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 الفروق الفردية فى توجهات اهلدف بني مرتفعى ومنخفضى التدفق

 إعداد

 األستاذ الدكتورالمرحوم 
 حمند حسانني حمند

 األستاذ الدكتور
 كنال إمساعيل عطية

 أستاذ عمم النفس التربوى 
 جامعة بنها -كمية التربية

 أستاذ عمم النفس التربوى المساعد
 جامعة بنها -كمية التربية

 

 حسن حربسامح 
 مدرس عمم النفس التربوى المساعد

 جامعة بنها -كمية التربية
 

لحدد)،  يد ر تالف ددل  -لقدفل،  ل فل  -هدفت  لدفالةدإ ىددل لد عد  لدر لدفداتو تددل لتدود)  لدودف  أللال د)ر  ل فل    
  ط)دًيدد) تط)ديددًإ تددر طددة  لدفاقددإ 641ل تندد  ل نددإ لدفالةددإ تددل لددتالو) لدنو)  ددإ تددر ألتتنخفضددل عي دد)ف لدلددفتو  تقددف 

تتً دد) دددفاد)لو، لدددل عي دد)ف  -لدث)دثددإ أللدد)،  تددل لدلخللدد)  لد دت ددإ تل في ددإ ي د ددإ لدلاي ددإ د)ت ددإ ينودد)  تلن ةدد، لد  نددإ 
  ط)دًيدد) 44ل عي دد)ف لدلددفتو تلددففه، ألىدددل تدتددتلل ر هتدد)ح تدتتلددإ لدطددة  تالف دد -ت  دد)ا لدلددفتو ألىلددفلفح لدي)حثدد)ر 

  ط)دًي) تط)ديًإ  تقف ل، لطي دو ت  د)ا لتدود)  لدودف  29تط)ديًإ  تتدتتلإ لدطة  تنخفضل عي )ف لدلفتو تلففه، أل
   لدل لدتدتتلل ر  تلتلد  لدفالةإ ىدل لدنل) ج لدل)د إح 9002ألىلفلفح تة ف اي ع عيت لد ة  

 تدل لدلتددن نحدت لال د)ر يد ر تلتةدط)  فادد)  لدطدة   0006ف تةدلت  لتدف تاتو ذل  فالدإ ىحلد)  إ لند
 تالف ل لدلفتو تتلتةط)  فاد)  لدطة  تنخفضل لدلفتو دل)دح لدطة  تالف ل لدلفتو 

   تددل لدلتدددن نحددت ل فل م ىقددفل، يدد ر تلتةددط)  فاددد)   0006لتدددف تدداتو ذل  فالدددإ ىحلدد)  إ لنددف تةددلت
 فاد)  لدطة  تنخفضل لدلفتو دل)دح لدطة  تالف ل لدلفتو  لدطة  تالف ل لدلفتو تتلتةط) 

   لحددد)، يدد ر تلتةددط)  فاددد)   -تددل لدلتدددن نحددت ل فل  0006لتدددف تدداتو ذل  فالدددإ ىحلدد)  إ لنددف تةددلت
 لدطة  تالف ل لدلفتو تتلتةط)  فاد)  لدطة  تنخفضل لدلفتو دل)دح لدطة  تنخفضل لدلفتو   
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The individual differences in Goal Orientations Between Higher and 
Lower Flow. 
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   The study aimed to examine differences in goal orientation (mastery, 
performance/ approach, performance/ avoidance) between higher and lower flow 
dimensions. The final sample consisted of (146) students of the third year in the 
Faculty of Education, University of Benha enrolled in the academic year 
(2014/2015), and the sample divided into two groups: (54) higher flow 
dimensions, and (92) lower flow dimensions according to their scores on the flow 
scale dimensions (prepared by: researchers). The study found the following 
results: 

 There are statistically significant differences at the level of 0.01 in mastery 
orientation between higher and lower flow dimension in favor of high flow 
dimension. 

 There are statistically significant differences at the level of 0.01 in 
performance/ approach orientation between higher and lower flow 
dimension in favour of higher flow dimension. 

 There are statistically significant differences at the level of 0.01 in 
performance/ avoidance orientation between higher and lower flow 
dimension in favour of lower flow dimension. 


