االجتماعية على أنها إدراك الفرد بأن  (Sarason et al,1983أما )
البيئة تمثل مصدرا للتدعيم االجتماعى الفاعل ومدى توافر أشخاص يهتمون بالفرد 
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ن ذلك األسرة واألصدقاء ويرعونه ويثقون فيه ويأخذون بيده ، ويقفون بجانبه وم
 .والجيران

( المساندة االجتماعية تتكون من اآلخرين الذين يقومون Caplan,1981ويعرفها )
بمساعدة األشخاص على التعامل مع مشكالتهم االنفعالية ومشاركتهم المهام وتزويدهم 

ات والمعلومات والنصيحة لمساعدتهم على التعامل مع المواقف بالنقود واألدوات والمهار 
 الخاصة المليئة بالضغوط التى قد يتعرضون لها .

ويعرف الباحث دعم المعلم المدرك هو إدراك الطالب للدعم المادى والعلمى واألدائي الذى 
يقاس يتالقاه من المعلم من خالل إداركه لعالقاته بمعلميه ومدى تقبله لهذا الدعم و

 بالدرجة التى يحصل عليها الطالب على مقياس دعم المعلم المدرك الذى وضع لقياسه .

 : Conscientiousness -الضمير الحي :

يشير هذا العامل إلى حالة انفعالية تفكيرية اجتماعية تتسم بالميل إلى استخدام        
وقدرة عالية على ضبط الذات واستخدام  الضوابط الذاتية لتوجيه السلوك والتحكم به,

المحفزات الذاتية من أجل اإلنجاز والشعور بالكفاءة الذاتية والثقة بإمكانية اإلنجاز مع 
األخالقية  المبادئإظهار التصميم واإلرادة حتى فى حال مواجهة صعوبات, واالحتكام إلى 

يتميز حيث  (2012،رعالش سالم حسين)فى : فةعند التعامل مع جوانب الحياة المختل
، التأني أو الروية , ضبط الذات . كما يتميز باألمانة  اإلنجازباالقتدار والكفاءة ,  الطالب

, اإليثار , التسامح , التعاطف , التعاون , التواضع والجدية , والدقة , والرحمة , الصدق 
الحى كبعد فرعى ، ويقاس بالدرجة التى يحصل عليها الفرد على مقياس الضمير , الوفاء 

 من العوامل الخمس الكبرى للشخصية .

  -:  openness على الخبرة النفتاحا

ثراء الخبرات وتجدد  االطالعيشير إلى حالة انفعالية تفكيرية تتسم بحب          والمعرفة وا 
, الفكري المعلومات واألفكار, والميل إلى التخيل الذى يقود إلى اإلبداع والتجدد والفضول 

 حسين) فى : والتواصل مع القيم الذاتية والمحيطة والجاهزية إلعادة النظر بها ومناقشتها.
بالتسامح واالبتعاد عن الغموض أي يكون  يتصف الطالبحيث ( 2012،الشرع سالم

شخص واضح المالمح والمضمون ويكون  صاحب عالقات جيدة مع الجميع ويكون 
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، ويقاس بالدرجة التى القدرة على تكوين صداقات كثيرة شخص محبوب اجتماعيًا وله 
يحصل عليها الطالب على مقياس االنفتاح على الخبرة كبعد فرعى من أبعاد العوامل 

 الخمس الكبرى للشخصية .

  -: Agreeableness  المقبولية

 يشير هذا العامل إلى حالة انفعالية اجتماعية وتفكيرية تتسم بالثقة باآلخرين      
والصراحة واإلخالص والتسامح واإليثار والميل للبساطة وتجنب حب الظهور والمواجهة 

 سالم حسين)فى : دون أن تعكس هذه الحالة تدنى الثقة بالنفس أو احترام للذات
باإليثار والعطاء الفكري , والتواضع , والسعي من اجل  يتصف الطالب (2012،الشرع

ينتمي إليها , وتكون له عالقة مترابطة بالصداقة  األلفة والتضامن مع الجماعة التي
والتعاون والحميمة ويكون شخص منجز لعمله ومثابر ومنظم , ويحترمون مشاعر 

ويقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطالب على مقياس المقبولية كبعد وعادات اآلخرون 
 (Goldberg, 1992)فرعى من أبعاد العوامل الخمس الكبرى للشخصية . 

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة :

 : Academic Flow األكاديميالتدفق 

يعد التدفق النفسى خبرة مثالية يمر بها الفرد من وقت آلخر عندما يقوم بأداء المهمات 
بأقصى درجات األداء ويتصف هذا األداء باالنشغال التام ، وانخفاض الوعى بكل من 

سيد ، وينسى الشخص الذات ويشعر بالسرور والمتعة )الزمان والمكان أثناء أداء المهمة 
 (2010البهاص ،

( بأن التدفق يمثل الخبرة 2013أبو حالوة )محمد السعيد عبد الجواد ويعرفها أيضا 
اإلنسانية المثلى التى تجسد التجليات العليا لصحة الفرد النفسية االيجابية والتى تعبر عن 

ذاته فى المهام فناءا تاما فينسى ذاته والزمان والوسط جودة الحياة لذلك الفرد الذى يفنى 
 واآلخر مصاحبا لذلك الشعور بالمتعة والبهجة أثناء أداء المهمة 

( عن التدفق النفسى على أنه حالة فضلى من حاالت الذكاء 1995وقد عبر جولمان )
لتعلم ، فإذا العاطفى حيث يمثل أقصى درجات تعزيز االنفعاالت التى تخدم كل من األداء وا

مر الفرد بخبرة التدفق فإن االنفعاالت تكون ايجابية مليئة بالطاقة والحيوية بينما الملل 
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صديق ، محمد السيد والقلق واالكتئاب والتوتر تمنع الفرد من الدخول إلى منطقة التدفق .)
2009) 

 أبعاد التدفق النفسى :

د التدفق النفسي تسعة أبعاد ( إلى أن أبعاCsikszentmihalyi,1990أشارت دراسة )
 للتدفق النفسي تتمثل فى :

: حيث يشعر  Challenge- Skill Balanceالمهارة  -التوازن بين التحدى  -1
 الفرد أن قدرته تتوافق مع المتطلبات التى تحتاجها المهمة .

: حيث  Action-Awareness Mergingاندماج الفعل فى الوعى أو االدراك  -2
فى المهمة حيث يصدر الفرد أفعال ذاتية تلقائية تجعل المهمة يحدث اندماج للفرد 

 سلسة .
: حيث تكون األهداف محددة  Clear Goalsوجود أهداف مدركة وواضحة  -3

 وواضحة والفرد يجد داخله الثقة على القيام بها .
: حيث يتلقى  Unambiguous Feedbackالتغذية الراجعة غير الغامضة  -4

تشعره بالثقة بأن كل شئ يسير بشكل جيد طبقا لألهداف  الفرد تغذية راجعة فورية
 الواضحة .

: حيث يشعر  Concentration on Task at Handالتركيز التام فى المهمة  -5
 الفرد باالستغراق التام فى المهمة وأنه أسير لتلك المهمة 

حيث يقوم الفرد Sense of Control : العمل مع االحساس بالضبط والسيطرة  -6
 راق فى المهمة دون يشعر بمجهود شعورى .باالستغ

 Loss of Self-Consciousnessغياب الوعى والشعور بالذات واحتياجاتها  -7
 : حيث يتوحد الفرد فى المهمة ومن ثم يتناقص شعوره بذاته .

حيث يتبدل  : Transformation of Timeعدم االحساس بالزمان والمكان  -8
 ايقاع الزمن لدى الفرد فيشعر أن الزمن يمر ببطء أو يمر بسرعة .

: حيث يشعر الفرد باالستمتاع  Autotelic Experiencesاالستمتاع الذاتى  -9
والسرور أثناء االستغراق الشديد فى المهمة دون انتظار أية مكافات أو اثابات 

 من الخارج أو فى المستقبل .
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 :الدراسات السابقة 

هدفت إلى التعرف على  (2016،عبد العزيز حيدر الموسوى ، أنس أسود شطب دراسة )
تم تطبيق مقياسى التدفق مستوى التدفق االنفسى والتفكير االيجابى لدى طلبة الجامعة 

( طالبا وطالبة وأتضح من النتائج 400النفسى والتفكير االيجابى على عينة مكونة من )
، وجود فروق فى النفسى والتفكير االيجابى لدى طلبة الجامعة توافر مستوى من التدفق 

التدفق النفسي ترجع للتخصص العلمى ، ووجود فروق فى التدفق النفسى ترجع للتفكير 
 لصالح التفكير االيجابى المرتفع .االيجابى )مرتفع ، منخفض( 

دفق النفسي ( هدفت التعرف على الت2016دراسة )عفراء خليل إبراهيم خليل العبيدى ،
(  200لدى طالب الجامعة عبر الجنس حيث طبقت مقياس التدفق النفسي على عينة )

طالب وطالبة وأسفرت النتائج توافر التدفق النفسي لدى العينة ، وعدم وجود فى التدفق 
 النفسي ترجع للجنس بينما توجد فروق ترجع للتخصص لصالح التخصص العلمى .

( إلى دراسة 2018انى عبد الرحمن ، رافع عقيل زغلول ، هدفت دراسة ) عبد السالم ه
العالقات السببية بين الحاجات النفسية والتوجهات الهدفية واالنهماك فى التعلم من خالل 

( 754نموذج سببى اعتمد على تحليل المسار حيث تم التطبيق على عينة مكونة من )
ض النموذج السببي لسوء مؤشرات طالبا وطالبة من جامعة اليرموك ، وأظهرت النتائج رف

 المطابقة وقبول النموذج المنافس الرتفاع مؤشرات المطابقة له .
( إلى التعرف 2018هدفت دراسة )ألق ثائر زكى ، ناجى محمود ناجى النواب ،       

لدى طلبة الجامعة حيث تم تطبيق مقياس التدفق النفسي على عينة  على التدفق النفسى
( طالبا وطالبة وأسفرت النتائج على تمتع الطلبة بالتدفق النفسي مقارنة 400مكونة من )

 بالمجتمع الذى ينتمون إليه . 
( هدفت لدراسة عالقة التدفق النفسي بقلق 2019محمد ناصر سعيد الصوافى ، دراسة )

ى طالب الصف التاسع بسلطنة عمان حيث تم تطبيق مقياسى قلق االختبار االمتحان لد
( طالبا وطالبة واوضحت النتائج أن مستوى التدفق 400والتدفق النفسي على عينة )

النفسي وقلق االختبار متوسط لدى الطالب ، وأن البعد المعرفى لقلق االختبار يتنبأ 
 طالب على مقياس التدفق النفسي .من تفسير التباين فى درجات ال %3.6بحوالى 
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(  إلى ايجاد العالقة بين 2020دراسة )محمد مسعد عبد الواحد مطاوع أبو رياح ،
وكفاءة الذات للتعلم االلكترونى وكفاءة الذات  األكاديميالتعاطف مع الذات والتدفق 

ت على األكاديمية ، و تحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين التعاطف مع الذا
( طالبا وطالبة من ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة 60، شملت العينة ) األكاديميالتدفق 

، وكفاءة الذات  األكاديميالملك خالد وتم تطبيق مقياس التعاطف مع الذات ، والتدفق 
للتعلم االلكترونى ، وكفاءة الذات االكاديمية ، ,أوضحت النتائج وجود عالطة طردية بين 

ذاتى وباقى متغيرات البحث ، عدم وجود فروق بين الجنسين فى متغيرات التعاطف ال
من التعاطف الذاتى ، وجود تأثير مباشر  األكاديميالبحث ، إمكانية التنبؤ بالتدفق 
، وجود تاثير غير مباشر للتعاطف مع الذات  األكاديميللتعاطف مع الذات على التدفق 

 االكاديمية وكفاءة الذات فى التعلم االلكترونى  عبر كفاءة الذات األكاديميعلى التدفق 
( هدفت إلى فحص درجة 2020دراسة )عبد هللا مجيد العتابي ، زينب ماجد محمد ،

التدفق النفسي لدى طالب الجامعة ، ودراسة الفروق فى التدفق النفسى وفقا لكل من 
( طالبا 375النوع والتخصص والصف ، تم تطبيق مقياس التدفق النفسي على عينة )

وطالبة أسفرت النتائج عن تمتع الطلبة بمستوى دال للتدفق النفسي ، عدم وجود فروق 
فى التدفق النفسي ترجع إلى كل من النوع والتخصص بينما توجد فروق ترجع لمرحلة 

 الدراسة .
( هدفت دراسة مستوى التدفق النفسي لدى 2020دراسة )مهرية األسود ، والزهرة األسود ،

( طالبا 82امعة قاصدى مرباح ورقلة تم تطبيق مقياس التدفق النفسي على عينة )طلبة ج
وطالبة من طالب الجامعة وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق فى التدفق النفسي ترجع 
لمستوى الدراسة و التخصص ، وـأوصت بأهمية تبنى دورات لتنمية التدفق النفسي لدى 

 الطالب.
 الدعم المدرك للمعلم :

المساندة االجتماعية ظاهرة قديمة قدم االنسان اهتم بها الباحثون فى منتصف السبعينات 
حيث أن المساندة االجتمتعية تخفف من التأثيرات الضارة للضغوط التى قد تسبب أثار 
جانبية نفسية وجسدية ومن ثم فالمساندة االجتماعية تعد مصدرا من مصادر الدعم 

اج اإلنسان له دوما فحجم المساندة ومستوى الرضا عنها االجتماعى الفعال الذى يحت
يؤثران فى ادراك الفرد لها فتلعب دور مهم فى اشباع الحاجة إلى الشعور باألمن ، وتقليل 
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مستوى المعاناة الناتجة عن األحداث الضاغطة وتخفيف حدة األعراض المرضية مثل : 
،  4،  1994عبد الرحمن ، د محمد السي الشناوى ومحمد محروس القلق واالكتئاب )

 (  2000على ، عبد السالم و 

وكلما كبر اإلنسان يجد نفسه ومن ثم فالمساندة مصدر من مصادر الشعور باألمن      
فى حاجة إلى التواصل االجتماعى مع االخرين وذلك لدعم الشعور بالحب والقبول والتقدير 

سى لألشخاص فى كافة المراحل العمرية واالنتماء لذا علينا االهتمام بمصادر الدعم النف
وخاصة الطالب فى مراحل تعلمهم فالدعم الذى يقدمه المعلم وعالقة الطالب بالمعلم لها 
دور كبير فى اشباع حاجة الطالب باألمن والشعور بالحب والتقدير لذاته مما يساعده على 

 التكيف والتوافق مع البيئة التعليمية 

 ت دعم المعلم :ومن الدراسات التى تناول
( هدفت لدراسة عالقة سلوك االنهماك فى تعلم اللغة 2013دراسة )رفعة رافع الزعبي ، 
اللغة االنجليزية واتجاهاتهم نحو تعلمها تم تطبيق مقياس  االنجليزية بكل من معلمى

سلوك االنهماك ، ومقياس طبيعة العالقة بين الطلبة والمعلمين ، ومقياس اتجاهات الطلبة 
( طالبا وطالبة ، اتضح تمتع الطلبة بمستوى 303نحو تعلم اللغة االنجليزية على عينة )

بين الجنسين فى االنهماك ، اتجاهات متوسط من سلوك االنهماك ، عدم وجود فروق 
من التباين فى سلوك االنهماك ،  %81الطلبة جاءت ايجابية ، فسرت الرعاية والثقة 

 من سلوك االنهماك %1أما بعد االحترام فقد فسر  %7واالتجاهات فسرت 
( هدفت التعرف على عالقة 2015دراسة )أحمد عبد هللا الطراونة ، على الصبحيين ،

مساندة االجتماعية بالمسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة مؤتة ، تم التطبيق أنماط ال
( طالبا وطالبة من جامعة مؤتة واتضح أن أكثر أنماط 235على عينة مكونة من )

المساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة هو نمط المساندة االجتماعية من األسرة كما 
ن المسؤولية االجتماعية ، كما وجدت عالقة بينت أن الطالب لديهم مستوى متوسط م

 طردية بين المساندة االجتماعية والمسؤولية االجتماعية 
دراسة )إحسان دهش جالب ، شروق عبد الرضا سعيد ، زينب هادى معيوف الشريفى 

( والتى هدفت إلى تحديد الدور الذى يؤدية الدعم التنظيمى المدرك فى تعزيز 2016،
لدى عينة من تدريسي الكليات األهلية ، تم التطبيق  لمقياسى الدعم  االنغماس الوظيفى
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( من طالب 248التنظيمى المدرك ، مقياس االنغماس الوظيفى على عينة مكونة من )
الجامعة وتوصلت إلى وجود إدراك لدى عينة الدراسة بمفاهيم الدراسة ، إن زيادة الدعم 

وظيفي وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالدعم التنظيمى المدرك تؤدى لزيادة االنغماس ال
 التنظيمى المدرك لزيادة االنغماس الوظيفى لدى أعضاءعيئة التدريس.

( هدفت إلى التعرف على مستوى الدعم 2019دراسة )عمر العظامات ، أحمد العلوان ، 
ث تم االجتماعى المدرك وعالقته بالذكاء األخالقى لدى طلبة الصف العاشر األساسى ، حي

( طالبا وطالبة ألدوات البحث :مقياس الذكاء 500التطبيق على عينة مكونة من )
األخالقى ، ومقياس الدعم االجتماعى المدرك ، ,اسفرت النتائج عن أن مستوى كل من 
الذكاء األخالقى والدعم االجتماعى المدرك كان متوسطا ، وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة 

والدعم االجتماعى المدرك ، وجود عالقة دالة موجبة بين كل من : بين الذكاء االخالقى 
التمثل ودعم المعلم ، الضمير الحى وضبط النفس ، دعم الوالدين ودعم الزمالء ، العدل 

 ودعم الزمالء ، التسامح ودعم المعلمين والزمالء .
 العوامل الخمس الكبرى للشخصية :

 :Big Five Factors Modelنموذج العوامل الخمس الكبرى للشخصية 

يعد نموذج العوامل الخمس الكبرى للشخصية من أشهر النماذج التى تناولت تفسير   
( Goldberg,1992الشخصية والقى رواجا كبيرا فى أدبيات علم النفس حيث فسر )

 سمات الشخصية على أنها نموذج هرمى يتكون من خمسة عوامل رئيسة هى :

 المقبولية : -1
وهذا البعد يوضح كيفية التفاعل مع االخرين فالدرجة المرتفعة تدل على أن األفراد 
أهل ثقة ويتميزون بالود والتعاون وااليثار والتعاطف والتواضع ويحترمون مشاعر 

وعادات اآلخرين بينما تدل الدرجة المنخفضة على العدوانية وعدم التعاون ، 
االيثار والحرص والتواضع االستقامة و ويتميز المتصفين بالمقبولية بالثقة و 

 .والقبول
 الضمير الحى : -2

وهذا البعد يمثل المثابرة والتنظيم لتحقيق األهداف المرجوة ويتصف هؤالء 
األشخاص باالقتدار والكفاءة والمناضلة من أجل تحقيق األهداف والتآنى وضبط 
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دية والرحمة والصدق الذات كما يتميزون باألمانة وااليثار والتسامح والتواضع والج
 (2001كاظم ،فى : على مهدى والوفاء .)

 االنبساطية :  -3
حيث يفضل هؤالء األشخاص التعامل مع المواقف االجتماعية فهؤالء أشخاص 
يتسمون بالنشاط والبحث عن الجماعة ويتسمون بالدفء والمودة واالجتماعية 

 .يجابيةاالنفعاالت االوتوكيد الذات والنشاط والبحث عن االثارة و 
 العصابية :  -4

ويتصف هؤالء بالميل نحو الشعور بالحزن واألفكار السلبية ويتصفون بالقلق 
والغضب وعدم األمان والعدائية واالكتئاب والشعور بالذات واالندفاع والتعصب 

 وعدم القدرة على تحمل الغموض .
 االنفتاح على الخبرة : -5

واالهتمام بالثقافة حيث يكون هؤالء األشخاص  وهذا العامل يعكس النضج العقلى
خياليون مبتكرين يبحون عن المعلومات والمعارف بأنفسهم ويتصفون بالخيال 

واالستقاللية فى الحكم والقيم والمشاعر واألفكار كما يتصفون بالميل نحو التفوق 
ى فى : على مهدوحب االستطالع والسيطرة والطموح والمنافسة وسرعة البديهة .)

 (  2001كاظم ،
دراسة )محمد  ومن الدراسات التى تناولت العوامل الخمس الكبرى واالستغراق     

( والتى هدفت إلى دراسة 2013حامد عبد السالم زهران ، سناء حامد زهران ،
 األكاديميالعالقة بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية وكل من الصمود 

سات العليا العاملين بالتدريس وشملت العينة واالستغراق الوظيفى لدى طالب الدرا
(  طالبا وطالبة حيث تم تطبيق ثالث مقاييس هى : مقياس العوامل 240)

، مقياس االستغراق  األكاديميالخمس الكبرى للشخصية ، مقياس الصمود 
الوظيفى , اتضح من النتائج وجود عالقة طردية بين العوامل الخمس الكبرى 

لبحث ، عدم وجود فروق فى متغيرات البحث ترجع للجنس للشخصية و متغيرى ا
من العوامل الخمس الكبرى للشخصية بينما  األكاديمي، إمكانية التنبؤ بالصمود 

 لم تتمكن العوامل الخمس الكبرى للشخصية من التنبؤ باالستغراق الوظيفى 
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 : فروض البحث

،  األكاديميال توجد عالقة ارتباطية دالة بين متغيرات البحث )التدفق  -1
 المقبولية ، الضمير الحى ، االنفتاح على الخبرة ، ودعم األساتذة(

 األكاديميتأثير دعم األساتذة على التدفق  ال يوجد -2
 األكاديميتأثير االنفتاح على الخبرة على التدفق ال يوجد  -3
 تأثير دعم األساتذة على الضمير الحىال يوجد  -4
 تأثير االنفتاح على الخبرة على الضمير الحى ال يوجد -5
 األكاديميتأثير الضمير الحى على التدفق  ال يوجد -6
 تأثير المقبولية على الضمير الحى ال يوجد -7
 األكاديميتأثير المقبولية على التدفق  ال يوجد -8
 األكاديميساتذة والتدفق الضمير الحى ليس متغيرا وسيطا بين دعم األ -9

الضمير الحى ليس متغيرا وسيطا بين االنفتاح على الخبرة والتدفق  -10
 األكاديمي

 األكاديميالضمير الحى ليس متغيرا وسيطا بين المقبولية والتدفق  -11
األساتذة ، واالنفتاح على الخبرة ،  ال يحقق النموذج المقترح ) دعم -12

والمقبولية ( كمتغيرات مستقلة ، و)الضمير الحى( كمتغير وسيط ، و)التدفق 
 ( كمتغير تابع جودة مؤشرات المطابقةاألكاديمي

 إجراءات البحث :

منهجية البحث : اعتمد البحث المنهج الوصفى من خالل ايجاد العالقات االرتباطية بين 
ثم تحليل المسار للنموذج المقترح والخروج بمدى ثم تحليالت االنحدار  متغيرات البحث

 األكاديميمطابقة النموذج حيث يتم من خاللها وصف الظاهرة بمتغيراتها الثالثة ) التدفق 
( و )بعض سمات الشخصية ( حيث تم تجميع المعلومات المدرك  دعم المعلم( و)

عن المشكلة البحثية من األدبيات ثم التحقق  والدراسات السابقة وتشكيل التصور النظرى 
من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث على عينة محددة مسبقا ثم إجراء الدراسة 

 االستطالعية والخروج باالستنتاجات فى ضوء تلك النتائج .
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من طالب الدبلوم طالبا وطالبة ( 270عينة البحث : اعتمد البحث على عينة مكونة من )
موزعين كالتالى  .( 6.03وانحراف معيارى )، ( 28.89بمتوسط عمرى )الخاص المهنى و 

( طالب وطالبة بمرحلتى 95و )( طالب وطالبة بالدبلوم المهنى والخاص ،  175: )
 . (82( بينما الذكور )188الماجستير والدكتوراه ، وقد بلغ حجم عدد اإلناث )

 أدوات البحث :
 :)إعداد الباحث( المعلم المدركمقياس دعم 

 وصف المقياس :

ومقاييس المساندة االجتماعية المعتمدة  بعد االطالع على االدبيات والدراسات السابقة    
حيث تم االستفادة من مقياس  على دور المعلم مع طالبه وعالقة المعلم والطالب

(Reeve and Jang,2006)  تم إعداد  ( 2013بى ، ع، ومقياس ) رفعة رافع الز
لقياس دعم المعلم كما يدركه الطالب فى التدريج  رباعية( مفردة 13استبانة مكونة من )

، وقد تم عرض تلك المفردات خبراء علم النفس التربوى وأفادوا حجرات الدراسة وخارجها 
 .بمناسبة تلك المفردات لما وضعت لقياسه 

 الخصائص السيكومترية للمقياس :

 الصدق: -أوال

 المفردات :صدق 

تم ايجاد صدق المفردات من خالل حساب العالقة بين درجة المفردة والدرجة الكلية 
( مما يفيد بإنتماء 0.80إلى  0.50للمقياس وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط من )

 المفردات إلى ما وضعت لقياسه .

 : الصدق التوكيدى

( مفردة باستخدام برنامج 13لمفردات المقياس ) تم التحقق من الصدق التوكيدى     
حيث تم رسم النموذج المقترح ثم استخراج معامالت االنحدار الالمعيارية وخطأ األموس 
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القياس والقيمة الحرجة ومعامالت االنحدار المعيارية والتى تمثل التشبعات العاملية كما 
 ( 1) رقم يتضح من الجدول

 (1جدول رقم )

 معامالت االنحدار الالمعيارية والخطأ المعيارى والقيم الحرجة وداللتها وتشبع المفردات والثبات المركب

ارقام 
 المفردات

معامالت االنحدار 
 الالمعيارية

B 

الخطأ 
 المعيارى

S.E. 
 

القيمة 
 الحرجة

C.R. 

 الداللة
P 

اتالتشبع  
beta 

الثبات 
 المركب

CR 

1 1.340 .199 6.733 0.01 .597  
 
 
 
 

0.92 

2 1.155 .172 6.727 0.01 .596 
3 1.174 .175 6.722 0.01 .595 
4 1.264 .177 7.124 0.01 .652 
5 1.237 .180 6.875 0.01 .616 
6 1.540 .194 7.956 0.01 .793 
6 1.218 .178 6.858 0.01 .616 
7 1.659 .222 7.459 0.01 .816 
9 1.388 .204 6.804 0.01 .606 

10 1.568 .195 8.040 0.01 .809 
11 1.643 .202 8.138 0.01 .829 
12 1.000    .543 
13 1.407 .192 7.316 0.01 .681 

 

( أن المفردات المكونة للمقياس جاءت القيم الحرجة لناتج قسمة 1) رقم يوضح الجدول
على خطائه المعيارية أعلى من القيمة  كل معامل من معامالت االنحدار الالمعيارية

ومن ثم فالمفردات ( P≥0.01وبالتالى فهى دالة عند مستوى )( ±2.58الحرجة )
( إلى 0.543لها جاءت دالة أما التشبعات فقد تراوحت التشبعات من ) (B)جميعها قيم 

 ( ومن ثم فالتشبعات للمفردات مناسبة ومرتفعة أيضا .0.829)

تم استخراج مؤشرات المطابقة بحيث تشمل المؤشرات الثالثة : المطلقة والتزايديه 
( ومؤشر χ2/df( و مربع كاى المعيارى )χ2حيث تم استخراج مربع كاى )واالقتصادية 

( ومؤشرى RMSEAوالجذر التربيعى لمتوسط الخطأ التقاربى )( GFIحسن المطابقة )
 (IFIلويس )( ومؤشر توكر IFIو  CFIالمعلومات )
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 (2جدول رقم)

 مؤشرات جودة المطابقة 

 χ2 χ2/df GFI RMSEA CFI TLI IFI المؤشرات

 104.866 القيمة

p>0.01 

1.665 .932 .050 .968 .960 .968 

 

(  χ2=104.866,p>0.01مربع كاى وداللته )( أن مؤشر 2) رقم يالحظ من الجدول
غير دالة إحصائيا وهذا مؤشر لمطابقة النموذج أما قيمة مربع كاى  فقيمة مربع كاى

( ومن ثم 3وهى أقل من القيمة المحكية ) (χ2/df=1.665المعيارية فقد بلغت )
مثلى تدل على ( وهى قيمة RMSEA=0.50أما قيمة مؤشر رامسى )فالنموذج مطابق 

( ، TLI=0.960، ) (GFI=0.932( ، )CFI=0.968المطابقة ، أما باقى المؤشرات )
(IFI=0.968) ( 0.90وجميعها جاءت أكبر من القيمة المحكية)  ومن ثم فالنموذج

 مطابق 
 الثبات :  -ثانيا 

والذى يعتمد على  Composite Reliabilityتم استخراج الثبات المركب        
تمثل الدرجات الحقيقية بعد استبعاد خطأ  وتلك التشبعاتالتشبعات العاملية فى إجرائته 

القياس ومن ثم تكون أكثر دقة وقد أوضحت النتائج أن قيمة الثبات المركب بلغت 
(CR=0.92)  

 The Big Five Inventory (BFI) : للشخصية مقياس العوامل الخمس الكبرى  -ثانيا
 وصف المقياس :

 John, Donahue, and)إعداد  للشخصية من  مقياس العوامل الخمس الكبرى       

Kentle, 1991)  ، ( مفردة تهدف لقياس العوامل  44تكون من) يوترجمه الباحث
، والمقبولية  Extraversionالخمس الكبرى للشخصية :  االنبساطية 

Agreeableness  والضمير ,Conscientiousness  والعصابية Neuroticism  ،
 (facet( أوجه ) 10من ) تتكون الخمس الكبرى هذه العوامل ،  Opennessوالتفتح 

 ، والمقياس صمم على تدريج ليكارتلكل عامل من العوامل الخمس وجهين  حيث



التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في التدفق األكاديمي الناتجة عن دعم المعلم المدرك واالنفتاح على 
 محمد محمدمحمد إبراهيم                                            الخبرة والمقبولية عبر الضمير الحي

- 56 - 

م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد   

 

التدريج يمتد من غير موافق بشدة إلى موافق بشدة ، والجدول التالى يوضح فخماسى ال
 توزيع األبعاد والمفردات االيجابية والسلبية . 

 ( 3جدول رقم )
 يوضح توزيع مفردات قائمة العوامل الخمس الكبرى 

 المفردات السلبية  المفردات االيجابية  األوجه العوامل الخمس
 Assertiveness 1 6 ,21 ,2  ,31الجرأة  االنبساطية

  Activity 11  ,16النشاط 
 Altruism 7  ,22 ,32 27 االيثار المقبولية

 Compliance 17 2  ,12 االمتثال
 Order  8  ,18 الترتيب الحى الضمير

-Selfضبط الذات 

Discipline 
13  ,28  ,38 23  ,43 

 Anxiety 19  ,39 9  ,34القلق  العصابية
  Depression 4  ,29االكتئاب 

االنفتاح على 
  الخبرة

 Aesthetics 30  ,44 41حب الجمال 
 Ideas 10  ,15  ,25  ,40 35 األفكار

 
 

 السيكومترية للمقياس : الخصائص 
 الصدق: -أوال

 صدق المفردات :
تم ايجاد الصدق للمفردات من خالل ايجاد عالقة المفردات بالبعد الخاص بها حيث      

إلى  0.30أما العصابية فقد تراوحت بين ) (0.67إلى  0.48تراحت العالقة للمقبولية من )
إلى  0.33( ، والضمير الحى تراوح بين )0.61إلى  0.34واالنبساطية ما بين ) ، (0.58
، و يالحظ أن االرتباطات جميعها ( 0.57إلى  0.37، والمقبولية تراوحت بين ) (0.61

 ( كما أنها جاءت دالة إحصائيا مما يشير لتوافر الصدق للمفردات.0.30أعلى من )
 الصدق التوكيدى :

لتحليل العاملى التوكيدى للتحقق من صدق مقياس العوامل الخمس استخدم الباحث ا  
للشخصية فالمقياس يعتمد على نظرية قوية وتم تناوله فى األدبيات العلمية التى  الكبرى 
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قام تناولت سمات الشخصية والعوامل الخمس الكبرى للشخصية بشكل واسع االنتشار 
نحدارات الالمعيارية والداللة لألوجه العشرة الباحث بالتحقق من االنحدارات المعيارية واال 

اعتمد الباحث على عدة مؤشرات للتأكد من حسن كما وأسفرت عن معنوية األوجه العشرة 
 (4مطابقة النموذج المقترح ) المقياس( كما يتضح من الجدول رقم  )

 (  4جدول رقم ) 
 مؤشرات حسن المطابقة لقائمة العوامل الخمس 

 χ2 χ2/df GFI RMSEA CFI TLI IFI المؤشرات

 0.614 0.577 0.601 0.063 0.701 1.706 1521.93 القيمة

 

جاءت التى اعتمد عليها الباحث  ( أن قيم مؤشرات المطابقة  4يتضح من الجدول رقم )     
نظرا دالة إحصائيا  ( χ2قيمة مربع كاي ) فبينما جاءتفي المدى المقبول لحسن المطابقة 

نسبة مربع كاي على درجة  مثل مؤشر  فتم استخدام باقى المؤشرات  العينةلتأثرها بحجم 
( ألن 3( التي أظهرت حسن المطابقة حيث انخفضت قيمتها عن الدرجة )χ2/dfالحرية )

 مؤشرات المطابقة التزايدية  (., كما أكدت النتائج أن كل من قيم3-1المدى المقبول يمتد من )
(GFI  ,CFI  ,TLI  ,IFI  ج ) كما  (1اءت في المدى المقبول والذي يمتد من ) صفر إلي ,

ورغم أن قيم  ( مما يؤدى إلي قبول النموذج, 0.08( قيمته أقل من ) RMSEAجاء مؤشر )
وتتفق مع أظهرته كافة األدبيات  المطابقة التزايدية غير مثالية إال أنها تعد مقبولة

 .يديةوالدراسات السابقة التى تحققت من البنية التوك
 الثبات : -ثانيا

تم استخدام معامل ألفا لكرونباخ لتقدير ثبات قائمة العوامل الخمس الكبرى لكل مقياس  
 ( يوضح معامالت الثبات   5فرعى من المقاييس الخمسة  والجدول رقم )  

 (  5جدول رقم ) 
 معامالت الثبات لقائمة العوامل الخمس الكبرى للشخصية 

 التفتح العصابية الضمير المقبولية االنبساطية البعد
 0.76 0.72 0.76 0.70 0.78 معامل ألفا

 

( مما 0.78إلى  0.70( أن معامالت الثبات تراوحت بين ) 5يتضح من جدول رقم )   
 يؤكد توافر الثبات لقائمة العوامل الخمس الكبرى للشخصية . 
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 :)إعداد الباحث( األكاديميمقياس التدفق  – ثالثا

 المقياس :وصف 

( مفردة تهدف لقياس األبعاد التسعة 36والمكون من ) األكاديميتم إعداد مقياس التدفق 
حيث تم االطالع على مقياس  التى اقترحتها األدبيات واألطر النظرية فى الدراسات السابقة

و مقياس ،  ( 2018ألق ثائر زكى و ناجى محمود ناجى النواب ، التدفق النفسى إعداد )
ومقياس )إبراهيم محمد سعد عبده ، و محمد ( ، 2016)عفراء إبراهيم خليل العبيدى ، 

تم إعداد المقياس فى صورته األولية ثم عرضها حيث   (2016محجوب أحمد خلف ، 
ومناسبتها للطالب  ، على عدد من الخبراء لتحديد مدى مطابقتها للتعريف االجرائى

والمرحلة العمرية والدقة اللغوية وقد أفاد السادة الخبراء بجودة المفردات ومناسبتها 
 .للطالب فنيا ولغويا 

 الخصائص السيكومترية للمقياس :

 الصدق : -أوال

 صدق المفــردات :

تم حساب صدق المفردات من خالل ايجاد درجة العالقة بين درجة المفردة          
التوازن مقابل التحدى من حيث تراوح معامل االرتباط للبعد األول : والدرجة الكلية للبعد 

  0.60إلى 0.47من )االندماج بين الفعل والوعى  ( أما البعد الثانى : 0.69إلى  0.53)
أما البعد   (  0.65إلى 0.43 من ) والبعد الثالث : وجود أهداف مدركة وواضحة   (

، والبعد الخامس :    ( 0.64 إلى 0.47 من ): التغذية الراجعة غير الغامضة  الرابع 
، البعد السادس : العمل مع  (  0.70 إلى 0.30 من ) التركيز التام فى المهمة

غياب الوعى ، والبعد السابع : (   0.66إلى 0.55 من ) االحساس بالضبط والسيطرة 
، أما البعد الثامن : عدم (   0.64 إلى 0.48 من )والشعور بالذات واحتياجاتها   

االستمتاع ، والبعد التاسع : (   0.68 إلى 0.37  من )االحساس بالزمان والمكان 
ومن ثم يتضح ارتباط المفردات بأبعادها حيث جاءت  (  0.64 إلى 0.46 من ) الذاتى

 (0.30بالسمة أو البعد أعلى من )جميع المفردات ارتباطاتها 
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 الصدق التوكيدى :

( مفردة باستخدام برنامج األموس 36تم التحقق من الصدق التوكيدى لمفردات المقياس )
الالمعيارية وخطأ القياس حيث تم رسم النموذج المقترح ثم استخراج معامالت االنحدار 

والقيمة الحرجة ومعامالت االنحدار المعيارية والتى تمثل التشبعات العاملية كما يتضح من 
 ( 6) رقم الجدول

 (6جدول رقم )

 معامالت االنحدار الالمعيارية والخطأ المعيارى والقيم الحرجة وداللتها وتشبع المفردات والثبات المركب

معامالت االنحدار  

 الالمعيارية

B 

الخطأ 

 المعيارى

S.E. 

القيمة 

 الحرجة

C.R. 

 الداللة

P 

اتالتشبع  الثبات المركب 

CR 

  491.    1.000 التوازن مقابل التحدى

 

 

 

0.60 

االندماج بين الفعل 

 والوعى

.744 .170 4.375 0.01 
.357 

وجود أهداف مدركة 

 وواضحة

1.079 .191 5.647 0.01 
.526 

الراجعة غير التغذية 

 الغامضة

.909 .180 5.064 0.01 
.440 

ةالتركيز التام فى المهم  .443 .161 2.750 0.01 .205 

العمل مع االحساس 

 بالضبط والسيطرة

1.573 .245 6.419 0.01 
.741 

غياب الوعى والشعور 

 بالذات واحتياجاتها

.607 .158 3.834 0.01 
.302 

عدم االحساس بالزمان 

 والمكان

.357 .121 2.951 0.01 
.222 

 518. 0.01 5.600 247. 1.385 االستمتاع الذاتى

( أن المفردات المكونة للمقياس جاءت القيم الحرجة لناتج قسمة 6)رقم يوضح الجدول 
كل معامل من معامالت االنحدار الالمعيارية على خطائه المعيارية أعلى من القيمة 

( ومن ثم فالمفردات P≥0.01دالة عند مستوى ) ( وبالتالى فهى±2.58الحرجة )
( إلى 0.222لها جاءت دالة أما التشبعات فقد تراوحت التشبعات من ) (B)جميعها قيم 

(0.741 ). 

تم استخراج مؤشرات المطابقة بحيث تشمل المؤشرات الثالثة : المطلقة والتزايديه 
( ومؤشر χ2/dfالمعيارى )( و مربع كاى χ2واالقتصادية حيث تم استخراج مربع كاى )
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( ومؤشرى RMSEA( والجذر التربيعى لمتوسط الخطأ التقاربى )GFIحسن المطابقة )
 (IFI( ومؤشر توكر لويس )IFIو  CFIالمعلومات )

 (7جدول رقم)

 مؤشرات جودة المطابقة

 χ2 χ2/df GFI RMSEA CFI TLI IFI المؤشرات

 44.968 القيمة

P>0.01 
1.665 

.965 .050 .928 .904 .931 

 χ2=44.968.866,p>0.01( أن مؤشر مربع كاى وداللته )7) رقم يالحظ من الجدول
( فقيمة مربع كاى غير دالة إحصائيا وهذا مؤشر لمطابقة النموذج أما قيمة مربع كاى 

( ومن ثم 3( وهى أقل من القيمة المحكية )χ2/df=1.665المعيارية فقد بلغت )
( وهى قيمة مثلى تدل على RMSEA=0.50فالنموذج مطابق أما قيمة مؤشر رامسى )

( ، GFI=0.965( ، )CFI=0.928( ، )TLI=0.904المطابقة ، أما باقى المؤشرات )
(IFI=0.931( وجميعها جاءت أكبر من القيمة المحكية )0.90)  ومن ثم فالنموذج

 مطابق 
 الثبات : -ثانيا 

والذى يعتمد على  Composite Reliabilityتم استخراج الثبات المركب        
التشبعات العاملية فى إجرائته وتلك التشبعات تمثل الدرجات الحقيقية بعد استبعاد خطأ 
القياس ومن ثم تكون أكثر دقة وقد أوضحت النتائج أن قيمة الثبات المركب بلغت 

(CR=0.60 ، )فقد بلغ للمقياس ككل على مستوى المفردات اخ أما ثبات ألفا لكرونب
(=70α ). : للبعد األول : أما بالنسبة لمعامل الثبات للمحاور التسعة فقد جاءت كالتالى

االندماج بين الفعل والوعى  أما البعد الثانى :  ( 70α=التوازن مقابل التحدى من )
(=75α)  ،  والبعد الثالث : وجود أهداف مدركة وواضحة(=65α ) ،  : أما البعد الرابع

، والبعد الخامس : التركيز التام فى المهمة   ( 64α=)التغذية الراجعة غير الغامضة  
(=70α  )  البعد السادس : العمل مع االحساس بالضبط والسيطرة ،(=70α ) والبعد ،

عدم  ، أما البعد الثامن :(   63α=)السابع : غياب الوعى والشعور بالذات واحتياجاتها 
 ( 70α=االستمتاع الذاتى )، والبعد التاسع : (   70α=)  االحساس بالزمان والمكان 
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 نتائج البحث :

الفرض األول: والذى ينص على أنه " ال توجد عالقة ارتباطية دالة بين متغيرات البحث 0
" المقبولية ، الضمير الحى ، االنفتاح على الخبرة ، ودعم األساتذة( ، األكاديمي)التدفق 

حيث تم استخدام معادلة بيرسون اليجاد العالقات االرتباطية بين متغيرات البحث جدول 
 ( 8)رقم 

(8جدول رقم )  
 العالقات االرتباطية بين متغيرات البحث 

 دعم االساتذة االنفتاح الضمير المقبولية التدفق 

 **369. **322. **381. **213. 1 التدفق 

 *122. **434. **563. 1 **213. المقبولية

 **276. **407. 1 **563. **381. الضمير

 **194. 1 **407. **434. **322. االنفتاح

 1 **194. **276. *122. **369. دعم االساتذة
 

 ( ما يلى :8)رقم يتضح من الجدول 

والمقبولية حيث بلغت قيمة  األكاديميوجود عالقة ارتباطية دالة بين التدفق  -
ومن ثم فالعالقة دالة إحصائيا  (R=0.213, P>0.01معامل االرتباط وداللته )

 (0.0452R=وطردية كما بلغت قيمة التباين المفسر)
والضمير الحى حيث بلغت قيمة  األكاديميوجود عالقة ارتباطية دالة بين التدفق  -

( ومن ثم فالعالقة دالة إحصائيا R=0.381, P>0.01معامل االرتباط وداللته )
 (0.2R=14وطردية كما بلغت قيمة التباين المفسر)

واالنفتاح على الخبرة حيث بلغت  األكاديميوجود عالقة ارتباطية دالة بين التدفق  -
( ومن ثم فالعالقة دالة R=0.322, P>0.01قيمة معامل االرتباط وداللته )

 (0.102R=إحصائيا وطردية كما بلغت قيمة التباين المفسر)
ودعم األساتذة حيث بلغت قيمة  األكاديميوجود عالقة ارتباطية دالة بين التدفق  -

( ومن ثم فالعالقة دالة إحصائيا R=0.369, P>0.01معامل االرتباط وداللته )
 (0.142R=المفسر)وطردية كما بلغت قيمة التباين 
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وجود عالقة ارتباطية دالة بين المقبولية والضمير الحى حيث بلغت قيمة معامل  -
( ومن ثم فالعالقة دالة إحصائيا وطردية R=0.563, P>0.01االرتباط وداللته )

 (0.322R=كما بلغت قيمة التباين المفسر)
حيث بلغت قيمة  واالنفتاح على الخبرةوجود عالقة ارتباطية دالة بين المقبولية  -

( ومن ثم فالعالقة دالة إحصائيا R=0.434, P>0.01معامل االرتباط وداللته )
 (0.2R=19وطردية كما بلغت قيمة التباين المفسر)

وجود عالقة ارتباطية دالة بين المقبولية ودعم األساتذة حيث بلغت قيمة معامل  -
دالة إحصائيا وطردية ( ومن ثم فالعالقة R=0.122, P>0.01االرتباط وداللته )

 (0.02R=14كما بلغت قيمة التباين المفسر)
وجود عالقة ارتباطية دالة بين الضمير الحى واالنفتاح على الخبرة حيث بلغت  -

( ومن ثم فالعالقة دالة R=0.407, P>0.01قيمة معامل االرتباط وداللته )
 (0.162R=إحصائيا وطردية كما بلغت قيمة التباين المفسر)

حيث بلغت قيمة  ودعم األساتذةوجود عالقة ارتباطية دالة بين الضمير الحى  -
( ومن ثم فالعالقة دالة إحصائيا R=0.276, P>0.01معامل االرتباط وداللته )

 (0.2R=076وطردية كما بلغت قيمة التباين المفسر)
 وجود عالقة ارتباطية دالة بين االنفتاح على الخبرة ودعم األساتذة حيث بلغت -

( ومن ثم فالعالقة دالة R=0.194, P>0.01قيمة معامل االرتباط وداللته )
 (0.2R=037إحصائيا وطردية كما بلغت قيمة التباين المفسر)

 التالية : الستةللتحقق من الفروض :السابع حتى  الفرض الثانى
  األكاديميتأثير دعم األساتذة على التدفق  ال يوجد -2
 األكاديميتأثير االنفتاح على الخبرة على التدفق ال يوجد  -3
 ضمير الحىتأثير دعم األساتذة على الال يوجد  -4
 تأثير االنفتاح على الخبرة على الضمير الحى ال يوجد -5

 األكاديميتأثير الضمير الحى على التدفق  ال يوجد -6

 تأثير المقبولية على الضمير الحى ال يوجد -7

 األكاديميتأثير المقبولية على التدفق  ال يوجد  -8
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حيث تم استخدام تحليل االنحدار الخطى عن طريق برنامج األموس لكل فرض بشكل 
أثير المباشر بين كل متغير مستقل ومتغير تابع بدون وجود المتغيرات مستقل اليجاد الت

 ( 9)رقم األخرى موزعة على سبعة نماذج كما فى الجدول 

 (9جدول رقم )
 معامالت االنحدار الالمعيارية وداللتها والتأثير المباشر والتباين المفسر 

 الفروض النماذج

 

معامالت 

االنحدار 

ةالالمعياري  

B 

الخطأ 

 المعيارى

S.E. 

القيمة 

 الحرجة

C.R. 

 الداللة

P 

 التأثير

 المباشر

 المعيارى

beta 

ن التباي

رالمفس  

النموذج 

(1)  

تأثير دعم األساتذة 

األكاديميعلى التدفق   

.257 .040 6.504 0.01 
.369 .136 

النموذج 

(2)  

 تأثير االنفتاح على

الخبرة على التدفق 

 األكاديمي

1.321 .237 5.574 0.01 

.322 .104 

النموذج 

(3)  

تأثير دعم األساتذة 

 على الضمير الحى

.079 .017 4.719 0.01 
.276 .076 

النموذج 

(4)  

 تأثير االنفتاح على

الخبرة على الضمير 

 الحى

.686 .094 7.299 0.01 

.407 .165 

النموذج 

(5)  

تأثير الضمير الحى 

 على التدفق األكاديمي

.927 .137 6.749 0.01 
.381 

0.145 

النموذج 

(6)  

ى تأثير المقبولية عل

 الضمير الحى
.544 .049 11.181 

0.01 
.563 .317 

(7النموذج) ى المقبولية علتأثير  

 3.583 140. 502. التدفق األكاديمي
0.01 

.213 
.046 

 
 

 

 ( مايلى :9)رقم يتضح من الجدول 

كمتغير  األكاديمي( حيث تم رسم دعم األساتذة كمتغير مستقل والتدفق 1النموذج) -
 ,B=0.257أن قيمة التأثير المباشر الالمعيارى وداللته )تابع وأظهرت النتائج 

p>0.01( والتأثير المباشر المعيارى )beta=0.369 والتباين المفسر )
(=0.1362R) 

 األكاديميكمتغير مستقل والتدفق  االنفتاح على الخبرة( حيث تم رسم 2النموذج) -
وأظهرت النتائج أن قيمة التأثير المباشر الالمعيارى وداللته ، كمتغير تابع 
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(B=1.321, p>0.01 والتأثير المباشر المعيارى ) (beta=0.322 والتباين )
 (0.2R=10المفسر )

كمتغير  والضمير الحى( حيث تم رسم دعم األساتذة كمتغير مستقل 3النموذج) -
 ,B=0.079تابع وأظهرت النتائج أن قيمة التأثير المباشر الالمعيارى وداللته )

p>0.01( والتأثير المباشر المعيارى )276beta=0. والتباين المفسر )
(076=0.2R) 

 والضمير الحىكمتغير مستقل  االنفتاح على الخبرة( حيث تم رسم 4النموذج) -
كمتغير تابع وأظهرت النتائج أن قيمة التأثير المباشر الالمعيارى وداللته 

(B=0.686, p>0.01( والتأثير المباشر المعيارى )beta=0.407 والتباين )
 (0.2R=165المفسر )

كمتغير  األكاديميكمتغير مستقل والتدفق  الضمير الحى( حيث تم رسم 5النموذج) -
 ,B=0.927تابع وأظهرت النتائج أن قيمة التأثير المباشر الالمعيارى وداللته )

p>0.01( والتأثير المباشر المعيارى )381beta=0. والتباين المفسر )
(145=0.2R) 

كمتغير تابع  والضمير الحىكمتغير مستقل  المقبولية( حيث تم رسم 6النموذج) -
 ,B=0.544وأظهرت النتائج أن قيمة التأثير المباشر الالمعيارى وداللته )

p>0.01( والتأثير المباشر المعيارى )563beta=0. والتباين المفسر )
(317=0.2R) 

كمتغير  األكاديمي( حيث تم رسم دعم األساتذة كمتغير مستقل والتدفق 7النموذج) -
 ,B=0.502تابع وأظهرت النتائج أن قيمة التأثير المباشر الالمعيارى وداللته )

p>0.01( والتأثير المباشر المعيارى )213beta=0. والتباين المفسر )
(046=0.2R) 

والذى ينص على أن " الضمير الحى ليس متغيرا وسيطا بين دعم  : التاسعالفرض 
استخدام طريقة بارون وكينى " وللتحقق من الوساطة فقد تم  األكاديمياألساتذة والتدفق 

من خالل ايجاد العالقة المباشرة بين المتغير المستقل )دعم األساتذة( والمتغير التابع 
( 3( بدون وجود المتغير الوسيط )الضمير الحى ( وهو النموذج ) األكاديمي)التدفق 
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تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع فى وجود الوسيط نموذج ( ، ثم ايجاد 9جدول )
 (   11،  10)  ين( جدول8)

 

 األكاديمي( وساطة الضمير الحى بين دعم المعلم المدرك والتدفق 1شكل )

واستخراج حيث تم استخدام برنامج االموس فى تحليل المسار بين المتغيرات الثالثة      
الالمعيارية ) التأثيرات المباشرة الالمعيارية ( ، ومعامالت االنحدار معامالت االنحدار 

( ثم ايجاد 10المعيارية )التأثيرات المباشرة المعيارية ( والقيم الحرجة وداللتها جدول)
التأثيرات غير المباشرة الالمعيارية وداللتها والتأثيرات غير المباشرة المعيارية وحدود الثقة 

  ( 11لبوتستراب كما فى الجدول )باستخدام طريقة ا

 (10جدول )

 معامالت االنحدار الالمعيارية وداللتها والتأثير المباشر 
(6النموذج) معامالت االنحدار  

 الالمعيارية

B 

الخطأ 

 المعيارى

S.E. 

القيمة 

 الحرجة

C.R. 

 الداللة

P 

التأثير المباشر 

 المعيارى

beta 

 تأثير دعم األساتذة على

 الضمير الحى

.079 .017 4.719 0.01 
.276 

ى تأثير الضمير الحى عل

 التدفق األكاديمي

.734 .136 5.383 0.01 
.302 

 تأثير دعم األساتذة على

 التدفق األكاديمي

.199 .039 5.091 0.01 
.285 
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 (11جدول )

 التأثيرات غير المباشرة وحدود الثقة لها 

اتذةالتأثيرات غير المباشرة لدعم األس  باشرالثقة للتأثير غير المحدود    

مياألكاديالتدفق   الحد األدنى الحد األعلى  المعيارى الالمعيارى 

.058 .083 .099 .028 
 

 يتضح من الجدولين ما يلى :

وجود تأثير مباشر لدعم األساتذة على الضمير الحى حيث بلغ التأثير المباشر  -
وقيمة التأثير المباشر المعيارى ، ( B=0.079 , p<0.01الالمعيارى وداللته )

(beta=0.276) 
حيث بلغ التأثير   األكاديميللضمير الحى على التدفق وجود تأثير مباشر  -

( ، وقيمة التأثير المباشر B=0.734 , p<0.01المباشر الالمعيارى وداللته )
 (beta=0.302المعيارى )

حيث بلغ التأثير المباشر  األكاديميوجود تأثير مباشر لدعم األساتذة على التدفق  -
( وقيمة التأثير المباشر المعيارى B=0.199 , p<0.01الالمعيارى وداللته )

(beta=0.285) 
من خالل الضمير  األكاديميوجود تأثير غير مباشر لدعم األساتذة على التدفق  -

( B=0.058 , p<0.01الحى حيث بلغ التأثير الغير مباشر الالمعيارى وداللته )
، وتراوحت حدود الثقة من  (beta=0.083مباشر المعيارى )الغير  التأثيروقيمة 

 ( 099.إلى 028.)  
لدعم األساتذة على التدفق  الالمعيارى  يالحظ من ذلك أن التأثير المباشر -

( والتأثير المباشر المعيارى B=0.199 , p<0.01)بلغت  األكاديمي
(beta=0.285فى  )  وجود الوسيط بينما بلغ التأثير المباشر الالمعيارى لدعم

( والتأثير المباشر B=0.079, p<0.01) األكاديمياألساتذة على التدفق 
طبقا لطريقة بارون ( بدون وجود الوسيط ، ومن ثم beta=0.276المعيارى )

فإنه قد انخفض التأثير المباشر بين المستقل والتابع عند وجود الوسيط  وكينى
وبالتالى فالضمير الحى متغير وسيط ذو وساطة عنه عندما لم يكن موجودا 
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جزئية أما طريقة البوتستراب فتركز على التأثير غير المباشر ويالحظ أن قيمة 
جود المتغير الوسيط جاءت التأثير غير المباشر للمتغير المستقل على التابع فى و 

لصفر لم يتوسط حدود الثقة ولكن التأثير المباشر بين ذو داللة إحصائية وا
 المستقل والتابع مازال داال إحصائيا ومن ثم فالضمير الحى ذو وساطة جزئية .

والذى ينص على أن " الضمير الحى ليس متغيرا وسيطا بين االنفتاح  : العاشرالفرض 
" وللتحقق من الوساطة فقد تم استخدام طريقة بارون  األكاديميدفق على الخبرة والت

وكينى من خالل ايجاد العالقة المباشرة بين المتغير المستقل )االنفتاح على الخبرة( 
( بدون وجود المتغير الوسيط )الضمير الحى ( وهو  األكاديميوالمتغير التابع )التدفق 

( ، ثم ايجاد تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع فى وجود 9( جدول )2النموذج )
 (   13،  12( جدولين ) 2) شكلالوسيط 

 

األكاديمي( وساطة الضمير الحى بين االنفتاح على الخبرة والتدفق 2شكل )  

تحليل المسار بين المتغيرات الثالثة واستخراج  حيث تم استخدام برنامج االموس فى     
معامالت االنحدار الالمعيارية ) التأثيرات المباشرة الالمعيارية ( ، ومعامالت االنحدار 

( ثم ايجاد  12المعيارية )التأثيرات المباشرة المعيارية ( والقيم الحرجة وداللتها جدول)
والتأثيرات غير المباشرة المعيارية وحدود الثقة  التأثيرات غير المباشرة الالمعيارية وداللتها

  (13باستخدام طريقة البوتستراب كما فى الجدول ) 
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 (12جدول )

 معامالت االنحدار الالمعيارية وداللتها والتأثير المباشر 
(7النموذج) معامالت االنحدار  

 الالمعيارية

B 

الخطأ 

 المعيارى

S.E. 

القيمة 

 الحرجة

C.R. 

 الداللة

P 

التأثير المباشر 

 المعيارى

beta 

برة تأثير االنفتاح على الخ

 على الضمير الحى

.686 .094 7.299 0.01 
.407 

 تأثير الضمير الحى على

 التدفق األكاديمي

.728 .147 4.945 0.01 
.299 

برة تأثير االنفتاح على الخ

 على التدفق األكاديمي

.822 .248 3.308 0.01 
.200 

 (13جدول )

 التأثيرات غير المباشرة وحدود الثقة لها

الخبرة التأثيرات غير المباشرة لالنفتاح على  باشرحدود الثقة للتأثير غير الم   

مياألكاديالتدفق   الحد األدنى الحد األعلى  المعيارى الالمعيارى 

.499 0.121 .780 .297 
 

 يتضح من الجدولين ما يلى :

على الضمير الحى حيث بلغ التأثير  لالنفتاح على الخبرة وجود تأثير مباشر  -
( ، وقيمة التأثير المباشر B=0. 686 , p<0.01المباشر الالمعيارى وداللته )

 (beta=0.407المعيارى )
حيث بلغ التأثير   األكاديميوجود تأثير مباشر للضمير الحى على التدفق  -

( ، وقيمة التأثير المباشر B=0.728 , p<0.01المباشر الالمعيارى وداللته )
 (beta=0.299المعيارى )

حيث بلغ التأثير  األكاديميعلى التدفق  لالنفتاح على الخبرةوجود تأثير مباشر  -
( وقيمة التأثير المباشر B=0.822 , p<0.01المباشر الالمعيارى وداللته )

 (beta=0.20المعيارى )
من خالل  األكاديميعلى التدفق  لالنفتاح على الخبرةوجود تأثير غير مباشر  -

 , B=0.499الضمير الحى حيث بلغ التأثير الغير مباشر الالمعيارى وداللته )
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p<0.01( وقيمة التأثير الغير مباشر المعيارى )beta=0.121 وتراوحت ، )
 ( 780.إلى 297.)  حدود الثقة من 

على التدفق  الخبرةلالنفتاح على يالحظ من ذلك أن التأثير المباشر الالمعيارى  -
والتأثير المباشر المعيارى  (B=0.822 , p<0.01)بلغت  األكاديمي

(beta=0.20)   لالنفتاح فى وجود الوسيط بينما بلغ التأثير المباشر الالمعيارى
( والتأثير المباشر B=1.321, p<0.01) األكاديميعلى التدفق  الخبرةعلى 

بدون وجود الوسيط ، ومن ثم طبقا لطريقة بارون  ( beta=0.322المعيارى )
وكينى فإنه قد انخفض التأثير المباشر بين المستقل والتابع عند وجود الوسيط 

وبالتالى فالضمير الحى متغير وسيط ذو وساطة ، عنه عندما لم يكن موجودا 
 جزئية أما طريقة البوتستراب فتركز على التأثير غير المباشر ويالحظ أن قيمة
التأثير غير المباشر للمتغير المستقل على التابع فى وجود المتغير الوسيط جاءت 
ذو داللة إحصائية والصفر لم يتوسط حدود الثقة ولكن التأثير المباشر بين 

 المستقل والتابع مازال داال إحصائيا ومن ثم فالضمير الحى ذو وساطة جزئية .

والذى ينص على أن " الضمير الحى ليس متغيرا وسيطا بين  : الحادى عشرالفرض 
" وللتحقق من الوساطة فقد تم استخدام طريقة بارون وكينى  األكاديميوالتدفق  المقبولية

( والمتغير التابع )التدفق المقبوليةمن خالل ايجاد العالقة المباشرة بين المتغير المستقل )
( ، 9( جدول )7يط )الضمير الحى ( وهو النموذج )( بدون وجود المتغير الوس األكاديمي

(   3 ) شكلثم ايجاد تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع فى وجود الوسيط 
 (   15،  14جدولين ) 
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  األكاديمي( وساطة الضمير الحى بين المقبولية والتدفق 3شكل )

تحليل المسار بين المتغيرات الثالثة واستخراج  حيث تم استخدام برنامج االموس فى     
معامالت االنحدار الالمعيارية ) التأثيرات المباشرة الالمعيارية ( ، ومعامالت االنحدار 

( ثم ايجاد  14المعيارية )التأثيرات المباشرة المعيارية ( والقيم الحرجة وداللتها جدول)
والتأثيرات غير المباشرة المعيارية وحدود الثقة  التأثيرات غير المباشرة الالمعيارية وداللتها

 ( 15باستخدام طريقة البوتستراب كما فى الجدول )

 (14جدول )

 معامالت االنحدار الالمعيارية وداللتها والتأثير المباشر

(8النموذج ) معامالت  

االنحدار 

 الالمعيارية

B 

الخطأ 

 المعيارى

S.E. 

القيمة 

 الحرجة

C.R. 

 الداللة

P 

التأثير 

المباشر 

 المعيارى

beta 

لحىتأثير المقبولية على الضمير ا  .544 .049 11.181 0.01 .563 

ق تأثير الضمير الحى على التدف

 األكاديمي

.928 .166 5.587 0.01 
.381 

تأثير المقبولية على التدفق 

 األكاديمي

-.003 .161 -.020 .984 
-.001 

 

 (15جدول )

 وحدود الثقة لها التأثيرات غير المباشرة

بوليةلمقالتأثيرات غير المباشرة ل  باشرحدود الثقة للتأثير غير الم   

مياألكاديالتدفق   الحد األدنى الحد األعلى  المعيارى الالمعيارى 

.505 .215 .741 .319 
 

 يتضح من الجدولين ما يلى :

حيث بلغ التأثير المباشر  على الضمير الحىللمقبولية وجود تأثير مباشر  -
( ، وقيمة التأثير المباشر المعيارى B=0. 544 , p<0.01الالمعيارى وداللته )

(beta=0.563) 
حيث بلغ التأثير   األكاديميوجود تأثير مباشر للضمير الحى على التدفق  -

( ، وقيمة التأثير المباشر B=0.928 , p<0.01المباشر الالمعيارى وداللته )
 (beta=0.381) المعيارى 
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حيث بلغ التأثير المباشر  األكاديميعلى التدفق للمقبولية وجود تأثير مباشر عدم  -
( وقيمة التأثير المباشر المعيارى B=-0.003 , p<0.01الالمعيارى وداللته )

(beta=-0.001) 
من خالل الضمير الحى  األكاديميعلى التدفق للمقبولية وجود تأثير غير مباشر  -

( B=0.505 , p<0.01حيث بلغ التأثير الغير مباشر الالمعيارى وداللته )
( ، وتراوحت حدود الثقة من beta=0.215وقيمة التأثير الغير مباشر المعيارى )

 ( 741.إلى 319.) 
 األكاديميعلى التدفق للمقبولية يالحظ من ذلك أن التأثير المباشر الالمعيارى  -

والتأثير المباشر  ( ، B=-0.003 , p<0.01)بلغت جاء غير دال احصائيا 
فى وجود الوسيط بينما بلغ التأثير المباشر   (beta=-0.001)المعيارى 

( والتأثير B=0.502, p<0.01) األكاديميعلى التدفق للمقبولية  الالمعيارى 
بدون وجود الوسيط ، ومن ثم طبقا لطريقة ( beta=0.213المباشر المعيارى )

بارون وكينى فإنه قد انخفض التأثير المباشر بين المستقل والتابع عند وجود 
عنه عندما لم يكن موجودا ، وبالتالى فالضمير الحى وأصبح غير دال  الوسيط 

أما طريقة البوتستراب فتركز على التأثير غير  كليةمتغير وسيط ذو وساطة 
يالحظ أن قيمة التأثير غير المباشر للمتغير المستقل على التابع فى المباشر و

 ووجود المتغير الوسيط جاءت ذو داللة إحصائية والصفر لم يتوسط حدود الثقة 
إحصائيا ومن ثم فالضمير الحى  دال غير التأثير المباشر بين المستقل والتابع 

 . كليةذو وساطة 

) دعم األساتذة ، ال يحقق النموذج المقترح أنه "  والذى ينص على عشر : الثانىالفرض 
كمتغير وسيط ،  (الضمير الحى)واالنفتاح على الخبرة ، والمقبولية ( كمتغيرات مستقلة ، و

" تم رسم نموذج تحليل المسار  جودة مؤشرات المطابقة كمتغير تابع  (األكاديميالتدفق )و
الكلى حيث تم تمثيل كل من : دعم األساتذة ، واالنفتاح على الخبرة ، والمقبولية كمتغيرات 

كما فى الشكلين كمتغير تابع  األكاديميمستقلة ، والضمير الحى كمتغير وسيط ، والتدفق 
( ونظرا ألن األموس ال تعطى التأثير غير المباشر لكل متغير بشكل جزئ فقط ،   5،  4) 

ثم استخدام ملف األوامر يدويا الستخراج التأثير غير المباشر لكل جزئية من جزئيات 
، حيث تم استخراج معامالت االنحدار الالمعيارية )التأثير غير المباشرة النموذج المقترح 
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النحدار الالمعيارية ثم استخراج التأثير غير المباشر المعيارية ( وداللتها معامالت ا
 (    17،  16والالمعيارية وحدود الثقة وداللتها كما فى الجدولين ) 

 

 

 

 النموذج المقترح قبل اجراء التحليل النهائي( 4شكل )

 

 

 

 ( النموذج المقترح بعد إجراء التحليل النهائي 5شكل )
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 (16جدول )

 معامالت االنحدار الالمعيارية وداللتها والتأثير المباشر
(9النموذج) معامالت  

االنحدار 

 الالمعيارية

B 

الخطأ 

 المعيارى

S.E. 

القيمة 

 الحرجة

C.R. 

 الداللة

P 

عنوان 

 المسار

التأثير 

المباشر 

 المعيارى

 تأثير االنفتاح على

 الضمير الحى

.282 .091 3.105 0.01 p1 
.167 

تأثير دعم األساتذة 

 على الضمير الحى

.054 .014 3.831 0.01 p3 
.187 

ى تأثير المقبولية عل

 الضمير الحى

.452 .051 8.796 0.01 p4 
.468 

 تأثير الضمير الحى

يعلى التدفق األكاديم  

.573 .145 3.957 0.01 p2 
.235 

 تأثير االنفتاح على

الخبرة على التدفق 

 األكاديمي

.713 .239 2.983 0.01 c1 

.174 

تأثير دعم األساتذة 

يعلى التدفق األكاديم  

.188 .039 4.874 0.01 c2 
.270 

 

 (17جدول )

 التأثيرات غير المباشرة والكلية وداللتها وحدود الثقة

اتالتقدير المتغيرات التأثيرات الحد  

األدنى 

 للثقة

الحد 

األعلى 

 للثقة

 الداللة

 التأثير غير المباشر

 عبر الضمير الحى

 002. 333. 049. 161. لالنفتاح على الخبرة 

 001. 056. 013. 031. لدعم األساتذة

 001. 406. 132. 259. للمقبولية 

 001. 2.462 1.079 1.730 لالنفتاح على الخبرة  التأثير الكلى

 001. 1.358 615. 976. لدعم األساتذة

 001. 1.726 871. 1.284 للمقبولية 

 001. 5.372 2.769 3.990 للنموذج ككل

 

 يتضح من الجدولين ما يلى :

تأثير االنفتاح على الضمير الحى حيث بلغ التأثير المباشر الالمعيارى يوجد  -
والتأثير المباشر المعيارى  (B=0.282     , p<0.01وداللته )

(beta=0.167  ) 
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حيث بلغ التأثير المباشر الالمعيارى  على الضمير الحىتأثير دعم األساتذة يوجد  -
والتأثير المباشر المعيارى  (B=0.054     , p<0.01وداللته )

(beta=0.187 ) 
حيث بلغ التأثير المباشر الالمعيارى  تأثير المقبولية على الضمير الحىيوجد  -

والتأثير المباشر المعيارى  (B=0.452     , p<0.01وداللته )
(beta=0.468 ) 

حيث بلغ التأثير المباشر  األكاديميتأثير الضمير الحى على التدفق يوجد  -
والتأثير المباشر المعيارى  (B=0.573     , p<0.01الالمعيارى وداللته )

(beta=0.235 ) 
حيث بلغ التأثير المباشر  األكاديميتأثير االنفتاح على الخبرة على التدفق يوجد  -

والتأثير المباشر المعيارى  (B=0.713     , p<0.01وداللته ) الالمعيارى 
(beta=0.174 ) 

حيث بلغ التأثير المباشر  األكاديميتأثير دعم األساتذة على التدفق يوجد  -
والتأثير المباشر المعيارى  (B=0.188     , p<0.01الالمعيارى وداللته )

(beta=0.270 ) 
عبر الضمير  األكاديمييوجد تأثير غير مباشر لالنفتاح على الخبرة على التدفق  -

 ,  B=0.161الحى حيث بلغت قيمة التأثير غير المباشر الالمعيارية وداللتها )
p<0.01   ( وحدود الثقة تراوحت من )0.333إلى   0.049    ) 

عبر الضمير الحى  األكاديميعلى التدفق  لدعم األساتذةيوجد تأثير غير مباشر  -
 ,  B=0.031حيث بلغت قيمة التأثير غير المباشر الالمعيارية وداللتها )

p<0.01   ( وحدود الثقة تراوحت من )0.056إلى   0.013    ) 
عبر الضمير الحى حيث  األكاديميعلى التدفق  للمقبوليةيوجد تأثير غير مباشر  -

( B=0.259  , p<0.01اللتها )بلغت قيمة التأثير غير المباشر الالمعيارية ود
 (    0.406إلى   0.132وحدود الثقة تراوحت من )   

وللتحقق من جودة المطابقة للنموذج المقترح تم استخراج مؤشرات المطابقة المطلقة    
حيث تم والتزايدية واالقتصادية وتحديد محكات الحكم عليها والقرار طبقا لتلك المحكات 

االقتصار على مؤشر مربع كاى ، ودرجة حريته والدالله له ، ثم مؤشر مربع كاى 
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مؤشرات المطابقة التزايدية المعيارى من خالل قسمة قيمة مربع كاى على درجة الحرية ثم 
 . RMSEA( ثم مؤشر   GFI   ،NFI   ،IFI ،TLI ،CFIلحسن المطابقة وهى )

 (18جدول )

 للنموذج النهائيمؤشرات المطابقة 
 CMIN المؤشرات

مربع 

 كاى

DF 

درجة 

 الحرية

P 

 الداللة

CMIN/DF 

مربع كاى 

 المعيارى

GFI 

NFI IFI TLI CFI 

RMSEA 

قيمة 

 المؤشر

.424 1 .515 .424 
.999 .998 1.00 1.00 1.000 .000 

غير    المحك

 دال

3أقل من  أكبر  

من 

0.90 

أكبر 

من 

0.90 

أكبر 

من 

0.90 

أكبر 

من 

0.90 

أكبر 

من 

0.90 

أقل من 

0.05 

 مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق   القرار

 

                       ( أن قيمة مربع كاى ودرجة حريته وداللته بلغت 18يتضح من الجدول )   
(0.05>=0.424,DF=1,p 2X  حيث جاءت القيمة غير دالة إحصائيا مما يفيد بتوافر )

وهى أقل من   ( df=0.424/2X ، كما بلغت قيمة مؤشر مربع كاى المعيارية )حسن المطابقة 
( ومن ثم فالنموذج مطابق ، كما جاءت قيم المطابقة التزايدية جميعا أعلى من القيمة 3القيمة )

 المطابقة االقتصادية فقد بلغ ، أما مؤشر مما يفيد بتحقق جودة المطابقة(  0.90)
(RMSEA=0.00 ومن ثم فالنموذج مطابق ) 

 مناقشة النتائج وتفسريها :

دالة بين متغيرات البحث من خالل استعراض النتائج يتضح وجود عالقات ارتباطية               
العالقات  وجاءت (والمقبولية ، واالنفتاح على الخبرة ، والضمير الحى)دعم األساتذة ، 

ومتغيرات  األكاديميحيث يتضح وجود عالقة طردية بين التدفق موجبة ودالة إحصائيا 
اتذة ، االنفتاح على الخبرة ، البحث وجاء أعالهم بالترتيب الضمير الحى ، ودعم األس

ومتغيرات البحث  األكاديميوأخيرا المقبولية كما أنه توجد عالقة طردية دالة بين التدفق 
وجاء أعالهم على الترتيب الضمير الحى ، االنفتاح على الخبرة ، االنفتاح على الخبرة ، 

الضمير ثم دعم األساتذة ، كما يتضح وجود عالقة دالة طردية بين  األكاديميالتدفق 
الحى ومتغيرات البحث وجاء على الترتيب المقبولية ، االنفتاح على الخبرة ، التدفق 

ويتضح وجود عالقة طردية بين االنفتاح على الخبرة دعم األساتذة ، ، وأخيرا  األكاديمي
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وأخيرا  األكاديميومتغيرات البحث وجاء على الترتيب المقبولية ، الضمير الحى ، التدفق 
 األكاديميكما يتضح وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين التدفق دعم األساتذة ، 

، الضمير الحى ، االنفتاح على  األكاديميدفق ومتغيرات البحث وجاء على الترتيب الت
 الخبرة ، وأخيرا المقبولية .

 ويتضح من نتائج الفروض من الثانى إلى السابع ما يلى :   

  األكاديميوجود تأثير مباشر لدعم األساتذة على التدفق  -
  األكاديميوجود تأثير مباشر لالنفتاح على الخبرة على التدفق  -
 وجود تأثير مباشر لدعم األساتذة على الضمير الحى  -
 وجود تأثير مباشر لالنفتاح على الخبرة على الضمير الحى  -
  األكاديميوجود تأثير مباشر للضمير الحى على التدفق  -
  الضمير الحىوجود تأثير مباشر للمقبولية  على  -
  األكاديميوجود تأثير مباشر للمقبولية على التدفق  -

 كما يتضح من الفروض الثامن والتاسع والعاشر ما يلى :

  األكاديميأن الضمير الحى وسيط جزئي بين دعم األساتذة والتدفق  -
  األكاديميأن الضمير الحى وسيط جزئي بين االنفتاح على الخبرة والتدفق  -
  األكاديميأن الضمير الحى وسيط كلى بين المقبولية والتدفق  -
 عبر الضمير الحى  األكاديمير لدعم األساتذة على التدفق وجود تأثير غير مباش -
عبر الضمير  األكاديميوجود تأثير غير مباشر لالنفتاح على الخبرة على التدفق  -

 الحى
 عبر الضمير الحى  األكاديميوجود تأثير غير مباشر للمقبولية على التدفق  -
فى وجود الضمير  األكاديميعدم وجود تأثير مباشر دال للمقبولية على التدفق  -

 الحى
فى وجود الضمير  األكاديميانخفاض التأثير المباشر لدعم األساتذة على التدفق  -

 الحى 
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فى وجود  األكاديميانخفاض التأثير المباشر لالنفتاح على الخبرة على التدفق  -
 الضمير الحى 

عشر تم رسم النموذج المقترح النهائي للمتغيرات  ومن خالل الفرض الحادى    
المستقلة ) دعم األساتذة ، واالنفتاح على الخبرة ، والمقبولية ( والضمير الحى 

المباشرة بين  التأثيركمتغير تابع مع االقتصار على  األكاديميكمتغير وسيط والتدفق 
 األكاديميبرة والتدفق ، واالنفتاح على الخ األكاديميمتغير دعم األساتذة والتدفق 

وقد اتضح من النتائج وجود  األكاديميواستبعاد التأثير المباشر بين المقبولية والتدفق 
مباشرة دالة  تأثيرمباشرة بين المتغيرات المستقلة والمتغير الوسيط ، وجود  تأثيرات

ة دالة بين متغير دعم مباشر  تأثيراتوجود  األكاديميبين الضمير الحى والتدفق 
مباشرة دالة بين االنفتاح على الخبرة  تأثيرات، ووجود  األكاديمياألساتذة والتدفق 

بين دعم األساتذة والتدفق كما يتضح وجود تأثير غير مباشرة  األكاديميوالتدفق 
، وجود تأثير  األكاديميوالتدفق ، وجود تأثير غير مباشر بين المقبولية  األكاديمي

، وأسفرت النتائج أن الضمير  األكاديمياالنفتاح على الخبرة والتدفق بين غير مباشر 
كما جاء التأثير  األكاديميالحى متغير وسيط بين كل من المتغيرات المستقلة والتدفق 

يليهم كل من المقبولية ثم  األكاديميالكلى لالنفتاح على الخبرة اعالهم على التدفق 
ة عن توافر محكات جودة المطابقة للنموذج وأسفرت نتائج المطابقدعم األساتذة 

 .المقترح على مستوى مؤشرات المطابقة المطلقة والتزايدية واالقتصادية 

عبر التوجية يحتاج لوجود دعم من األساتذة  األكاديميومن ثم فإن التدفق      
تنمية  والمهنى والمساندة العلمية فدعم المعلم له دور كبير فى األكاديميواالرشاد 
والعلمى للطالب كما أن تنمية المقبولية واالنفتاح على الخبرة  األكاديميالتدفق 

فى ظل وجود الضمير الحى الذى يؤدى إلى  األكاديميللطالب يؤدى إلى زيادة التدفق 
مراقبة الفرد لذاته والتحكم فيها وتحرى الدقة العلمية واألمانة األكاديمية فالضمير 

، وبين المقبولية  األكاديميوصل بين دعم األساتذة والتدفق الحى يمثل همزة ال
 . األكاديمي، وبين االنفتاح على الخبرة والتدفق  األكاديميوالتدفق 

أوضحت  ( التىAvina,2005تتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه دراسة )       
،  وجود عالقة بين التدفق وكل من الضمير الحى والمقبولية واالنفتاح على الخبرة 
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)إبراهيم محمد سعد عبده ، و محمد محجوب وتتفق أيضا مع توصلت إليه دراسة 
، ( 2013محمد حامد زهران ، وسناء حامد زهران ، ودراسة ) (2016أحمد خلف ، 

( من وجود تأثير Decker,Dona&Christenson,2007وما أشارت إليه دراسة )
وما أسفرت عنه دراسة للعالقة بين المعلم والمتعلم على االنغماس فى التعلم ، 

(Wentzel,1997 من وجود ارتباط طردى بين دعم المعلم المدرك واالنغماس فى )
، حيث إن العالقة الجيدة بين المعلم والمتعلم التعلم من خالل بذل الجهد األكاديمى 

يد من االنضباط المدرسى للطالب وبالتالى يزيد تحصيله كما اشارت دراسة تز 
(Crosone, Johnson and Elder,2004 فالطالب عندما يشعر أنه محبوب )

ومتقبل من معلمه يسعى لالنغماس واالستغراق فى التعلم 
(Montalvo,Mansfield,Miller,2007 ). 

ومن ثم فإن انفتاح الطالب على الخبرات وزيادة القراءة واالطالع والمرور        
بالخبرات والتجارب وزيادة تقبل الطالب لذاته والمجتمع والزمالء والمعلمين والعملية 
التعليمية فى ظل وجود دعم من األساتذة يساعد ذلك على تنمية الضمير الحى 

مي فى االتجاه المقبول علميا ومجتمعيا مما  للمتعلمين وتنمية وتحسين التدفق األكادي
يؤدى إلى زيادة االنتاج العلمى والبحثى وتحقيق أهداف العملية التعليمية فى إخراج 

 مواطن صالح منتج ومبدع .

 توصيات البحث :

 فى ضوء نتائج البحث الحالى فإنه يوصى بما يلى :

تنمية سمات االنفتاح على الخبرة للطالب والمقبولية ومراعاة تنمية الضمير  -1
 للطالب  األكاديميفى العملية التعليمية لرفع القدرة على التدفق الحى 

تنمية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على تقديم الدعم والمساندة األكاديمية  -2 
حى للطالب وينمى القدرة على مما يحسن من الضمير الوالعلمية والنفسية للطالب 

  األكاديميالتدفق 
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من خالل تنمية سمات المقبولية  األكاديميالتدفق بإعداد برامج لتنمية وتفعيل   -3
واالنفتاح على الخبرة والضمير الحى للمتعلمين وتنمية القدرة على المساندة 

 العلمية واألكاديمية من قبل المعلمين .

 البحوث املقرتحة :

 يقترح الباحث فى ضوء نتائج البحث بما يلى :

لطالب الجامعة والباحثين عبر تنمية  األكاديميإعداد برنامج لتنمية التدفق  -
 نفتاح على الخبرة والضمير الحى المقبولية واال 

الجامعات على تقديم  إعداد برنامج لتدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس فى -
 األكاديميالمساندة العلمية واألكاديمية للطالب لتنمية الضمير الحى والتدفق 

 للطالب والباحثين
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