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 وإدارة األزمات النفسيكفاءة الذات العامة املدركة وعالقتها بالتدفق 
  لدى مدراء املدارس

  :مقدمة 
 لقدراتـه   المعرفـي تظهر معتقدات الفرد بكفاءته الذاتية مـن خـالل اإلدراك           

 كمـا تعكـس هـذه       ، وخبراته المتعددة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة        ،الشخصية
تية قدرة الفرد على أن يتحكم فى معطيات البيئة من خـالل            المعتقدات حول الكفاءة الذا   

وكذلك وسائل ، أفعاله وتصرفاته  واالنغماس فى العمل وإعطاء أقصى ما لديه من قدرات
 يتعرض لها التي يستخدمها والثقة بالنفس فى مواجهة الضغوط  واألزمات          التيالتكيف  

  .فى الحياة 
 تعبـر عـن     والتيحددات التعلم المهمة    وتعتبر الكفاءة الذاتية المدركة أحد م     

 ولكن بالحكم علـى مـا يـستطيع         ،مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط        
انجازه  فالكفاءة الذاتية ليست مجرد مشاعر عامة ولكنها تقويم من جانب الفرد لذاتـه               

مع المواقف  ومدى مرونته فى التعامل ، ومقدار الجهد الذي يبذله،عما يستطيع القيام به
  ).٣٢٩: ٣٢٨ ،٢٠١٣ ،رامى محمود اليوسف(الصعبة 

وتُعتبر الكفاءة الذاتية المدركة من العوامل المهمة، التي تلعب دوراً كبيراً في            
فاألشخاص الذين يمتلكون الكفاءة فـي      . خفض وضعف درجة التوتر والقلق لدى الفرد      

 ويشير ،ياة، والفشل أكثر فاعليةمجاالت متنوعة تكون قدرتهم على مواجهة تحديات الح 
مصطلح الكفاءة الذاتية المدركة إلى معتقدات الفرد حول قدرته علـى تنظـيم وتنفيـذ               

وهذا يعني أنَّه إذا اعتقد الفرد بأنَّـه        . المخطّطات العملية المطلوبة إلنجاز الهدف المراد     
األشـياء تحـصل فعـالً      يمتلك القوة إلنجاز األهداف المطلوبة فإنَّه يحاول جعل هـذه           

)Bandura, 1997, p.51.(  
أن تحسين الكفاءة الذاتيـة تعمـل يمثـل    )(Diehi & Prout, 2002 ويشير

 بخفض القلق وتكسب الفرد القدرة على الذاتي التدريب على التحكم     في الرئيسيالمفتاح  
  .الدفاع عن حقوقه مما يجنبه الوقوع مرة أخرى ضحية للظروف 

 تعكس مـدى المثـابرة      فهي ، لألعمال الفعليترتبط باالنجاز   والكفاءة الذاتية   
 ،والجهد المبذول للتعامل مع المواقف الصعبة ومواجهة المـشكالت ومقاومـة الفـشل     

 ،دعـاء عـوض عـوض     (  وكثرة المشكالت واألزمات     ، واإلصرار التحديوكذلك مدى   
  ).١٩٢، ٢٠١٣ ، محمدعونينرمين 
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ة يرتبط بانجاز العمل والمثـابرة الـصادقة        كان توقع الفرد لكفاءته الذاتي     ذاوإ
مـن خـالل    ل العمفي التدفق النفسي واالنغماس    إلىوالجهد والعزيمة فالبد أن نتطرق      

     . الذاتيةوعيه ومعرفته بكفاءته
 تصل بالفرد   التي من المفاهيم االيجابية الحديثة      النفسييعتبر مفهوم التدفق    و

 لدى الفرد يصاحبها حالة رضا وسـعادة مـع          إلى أعلى درجة لتوظيف الطاقة النفسية     
  ) .٢، ٢٠١١أمال عبد السميع باظة  ( تأجيل الرغبات واالحتياجات الشخصية للفرد 
 المتعة والبهجة  فقد اكتشف أن النـاس    إلى كما يؤدى التدفق النفسي بالبشر      

 ،بهة أنشطة بطريقة متشافي واالهتمامات يقرون باندماجهم     ، الجنسيات ،من كل األعمار  
، محمـد الـسعيد أبـو حـالوة    (  المكافـآت الداخليـة   فـي وللتدفق جانب آخر يتمثل     

٢٠١٣،٢٩ .(  
 إلى ارتباط الفاعلية الذاتية بالقدرة Chemer&Gracia) (2001,56 وأشار

 وإدارة والتخطيط ، وحل المشكالت الفعالة،على استخدام استراتيجيات صنع القرار
 كما تلعب دوراً مهماً فى ، فاعليةأكثرخصية بطريقة  واألزمات والقدرات الشاإلمكانات

  . المواقف المختلفةفيالضبط والتحكم فى المتغيرات الضاغطة 
ية مرفعة تلديهم كفاءة ذاأن األشخاص الذين ) ٢٠٠٣(وذكر على عسكر 

 وأن لديهم درجة منخفضة من االستثارة ،مواقف الضاغطة بصورة أفليواجهون 
  . حالة هادئة نسبياً عند مواجهة األزمات فيون الفسيولوجية وبذلك يبق

 اإلعاقة أن (Urdna & Midgley,2001,122 )  كما أكد يودرن وميدجل
  .الذاتية ترتبط بشكل قوي بكل من متغير الجنس والكفاءة المدركة 

 المرتفع اإلحساس أن األفراد ذوى  )(Ergul، 2004,82ويؤكد ارجيول 
 بينما يقلع ويتجنب ،كثر مثابرة عندما يواجهون الصعوباتبفاعلية الذات يعملون بجد وأ

  . المهام الصعبة أو المتحدية أداءذوى فاعلية الذات المنخفضة عن 
 واإلمكاناتوترى الباحثة أن كفاءة الذات تعمل على توافر الخصائص 

الشخصية بما يسمح للفرد ببلوغ األهداف وتحقيق التطور والنمو والتغلب على األزمات 
ونظراً ألهمية كفاءة الذات العامة المدركة .العقبات المواجهة لذلك باألساليب المختلفةو

وما لها من جوانب ايجابية حيث تسمح للفرد ببلوغه ألهدافه وإدارته لألزمات والعقبات 
 تواجهه لذلك فإن الدراسة  الحالية تعد خُطوة إللقاء الضوء على هذا المفهوم فى التي

  . األزماتوإدارةن التدفق النفسي عالقته بكالً م
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  :مشكلة البحث

 القناعات الذاتية في تتمثل التيتُعد التوقعات الذاتية بعداً من أبعاد الشخصية 
 وذلك ، تواجه الفردالتيوقدرة السيطرة على المتطلبات والتغلب على المشكالت الصعبة 

 في إمكاناتهه الفرد حول  وترتبط هذه الكفاءة بما يعتقد،من خالل تصرفاته الذاتية
 يجب على الفرد التي وهذا التعامل هو نوع من المهمات ،التعامل مع  المثيرات البيئية

   )٣٥ : ٢٠٠٣ ،حامد عبد السالم زهران( تلك المثيرات البيئية إزاءالقيام بها 
 االجتماعيةومما الشك فيه وجود عالقة بين التطورات العلمية وكثرة التغيرات 

 وبالتالي ،رة الفرد وكفاءته الذاتية المدركة فى استيعاب ذلك التطور السريعومدى قد
وما تشكله من ضغوط  ،مدى تأثر كفاءته الذاتية بتلك التغيرات المتعاقبة والمتسارعة

 . وأخالقية واجتماعية فى مختلف جوانب الحياة ، ومشكالت نفسية
مال تورط الفرد فى أداء والقدر المنخفض من توكيد الذات للفرد يزيد من احت

أنواع من السلوك المشكل نتيجة الخضوع لمحاوالت اآلخرين فرض وجهات نظرهم 
   ،عليه

كما تعد كفاءة الذات من أهم ميكانيزما القوى الشخصية لدى األفراد حيث تمثل 
إذ تساعد الفرد على مواجهة .  عمل أو نشاط بأيمركزاً هاماً فى دافعية األفراد للقيام 

  . تعترضه فى مراحل حياته التيغوط  والتغلب على األزمات الض
 إلىأن كفاءة الذات إحدى موجهات السلوك ) ٢٠٠٧(وتؤكد ليلى الزروع 

 مرآة معرفية للفرد تشعره ك نشاطاً وتقديراً لذاته ويمثل ذليؤمن بقدرته يكون أكثر
 يقوم بها التييفية بقدرته على التحكم فى معطيات البيئة خالل األفعال والوسائل التك

  .والثقة بالنفس فى مواجهة ضغوط الحياة 
ويؤكد باندورا على أن األفراد ذوى فاعلية الذات المرتفعة يقدمون على المهام 

 واالندماج فى أداء الداخلي زيادة الميل إلىإذ يؤدى ذلك  ،الصعبة كنوع من التحدى
 كما يعززون الفشل فى الجهد غير ، كما يضعون ألنفسهم أهدافاً محددة،المهام واألنشطة

 كما يقدمون على ، تلك المهامإلتمامالكاف أو نقص المعرفة والمهارات المطلوبة 
 ومثل هذا الشعور يولد ، فى التغلب والحكم عليهابإمكانياتهم قد تفقد ثقتهم التيالمواقف 

 منخفضي األفرادوأن . لدى الفرد انجازات شخصية ويقلل الضغوط والعرضة لالكتئاب
 على أنها إدراكها يمكن والتيفاعلية الذات يتجنبون ويبتعدون عن أداء المهام الصعبة 

كما يقلعون سريعاً عن مواجهة تلك التحديات والصعوبات  ،شخصيتعد مصادر تهديد 
  ) .٣٨٢، ٢٠١١ ، سيد حميدةإسماعيلمحمد (فى
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تقدات حول قدرة لمعأن ا) Martin& Brawley,2002( وقد أكد أيضاً مارتن وبراولى 
 إلى باإلضافة الذاتية اإلعاقةف معين تعد محدداً مهماً ومؤثراً على الفرد فى موق

 الذاتية تصبح أكثر وضوحاً وفهماً فى اإلعاقة وأن ،المعتقدات حول الذات بوجه عام
  .ضوء نظرية فاعلية الذات

وى  بانخفاض مستإحساسمن خالل ما سبق يتضح أن األفراد الذين لديهم 
 يشعرون أنها تشكل تهديداً لهم حيث التي الصعبةالكفاءة  الذاتية ينسحبون من المهام 

 الشخصي المرتفع بالكفاءة الذاتية يعزز االنجاز اإلحساس أما ،يتراخون فى بذل الجهد
ولمدير . بطرق مختلفة والقدرة على تخطى العقبات وتحدى الصعوبات والتغلب عليها 

ويقوم برعاية الطالب ،  المدرسة فهو المسئول األول عن مدرستهالمدرسة دور كبير فى
 فالبد أن يكون على قدر عال من ، من أجل تحقيق األهداف المنشودة،والحفاظ عليهم

  .التعامل مع المشكالت وإدارة األزمات بكفاءة 
 بالغاً          ومن خالل مراجعة أدبيات مفهوم الكفاءة الذاتية يالحظ أنه قد نال اهتماما

من خالل عالقته بمتغيرات البحث في المجال النفسي إال أنه لم يتم تناوله بالدراسة 
  . الباحثة إلجراء هذا البحثامما دع)  النفسي وإدارة األزمات التدفق(

  : ويمكن تحديد تساؤالت البحث كما يلي
دراء ما طبيعة العالقة بين كفاءة الذات العامة المدركة والتدفق النفسي لدى م -١

 المدارس؟
ما طبيعة العالقة بين كفاءة الذات العامة المدركة وإدارة األزمات لدى مدراء  -٢

 المدارس؟
 -النوع (هل توجد فروق فى كفاءة الذات العامة المدركة باختالف متغيري  -٣

 لدى مدراء المدارس ؟) الخبرة
   هل يمكن التنبؤ بكفاءة الذات من خالل التدفق النفسي وإدارة األزمات؟ -٤

  :أهداف البحث
  :يهدف البحث إلى

محاولة التعرف على طبيعة العالقة بين كفاءة الذات العامة المدركة والتدفق  -١
  .النفسي لدى مدراء المدارس 

محاولة التعرف على طبيعة العالقة بين كفاءة الذات العامة المدركة وإدارة  -٢
 .األزمات لدى مدراء المدارس
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 الكفاءة الذاتية باختالف متغيري فيرس االكشف عن الفروق لدى مدراء المد -٣
 .النوع والخبرة

مدى إمكانية التنبؤ بالكفاءة الذاتية المدركة من خالل التدفق النفسي وإدارة  -٤
 .األزمات

  : أهمية البحث
  :            تتحدد أهمية البحث في جانبين أساسيين هما

  :األهمية النظرية : أوالً 
ذات العامـة المدركـة     بحث في متغير كفاءة ال    تنبثق أهمية البحث من كونها ت      -١

والذي يعد من أهم العوامل الدافعية المؤثرة فى سلوك وأداء األفراد حيث تعد      
  .من أهم عوامل الشخصية الموجهة للسلوك

 التـي  ندرة الدراسات العربية فى حدود علم الباحثـة          إلىترجع األهمية أيضاً     -٢
كة فى عالقتها بالتدفق النفسي وإدارة ذات العامة المدرتناولت مفهوم كفاءة ال

 . األزمات ومحاولة الكشف عن العالقة بين هذه المتغيرات الثالثة
  .المدارس  تتصدى لها وهى مدراءالتي العينة فيكما تتمثل أهمية البحث   -٣
 :األهمية التطبيقية : ثانيا

 وحساب رة األزمات إدا،ذات العامة المدركة  كفاءة ال  بمقياسيتزويد المكتبة النفسية     -١
  .ما السيكومترية والتأكد من صالحية تطبيقهماخصائصه

 يسفر عنها ومدى إمكانية االستفادة التي كما يكتسب البحث أهميته من خالل النتائج -٢
  .ذه النتائج من ه

عمل دورات تدريبية لمدراء المدارس للتعريف باألزمة وكيفيـة التعامـل معهـا              -٣
 .وإدارتها

بحث صناع القرار والمسئولين من إمكانية تحسين وتطـوير اإلدارة          ذا ال قد تفيد ه   -٤
  .المدرسية

  : للمصطلحاتاإلجرائيالتعريف 
  General perceived self -efficacy: الكفاءة الذاتية العامة المدركة -
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على المهمات المختلفة   معرفة الفرد لتوقعاته الذاتية وقدرته على التغلبهي   
يتمثل فى قدرته على السيطرة على انفعاالته وتكوين عالقات وذلك ، وبصورة ناجحة
وإصراره ومثابرته على تحقيق متطلباته وحبه لعمله واتقانه له ، اجتماعية ناجحة

 تحصل عليها التي تتحدد من خالل الدرجة والتي.   تواجههالتيوالتغلب على المشكالت 
  .عينة البحث على مقياس كفاءة الذات العامة المدركة

  Psychological Flow :التدفق النفسي  
، سرعة األداء، االستغراق أو االنشغال التام باألداء: فييتحدد تعريف التدفق النفسي 

 بالزمان الوعي انخفاض ، الشعور بالسعادة، من األداءعاليالوصول إلى مستوى 
ة الوجدانية  االستفادة القصوى من الحال،ذات نسيان احتياجات ال،والمكان أثناء األداء

 والذي يتحدد من خالل الدرجة ).٣، ٢٠١١ ،أمال باظة( التعرف والتعلم ودقة األداء في
  .التدفق النفسي تحصل عليها عينة البحث على مقياس التي

  Crisis Management :إدارة األزمات 
 المختلفـة  االعتراف بوجود أزمة أوال وطرق التغلـب عليهـا بالوسـائل       هي

 في والمشاركة ،وتجنب سلبياتها واالستفادة من ايجابيتها،  التعامل معهاوالتخطيط لكيفية
 تحصل عليها عينة التي تتحدد من خالل الدرجة والتي .اتخاذ القرارات حيال هذه األزمة    

  .البحث على مقياس إدارة األزمات
  :مدير المدرسة

  .ليمية داخل المدرسة ذ السياسة التع والقائم األول على تنفيالتربويهو القائد          
  :النظري اإلطار
  :الكفاءة الذاتية المدركة : أوالً 

إلى أن الفرد قد يكون ذات فاعلية ) Schwarzer، 1999(يشير سكوارازار 
 بمعنى أن ثقة الفرد فى قدراته ، مجال آخرفيفى مجال ما وقد ال تظهر فاعليته 
  .وإمكانياته تختلف من موقف إلى آخر 

   : الذاتية المدركة تعريف الكفاءة
أن األفراد ذوى ) Jex& Bliese،1999,350(عرفها كل من جيكس وبليسى 

 بينما ، استخدام استراتيجيات المكابدةإلىالمستويات العليا من فاعلية الذات يميلون 
  .األفراد ذوى فاعلية الذات المنخفضة لديهم ميالً نحو القلق حول أنفسهم 
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 يتاح والتي الشخصية للفرد اإلمكاناتت بأنها توافر كما يمكن تعريف كفاءة الذا
 والتغلب على العقبات ، تواجههالتيله عن طريقها بذل الجهد ليتمكن من حل المشاكل 

نجاة زكى .( ال يمكن لغيره بلوغها التي ال يمكن لغيره تخطيها وتحقيق األهداف التي
  ).٢٧٣، ١٩٩٩،  مديحة عثمان عبد الفضيل،موسي

) Linnenbrink & Pintrich, 2002. 9(ويعرفها لينينبرينك وبنتريك           
بأنها معتقدات الفرد حول قدرته على األداء فى سياق معين أو مهام معينة أو مجال 

  .محدد 
 في توقع الفرد وثقته إلىأنها تشير ) Ergul،2004,82( كما يرى ارجيول 

  . المهام بنجاح وإتمامداء  لتنظيم وتنفيذ السلوك المطلوب ألوإمكاناتهذاته 
بأنها إدراك الفرد لمدى قدرته : )٢٠٠٥(فها نادية السيد الشرنوبى  وتعر

 يتحدد بناء عليها كم الطاقة المبذول والتي ، األداء خالل المواقف الحياتيةفيوكفاءته 
  . األحداث فيوالسلوك المتوقع للسيطرة على الموقف والتحكم 

بأنها إدراك الفرد بأن لديه القدرة على  ) ٢٠٠٦،رفائقة بد(كما تعرفها أيضاً
  . سلوك معين إلحداث نتيجة مرغبة إصدار

 التي تعبير عن مجموعة األحكام هيوترى الباحثة أن الكفاءة الذاتية المدركة 
تحرك . كما أنها تمثل مرآة معرفية للفردتصل بما ينجزه الفرد وبما يستطيع إنجازه 

  . حين حقيق الهدف إلى تهاستمراريافظ على سلوكه وتنشطه وتوجهه وتح
  :أبعاد كفاءة الذات

 أحكام الفرد حول قدرته على أداء عدداً من إلى ويشير : Magnitudeقدر الفاعلية -١
المهام وهو يختلف تبعاً لطبيعة أو صعوبة الموقف يتضح قدر الفاعلية بصورة أكبر 

واالختالف بين األفراد فى توقعات عندما تكون المهام مرتبة وفقاً لمستوى الصعوبة 
  .الفاعلية 

بقوله أن قدر الفاعلية يختلف لدى األفراد بقدر ) ٢٠٠١( الزيات فتحيوقد أكد 
مستوى المهارة ومدى تحمل اإلجهاد ومستوى الدقة ومدى تحمل الضغوط والضبط 

  .الذاتي
اللها يمكن  من خالتي عدد المجاالت الوظيفية إلى وتشير Generlity: العمومية -٢

 توضيح مدى تعزيز في أكثر أهمية هيللفرد أن يصدر حكماً حول كفاءته ولذلك 
  الفاعلية فى أداء السلوك
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 أداء المهام الصعبة في مستوى الثقة لدى الفرد إلى وتشير Strength القوة -٣
 ضوء خبرة الفرد ومدى مالئمتها للموقف فاألفراد ذوى توقعات فاعلية الذات فيوتتحدد 

(  مواجهة الخبرات المشابهة في العمل وبذل جهداً أكبر فيالمرتفعة يمكنهم المثابرة 
  ) .١٥٧ :٢٠٠٧،١٥٦محمد نجيب 

 عمق اعتقاد الفرد إلىأن هذا البعد يشير ) ٥١٠، ٢٠٠١( الزيات فتحيوقد ذكر         
  .عيف جداً  أداء المهام واألنشطة ويتراوح بعد القوة ما بين قوى جداً إلى ضبإمكانهأن 
  

   : هي أربعة مصادر لكفاءة الذات ١٩٩٧حدد باندورا : مصادر الكفاءة الذاتية
  حيث أن خبرات النجاح  Mastery Experiencesخبرات االتقان مثل  -١

 أعمال معينة يزيد فيفإن تكرار نجاح الفرد ، تدعم الكفاءة الذاتية لدى الفرد
ر الفشل يقلل من شعوره بالكفاءة  حين أن تكرافيمن شعوره بالكفاءة الذاتية 

 .الذاتية 
 التي وتسمى بالخبرات البديلة  Vicarious Experiences: خبرات اإلنابة -٢

 .يحصل عليها الفرد  من النماذج االجتماعية المحيط بها 
 حيث تتأثر الكفاءة الذاتية باإلقناع  Verbal Persuasion ياإلقناع اللفظ -٣

 ص الموثوق بقدراتهم على أداء مهمة ما  يتلقاه الفرد من األشخاالذي
 حيث تتأثر الكفاءة الذاتية Emotional Arousal:  االستثارة االنفعالية  -٤

 حيث تؤثر االستثارة االنفعالية الشديدة سلباً على ،بمستوى االستثارة االنفعالية
 تحسين مستوى إلىالكفاءة الذاتية  بينما تؤدى االستثارة االنفعالية المتوسطة 

اتية وهذا يعنى أن الحاالت االنفعالية تعزز الفاعلية  ورفع الكفاءة الذاألداء
 Brinter) ( ،(Pajares, Johnson, and    Usher,2007) المدركة

and Pajares, 2006  
 محوراً رئيسيا من محاور  self efficancyتعقيب يعد مفهوم الكفاءة الذاتية 

ترى أن األفراد لديهم القدرة على ضبط سلوكهم نتيجة  التيالنظرية المعرفية االجتماعية 
 حيث يوجد لدي األفراد نظاماً من المعتقدات الذاتية ،لديهم من معتقدات شخصية ما

يمكنهم من التحكم فى مشاعرهم وأفكارهم وتكمن أهمية الكفاءة الذاتية أنها تعمل 
 والتي يقوم بها الفرد التي حيث تحدد األنشطة اإلنسانيكمحددات دافعية خلف السلوك 

  .يتجنبها 
  التدفق النفسي : ثانياً 
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يمثل التدفق الغاية القصوى أو الدرجة النهائية فى توظيف االنفعاالت فى خدمة 
 هذه الحالة توظف االنفعاالت بنشاط وايجابية وتنسيق مع العمل الذى ففياألداء والتعلم 

ن وقت آلخر خاصة عندما يصل فيها يباشره الفرد كما أنه خبرة خاصة بكل فرد تحدث م
الفرد إلى أقصى درجات األداء أو عندما يصل إلى مستوى أعلى من المستوى المعتاد أو 

  )٢٨٢، ٢٨١، ٢٠٠٠، عالء كفافى،صفاء األعسر( السابق 
  
  
  

   :النفسيتعريف التدفق 
 عرفه ١٩٩٥فى عام : عدة تعريفات للتدفق منها  ) Mihally(طرح ميهالى 

ة    تحدث للفرد عندما يكون مندمجاً أو مستغرقاً بصورة تامة فى نشاط ما وفى بأنه حال
هذه الحالة ينسى فيها الفرد ذاته ويتطاير الزمن معه دون شعور منه ويحدث تدفق أو 

 لكل فعل وكل حركة كأنه يعزف قطعة موسيقية وفى هذه الحالة يوظف تلقائيتتابع   
  ) .Goslen, 2003(اته إلى أقصى حد ممكن  ومهاروإمكاناتهالفرد كل طاقاته 

 ربط بين ما يعرف بالتوازن بين مستوى قدرات الفرد ومهاراته ١٩٩٦وفى عام 
 يواجهها فعرف التدفق بأنه حالة من التركيز العميق التيوطبيعة المهام والتحديات 

 وهذه ،ديحدث عندما يندمج الناس فى التعامل مع مهام تتطلب تركزاً  شديداً وبذل الجه
 حالة من التوازن التام مع فيالحالة تتحقق عندما يكون مستوى قدرات الفرد ومهاراته 

  . والصعوبة المرتبط بالمهمة وخاصة المهام ذات األهداف المحددة التحديمستوى 
 ربط ميهالى بين التدفق وما أسماه بالخبرة المثلى لكونها ١٩٩٧وفى عام 

 ومهارات مناسبة لتمكنه من مواجهة التحديات تحقق للفرد إحساساً بأن قدراته
  . يواجهها فى إطار هدف ينظم أفعاله ويوجهها توجيهاً صحيحاً التيوالمصاعب 

 فيبأنه غاية كبرى  )٢٠٠٠(وتعرفه صفاء األعسر وعالء الدين كفافى 
وهنا يعتبر خبرة راقية تشعر .  خدمة النشاط التعرف على البيئة فيتوظيف االنفعاالت 

  . النشاط لدرجة نسيان الذات فيفرد بالسعادة والبهجة واالنغماس ال
 االيجابي أدبيات علم النفس في توصف به الذيوتمثل حالة التدفق بالمعنى 

المجسدة ألعلى تجليات الصحة ) Optimal human experience(بالخبرة المثلى 
 المهام فياس الفرد النفسية اإليجابية وجودة الحياة بصفة عاملة لكونها تعنى انغم

ينسى به ذاته ويكون ذلك مقترناً بحالة من   يقوم بها انغماساً تاماالتيواألعمال 
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 إنساني والمثابرة ليصل فى نهاية األمر إلى إبداع الذهنياالستمتاع واالبتهاج والصفاء 
  ).٣:٥، ٢٠١٣،محمد السعيد أبو حالوة (من نوع فريد 

 ذاتية للفرد يعلن عنها عندما يندمج كلياً :بأنها حالة وعرفه ميهالى وآخرون
  . يقوم به بكل طاقته الذي العمل في النشاط ويكون االنتباه مركزاً في

(Mihally et al،2005, 34  )  
بأنه حالة نفسية إيجابية تنساب فيها ) ٤، ٢٠٠٧( يوسف مجديويعرفه 

لتحسين أداؤهم بشكل  مستوى أمثل لإلثارة يطمح إليه األفراد إلىمشاعر وجدانية تؤدى 
   .إيجابي

بأنه حالة من التركيز العميق ) ١٢٥، ٢٠١٤( الطويل فتحيوتعرفه حكيمة 
 يقوم بها الفرد وفى هذه الحالة تجعل الفرد التيواالستغراق التام فى المهام أو األعمال 

 عام بالنجاح إحساسيشعر بالتوحد مع ما يقوم به واالندفاع بحيوية نحو هذا العمل مع 
فى التعامل مع هذا العمل وتتحقق هذه الحالة عندما يكون مستوى قدرات ومهارات 

 تقدم تغذية والتي يؤديها التيالفرد متوازناً مع مستوى الصعوبة المرتبط بالمهمة 
  . تحقيق حالة من االستمتاع والرضا ومواصلة أداء هذا الفعل إلىراجعة فورية تؤدى 

ة من االستغراق التام  والتركيز الكامل فيما وترى الباحثة أن التدفق هو حال
، يقوم به الفرد من أنشطة مع نسيان تام لذاته وعدم وعيه أيضاً بالزمان والمكان

  .ويقترن ذلك بشعوره بالبهجة والسعادة  والمرح 
إلى ) Vlachopoulos.et al., 2000( وقد أشار فالتشوبولوس وآخرون 

م مكونات معرفية متعددة تشكل اإلحساس بحالة وجود سمات ذاتية وتوجهات بينية تض
التدفق النفسي منها تحديد األهداف وإدراك التوازن بين التحديات والمهارات مع زيادة 

 المنافسة من خالل حالة من في يتطلب أن يكون لدى الفرد الرغبة الذيالتركيز 
  . الممارس  للنشاطإيجابي تؤدى إلى رد فعل التيالمشاعر الوجدانية اإليجابية 

 الفرد إحساس تعبر عن والتي ويرتبط مفهوم التدفق بمفهوم الخبرة المثلى 
 ، تعترضه فى توجهه للهدفالتيبأن مهاراته مناسبة للتوافق مع مواجهة التحديات 

.  لمدى جودة أدائه وتنبهه لذاته إرشاديةوفى مساره لنظام الفعل بما يوفر له هاديات 
 ).٢٣، ٢٠١٣ ،محمد السعيد أبو حالوة(

  :أبعاد التدفق النفسي
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صيغت أبعاد التدفق حسب تصورات ميهالى وجولمان وجاكسون واتفقت جميع 
هذه األبعاد على أن خبرة التدفق تحدث للفرد عندما تجتمع هذه العوامل وتنساب داخل 

  .المكونات اإلدراكية واالنفعالية للفرد
  : المكونات التالية ووفقاً لكتاب ميهالى فإن حالة التدفق تقترن ب

إحساس بالضبط ، تركيز تام فى المهمةوالوعي بين الفعل اندماجأهداف واضحة 
 ضمان ، تغذية راجعة مباشرة وفورية، أو الشعور بالذاتالوعيوالسيطرة  غياب 

  .تواصل استمرار الفعل 
 :تتضمن فهي ،التالية االستنتاجات خالل من التدفق تدعيم ويمكن

 نسيان أو بالذات الشعور ضعف مع ,العمل أو بالنشاط الكامل االنشغال
 يحدث  األداء،االنتباه وتركيز الوعي يصاحبه ,العمل أو بالنشاط الكامل االستغراق،الذات

 بالزمان الشعور انخفاض مع العمل على التام تركيز، ويتدفق كالشالل انسيابية بطريقة
 ,سيال صار الصعب العمل بأن شعورالو،األداء خدمة في االنفعاالت توظيف و،والمكان
 .الملل بغياب والشعور
  )     ١٠٩ ،٢٠١٤،بشير معمرية (  العالي والتركيز

  :في) ٢، ٢٠١١(وتحددها أمال عبد السميع باظة 
   من األداء عالي مستوى إلى الوصول – ٢.      االستغراق أو االنشغال التام باألداء-١
 بالزمان والمكان الوعي انخفاض -٤األداء    ل أو تركيز االهتمام واالنتباه بالعم-٣

  .أثناء األداء 
  . الشعور بالبهجة والغبطة-٦نسيان احتياجات الذات                   -٥
 التعرف والتعلم ودقة في االستفادة من الحالة الوجدانية -٨     سرعة األداء -٧

  .األداء
   : هياصر األساسية لخبرة التدفق أن العن ) ,٢٠٠٤Gloman( ويرى جولمان          
 . يؤديها التي أفعاله أثناء قيامه بالمهمة فيذوبان المرء  -
 التعامل مع المهمة أو أداء العمل دون في واضح اندماج فيتركيز االنتباه  -

 .   انتظار لمكافأة 
 نسيان  الذات مع وعى وإدراك شديد للنشاط  -
 .لمطالب البيئية مستوى مناسب من المهارات بما يتناسب مع ا -
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  : االيجابية للتدفق اآلثار
 – تقوية الثقة بالنفس االستقاللية –خفض الشعور بالخوف والملل والالمباالة 

 ،ينمى مستوى الطموح ودافع االنجاز –اإلبداعي ينمى التفكير – العقليينمى التخيل 
أمال .( سئولية ينمى الفاعلية الذاتية وتحمل الم–ينمى القدرة على مواجهة التحديات 

  ) .٣ ،٢٠١١ ،عبد السميع باظة
 واإلنتاجيةمما سبق يتضح لنا أن التدفق النفسي حالة مختلفة من اإليجابية 

المثمرة تتحقق عندما يكون الفرد منهمكاً بكل كيانه فيما يقوم به من أعمال تثير دوافعه 
 اإلحساستشوه  بالذات وبالوعي اإلحساس وفقدانه ،داخلية، مع اندماجه الكاملال

 خاصة النفسي واالهتمام بالتدفق ، الداخليةاإلثابة، بالوقت، والقدرة على ضبط النشاط
لدى مدراء المدارس يكون له دور فى توجيه أنظار المهتمين بالتربية والتعليم بأهمية 

 كيفية وبالتالي ، والتصرف بايجابية ووضع البرامج التدريبية للمدراءالنفسيالتدفق 
  . على الضغوطالتغلب

  :إدارة األزمات: ثالثاً 
 ما يراُثمفاجئ ك لحدث تتعرض أنها حيث فريدة إدارية عملية األزمة تعد إدارة

 خطورة مع تتفق سريعة ولقرارات حاسمة لتصرفات األزمة وتحتاج مقدمات له يكون ال
 والتأثير ثاألحدا قيادة فى المبادأة زمام األزمة إلدارة يكون وبالتالي المتطور الموقف

 تحويل إمكانية تصور فى القيادة براعة وتكمن. األمور لمقتضيات وفقا وتوجيهها عليها
 األزمة تستثمر التى اإلبداعية القدرات إلطالق فرص إلى مخاطر من تحمله وما األزمة

  .  السديدة الحلول وإيجاد الظروف صياغة إلعادة كفرصة
 تلحق به أضراراً بالغة على التي لبعض األزمات المدرسيوباألخص المجتمع 

 التي والثانوية اإلعدادية ويتعاظم هذا األمر فى المدارس ، والنفسيالماديالمستويين 
ومن ثم وجب االستعداد يمر طالبها بمرحلة المراهقة وما يتبعها من انفعاالت حادة 

 مطالبون بأن  لذا فإن مدراء المدارس،لمواجهة هذه األزمات بالحلول المناسبة الحتوائها
 تواجه الطالب التييكونوا على قدر كبير من المبادرة والفهم العميق لمعالجة المشكالت 

  . يشهدها العالم من ناحية أخرىالتي والثورة المعلوماتية ،من ناحية
  :تعريف إدارة األزمات 

إدارة األزمة تعنى توقع حدوثها والعمل على أن ) More ) 1995, 36يشير
لم يكن التخطيط للتعامل مع   هذا لن يتبلور ماوالتقليل من أثارها السلبية ومنع نشوبها 

  .اإلداريةاألزمات أحد ركائز فلسفة المنظمة 
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 تتخذ لتقليل مخاطر حدوث األزمة التي الخطوات هيتعرف أيضاً بأنها و
)Chase, 1999, 5(  

 تهتم تيال المستمرة اإلداريةبأنها العملية ) ٢٠٠٣(ويعرفها فاروق عثمان 
 وباألزمات المحتملة عن طريق االستشعار ورد المتغيرات البيئية الداخلية باإلحساس

 للتعامل اإلعداد المتاحة لمنع أو واإلمكاناتوالخارجية المولدة لألزمات وتعبئة الموارد 
  .مع األزمات بكفاءة 

فن :" فقد عرف إدارة األزمات بأنها) ١٨ ،٢٠٠٤(أما عبد الرحمن توفيق 
قضاء على جانب كبير من المخاطرة وعدم التأكد بما يسمح لك بتحقيق تحكم أكبر في ال

  .  مصيرك ومقدراتك
  
  

  : األزماتإدارةمراحل 
  : أن األزمة تمر بخمس مراحل هي) ٣١، ١٩٩٩(ويرى أحمد جالل عز الدين 

بيينها  وهذه المرحلة إذا ما تم ت،وهي المرحلة التي تمهد لوقوع األزمة: مرحلة الحضانة
  . واستيعابها وإدراكها إدراكاً كامالً كان التعامل مع األزمة سهالً

وهي مرحلة بداية األزمة الفعلية، وهي بال شك أصعب أوقات التعامل : مرحلة االجتياح
 .مع األزمة

وهي المرحلة التي تبدو فيها أبعاد األزمة، ويتم تطبيق الخطط  : مرحلة االستقرار
 .صة بإدارة األزمةواإلستراتيجيات الخا

وهي المرحلة التي تبدأ فيها األزمة في التالشي وتمتد حتى تنتهي : مرحلة االنسحاب
 . تماماً

  .وهي المرحلة التي تتم فيها عملية التقويم وتالفي اآلثار: مرحلة التعويض
  :وبالنسبة إلدارة األزمات المدرسية 

  أوال تعريفها
 التي الطريقة هي المدرسية اإلدارةأن  ) ٢٠٧، ٢٠٠٢(عرفها عادل الجندى 

 وطريقة التعامل مع ،يتبعها مديري المدارس لتجنب األخطار والتخطيط لما يمكن تجنبه
  .تلك الطوارئ عند حدوثها حتى يمكن تلطيف نتائجها المؤثرة على المنظمة التعليمية 
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ا جزء من مفهوم األزمة بصفة إلى أنه) ٤٨٨و٢٠٠٥(ويشير يوسف مصطفى 
 إلى تشير فهي التعليميالعمل  حتى وإن كان لها خصائص تميزها بحكم طبيعة ،عامة
 نتائج غالباً غير إلى ويؤدى ،أو تغير مفاجئ على كافة أجزاء المنظومة التعليمية، حدث

مرغوبة ال يملك صانع القرار عن العملية التعليمية مواجهتها والتعامل معها دون أن 
رة وسرعة ودقة فى رد الفعل والسيرة على هذه يكون هناك أساليب إدارية مبتك

  .األزمات
 جئةانت هذه األزمات ال تتسم بالمفا إن ك)١٤٢٧،١٨١(وقد ذكر أحمد  بطاح 

 والحاجة لحلول منهجية متكاملة وهنا تأتى ، ولكنها تتسم بالتعقيد والتشابك،دائماً
رس المكلفين  المدامديري وفهم خصوصيتها لدى ،ضرورة إدارة األزمات المدرسية

  .بالتعامل معها باعتبارهم قادة فرق األزمات
 االعتراف بوجود أزمة أوال وطرق التغلب عليهـا بالوسـائل    هيوتعرفها الباحثة بأنها    

 ،وتجنب سلبياتها واالستفادة مـن ايجابيتهـا      ،  والتخطيط لكيفية التعامل معها    المختلفة
  . اتخاذ القرارات حيال هذه األزمةفيوالمشاركة 

  :ألزمات المدرسيةسباب اأ
  :إلى) ١٣٧، ٢٠٠٢(فها أحمد العمرى صن        

 وال القدرة على التنبؤ ،أسباب خارجية عن قدرة اإلنسان ال يمكن التحكم بها وإيقافها-١
  . وقد يمكن التنبؤ بحدوثها ولكن ال نعلم متى ؟ وأين؟ وكيف؟ ،بحدوثها

سوء ،لفهم وعدم اإلدراك لألمور مثل سوء ا، أسباب تعزى إلى النفس البشرية-٢
 وكذلك ، ووجود إدارة عشوائية وغير فاعلة وضعف المتابعة والمراقبة،التخطيط الجيد

  .اإلمكانيات المادية والتكنولوجيةضعف 
عدداً من األسباب منها سوء التقدير ) ٤٩٧، ٢٠٠٥(وأضاف يوسف مصطفى 

 مما يؤدى إلى االستهانة بها ،والتقييم لألمور باإلعالء من شأنها أو التقليل منها
  .وتفاقمها وهذا السبب من أكثر أسباب نشوء األزمات المدرسية 

من المالحظ أن كل األسباب السابقة ال تختلف عن أسباب حدوث ونشوء أى 
 بمديريلك البد من االهتمام لذة تعليمية كانت أو غير تعليمية و مؤسسأيأزمة فى 

  . لألزمات والتغلب عليها التصدي وتدريبهم على المدارس وتأهيلهم التأهيل الجيد
  :أساليب التعامل مع األزمة المدرسية

كانت  األزمات أياً مع التعامل أنه يتطلب) ٦ ،ه ١٤٢٨ ( محمد حمادات ذكر        
 :وهي التعامل معها في تساعد التي اإلدارية األساليب من عدداً تعليمية غير أو تعليميةً
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   :تاإلجراءا تبسيط -١
 تفاقم عنصر الوقت يؤدي إلى تجاهل أن )٧٦  ص،ه ١٤٢٢ ( أحمدإبراهيمأحمد  ذكر

 معالجة على سرعة اإلجراءات يساعد تبسيط فإن ولذلك الكيان اإلداري، ويهدد األزمة
   .والوقت الزمن واختصار األزمة

 :لألزمة العلمي اإلداري المنهج-٢
 األزمات بدون التغلب على يمكن ال بأنَّه) ٧٥ ص .ه ١٤٢٣ ( الشعالن ذكر فهد        

 والتوجيه والتنظيم  التخطيط :األربعة وظائف اإلدارة تتمثل جيدة إدارية أساليب إتباع
  .والمتابعة

  
  
 
 :األزمة موقع الفوري في التواجد -٣

الكمي  بالشكل الفوري التدخل إلى تحتاج األزمة بأن )١٣٧، ت.د( الخضيري ذكر       
 نتائجه األحداث أمراً له في مواقع التواجد أن كما الموقف، ويحتاجه يتطلبه الذي

 .والمؤثرة الملموسة النفسية
 :تفويض السلطة -٤

 العلمية محور تفويض السلطة بأن )٧٨، ه ١٤٢٢ ( أحمد إبراهيمذكر أحمد        
 إدارة تحتاجحيث  لالستخدام وأدعى األزمة إدارة في بمكان األهمية من و اإلدارية

 تفويض السلطة أن مراعاة المناسب مع اتخاذ القرار فى العاجلة السرعة األزمات إلى
 .التنفيذية واإلدارة العليا، المستويات اإلدارية اإلدارة نطاق في يتم يجب أن

  :قنوات االتصال فتح -٥
 من تعد حالمفتو الباب سياسة بأن) ١٤٠،ت .د ( الخضيري محسن أحمد أشار         

 تحقيق الوقت ذاته وفي استفحالها، حدوث األزمات أو ضد األساليب الوقائية أفضل
  .األهداف الموضوعية بشكل منظم لتحقيق ويوحدها الجهود يوجه الذي الفعال االتصال

 تُعد جزءاً من مكونات الحياة وحقيقة من األزماتومما سبق ترى الباحثة أن 
 المؤسسات إدارة ولقد أتى حين من الدهر على ،صاراألب ال تخطئها التيحقائقها 

 األزمات إلدارة األساسيةبالمهارة  التربوية لم تلق فيه البال أو حتى مجرد االهتمام 
 تزايد غير إلى أدى االمؤسسات فى منأى عن تعرضها لالزمات والكوارث ممهذه وكأن 
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ى المدارس وهى  معدل ظهور األزمات والكوارث فى المؤسسات خاصة ففيمسبوق 
وقد وجد مدراء ، أزمات تختلف فى حدتها بل وتتباين فى مستوياتها وتواتر حدوثها

 هيجاء في وفى مواجهة غير متكافئة وكأنهم مألوفةالمدارس أنفسهم إزاء أوضاع غير 
 تعصف باستمرار التيبدون سالح مع هالل واسع وعريض من المشكالت واألزمات 

و ذلك ألنهم غير معدين لمجابهتها أو التعامل معها ، نمدارسهم من حيث ال يشعرو
  وعلى. األزمات بها على جميع األصعدةبإدارة من هنا كان البد من االهتمام ،بكفاءة

 المشاكل هذه والالزمة لمواجهة المهارات الكافية وامتالك المعرفة ضرورة المربين
 إلى تؤدي أن طوارئ يمكناألزمات وال لمواجهة مدرسية خطة والتغلب عليها، وبناء

 إلى استراتيجيات ترمي وتنفيذ إعداد خالل األزمات من هذه عن الناجمة تخفيف اآلثار
 الجسدية اآلثار من مواردها للتخفيف باستخدام المدرسة فعالية المشكالت وتحسين حل

 داخل الرعاية خدمات يوفر نظام توفير طريق عن الضارة واالجتماعية والنفسية
  .المدرسة

  
  :راسات سابقةد

  :راسات سابقة تتصل بموضوع الدراسة ديليفيما 
 من كل بين العالقة تحديد إلى هدفت دراسة بإجراءKelly, 1993)  (كيلي قام

 عينة تكونت حيث المهنية واالهتمامات الذات فاعلية وبين واإلنجاز األكاديمي ,الجنس
 وقد العليا، بالمدارس عشر يوالحاد التاسع الصفين من اًطالب) ٢٨٦(  من الدراسة
 الذكور، لصالح الذات فاعلية على للجنس محدود تأثير وجود إلى الدراسة نتائج أشارت

 حين في .األكاديمي اإلنجاز خالل من الذاتية بالفاعلية التنبؤ إمكانية إلى أشارت كما
  .المهنية الميول في الجنسين بين فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت

وكان الهدف منها دراسة تصورات ) Roberts,1997( روبرتس وأجرى   
ذات لمدراء المدارس فى ثالث واليات  وأساليبهم إلدارة الصراع مع معلميهم فاعلية ال

 ،على تصورات فاعلية الذات) الجنس والمؤهل والعرق والخبرة ( وكذلك فحص تأثير .
انة فاعلية الذات واستبانة  مدير واستخدم الباحث استب٢٧٣تكونت عينة الدراسة من 

 وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين تصورات ،كشف الصراع التنظيمى
 فاعلية الذات في فروق  كما أشارت النتائج أيضاً إلى وجود،فاعلية الذات وإدارة الصراع

  ). العرق ، الجنس،الخبرة(باختالف 
 وراء ومـا  فاألهـدا  توجهـات  Wey, 1998)( وي دراسـة  وتحـرت 

 فـي  عـشر  الحـادي  الـصف  طلبـة  من عينة والجهد لدى الذاتية والكفاءة المعرفة
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 اآلثـار  عـن  سـة الكـشف  االدر أهـداف  وكانـت  الكتـابي،  التحـصيل  على تايوان
 الذاتيـة  والكفـاءة  المعرفـة  وراء بمـا  األداء هـدف  توجهـات  و للتعلم المشتركة

ـ  األثر عن والكشف الكتابة أداء على والجهد  وراء ومـا  الذاتيـة  للكفـاءة  شتركالم
 المعرفـة  وراء مـا  إسـهامات  وتعزيـز  الكتابـة،  مهمـات  علـى  والجهد المعرفة
  مـن  الدراسـة  عينـة  تكونت .الكتابة بتحصيل عالقتها في والجهد الذاتية والكفاءة
 للكفـاءة  والدالـة  اإليجابيـة  اآلثار  إلىاإلحصائيأشارت نتائج التحليل ، طالبا 356
  .والجهد المعرفة وراء ما ىعل الذاتية

بدراسة هدفت للتعرف على العالقة ) Jackson, 2000(بينما قام جاكسون 
بين الكفاءة الذاتية المدركة والدعم االجتماعي وسلوك األطفال وتنشئة األم لدى عينة 

أم ألطفال في عمر ما قبل المدرسة، وتم استخدام تحليل االنحدار المتعدد، ) ١٨٨(من 
ت الدراسة عالقة إيجابية بين مشاكل األطفال والضغوط التي تتعرض لها األم وجد

خصوصاً لدى العاطالت عن العمل ومستوى منخفض من الكفاءة الذاتية المدركة 
ومستوى منخفض من الدعم االجتماعي المقدم من األصدقاء، كذلك كان هناك داللة 

لوك المشكل لدى األطفال حيث اعتبرت الكفاءة للتفاعل بين الكفاءة الذاتية المدركة والس
  .الذاتية المدركة مؤشراً للمشكالت السلوكية ونمط تنشئة األم

إلى تحديد درجة فاعلية الذات ) ٢٠٠٢(      كما هدفت دراسة صالح عبد العزيز أقرع 
تكونت عينة الدراسة ،لمدراء المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال فلسطين

مديراً ومديرة، و ) ٥٥( على االستبانة وعددهم أجابوا المدراء والمعلمين الذين من
وأوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية / معلما ومعلمة) ٢٢٤(

فى درجة فاعلية الذات لدى مدراء المدارس  تعزى لمتغير الوظيفة ومتغير الجنس 
 الباحث بمجموعة أوصى الدراسة من نتائج إليهوفي ضوء ما توصلت . ومتغير الخبرة

من التوصيات الالزمة لزيادة فاعلية الذات لمدراء المدارس الثانوية الحكومية في 
  .فلسطين

 االنفعاليالكشف عن العالقة بين الذكاء ) Lindley, 2001(كما حاول ليندلى 
من طالب جامعة  ٣١٦ على عينة مكونة من ،وفاعلية الذات والتفاؤل وسمات الشخصية

 من االنفعالي واستخدم الباحث مقياس الذكاء ،إناث) ٢١١(ذكور   ) ١٠٥( أيوا منهم 
ومقياس التفاؤل لكارفر ، إعداد سالوفى وماير وكارسو ومقياس فاعلية الذات لشيرير

وأوضحت النتائج وجود عالقة ، وشاير ومقياس سمات الشخصية لكوستا وماركار
ية بين فاعلية الذات والتفاؤل وسمات الشخصية االيجابية  موجبة ذات داللة إحصائ

   .االنفعاليوالذكاء 
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 الفاعلية أثر على التعرف ىال (Carter،2004) كارتر دراسة سعت حين في
 األساسية التربية قسم لطالب األكاديمي األداء في الذات وتقدير التحكم ومركز الذاتية
 االعتقاد ومقياس الذاتية، الفاعلية يق مقياستطب تم حيث العامة، الخدمات برامج ضمن

 الديموغرافية البيانات استمارة لروزنبرج مع الذات ومقياس تقدير الشخصي، التحكم في
 مرتفعي الفاعلية الطالب أن إلى النتائج وقد أشارت طالباً ) ١٢٥(من  تكونت عينة على

 في المستوى منخفضيسبياً من  ن أعلى األكاديمي أداؤهم كان الداخل التحكم ذوي الذاتية
  . حد الداللة إلىلك المتغيرات لم تصل ذه المتغيرات إال أن ته

للكشف عن العالقة بين كفاءة الذات )  ٢٠٠٦(كما جاءت دراسة بيتوريت 
 وأجريت هذه ، المدارس الثانويةمدرسيونوعية حياة العمل واالحتراق النفسي بين 

إناث تراوحت ) ١١٧(، ذكور) ١٣٠(  رساً  مد٢٤٧الدراسة على عينة مكونة من 
 سنة وبينت نتائج هذه الدراسة أن نوعية بيئة العمل متعددة ٥٠، ٢٠أعمارهم بين 

كما تبين أن المدرسين  ذوى ، المهام والسياقات ترتب إرتباطاً جوهرياً باالحتراق النفسي
العمل وأقل شعوراً كفاءة الذات المرتفعة كانوا أكثر قدرة على التعايش مع ضغوط بيئة 

  . باالحتراق النفسي مقارنة بالمدرسين ذوى كفاءة الذات المنخفضة
بعنوان فاعلية الذات وعالقتها بكل من ) ٢٠٠٧(وجاءت دراسة ليلى المزروع 

 تكونت عينة ، لدى عينة من البنات جامعة أم القرىالوجدانيالدافعية لالنجاز والذكاء 
ت الباحثة مقياس الكفاءة الذاتية ومقياس الذكاء  استخدم،طالبة) ٢٣(الدراسة من 

 وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين درجات ، والدافعية لالنجازالوجداني
 الكفاءة الذاتية لصالح مرتفعات في الوجدانيالطالبات مرتفعات ومنخفضات الذكاء 

لكفاءة الذاتية  بين اإحصائيةوكذلك وجود عالقة موجبة ذات داللة ، الوجدانيالذكاء 
  .والدافعية لالنجاز

 Mohammed S. Chowdhury and ) ٢٠٠٧(هدفت دراسة و
A.M.Shahabuddin,  األكاديمي واألداء إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية 

 وقد تم جمع ، وقد اشتملت العينة مجموعة من الطالب فى جامعة بنجالدش،والتحفيز
 وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود ،ات الذاتية على الطالبالبيانات من خالل االسبيان

 وكذلك  بين الكفاءة والدوافع و األكاديميعالقة طردية بين الكفاءة الذاتية واألداء 
  .الكفاءة والتحفيز 

) Schwarzer& Halluum,2008(كما حاول كل من شوازير وهالوم 
ركيز على الدور المعدل لكفاءة فحص العالقة بين ضغوط العمل واالحتراق النفسي مع الت

 ، من الذكور٣١١ مدرساً منها١٢٠٣ هذه الدراسة على عينة قومها أجريت وقد ،ذاتال
 وبينت هذه الدراسة ارتفاع قيم معامالت االرتباط ، من سوريا وألمانيا، من اإلناث٩٢
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 والعكس حيث ، ظل انخفاض كفاءة الذاتفيبين ضغوط العمل واالحتراق النفسي 
 ظل ارتفاع كفاءة فيضت معامالت االرتباط بين ضغوط العمل واالحتراق النفسي انخف

 وفى ضوء ذلك أكد الباحثان أن كفاءة الذات لدى المدرس تعد من عوامل الحماية ،الذات
 . تعينه على مواجهة ضغوط العمل التيالنفسية 

بين  هدفت للكشف عن العالقة التي) ٢٠٠٩(و دراسة بندر بن محمد العتيبى 
ذ القرار وفاعلية الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة من المرشدين بمحافظة اتخا

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين فاعلية الذات واتخاذ إلى وتوصلت النتائج ،الطائف
 متغيرات جهة إلى فاعلية الذات ترجع في إحصائيا وعدم وجود فروق دالة ،القرارات

  .رواتب العمل وسنوات الخبرة وال
للكشف عن العالقة بين : )٢٠٠٩(ءت دراسة محمد السيد صديق بينما جا

التدفق وبعض العوامل النفسية مثل االعتماد على النفس والمثابرة وفاعلية الذات 
تكونت عينة .   والدافع لالنجاز،والرضا عن الذات ومستوى الطموح وتحمل المسئولية

احث مقياس التدفق النفسي ومقياس العوامل  استخدم الب،طالباً) ٦١٦(الدراسة من 
 وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ايجابية بين التدفق وبعض العوامل ،النفسية

والمثابرة وعالقة  الشخصية مثل االعتماد على النفس وفاعلية الذات والدافع لالنجاز
ض المتغيرات  وبعالنفسيبينما ال توجد عالقة بين التدفق .سلبية مع الرضا بالذات

  .ونوع الدراسة )  إناث–ذكور (الديموجرافية كالنوع 
 إلىهدفت ) Capri,B.etal, 2012(وجاءت دراسة أجراها كابرى وآخرون 

الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركة والرضا عن الحياة واالحتراق النفسي 
رتباطية موجبة بين وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ا.لدى طالب الجامعة 

الرضا عن الحياة  وكفاءة الذات وعالقة سالبة بين كفاءة الذات المدركة واالحتراق 
  .النفسي 
   :تعقيب

كفاءة اهتم بدراسة يتضح من خالل استقراء نتائج البحوث السابقة أن بعضها 
ذلك وك Kelly،1993)  (كيلي: مثل األكاديميذات العامة المدركة وعالقتها باالنجاز ال

 Mohammed S. Chowdhury and )(دراسة  و )٢٠٠٧(دراسة ليلى المزروع 
A.M.Shahabuddinوبين  حيث أكدوا على وجود عالقة بين اإلنجاز األكاديمي 

 المعرفة وراء وما األهداف توجهات  Wey, 1998 )( وي دراسة الذات و فاعلية
 والعالقة بين فاعلية عشر يالحاد الصف طلبة من عينة والجهد لدى الذاتية والكفاءة

بدراسة هدفت للتعرف على العالقة ) Jackson, 2000(جاكسون ات والجهد مثل ذال
 Carter) كارتر  دراسة،بين الكفاءة الذاتية المدركة والدعم االجتماعي وسلوك األطفال



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثالث١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 - ٣٢ -

 روتقدي التحكم ومركز الذاتية الفاعلية  أكدت على العالقة الموجبة بينوالتي ،(2004
 أكد على والذي: )٢٠٠٩(دراسة محمد السيد صديق .. األكاديمي األداء في الذات

العالقة بين التدفق وبعض العوامل النفسية مثل االعتماد على النفس والمثابرة وفاعلية 
) ٢٠٠٦(بينما اهتمت دراسة بيتوريت .  والدافع لالنجاز،الذات والرضا عن الذات

كل من شوازير ودراسة ) Capri,B.etal, 2012(دراسة أجراها كابرى وآخرون و
حيث أكدوا على وجود عالقة سالبة بين ) Schwarzer& Halluum,2008(وهالوم 

) Lindley, 2001(وكما حاول ليندلى .  والضغوطالنفسيالفاعلية الذاتية واالحتراق 
و .ية  وفاعلية الذات والتفاؤل وسمات الشخصاالنفعاليالكشف عن العالقة بين الذكاء 
ذ  أكدت على وجود عالقة موجبة بين اتخاوالتي) ٢٠٠٩(دراسة بندر بن محمد العتيبى 

  القرار وفاعلية الذات والمساندة االجتماعية 
لكفاءة  تناولت االتيمن خالل هذا التعقيب وجدت الباحثة وفرة فى الدراسات 
دراسة تطرق سوى الذاتية العامة المدركة ولكن لدى الطالب فى مختلف المراحل ولم ت

ودراسة )٢٠٠٩(ودراسة بندر بن محمد العتيبى )٢٠٠٢(صالح عبد العزيز أقرع 
لمدراء المدارس وكذلك لم تحظى  بالدراسة فى عالقتها ) Roberts,1997(روبرتس 

فيما عدا دراسة محمد صديق ) التدفق النفسى وإدارة األزمات(بمتغيرات الدراسة 
 نتائج البحوث إليه ما انتهت إلىواتساقاً ) ٢٠٠٩بندر العتيبى (ودراسة ) ٢٠٠٩(

لكفاءة الذاتية العامة المدركة وعالقتها بالتدفق النفسي االسابقة تحاول الباحثة دراسة 
  . لدى مدراء المدارساألزمات وإدارة

   :كاآلتيمن خالل استقراء الدراسات النظرية والدراسات السابقة تم صياغة الفروض 
 بين درجات عينة الدراسة على مقياس  إحصائيةية ذات داللة عالقة ارتباطتوجد  -١

  .النفسيكفاءة الذات العامة المدركة و درجاتهم على مقياس التدفق 
 بين درجات عينة الدراسة على مقياس  إحصائيةعالقة ارتباطية ذات داللة توجد  -٢

 .كفاءة الذات العامة المدركة و درجاتهم على مقياس إدارة األزمات 
 درجات عينة الدراسة على مقياس متوسطي بين إحصائيةجد فروق ذات داللة  تو -٣

 ). الخبرة-النوع (متغيريكفاءة الذات العامة المدركة باختالف 
  . وإدارة األزماتالنفسييمكن التنبؤ بالكفاءة الذاتية المدركة من خالل التدفق  -٤

  :  إجراءات البحث
 ،ة الطريقة التي يسير عليها الباحث في بحثهويقصد بمنهج الدراس:منهج الدراسة : أوالً

 وتتوقف عملية اختيار منهج الدراسـة       ،ويختلف هذا باختالف موضوع وهدف الدراسة     
على طبيعتها، وتحدد طبيعة الدراسة هنا باستخدام المنهج الوصفي لما له مـن قـدرة               
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تحديـد   بالتعرف على مشكلة البحـث و  ،فائقة فى التعمق في الظاهرة موضوع الدراسة      
 والعالقات ، كما يهتم بالظروف، والقدرة على وصفها كما هي ثم يقوم بتفسيرها،أهدافها

  .التي توجد بين الوقائع وبعضها
  : عينة البحث 

 األصلي فرد كعينة استطالعية ممثلة للمجتمع ٥٠قامت الباحثة بالتطبيق على 
 عدادية والثانوية األزهرمدير من مدراء المعاهد اإل) ١٢٠(وتكونت العينة األساسية من 

 ،)٧٠(بواقع  كورذبمحافظة القاهرة كان عدد الفى مجموعة من المدارس المخلفة 
 ، سنوات٥ألقل من ) ٦٠( كان عددهم اإلداري، وبالنسبة لخبرة العمل )٥٠ (واإلناث

) متزوجين  ( ةاالجتماعيتم ثبي بعض المتغيرات كالحالة ، لخمس سنوات فأكثر)  ٦٠(
 إدارة وغير حاصلين على دورات تدريبية فى ،عالي التعليميالمستوى ، والدولديهم أ
  .   األزمات

  : أدوات البحث
  .إعداد الباحثة :    العامة المدركة ذات مقياس كفاءة ال-١
  ٢٠١١إعداد أمال باظة :   مقياس التدفق النفسي              -٢
  .لباحثةإعداد ا           :      مقياس إدارة األزمات-٣
  : لخصائص السيكومترية ألدوات البحثا
  :ذات العامة المدركة مقياس كفاءة ال-١

   العامة المدركة ذاتقياس كفاءة ال:  الهدف من المقياس -   
 : المقياس إعدادمصادر -     

 تناولت مقياس التي وبعض المقاييس ، االطالع على األدبيات والتراث السيكولوجى-
ذاتية العامة للطلبة ألصالن المساعيد استبانة الكفاءة ال: ذه المقاييس همنذات كفاءة ال

ذاتية ال مقياس الكفاءة ،)٢٠٠٦(ذات لنادية الشرنوبى المقياس فاعلية ، )٢٠١١(
 بنيذاتية للطلبة لمحمد المقياس الكفاءة العامة ،)٢٠٠٠(المدركة لسالى طالب علوان  

  ).٢٠١٠(خالد 
 معرفة الفرد لتوقعاته الذاتية و قدرتـه      :ت العامة المدركة    ذاتم وضع تعريف لكفاءة ال    

 وذلك يتمثـل فـى قدرتـه علـى     ،على التغلب على المهمات المختلفة وبصورة ناجحة   
 ومثابرتـه علـى   وإصـراره  ،السيطرة على انفعاالته وتكوين عالقات اجتماعية ناجحة      

  . تواجهه التيت تحقيق متطلباته وحبه لعمله واتقانه له والتغلب على المشكال
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  :كاآلتيومن خالل المقاييس السابقة تم وضع أبعاد الكفاءة الذاتية المدركة وهى 
وهو قدرة الفرد على التحكم وضبط المشاعر واالنفعاالت لمواجهة : االنفعاليأوال البعد 

  . تقابله بكفاءة التيالضغوط 
 والتواضع االجتماعيام وهو قدرة الفرد على االهتم: االجتماعي المجال الثانيالبعد 

 عالقات اجتماعيه ومهارات اتصال مع اآلخرين ناجحة إلى ي يؤدالذي الحقيقي
.  

تم تخطيطه مسبقاً  على تنفيذ ما وهو قدرة الفرد:  والمثابرةاإلصرارالبعد الثالث مجال 
   .إليه يسعى الذيوالمثابرة فى بذل الجهد حتى يتحقق الهدف المنشود 

وهو قدرة الفرد على إنجاز واجباته وتنفيذ ما يطلب  : العمل واتقانهحب: البعد الرابع 
 والتمسك ، تقابله والتخطيط لهاالتي ومواجهته للصعوبات ،منه وقوة تحمله
  .بالمبادئ  والمثل 

عبارة تضمنت اإلجابة على المقياس )٦٢(يتكون المقياس من :  تصحيح المقياس-
بالترتيب على اإلجابات إذا كانت ) ١ ،٢ ،٣(تعطى الدرجات ) نعم،أحيانا،ال(إجابات

  ) . ال، أحيانا،نعم(لـ) ٣، ٢، ١(العبارات ايجابية أما العبارة السلبية تقدر الدرجات 
  
  
  :ذات العامة المدركة الخصائص السيكومترية لمقياس كفاءة ال-

  : قامت الباحثة بحساب صدق المقياس بالطرق اآلتية          
 بعرض المقياس في صورته األولية على عدد خمس ةامت الباحثق: صدق المحكمين-١

ذف بعض من المتخصصين في مجال علم النفس والتربية انته عملية التحكيم الى ح
ذه الخطوة أصبح المقياس مكوناً فى وباءاً على هالعبارات وتعديل صياغة بعضها اآلخر 

  .عبارة) ٦٦(صورته النهائية من 
  :قياس  للمالداخلي االتساق -٢

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي للمقياس من خالل حـساب معـامالت             
االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضـح               

  )١(بالجدول رقم 
 العامة ذاتمعامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس كفاءة ال) ١(جدول

  ).      ٥٠= ن( لكلية للمقياس المدركة والدرجة ا



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثالث١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 - ٣٥ -

البعد 
البعد   االنفعاليالبعد   األول

البعد االجتماعيالمجال   الثاني
البعد  والمثابرةاإلصرار  الثالث

  الرابع
  حب العمل
   واتقانه

معامل   العبارة
  االرتباط

مستوى 
معامل   العبارة  الداللة

  االرتباط
مستوى 
معامل   العبارة  الداللة

  االرتباط
مستوى 
معامل   العبارة  الداللة

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

غير دالة  ٠,١٥  ٤  ٠,٠١  ٠,٤٢  ٣  ٠,٠٥  ٠,٢٩  ٢  ٠,٠١  ٠,٤٩  ١
٠,٠١  ٠,٤٦  ٨  ٠,٠١  ٠,٤٩  ٧  ٠,٠١  ٠,٤٧  ٦  ٠,٠٥  ٠,٢٧  ٥  
٠,٠١  ٠,٤٦  ١٢  ٠,٠١  ٠,٥٧  ١١  ٠,٠١  ٠,٤٣  ١٠  ٠,٠٥  ٠,٢٧  ٩  
٠,٠١  ٠,٤٩  ١٦  ٠,٠٥  ٠,٢٩  ١٥  ٠,٠١  ٠,٤٠  ١٤  ٠,٠١  ٠,٤٦  ١٣  
٠,٠١  ٠,٥٦  ٢٠  ٠,٠٥  ٠,٣١  ١٩  ٠,٠٥  ٠,٢٨  ١٨  ٠,٠١  ٠,٣٣  ١٧  
٠,٠١  ٠,٤٤  ٢٤  ٠,٠١  ٠,٤٠  ٢٣  ٠,٠٥  ٠,٢٤  ٢٢  ٠,٠١  ٠,٣٥  ٢١  
  ٠,٠١  ٠,٥٣  ٢٨غير دالة  ٠,١٨  ٢٧غير دالة  ٠,١٨  ٢٦  ٠,٠١  ٠,٤٦  ٢٥
٠,٠٥  ٠,٣١  ٣٢  ٠,٠١  ٠,٣٧  ٣١  ٠,٠١  ٠,٤٦  ٣٠  ٠,٠١  ٠,٣٩  ٢٩  
٠,٠١  ٠,٥٠  ٣٦  ٠,٠١  ٠,٤٤  ٣٥  ٠,٠١  ٠,٣٧  ٣٤  ٠,٠١  ٠,٥٢  ٣٣  
  ٠,٠١  ٠,٥٨  ٤٠غير دالة  ٠,١٢  ٣٩  ٠,٠١  ٠,٥٢  ٣٨  ٠,٠١  ٠,٥١  ٣٧
٠,٠٥  ٠,٢٦  ٤٤  ٠,٠٥  ٠,٢٧  ٤٣  ٠,٠٥  ٠,٢٨  ٤٢  ٠,٠١  ٠,٤٧  ٤١  
٠,٠١  ٠,٣٣  ٤٨  ٠,٠٥  .٠٣٠  ٤٧  ٠,٠١  ٠,٤٦  ٤٦  ٠,٠١  ٠,٥٢  ٤٥  
٠,٠١  ٠,٤١  ٥٢  ٠,٠١  ٠,٠٤  ٥١  ٠,٠٥  ٠,٢٥  ٥٠  ٠,٠١  ٠,٣٧  ٤٩  
٠,٠١  ٠,٣٢  ٥٦  ٠,٠١  ٠,٣٧  ٥٥  ٠,٠١  ٠,٣٩  ٥٤  ٠,٠١  ٠,٤٤  ٥٣  
٠,٠١  ٠,٤٤  ٦٠  ٠,٠١  ٠,٥٢  ٥٩  ٠,٠١  ٠,٣٣  ٥٨  ٠,٠١  ٠,٤٢  ٥٧  
      ٠,٠١  ٠,٦٠  ٦٣  ٠,٠٥  ٠,٢٨  ٦٢  ٠,٠١  ٠,٤٤  ٦١  
      ٠,٠١  ٠,٤٦  ٦٥  ٠,٠١  ٠,٤٣  ٦٤        
            ٠,٠١  ٠,٥٣  ٦٦        

  ٠,٠٥دال عند مستوى  (*) ،          ٠,٠١دال عن مستوى ( **) 
 العامة المدركة ترتبط بالدرجة ذاتل السابق أن عبارات مقياس كفاءة اليتضح من الجدو

وجميعها دالة عند ) ٠,٦٠، ٠,٢٦(الكلية للمقياس بمعامالت ارتباط تراوحت بين 
  . غير دالة  ٣٩، ٢٧، ٢٦، ٤ فيما عدا العبارات رقم٠,٠٥ ، ٠,٠١مستوى داللة 

وبين والدرجة الكلية لمقياس كفاءة كما تم إيجاد معامالت االرتباط بين درجة لكل بعد 
  . العامة المدركةذاتال

 العامة ذاتمعامالت ارتباط األبعاد الفرعية بالدرجة الكلية لمقياس كفاءة ال) ٢(جدول
  ).٥٠= ن( المدركة 

 اإلصرار   االجتماعيالبعد   االنفعاليالبعد   األبعاد 
  والمثابرة

حب العمل 
  واالتقان
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  **٠,٧٠  **٠,٥٠  **٠,٥٧  **٠,٦٣  معامل االرتباط
يتضح من الجدول السابق أن أبعاد مقياس إدارة الوقت ترتبط بالدرجة الكلية للمقيـاس         

 ٠,٠١وجميعها دالة عند مستوى داللة      ) ٠,٧٠،  ٠,٥٠(بمعامالت ارتباط تراوحت بين     
.  

  :  العامة المدركةذاتثبات مقياس كفاءة ال
 طريق معامل ثبات عن العامة المدركة اتذالكفاءة      تم حساب معامل الثبات لمقياس 

 بلغ والتي وذلك بعد تطبيقه على العينة االستطالعية ،التجزئة النصفيةألفا كرونباخ و
  . األصلي مدير ممثله لعينة المجتمع ٥٠عدد أفرادها 

) ٥٠(يوضح معامالت الثبات لمقياس كفاءة العامة والمدركة ن) ٣(          جدول رقم 
.  

بعد ال  األبعاد
  االنفعالي

البعد 
  االجتماعي

 اإلصرار
  والمثابرة

حب العمل 
  واتقانه

الدرجة 
  الكلية

  **٠,٨٦  **٠,٧٦  **٠,٨٠  **٠,٧٩  **٠,٧٠  معامل الفا كرونباخ
معامل التجزئة 

  **٠,٨٤  **٠,٧٩  **٠,٧٨  **٠,٧٧  **٠,٧٢  النصفية

خدام معامل  باستذاتيتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات لمقياس كفاءة ال
، مما ٠,٠١وهى دالة عند مستوى ) ٠,٨٦ ،٠,٧٠( الفاكرونباخ تراوحت ما بين 

أما .  يمكن التوصل إليها من خالل تطبيق االختبارالتي النتائج فييدعوا إلى الثقة 
حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان براون لكل بعد من 

وبلغ معامل الثبات الكلي للمقياس ، )٠,٨٤ ،٠,٧٢( لثبات بين األبعاد تراوح معامل ا
  . وهو معامل ثبات يسمح للباحثة باستخدام المقياس في دراستها الحالية٠,٨٤

  : مقياس التدفق النفسي-٢
  : وصف وإعدادا المقياس * 

 بنداً موزعة ٥٦يتكون االختبار من ، ٢٠١١قام بوضع المقياس أمال عبد السميع باظة 
 مستوى النشاط -٢.   الوقت بايجابيةإلدارةالشعور باالستعداد -١ ثمانية أبعاد على

وضوح الهدف من ممارسة العمل أو النشاط -٣.والعمل المرتفع على الشعور بالمسئولية
 تركيز االنتباه ومواجهة -٥.  االندماج الكامل فى العمل أو النشاط-٤وقابلية للتحقيق 

ذات والزمان نسيان ال-٧. متعة والدافعية أثناء األداء الشعور بال-  ٦التحديات   
األداء بتلقائية والسيطرة على اتخاذ القرارات -٨. والمكان أثناء االنشغال بالعمل 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثالث١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 - ٣٧ -

 - نادراً- أحياناً- غالباً–دائماً (  خمسة مستويات في اإلجابةوتقع .وإجراء التعديالت 
    . )٠-١-٢-٣-٤(وتتراوح الدرجة ما بين ) إطالقاً 

  :            ساب الخصائص السيكومترية للمقياسح
  الصدق : أوالً

ذة المختصين وتم استبعاد ستة بنود  من األسات١٠عرضت معدة المقياس على       
  . بندا٥٦ً بند والباقى ٦٢من 

 للمقياس عن طريـق     الداخليقامت معدة المقياس  بحساب االتساق        :الداخلياالتساق  -
 بين أبعاد مقياس التدفق النفسي والدرجة الكلية لعينة الدراسة          حساب معامالت االرتباط  

   ٠,٠١وكانت كلها معامالت ارتباط دالة عند مستوى . 
  
  
  
  

يوضح معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس التدفق ) ٤(جدول 
  .النفسي

معامل   األبعاد
  االرتباط

 **٠,٧٨  يةالشعور باالستعداد إلدارة الوقت بايجاب

 ٠,٧٤**  .مستوى النشاط والعمل المرتفع على الشعور بالمسئولية

 ٠,٨٥**  وضوح الهدف من ممارسة العمل أو النشاط وقابلية للتحقيق
 ٠,٧٩**  .االندماج الكامل فى العمل أو النشاط

 **٠,٨٢  تركيز االنتباه ومواجهة التحديات
 ٠,٨٦**  .الشعور بالمتعة والدافعية أثناء األداء

 ٠,٧٥**   والزمان والمكان أثناء االنشغال بالعملذاتنسيان ال
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  **٠,٧٥  ألداء بتلقائية والسيطرة على اتخاذ القرارات وإجراء التعديالتا

 التطبيق بإعادةقامت معدة المقياس بحساب الثبات : النفسيثبات مقياس التدفق 
           الرتباط بين التطبيقين طالبة بالفرقة الرابعة ووصل معامل ا٤٤ طالبا و٥٣على 

) ٠,٨٣ (،)٠,٨١(.   
وقامت الباحثة الحالية بحساب معامل الثبات لمقياس التدفق النفسي باسـتخدام معامـل     
ثبات ألفا كرونباخ  والتجزئة النصفية وذلك بعد تطبيقه على العينة االستطالعية والتى             

  ) ٥( مدير كما هو موضح بالجدول رقم ٥٠بلغ عدد أفرادها 
  
  
  
  
  
  

  ) .٥٠(معامالت الثبات ألبعاد مقياس التدفق النفسي  والدرجة الكلية ن ) ٥(جدول 
معامل   األبعاد

  الفاكرونباخ
التجزئة 
  النصفية

 **٠,٧٥ ٠,٧٥**  الشعور باالستعداد إلدارة الوقت بايجابية

 ٠,٧١** ٠,٧٠**  .مستوى النشاط والعمل المرتفع على الشعور بالمسئولية

الهدف من ممارسة العمل أو النشاط وقابلية وضوح 
 ٠,٨٠** ٠,٨٢**  للتحقيق

 ٠,٧٨** ٠,٧٣**  .االندماج الكامل فى العمل أو النشاط
**٠,٧٦  تركيز االنتباه ومواجهة التحديات      ٠,٧٧** 

 ٠,٨٢** ٠,٨٠**  .الشعور بالمتعة والدافعية أثناء األداء
 ٠,٨٠** ٠,٧١**  نشغال بالعملات والزمان والمكان أثناء االذنسيان ال
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ألداء بتلقائية والسيطرة على اتخاذ القرارات وإجراء ا
 ٠,٨٩** ٠,٨٧**  التعديالت

  **٠,٩٠  **٠,٨٩  الدرجة الكلية

أن معامالت الثبات لمقياس التدفق النفسي  باستخدام : يتضح من الجدول السابق ما يلى    
، ٠,٠١وهى دالة عند مـستوى      ) ٠,٨٩ ،٠,٧٠( معامل الفاكرونباخ تراوحت ما بين      

أما . مما يدعوا إلى الثقة فى النتائج التى يمكن التوصل إليها من خالل تطبيق االختبار             
حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان براون لكل بعد من        

 ثبـات  وهو معامـل ، )٠,٩٠، ٠,٧١( األبعاد والدرجة الكلية تراوح معامل الثبات بين     
  .يسمح للباحثة باستخدام المقياس في دراستها الحالية

 :مقياس إدارة األزمات-٣
  :وصف وأهداف المقياس 

  .      قياس التعامل مع األزمات لدى مدراء المدارس :  الهدف من المقياس -
 ،الـسيكولوجي  االطالع على األدبيات والتراث      -: المقياس   إعدادمصادر  -

مقياس إدارة :من هذه المقاييس  ناولت مقياس إدارة األزمات تالتيوبعض المقاييس  
 مقيـاس إدارة    ،)٢٠١٣(األزمات لدى مدراء المدارس  لوافى بن صـالح الزلفـى          

 ومقياس أساليب إدارة األزمات لرائد فؤاد       ،)٢٠١١(األزمات  لـماهر محمد عليان      
  ).٢٠٠٨(إدارة األزمات رهام راسم عودة ، )٢٠٠٩(محمد عبد العال 

االعتراف بوجود أزمـة أوال وطـرق       وهو   تم وضع تعريف إدارة األزمات    
وتجنـب سـلبياتها    ،  والتخطيط لكيفية التعامل معها    المختلفةالتغلب عليها بالوسائل    
  . والمشاركة فى اتخاذ القرارات حيال هذه األزمة،واالستفادة من ايجابيتها

منت اإلجابة على المقيـاس  عبارة تض) ٤٤(يتكون المقياس من  :  تصحيح المقياس   -
بالترتيب علـى اإلجابـات إذا كانـت        ) ١ ،٢ ،٣(تعطى الدرجات   ) نعم،أحيانا،ال(إجابات

  ) . ال، أحيانا،نعم(لـ) ٣، ٢، ١(العبارات ايجابية أما العبارة السلبية تقدر الدرجات 
  : الخصائص السيكومترية لمقياس إدارة األزمات-

 : بالطرق اآلتيةقامت الباحثة بحساب صدق المقياس
 بعرض المقياس في صورته األولية على عدد خمس ةقامت الباحث:  صدق المحكمين-١

ذف بعض من المتخصصين في مجال علم النفس والتربية انته عملية التحكيم الى ح
ذه الخطوة أصبح المقياس مكوناً فى وباءاً على هالعبارات وتعديل صياغة بعضها اآلخر 

    .عبارة) ٤٥(صورته النهائية من 
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  : للمقياس الداخلي االتساق -٢
قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي للمقياس من خالل حـساب معـامالت             

 ٦( االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح بالجدول رقم            
.(  

والدرجة معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس إدارة األزمات ) ٦(جدول
  ).      ٥٠= ن( الكلية 

معامل   العبارة
  االرتباط

مستوى 
معامل   العبارة  الداللة

  االرتباط
مستوى 
معامل   العبارة  الداللة

  االرتباط
مستوى 
معامل   العبارة  الداللة

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

٠,٠١  ٠,٥٨  ٣٧  ٠,٠١  ٠,٤٦  ٢٥  ٠,٠١  ٠,٦٠  ١٣  ٠,٠١  ٠,٤٠  ١  
٠,٠١  ٠,٤٩  ٣٨  ٠,٠١  ٠,٣٧  ٢٦  ٠,٠١  ٠,٥٥  ١٤  ٠,٠١  ٠,٣٥  ٢  
٠,٠٥  ٠,٢٧  ٣٩  ٠,٠١  ٠,٥٢  ٢٧  ٠,٠١  ٠,٤٥  ١٥  ٠,٠١  ٠,٣٧  ٣  
٠,٠٥  ٠,٢٧  ٤٠  ٠,٠٥  ٠,٢٨  ٢٨  ٠,٠١  ٠,٦٦  ١٦  ٠,٠١  ٠,٤٤  ٤  
٠,٠١  ٠,٤٦  ٤١  ٠,٠١  ٠,٣٩  ٢٩  ٠,٠١  ٠,٧٠  ١٧  ٠,٠١  ٠,٤٢  ٥  
٠,٠١  ٠,٣٣  ٤٢  ٠,٠١  ٠,٥٢  ٣٠  ٠,٠١  ٠,٥٨  ١٨  ٠,٠٥  ٠,٢٧  ٦  
٠,٠١  ٠,٣٥  ٤٣  ٠,٠١  ٠,٥١  ٣١  ٠,٠١  ٠,٦٢  ١٩  ٠,٠١  ٠,٣٧  ٧  
  ٠,٠١  ٠,٤٦  ٤٤  ٠,٠١  ٠,٤٧  ٣٢  ٠,٠١  ٠,٣٥  ٢٠غير دالة  ٠,٢٠  ٨
٠,٠١  ٠,٣٩  ٤٥  ٠,٠١  ٠,٤٠  ٣٣  ٠,٠١  ٠,٣٩  ٢١  ٠,٠١  ٠,٤٢  ٩  
٠,٠٥  ٠,٢٨  ٣٤  ٠,٠٥  ٠,٢٩  ٢٢  ٠,٠١  ٠,٤٩  ١٠        
٠,٠٥  ٠,٢٩  ٣٥  ٠,٠١  ٠,٤٧  ٢٣  ٠,٠١  ٠,٥٧  ١١        
٠,٠٥  ٠,٣٠  ٣٦  ٠,٠١  ٠,٤٣  ٢٤  ٠,٠٥  ٠,٢٩  ١٢        

يتضح من الجدول السابق أن عبارات مقياس إدارة األزمات ترتبط بالدرجة الكلية 
وجميعها دالة عند مستوى داللة ) ٠,٧٠: ٠,٢٧(للمقياس بمعامالت ارتباط تراوحت بين

 . غير دالة  ٨ فيما عدا العبارة رقم ٠,٠٥ ، ٠,٠١
عن طريق إدارة األزمات  لمقياس تم حساب معامل الثبات: ثبات مقياس إدارة األزمات 

 وذلك بعد تطبيقه على العينة االستطالعية ،معامل ثبات ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية
وبلغ معامل الثبات عن . األصلي مدير ممثله لعينة المجتمع ٥٠ بلغ عدد أفرادها والتي

لباحثة  وهو معامل ثبات يسمح ل٠,٩٠ والتجزئة التصفية ،٠,٨٧طريق الفاكرونباخ
  .باستخدام المقياس في دراستها الحالية

  : نتائج الدراسة وتفسيرها 
  ينص الفرد األول على أنه 
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 بين درجات عينة الدراسة على إحصائيةعالقة ارتباطية ذات داللة توجد -١
 . النفسيمقياس كفاءة الذات العامة المدركة و درجاتهم على مقياس التدفق 

  : قامت الباحثة بحساب   وللتحقق من صحة هذا الفرض
 وأبعاد مقياس كفاءة الذات العامة المدركة مقياسمعامالت االرتباط بين أبعاد 

  )٧( التدفق النفسي وذلك كما هو موضح بالجدول 
  

  
  
  
  
  

  وأبعاد التدفق  كفاءة الذات العامة المدركةيوضح معامالت االرتباط بين أبعاد) ٧(جدول 
  )١٢٠= ن ( النفسي 

  ة الذات العامة المدركةكفاء مقياس
  

 النفسيمقياس التدفق 

  البعد 
  االنفعالي

  البعد 
  االجتماعي

 اإلصرار
  والمثابرة

حب العمل 
  واتقانه

  الدرجة
  الكلية

الشعور باالستعداد إلدارة الوقت 
 **0.575  **0.363 **0.454  **0.395 **0.646  بايجابية

مستوى النشاط والعمل المرتفع على 
 **0.645  **0.412  **0.519  **0.446  **0.711  .ليةالشعور بالمسئو

وضوح الهدف من ممارسة العمل أو 
  **0.437  **0.239 **0.364  **0.341  **0.479  النشاط وقابلية للتحقيق

  **0.369  0.107  **0.329 **0.309  **0.446  . العمل أو النشاطفياالندماج الكامل 
 **0.327  0.128  **0.256 **0.249  ٠.**416تركيز االنتباه ومواجهة التحديات   

الشعور بالمتعة والدافعية أثناء 
 **0.448  **0.262  ٠.**329 **0.311  ٠.**540  .األداء

 **0.437  *0.255  ٠.**316 **0.301  **٠554.والزمان والمكان أثناء  الذاتنسيان 
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  االنشغال بالعمل
ألداء بتلقائية والسيطرة على اتخاذ ا

 **0.363  0.174  **0.234 *0.204  ٠.**526  تعديالتالقرارات وإجراء ال

 **0.551  **0.295 **0.430  **0.392  **0.658  الدرجة الكلية

 عندما ٠,١٧) = ٠,٠٥(مستوى داللة   (*) ٠,٢٣) =  ٠,٠١(مستوى داللة (**) 
  ١٢٠=تكون ن 

 موجبة دالة إحصائياً بين أبعاد جدول السابق وجود عالقة ارتباطيةيتضح من ال
والدرجة الكلية وأبعاد التدفق النفسي والدرجة الكلية عند ذاتية المدركة كفاءة الال

االندماج الكامل ( فيما عدا بعد حب العمل واتقانه وعالقته بكل من ٠,٠١مستوى داللة 
 األداء بتلقائية والسيطرة على ، تركيز االنتباه ومواجهة التحديات ،فى العمل أو النشاط 

  ).إجراء التعديالتاتخاذ القرارات و
   حيث أشار ،)٢٠٠٩(تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة محمد السيد صديق 

 من أعمال ويتمتع بصفة إليه أداء عمله وما يسند إلى أن الفرد لديه قدرة على
االستمرارية وأداء عمله بنشاط وحيوية وصبر مهما واجهه من تحديات وصعاب وبذل 

   .حديالتالجهد للتغلب على مواقف 
 لسلوك المحركة للقوى الرئيسي المفتاح معتقدات وتشكّل كفاءة الذات المدركة

 مما يمتلكها، أنّه يعتقد التي القدرات على باالعتماد إنجازاته يقوم بتفسير فالفرد الفرد؛
 على المساعدة خالل من.المدركة  الذاتية الكفاءة أثر ويبرز جهده قصارى يبذل يجعله
 مواجهة في المثابرة ومقدار معين، نشاط في الفرد سيبذله الذي هدالج مقدار تحديد

 الجهد زاد بالكفاءة اإلحساس زاد فكلما الصعبة، المواقف أمام الصالبة ومقدار العقبات،
 مع يستطيعون التعامل المرتفعة الذاتية الكفاءة ذو فاألفراد ؛ والصالبة والمثابرة
 ).٢٠١١ ،ح المساعدأصالن صبي( الصعبة واألنشطة المشكالت

 المجاالت المختلفة فيمن هنا نجد أن للكفاءة الذاتية عالقة إيجابية باالنجاز 
  .وتعبر مثيراً مهماً لدافعية الفرد لمواجهة مشكالته والعمل بكل طاقته لتحقيق أهدافه

 إذا  أنّهZimmerman and Cleary, 2006)(وكليري  زيمرمان كما يؤكد
 وجهده تركيزه من سيزيد ذلك فإن ما مهمة أداء على بقدرته الفرد اعتقاد لدى كان

 فإن المهمة إلتمام ومعرفة مهارة الفرد لدى كان إذا حين في المهمة، هذه في وانهماكه
 .إتمامها على قدرته بالضرورة يعني ال هذا

 يعتقدون العالية ذوى الكفاءةأن األفراد Schunk, 2003)  ( شنك و يشير
 الكفاءة ذوو األفراد يميل بينما بنجاح، لهم المقدمة المهمات إنجاز على القدرة لديهم أن
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 وبالتالي بالكسل واإلصابة بسهولة االستسالم إلى معينة مهمات مواجهة عند المتدنية
  . أداء بدون تركها وأحياناً ضعيف بأداء المهمات هذه أداء

للكفاءة الذاتية يعطي وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن التقدير المسبق المرتفع 
 في ، النجاح بغض، النظر عن صعوبتهاإلى سوف تقوده أيضا  الفرد الثقة بأن مساعيه

حين أن التقدير المنخفض للكفاءة الذاتية سيدفع الفرد أيضا  إلى بذل القليل من الجهد 
وك  سلإلى سلوك ما   التي تقوم على تحويل نية وهذا ما يطلق عليه اإلرادة. والمثابرة 

ذلك وك وعلى المحافظة على استمرارية هذا السلوك أمام العقبات التي تواجهه ،فعلي
فالشخص الذي يشعر . درجة الكفاءة الذاتية تحدد المساعي والمثابرة المبذولة للفرد 

بدرجة عالية من الكفاءة الذاتية سوف يبذل من الجهد والمثابرة أكثر من ذلك الذي 
  .ءة الذاتية يشعر بدرجة أقل من الكفا

كما أن كفاءة الذات تتعلق بتوقعات األفراد المرتبطة بقدراتهم على انجاز 
 ترتبط أيضاً  ببذل الجهد وحقيق فهي ، كما تحدد السلوك المتوقع قيام الفرد به،المهام

 ووعيه بحسن وإمكاناتهبصار المدير بقدراته تو يؤكد  ذلك أن اس.األهداف المرجوة 
ه يجعله يوظف كامل طاقته والعمل بجد واجتهاد النجاز المهام توظيف أداؤه لمهام

  .المطلوبة 
  : على أنهالثانيينص الفرض 

 بين درجات عينة الدراسة على مقياس  كفاءة إحصائيةعالقة ارتباطية ذات داللة توجد 
  .الذات العامة المدركة و درجاتهم على مقياس إدارة األزمات 

بين أبعاد كفاءة الذات العامة المدركة والدرجة الكلية يوضح العالقة ) ٨( جدول رقم 
  .إلدارة األزمات 

كفاءة الذات        مقياس
  العامة المدركة

  
  مقياس إدارة األزمات

  البعد
  االنفعالي

  البعد 
  االجتماعي

 اإلصرار
  والمثابرة

حب العمل 
 الدرجة الكلية  واتقانه

 **0.38 **0.43 **42 .0  **0.40  06.  الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد مقياس كفاءة 
 وجميعها دالة إحصائيا األزمات إدارةالذات العامة المدركة والدرجة الكلية لمقياس 

  . غير دالاالنفعالي فيما عدا البعد ٠,٠١عند 
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 الشخصية كاناتاإلميمكن تفسير النتيجة من خالل أن الكفاءة تعمل على توافر 
 تواجهه التيللفرد حيث تتيح له عن طريقها بذل الجهد ليتمكن من حل المشكالت 

   . ال يمكن تخطيها وتحقيق أهدافه التيوالتغلب على العقبات 
حيث يشير إلى أن الكفاءة الذاتية      ) ٢٠١٣ ،رامى محمود اليوسف  ( ذلكويؤكد  

ه الفرد، كما تُسهم في كيفية إدراكه       تسهم  في تحديد أشكال ودرجات الجهد الذي سيبذل        
للمهام التي يمكن أن يقوم بها، وبالتالي في اتخاذ القرار باإلقدام نحو أدائها أو االمتناع            
عن ذلك، كما تؤثّر المعتقدات بكفاءة الذات على عمليات االنتباه، والتفكير فاألفراد الذين        

 انتباههم على تحليل المشكلة، ويحاولون  يملكون إحساساً قوياً بالكفاءة الذاتية، يركّزون     
  .التوصل للحلول المناسبة

كما يبرز أثر الكفاءة الذاتية من خالل المساعدة على تحديد مقدار الجهد الذى 
 ومقدار الصالبة أمام ،سيبذله الفرد فى نشاط معين ومقدار المثابرة فى مواجهة العقبات

 فاألفراد ،ءة زاد الجهد والمثابرة والصالبة بالكفااإلحساسالمواقف الصعبة فكلما زاد 
ذوى الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعاملون مع المشكالت واألنشطة الصعبة بمزيد من 

  Pajares,2005).( بالهدوء والرصانة اإلحساس
 تسمح التي الشخصية واإلمكانات الخصائص ذاتية العامة أيضاًوتوفر الكفاءة ال

 التطور والنمو والتغلب على األزمات والعقبات المواجهة للفرد ببلوغ األهداف وتحقيق
 لخدمة هذه األهداف الشخصية والبيئية اإلمكانات واستثمار ،لذلك باألساليب المختلفة

،  مديحة عثمان عبد الفضيل،نجاة زكى موسي( واالجتماعية وفق أفضل السبل الممكنة 
٢٧٣، ١٩٩٩.(  

ية مرفعة تن لديهم كفاءة ذاأن األشخاص الذي) ٢٠٠٣(وذكر على عسكر 
 وأن لديهم درجة منخفضة من االستثارة ،مواقف الضاغطة بصورة أفلليواجهون ا

  .الفسيولوجية وبذلك يبقون فى حالة هادئة نسبياً عند مواجهة األزمات 
 بالكفاءة قوي إحساس لديهم الذين وتفسر الباحثة ذلك من خالل أن األفراد

 إلى الوصول أجل من يواجهونها التي المشكالت تحليل على تفكيرهم يركزون الذاتية
 إدارة األزمات فيسواء كان  إيجابي، بشكل سلوكهم في سيؤثر مما لها، مناسبة حلول
 بعدم شعور لديهم الذين األفراد بينما  مشكلة أخرى تقابلهم أي يتعرضون لها أو التي

 التركيز وعدم بالمشكالت بالوقوع فيتسبب الداخل إلى يتحول تفكيرهم فإن الذاتية الكفاءة
  .الفشل وبالتالي

 إما أن تصبح معيناً بالتالي فهي أنماط التفكير فيوبما أن كفاءة الذات تؤثر 
.  أزماتهم بفاعلية إلدارة تساعدهم على وضع خططاً ناجحة فهيلألفراد أو معيقاً لذاتهم 
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ه وتوقعاته عن مهاراته  على ما يعتقده الفرد عن فعالياإلنسانيكما يعتمد السلوك 
  .السلوكية المطلوبة للتعامل والكيف مع أحداث الحياة 

 :ينص الفرض الثالث على أنه
 درجات عينة الدراسة على متوسطي بين إحصائيةتوجد فروق ذات داللة -٢

 ). الخبرة –النوع  (متغيريمقياس كفاءة الذات العامة المدركة باختالف 
لعينة ) ٢×٢(ت الباحثة بحساب تحليل التباين      وللتحقق من صحة هذا الفرض قام     

 وحساب المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة      ،الدراسة لمعرفة معنوية الفروق   
  .للكشف عن اتجاه هذه الفروق

  
  
  

لمعرفة الفروق بين مدراء المدارس فى ) ٢×٢(يوضح نتائج تحليل التباين ) ٩(جدول 
) النوع والخبرة ( باختالف متغيرات مة المدركة الذات العالمقياس كفاءة) البعد اإلنفعالى(

  .)١٢٠=ن (
البعد 
 األول

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
  0.05 16.48 838.68 1 838.68  النوع
  غير دالة 5.547 282.14 1 282.14 الخبرة
النوع 

xغير دالة 105. 5.35 1 5.35 الخبرة  

الخطأ 
   50.86 116 5900.14  المعياري

عد 
الب

الي
نفع

اال
 

المجموع 
    119 7673.59 الكلي

= عنما تكون ن  ٨,٥٦) = ٠,٠٥(    عند      ٢٦,٢٣) = ٠,٠١(علماً بأن مستوى الداللة     
١٢٠  
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ذكـور  (  باختالف النوع االنفعالي البعد فيوجود فروق      يتضح من الجدول السابق     
 وللكشف عن داللة الفـروق تـم حـساب المتوسـط            ٠,٠٥ى داللة   عند مستو ) وإناث

 وجد أن الفروق    االنفعالي البعد   في) وإناث، ذكور( للنوع   المعياري واالنحراف   الحسابي
 قـدره  معيـاري وانحراف 39.6 للذكور الحسابي اتجاه الذكور حيث وجد  المتوسط      في

بينمـا لـم     .1.12دره   ق معياري  وانحراف    33.7 لإلناث   الحسابي والمتوسط   ،٠,٨٩
 وكذلك ال يوجد أثر للتفاعل بين       ، باختالف متغير الخبرة   إحصائيةتوجد فروق ذات دالة     

  . إحصائياالنوع والخبرة دال 
  
  
  
  
  

اء المدارس فى  لمعرفة الفروق بين مدر) ٢×٢(يوضح نتائج تحليل التباين ) ١٠(جدول 
النوع ( باختالف متغيرات دركة الذات العامة الملمقياس كفاءة) االجتماعيالمجال (

  .)١٢٠=ن ) (والخبرة
البعد 
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين الثاني

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
  ٠,٠٥ 9.26 342.66 1 342.66  النوع
  ٠,٠٥ 18.66 690.40 1 690.40 الخبرة

  غير دالة 4.84 179.08 1 179.083 الخبرةxالنوع 

الخطأ 
   36.98 116 4290.43  المعياري

ال 
مج

ال
عي

تما
الج

ا
 

المجموع 
    ١١٩ 6056.79 الكلي

= عنما تكون ن  ٨,٥٦) = ٠,٠٥(    عند      ٢٦,٢٣) = ٠,٠١(علماً بأن مستوى الداللة     
١٢٠  
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ذكور ( باختالف النوع    االجتماعيلمجال  وجود فروق فى ا   يتضح من الجدول السابق      -
 وللكشف عن داللة الفـروق تـم حـساب المتوسـط            ٠,٠٥عند مستوى داللة    ) وإناث

فى البعد االنفعال وجد أن الفـروق    ) وإناث، ذكور( للنوع   المعياري واالنحراف   الحسابي
وانحراف معيارى قـدره    40.09 للذكور الحسابيفى اتجاه الذكور حيث وجد  المتوسط        

وجـود  -٠,٩٥.ره قـد  معياريوانحراف    36.35 لإلناث   الحسابي والمتوسط   ،٠,٧٦
عنـد  )  فـأكثر ٥ – سـنوات  ٥أقل من (  باختالف الخبرة    االجتماعيفروق فى المجال    

 واالنحراف الحسابي وللكشف عن داللة الفروق تم حساب المتوسط ٠,٠٥مستوى داللة 
 الحسابي فأكثر حيث وجد المتوسط ٥لخبرة األعلى  وجد أن الفروق فى اتجاه ا    معياريال
 ٥ (الحـسابي والمتوسط  ، ٠,٨٠ قدره   معيارينحراف  وا 35.57)  سنوات٥أقل من   (

 بينما ال يوجد أثر للتفاعل بين النـوع         .٠,٩٢ قدره   معياري  وانحراف    40.87) فأكثر
  .إحصائياوالخبرة دال 

  
  
  

لمعرفة الفروق بين مدراء المدارس فى ) ٢×٢(يوضح نتائج تحليل التباين ) ١١(جدول 
النوع ( باختالف متغيرات  الذات العامة المدركةلمقياس كفاءة)  والمثابرةاإلصرار(بعد 

  .)١٢٠=ن ) (والخبرة 

البعد 
  مصدر التباين الثالث

  مجموع
   المربعات

درجات 
 الحرية

  متوسط
  المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 غير دالة 7.44 288.01 1 288.01  النوع
 ٠,٠٥ 15.13 585.82 1 585.828 الخبرة

 ٠,٠٥ 12.92 500.05 1 500.05 الخبرةx النوع

   38.70 116 4489.16  الخطأ المعيارى

رار
إلص

ا
برة

مثا
وال

 
    ١١٩ 6276.92 المجموع الكلي 
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= عنما تكون ن  ٨,٥٦) = ٠,٠٥(    عند      ٢٦,٢٣) = ٠,٠١(علماً بأن مستوى الداللة     
١٢٠  

(  والمثابرة بـاختالف النـوع   اإلصراروجود فروق فى يتضح من الجدول السابق عدم      
وللكـشف  ،٠,٠٥بينما وجدت فروق باختالف الخبرة عند مستوى داللة         )  ور وإناث ذك

 في وجد أن الفروق المعياري واالنحراف الحسابيعن داللة الفروق تم حساب المتوسط       
 37.07)  سنوات٥أقل من    (الحسابي فأكثر حيث وجد المتوسط      ٥لخبرة األعلى   اتجاه ا 

  وانحـراف    41.95)  فـأكثر  ٥ (لحـسابي ا والمتوسط   0.82 قدره   معياريوانحراف  
كذلك وجود أثر تفاعل دال إحصائياً بين النوع والخبـرة عنـد            - .0.94 قدره   معياري

 بانحراف ٤٢,٥٠ األعلى خبرة ذكور للالحسابيحيث وجد المتوسط    ٠,٠٥مستوى داللة   
 المعيـاري  واالنحـراف  ،٣٣,١١ األعلى خبرة فكان المتوسط      اإلناث أما   ،١,٦ معياري
١,٠٣.  

  
  
  
  

لمعرفة الفروق بين مدراء المدارس فى ) ٢×٢(يوضح نتائج تحليل التباين ) ١٢(جدول 
النوع ( باختالف متغيرات  الذات العامة المدركةلمقياس كفاءة) حب العمل واتقانه(بعد 

  .)١٢٠=ن ) (والخبرة 
البعد 
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين الرابع

 الحرية
  متوسط 
مستوى  ة فقيم المربعات

 الداللة
  ٠,٠١ 29.361 1418.138 1 1418.138  النوع
  ٠,٠٥ 14.441 697.506 1 697.506 الخبرة

  غير دالة 801. 38.703 1 38.703 الخبرةxالنوع 

   48.300 116 5602.801المعياريالخطأ 

انه
واتق

مل 
 الع

حب
    ١١٩ 9033.4٦٧المجموع الكلي 
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= عنما تكون ن  ٨,٥٦) = ٠,٠٥(    عند      ٢٦,٢٣) = ٠,٠١(علماً بأن مستوى الداللة     
١٢٠  

 بعد حب العمل واتقانه بـاختالف       فيوجود فروق   يتضح من الجدول السابق               
 وللكشف عن داللة الفروق تم حـساب        ٠,٠٥عند مستوى داللة    ) ذكور وإناث ( النوع  

لذكور حيـث وجـد      اتجاه ا  في وجد أن الفروق     المعياري واالنحراف   الحسابيالمتوسط  
 الحـسابي  والمتوسط   ،0.87 قدره   معياريوانحراف   39.66 للذكور الحسابيالمتوسط  

  1.09.ره قدمعياريوانحراف   32.06لإلناث 
 ٥ – سـنوات    ٥أقل مـن    (  بعد حب العمل واتقانه باختالف الخبرة        فيوجود فروق   -

 الحسابيمتوسط  وللكشف عن داللة الفروق تم حساب ال٠,٠٥عند مستوى داللة ) فأكثر
 فـأكثر حيـث وجـد       ٥لخبرة األعلى    اتجاه ا  في وجد أن الفروق     المعياريواالنحراف  

 0.91 قـدره  معيـاري وانحـراف   33.20)  سـنوات ٥أقل مـن    (الحسابيالمتوسط  
 بينما ال يوجـد  .1.06 قدره معياري  وانحراف 38.52)  فأكثر ٥ (الحسابيوالمتوسط  

  .الحسابيحيث بلغ المتوسط .إحصائيال أثر للتفاعل بين النوع والخبرة دا
  
  
  

لمعرفة الفروق بين مدراء المدارس ) ٢×٢(يوضح نتائج تحليل التباين ) ١٣(جدول 
النوع ( باختالف متغيرات  الذات العامة المدركةلمقياس كفاءة) الدرجة الكلية(في

  .)١٢٠=ن ) (والخبرة 

درجات   مجموع المربعاتمصدر التباين 
مستوى  قيمة ف مربعاتمتوسط ال الحرية

 الداللة
  ٠,٠٥ 25.197 10424.536 1 10424.536  النوع
  ٠,٠٥ 21.216 8777.231 1 8777.231 الخبرة

  غير دالة 4.739 1960.610 1 1960.610الخبرةxالنوع 

لية
 الك

جة
لدر

ا
الخطأ  

   413.718 116 47991.261  المعياري
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المجموع 
    ١١٩ 80668.592 الكلي

     عنمـا تكـون   ٨,٥٦) = ٠,٠٥(    عند      ٢٦,٢٣) = ٠,٠١(بأن مستوى الداللة    علماً  
  ١٢٠= ن

المدركـة  العامة  الدرجة الكلية لكفاءة الذات      فيوجود فروق   يتضح من الجدول السابق     
 وللكشف عن داللة الفروق تم      ٠,٠٥عند مستوى داللة    ) ذكور وإناث ( باختالف النوع   

 وجد أن الفروق فى اتجاه الذكور حيـث         المعياري  واالنحراف الحسابيحساب المتوسط   
والمتوسـط  ، ٢,٥٦ قـدره  معيـاري وانحـراف  ١٦,٦٠ للذكورالحسابيوجد المتوسط   

  .٣,٢٠.ره قدمعياريوانحراف   ١٤,٠٢ لإلناث الحسابي
)  فأكثر٥ – سنوات ٥أقل من (  الدرجة الكلية  باختالف الخبرة   فيوكذلك جود فروق    -

 الحـسابي وللكشف عن داللة الفروق تم حـساب المتوسـط           ٠,٠٥عند مستوى داللة    
 فـأكثر حيـث وجـد       ٥ األعلى   الخبرة وجد أن الفروق فى اتجاه       المعياريواالنحراف  

، ٢٠٦٨ قـدره    معيـاري وانحـراف    ١٤٠,٨٦)  سنوات٥أقل من    (الحسابيالمتوسط  
وجد  بينما ال ي.٣,١٠ قدره معياري  وانحراف    ١٥٩,٧٥)  فأكثر ٥ (الحسابيوالمتوسط  

  .إحصائياأثر للتفاعل بين النوع والخبرة دال 
  
  
  : ومناقشة نتائج الفرض الثالثتفسير 

  ): ١٣(ألى جدول ) ٩(يتضح من خالل الجداول السابقة من جدول 
البعد (وجود فروق ذات داللة إحصائية فى أبعاد كفاءة الذات العامة :بالنسبة للنوع : أوالً

 اإلصراروكذلك الدرجة الكلية فيما عدا بعد ) واتقانه حب العمل ،االجتماعي ،االنفعالي
  . اتجاه الذكورفيوكانت الفروق ، .والمثابرة

ودراسة دعاء ) Mohammed,2007(  تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة
 فى فعالية الذات واإلناثفى وجود فروق بين الذكور ) ٢٠١٣(عوض ونرمين عوض 

و دراسة صالح عبد ) ٢٠٠٦( الشناوى اإلمامال وتختلف مع دراسة كم. لصالح الذكور
حيث أكدا على عدم وجود فروق فى فاعلية الذات لدى الذكور ) ٢٠٠٢(العزيز األقرع 

   .واإلناث
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 بين الذكور إحصائيةوجود فروق ذات داللة ذه النتيجة بأن ويمكن تفسير ه
احثة هذه النتيجة أنه  فى كفاءة الذات العامة المدركة فى اتجاه الذكور تفسر البواإلناث

فى مجال العمل اآلن أصبحت المرأة متساوية مع الرجل فى جميع األعمال فكالً من 
الرجل والمرأة يعمل بجد حتى يحقق إشباعا لحاجاته البيولوجية واالجتماعية وكذلك 

فالظروف العامة األكاديمية واالجتماعية المسئولة .حاجاته إلى اإلنجاز وتحقيق الذات 
 ولكن ،ذاتية هى ظروف مشتركة لدى كل من الجنسينكيل وتعزيز الكفاءة العن تش

ذاتية المدركة فى اتجاه الذكور يرجع الى أن لكل من الجنسين  الكفاءة الوجود فروق فى
 بينما ،مصادره فى تشكيل كفاءته الذاتية فالذكور تعتمد على تقييمات األقران والرفاق

  . تعتمد على تقييمات األهلاإلناث
 وبما أن البيئة العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة تسمح للرجل         

 قد تكسبه مزيد من الثقة التيبخوض التجارب المختلفة ومنحه المزيد من الحرية 
 يتم التي على المهام الصعبة والتحدى ومواجهة المشكالت بعكس المرأة واإلقبالبالذات 

 تجنب المشكالت أو تجنب مواجهتها والخوف إلىؤدى تنشئتها على أنماط سلوكية قد ت
 تعطى الثقة الزائدة التي األسرة فيوالتنشئة االجتماعية .من الفشل وعدم المخاطرة 

 يتحلى بالجرأة والثقة والمخاطرة والمثابرة بخالف وبالتاليللرجل أكثر من المرأة 
  .ة كل هذا يعطيه ثقة وقدرة أكبر لتقدير كفاءته الذاتي.المرأة

ذكور واإلناث كالً  والمثابرة ال يوجد فيه فروق فكال النوعين الاإلصرارأما بعد          
  . أعلى الدرجاتإلى نفسه والوصول إلثبات محاولة منه وإصرارمنهما يعمل بجد 

  
   :متغير الخبرة: ثانياً 

 اإلصرار ،ياالجتماعالبعد (وجود فروق ذات داللة إحصائية فى أبعاد كفاءة الذات العامة 
وكانت .االنفعاليوكذلك الدرجة الكلية فيما عدا البعد ) حب العمل واتقانه ،والمثابرة
 مع النتيجةذه وتختلف ه)  سنوات٥أكثر من (فى اتجاه ذوى الخبرة األعلى الفروق 

حيث أكد على عدم وجود فروق ترجع للخبرة ) ٢٠٠٢(دراسة صالح عبد العزيز األقرع 
.  

امتالك قدر كم   الخبرة لها قدرة علىأن)  ( Nass، 1994 ويشير ناس     
واسع من المعلومات  حول جوانب الوظيفة المختلفة و تحويل البيانات إلى معلومات 

 وتحويل المعارف ،  وتحويل المعلومات إلى معارف منتظمة فى نسق محكمذات داللة
 . إلى شكل من أشكال الحكمة فى التعامل مع كافة  جوانب الوظيفة
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ذه النتيجة فى ضوء ما تمنحه الخبرة للفرد من معارف هالباحثة تفسر و
متقدمة ومهارات متعددة تنشأ نتيجة الممارسات المنتظمة والتعلم طويل المدى لمهام 

عن  الوظيفة محل االهتمام وتساعد هذه المعارف والمهارات المديرين ذوى الخبرة األكبر
 الصراعات والخالفات وإدارة مع األطراف األخرى  الخبرة فى التعاونقليليالمديرين 

واكتساب خبرات أيضاً  تفيد الفرد فى تقدير ذاته .وحسن تقديره وتخطيطه للمواقف 
والتعرف على قدراته المعرفية والشخصية ومعتقداته حول كفاءته وهذا بدوره ينعكس 

لومات متراكمة  الفرد معإلىحيث تضيف الخبرة  على نظرته لذاته وكفاءته الذاتية 
 تتفاعل بدورها مع والتيتتكامل فيما بينها فى شكل معارف منتظمة فى نسق محكم 

أما متغير .خبرات العمل الواقعية لتخلق رصيداً من الحكمة والمعرفة يعتمد عليها الفرد
 في يرجع لمتغير الخبرة حيث أن التحكم إحصائيا ال يوجد فيه فرق دال االنفعاليالبعد 

  . الخبرة فهو يعد من شخصية الفرد إلىت ال يحتاج االنفعاال
  
  
  
  
  
  
  

  :هينص الفرض الخامس على أن
  . وإدارة األزمات النفسي العامة المدركة من خالل التدفق  يمكن التنبؤ بكفاءة الذات-٤ 

  من خالل بكفاءة الذات العامة المدركةاالنحدار المتعدد للتنبؤ تحليل ) : ١٢(جدول
  .النفسي  وإدارة األزماتمتغيري التدفق 

  متغير
   تابع

متغير 
معامل   الثابت  مستقل

  االرتباط
قيمة 

 المشاركة
)R2( 

  قيمة ف
معامل 
 االنحدار

B 
Beta مستوى   قيمة ت

  الداللة
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التدفق 
  0.01  **7.17  551  444.**51.50 298. 551.  71.11  النفسي

ركة
لمد

ة ا
عام

ت ال
الذا

ءة 
كفا

  

إدارة 
  0.01**9.073  554.  1.488**84.65 584. 769.  10.92  األزمات

دالة إحصائياً ) ت (وقيمة ) ف( أن قيمة االنحداريتضح من خالل نتائج تحليل 
 خطوات تحليل االنحدار المتعدد مما يشير إلى في ٠,٠١عند مستوى داللة 

 .ذه المتغيرات المستقلة على المتغير التابع داللة تأثير ه
 إدارة األزمات حيث بلغت قيمة المشاركة سهاماإكما يتضح أن أعلى المتغيرات 

  ٠,٢٩٨ يليه متغير التدفق النفسي حيث بلغت قيمة المشاركة ٠,٥٨٤
كفاءة الذات العامة (ذه النتيجة وتوطد العالقة بين متغيرات الدراسة وتؤكد ه
  ) وإدارة األزمات النفسيالمدركة والتدفق 

 الفعلياتية ترتبط  بإنجاز الفرد  سبق ترى الباحثة أن الكفاءة الذ من خالل ما
 التي للتعامل مع المواقف الصعبة ولذ تعكس مدى مثابرته وجهده المبفهي ،لألعمال

 ظل في ، واإلصرارالتحدي وكذلك مدى ،تقابله  ومواجهة المشكالت ومقاومة الفشل
تية والكفاءة الذا.  مجتمعنا وما نعيشه اآلن من نزاعات وصراعاتفيالتغيرات الحادثة 

 فيتعطى  األفراد قدرة على تكوين نظاماً من المعتقدات الذاتية يمكنهم من التحكم 
حددات دافعية خلف مشاعرهم وأفكارهم وتكمن أهمية الكفاءة الذاتية فى أنها تعمل كم

 عن والتي يتجنبها والتي يقوم بها الفرد التي حيث تحدد األنشطة اإلنسانيالسلوك 
ع حياته بسهولة ويسر عن طريق التدفق واالستغراق فى طريقها يستطيع التكيف م

  .العمل وحسن إدارته ألزماته  
 بإجراءذه الدراسة توصى  فإن هإليها تم التوصل التيوفى ضوء النتائج          

 والتي تتناول العوامل المرتبط بكفاءة الذات العامة المدركة التيالمزيد من البحوث 
 كما تناشد القائمين على العملية التربوية والتعليمية جابيايتساعد على تنميتها بشكل 

ببناء برامج تدريبية وإرشادية للمدراء لتنمية كفاءة الذات لديهم مما يعود بالنفع على 
 التي المزيد من الدراسات والبحوث بإجراءكما توصى الباحثة ، العملية التعلمية جميعها

مراء المزيد من البحوث ، لهمواالجتماعي فسيالنتتناول مدراء المدارس وتقديم الدعم 
  . تحدد معوقات كفاءة الذات لدى مدراء المدارسالتي
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  :المراجع 
األسباب : المدارس فيإدارة األزمات التعليمية ) : ٢٠١٠( أحمد إبراهيمأحمد  -١

   . القاهرة ،العربيدار الفكر . والعالج 
 ،مجلة كلية الملك عبد العزيز. زمات إدارة األ):  ٢٠٠٢ (العمريأحمد  -٢

  .السعودية
 الشروق للنشر.  التربويةاإلدارةقضايا معاصرة فى ): ٢٠٠٦(أحمد بطاح  -٣

 . عمان،والتوزيع
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أكاديمية . إدارة األزمات في الحدث اإلرهابي): ١٩٩٩(أحمد جالل عز الدين -٤
 .الرياض، نايف العربية للعلوم األمنية

 وعالقته الجامعة طلبة عند العلمي التفكير) : ٢٠١١ (المساعيد صبيح أصالن -٥
 اإلسالمية الجامعة مجلة. المتغيرات  بعض ضوء في العامة الذاتية بالكفاءة
 ،البيت آل األول، جامعة العدد عشر، التاسع المجلد،اإلنسانية الدراسات سلسلة
  .707: 679 ص ص  ،األردن – المفرق

 ،مكتبة االنجلو المصرية.لتدفق النفسياختبار ا) ٢٠١١(أمال عبد السميع باظة  -٦
  .القاهرة

  ,اإليجابي النفس علم في أساسي ومهمف الحياة؛ معنى ):٢٠١٤(بشير معمرية  -٧
 العدد ,النفسية للعلوم العربية المجلة ,الجزائرية البيئة في لقياسه استبيان تقنين
  .١٠٤ -٣٤ ص ص ،35

ر وعالقته بكل من فاعلية اتخاذ القرا) :٢٠٠٩( بندر بن محمد حسن العتيبى  -٨
. الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة من المرشدين بمحافظة الطائف 

  .جامعة أم القرى، كلية التربية، ماجستير
 واإلرشاد الصحة النفسية فيدراسات ) : ٢٠٠٣(حامد عبد السالم زهران  -٩

  . القاهرة ،عالم الكتاب. النفسي
 لدى األكاديميالنفسي وعالقته بالرضا التدفق ): ٢٠١٤( الطويل فتحيحكيمة  -١٠

 العد ،اإلنسانيةمجلة قطاع الدراسات . طالبات الدراسات العليا بجامعة األزهر
  .الثالث عشر 

عالقة الفاعلية الذاتية المدركة باالكتئاب والتوتّر ). ٢٠٠٠(حمدي داود، نزيه  -١١
ة دراسات، العلوم لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية، مجلّ

 ).١(، العدد )٢٧(التربوية،المجلّد 
الكفاءة الذاتية المدركـة    : )٢٠١٣(مد   مح عوني نرمين   ،دعاء عوض عوض   -١٢

ب كليـة   وعالقتها بالمسئولية االجتماعية فى ضوء بعض المتغيرات لدى طـال         
                    ، ٢ العـدد    ،١٢سات عربية فى علم الـنفس المجلـد         درا. التربية اإلسكندرية 

  .٢٣٢: ١٩١ص ص 
المهارات االجتماعية وعالقتها بالكفاءة :  )٢٠١٣( رامى محمود اليوسف  -١٣

 العام لدى عينة من طلبة المرحلة المتوسطة الدراسيالذاتية المدركة والتحصيل 
مجلة .  ضوء عدد من المتغيرات في العربية السعودية بالمملكةفى منطقة حائل 
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.  والعشرون الحادي المجلد ،اسات التربوية والنفسية للدراإلسالميةالجامعة 
   .٣٦٥ : ٣٢٧ ص ص ،العدد األول

 مديريأساليب إدارة األزمات لدى ) : ٢٠٠٩(رائد فؤاد محمد عبد العال  -١٤
كلية .المدارس الحكومية فى محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجى

  . غزة،جامعة األزهر،التربية
 العالي األزمات فى مؤسسات التعليم إدارةواقع : )٢٠٠٨(رهام راسم عودة  -١٥

رسالة ماجستير كلية  . اإلسالمية على الجامعة تطيقيهبقطاع غزة دراسة 
  . غزة ، جامعة األزهر،التجارة

.  المدركة عند طلبة جامعة بغدادذاتيةالكفاءة ال):٢٠١١(سالى طالب علوان  -١٦
: ٢٢٤ ص ص ،والعشرون العدد الثالث ،مجلة البحوث التربوية والنفسية

٢٤٨.  
 لمدراء المدارس الثانوية الذاتفاعلية ) :٢٠٠٢(صالح عبد العزيز أقرع  -١٧

الحكومية فى محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين 
  . فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية،رسالة ماجستير.

ار قباء د. الوجدانيالذكاء ): ٢٠٠٠ (يكفافصفاء األعسر وعالء الدين  -١٨
  . القاهرة،للطباعة والنشر

 . رؤية معاصرةاالستراتيجي التعليمية والتخطيط اإلدار):٢٠٠٢ (الجنديعادل  -١٩
 . الرياض،مكتبة الملك فهد الوطنية

التخطيط لما قد ال يحدث، : إدارة األزمات :)٢٠٠٤(عبد الرحمن توفيق  -٢٠
 .القاهرة، مركز الخبرات المهنية لإلدارة

الصحة النفسية . غوط الحياة وأساليب مواجهتها : )٢٠٠٣(على عسكر  -٢١
  . القاهرة ،دار الكتاب الحديث، ٢ط. والبدنية فى عصر التوتر والقلق 

دار األمين للنشر . التفاوض وإدارة األزمات ) : ٢٠٠٣(فاروق عثمان  -٢٢
  . القاهرة،والتوزيع

لتحصيل ات المدركة وعالقتها بالقدرة الكتابية واذكفاءة ال):٢٠٠٦(فائقة بدر  -٢٣
 ،دراسات نفسية.  لدى  صعوبات التعلم من طالبات المرحلة المتوسطة الدراسي

   .٤٢٨-٣٩٥ ص ص،)٣(١٦
البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية ) : ٢٠٠١(فتحى مصطفى الزيات  -٢٤

  .٢  العدد ٦ المجلد،المعرفي سلسلة علم النفس ،ومحدداتها
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الطبعة . األسس والمراحل واآلليات  ،إدارة األزمات) :٢٠٠٢(فهد الشعالن  -٢٥
  . الرياض ، مكتبة الملك فهد الوطنية،الثانية

فعالية الذات وعالقتها ببعض سمات ) : ٢٠٠٦(كمال أحمد اإلمام الشناوى  -٢٦
 ودوره فى النوعي مؤتمر التعليم ،الشخصية لدى طالب كلية التربية النوعية

 ، األول لكلية التربية النوعيةيالعلم المؤتمر ،التنمية البشرية فى عصر العولمة
  .٥٠٠: ٤٧٠ص ص ،  ابريل١٣-١٢ ،جامعة المنصورة

ذات وعالقتها بكل من الدافعية فاعلية ال) : ٢٠٠٧(ليلى عبد اهللا المزروع  -٢٧
مجلة العلوم . لالنجاز والذكاء الوجدانى لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى 

   .٤، المجلد،٨العدد.النفسية والتربوية
 األزمات إدارة فيدور مديريات التربية والتعليم ) : ٢٠١١(ر محمد عليان ماه -٢٨

.  محافظات غزة وسبل تطويرها فيالتعليمية التى تواجهها المدارس الحكومية 
  . غزة ، جامعة األزهر،ماجستير كلية التربية

 العبيفينومولوجيا التدفق النفسي لدى ) : ٢٠٠٧( حسن يوسفمجدي -٢٩
 جامعة ،مجلة كلية التربية.نيبعض األلعاب والرياضي فى العاليالمستوى 
   .٤٥ : ١ص ص           .اإلسكندرية

 إداري اقتصاديإدارة األزمات منهج : )بدون تاريخ (محسن أحمد الخضيرى  -٣٠
 الطبعة الثانية ، والوحدة االقتصاديةالقوميلحل األزمات على مستوى االقتصاد 

  .القاهرة،يمكتبة مدبول
دور الفاعلية الذاتية المدركة والفروق ) : ٢٠١١( سيد حميدة إسماعيلمحمد  -٣١

المجلة . الذاتية األكاديمية لدى طالب المرحلة الثانويةاإلعاقة فيبين الجنسين 
  .٤٢٦: ٣٧٩ص ص ، ٧١العدد ، ٢١ المجلد ،المصرية للدراسات النفسية

اس حالة التدفق المفهوم األبعاد القي) : ٢٠١٣(محمد السعيد أبو حالوة  -٣٢
  .٢٩ العدد ،إصدارات شبكة العلوم النفسية العربية.

 لدى ،التدفق وعالقته ببعض العوامل النفسية) : ٢٠٠٩(محمد السيد صديق  -٣٣
  .العدد األول) رانم ( مجلة دراسات نفسية ،طالب الجامعة

ذاتية لدى  وعالقته بالكفاءة الاألكاديميالتكييف ) : ٢٠١٠( محمد بنى خالد  -٣٤
مجلة جامعة النجاح لألحداث . ت م التربوية فى جامعة آل البيطلبة كلية العلو

   . ٤٣٢: ٤١٣ ص ص ،٢ العدد،٢٤ ، المجلد، )اإلنسانيةالعلوم (
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دار .  التربويةاإلدارةوظائف وقضايا معاصرة فى ) :٢٠٠٧(محمد حمادات  -٣٥
  . عمان،الحامد للنشر والتوزيع

 الذات والكفاءة عالقة األنشطة الطالبية بفاعلية): ٢٠٠٧(محمد نجيب  -٣٦
 ،اإلنسانةم النفس المعاصر والعلوم  مجلة عل،االجتماعية لدى الطالب الجامعيين

  .١٩٦ -١٤٥ص ص ، العدد الثامن عشر
 الميل في ةالمساهمبعض المتغيرات النفسية ) : ٢٠٠٥(نادية السيد الشرنوبي  -٣٧

، زهر جامعة األ، مجلة التربية، سلوك المخاطرة  لدى الشباب من الجنسينإلى
  .الثاني الجزء ،١٢٨العدد 

 المباشرة وغير اآلثار: )١٩٩٩(  مديحة عثمان عبد الفضيل،نجاة زكى موسي -٣٨
المباشرة لكل من تقدير الذات ووجهة الضبط والتفاؤل وكفاءة الذات على 

 الثاني المجلد ، التربية وعلم النفسفيمجلة البحث .التوافق النفسي الدراسي 
  .٣١١: ٢٦٩ص ص ، العدد الثالث،عشر

 مدارس التعليم العام مديريإدارة التعليم لدى ): ٢٠١٣(وافى بن صالح الزلفى  -٣٩
  . القرىأم جامعة ، كلية التربية،ماجستير.  بمدينة الطائفواألهلي الحكومي

دار الفكر . التربوية مداخل جديدة لعالم جديد اإلدارة: )٢٠٠٥(يوسف مصطفى  -٤٠
  . القاهرة،العربي
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