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 اإلهداء

لى من بذلوا عمرهم ألجل هذه إ ،من منحتموني النبض في الروح  يا،سبب وجودي يا

 وعندما أذكره لى من أحمل اسمه فخراًإ ،ؤل واألمللى ينبوع الصبر والتفاإ ،اللحظة النفيسة

  والدي العزيز.... ليه شوقاًإقلبي يرتعش 

 أمي الغالية...  سيدة تحت قدميها تمر الجنان ،لى نبع الحب والحنانإ

 ليه بضعفيإمن اليه ألجأ ظهري وأبوح   يا،لى سندي وقوتي ومالذي بعد اهللاإ

 .أخي العزيز... 

 وشريك ، روحه سكنت روحي وقلبه بات جنتي ونبضاته رمز قوتيمن يا، لى نبض قلبيإ

  .زوجي الحبيب... عمري 

... وقاته أثمن ألى من منحني إ ،لى النورإخراج بحثي هذا إفي سبيل  لى من لم يأل جهداًإ

  .دكتوري العزيز محمد شاهين

  .ي هذاهديكم بحثأخالصي إ بحبي و،أهديكم ثمرة أنضجتها جهودكم وارتوت بصدق محبتكم

. فاضلساتذتي األأ... ناروا دروب العلم ووقفوا على المنابر فأضاءوا لنا الطريق ألى من إ

 . ولكم جزيل الشكر واألحترام، فتقبلوه مني، أهدي حصاد عملي المتواضعليكم جميعاًإ

                                             الباحثة  

أبوزايد   مرام حسين                                          
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  إقرار

  

ُأقر أنا معدة الرسالة أنها قُدمت إلى جامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

م الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي جزء منها لم يقد

  .  لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد أخر

  

  

 

  زايد مرام حسين حمدان أبو: االسم

  

  : .......................التوقيع

    .......................: التاريخ
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  شكر وتقدير

  

الحمد هللا رب العالمين، خالق اإلنسان ومعلمه صنعة البيان، والصالة والسالم على 

أبان عن مرامي الكالم، سيدنا محمد صلوات اهللا وسالمه خير من نطق بالضاد و

  وبعد ... ،عليه

 فلسطين، –يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى جامعة القدس 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة الدراسات العليا، كما أشكر  .منهل العلم والعلماء

الدكتور "المشرف  وأخص بالذكربية، جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التر

على ما أبداه من رعاية لهذا العمل، حيث كان لتوجيهاته القيمة " محمد شاهين

  .المتميزة األثر الكبير في إنجاز هذه الرسالة

  .وال يفوتني أن أشكر لجنة المحكّمين

  

  

 



 د 
 

  :ملخص الدراسة

ية المدركة ومهارات حل المشكالت تقصي العالقة بين الكفاءة الذاتلى إلتعرف اهدفت الدراسة 

، وطبقت هذه الدراسة على طلبة جامعة القدس في الفصل الدراسي جامعة القدسلدى عينة من 

طلبة  من) 700( من  الفعليةتكونت عينة الدراسة، و2014-2013كاديمي الثاني من العام األ

دمت الباحثة المنهج الوصفي ، وقد استخالعشوائية الطبقية  بطريقة العينة، اختيرواجامعة القدس

االرتباطي في هذه الدراسة، واستخدمت الباحثة مقياسين في هذه الدراسة هما مقياس الكفاءة 

  .الذاتية المدركة، ومقياس مهارات حل المشكالت

ن الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس، قد جاءت بدرجة أ لىإتوصلت الدراسة 

جة امتالك طلبة جامعة القدس لمهارات حل المشكالت جاءت ر دأنعالية، وبينت النتائج 

مهارات ن هناك عالقة طردية موجبة بين الكفاءة الذاتية المدركة، وأبدرجة عالية، كما اتضح 

نه كلما زادت الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة، كلما كانت لديهم قدرة أي أحل المشكالت، 

  .  المشكالتحل  فيعلىأ

 ومهارات الكفاءة الذاتية المدركةكل من  في اًحصائيإد فروق دالة ووجعدم النتائج ظهرت أو

بينما  لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغيرات الجنس، والمستوى الدراسي، حل المشكالت

لصالح طلبة الكلية،  في الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغيراتياً ئكانت الفروق دالة إحصا

 أيضاً بينت النتائجو .، لصالح طلبة الفرع العلمينوع الثانوية العامةفي وية، الكليات اإلنسان

 لصالح طلبة الكليات حل المشكالت تعزى لمتغير الكلية،مهارات في وجود فروق دالة 

  .، لصالح طلبة الفرع العلمي نوع الثانوية العامةاإلنسانية، وكذلك باختالف



 ه 
 

ز الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الجامعة من  الدراسة بضرورة العمل على تعزيتوصوأ

لى تفعيل الكفاءة المعرفية واالجتماعية، إرشادية المختلفة، والسعي خالل استخدام البرامج اإل

  .ن يدركها الطالب الجامعيأ التي يجب ذاتيةوالجسمية، وغيرها من الكفاءات ال
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Abstract 
 
 
The study aimed to identify investigating the relationship between the 

perceived self-efficacy and problem-solving skills among Al-Quds 

university students. This study was applied on students from Al-Quds 

University in the second semester of the academic year 2013-2014. The 

actual study sample consisted of (700) Students from Al-Quds University. 

The students were chosen using the method of the stratified random 

sample. The researcher used the descriptive Correlative method in this 

study and she used two measures which are the measure of the perceived 

self-efficacy, and the measure of problem-solving skills. 

The study found that the degree of perceived self-efficacy among the 

students of Al-Quds University is high. The results show how much 

students of Al-Quds University have skills for problem solving. Also, it 

became clear that there is a positive correlation between the perceived 

self-efficacy and problem solving. This means, the more self-efficacy 

among the students of the university, the more they have the ability to 

solve problems better. 

The results also showed that there were no statistically significant 

differences in either the perceived self-efficacy or problem solving skills 

among the students of Al-Quds University attributed to the variables (sex, 



 ز 
 

and academic level) but, the differences in the perceived self-efficacy 

were significant attributed to the college, in favor to humanities faculties, 

and in type of secondary school, in favor to students of the scientific 

section. Also, the differences were significant in solving problems skills 

attributed to the college, in favor to humanities faculties, and in type of 

secondary school, in favor to students of the scientific section.  

The study recommends the need to enhance the perceived self-efficacy 

among the students of the university through the use of different guidance 

programs, and seek to activate cognitive, social, and physical efficiency 

and other destroyed competencies that must be understood by a university 

student. 

 
. 
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  الفصل األول

  

  خلفية الدراسة ومشكلتها

  

  مقدمة 1.1

 ومن ثم ،ته العديد من الصعوبات والعقبات التي تهدد استقراره وتوافقهيواجه الفرد في حيا

ويختلف األفراد في . عادة التوازن لحياتهإيحاول التعامل معها بأساليب مختلفة لتقليل الخطر و

 فمن األفراد من ، لطبيعة الموقف نفسه الختالف سماتهم الشخصية أو وفقاًساليبهم هذه وفقاًأ

 كل هذا ،التعامل مع الموقف بفاعلية ومنهم من يتجنبها ويتهرب من مواجهتهالديه القدرة على 

  . المواقفيمتلكه الفرد من ثقة في قدراته على مواجهة مثل هذه  مقدار ماإلىيرجع 

 ويتمتع بقدر من الثقة في قدراته ،ن يتمتع بأساليب المواجهة الفعالةألذى يجب على الفرد 

يسمى  بالقدرات على القيام بعمل معين في موقف معين هو ما تلك الثقة ،لمواجهة الضغوط

يجابي الذي ففكرة كفاءة الذات هي واحدة من النقاط المركزية في علم النفس اإل. بكفاءة الذات

فكارنا الشخصية عن الكفاءة أ حيث يقوم على ،يركز على العوامل التي تخلق معنى لألفراد

  ).2011، نبيلة(التنا األجتماعية الذاتية والتي بدورها تؤثر على تفاع

نه يملك القدرة على ضبط أحساس الفرد بإحد المعالم الرئيسة للتكيف النفسي هو أ كما أن

كثر قدرة على التعامل مع أنه يصبح إ وعندما يتحقق ذلك ف،فكاره ومشاعرهأسلوكه وبيئته و

ن أشخاص بيعتقد األ  ماوكثيراً. يجابيةإكثر قدرة على بناء عالقات أ ويصبح ،الضغوطات

يمكن تجنبها حتى  شياء السلبية الن األأ و،يمكن الحصول عليها يجابية في الحياة الشياء اإلاأل



3 
 

 ضعف الدافعية إلىوهذه المعتقدات تنتج عن السلوك غير الفعال وتؤدي  .لو بذل الفرد جهداً

م الفعال للقدرات المعرفية  وهذا النوع من التفكير السلبي يولد التوتر ويحد من االستخدا،للعمل

ثارة القلق حول إمن خالل تحويل االنتباه عن كيفية تلبية المتطلبات بأفضل شكل ممكن من 

  ).Bandura and Wood, 1989(العجز الشخصي واحتمالية الوقوع بالفشل 

، مجالانتشر مفهوم الكفاءة الذاتية لدى كثير من الباحثين والمفكرين الذين تحدثوا في هذا الوقد 

 التي تعتبر من البناءات Self- efficacy" الكفاءة الذاتية" أهمهم باندورا في نظريته وكان من

ن السلوك والمبادرة أ والتي تتضمن ،األساسية التي تقوم عليها نظرية التعلم األجتماعي

ى كفايته حكام الفرد وتوقعاته المتعلقة بمهاراته السلوكية ومدأوالمثابرة لدى الفرد يعتمد على 

وأبرز باندورا ). Bandura, 2000(للتعامل بنجاح مع تحديات البيئة والظروف المحيطة به 

 والتي ،طار نموذجه التفاعلي الثالثي مسببات السلوك ودور العمليات الداخلية المولدة ذاتياًإفي 

نما هي محدد محوري للدافعية إ  ،تعطي معنى للمؤثرات الخارجية فحسب نها الأيرى 

  .والسلوك

فالفاعلية الذاتية المدركة هي اعتقاد الناس في قدراتهم على األداء بطرق تتيح لهم التحكم في 

يحفزهم   فليس ثمة ما،حداث نتائج فاعلة لسلوكهمإن بأمكانهم أذا لم يعتقد الناس إف. األحداث

الت ام الحاالعتقاد في الكفاءة الذاتية يعمل على تنظيكما أن ). Bandura, 2000( لألداء

 ،االنفعالية واالستجابات الفسيولوجية للمشقة كما ينظم نوعية األداء النفسي خالل الدافعية

فراد قد يعزفون عن نشاطات معينة على الرغم  من األفكثيراً . واالنتقاء، والمعرفية،واالنفعالية

 أو ،لى القيام بهانهم يعتقدون أنهم غير قادرين عمن امتالكهم القدرة على القيام بها وذلك أل

  . وقد يفشلون في التعامل معها،نهم قد يتعرضون للضغوط والعقباتأل
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ثر كبير في سلوك ألها من  نسانية لمابعاد المهمة في الشخصية اإل الكفاءة الذاتية من األوتعد

 ، في توجيه السلوك وتحديده رئيساً حيث تلعب الكفاءة الذاتية المدركة دوراً،الفرد وتصرفاته

  التصرف بناءإلىفالطالب عندما تكون لديه فكرة عن نفسه بأنه ذكي ومواظب ومجتهد يميل 

ن السلوك الذي يمارسه الفرد يؤثر في الطريقة أ والعملية تبادلية حيث ،على هذه الفكرة

  ).1987 ،حسين(والكيفية التي يدرك فيها ذاته 

المعرفية التي تطورت عبر التنشئة مكانياته الفعلية وإن الصورة التي يكونها الفرد عن إ

 تزوده بتصور يحدد فيه توقعاته ،االجتماعية واألسرية والخبرات السابقة التي تفاعل معها

ن مفهوم الكفاءة إ وبالتالي ف،للنجاح والفشل الذي يواجهه منذ تعرضه لمواقف وخبرات معينه

 ونحو الفشل ،رات السابقة ناجحةذا كانت الخبإالذاتية المدركة يعمل على الدوافع نحو النجاح 

 ويعتمد الفرد في تطوير مفهوم الكفاءة الذاتية المدركة على ،ذا كانت الخبرات السابقة محبطةإ

 وبين قدرات رفاقه ،مكانيات واستعداداتإلديه من قدرات و المقارنات التي يجريها بين ما

  .)2001 ،الزيات(وإمكاناتهم واستعداداتهم 

 ،شكلة وفهمهام مع أسلوب حل المشكالت بأعتباره قدره تكمن باألحساس بالكما يمكن التعامل

 وتوليد حلول وأبدال جديدة ،والقدرة على تطبيق قواعد وقوانين في أسلوب حل المشكالت

كثر أويعتبر أسلوب حل المشكالت من  .جابات جديدة للمشكلةإلى إوتجريب الحلول للوصول 

 حيث يتعلم األشخاص أسلوب حل المشكالت ليصبحوا ،وأهمية شكال السلوك األنساني تعقيداًأ

فلو كانت الحياة التي سيواجهها األفراد ذات . قادرين على اتخاذ القرارات السليمة في حياتهم

 لما كان حل المشكالت قضية ، وكان لكل منه دور من أدوار محدده يؤدونهاة،طبيعة ثابت

،  ولكن الحياة متغيرة ومعقدة،دواره المحدده لهأدية فكل ما على الفرد أن يتعلمه هو تأ. مهمة
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 ،الزيات(التي تواجهه حل المشكالت امتالك القدرة على لذا كل ماعلى الفرد فعله هو التكيف و

2001(.  

وعلى الرغم من اهتمام الباحثين بمفهوم الكفاءة الذاتية المدركة خاصة في البيئة األجنبية وقليل 

العربية، إال أن جَل اهتمامهم بمرحلة الطفولة دون إعطاء نفس األهمية من االهتمام في البيئة 

للمرحلة الجامعية، على الرغم من أن طلبة الجامعة يشكلون فئة مهمة من فئات المجتمع، فهم 

أكثر شرائح المجتمع قدرة على البذل والعطاء بحكم تكوينهم الجسدي الذي يجعلهم في عنفوان 

عد المرحلة الجامعية مرحلة دقيقة حيث يقف الشاب الجامعي على لذا ت. الحيوية والنشاط

مفترق طرق بين المراهقة المتأخرة والرشد المبكر، ويعمل جاهداً من أجل األستقالل بذاته 

واالنتماء لجماعة الراشدين، فالتربية الصحيحة التي يسعى إليها التعليم الجامعي هي إيجاد 

لنفس، فضالً عن أنها تؤدي دوراً فاعالً في حياة كل فرد إذ تؤثر العقلية السليمة وخلق الثقة با

في كيانه النفسي، حيث تشمل على الكثير من خصائص الشخصية التي يتميز بها الفرد عن 

  .اآلخر

  

  مشكلة الدراسة 2.1

تعد الكفاءة الذاتية المدركه من أبرز العوامل المؤثرة في األداء والمثابره، واستخدام 

كما أن تمتع طلبة الجامعة . يجيات المعرفية، ويمكن التنبؤ بها من خالل التحصيلاالسترات

بمستوى مرتفع من الكفاءة الذاتية يمكن اعتباره مؤشراً على سالمه العمليه التربوية، وأن تدني 

مستوى الكفاءة الذاتية المدركة يشير إلى حاجة الطلبة إلى خبرات تدعم وترفع من هذا 

انبثقت مشكلة الدراسة نتيجة تعامل وقد . )2009 ،قيسي وقرارعةالالرفوع و( المستوى لديهم

 الجامعة والبحث في مشكالتهم التي تؤثر في مجاالت حياتهم التعليمية ة مع طلبةالباحث
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لى مستوى الكفاءة الذاتية المدركة إلتعرف اسعى هذه الدراسة ، وبالتالي ت والثقافيةواالجتماعية

ة، إضافة إلى عالقتها مع  لمتغيرات الدراست الفلسطينية ومدى اختالفها تبعاًلدى طلبة الجامعا

  .مهارات الطلبة في حل المشكالت

  

  

  :وتتحدد مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 ؟جامعة القدسما مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة  .1

 ؟جامعة القدسما مستوى مهارات حل المشكالت لدى طلبة  .2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من مستوى الكفاءة الذاتية المدركة، ومهارات  .3

الكلية ونوع الثانوية العامة، و تعزى للجنس، جامعة القدسحل المشكالت لدى طلبة 

 ، والمستوى الدراسي للطالب؟)التخصص(

طلبة جامعة القدس دى هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مهارات حل المشكالت ل .4

 ، والمستوى الدراسي للطالب؟)التخصص(الكلية ونوع الثانوية العامة، وتعزى للجنس، 

حصائية بين الكفاءة الذاتية المدركة ومهارات حل إهل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة  .5

 المشكالت لدى طلبة جامعة القدس؟

  

  فرضيات الدراسة 3.1

  :  األدب النظري صيغت الفرضيات اآلتيةإلىستناداً لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وا
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في  )α>.050(إحصائياً عند مستوى الداللة داللة  فروق ذاتتوجد ال : الفرضية األولى

 . تعزى لمتغير الجنسجامعة القدسالكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة 

في ) α>.050(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

 . نوع الثانوية العامة تعزى لمتغير جامعة القدسالكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة 

في ) α>.050(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

 ).التخصص( الكلية تعزى لمتغير جامعة القدسالكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة 

في ) α>.050(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : عةالفرضية الراب

 .المستوى الدراسي تعزى جامعة القدسالكفاءة الذاتية المدركة لدى 

في ) α>.050(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة

 .الجنس  تعزى لمتغيرجامعة القدس لدى طلبة مهارات حل المشكالت

في ) α>.050(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة

 .نوع الثانوية العامة تعزى لمتغير جامعة القدسمهارات حل المشكالت لدى طلبة 

في ) α>.050(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة

  .)التخصص(الكلية تعزى لمتغير جامعة القدسلدى طلبة مهارات حل المشكالت 

في ) α>.050(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثامنة

 .المستوى الدراسيمهارات حل المشكالت لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 
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 بين )α>.050( عند مستوى الداللة اًحصائيإعالقة ارتباطية دالة ال توجد : الفرضية التاسعة

  .الكفاءة الذاتية المدركة ومهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعة القدس

 

  ف الدراسةاهدأ 4.1

 الكفاءة الذاتية المدركة ومهارات حل المشكالت لدى عينة درجتي تقصيتحاول هذه الدراسة 

ة الذاتية المدركة ومهارات  معرفة الفروق في كل من الكفاءوكذلك ،جامعة القدسمن طلبة 

نوع الثانوية العامة، وكجنس الطالب، باختالف عدد من المتغيرات النوعية حل المشكالت 

  .، والمستوى الدراسي)التخصص(الكلية و

كما ستهدف الدراسة الى التحقق من وجود عالقة ارتباطية بين الكفاءة الذاتية المدركة 

  .  القدسومهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعة

 

  همية الدراسةأ 5.1

  مستوى الكفاءة الذاتية المدركة ومهارات حلإلىلتعرف لسعيها خالل همية الدراسة من أتبرز 

   ومدى اختالف مستوياتها عند الذكور عنها عند،المشكالت لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

 خالل سنوات الدراسة ناث ومدى التطور الذي يطرأ على شعور الطلبة بكفاءتهم الذاتيةاإل

 وزيادة فهمهم لطبيعة ، والمذاكرة، ومن خالل خبراتهم التي اكتسبوها مع التعلم،الجامعية

  .الجامعية ومتطلباتها الحياة

  

  :األهمية النظرية
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لطالب، لالجنس لى مدى مساهمة عوامل إ تحاول الدراسة التعرف ،ومن الناحية النظرية -1

مستوى الكفاءة كل من  في ،، والمستوى الدراسي)التخصص(الكلية ونوع الثانوية العامة، و

 .الذاتية ومهارات حل المشكالت لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

دراسة مهارات حل المشكالت لدى طلبة الجامعات تحتل مكانة خاصة لما لهذه المرحلة  -2

 في تطوير الفرد من أهمية كبيرة في حياة اإلنسان ورسم مستقبله، فتبنى عليها اآلمال الكبيرة

  .والمجتمع

البحث في مجال المهارات التي يمتلكها طلبة الجامعة يمثل قاعدة معرفية مهمة في مجال  -3

  .الدراسات الخاصة بالبيئة الفلسطينية من الناحية النظرية

  

  :األهمية التطبيقية

عدم توافر خدمات إرشادية تربط المدارس بالجامعات، مما يستدعي إجراء مثل هذه  -1

دراسة كمقدمة لتحديد األدوار بين المدرسة والجامعة في مجال المهارات التي يجب أن يتزود ال

 .بها الطلبة

همية الكفاءة الذاتيه لذا طلبة الجامعات وعالقتها بمهارات حل المشكالت أقد توضح  -2

 .لديهم

 قد تفتح نتائج هذه الدراسة المجال إلجراء مزيد من الدراسات الميدانية على مستوى -3

  .المجتمع المحلي وفي بيئات ومجتمعات مشابهة
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  حدود الدراسة 6.1
 الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها ، وهو الحالية بالموضوع الذي تناولتهةستتحدد الدراس

 وذلك باألعتماد على المنهج الوصفي ة القدسبمهارات حل المشكالت لدى طلبة جامع

:  وهي ،قدس وباألدوات المستخدمة وخصائصهااالرتباطي، وبعينة الدراسة وهي جامعة ال

، ومقياس مهارات حل )2009 (وقرارعة عداد الرفوع والقيسيمن إمقياس الكفاءة الذاتية 

مكانية تعميم إ، وبعد تطويرهما ألغراض الدراسة، كما ستحدد )2013 (المشكالت لشاهين

 :تيةنتائج الدراسة في ضوء الجوانب اآل

صر الدراسة على طلبة جامعة القدس والمسجلين للعام الدراسي ستقت: المحددات البشرية

2013/2014.  

  .جامعة القدس: المحددات المكانية

  .2013/2014ستطبق الدراسة في العام الدراسي : المحددات الزمانية

  .ستقتصر الدراسة على المفاهيم والمصطلحات الوارده في هذه الدراسة: المحددات المفاهيمية

ستقتصر على أدوات الدراسة ودرجة صدقها وثباتها وعلى عينة الدراسة : ةجرائيالمحددات اإل

  .حصائيةوالمعالجات اإل وسماتها

  

  مصطلحات الدراسة 7.1

  Perceived Self –efficacyالكفاءة الذاتية المدركة 

، اتحكام الفرد ومعتقداته القائمة حول الذأ حد كبير على إلى مفهوم يعتمد اهبأنعرفها باندورا 

تحتوي على توقعات ذاتية حول قدرة الفرد  في التغلب على مواقف ومهمات مختلفة وهي 

 ).Bandura,1997(بصورة ناجحة 
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  وما،و قدراته الذاتيهأمكاناته إاعتقاد الفرد لمستوى فاعلية "نها أ فعرفها على ،ما الزياتأ

 لمعالجة ،ة عصبية انفعاليه وحسية وفسيولوجي،عليه من مقومات عقلية معرفية تنطوي

نجاز في إحداث لتحقيق ثير في األأوالت، كاديميةهداف األو األأو المشكالت أالمواقف والمهام 

 ).83:2001 ،الزيات(البيئية القائمة  ظل المحددات

وتعرف الكفاءة الذاتية المدركة إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها الطالب المفحوص على 

  .لمدركة المستخدم في الدراسةمقياس الكفاءة الذاتية ا

  

   :المشكلة

 إلىالمشكلة هي حالة من التباين أو االختالف بين واقع حالي أو مستقبلي، وهدف نسعى 

وعادة ما يكون هناك عقبات بين الواقع والمستهدف، كما أن العقبات قد تكون معلومة . تحقيقه

  .)2004، خليل( أو مجهولة

   :مهارة حل المشكالت

 فاعلة وسائل وابتكار واكتشاف تحديد خاللها من الفرد يحاول سلوكية معرفية ةعملي هي

   ,Cormier and Nurius).2003( اليومية حياته في التي يواجهها المشكالت مع للتعامل

 مجموعة العمليات التي يقوم بها باعتبارها عرفها ، فقد)2010 (وكما جاء في دراسة مقداد

 والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف ،التي سبق له تعلمهاالفرد مستخدما المعلومات 

  . حل لهإلىلوف له في السيطرة علية والوصول أوغير م ،جديد بشكل
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وتعرف مهارات حل المشكالت إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها الطالب المفحوص على 

  .مقياس مهارات حل المشكالت المستخدم في الدراسة

  :جامعة القدس

 في اتحاد الجامعات العربية، كعضو المعترف فيها  الفلسطينية الجامعاتجامعة القدسهي احدى

 الفلسطينيين لهذا ةوالتي تمارس عملها كمؤسسة للتعليم العالي واألبحاث وتقوم باستقبال الطلب

  .الغرض بشكل منتظم
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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  لثانيالفصل ا

  

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

  

دبيات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة وهي الكفاءة الذاتية المدركة، يتناول هذا الفصل األ

لى حل إنواع حل المشكالت، والنظريات التي تتطرق ألى تعريف حل المشكالت وإضافة إ

كفاءة الذاتية المدركة، والدراسات التي لى الدراسات السابقة التي تتناول الإضافة إالمشكالت، 

  .لى حل المشكالتإتطرقت 

  

  كفاءة الذات المدركة 1.2

ساسية أ محددات دراكات الفرد الذاتية تعدإن أ إلىتشير كثير من النظريات النفسية الحديثة 

ت دراكاثير اإلأ معرفة تإلى وتتجه بعض الدراسات ،لسلوكه في مواقف الحياة اليومية المختلفة

 إلىكما تتجه  ،الذاتية في بعض متغيرات الشخصية مثل القدرة على حل المشكالت وغيرها

  .دراكات وتعمل على تشكيلهامعرفة المتغيرات لبيئته التي تؤثر في هذه اإل

 وتقول هذه ،1986-1977 يور باندورا نظريته في الكفاءة الذاتية المدركة بين عاملقد ط

حكام الفرد ومعتقداته عن كفاءته أ حد كبير على إلىي يعتمد نسانن السلوك اإلبأالنظرية 

مر دور  ولهذا األ،حداث الحياةأوتوقعاته عن مهاراته السلوكية من حيث التعامل بنجاح مع 

  ).Bandura, 1977(داء الجيد وفي التكيف النفسي مهم في األ
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حكام أ حد كبير على إلىمد مفهوم يعت، إنما هي ندروااوالكفاءة الذاتية المدركة كما يعرفها ب

 ومعتقداته القائمة حول الذات التي تحتوي على توقعات ذاتية حول قدرة الشخص في ،الفرد

وهي تقوم على فرضيات الفرد حول  .التغلب على مواقف ومهارات مختلفة بصورة ناجحة

 الذاتية إمكانيات تحقيق خيارات سلوكية معينة، وبالتالي فهي تتمثل في إدراك فهم القدرات

 ).,Bandura 1977(وتقديرها من أجل التمكن من تنفيذ سلوك معين بصورة ناجحة 

توقع الفرد بانه قادر على أداء السلوك الذي يحقق نتائج مرغوب "كما عرفها جابر على أنها 

  فيها 

  ). 1986جابر، " (في أي موقف

 في معرفة الفرد لتوقعاته الذاتية فهو يراها تتمثل: أما التعريف النظري للكفاءة الذاتية المدركة

في قدرته للتغلب على المهمات المختلفة بصورة ناجحة، وتتمثل بقناعته الذاتية في قدرته على 

  .السيطرة على المشكالت الصعبة التي تواجهه

 ،نجازك الفرد لكفاءته الذاتية يتعلق بتقييمه لقدرته على تحقيق مستوى معين من اإلادرإن إ

 والهدف ، ويؤثر على مستوى الكفاءة الذاتية في طبيعة العمل،حداث التحكم باألوبقدرته على

 وفي مقدار ،سلوب تفكيرهأ وفي ،تحقيقه ومقدار الجهد الذي سيبذلهإلى الذي يسعى الفرد 

  .),Bandura 1986( مطالب البيئة التي يواجهها عالتوتر الذي سيعانيه في تكيفه م

 وفي التحمل عند تنفيذ هذا ،قررها الفرد في نوع التصرف المنجزا تؤثر هذه الكفاءة التي تمك

 ،شلبي( وينتج فرضيات الفرد حول كفاءته الذاتية عن خبرات التعلم ومالحظة الذات ،السلوك

1991.(  

ن الفرد الذي أو كمعوقات ذاتية في مواجهة المشكالت، حيث أوالفاعلية الذاتية تعمل كمعينات 

جل أيته يركز بشكل كبير عند موجهته المشكلة على تحليلها من حساس قوي بفعالإيمتلك 
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ذا تولد لديه الشك بفعاليته الذاتية فسوف يتجه تفكيره نحو إلى حلول مناسبة لها، أما إالوصول 

  فيركز على جوانب الضعف وعدم الكفاءة وتوقع الفشل، عن مواجهة المشكلةالداخل بعيداً

)Bandura, 2000(.  

  

  الفاعلية الذاتيةأهمية  1.1.2

  وتضمن تحديداً،نها تؤثر في مظاهر متنوعه من سلوك الفردأهمية الفاعلية الذاتية في أتكمن 

  :)2010 بو غزال وعالونه،أ(كما بينها 

ن ينجح بها، أحيث يختار الفرد النشاطات التي يعتقد بأنه يمكن له : اختيار النشاطات -

 .في حلهان يفشل أنه يمكن أ ويجنب تلك التي يعتقد

حساس  وهم من ذوي اإل،نجازلى التعلم واإلإفراد يميلون أهناك : نجازالتعلم واإل -

لى التعلم إحساس المنخفض ال يميلون ن ذوي اإلأالمرتبع بالفاعلية الذاتية، في حين 

 .نجازواإل

لى إحساس المرتفع بالفاعلية الذاتية فراد ذوي اإليميل األ: صرارالجهد المبذول واإل -

صراراً عند إكثر أنجاز مهمات معينة، ويعتبرون إهود كبيرة عند قيامهم ببذل ج

حساس المنخفض فراد ذوو اإلن األأمواجهة ما يعيق تقدمهم ونجاحهم، في حين 

داء المهام، ويتوقفون بسرعة عن االستمرار في أقل في أ بالفاعلية الذاتية فيبذلون جهداً

 .مام تحقيق المهمةأف ذا ما واجهتهم صعوبات وعقبات تقإالعمل 

ن البعد االجتماعي في الكفاءة الذاتية للفرد، يظهر من قدرة الفرد على أ) Adler(دلر آوقد بين 

االهتمام بالبعد االجتماعي، فالعالقات االجتماعية هي الضمان الوحيد لبقاء الجنس البشري 

مور ال ت، وكل هذه األ، وذلك من خالل التفكير، واستخدام العقل والمنطق والجمالياووجوده
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ن قدرة الفرد على مواجهة مغريات الحياة االجتماعية، وتمثله أال في المجتمع، كما إتنشأ 

السمات واالنفعاالت الشخصية المقبولة كاالهتمام االجتماعي، واحترام القيم والعادات 

 بهذه القيم، وهذا المجتمعية، واالتسام بالتواضع، وهنا يأتي دور الكفاءة االجتماعية في التبصر

من االجتماعي في المجتمع، ويحفظ الكرامة الشخصية عن طريق رساء جذور األإيعمل على 

  .)2012 علوان،( قامة عالقة طبيعية وناضجة معهإاالنتماء للمجتمع و

 الكفاءة : هي،تحديد كفاءة الفرد الذاتيةل جوانب رئيسة ةن هناك ثالثأ) Harter(وتبين هارتر 

لى هذه الجوانب المختلفة إ "هارتر" والكفاءة الجسمية، ونظرت ،والكفاءة االجتماعية ،المعرفية

ن المهمات التي يأخذ الفرد على عاتقه القيام أنها مكونات للحس العام بالكفاءة، من حيث أعلى 

 . هو الكفاءة العامة رابعاًبعداً) Schwarzer(ضاف شفارتسر أبها تختلف في طبيعتها، وقد 

 ،مكانات تحقيق خيارات سلوكية معينةإلكفاءة الذاتية المدركة على فرضيات الفرد حول وتقوم ا

جل التمكن من تنفيذ سلوك أدراك حجم القدرات الذاتية وتقديرها من إوبالتالي فهي تتمثل في 

  ).2009 ، وقرارعةالرفوع والقيسي(معين بصورة ناجحة 

  

  نسانثير كفاءة الذات على سلوك اإلأت 2.1.2

نشطة ا ينخرط في األم فالفرد عادة ،هدافهأؤثر كفاءة الذات على اختيارات الفرد ومواقفه وت

ائها إزنشطة والمهمات التي ال يشعر شى األا ويتح،ائها بالكفاءة والثقةإزوالمهمات التي يشعر 

حياة  في تحديد واكتساب الخبرات وتشكيل اً مهماًن الكفاءة الذاتية تلعب دورإوبالتالي ف ،بذلك

في مواجهة  يحدد مقدار الجهد الذي قد يبذله الفرد في النشاط والصمود والمثابرة و.الفرد

تحدد كفاءة كما  .فكلما زادت كفاءة الذات زاد جهده وصموده ومثابرته ،المواقف الضاغطة

 في عدد من المشكالت النفسية اً رئيساً تلعب دور، وهيالذات على التوافق النفسي للفرد
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وعلى ذلك  .عراض المهمة الكتئاب الفردن انخفاض الكفاءة الذاتية من األأحيث  ،ةالشائع

 في هماًم نها تمثل مركزاًأ حيث ،هم ميكانيزمات القوى الشخصيةأتعتبر كفاءة الذات من 

 فهي تساعد الطالب على مواجهة الضغوط ،و نشاط دراسيأي عمل أدافعية الطالب للقيام ب

  .)2001 ،بدوي(كاديمية األ

 ،ن هناك ثالث مستويات من السلوك المشكلأ) 2009 وقرارعة، الرفوع والقيسي(وقد بين 

  :هي

ن تكون مواقف اختيارية أن المواقف التي يمر بها الفرد يمكن أحيث : اختيار الموقف -

مكانات حرية الفرد في االختيار، فإن إ ضمن و غير ذلك، فإذا كان الموقف واقعياًأ

نه سيختار المواقف التي يمكن أعلق بدرجة كفاءته الذاتية، بمعنى اختياره للموقف يت

لى تجنب المواقف التي تحمل له إالسيطرة على مشكالتها ومتطلباتها، ويعمد 

 .الصعوبات

 .نجازجل اإلأالجهد المبذول من  -

المثابرة في السعي للتغلب على الموقف، وتحدد درجة الكفاءه الذاتية المساعي  -

ثناء حل مشكلة معينة، فالشخص الذي يمتلك درجة عالية من أذولة في والمثابرة المب

 للنجاح بغض يضاًأن مساعيه سوف تقوده أالكفاءة الذاتية سيعطي الفرد الثقة في 

ن التقدير المنخفض للكفاءة الذاتية سيدفع الفرد أالنظر عن صعوبة المهمة، في حين 

رادة التي تقوم على تحويل نية مى اإلليبذل القليل من الجهد والمثابرة، وهذا ما يس

 .لى سلوك فعليإسلوك معين، 
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  مصادر كفاءة الذات 3.1.2

  :، وهيضعاف كفاءة الذاتإو أو تنمية أ مصادر يتم من خاللها اكتساب ةربعأحدد باندورا 

هم أتقان حسب باندورا من تعتبر خبرات اإلحيث : دائينجاز األو اإلأتقان خبرات اإل) 1

ن الخبرات السائدة في حياة الفرد تقدم الدليل على أ ىلإهميته أ وترجع ،ءة الذاتمصادر كفا

حساس حساس القوي بالكفاءة واإل فالنجاح يبين اإل،ليهإو نجاحه فيما سعى أمدى سيطرة الفرد 

  .),Bandura 1977( نقصانه إلىبالفشل يؤدي 

 حيث تؤدي رؤية ،لنماذج االجتماعيةيتم تقدير الكفاءة الذاتية من خالل ا :الخبرات البديلة) 2

 بالنظر  شديداًثيراًأر كفاءة الفرد تأثتتف ،شخاص حققوا النجاح وبلغوا الهدف المنشودمماثلة أل

 ،يتخالجمال وب(و احتمالية الفشل أ قناعاًإكثر أهذا التشابه يكون و ، النماذج المشابهةإلى

2008.(  

تاثير هذا لكن  ،ذات من خالل االقناع اللفظييمكن اكتساب كفاءة ال حيث :االقناع اللفظي )3

أن يسهم في ن االقناع اللفظي في ظل الظروف السليمة يمكن فإ ومع ذلك .المصدر محدود

 .)1986 ،عبدالحميد( ويعتمد ذلك على مدى االقتناع بالشخص ،و خفض كفاءة الذاتأرفع 

داء قد تختلف من ثناء األألية ن الحاالت االنفعاأوقد بين : الحاالت االنفعالية الفسيولوجية )4

خر، ومع ذلك يعتبر االنفعال الشديد ذا تأثير سلبي على الفاعلية الذاتية، بينما آلى إشخص 

 داء، وبالتالي رفع الفاعلية الذاتيةتعمل االستشارة االنفعالية المتوسطة على تحسين مستوى األ

)Elliot et al., 2000(. 
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  ءة الذاتية المرتفعةفراد ذوي الكفاخصائص األ 4.1.2

 1977 (من أهمها يمتاز األفراد من ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة بجملة من الخصائص،

Bandura,(:  

   .تقانهاإ ويعتبرونها كتحدي يجب ،يقبلون على المهام الصعبةأنهم  -

   . قدر كبير من تحمل المسؤوليةملديه -

   .لديهم طاقة عالية -

   .الكامنيعزون الفشل للجهد غير  -

   .لديهم القدرة على تحمل الضغوط -

  :أنهميتميزون بف ،ي الكفاءة الذاتية المنخفضة ذو منفرادما األأ

   . ويعتبرونها تهديد لشخصيتهم،يحجمون عن المهام الصعبة -

   .لمون بسرعةيستس -

   .لديهم طموحات منخفضة -

   .يقعون بسهولة ضحايا لالكتئاب -

   .ا من النكساتن ينهضوأن السهل مليس  -

ن مستوى الكفاءة الذاتية ودرجة عموميتها ودرجة ثباتها تؤثر في سلوكيات أيرى باندورا و

و أ مهما كانت هذه المشكالت بسيطة ، وفي القدرة على حل المشكالت خاصة،الفرد عامة

 .,Bandura) 1977(معقدة 

بدأ ي كفاءة الذاتن ، فإة المدركةما فيما يتعلق بنمو وتطور المفاهيم المرتبطة بالكفاءة الذاتيأ

لطفل باطين ي وتقوم ممارسة الوالدين واألخوة المح،منذ فترة الرضاعةفي إدراكها لتطور ا

 شعور الطفل باالهتمام والرعاية من خالل حصوله على كما أن ،بدور مهم في هذا التطور
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ن أميته مما يساعده في هأ بقيمته واًه شعوران يعطي،حساسه بالدفء والحب والحنانإ و،الطعام

  ).2007 ،هيالت (يةلذاتإدراكاً مالئماً لكفاءته ايطور 

ه من نفس نقراأنشاء عالقات اجتماعية مع إ فالفرد منذ طفولته تنمو لديه القدره بالتدريج على 

 وهذا كله يعكس مدى ارتفاع كفاءته الذاتية فيؤدي ،ساليب سلوكية واجتماعيةأعمره فيكتسب 

  ).1990 ،حبيب(ة في المجتمع دوره بفاعلي

  مهارات حل المشكالت  2.2

مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدما المعلومات والمعارف  يقصد بحل المشكالتو

 وغير ، والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف بشكل جديد،التي سبق له تعلمها

  ).2008 ،بهانن( حل له إلى والوصول ،مألوف في السيطرة عليه

نها حالة يشعر فيها الفرج بأنه أساس أالمشكلة بوجه عام، على ) 2007 زيتون،(فيما يرى 

جابة الصحيحة، جابة عنه، ويرغب في معرفة اإلو سؤال محير يجهل اإلأمام موقف مشكل أ

 كان على وعي بوجود الموقف المشكل، ويعترف اذإوهكذا يمثل الموقف المشكل مشكلة للفرد 

جراء ما، ويقوم به وال يكون إلى القيام بإو يحتاج أرغب ي ما، وه يتطلب بشكل حقيقي عمالًنأب

  . لديهالحل جاهزاً

  

  أنواع المشكالت 1.2.2

هنالك أشكال عديدة للمشكالت، تختلف باختالف المعطيات واألهداف ووضوحها لكل منها، 

  :)2008نبهان، (  كاآلتياهيمكن تقسيمو

 .هداف بوضوح تامالمعطيات واألمشكالت تتحدد فيها  -1

 .غير محددة بوضوحفهي األهداف أما  ،مشكالت تتوضح فيها المعطيات -2
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 .ةغير واضحفهي معطياتها أما  ،هدافها محدد وواضحةأمشكالت  -3

 .هداف والمعطيات وضوح األإلىمشكالت تفتقر  -4

 .جراءات النهائية لها غير واضحة ولكن اإل،جابة صحيحةإمشكالت لها  -5

البناء المعرفي أو المخزون :  استراتيجية حل المشكالت على عاملين أساسيين، هماوتعتمد

 وقد ألحق كثير من علماء النفس مصطلح االنتقال ،المعرفي السابق، ومستوى االستثارة

ومع استمرار الممارسة، تتحسن . الموجب على أثر الخبرات السابقة في التعلم وحل المشكالت

اء باإلضافة إلى تنمية بعض المهارات األساسية، مثل التركيز واالنتباه دقة الطالب في االنتق

وكيفية التوصل إلى مبادىء ومفاهيم المشكلة واتباعها، إال أنه في بعض األحيان يعرقل 

التأهب الناتج عن حل المشكالت، حيث أن الطالب قد يستجيب بصورة جامدة غير مرنة، 

ب، وهذا ما اصطلح على تسميته التثبيت الوظيفي ويعني ويطلق على ذلك مصلح االنتقال السال

 محكمة في النظر إلى وظيفة الشيء باعتباره ثابت ال يتغير، مما يجعل الشخص يفرض قيود

  ).Farahady ،2012(معالجة المشكلة 

لى اختالف حل إثر بعوامل كثيرة تؤدي أن حل المشكالت يتأ) 2012 مصطفى،(وقد بينت 

ثناء حل أفراد، حيث وجدت ارتباطات سالبة بين نشاط الدماغ دى األالمشكالت كمهارة ل

أثناء حل  يكونون اء ذهنياًيكففراد األن األأي أ ;المشكالت تحت الضغط المعرفي وبين الذكاء

 ومن ثم تبرز ،فراد ممن لديهم قدرات عقليه متوسطة بالمقارنه باأل عقلياًقل نشاطاًالمشكلة أ

 بل ،ن الذكاء ليس وظيفة لمدى صعوبة العمل الذي يؤدية الدماغأى علنظرية الكفاءة لتؤكد 

تي أن الفرد يتحكم في حل المشكلة من خالل السلوكيات التي يأداء العمل، كما أيرتبط بكفاءة 

  .ن يتضمن سلوك المحاولة والخطأ واالستبصار والتحليلأبها، حيث ينبغي 
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الذي يحدث لمجمع عليه وهو تمثيل المشكلة  خطوة مهمة في نموذج حل المشكلة ايضاًأوهناك 

فكار شكال التمثيل هو ببساطة التفكير في المشكلة بتجريد دون وضع األأحد أبطرق متعددة، و

خر هو التعبير عن المشكلة بشكل ملموس مثل الرسوم البيانية ووضع على الورق، والشكل اآل

 ،يرة لتمثيل المشكلة على الورق وهناك مزايا كث.فى معادلة وأالمشكلة في صياغة قصصية 

نها تفرض متطلبات شديدة على الذاكرة أكثير من المشكالت معقدة لدرجة ن أحدها هي إ

شكال التمثيل أحد أاستخدام كذا وجدنا طريقة مناسبة لتخليص المعلومات إال إ ،قصيرة المدى

 لكي نتعرف على ،لى تذكرهاإ من قدر المعلومات التي نحتاج  يقلل كثيراً، الذيالخارجي

 .)Bruning et al., 2004( المشكلة ونحددها ونحلها

 واالستداللي، والناقد، ،نماط التفكير التقاربيأسلوب حل المشكالت يجمع بين أن أويمكن القول 

نماط المكونه لنشاط حل المشكالت باختالف طبيعة الموقف المشكل وتختلف نسبة هذه األ

مد هذا على عمليات عقلية معرفية معقدة في تفاعلها مع البنية والمعلومات الماثلة فيه، ويعت

  .)2013 السمارات،( المعرفية للطالب

 

  النظريات التي تحدثت عن مهارات حل المشكالت 2.2.2

يرى أصحاب هذا األتجاه أن التفكير يقوم على االرتباط في أساسه، حيث : األتجاه األرتباطي

حاولة والخطأ، وال يختلف عن تعلم األرتباطات البسيطة بين يعتبر سلوكه مشابهاً لعمليات الم

المثيرات الستجابات، فحين يواجه المتعلم مشكلة ما يحاول حلها باالستجابة أو العادات 

المتوافرة لديه أي التي سبق له تعلمها، والتي ترتبط بأوضاع تعليمية معينة، لذا يحاول 

 أو العادات األضعف واألبسط ثم ينتقل تدريجياً لوصول إلى الحل باستخدام هذه االستجابات

  .)2004خليل، ( إلى استخدام االستجابات األكثر قوة للوصول الى الحل المناسب
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يرى أصحاب هذا األتجاه أن التفكير نوع من التنظيم اإلدراكي للعالم : االتجاه الجشطالتي

ويعتبر التفكير وحل . لمشكالتالمحيط به، ويمكن من خالله فهم األسلوب الذي يتبعه في حل ا

المشكلة عمليات معرفية داخلية توضع العضوية المناسبة لحل المشكالت، كالحصول على 

إن سرعة الحل وفجائيته واكتماله يوحي بسلوك العضوية االسبصاري . الطعام بعد التجويع

 ال تمارس فالعضوية. عند قيامها باعادة تنظيم إدراكها لمثيرات الوضع التعليمي المشكل

عمليات المحاولة والخطأ كما يدعي األرتباطيون، إنما هي تهتدي إلى الحل وذلك نتيجة 

  .)2004خليل، (التبصر وإدراك العالقات المختلفة 

يصل الناس إلى مرحلة معقدة في استخدام اللغة والمفاهيم عندما : اتجاه معالجة المعلومات

فالنظريات التقليدية التي حاولت تفسير . أم سهلةيقومون بحل المشكالت، سواء أكانت صعبة 

التفكير كالترابطية ونظرية المثير واألستجابة لم تكن موفقة تماماً، وتعلم اللغة أكثر من مجرد 

اتباع سلسلة من المثير واالستجابة، إذ نقوم غالباً بتصنيف وتنظيم كمية كبيرة من المعلومات 

علومات ما وجد في البيئة أو الذاكرة، لذا يرى ومن هذه الم. حتى نصل إلى حل مناسب

خليل، ( أصحاب هذه النظرية اإلنسان على أنه نظام متطور لمعالجة العلومات وحل المشكالت

2004(.  

أما أصحاب األتجاه السلوكي، فيرون أن حل المشكالت هو موقف يمكن ان : االتجاه السلوكي

ئه وعناصره إلى خطوات، يسير المتعلم يخضع للتعلم،  ويكون ذلك عن طريق تقسيم أجزا

خطوة بخطوة، ويحدد لكل خطوة معياراً للنجاح فيها، وعندما يتحقق له ذلك ينتقل إلى الخطوة 

  .)1995الخطيب، (التالية 
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  خطوات حل المشكالت 3.2.2

إن حل المشكالت كمهارة وعملية تتطلب وجود خطوات متتابعة ومحددة أثناء ممارسة هذه 

 ورغم تعدد المراجع في تحديد هذه الخطوات إال أنها تنحصر في الخطوات اآلتيةالعملية، 

  :)2004، خليل(

 :الشعور بالمشكلة -1

  . هدف محددإلىو عقبة تحول دون الوصول أذراك معوق إوهذه الخطوة تتمثل في 

 :تحديد المشكلة -2

  . مما يتيح لنا رسم حدودها وما يميزها عن سواها،يعني وصفها بدقة هو ما

 :تحليل المشكلة -3

  واستبعاد العناصر التي ال،ساسية في مشكلة ماأالتي تتمثل في تعرف الفرد على عناصر و

  .تتضمنها المشكلة

 :جمع البيانات المرتبطة بالمشكلة -4

  .فضل المصادر المتاحة لجمع المعلومات فيما يتعلق بالمشكلةوتتمثل في مدى تحديد الفرد أل

 :اقتراح الحلول -5

  .رة الفرد على التمييز والتحديد لعدد من الفروض المقترحة لحل مشكلة ماوتتمثل في قد

 :دراسة الحلول المقترحة -6

  .بدال ممكنةإ ت وقد يكون هناك احتماال، فيتم اعتماده ومألوفاًوهنا يكون الحل واضحاً

 :بداعيةالحلول اإل -7

تفكير في حل جديد لا  ولذا يتعين،فر الحلول المألوفة وغير المالئمة لحل المشكلةاتتو قد ال

  .يخرج عن المألوف
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 عسر،األ(كما ورد عند  فقد حدد خطوات حل المشكلة ،)John Dewey(أما جون دوي 

  :كما يلي) 2000

حباط حساس باإلو اإلأ ،و التعجبأ ،و الشكأ ويعني الشعور بالمشكلة، :دراك المشكلة إ -

 .ي وعي المشكلةأ ،والفشل

 .جرائية قابلة للحلإلمشكلة وصياغتها في صورة  ويعني تحديد ا:توضيح المشكلة  -

 ويعني جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة، :توظيف الخبرات السابقة  -

واالستفادة من معلومات سابقة لها عالقة بالمشكلة يمكن االستفادة منها في وضع 

 .و حل المشكلةأفرضيات 

و التفسيرات لحل أ الفرضيات أنسب ويعني وضع :فحص الفرضيات والحلول المحتملة  -

 .و تجريبيةأالمشكلة، واختيارها بوسيلة عملية منطقية 

لى حل المشكلة، ويتضمن التقويم دمج إ ويعني الوصول :تقويم الحل والتأكد من صحته  -

  .الحلول الناتجة في بينه العقل وتعميم الحل في مواقف أخرى مشابهة

 ورد لدىكما  ،خطوات حل المشكلة  حدد)George Polya( بوليا رجن جوأفي حين 

  :حسب اآلتي) 2000 عسر،األ(

 وكذلك التعرف ،فرة والبيانات المعطاهالى المعلومات المتوإويعني التعرف : فهم المشكلة -

  .لى المطلوب والشروط التي طرحتها المشكلةإ

معطاة يجاد العالقة بين المعلومات الإويعني وضع خطة للحل، ومحاولة : التخطيط -

  .والمطلوب

نه يمكن أويعني مباشرة تنفيذ خطوات الحل، والتأكد من صحة كل خطوة، و: تنفيذ الخطة -

  .ثبات صحتهاإ



27 
 

  .ويعني مراجعة الحل والتحقق من صحته: اختبار الحل -

والذي يعتبر ، نواع العالج المعرفيأسلوب حل المشكالت من أكما يعتبر كثير من الباحثين 

وأن ، هم في تحديد نوع األستجابة للمثيرات التي يتعرض لهامدور  رد ذادراك عند الفاإل

لديه من خبرات بهدف   ويستحضر ما،موقف حل المشكلة هو موقف يواجه الفرد ويتفاعل معه

 ،لى خبرة جديدةإحتى يتمكن من الوصول ، االرتقاء في معالجته الذهنية للموقف والمشكل

  .)Blocher, 2000( والذي يمثل بدوره حالً

 ، المشكالت التي تواجههمماأ يحد من عجزه ى مهارات حل المشكالتن تدريب الفرد علإ

 من اً ويفقد كثير طويالًوقتاًهدر وربما ي . لهاةلمناسباوالمتمثل بعجزه عن تقديم الحلول 

الذاتية في قدرته على  هتء وبالتالي تقلل من كفا،وتتراكم المشكالت. هايلإالفرص هو بحاجة 

 ,Dixon and Glover مما يجعله تحت قائمة الشعور بالضعف النفسي، ل مشكالتهح

1984)(.  

  

 الدراسات السابقة 3.2

بعد الرجوع إلى األدب التربوي المنشور في المجالت العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه، 

بط بموضوع والتي تم االستفادة منها، نتناول ملخصات عن بعض من هذه الدراسات والتي ترت

الدراسات منها ول األيضم :  محاورةفي ثالثالدراسات السابقة  وستعرض .هذه الدراسة

،  والثاني يتضمن الدراسات المتعلقة بمهارات حل المشكالت،المتعلقة بالكفاءة الذاتية المدركة

ات حل ا الثالث فيشتمل على الدراسات التي تتعلق بالكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بمهارأم

  .المشكالت
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  دراسات عن الكفاءة الذاتية المدركة 1.3.2

 وحدة تطوير أثر معرفةلى إوقد هدفت هذه الدراسة  :)2013( الحمران وطالفحة دراسة

 الذاتية الكفاءة على االجغرافي مبحث تدريس في االنفعالي المعرفي التفاعل لنموذج وفقا تعليمية

 الباحثان قام الدراسة، هدف ولتحقيق. األساسي اشرالع الصف طلبة من عينة لدى المدركة

 المعرفي التفاعل نموذج وفق هاأعدا البيئية المشكالت وحدة ضمن دروس خطط بتحضير

 والني، لديفونبورت المدركة الذاتية الكفاءة استبانه باستخدام الباحثان قام ثم ومن االنفعالي،

 تابعين األساسي، العاشر الصف طلبة نم  وطالبةطالباً )112( من الدراسة عينة وتكونت

 من  بطريقة العينة العنقوديةومن خالل المعاينة ،العشوائية بالطريقة  اختيرتشعب ألربع

 مجموعتين لى إعشوائياً الشعب حيث قسمت  ،الطيبة للواء تابعتين حكوميتين مدرستين

 نموذج( وعة التجريبيةالمجم طلبة تفوق النتائج رتهوأظ .ضابطةاألخرى و تجريبية إحداهما 

 تجد ولم ومجاالته الخمس، ككل، المدركة الذاتية الكفاءة مقياس في )االنفعالي المعرفي التفاعل

 الدراسة بضرورة وأوصت الجنس، متغير إلى تعزى إحصائية داللة ذات فروقاً الدراسة

دمة لتعريفهم الخ أثناء تدريبية لهم دورات عقد خالل من النموذج هذا على المعلمين تدريب

  .تطويرها وطرق ومجاالتها المدركة الذاتية الكفاءة ميةهبأ

لى فحص العالقة المشتركة إوقد هدفت هذه الدراسة  :)2013(الوائلي، وعالء الدين دراسة 

 المستندة لنظريات ،بين متغيرات الرضا الوظيفي والكفاءة الذاتية للمعلم والممارسات التعليمية

 الذاتية للمعلم والممارسات والقوة التنبؤية للكفاءة) ة، والمعرفية االنسانيةالسلوكي(    التعلم

 .من معلمي اللغة العربية في منطقة عمان الثانية) 240(التعليمية بالرضا الوظيفي لدى عينة 

ن أ، وحصائياًإيجابية دالة إن جميع المتغيرات ارتبطت بعالقات ألى إشارت النتائج وأ

من %) 53( في تفسير ما يقارب سهمت بشكل فريد ومميزأذاتية للمعلمين تصورات الكفاءة ال
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ن كفاءة أنسانية والمعرفية، وتبين التباين في الرضا الوظيفي، تلتها الممارسات التعليمية اإل

%) 46(سهمت بشكل فريد ومميز في تفسير ما يقارب أالمعلمين في التأثير على صنع القرار 

ظيفي، تلتها كل من الكفاءة الذاتية للمعلمين في التعليم وفي ضبط من التباين في الرضا الو

دركن أ بالرضا عن عملهن وكثر شعوراًأن المعلمات مقارنه بالمعلمين كن أالطلبة، وتبين 

الستراتيجيات التعليمية لممارسة  كثرأدية مهام دورهن المهني، وأفي تأعلى كفاءة بنفسهن أ

 في مستوى الرضا حصائياًإ عن وجود فروق دالة يضاًأدراسة  وكشفت ال.حصائياًإبدرجة دالة 

الوظيفي والكفاءة الذاتية للمعلمين وممارستهم التعليمية، وتعود لمستوى المؤهل التعليمي 

 لمستويات الخبرة حصائياًإلصالح مجموعة الدراسات العليا، كما تبين عدم وجود تأثير دال 

ي لصالح مجموعة الدراسات العليا، كما تبين عدم وجود التعليمية على مقياسي المؤهل التعليم

 لمستويات الخبرة التعليمية على مقياسي الرضا والوظيفي والممارسات حصائياًإتأثير دال 

 في الكفاءة الذاتية للمعلمين تعود حصائياًإظهرت النتائج وجود فروق دالة أالتعليمية، في حين 

  .سنوات) 5-1(وعة لمستويات الخبرة التعليمية لصالح مجم

لبة جامعة ط لدىلى الكفاءة الذاتية المدركة إالتعرف حاولت الدراسة  :)2012 (علواندراسة 

 . لمتغير الجنس والتخصص الفروق في الكفاءة الذاتية المدركة تبعاًتقصيوفي العراق، بغداد 

مناصفة بين   وطالبة اختيرو بطريقة عشوائية بواقعطالباً) 300(تكونت عينة الدراسة من و

 هاعدادإقامت الباحثة بف ،داة الدراسةأأما . ةواألنسانية  العلميات من التخصص واإلناثذكورال

لقياس الكفاءة الذاتية المدركة معتمدة على المقاييس واألدبيات السابقة التي تناولت موضوع 

ظهرت أو عالية، مدركةظهرت النتائج تمتع عينة الدراسة بكفاءة ذاتية  أ.الكفاءة الذاتية المدركة

في حين ،  لمتغير الجنسحصائية في الكفاءة الذاتية المدركة تبعاًإكذلك وجود فروق ذات داللة 

  . لمتغير التخصص لصالح التخصص العلميحصائية تبعاًإوجدت فروق ذات داللة 
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لى الكشف عن مستوى الكفاءة الذاتية المدركة إ والتي هدفت :)2012(دراسة يعقوب 

  كليات جامعة الملك خالد فرع بيشةةكاديمي لدى طلبنجاز والتحصيل األها بدافعية اإلوعالقت

واستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياسي الكفاءة الذاتية المدركة . المملكة العربية السعوديةفي 

نفة آ الكليات ة من طلب وطالبةطالباً) 115( على عينة مكونه من تنجاز، وطبقودافعية اإل

ن متغير دافعية أظهرت النتائج أ و. بالطريقة المتيسرةوا اختير،)2011(، للعام الدراسية الذكر

كاديمي قد فسرا من التباين في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة ما نجاز ومتغير التحصيل األاإل

كثر المتغيرات قدرة على التنبؤ في أكاديمي كان ن متغير التحصيل األأ و،)0.679(نسبته 

  .)0.603(ذ بلغ تباينه المفسر إ ،ى الكفاءة الذاتية المدركةمستو

 جامعة طلبة لدى العلمي التفكير مستوى معرفة إلى دراسةال  هدفت):2011( المساعيد دراسة

 والسنة العامة، الذاتية الكفاءة من بكل وعالقته ، في المملكة األردنية الهاشميةالبيت آل

 وقد .الصف معلم طلبة من طالباً وطالبة (255) من دراسةال عينة وتألفت والجنس، الدراسية،

 الكفاءة لقياس استبانة : والثانية،العلمي للتفكير مقياس :األولى أداتين، الدراسة هذه في استخدم

 العلمي التفكير إيجابي بين ارتباط معامل وجود إلى الدراسة نتائج أشارت قدو. العامة الذاتية

 مستوى فيذات داللة إحصائية  اًفروق وجود التباين تحليل نتائج هرتأظ كما الذاتية، والكفاءة

، وذلك لصالح الطلبة األعلى في السنه الدراسية، المختلفة الدراسية السنوات بينالعلمي  التفكير

  .ناثبين الذكور واإلإحصائية دالة  اً أن النتائج لم تظهر فروقإال

لى بحث العالقة بين كفاءة الذات إتي هدفت وال :)2011 (عليوعبد الخالق  ودراسة خليفة

 االجتماعي على ساليب مواجهة الضغوط، وكذلك بحث تأثير كل من النوع والمستوىأو

كليهما، وقد اعتمدت المنهج الوصفي االرتباطي والوصفي المقارن، وتكونت عينة الدراسة من 

ظهرت نتائج أوقد  .)ناثإ 74 ذكور، 73(ولى بالمرحلة الثانوية  الفرقة األة من طلب)147(
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ساليب مواجهة الضغوط، أ بين الكفاءة الذاتية وحصائياًإالدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة 

 وعالقة ، بين كفاءة الذات وحل المشكلةحصائياًإة دالة بحيث وجدت عالقة ارتباطية موج

بينما لم توجد وب،  بين كفاءة الذات والتنفيس االنفعالي والتجنب والهراًحصائيإسالبة دالة 

نه ليس للنوع أظهرت النتائج أسلوب طلب الدعم والمساندة، كما أعالقة دالة بين كفاءة الذات و

 .ساليب مواجهة الضغوطأ على كل من كفاءة الذات ووالمستوى االجتماعي تاثيراً

لى الكشف عن العالقة بين الكفاءات الذاتية المدركة إ فقد هدفت :)2010(دراسة السيد 

ول الثانوي، وتحديد مدى تأثير المستوى نجاز لدى طالبات الصف األبعادها وبين الدافع لإلأب

ول من المرحلة الثانوية لكفاءاتهم الذاتية ودافعيتهم دراك طالبات الصف األإالدراسي في 

ة الذاتية المدركة بعاد الكفاءأنجاز من خالل تنبؤ بالدافع لإل عن صياغة معادلة نجاز، فضالًلإل

 وقد تكونت عينة الدراسة من .ول من المرحلة الثانوية بمدينة الطائفلدى طالبات الصف األ

لى إول الثانوي بمحافظة الطائف، وتوصلت الدراسة طالبات الصف األبين  من طالبة) 318(

نجاز للطالبات وكل من الكفاءات الذاتية المدركة وجود عالقة ارتباطية دالة بين دافعية اإل

كاديمية، والجاذبية العاطفية، ر الفيزيقي، والكفاءة األوءة االجتماعية، وكفاءة الظهالكفا(

 بين حصائياًإجمالية للذات، كذلك تبين وجود فروق دالة والكفاءة في التصرف، والقيمة اإل

 ولصالح العاديات ، والعاديات في جميع الكفاءات الذاتية المدركةالطالبات المتأخرات دراسياً

 خرات دراسياًأ بين الطالبات المتحصائياًإوجود فروق دالة وأشارت النتائج إلى . الباتمن الط

مكن صياغة معادلة تنبؤ أنجاز لصالح الطالبات العاديات، كذلك والعاديات في دافعية اإل

كاديمية، وكفاءة ألانجاز للطالبات من خالل كفاءة الظهور الفيزيقي، والكفاءة بدافعية اإل

  .جمالية للذات، والمستوى الدراسي للطالباتلقيمة اإلالتصرف، وا
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 إلى تؤدي التي والعوامل األسباب إلى  التعرفحاولت الدراسة: )2010(عبد العال دراسة 

حائل في المملكة  جامعة وطالبات لطالب السنة التحضيرية فى الداخلية الكفاءة  انخفاض

 ورفع الكفاءة اإلمكان بقدر األسباب لكت لعالج تصور وضع أجل من وذلك العربية السعودية،

 باعتباره الوصفي المنهج الدراسة، استخدمت أهداف ولتحقيق .التحضيرية للسنة الداخلية

 السنة طلبة أظهرت النتائج أن وقد. الدراسة هذه طبيعة مع يتالءم الذي المنهج العلمي

 الكفاءة انخفاض وراء تكمن العوامل التي من الكثير حددوا قد حائل بجامعة التحضيرية

 الداخلية الكفاءة انخفاض في الرئيسة المسببات أحد االقتصادية تشكل العوامل وأن الداخلية،

 أهم من علمياً المؤهلين لغير عمل توافر فرصة وكان حائل، بجامعة التحضيرية السنة لطلبة

 مسببات أحد تشكل االجتماعية أن العوامل النتائج أظهرت كما. تأثيراً االقتصادية العوامل

 أوقات باستثمار االهتمام إضافة إلى قلة التحضيرية، السنة لدى طلبة اإلنتاجية الكفاءة خفض

الدراسية  العوامل إلى أن أشارت النتائج كما .أبنائهم لمشكالت الوالدين تفهم وقلة الطلبة فراغ

وكذلك  حائل، جامعةب التحضيرية السنة لدى طلبة اإلنتاجية الكفاءة خفض مسببات إحدى هي

 التعليم عن الجامعة في الدراسة نظام واختالف رغبته بدون القسم في لقبول الطالب الحال

 ذات وفي .بالجامعة االلتحاق قبل اإلنجليزية اللغة فى بعض الطلبة ىمستو وضعف الثانوي

 طلبةلدى  الداخلية الكفاءة خفض شخصية تسبب عوامل هناك أن إلى النتائج أشارت الوقت،

 طموح مستوى الدراسة وانخفاض نحو الطلبة بعض دافعية ضعف ومنها التحضيرية، السنة

لدى  فى الكفاءة الداخلية انخفاض تسبب أسرية عوامل وجود النتائج وأضافت للدراسة، الطلبة

  .الطالق نتيجة األسرة وتفكك األسرة بمتطلبات الطالب كانشغال التحضيرية، السنة طلبة

لى معرفة مستوى الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة  إ الدراسة سعت:)2009( الزق دراسة

،  الجنس، لمتغيرات الكليةبعاً تتاوالفروق في هذا المستوى، لدى طلبة الجامعة األردنية
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طالب وطالبة من طلبة  )400(تألفت عينة الدراسة من .  والتفاعل بينهما،والمستوى الدراسي

 موزعين ،من الكليات األنسانيةاآلخر  ونصفهم ،ن الكليات العلمية نصفهم م،البكالوريوس

.  من األناث)240(و  من الذكور)160( ، منهمبالتساوي على السنوات األولى حتى الرابعة

الذي طور ألغراض الدراسة على ، وقد طبق الباحث مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة

 الدراسة أن مستوى الكفاءة الذاتيية المدركة لدى طلبة ظهرت نتائج أ.جميع أفراد العينة

 ، للمستوى الدراسيلى وجود فروق وفقاًالنتائج إشارت أكما ، متوسطةكانت ة يالجامعة األردن

دنى مستوياتها في بداية السنه الثانية من أمدركة تكون في لاتية األكاديمية اذحيث أن الكفاءة ال

ست عو. على مستوياتها في السنة الرابعةأألرتفاع لتكون في  ثم تبدأ با،الدراسة الجامعية

لى إراجع باعتباره تهم الذاتية في السنة الثانية ءسبب تدني مستوى شعور الطلبة بكفاالدراسة 

لى ضعف استراتجيات التعلم إو ، أبعض خبرات الفشل التي يمر بها الطلبة في السنة األولى

دالة إحصائياً لى عدم وجود فروق إشارت أكما .  الجامعيةلدى هؤالء الطلبة في بداية حياتهم

  . بين الجنس والمستوى الدراسي والكليةك تفاعالًلن هناأ إال ، للجنسوفقاً

 عالقة الكفاءة الذاتية المدركة بكل من إلىالتعرف حاولت الدراسة : )2009(دراسة مقدادي 

 وطالبة من طلبة البكالوريوس الباًط) 211( الشخصانية والتكيف النفسي لدى عينة مكونة من

تم ،  من الذكور)61(من األناث و )150(نهم م ،ل البيتآفي كلية العلوم التربوية في جامعة 

 ومقياس ،الشخصانية ومقياس ، استخدم الباحث مقياس الكفاءة الذاتية المدركة.قصدياًاختيارهم 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات . التكيف النفسي بعد التأكد من صدق تلك المقاييس وثباتها

ة على مقياس الفاعلية الذاتية يحصائية بين الطلبة األقل شخصانية واألكثر شخصانإداللة 

قل  بين الطلبة األدالة احصائياً كما أظهرت النتائج وجود فروق ،لصالح الطلبة األقل شخصانية

  .يفاً لصالح الطلبة األكثر تك، على مقياس الفاعلية الذاتيةتكيفاً
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لى إالدراسة فقد هدفت : ) ,2006Akanbi and Ogundokun (أكانبي وأوجوندون راسةد

لى الكفاءة الذاتية المدركة في خفض قلق االمتحان لدى إ فاعلية استراتيجية مستندة تقصي

 طبق عليهم وطالبة يدرسون التمريض، طالباً) 205(الطلبة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

لى إن المشاركين الذين تعرضوا ألى إتحان لسارسون، وقد اشارت النتائج مقياس قلق االم

كاديمي مقارنه دائهم األأ في حصائياًإ  داالًبدوا تحسناًألى الكفاءة الذاتية إالبرنامج المستند 

لى وجود تفاعل بين قلق االمتحان والكفاءة الذاتية إشارت النتائج أبالمجموعة الضابطة، و

  .كاديمياء األدى األالمدركة في مستو

لى وجود إ ) ,2003Bacchini and Magliuli( باكيني وماجليولي بينما توصلت دراسة

فضل من الطالب الذكور، كما توصلت أكاديمية لدى طالبات بالمدارس الثانوية أفاعلية ذات 

 كما قل من الطالب الذكور بالمدارس الثانوية،أ وكانت ،فاعلية ذات مدركة للفتياتلى وجود إ

جريت على عينة أ حيث  لكل من العمر والمنطقة السكنية بشكل سوي،اًيجابيإوجد تأثير دال 

تراوحت و، )ناثإ 386 ذكور، 289( جنس لل وفقاًوا اختير، مراهقاً)675(مكونه من 

الخلفيات االجتماعية من المنخفض للمتوسط، ( والمنطقة السكنية  سنة،)19-13(عمارهم بين أ

، والمدرسة )الفنون االيطالية، العلوم، واللغات(، ونوع المدرسة )للمرتبعومن المتوسط 

  . مقاييس فاعلية الذات المدركة، وطبق عليهم)الثانوية، المهنية(

استهدفت الدراسة الكشف عن دور الجنس في التي  :) ,2002Hanover( هانوفر دراسة

 وطالبة من طلبة المرحلة باًطال) 187(تطور الكفاءة الذاتية، تكونت عينة الدراسة من 

ن ألى إشارت النتائج أالجامعية، واستخدام الباحث مقياس هارتر للكفاءة الذاتية المدركة، وقد 

ن االختالفات في أ و،ساسي في تطور الكفاءة الذاتية المدركةأمتغير الجنس يقوم بدور 



35 
 

، ها للسلوك المنمط جنسياًرجاعإناث عبر الزمن يمكن الطرائق التي يتغير بموجبها الذكور واإل

 .ص الذاتيةلى الفروق في الخصائإوكذلك 

دراك الممارسات إلى فحص العالقة بين إ فقد هدفت ،) ,2001Rapoo( دراسة رابو أما

التعليمية والجنس والكفاءة الذاتية المدركة والتحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في 

ن العالقة بين ألى إشارت النتائج أ، وطالباً) 112(سة من فريقيا، وتكونت عينة الدراأجنوب 

  .حصائياًإالكفاءة والجنس كانت غير دالة 

لى إهدفت  )Landine and Stewart, 2000(  الندين وستيوارتدراسةن أفي حين 

فوق المعرفة والكفاءة الذاتية المدركة والتحصيل الدراسي،  الكشف عن العالقة بين القدرات

 أظهرت النتائجحيث  من مستوى الصف الثاني عشر، طالباً) 108(لعينة من وقد تكون ا

  .كاديمييجابية بين الكفاءة الذاتية المدركة والتحصيل األإوجود عالقة 

  

   مهارات حل المشكالتحولدراسات   2.3.2

إلى تقصي مهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعة القدس  )2013 (شاهيندراسة هدفت 

فلسطين، وتحديد االختالف في هذه المهارات بحسب بعض خصائصهم النوعية المفتوحة في 

استخدمت الدراسة المنهج . ، والمستوى الدراسي للطالب)التخصص(كالجنس، والكلية 

الوصفي القائم على وصف الواقع من خالل االستبانة التي تمتعت بدالالت صدق وثبات تسمح 

 اختيرت عينة الدراسة من طلبة الجامعة بطريقة باعتبارها مناسبة ألغراض الدراسة، حيث

طالباً ) 3,773(المعاينة العشوائية وبما يتوافق مع متغيرات الدراسة، وبلغ حجم العينة 

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة . من مجمل طلبة الجامعة) 6%(وطالبة، يمثلون ما بنسبته 

، حيث بلغ متوسط )سالبة (مهارات حل المشكالت لدى طلبة الجامعة هي دون المتوسط
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وأشارت النتائج إلى وجود فروق ). 1.09(بانحراف معياري قدره ) 2.41(درجات الطلبة 

كما . دالة إحصائياً في مجاالت مهارة حل المشكالت كافة تبعاً لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث

ية التعليمية، بينما أن الفروق كانت دالة فقط في مجال توليد بدائل الحل للمشكلة باختالف الكل

كانت الفروق في المهارات فقط ضمن مجال التوجه العام نحو المشكلة باختالف المستوى 

 .الدراسي، ولصالح الطلبة من مستوى السنة الرابعة

ثر استخدام استراتيجية حل المشكالت ألى معرفة إ فقد هدفت ،)2013( السماراتأما دراسة 

في تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة الصف العاشر في في تدريس مادة التربية الوطنية 

ربع أ وطالبة، اختيروا بالطريقة القصدية من طالباً) 141(ردن، وتكونت عينة الدراسة من األ

ظهرت أ التأكد من صدق االختبار، وقد  بعداختبار مهارات اتخاذ القرارطبق عليهم مدارس، و

ية في تنمية مهارات اتخاذ القرار، وتفوق الذكور على نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريب

  . بين مستويات التحصيلحصائياًإنه ال توجد فروق دالة أناث، وتبين اإل

 في "كورت"ثر برنامج التفكير ألى الكشف عن الدراسة إ تدفه :)2012(مصطفى دراسة 

سيوط، أحامعة تحسين مهارة حل المشالت لدى طالبات قسم تربية الطفل بكلية التربية ب

، قسمن بين طالبة) 41(عينة قدرها استخدمت الدراسة المنهج التجريبي من خالل و

حصائية بين إلى وجود فروق ذات داللة إ وقد توصلت الدراسة .المجموعتين التيبية والضابطة

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يدل على 

فضل أات حل المشكلة لدى الطالبات الالتي تدربن على برنامج التفكير كورت كانت ن مهارأ

  .قرانهن في المجموعة الضابطة الالتي لم يتدربن على البرنامجأ ما هي لدىم

 والتي هدفت إلى الوقوف على :)Farahady and Najafi, 2012 (فرهدي ونجفيدراسة 

عن الحياة، بأن أفراد المجموعة التجريبية أكثر أثر التدريب على مهارات الحياة في الرضا 
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رضاً عن الحياة مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة، لكن لم تكن هنالك فروق دالة إحصائياً بين 

واستنتجت الدراسة بأن تدريب طلبة المدارس الثانوية على مهارات الحياة . الذكور واإلناث

تواصل كان فاعالً في تحسين مستوى الرضا عن ومنها مهارة حل المشكالت واتخاذ القرار وال

  .الحياة لديهم، واعتبر ذلك مؤشراً على أثر هذه المهارات في نجاحهم وتحقيق أهدافهم

بدراسة هدفت إلى تقييم العالقة بين ) Sirin and Guzel, 2006 (سيرين وجوزيلوقام 

 تركيا، ومن -معة أتاتوركأنماط التعلم ومهارات حل المشكالت لدى طلبة كلية التربية في جا

 Problemمن الطلبة باستخدم أداة تقييم حل المشكالت) 330(خالل عينة مكونة من 

Solving Inventory (PSI) التي أعدها هيبنير وبترسون ،)Heppner and Peterson (

وأشارت النتائج إلى أن أنماط التعلم تختلف باختالف المواضيع الدراسية . 1978عام 

ت التي درسها الطلبة، فالطلبة الذين تخرجوا من برامج العلوم والرياضيات كانوا والتخصصا

. مندمجين مع أسلوب التعليم أكثر من الطلبة الذين تخرجوا من برامج العلوم االجتماعية

وأظهرت النتائج أيضاً عدم وجود عالقة بين أنماط تعلم الطلبة ومهاراتهم في حل المشكالت، 

د أن مهارات حل المشكالت ارتبطت بعالقة إيجابية مع أسلوب التعلم ومن وجهة أخرى وج

 .العكسي، وارتباطاً سلبياً مع أنماط التعلم التي تتضمن مفاهيم مجردة

 إلى اهتمام كبير لدى أصحاب )Yunis et al., 2006(يونس وزمالئه وأشارت دراسة 

رات طلبة الجامعة على حل العمل وأساتذة الجامعات والجمهور بوجه عام في ماليزيا بقد

المشكالت، باعتبارها المهارة الرئيسة التي يحتاجها خريجو الجامعات لضمان النجاح في 

من طلبة سبع جامعات حكومية ) 3,025(ومن خالل عينة حجمها . التعليم وفي مكان العمل

سنة واثنتين خاصة، وباستخدام مقياس مهارات حل المشكالت كانت الفروق لصالح طلبة ال
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األخيرة مقارنة بطلبة السنة األولى، إضافة إلى فروق دالة بين طلبة التخصصات المختلفة 

  .التي شملتها الدراسة

  

  دراسات تتعلق بالكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بمهارات حل المشكالت 3.3.2

ن لى العالقة بيإ وقد هدفت الدراسة التعرف :)2009( قيسي وقرارعةلارفوع والدراسة 

 ولتحقيق هدف الدراسة استخدم مقياس ،الكفاءة الذاتية المدركة والقدرة على حل المشكالت

) 320(الكفاءة الذاتية المدركة، ومقياس القدرة على حل المشكالت، وتكونت عينة الدراسة من 

 ن مستوى الكفاءة الذاتيةأوقد بينت النتائج  . وطالبة، من طلبة جامعة الطفيلة التقنيةطالباً

. ن مستوى الطلبة في القدرة على حل المشكالت كان متوسطاًأ، في حين المدركة كان عالياً

فراد عينة الدراسة أ بين متوسطات درجات حصائياًإوجود فروق دالة وأشارت النتائج إلى 

على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغير الجنس، ولصالح الذكور، والتخصص 

 حصائياًإ كذلك وجود فروق دالة النتائجظهرت أ ذوي التخصص العلمي، وكاديمي ولصالج األ

فراد عينة الدراسة على مقياس القدرة على حل المشكالت تعزى أبين متوسطات درجات 

كاديمي ولصالح المستوى الثالث، كما كشفت لمتغير الجنس ولصالح الذكور، وللمستوى األ

فراد عينة الدراسة على مقياس أ بين درجات ئياًحصاإالدراسة عن وجود عالقة ارتباط دالة 

  .كالتالكفاءة الذاتية المدركة ودرجاتهم على مقياس حل المش
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  تعقيب على الدراسات السابقة 4.2

جنبية واحدة تتحدث عن العالقة يبن الكفاءة الذاتية ألى دراسة إل والوصسنى للباحثة لم يت -1

الرفوع (هي دراسة ،  واحدة عربية دراسةسوى توافرلم ي، وهارات حل المشكالتمالمدركة و

 .)2009 ،قيسي وقرارعةلو

تبين من خالل الدراسات التي تحدثت عن العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركة ومهارات  -2

 على حل المشكالت ةقدرال بةثقالنه كلما كانت كفاءة الفرد الذاتية كبيرة كانت أحل المشكالت 

 .كبرأ

هة لهذه الدراسة ركزت على فئات أو شرائح أخرى من المجتمع  الدراسات المشابمعظم -3

 مثل دراسة الوائلي وعالء ،طلبة المدارس والمعلمين، ككثر من تركيزها على طلبة الجامعاتأ

 .)2010(دراسة السيد ، و)2011(دراسة خليفة وعبد الخالق وعلي ، و)2013(الدين 

 ة الدراس بعض المتغيرات التي تناولتهان عاتالدراسالتي تناولتها متغيرات في الاختالف  -4

 .ةالحالي

من الدراسات والبحوث السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة، الباحثة  توقد استفاد

وصياغة المشكلة وتحديدها، وصياغة الفروض المالئمة، وبناء أدوات القياس، وتحديد أهداف 

 على ما  فكانت هذه الدراسة تأكيداً،تهاالدراسة، واألسلوب اإلحصائي لتحليل النتائج ومناقش

  .جاء في العديد من الدراسات السابقة
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  ثالثالفصل ال

 الطريقة واإلجراءات
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  ثالثالفصل ال

__________________________________________________  

  

  الطريقة واإلجراءات

  
المدركة وعالقتها بمهارات حل الكفاءة الذاتية من أجل تحقيق هدف الدراسة وهو معرفة 

 للدراسة، عالقتها بالمتغيرات الديموغرافية ة القدس، ثم معرفةالمشكالت لدى طلبة جامع

تضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج ، الكلية، المستوى الدراسي، نوع الثانوية العامةالجنس، : وهي

، سة وصدقها وثباتهاالدراوات كما يعطي وصفاً مفصالً َألد. الدراسة، ومجتمعها وعينتها

الباحثة في استخالص نتائج استخدمتها وكذلك ِإجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي 

  .الدراسة وتحليلها

  

  منهج الدراسة  1.3

 لهذهفهو المنهج المناسب  ،ياستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباط

العالقة بين " يدرس يالمنهج الوصفي االرتباطوذلك ألن  الدراسة التربوية والنفسية،

 المتغيرات، ويصف درجة العالقة بين المتغيرات وصفاً كمياً وذلك باستخدام مقاييس كمية،

 وصف العالقات بين المتغيرات، أو استخدام هذه العالقات في يومن أغراض المنهج االرتباط

 الباحثة أن المنهج تلهذا فقد رأ ).235: 1998أبو عالم، (عمل تنبؤات تتعلق بهذه المتغيرات 

  . أهدافها بالشكل الذي يضمن الدقة والموضوعيةهذه الدراسة، ويحقق هو األنسب لياالرتباط
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  الدراسةمجتمع  2.3

) 11622(تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس، إذ بلغ عدد طلبة جامعة القدس 

، وذلك باالستناد إلى مصادر دائرة القبول 2013/2014طالباً وطالبة في العام الدراسي 

يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس للعام ) 1.3(والتسجيل في الجامعة، والجدول 

  :، وهو العام الذي طبقت فيه الدراسة2013/2014األكاديمي 

في الفصل توزيع مجتمع الدراسة والعينة حسب الجنس ): 1.3(جدول 

  2013/2014ي الثاني من العام الجامع

  %)6(العينة   المجتمع
  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

5640  5960  11600  394  306  700  
دائرة القبول والتسجيل في جامعتي القدس المفتوحة في فرع رام اهللا : المصدر

  )2013(وجامعة القدس 

  

  الدراسة عينة 3.3

  بطريقة العينة، اختيرواة القدسطلبة جامع من) 700( من  الفعليةتكونت عينة الدراسة

وقد شكلت .  حسب متغير الجنس (Stratified Random Sample)العشوائيةالطبقية 

تقريباً من المجتمع األصلي للدراسة، وتعد هذه النسبة مناسبة بحسب %) 6(العينة ما نسبته 

حية التي يكون إلى أن العينة تكون ممثلة بالبحوث المس) 1992(ما أشار إليه عودة ومكاوي 

يذكر أن . فما فوق%) 5(فيها مجتمع الدراسة بعشرات اآلالف عندما تكون نسبة التمثيل 

استبانة على المبحوثين، وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت ) 710(الباحثة قد وزعت 

استبانات بسبب عدم صالحيتها للتحليل ) 5(استبانة، استبعد منها ) 705(حصيلة الجمع إلى 
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استبانة، ) 700(إلحصائي، لتصبح عينة الدراسة التي أجري التحليل اإلحصائي عليها ا

  :يبين وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة) 1.4(والجدول 

  

تبعا لمتغيراتها المستقلة على كامل أفراد عينة الدراسة عينة الدراسة توزيع : )2.3(جدول ال

  )700=ن(

  (%)النسبة المئوية   التكرار  ويات المتغيرمست المتغيرات المستقلة
  56.3  394  ذكر

  الجنس 43.7  306  أنثى

 %100  700  المجموع

  38.9  272  علمي

  57.7  404  أدبي

 3.4  24 غير ذلك
  نوع الثانوية العامة

 %100  700  المجموع

  22.5  27  الكليات اإلنسانية

  الكلية  41.7  50  الكليات العلمية
 %100  700  المجموع

  16.1  113  سنة أولى

  30.3  212  سنة ثانية

  24.0  168 سنة ثالثة

 29.6  207  سنة رابعة فأعلى

  المستوى الدراسي

 %100  700  المجموع

  

  

  الدراسةوات أد 4.3

اعتمدت الباحثة في إعدادها ألداة الدراسة على ما استخدم في الدراسات السابقة من أدوات 

، الكلية، المستوى نوع الثانوية العامةالجنس، : رات عديدة مثلومقاييس تناولت فيها متغي

الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها  لطلبة جامعة القدس لدراسة ستبانةا نيتبثم . الدراسي
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أدوات الدراسة من مقياس الكفاءة الذاتية المدركة حيث تكونت ، بمهارات حل المشكالت

  .الفقرات التي تعالج متغيرات الدراسة النوعيةومقياس مهارات حل المشكالت اضافة الى 

  : الدراسة وخصائصها السيكومتريةمقياسيوفيما يلي وصفاً تفصيلياً لبناء 

  

  المدركةالكفاءة الذاتية مقياس : أوالً

، وذلك بعد )2009 (قرارعةوالقيسي والرفوع تخدمت الباحثة المقياس الذي قام بإعداده اس 

وقد تكون المقياس في صورته ،  والتحقق من خصائصه السيكومتريةتطويره للبيئة الفلسطينية

لتكون االستجابة للمفحوصين وطريقة المقياس  وقد صيغت فقرات .فقرة) 28(النهائية من 

الخماسي األبعاد، حيث تكون استجابة ) Likert Scale(التصحيح بحسب مقياس ليكرت 

 4( ، موافق)درجات 5( موافق جداً:  حسب التدرج اآلتيواألوزان على الفقرات المبحوث

 .)درجة 1 (، معارض بشدة)درجة 2( ، معارض)درجات(3  ، موافق إلى حد ما)درجات

المدركة، بينما تعبر كفاءة الذاتية وتعبر الدرجة المرتفعة على المقياس عن مستوى مرتفع لل

   .المدركةكفاءة الذاتية الدرجة المنخفضة على مستوى منخفض لل

  

  :المدركةالكفاءة الذاتية  السيكومترية لمقياس الخصائص

  ):(Construct Validity المدركةالكفاءة الذاتية  صدق مقياس

موافقة الخبراء على أن فقراته تقيس ما في المؤشر األول  يتمثل : على صدقةمؤشرينللمقياس 

 مجال محكماً من حملة درجة الدكتوراه في) 12(على   فقد عرض المقياس ،وضعت لقياسه

والخدمة االجتماعية، وعلم االجتماع، وأساليب ،  وعلم النفس،اإلرشاد النفسي والتربوي

، ))1(ملحق ( من جامعة القدس، وجامعة القدس المفتوحة ومناهج البحث العلميالتدريس، 
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مالحظاتهم وتوجيهاتهم حول بنود المقياس باالعتبار تعديالً وقد أخذت . إضافة إلى محكم لغوي

، وهو %)90( االتفاق بين المحكمين على عبارات االستبانة  وإضافة، حيث بلغت نسبةوحذفاً

فتمثل  ،المؤشر الثانيأما  ).383: 1998عودة، (ما يشير الى أن المقياس يتمتع بصدق مقبول 

 ويهدف هذا . ويقصد به االتساق الداخلي للمقياس، التجانس الداخلي بين الفقراتفي فحص

إلى الوصول لمدى صالحية كل فقرة من فقرات المقياس من أجل قياس النوع من الصدق 

جله، وقد حسب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة أالغرض التي أعدت من 

طالب وطالبة على كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة ) 30(االستطالعية التي بلغ قوامها 

معامل ل نتيجة هذا االختبار وبناء على .)SPSS(استخدام برنامج بالكلية للمقياس ككل، 

 العبارات التي تاالرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ككل، حذف

  . )0.05( وذلك في حدود مستوى الداللة ،)0.22(كان معامل ارتباطها أقل من 

بعد من أبعاد مقياس االرتباط بين أبعاد المقياس وبين الدرجة الكلية لكل ولمعرفة معامل 

 معامالت االرتباط بين الدرجة ت حسب، والدرجة الكلية للمقياس ككلالمدركةالكفاءة الذاتية 

  . والدرجة الكلية للمقياس ككلالمدركةالكلية لكل بعد من أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية 

  

بعاد مقياس عد من أبين الدرجة الكلية لكل ب) بيرسون( معامالت ارتباط :)3.3(جدول ال

   والدرجة الكلية للمقياسالمدركةالكفاءة الذاتية 
الكفاءة  األبعاد

 المعرفية

الكفاءة 

 االجتماعية

الكفاءة 

 الجـسـمية

 الكفاءة العامة

 0.82 0.77 0.76 0.78 معامل ارتباط بيرسون

  

 من  أن قيم معامالت االرتباط لبيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد)3.3(الجدول يتضح من 

 حيث تراوحت ما بين ،أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس ككل هي معامالت مرتفعة
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، مما يؤكد تمتع المقياس )0.01(  عند مستوى الداللةإحصائياً، وجميعها دال )0.76-0.82(

  .بدرجة مرتفعة من الصدق

  

  :المدركةالكفاءة الذاتية ثبات مقياس 

  :لتأكد من ثبات المقياساستخدمت الباحثة عدة طرق من أجل ا

استخدمت معادلة كرونباخ ألفا،  المدركة،الكفاءة الذاتية من أجل قياس مدى ثبات مقياس : أوالً

ومعادلة جتمان، ومعادلة التجزئة النصفية، للتأكد من ثبات المقياس، إذ طبقت المعادالت على 

يبين ) 4.3(والجدول . اسةمفردة من مجتمع الدر) 30(العينة االستطالعية، والتي تكونت من 

  :ثبات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة

  

  معامالت ثبات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة): 4.3(جدول ال

  الترتيب  الثبات  عدد العبارات  مقياس الثبات

  1  0.73  28  معادلة الفا كرونباخ

  

 عالية حيث بلغ كةالمدرأن معامالت ثبات مقياس الكفاءة الذاتية ) 4.3(يتضح من الجدول 

 حسب معادلة) 0.69( وبلغ ،)Cronbach's Alpha(  ألفا كرونباخحسب معادلة) 0.73(

، وهذا يدل على )Guttman (حسب معادلة) 0.70( وبلغ ،(Split-Half) التجزئة النصفية 

  .أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق النهائي للدراسة

اختبر ثبات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة من خالل تطبيق المقياس على عينة  :ثانياً

 وحسب ، وطالبة من طلبة جامعة القدس وخارج عينة الدراسةطالباً )(30استطالعية قوامها 
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ثبات بلغ معامل  و،يوماً )14(ثبات األداة باعادة تطبيق المقياس على نفس العينة بعد فترة 

  .)0.73 (األداة

 مهارات حل المشكالتمقياس : ثانياً

 في ضوء االطالع على الدراسات السابقة واألدوات مهارات حل المشكالتطورت مقياس ل

مجموعة لقياس مهارات حل المشكالت، والتي تعني ، )2013(المستخدمة فيها كدراسة شاهين 

سبق له تعلمها، والمهارات العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدماً المعلومات والمعارف التي 

التي اكتسبها في التغلب على موقف بشكل جديد، وغير مألوف له في السيطرة عليه، 

 قامت الباحثة ببناء المقياس وإعادة تقنينه على البيئة الفلسطينية وقد.  لهوالوصول إلى حل

هذا المفهوم وهو  وتعريفها اإلجرائي للمهارة حل المشكالتاستناداً إلى فهمها لإلطار النظري 

 وقد .بشكل جديدأو مشكلة في التغلب على موقف الطالب المهارات التي اكتسبها  مجموعة

وقد ، فقرة وكل فقرة تمثل مهارة من مهارات حل المشكالت) 26(بلغت عدد  فقرات المقياس 

لتكون االستجابة للمفحوصين وطريقة التصحيح بحسب مقياس ليكرت المقياس صيغت فقرات 

)Likert Scale ( الخماسي األبعاد، حيث تكون استجابة المبحوث على الفقرات بالموافقة

  موافق إلى حد ما، )درجات 4( ، موافق)درجات 5( موافق جداً: حسب التدرج اآلتي

وقد بنيت الفقرات باالتجاه . )درجة 1 (، معارض بشدة)درجة 2( ، معارض)درجات(3

ة عن كفاءة في حل المشكالت، أما الدرجة المنخفضة حيث تعبر الدرجة المرتفعاإليجابي، 

  . حل المشكالتات نقص في مهار فتعبر عن

 

 

  



48 
 

  :صدق المقياس
 وذلك بعرض المقياس على ،استخدمت الباحثة صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي

والخدمة ،  وعلم النفس،اإلرشاد النفسي والتربوي من ذوى االختصاص محكماً) 12(

 من جامعة القدس، ومناهج البحث العلميعية، وعلم االجتماع، وأساليب التدريس، االجتما

 بهدف التأكد من مناسبة ،))1(رقم (كما هو ظاهر في ملحق  ،وجامعة القدس المفتوحة

  عن وقد اعتمد على نسبة اتفاق ال تقل.المقياس لما أعدت من أجله، وسالمة صياغة الفقرات

جمعوا على حذف تلك الفقرات التي أأخذ بآراء المحكمين الذين حيث ، بين المحكمين%) 80(

شغل نفسي أعندما تواجهني مشكلة فإنني ال :  فقرات، وهي3 (ال تنسجم مع أهداف الدراسة

صر على تنفيذ الحل الذي توصلت إليه حتى عندما يظهر لي ، أبتقييم الحلول التي أتوصل إليها

 وإعادة صياغة ،)حددهاأعرف بالضبط كيف أمشكلة ال عندما تواجهني ة، فشله في حل المشكل

 التجانس  كما قامت الباحثة بفحص.حيث تم التعديل في ضوء مقترحاتهم بعض الفقرات،

، ويهدف هذا النوع من الصدق إلى الوصول لمدى صالحية كل فقرة من الداخلي بين الفقرات

د حسب معامل االرتباط بين جله، وقأفقرات المقياس من أجل قياس الغرض التي أعدت من 

طالب وطالبة على كل فقرة من ) 30(درجات أفراد العينة االستطالعية التي بلغ قوامها 

 وقد حصلت الباحثة .)SPSS(استخدام برنامج بفقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ككل، 

لدرجة الكلية نتيجة هذا االختبار على معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس وا

 العبارات التي كان معامل ارتباطها تللمقياس ككل، وبناء على النتيجة التي حصلت عليها حذف

  .)0.05( وذلك في حدود مستوى الداللة ،)0.22(أقل من 
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  :ثبات المقياس

  : كما هو آٍتمهارات حل المشكالت،مقياس استخدمت الباحثة عدة طرق للتأكد من ثبات 

 حيث طبق المقياس على عينة ،)Test-Retest Method(دة االختبار طريقة إعا :أوالً

من المرشدين التربويين، لم يتم تضمينهم في عينة الدراسة ) 30(استطالعية مكونة من 

يوماً بين التطبيقين، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون بين ) 14( قدره األصلية وبفرق زمني

  .و معامل مرتفع ويمكن الوثوق به وه،)0.85( درجات مرتي التطبيق، وقد بلغ

، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة )Consistency( ثبات التجانس الداخلي :ثانياً

االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدمت الباحثة 

 ،)0.84( لفاأ وقد بلغت قيمة معامل ارتباط). Cronbach Alpha( )كرونباخ ألفا(طريقة 

 .وهو معامل ارتباط مرتفع يمكن الوثوق به

 فقرات المقياس إلى تحيث قسم، )Split-Half Method( طريقة التجزئة النصفية: ثالثاً

 واحتوى ،...)، 5، 3، 1( قسمين متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية

 ثم استخرج معامل االرتباط بين ،...)، 6، 4، 2(القسم الثاني على الفقرات الزوجية لالستبانة 

  حيث بلغ معامل الثبات الكلي،)310: 2002ملحم، ( الدرجات الفردية والدرجات الزوجية

  . وهذا يعتبر معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية،)0.83(

  

   تطبيق الدراسة إجراءات5.3

  :اءات الدراسة وفق الخطوات اآلتيةمن أجل تنفيذ الدراسة، قامت الباحثة بإجر

  .تحديد مجتمع الدراسة -1

 .تحديد عينة الدراسة، واختيارها -2
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بناء أدوات الدراسة من خالل مراجعة األدب التربوي المنشور في هذا المجال،  -3

 .واإلجراءات المالئمة التي قامت بها الباحثة

 .حساب معايير الصدق والثبات ألداة الدراسة -4

 .ى عينة الدراسةتطبيق األدوات عل -5

 .جمع البيانات وترميزها وإدخالها في الحاسوب -6

  .معالجة البيانات واستخالص النتائج والتوصيات -7

  

   متغيرات الدراسة 6.3

   

  : المستقلةالمتغيرات

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة اآلتية

  .ذكر، أنثى: الجنس

  . ادبي، غير ذلك،علمي: نوع الثانوية العامة

  .علمية، انسشانية: ليةالك

  . سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة:المستوى الدراسي

  

  :المتغيرات التابعة

الكفاءة وتمثلت في استجابات أفراد عينة الدراسة على مقاييس الدراسة والمتمثلة بمقياس 

  .الذاتية المدركة، ومقياس مهارات حل المشكالت
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  المعالجة اإلحصائية  7.3

) SPSS(جل معالجة البيانات استخدمتت برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية من أ

  :اآلتيةالمعالجات اإلحصائية  وذلك باستخدام

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة .1

لفحص الفرضيات المتعلقة ) Independent t-Test(للمجموعات المستقلة ) ت(اختبار  .2

 .يرات الجنسبمتغ

لفحص الفرضية المتعلقة ) One-Way Analysis Variance(تحليل التباين األحادي  .3

 .بدراسة متغير نوع الثانوية العامة، الكلية، المستوى الدراسي

 .بين المتوسطات الحسابية  للمقارنات البعديةLSDاختبار  .4

  .اس صدق الفقرات واختبار الفرضياتمعامل ارتباط بيرسون لقي .5
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة

  
يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة             

والتحقق من صحة فرضياتها، ومن أجل التأكد من اعتدالية التوزيع لبيانات العينة مـن أجـل                

 اسـتخدم اختبـار     ،ة التي سيتم استخدامها الختبار فرضيات الدراسـة       تحديد الطرق اإلحصائي  

 .التوزيع الطبيعي

   نتائج الدراسة 1.4

  السؤال األولنتائج  1.1.4

  ؟ة القدسطلبة جامع الكفاءة الذاتية المدركة لدى درجةما 

النسب المئوية ودرجة و استخرجت المتوسطات الحسابية ،األوللإلجابة عن سؤال الدراسة 

 استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل منو الستجابات المبحوثين، ،كفاءة الذاتية المدركةال

 الكفاءة الذاتية المدركة، ودرجةالنسب المئوية وواالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات

ترتيب األبعاد تبعاً ) 5.4(، بينما يبين الجدول ذلك بينت) 4.4، 1.4،2.4،3.4 (لوالجداو

على األدب السابق والدراسات ذات اعتمدت الدراسة وقد  . الكفاءة الذاتية المدركةلدرجة

الرفوع والقيسي  (النحو اآلتيعلى الكفاءة درجة  لتقدير مستويات الصلة لتحديد خمسة

  :)2009وقرارعة، 

وتتمثل في الحاصلين على متوسط حسابي ، فئة مستوى كفاءة مرتفعة جداً: المستوى األول -

 ).4.2 (أكثر من
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-3.4أكثر من (قع بين المتوسط الحسابي توفئة مستوى كفاءة مرتفعة،  :المستوى الثاني -

4.2 .( 

-2.6أكثر من (قع بين المتوسط الحسابي توفئة مستوى كفاءة متوسطة،  :الثالثالمستوى  -

3.4 .( 

-1.8أكثر من (قع بين المتوسط الحسابي توفئة مستوى كفاءة منخفضة، : الرابعالمستوى  -

2.6 .( 

فئة مستوى كفاءة منخفضة جداً، وتتمثل في الحاصلين على متوسط : الخامسالمستوى  -

   .فأقل) 1.8(حسابي 

  

    :الكفاءة المعرفيةمجال  -1

الكفاءة  والنسب المئوية واالنحراف المعياري ودرجة المتوسطات الحسابية ):.1(جدول ال

  حسب درجة الكفاءة مرتبة تنازلياً  ة القدس لدى طلبة جامعالمعرفية

سل
سل
الت

  

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الكفاءة
 مرتفعة  0.87  3.91  أقدر أن لدي درجة من الذكاء كما هي عند اآلخرين  1
أمتلك أفكاراً متنوعة حول كيفية التعامل مع المشكالت التي   2

  تواجهني

 مرتفعة  1.04  3.75

 متوسطة  0.86  3.38  رراتي الدراسيةأحقق نتائج جيدة في مق  3
 متوسطة  1.15  3.26  أعتقد أنني أقوم بواجباتي الدراسية بالشكل المطلوب  4
 متوسطة  1.08  3.05  أنسى ما أتعلمه  5
 متوسطة  1.12  2.80  أجد صعوبة في اإلجابة على أسئلة المحاضر  6
 متوسطة  1.12  2.80  أجد صعوبة في متابعة مصادر المعلومات  7
  منخفضة 1.13  2.51 د صعوبة في فهم ما أقرأهأج  8

 متوسطة  0.48  3.18  الدرجة الكلية لمجال الكفاءة المعرفية
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جامعة القدس كانت مرتفعـة     الكفاءة المعرفية لدى طلبة     درجة  أن  ) 1.4(يتضح من الجدول    

، حيث بلغت  قيمة المتوسط الحسابي على هذه الفقـرات علـى التـوالي               )1،2(على الفقرات   

 حيث تراوحـت  قيمـة المتوسـط         ،)7-3(، وكانت متوسطة على الفقرات      )3.75،  3.91(

 حيـث   ،)8( وكانت منخفضة على الفقرة      ،)2.80-3.38(الحسابي على هذه الفقرات ما بين       

، وكانت الدرجة الكلية لمجال الكفـاءة       )2.50(بلغت  قيمة المتوسط الحسابي على هذه الفقرة         

لمجال فقد كانت متوسطة، حيث بلغت قيمة متوسـط  الحـسابي            على جميع فقرات ا   المعرفية  

  ).3.18(الستجابات المبحوثين 

  

    :الكفاءة االجتماعيةمجال  -2

الكفاءة  والنسب المئوية واالنحراف المعياري ودرجة المتوسطات الحسابية ):.2(جدول ال

  مرتبة تنازلياً حسب درجة الكفاءة ة القدس لدى طلبة جامعاالجتماعية

سل
سل
الت

  

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الكفاءة
 مرتفعة  0.93  4.19  أمتلك القدرة على احترام اآلخرين ومراعاة مشاعرهم  1
 مرتفعة  0.99  4.08  لدي عدد من األصدقاء  2
 مرتفعة  0.91  3.98  أتمتع بشعبية بين زمالئي  3
 مرتفعة  0.96  3.96  أتعاون مع الجميع وأعمل بروح الفريق  4
 مرتفعة  0.97  3.94  أتواصل بفاعلية مع زمالئي في كل المواقف   5
 مرتفعة  0.97  3.92  أشعر أنني مهم بالنسبة لزمالئي  6
 منخفضة 1.30  2.27 أجد صعوبة في إقامة الصداقات  7

 مرتفعة  0.55  3.76  الدرجة الكلية لمجال الكفاءة االجتماعية

  

جامعة القدس كانت مرتفعة    الكفاءة االجتماعية لدى طلبة     رجة  دأن  ) 2.4(يتضح من الجدول    

، حيث تراوحت  قيمة المتوسط الحسابي على هذه الفقـرات مـا بـين               )6-1(على الفقرات   

 حيث بلغت  قيمة المتوسط الحسابي علـى         ،)7(وكانت منخفضة على الفقرة     ) 3.92-4.19(
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على جميع فقرات المجال فقد     ة االجتماعية   ما الدرجة الكلية لمجال الكفاء     أ ،)2.27(هذه الفقرة   

  ).3.76(كانت مرتفعة، حيث بلغت قيمة متوسط  الحسابي الستجابات المبحوثين 

    :الكفاءة الجسميةمجال  -3

الكفاءة  والنسب المئوية  واالنحراف المعياري ودرجة المتوسطات الحسابية ):.3(جدول ال

  نازلياً حسب درجة الكفاءة  مرتبة ت ة القدس لدى طلبة جامعالجسمية

سل
سل
الت

  

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري

درجة 

الكفاءة   

 مرتفعة   1.02  4.00  أشعر أنني أتمتع بمظهر الئق  1
 مرتفعة  1.10  3.85  أتمنى أن أكون أفضل مما أنا عليه في مجال الرياضة  2
 مرتفعة  0.99  3.70  لدي قدرات جسدية مناسبة  3
 مرتفعة  1.04  3.60  ى أن أبعاد جسمي مناسبةأر  4
 مرتفعة  1.25  3.42  أمارس بعض األلعاب الرياضية  5
 مرتفعة 1.06  3.41 يبدو لي أن جسمي ال يختلف عن أجسام زمالئي  6

 مرتفعة  0.65  3.66  الدرجة الكلية لمجال الكفاءة الجسمية

جامعة القدس كانت مرتفعـة      الكفاءة الجسمية لدى طلبة   درجة  أن  ) 3.4(يتضح من الجدول    

، حيث تراوحت  قيمة المتوسط الحسابي على هذه الفقرات ما بين            )6-1(على جميع الفقرات    

على جميع فقرات المجـال فقـد       ما الدرجة الكلية لمجال الكفاءة الجسمية       ، أ )4.00 -3.41(

  ).3.66(كانت مرتفعة، حيث بلغت قيمة متوسط  الحسابي الستجابات المبحوثين 

    :الكفاءة العامةمجال  -4

الكفاءة  والنسب المئوية واالنحراف المعياري ودرجة المتوسطات الحسابية ):.4(جدول ال

  مرتبة تنازلياً حسب درجة الكفاءة  ة القدس لدى طلبة جامعالعامة

سل
سل
الت

  

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الكفاءة
 مرتفعة  0.96  4.09  لدي إحساس بالثقة بنفسي  1
 مرتفعة  1.00  3.94  أشعر بالرضا عن ذاتي وأتقبلها  2
 مرتفعة  0.90  3.90  أتصرف بشكل مناسب في المواقف واألحداث  3
 مرتفعة  1.16  3.79  أشعر أنني أريد تغيير أشياء في نفسي لو استطعت  4
 متوسطة  1.06  3.38  من السهل علي تحقيق أهدافي  5
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سل
سل
الت

  

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الكفاءة
 متوسطة  1.21  2.98  تي في إنجاز أعماليأنا غير راٍض عن طريق  6
 متوسطة 1.22  2.83 أنا غير متأكد من أنني جيد بالنسبة لآلخرين  7

 مرتفعة  0.53  3.56  الدرجة الكلية لبعد الكفاءة العامة

جامعة القدس كانـت مرتفعـة      الكفاءة العامة لدى طلبة     درجة  أن  ) 4.4(يتضح من الجدول    

ت قيمة المتوسط الحسابي على هـذه الفقـرات مـا بـين             ، حيث تراوح  )4-1(على الفقرات   

 حيـث بلغـت  قيمـة المتوسـط          ،)7،  6،  5(وكانت متوسطة على الفقرات     ) 3.79-4.09(

ما الدرجة الكليـة لمجـال       أ ،)3.38،  2.98،  2.83(الحسابي على هذه الفقرات على التوالي       

لغت قيمة متوسط الحـسابي     على جميع فقرات المجال فقد كانت مرتفعة، حيث ب        الكفاءة العامة   

  ).3.56(الستجابات المبحوثين 

ة طلبة جامعالكفاءة الذاتية المدركة لدى والدرجة الكلية حسب درجة ترتيب األبعاد  -5

  :القدس

ة طلبة جامعالكفاءة الذاتية المدركة لدى والدرجة الكلية حسب ترتيب األبعاد ): 5.4(جدول ال

    القدس
 المتوسط  االبعاد  الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  درجة الكفاءة

  متوسطة  0.48  3.18  الكفاءة المعرفية  1
 مرتفعة  0.55  3.76  الكفاءة االجتمـاعية  2
 مرتفعة  0.65  3.66  الكفاءة الجسمية  3
 مرتفعة  0.53  3.56  الكفاءة العامة  4

 مرتفعة 0.38  3.54 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية المدركة   



58 
 

3.1836

3.7635
3.6635

3.561 3.5429

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8
الآــفــــاءة الــمــــعـــــــرفـــــــيـــــــة

الآــفــــاءة االجــــتـــمــــاعـــيـــــــــة

الآــفــــاءة الــجـــســـــمــيــــة

الآــفــــاءة الـــــعــــــــامــــــــة

الدرجة الآلية للآفاءة الذاتية المدرآة 

  
ة طلبة جامعالكفاءة الذاتية المدركة لدى والدرجة الكلية حسب مستوى ترتيب األبعاد يوضح ) 1(شكل 

  القدس
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  :ما يلي) 5.4(يتضح من خالل الجدول 

كانت مرتفعة حيث بلغـت     ة القدس   طلبة جامع للكفاءة الذاتية المدركة لدى      الدرجة الكلية أن   -1

بي الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميع الفقـرات لجميـع           قيمة المتوسط الحسا  

  ).3.54(األبعاد 

  :جاءت على النحو التاليالكفاءة الذاتية المدركة أن ترتيب األبعاد تبعا لمستوى  -2

  الكفاءة االجتماعية: المرتبة األولى

  الكفاءة الجسمية: المرتبة الثانية

  الكفاءة العامة: المرتبة الثالة

  الكفاءة المعرفية: ة الرابعةالمرتب

  

  السؤال الثانينتائج  2.1.4

  ؟ة القدس طلبة جامعلدىمهارات حل المشكالت  درجةا م 

  واالنحرافات المعيارية استخرجت المتوسطات الحسابية،الثانيلإلجابة عن سؤال الدراسة 

زلياً حسب ت تنارتبالستجابات المبحوثين و ،مهارات حل المشكالتالنسب المئوية ودرجة و

اعتمدت الدراسة  وقد .)6.4(ضح في الجدول مو، وذلك كما هو مهارات حل المشكالت درجة

 لتقدير مستويات على الدراسات السابقة ذات الصلة واألدوات المستخدمة فيها لتحديد خمسة

  :)2009الرفوع والقيسي وقرارعة،  (النحو اآلتيعلى  مهارات حل المشكالت

وتتمثل في ،  مستوى كفاءة مرتفعة جداً في مهارات حل المشكالتفئة :المستوى األول  -

 ).4.2(الحاصلين على متوسط حسابي أكثر من 
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قع بين المتوسط تو فئة مستوى كفاءة مرتفعة في مهارات حل المشكالت، :المستوى الثاني  -

 ). 4.2-3.4أكثر من (الحسابي 

قع بين المتوسط تو حل المشكالت،فئة مستوى كفاءة متوسطة في مهارات  :الثالثالمستوى   -

 ). 3.4-2.6أكثر من (الحسابي 

قع بين المتوسط توفئة مستوى كفاءة منخفضة في مهارات حل المشكالت، : الرابعالمستوى   -

 ).2.6-1.8أكثر من (الحسابي 

فئة مستوى كفاءة منخفضة جداً في مهارات حل المشكالت، وتتمثل فـي            : الخامسالمستوى    -

 .  فأقل) 1.8(متوسط حسابي الحاصلين على 

   

والنسب المئوية ودرجة  واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية ):.6(جدول ال

 مرتبة تنازلياً حسب درجة مهارات حل ة القدسلدى طلبة جامعمهارات حل المشكالت 

  المشكالت

سل
سل
الت

  

  

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مهارات حل 

  المشكالت

 مرتفعة جداً  0.84  4.21  عندما تواجهني مشكلة، أحدد أوالً ما هي المشكلة بالضبط  1
 مرتفعة  0.79  4.05  عندما تواجهني مشكلة، أحاول تحديد ما الذي سبب هذه المشكلة  2
 مرتفعة  0.79  4.02  مشكلة) يسبب(أبقى متفتح الذهن حول ما يمكن أن يحدث   3
 مرتفعة  0.83  3.97   قبل محاولة حل المشكلةأحاول الحصول على كل الحقائق  4
 مرتفعة  0.83  3.96  عندما تواجهني مشكلة، أبحث فيما هو قائم وما يجب أن يكون  5
 مرتفعة  0.92  3.94  عندما أقوم بحل مشكلة، أنظر إلى جميع الحلول الممكنة  6
 ةمرتفع  0.94  3.91  أقارن بين كل الحلول الممكنة الختيار أفضل حل لمشكلتي  7
 مرتفعة  0.91  3.90  إنني أنظر لألمام محاوالً منع المشكالت قبل حدوثها  8
نظرتي (أنظر إلى المشكلة من خالل وجهات نظر متعددة ومختلفة   9

  ..)الخاصة، أصدقائي، والدي،

 مرتفعة  0.94  3.86

 مرتفعة .890  3.85  الخطأ/ أذا لم يكن الحل فاعالً، أحاول معرفة ما هو الخلل  10
 مرتفعة  0.93  3.84  نظر لكافة النتائج المحتملة لكل حل ممكن للمشكلةأ  11
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سل
سل
الت

  

  

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مهارات حل 

  المشكالت

عند مقارنة الحلول الممكنة للمشكلة، أنظر إلى كيفية تأثير كل حل   12

  على األشخاص المعنيين

 مرتفعة  0.87  3.84

 مرتفعة  0.97  3.80  أنظر إلى المشكالت باعتبارها شيء طبيعي في حياة اإلنسان  13
 الطرق الممكنة ألتعرف على البدائل المختلفة لحل أبحث بشتى  14

  المشكلة

 مرتفعة  0.98  3.79

 مرتفعة  0.90  3.788  بعد اختيار أحد بدائل الحل للمشكلة، أبدأ بتنفيذ الحل  15
 مرتفعة  0.95  3.76  أحاول النظر في النتائج على المدى الطويل لكل حل ممكن للمشكلة  16
 مرتفعة  1.00  3.74  حاول حالً آخر للمشكلةإذا لم يكن الحل فاعالً، أ  17
بعد اختيار أحد بدائل الحل للمشكلة، أفكر فيه فترة محددة قبل البدء   18

  .في تنفيذه

 مرتفعة  0.96  3.68

 مرتفعة  0.95  3.66  عندما أقوم بحل مشكلة، أفعل أول ما يتبادر لذهني لحلها  19
 مرتفعة  1.01  3.61  لوراءحال البدء في تنفيذ للحل للمشكلة، ال أنظر ل  20
 مرتفعة  1.02  3.60  عندما أقوم بحل مشكلة، أختار أسهل الحلول  21
عندما تواجهني مشكلة، أفعل ما قمت به سابقاً إليجاد حل لمثل هذه   22

  المشكلة

 مرتفعة  0.95  3.57

 مرتفعة  0.96  3.55  بعد حلي للمشكلة، أعود خطوة للوراء ألرى كيف يعمل الحل  23
 متوسطة  1.38  3.34  ل إلى الشك في قراري بعد أن أتخذهأمي  24
 متوسطة  1.13  3.18  أجد تفكيري محصوراً في حل واحد للمشكلة  25
 متوسطة 1.24 3.09 عندما تواجهني مشكلة، أنتظر دون تصرف على أمل أن تمر وتزول  26

 مرتفعة  0.44  3.75  الدرجة الكلية لمهارات حل المشكالت

     

لـدى طلبـة جامعـة القـدس        مهارات حل المشكالت       درجة  أن  ) 6.4(دول  يتضح من الج  

، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي السـتجابات  )1( على الفقرة كانت مرتفعة جداً المفتوحة    

ة         كانت درجـة    ، وقد   )4.21(المبحوثين على هذه الفقرة      ارات حل المشكالت مرتفع علـى  مه

سط الحسابي الستجابات المبحـوثين علـى هـذه    ، حيث تراوحت قيمة المتو  )23-3(الفقرات  

متوسـطة علـى    كانت درجة مهارات حل المـشكالت       وقد  ). 4.05-3.55(الفقرات ما بين    

، حيث تراوحت قيمة المتوسط الحسابي الستجابات المبحوثين علـى هـذه            )26-24(الفقرات  
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على جميـع  ت لدرجة مهارات حل المشكال، أما الدرجة الكلية )3.34-3.09(الفقرات ما بين   

فقرات المقياس فقد كانت مرتفعة، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي الستجابات المبحـوثين             

  ).3.75(على هذه الفقرات 

   نتائج فرضيات الدراسة 3.1.4

  

   نتائج الفرضية األولى1.3.1.4

الكفاءة في درجة ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .تبعاً لمتغير الجنس  المدركة لدى طلبة جامعة القدسالذاتية

 Independent(لمجموعتين مستقلتين ) ت( استخدم اختبار،األولىومن أجل فحص الفرضية 

t-test(،  ضح في الجدول موكما هو).47(.  

  

الكفاءة الذاتية المدركة لدى لداللة الفروق في درجة ) ت(نتائج اختبار ): 7.4(الجدول 

  تبعاً لمتغير الجنس ة القدسطلبة جامع
                                          الجنس  )306= ن  (انثى   )394= ن (ذكر 

  

               األبعاد 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

  )ت(

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 المحسوب

الكــفــــاءة 

 الــمــــعـــــــرفـــــــيـــــــة

3.20  0.50  3.16  0.44  1.21  0.22  

الكــفــــاءة 

  االجــــتـــمــــاعـــيـــــــــة

3.74  0.56  3.79  0.54  1.06-  0.29  

  *0.02  2.23  0.59  3.60  0.68  3.71  الكــفــــاءة الــجـــســـــمــيــــة

الكــفــــاءة 

  الـــــعــــــــامــــــــة

3.59  0.56  3.52  0.48  1.76  0.07  

 0.12 1.56 0.36 3.52 0.40 3.56 لكلية للكفاءة الذاتية المدركة الدرجة ا
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 عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة وجود) 7.4(يتضح من الجدول 

)0.05α≤(  حيث بلغت قيمة مهارات حل المشكالتودرجة الكفاءة الذاتية المدركة بين درجة ،

ينما بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب من العينة  ب،)0.42(معامل ارتباط بيرسون بينهما 

 ت، وعليه فقد رفض)≥0.05α(  وهي أقل من مستوى الداللة المحدد للدراسة،)0.00(

الكفاءة دت درجة اأي أنه كلما ز ،طردية موجبةوقد كانت هذه العالقة  الفرضية الصفرية،

  .الذاتية المدركة تزداد مهارات حل المشكالت

   الفرضية الثانية نتائج2.3.1.4

الكفاءة الذاتية في درجة ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  . تبعاً لمتغير نوع الثانوية العامةالمدركة لدى طلبة جامعة القدس

، استخرجت المتوسطات الحسابية تبعاً لمتغير نوع الثانوية الثانيةومن أجل فحص الفرضية 

لى داللة إ للتعرف )One-Way ANOVA(ثم استخدم تحليل التباين األحادي العامة، ومن 

 نوع الثانوية  تبعاً لمتغيرالكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدسالفروق في درجة 

  :تبينان ذلك) 9.4(و) 8.4(والجدوالن العامة، 

  

 ة لدى طلبة جامعة القدسالكفاءة الذاتية المدرك المتوسطات الحسابية لدرجة): 8.4(جدول ال

  نوع الثانوية العامة تبعاً لمتغير
  نوع الثانوية العامة  غير ذلك  ادبي  علمي

  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

  3.15  3.18  3.20  الكــفاءة المـعـرفـية

  3.85  3.81  3.69  الكــفاءة االجـتماعية

  3.94  3.70  3.58  الكفاءة الجسمية

  3.57  3.58  3.53  الكفاءة العامة

 3.62 3.57 3.50 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية المدركة 
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ومن أجل معرفـة إن     . وجود فروق بين المتوسطات الحسابية    ) 8.4(يتضح من خالل الجدول     

كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية، استخدم اختبار تحليل التباين األحادي              

)One-Way ANOVA( ، والجدول)يوضح ذلك) 9.4:  

  

  

الكفاءة الذاتية المدركة الفروق في درجة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة ): 9.4(جدول ال

  نوع الثانوية العامة تبعاً لمتغير لدى طلبة جامعة القدس
نوع الثانوية : المتغير

  العامة

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

المحسوبة 

ستوى م

  الداللة 
0.09  2  0.05  

158.73  697  
الكــفاءة 

  المـعـرفـية

  

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  699  158.82  المجموع
0.23 
 

0.20  
  

0.82  
  

2.67  2  1.33  
211.09  697  

 الكــفاءة 

  االجـتماعية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  699  213.76  المجموع
0.30 
 

4.40  
  

0.01**  
  

4.09  2  2.05  
289.20  697  

  بين المجموعات  الكفاءة الجسمية

  داخل المجموعات

  699  293.29  المجموع
0.42  
  

4.93  
  

0.00*  
  

0.37  2  0.18  
196.11  697  

  الكفاءة العامة
  

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  699  196.48  المجموع
0.28  
  

0.65  
  

0.52  
  

0.90  2  0.45  
99.86  697  

ة للكفاءة الدرجة الكلي

  الذاتية المدركة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  699  100.76  المجموع
0.14  

  

3.15  
  

0.04*  
  

 )α≤ 0.01(دال إحصائياً عند مستوى )   ** α≤ 0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

  

الكفـاءة  (لغت على األبعـاد     أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد ب      ) 9.4(يتضح من الجدول    

، وهذه القيم أكبر مـن قيمـة مـستوى          )0.52،  0.82( على التوالي    )المعرفية، الكفاءة العامة  

ال توجد فروق   أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه        ). α≤0.05(الداللة المحدد للدراسة    
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 أما بالنـسبة لألبعـاد      على هذه األبعاد،  ) α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       

للكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة      والدرجة الكلية     )الكفاءة االجتماعية، الكفاءة الجسمية   (

، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب عليهـا علـى           نوع الثانوية العامة   تبعاً لمتغير  القدس

 الداللـة المحـدد للدراسـة       ، وهذه القيم أقل من قيمة مستوى      ).040،  0.00،  0.01(التوالي  

)α≤0.05(              أي أننا نرفض الفرضية الصفرية على هذه األبعاد وعلى الدرجة الكلية بمعنـى ،

تباين األحـادي    أتبع تحليل ال    ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق       .وجود فروق جوهرية  

  :يبين ذلك) 10.4(الجدول و ، للمقارنات البعدية)LSD( أقل فرق دال باختبار

  

الكفاءة ( على األبعادلداللة الفروق  للمقارنات البعدية LSD نتائج اختبار):10.4 (جدوللا

للكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة والدرجة الكلية ) االجتماعية، الكفاءة الجسمية

  نوع الثانوية العامة  لمتغيرتبعاً القدس

 مستوى الداللة ب-أ ب أ المقياس

 علمي 000. *0.12402-أدبي

 170. 0.15879-ذلكغير

 أدبي 000. 0*12402.علمي

 760. 0.03477-ذلكغير

 170. 158790.علمي

 الكــفــــاءة

االجــــتـــمــــاعـــ

 يـــــــــة

 ذلك غير

 760. 034770.أدبي

 علمي 020. *0.11708-أدبي

 010. *0.35368-لكذغير

 أدبي 020. 0*11708.علمي

 080. 0.23659-ذلكغير

 010. 0*35368.علمي

 الكــفــــاءة

الــجـــســـــمــيــ

 ــة

 ذلك غير

 080. 236590.أدبي

الذاتيةللكفاءة الكلية الدرجة 020. *0.06757-أدبي

  المدركة

 علمي

 120. -0.12386-ذلكغير
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 أدبي 020. 0*06757.علمي

 470. 0.05629-ذلكغير

 ذلك غير 120. 123860.علمي

 0.47 056290.أدبي
* The mean difference is significant at the 0.05 level.

  

  :ما يلي) 10.4(يتضح من خالل نتائج الجدول    

  .   علميلصالح علمي وأدبي، بين الكفاءة االجتماعية  وجود فروق في درجة .1

  .علميلصالح علمي  وأدبي، بين  الجسمية الكفاءة وجود فروق في درجة .2

  .  علميلصالح علمي وغير ذلك، بين الكفاءة الجسمية وجود فروق في درجة  3.

  .  علميلصالح علمي  وأدبي، بين الكلية للكفاءة الذاتية المدركة وجود فروق في درجة . 4

   نتائج الفرضية الثالثة3.3.1.4

الكفاءة في درجة ) α≤0.05( مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على

  .تبعاً لمتغير الكلية الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس

 Independent(لمجموعتين مستقلتين ) ت(، استخدم اختبارثالثةومن أجل فحص الفرضية ال

t-test(،  ضح في الجدول موكما هو)11.4(.  

الكفاءة الذاتية المدركة لدى فروق في درجة لداللة ال) ت(نتائج اختبار ): 11.4(الجدول 

  تبعاً لمتغير الكلية طلبة جامعة القدس
= ن(الكليات اإلنسانية 

374(  

= ن(الكليات العلمية 

326(  
  الكلية

  

  االنحراف  المتوسط االنحراف  المتوسط               المقاييس  

  )ت(

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 المحسوب

  0.16  -1.40  0.49  3.21  0.46  3.16  ةالكــفاءة المـعـرفـي

  *0.00  3.46  0.57  3.69  0.53  3.83  الكــفاءة االجـتماعية

  *0.00  3.42  0.67  3.57  0.62  3.74  الكفاءة الجسمية

  0.10  1.62  0.54  3.53  0.52  3.59  الكفاءة العامة

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 

 المدركة 

3.58 0.37 3.50 0.39 2.84 0.00* 

  )α≤0.05(ال إحصائياً عند مستوى د* 
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الكفاءة (أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على األبعاد ) 11.4(ضح من الجدول تي

، وهذه القيم أكبر من )0.10، 0.16( على التوالي تبعاً لمتغير الكلية) المعرفية، الكفاءة العامة

 أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال أي). α≤0.05(قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

الكفاءة االجتماعية، الكفاءة (، أما بالنسبة لألبعاد تبعاً لمتغير الكليةتوجد فروق على هذه األبعاد 

للكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير والدرجة الكلية ) الجسمية

، وهذه القيم )0.00، 0.00، 0.00(المحسوب على التوالي قد بلغت قيم مستوى الداللة  فالكلية،

، أي أننا نرفض الفرضية الصفرية )α≤0.05(أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

للكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس القائلة بمعنى وجود فروق على الدرجة الكلية 

نسانية في جامعة وكانت الفروق لصالح طلبة الكليات اإلهذه األبعاد،  الكلية وعلى تبعاً لمتغير

  .القدس

   نتائج الفرضية الرابعة 4.3.1.4 

في درجة الكفاءة الذاتية ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  . لمتغير المستوى الدراسي تبعاًالمدركة لدى طلبة جامعة القدس

المستوى ، استخرجت المتوسطات الحسابية تبعاً لمتغير نوع بعةراومن أجل فحص الفرضية ال

لى داللة إ للتعرف )One-Way ANOVA( ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي الدراسي،

 المستوى  تبعاً لمتغيرالكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدسالفروق في درجة 

  : ذلكتبينان) 13.4(و) 12.4( والجدوالن الدراسي،

الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة  المتوسطات الحسابية لدرجة): 12.4(جدول ال

  المستوى الدراسي تبعاً لمتغير جامعة القدس
سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  سنة أولى

 فأعلى
  المستوى الدراسي

  المتوسط  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

 3.14  3.19  3.20  3.22  الكــفاءة المـعـرفـية

 3.83  3.69  3.74  3.77  الكــفاءة االجـتماعية

 3.71  3.64  3.66  3.62  الكفاءة الجسمية

 3.62  3.55  3.54  3.50  الكفاءة العامة

 3.58  3.52  3.54  3.53 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية المدركة 
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 إن  ومن أجل معرفة  . وجود فروق بين المتوسطات الحسابية    ) 12.4(يتضح من خالل الجدول     

كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية، استخدم اختبار تحليل التباين األحادي              

)One-Way ANOVA( ، والجدول)يوضح ذلك) 13.4:  

  

الكفاءة الذاتية الفروق في درجة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة ): 13.4(جدول ال

  المستوى الدراسي تبعاً لمتغير المدركة لدى طلبة جامعة القدس
المستوى : المتغير

  الدراسي

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

 الداللة 
0.54  3  0.18  

158.28  696  
الكــفاءة 

  المـعـرفـية

  

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع
158.82  699  

0.23 
 

0.80  
  

0.49  
  

1.92  3  0.64  
211.83  696  

ــفاءة  الك

  االجـتماعية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع
213.76  699  

0.30 
 

2.10  
  

0.09  
  

0.77  3  0.26  
292.52  696  

  بين المجموعات  الكفاءة الجسمية

  داخل المجموعات

  المجموع
293.29  699  

0.42  
  

0.61  
  

0.61  
  

1.27  3  0.42  
195.21  696  

  الكفاءة العامة
  

   المجموعاتبين

  داخل المجموعات

  المجموع
196.48  699  

0.28  
  

1.50  
  

0.21  
  

0.38  3  0.13  
100.38  696  

الدرجة الكلية 

للكفاءة الذاتية 

  المدركة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع
100.76  699  

0.14  
  

0.88  
  

0.45  
  

  

الكفاءة (أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على األبعاد ) 13.4(يتضح من الجدول 

 للكفاءة ، وعلى الدرجة الكلية )المعرفية، الكفاءة االجتماعية، الكفاءة الجسمية، الكفاءة العامة

، 0.49( على التوالي تبعاً لمتغير المستوى الدراسي الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس

، وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة )0.45، 0.21، 0.61، 0.09
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)α≤0.05 .( الكفاءة أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق في درجة

 على الدرجة الكلية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس

  .وعلى جميع األبعاد

  

  تائج الفرضية الخامسة  ن5.3.1.4

في درجة مهارات حل ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  . لمتغير الجنستبعاً  طلبة جامعة القدسالمشكالت لدى

ـ ومن أجل فحـص الفرضـية ال       لمجمـوعتين مـستقلتين    ) ت(سة، اسـتخدم اختبـار    خام

)Independent t-test(،  ضح في الجدولموكما هو) .414(. 

  

 طلبة مهارات حل المشكالت لدىلداللة الفروق في درجة ) ت(نتائج اختبار ): 14.4(الجدول 

   لمتغير الجنستبعاً جامعة القدس
                         الجنس  )306= ن  (انثى   )394= ن (ذكر 

  

               

  االنحراف المتوسط االنحراف  المتوسط

  )ت(

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 المحسوب

الدرجة الكلية لمهارات حل 

 المشكالت  

3.76  0.47 3.73  0.41 0.88 0.37 

  

مهارات لأن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على الدرجة الكلية           ) 14.4(يتضح من الجدول    

، وهذه القيم أكبـر مـن قيمـة         )0.37 ( لمتغير الجنس  تبعاً طلبة جامعة القدس   حل المشكالت لدى  

، أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنـه ال توجـد      )α≤0.05(مستوى الداللة المحدد للدراسة     

  . لمتغير الجنستبعاً طلبة جامعة القدس مهارات حل المشكالت لدىفروق في درجة 
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   نتائج الفرضية السادسة2.3.1.4

في درجة مهارات حل ) α≤0.05(ى مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عل

  . لمتغير الجنستبعاً  طلبة جامعة القدسالمشكالت لدى

لمجمـوعتين مـستقلتين    ) ت(ومن أجل فحـص الفرضـية الـسادسة، اسـتخدم اختبـار           

)Independent t-test(،  ضح في الجدول موكما هو).415(. 

  

 مهارات حل المشكالت  لدى في درجة لداللة الفروق) ت(نتائج اختبار ): 15.4(الجدول 

   لمتغير الجنستبعاً طلبة جامعة القدس
                       الجنس  )306= ن  (انثى   )394= ن (ذكر 

  

               

  االنحراف المتوسط االنحراف  المتوسط

  )ت(

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 المحسوب

الكلية لمهارات حل الدرجة 

 المشكالت  

3.76  0.47 3.73  0.41 0.88 0.37 

  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على الدرجة الكلية ) 15.4(يتضح من الجدول 

 وهذه القيم أكبر ،)0.37 ( لمتغير الجنستبعاً طلبة جامعة القدس مهارات حل المشكالت لدىل

، أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة )α≤0.05(اسة من قيمة مستوى الداللة المحدد للدر

 لمتغير تبعاً طلبة جامعة القدس مهارات حل المشكالت لدىبأنه ال توجد فروق في درجة 

  .الجنس

 

   نتائج الفرضية السابعة3.3.1.4

في درجة مهارات حل ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

 . لمتغير الكليةتبعاً  طلبة جامعة القدسالمشكالت لدى
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 لمجمـوعتين مـستقلتين   ) ت( اسـتخدم اختبـار    ، الـسابعة  ومن أجـل فحـص الفرضـية      

)Independent t-test(  ضح في الجدول موكما هو).416.(  

 طلبة مهارات حل المشكالت لدىلداللة الفروق في درجة ) ت( نتائج اختبار ):16.4(الجدول 

  تغير الكليةتبعا لم جامعة القدس
  الكلية )326= ن(الكليات العلمية  )374= ن( الكليات االنسانية

  
 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
  )ت(

المحسوبة

مستوى 

  الداللة

المحسوب
الدرجة الكلية لمهارات 

 حل المشكالت  
3.81 0.45 3.69 0.43 3.58 0.00** 

  )α≤ 0,01( عند مستوى  دال إحصائياً**

  

 أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على الدرجة الكلية ) 16.4(ح من الجدول يتض

 وهذه القيم أقل من ،)0.00 ( لمتغير الكليةتبعاً طلبة جامعة القدس لمهارات حل المشكالت لدى

 أي أننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة ،)α≤ 0,05(قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

 لمتغير تبعاً طلبة جامعة القدس مهارات حل المشكالت لدىد فروق في درجة بأنه ال توج

   .نسانية وكانت الفروق لصالح طلبة الكليات اإل،الكلية

  
 
   نتائج الفرضية الثامنة2.3.1.4

مهارات حل في درجة ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

 . لمتغير المستوى الدراسيتبعاً س طلبة جامعة القدالمشكالت لدى

 لمتغير المستوى  المتوسطات الحسابية تبعاًت استخرج الثامنة،ومن أجل فحص الفرضية 

لى داللة إ للتعرف )One-Way ANOVA( ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي ،الدراسي

المستوى   لمتغيرتبعاً طلبة جامعة القدس مهارات حل المشكالت لدىالفروق في درجة 

  : ذلكانتبين) 18.4(و )17.4 (نوالجدوال ،الدراسي
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 طلبة جامعة مهارات حل المشكالت لدى  المتوسطات الحسابية لدرجة):17.4 (جدولال

  المستوى الدراسي  لمتغيرتبعاً القدس
 المستوى الدراسي سنة رابعة فأآثر سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

 وسطالمت المتوسط  المتوسط المتوسط 

 3.78 3.75 3.75 3.68الدرجة الكلية لمهارات حل المشكالت  

  

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن         ) 17.4( يتضح من خالل الجدول   

 استخدم اختبار تحليل التباين األحادي       ،كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية       

)One-Way ANOVA(،  والجدول)يوضح ذلك) 18.4:  

  

مهارات حل المشكالت   نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة ):18.4(جدول ال

  المستوى الدراسي  لمتغيرتبعاً  طلبة جامعة القدسلدى
مجموع  مصدر التباين المستوى الدراسي

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

  "ف"
المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

0.883 3 0.29 
135.65 696 

جة الكلية لمهارات الدر

 حل المشكالت  

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 699 136.53 المجموع
0.20  

 

1.51  
 

0.21  
 

  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على الدرجـة الكليـة            ) 18.4(يتضح من الجدول    

 وهذه  ،)0.21 (المستوى الدراسي   لمتغير عاً تب طلبة جامعة القدس   لمهارات حل المشكالت لدى   

 أي أننـا نقبـل الفرضـية        ،)α≤0.05(القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسـة          

  لمتغيـر   تبعـاً  طلبة جامعة القـدس    لمهارات حل المشكالت لدى   الصفرية على الدرجة الكلية     

   .المستوى الدراسي
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   نتائج الفرضية التاسعة3.3.1.4

بين درجة الكفاءة ) ≥0.05α(  توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة        ال

 . لدى طلبة جامعة القدسالذاتية المدركة ودرجة مهارات حل المشكالت 

يبـين  ) 19.4( والجـدول  ، استخدم معامل ارتباط بيرسون   التاسعة،ومن أجل فحص الفرضية     

  :ذلك

  

ارتباط بيرسون بين درجة الكفاءة الذاتية المدركة ودرجة  نتائج معامل :)19.4(جدول ال

  لدى طلبة جامعة القدسمهارات حل المشكالت 

  معامل االرتباط  الكفاءة الذاتية

 الكلية الدرجة

   حل لمهارات

المجال المعرفي المشكالت

المجال 

 االجتماعي

المجال 

 الجسمي

مجال الكفاءة 

 العامة

 الدرجة

 الكلية

اط معامل االرتب  0.132** 0.17** 0.18** 0.50** 0.42** 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  )α≤ 0,01( عند مستوى دال إحصائياً**  

     

 لـة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية علـى مـستوى الدال          ) 19.4(يتضح من الجدول    

)0.05α≤ (       مهارات حـل   الكلية ل درجة  البين درجة الكفاءة الذاتية المدركة وجميع المجاالت و

 بمـستوى داللـة     ،بينمـا ) 0.42(المشكالت، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بينهما         

 ت، وعليـه فقـد رفـض      )≥0.05α( وهي أقل من مستوى الداللة المحدد للدراسـة          ،)0.00(

أي أنه كلما ازدادت درجة الكفـاءة        قد كانت هذه العالقة طردية موجبة،     و الفرضية الصفرية، 

  .الذاتية المدركة تزداد مهارات حل المشكالت
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 
  

المدركة ومهارات حل المشكالت لدى عالقة بين كفاءة الذات طبيعة الهدفت الدراسة تقصي 

مستوى كل من كفاءة الذات المدركة ومهارات حل المشكالت، تحديد  و،طلبة جامعة القدس

نوع الثانوية العامة، ولجنس، ا : مثل، باختالف عدد من المتغيرات النوعية فيهماالفروقو

مفاهيم النظرية من خالل توضيح ال، وذلك ، والمستوى الدراسي للطالب)التخصص(الكلية و

وصوالً  التي تم التوصل إليها في الفصل الرابع واالستنتاجاتفي الفصل الثاني من الدراسة 

من ثم  الفصل تفسير ومناقشة النتائج، وهذا فييعرض وس. إلى تفسير شامل لنتائج الدراسة

  .نتائجهذه ال من التوصيات في ضوء استخالص عدد

  

  ئلة الدراسةسأمناقشة النتائج المتعلقة ب 1.5

  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.5

  ؟ ة القدسطلبة جامع الكفاءة الذاتية المدركة لدى درجةما 

كانت مرتفعـة   ة القدس   طلبة جامع للكفاءة الذاتية المدركة لدى      الدرجة الكلية أظهرت النتائج أن    

فحوصين على جميع الفقـرات     حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي الكلية لمتوسط استجابات الم        

ة في       ترتيب  وجاء  ). 3.54(لجميع األبعاد    اءة االجتماعي اءة  المرتبـة األولـى، يليـه       الكف الكف

ة           اءة المعرفي رًا الكف ة، وأخي  تبين الكفاءة المعرفيةمجال   وعلى مستوى    .الجسمية، ثم الكفاءة العام
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طلبة يقدرون درجـة الـذكاء      ن ال أجاءت بدرجة متوسطة على الدرجة الكلية، حيث تبين         ها  أن

حول كيفية التعامل مع المشكالت التي تـواجههم،         متنوعه   فكاراًأأنهم يمتلكون   والخاصة بهم،   

بالشكل المطلوب، ونسيان   التعليمية  ن اعتقادهم بأنهم يقومون بواجباتهم      أبدرجة عالية، في حين     

 . ما يتعلمونه جاء بدرجة متوسطة

ن أ االجتماعية فجاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة، حيث تبين أما فيما يتعلق بمجال الكفاءة

نهم يتمتعون بشعبية عالية أخرين ومراعاة مشاعرهم، والطلبة يمتلكون القدرة على احترام اآل

  .صدقاءعند زمالئهم، ولهم الكثير من األ

جامعة القدس جاءت بدرجة مرتفعة على الكفاءة الجسمية لدى طلبة درجة ن أفي حين 

نهم أن الطلبة يعتقدون بأن لديهم قدرات جسمية عالية، وأيع فقرات المحور، وهذا يعني جم

  .لعاب الرياضيةنهم يمارسون بعض األأيتمتعون بمظهر الئق، و

ن الطلبة لديهم أ أي وعلى مستوى الكفاءة العامة، فقد جاءت بعض الفقرات بدرجة عالية،

ن بعض أ، في حين قبلهاتوالذات ا عن بالرضنهم يشعرون وأ بأنفسهم،إحساس بالثقة 

هداف لدى الطلبة جاءت ن سهولة تحديد األأالفقرات جاءت بدرجة متوسطة، حي تبين 

هداف ليس عالية عند الجميع، كذلك حصلت ن القدرة على تحديد األأبدرجة متوسطة، أي 

ن أ وهذا يعني قل متوسط حسابي،أعلى " أنا غير متأكد من أنني جيد بالنسبة لآلخرين"الفقرة 

  .مقارنة بأقرانهم اآلخريننهم جيدون أ يرونالطلبة 

ن الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس جاءت بدرجة مرتفعة، أباحثة لترى او

نهم يمتلكون القدرات التي أاتهم، وو ذن طلبة جامعة القدس، يدركون جيداًأوهذا يعني 

نفسهم بشكل الئق، ويتمتعون بثقة أنهم يرون أ، وة مالئمقامة عالقات اجتماعيةتؤهلهم إل

فراد كانت ن مستوى الكفاءة الذاتية المدركة من قبل األأ  جميعاًوالتي بينت، ).نفسهمأعالية ب
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 بعد  قد طرأ على مستوى كفاءة الذات المدركةن هناك تحسنأتتناسب مع قدراتهم، و

 كذلك تبين من خالل .ل المطلوبدراك ذواتهم بالشكإاستخدام برامج معينة تمكنهم من 

ن الكفاءة االجتماعية لدى طلبة جامعة القدس جاءت بدرجة عالية، وهذا أالنتائج السابقة 

خرين والتفاعل ن قدرات طلبة جامعة القدس في تكوين الصداقات واحترام اآلأيعني 

ت المجتمع،  لديهم القدرة على التعامل مع جميع مكوناهنأ، أي هي قدرات مرتفعةالمجتمعي 

وفئاته المختلفة، ويمكنهم التواصل الفعال مع زمالئهم في الجامعة، وتوافقت هذه النتيجة مع 

  ).2010(دراسة السيد 

 لكفاءته الذاتية بتقييمه لقدرته على تحقيق مستوى الطالب في جامعة القدسإدراك ويرتبط 

ل على الخبرة والشهادة  كتحقيق عالمات عالية في االمتحانات والحصو،معين من اإلنجاز

  التي تواجهه خالل المرحلة الجامعية، سواءبقدرته على التحكم باألحداث وكذلك ،الجامعية

طبيعة المدركة يتأثر بمستوى الكفاءة الذاتية ما أن ك . بحياته اليوميةمأالمتعلقة بالدراسة 

قدار الجهد الذي سيبذله، ، والهدف الذي يسعى الفرد إلى تحقيقه وموالمهام التي يؤديها العمل

وفي أسلوب تفكيره، وفي مقدار التوتر الذي سيعانيه في تكيفه مع مطالب البيئة التي 

لدى هنالك تصورات وأحكام واقعية  هنأن هذه النتائج توضح أيمكن القول  وهنا .يواجهها

هم تلى قدرإضافة إاتهم، وقدرتهم على التحكم في تصرفاتهم، وطلبة جامعة القدس حول ذ

على تكوين المعارف العامة، والعالقات االجتماعية، والتمتع بأناقة كاملة فيما يتعلق بالشكل 

هداف العامة المتمثلة في الدراسة، الخارجي، والمظهر العام للطالب، كذلك تحقيق األ

  .لى تحقيقهإوالحصول على الشهادة الجامعية، وهي الهدف العام الذي يسعى الطلبة 
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  قشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمنا 2.1.5

  ؟ة القدس طلبة جامعلدىمهارات حل المشكالت  درجةما 

على جميع فقـرات    لمهارات حل المشكالت    الدرجة الكلية   ن  أظهرت النتائج للسؤال الثاني أ    

 قد كانت مرتفعة، حيث بلغت قيمـة المتوسـط الحـسابي             لدى طلبة جامعة القدس    المقياس

عندما تـواجهني مـشكلة،     "وقد سجلت الفقرة    . )3.74(ثين على هذه الفقرات     الستجابات المبحو 

ن قدرات طلبة جامعـة     أ، وهذا يعني    جابة بدرجة مرتفعة جداً   إ" أحدد أوالً ما هي المشكلة بالضبط     

ي مشكلة تواجههم علـى صـعيد       أمكانات حل   إن لديهم   أالقدس في حل المشكالت عالية، و     

لى الوراء، ويؤكد ذلـك     إاجههم يحاولون حلها، وال ينظرون      ي مشكلة تو  أن  أالدراسة، حيث   

قـل  أعلـى   " عندما تواجهني مشكلة، أنتظر دون تصرف على أمل أن تمـر وتـزول            "حصول الفقرة   

 للمـشكلة،    عاماً ن يكون هناك حالً   أن طلبة جامعة القدس ال تنظرون       أي  أمتوسط حسابي،   

ن الحـصول علـى     أشكلة، ويمكن اعتبار    لى البحث عن الحلول المناسبة للم     إنما يبادرون   إ

لى تحسين وضعه   إنما تدفعه   إعالمة غير مناسبة في االمتحان، ال تقلل من عزيمة الطالب،             

 للمشكلة يبحثـون عـن      ومع ذلك فإنهم عندما يختارون حلوالً     . كاديمي في المرحلة التالية   األ

قوم بحـل مـشكلة، أختـار       عندما أ "سهل الحلو للمشكلة، ويؤكد هذا التحليل حصول الفقرة         أ

 ،)2013(على متوسط حسابي مرتفع، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شـاهين            " أسهل الحلول 

  .)2006(سيرين وجوزيل  ودراسة ،)2012(فرهدي ونجفي ودراسة 
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  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.5

  نتائج الفرضية األولى 1.2.5

الكفاءة في درجة ) α≤0.05(على مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  .تبعاً لمتغير الجنس الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس

 الذاتية المدركة لدى طلبة     كفاءةبينت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في الدرجة الكلية لل           

اءة الجسمية فقط، وكانـت     ، وقد ظهر هناك فروق في مجال الكف       تبعاً لمتغير الجنس   جامعة القدس 

 هي أعلى منهـا لـدى       الذكورالفروق لصالح الطلبة الذكور، وهذا يعني أن الكفاءة الجسمية لدى           

  .اإلناث

ويمكن تفسير ذلك باعتبار أن اإلناث يمتلكن الجمال واالهتمام بالشكل الخارجي أكثر من الذكور،              

خارجي مقارنة بالذكور الذين يعتبرون أن      فهن الجنس الناعم، وهذا يعطيهن ثقة أكبر في المظهر ال         

، لذا فإن أية نتيجة دون ذلك ستقلل الكفاءة الذاتية لـدى            الجمال هو من سمات اإلناث وليس الذكور      

  ..اإلناث

  

  نتائج الفرضية الثانية 2.2.5

الكفاءة الذاتية  في درجة   ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          

  . تبعاً لمتغير نوع الثانوية العامةلدى طلبة جامعة القدسالمدركة 

علمي  وأدبي،   بين  الكلية للكفاءة الذاتية المدركة الكلية      فروق في درجة     أظهرت النتائج وجود  

لـصالح  علمـي وأدبـي،     بين  الكفاءة االجتماعية   درجة  علمي، ووجود فروق دالة في      لصالح  

كمـا  . علميلصالح  علمي  وأدبي،    بين  الجسمية  الكفاءة  وجود فروق في درجة     علمي، كذلك   
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لـصالح  علمي وغيـر ذلـك،      بين  الكفاءة الجسمية   وجود فروق في درجة     أشارت النتائج إلى    

  .علمي

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن طلبة الفرع العلمي يمتلكون قدرات أعلى من طلبة الفرع األدبي               

الي وجود الفروق فـي الدرجـة الكليـة         على المستوى المعرفي، والمستوى االجتماعي، وبالت     

لذا ترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية في ظل واقع الفروق في نمـط              .  لكفاءة الذات المدركة  

وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج      . التفكير ونظرة الطالب في الفروع العلمية تجاه قدراته وإمكاناته        

  .)2009( قيسي وقرارعةالورفوع ال، وكذلك مع نتائج دراسة )2012 (علواندراسة 

  

  نتائج الفرضية الثالثة 3.2.5

الكفـاءة  فـي درجـة     ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          

  .تبعاً لمتغير الكلية الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس

ى طلبة جامعة للكفاءة الذاتية المدركة لدبينت النتائج أنه توجد فروق على الدرجة الكلية 

األبعاد كافة للكفاءة الذاتية، وكانت الفروق لصالح طلبة  القدس تبعاً لمتغير الكلية وعلى

  . الكليات اإلنسانية في جامعة القدس

ويمكن تفسير هذه النتيجة باعتبار أن طلبة العلوم اإلنسانية يمكن أن يمتلكوا معارف متنوعه، 

عرفة العامة، وكذلك لديهم القدرة على تكوين ولديهم الفرصة الكافية للحصول على الم

الصداقات، والعالقات االجتماعية بين بعضهم البعض وبدجة أعلى من أقرانهم في الكليات 

األخرى، لذلك كانت الكفاءة الذاتية المدركة لديهم أعلى مما هي لدى طلبة التخصصات 

  .العلمية
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  نتائج الفرضية الرابعة  5.2.5

في درجة الكفاءة الذاتية    ) α≤0.05(ة إحصائية على مستوى الداللة      ال توجد فروق ذات دالل    

  . لمتغير المستوى الدراسي تبعاًالمدركة لدى طلبة جامعة القدس

للكفاءة الذاتية المدركة لدى بينت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في الدرجة الكلية 

وهذا . وكذلك الحال على جميع األبعاد، تبعاً لمتغير المستوى الدراسي طلبة جامعة القدس

يعني أن جميع المستويات الدراسية من السنه األولى إلى السنه الرابعة، يمتلكون الكفاءة الذاتية 

نفسها، أو يتشابهون في امتالك المعرفة ذاتها، وكذلك في تكوين الصداقات والعالقات 

وتختلف نتيجة هذه الدراسة . لجسماالجتماعية، إضافة إلى درجة الثقة في المظهر الخارجي ل

التي أظهرت بأن الكفاءة المدركة لدى الطلبة في السنه األولى ) 2009(مع نتائج دراسة الزق 

والثانية تكون درجتها منخفضة، وتبدأ باالرتفاع بعد السنه الثالثة والرابعة، كذلك بينت دراسة 

 هم أعلى درجة في الكفاءة الذاتية  أن طلبة السنه الثالثة)2009( قيسي وقرارعةالرفوع وال

  . المدركة من طلبة السنتين األولى والثانية

وحسب النتائج الواردة، تعتقد الباحثة أنه ليس هناك عالقة بين سنوات الدراسة والكفاءة 

  .الذاتية

  

  نتائج الفرضية الخامسة  5.2.5

 درجة مهارات حل في) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  . لمتغير الجنستبعاً  طلبة جامعة القدسالمشكالت لدى

 تبعاً طلبة جامعة القدس مهارات حل المشكالت لدىبينت النتائج أنه ال توجد فروق في درجة 

، أي أن قدرات الطالبات والطلبة في حل المشكالت متساوية، ويتصرف كال لمتغير الجنس
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تيار طرق حل المشكلة، ومتابعتها، بنفس الخطوات، مع الطرفين الذكور واإلناث في اخ

  .اختالفات قد تكون بسيطة وفي كافية للداللة اإلحصائية

وترى الباحثة أن حل المشكالت يكون ضمن خطوات معينة ومحدده، وغالباً ما يكون من 

  . السهل حل المشكالت بالطرق العادية والتي يعرفها أغلب األفراد

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة ، )2012(فرهدي ونجفي لدراسة دراسة وقد اتفقت مع هذه ا

، والتي بينت أن اإلناث كن أكثر قدرة على حل المشكالت من الذكور، في )2013(شاهين 

  .أن الذكور أكثر قدرة على حل المشكالت من اإلناث) 2012(حين بينت دراسة مصطفى 

  

         نتائج الفرضية السادسة  6.2.5

مهارات حـل   في درجة   ) α≤0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة         ال ت 

  .نوع الثانوية العامة لمتغير تبعاً  طلبة جامعة القدسالمشكالت لدى

علمـي وأدبـي،    بـين   الكلية لمهارات حل المشكالت     وجود فروق في درجة     وضحت النتائج   

  .علميلصالح 

 طلبة الفرع العلمي يمتلكون قدرات أعلى من طلبة الفرع          ويمكن تفسير هذه النتيجة باعتبار أن     

األدبي في حل المشكالت، النهم يستخدمون مهارات التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد أكثر من             

طلبة الفرع األدبي، كذلك فإن طلبة الفرع العلمي، يتم تدريسهم مواد مثل الرياضيات والفيزياء              

فرع األدبي، وهذا يعزز لديهم خطوات حل المشكالت والمسائل         بدرجة أكثر اتساعاً من طلبة ال     

  . الرياضية بأكثر من طريقة
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  نتائج الفرضية السابعة  7.2.5

في درجـة مهـارات حـل       ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          

  .الكلية لمتغير تبعاً  طلبة جامعة القدسالمشكالت لدى

د فروق دالة إحصائياً في درجة مهارات حل المشكالت باختالف الكلية أظهرت النتائج وجو

  .، وكانت الفروق لصالح طلبة الكليات اإلنسانيةللطالب في جامعة القدس) التخصص(

ويمكن تفسير هذه النتيجة باعتبار أن طلبة العلوم اإلنسانية يستخدمون مهارات حل المشكالت 

بة الكليات العلمية، الذين قد يستخدمون طرقاً أكثر تعقيداً، بالطرق العادية البسيطة أكثر من طل

فهم يتعاملون مع مقررات تستدعي استخدام مهارات عليا في حل المشكالت، وهذا بدوره قد 

يشعرهم بأنهم ال يمتلكون القدر الكافي من هذه المهارات، ورغم أنهم قد يكونون يمتلكونها 

  .يةبدرجة أعلى من طلبة الكليات اإلنسان

  

  نتائج الفرضية الثامنة  8.2.5

مهارات حـل   في درجة   ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          

  .المستوى الدراسي لمتغير تبعاً  طلبة جامعة القدسالمشكالت لدى

بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذت داللة إحصائية في درجة مهارات حل المشكالت تبعاً 

 المستوى الدراسي، وهذا يعني أن طرق حل المشكالت عند كافة المستويات الدراسية لمتغير

هي متشابهة تقريباً، وبالتالي عدم قدرة العملية التعليمية وأنشطتها على تطوير مهارات الطلبة 

في حل المشكالت مع تقدم مستواهم الدراسي، والحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية وطرائق 

  . بحيث تركز على أسلوب حل المشكالت ومهاراتهالتدريس، 
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التي بينت أن هناك اختالف في ) 2013(وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة شاهين 

  .درجة مهارات حل المشكالت تعزى لمتغير المستوى الدراسي، ولصالح طلبة السنه الرابعة

 

  نتائج الفرضية التاسعة  9.2.5

بين درجة الكفـاءة    ) ≥0.05α( داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال توجد عالقة ارتباط ذات    

  .لدى طلبة جامعة القدسالذاتية المدركة ودرجة مهارات حل المشكالت 

وضحت نتائج هذه الفرضية أن هناك عالقة طردية موجبة بين الكفاءة الذاتية المدركة، وبين 

الكفاءة الذاتية دت درجة اا زأي أنه كلم،  لدى طلبة جامعة القدسمهارات حل المشكالت

  .المدركة تزداد مهارات حل المشكالت لديهم

وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية، فكلما كان لدى الطالب القدرة والكفاءة واإلمكانات 

مقدار لديه، وتحديد تحديد واكتساب الخبرات على التخطيط، واختيار النشاطات المناسبة، و

ف التعليمية الضاغطة، كلما في مواجهة المواقو النشاط والمثابرة الجهد الذي قد يبذله في

كان لديه القدرة على حل المشكالت التي يواجهها في المواقف المختلفة، سواء أكان ذلك 

  .على صعيد دراسته أم على صعيد حياته الشخصية

وعبد خليفة ، ودراسة )2009(قيسي وقرارعة الالرفوع ووتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

  ).2011(الخالق وعلي 
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   والتوصياتاالستنتاجات 3.5

   االستنتاجات1.3.5

  :تيةن تقدم االستنتاجات اآلأيمكن للدراسة 

ن الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس، قد جاءت أبينت نتائج الدراسة  -

ات ن طلبة جامعة القدس يمتلكون الكثير من القدرأبدرجة عالية، وهذا يعني 

 .والمهارات المعرفية واالجتماعية، ولديهم الثقة في مظهرهم الخارجي

 مختلفة لحل المشكالت، ن طلبة جامعة القدس يمتلكون طرقاًأبينت نتائج الدراسة  -

 . ن درجة مهارات حل المشكالت لدى طلبة الجامعة قد جاءت بدرجة عاليةأحيث 

بين الكفاءة الذاتية المدركة، وحل  طردية موجبة ن هناك عالقةأبينت نتائج الدراسة  -

نه كلما زادت الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة، كلما كانت لديهم أي أالمشكالت، 

 . فضلأالقدرة على حل المشكالت بشكل 

حصائية في الكفاءة الذاتية المدركة لدى إنه ال توجد فروق ذات داللة أبينت النتائج  -

 .)الجنس، والمستوى الدراسي(طلبة جامعة القدس تعزى لمتغيرات 

حصائية في الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة إد فروق ذات داللة وبينت النتائج وج -

  .)نوع الثانوية العامةوالكلية، (جامعة القدس تعزى لمتغيرات 

حل المشكالت لدى مهارات حصائية في إنه ال توجد فروق ذات داللة أبينت النتائج  -

  .)المستوى الدراسيوالجنس، ( لمتغيرات طلبة جامعة القدس تعزى
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حل المشكالت لدى طلبة مهارات حصائية في إد فروق ذات داللة وبينت النتائج وج -

  .)نوع الثانوية العامةوالكلية، (جامعة القدس تعزى لمتغيرات 

  

  التوصيات  1.3.5

  :ن توصي بما يأتيأيمكن للدراسة 

دى طلبة الجامعة من خالل استخدام العمل على تعزيز الكفاءة الذاتية المدركة ل -

لى تفعيل الكفاءة المعرفية واالجتماعية، إرشادية المختلفة، والسعي البرامج اإل

، ن يدركها الطالب الجامعيأوالجسمية، وغيرها ممن الكفاءات المتلفة التي يجب 

 .والحفاظ على المستوى المرتفع للكفاءة الذاتية المدركة لدى الطلبة

بطرق حل المشكالت لدى الطلبة، وتفعيل هذه رش عمل تهتم عمل ندوات وو -

الطريقة لما لها من دور كبير في اكتساب مهارات جديدة في حل المشكالت على 

 . والمهني والحياة العامة للطلبةالصعيد الدراسي

خرى لدى طلبة أمتغيرات ربطها ببحاث في مجال الكفاءة الذاتية وأعمل دراسات و -

الب من القيام الكشف عن دور الكفاءة الذاتية في تمكين الطجل أ من ،الجامعة

  .بواجباته المدركة
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  المصادر والمراجع
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   المصادر والمراجع

  المراجع العربية: أوالً

  

العدالة المدرسية وعالقتهـا بالفاعليـة الذاتيـة        ). 2010.(عالونه، شفيق  و بو غزال، معاوية  أ

، مجلـة جامعـة دمـشق     ربد،  إميذ المدارس االساسية في محافظة      المدركة لدى عينة من تال    

26)4( ،285-317.  

مجلة ,كفاءة الذات واساليب مواجهة الضغوط لدى طلبة المرحلة الثانوية        , 2011, نبيلة  , أمين

  ,12ع,البحث العلمي

دار قباء للطباعة والنشر، : ، القاهرةاإلبداع في حل المشكالت). 2000.(األعسر، صفاء

  .مصر

أثر برنامج تدريبي في الكفاءة األكاديمية الطالبية للطالب على فاعلية . )2001(. بدوي، منى

  .230 -151 فبراير، )29( العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية،الذات، 

دار النهضة : القاهرة، الشخصية، البناء والديناميات طرق البحث .)1986(.جابر جابر،

  .مصرالعربية، 

قلق البطالة وعالقته بجودة الحياة وفاعلية الذات لدى . )2008(.بخيت، نوال وحنانالجمال، 

مجلة علم النفس المعاصر والعلوم  ،طالب السنه النهائية بكلية التربة جامعة المنوفية

  .187-84، )1(12األنسانية، 

,  طنطامجلة كلية التربية جامعة, الخصائص لذوي الكفاءة األجتماعية, 1991,مجدي , حبيب

  .111-73ص ,110ع
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مجلة مفهوم الذات وعالقته بمستويات الطمأنينه االنفعالية، ). 1987.(حسين، محمود عطا

  128-103.، 3، جامعة الكويت -العلوم االجتماعية

أثر تدريس وحدة تعليمية وفقاً لنموذج التفاعل ). 2013.(الحمران، محمد والطالفحة، فراس

 الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الصف العاشر األساسي، المعرفي االنفعالي على تنمية

  .1256-1224، )6(27، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

كفاءة الذات وأساليب مواجهة ). 2011.(خليفة، سهام وعلي، نبيلة وعبد الخالق، شادية

  .815-792، 2 بية،مجلة البحث العلمي في الترالضغوط لدى طالب المرحلة الثانوية، 

 .2، مركز األعالم والتنسيق التربوي، طتوظيف أسلوب حل المشكالت .)2004(.خليل، كمال

  .مكتبة الصحافة الذهبية, الرياض, تعديل السلوك, 1986, جمال,الخطيب

عالقة الكفاءة الذاتية المدركة بالقدرة ). 2009.(قرارعة، عودة والقيسي، خليلوأحمد  الرفوع،

، المجلة التربويةمشكالت لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية في األردن، على حل ال

23)92( ،181-214.  

الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدى طلبة الجامعة األردنية في ). 2009(.الزق، أحمد يحيى

، 10، ، مجلة العلوم التربوية والنفسيةضوء متغير الجنس والكلية والمستوى الدراسي

37-58.  

 دار النشر :القاهرة، الجزء الثاني، علم النفس المعرفي. )2001(.لزيات، فتحي مصطفىا

  .للجامعات، مصر

دار : ، عمانالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم) 2007.(زيتون، عايش محمود

  .الشروق، األردن
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دى طالبات الصف نجاز لافع لإلدالكفاءات الذاتية المدركة وال). 2010.(السيد، نهلة متولي

-283 ،)2( العدد ،مجلة دراسات الطفولة والعاديات، ول الثانوي المتأخرات دراسياًاأل

308.  

مهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في ). 2013.( أحمدشاهين، محمد

  .16-1، )4(33 ،مجلة اتحاد الجامعات العربيةفلسطين، 

  .دار المعرفة, األسكندرية, م النفسأسس عل, 2011, أحمد, عبد الخالق

الكفاءة الداخلية للسنه التحضيرية بجامعة حائل في المملكة العربية ). 2010.(عبد العال، أحمد

  .60-47، )5(، عالمجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيالسعودية، 

ية التربية للبنات،  الكفاءة الذاتية المدركة عند طلبة جامعة بغداد، كل).2012.(علوان، سالي

  .73-42، 33،عمجلة البحوث التربوية والنفسية

 وعالقتها الحياة الضاغطة مهارات حل المشكالت وأحداث ).2000.(السالم عبد علي علي،

  .19-6، 53، القاهرة -النفس علم مجلة. الجامعية الحياة بالتوافق مع

لجامعة وعالقته بالكفاءة الذاتية التفكير العلمي عند طلبة ا). 2011.(صالن صبحأالمساعيد، 

  .707-679، )1(19، سالميةمجلة الجامعة اإلالعامة في ضوء بعض المتغيرات، 

 في تحسين مهارة حل المشكالت CORTأثر برنامج كورت ). 2012.(مصطفى، دعاء محمد

 .516-480، )1(28، جامعة أسيوط، المجلة العلميةلدى طالبات قسم تربية الطفل، 

فاعلية العالج باللعب والتدريب التوكيدي في خفض القلق وخفض . )2003(.وسفمقدادي، ي
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 ة مقياس الدراس) 1( ملحق

 

  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

 
  

 الطالبة،،، عزيزتي /عزيزي الطالب

الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بمهارات حل المشكالت لدى "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد "طلبة الجامعات الفلسطينية

  . ة القدسالنفسي والتربوي من جامع

يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميع فقرات 

 . االستبانة، علماً بأن جميع إجاباتك ستعامل بسرية، وسوف تستعمل لغايات البحث العلمي فقط

  وشكراً لحسن تعاونكم،،،                                     

      مرام أبو زايد:                                      الباحثة                            

  محمد أحمد شاهين. د:                                                      إشراف          
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  المعلومات األولية: أوالً

  أنثى❒     ذكر❒:  الجنس .1

   غير ذلك❒ أدبي  ❒  علمي    ❒: نوع الثانوية العامة .2

  الهندسة❒ الطب والصيدلة  ❒   الحقوق❒  العلوم❒   اآلداب ❒    التربية❒ :كليةال .3

  . سنة رابعة فأعلى❒    سنة ثالثة❒   سنة ثانية ❒   سنة أولى❒:  المستوى الدراسي .4
  

   المدركةمقياس الكفائة الذاتية: ثانياً

 يرجى قراءةض المواقف الحياتية، تك الذاتية للتعامل مع بعءفيما يلي عدداً من الجمل التي تسأل حول كفا

مقابلها في العمود الذي يناسب درجة موافقتك وتعكس أيضاً درجة كفاءتك ) X(شارة إوضع و فقرةكل 

  . أو عدم موافقتك على مضمون ذلك الموقف،حيال كل موقف

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق إلى 

 حد ما
أعارض

أعارض 

 بشدة

 ـــعـــــــرفـــــــيـــــــةالكــفــــاءة الــمـ

      .أشعر أنني أقوم بواجباتي الدراسية بالشكل المطلوب  .1
      .أقدر أن لدي درجة من الذكاء كما هي عند اآلخرين  .2

       .أنسى ما أتعلمة في كثير من األحيان  .3

      .أحب الجامعة ألن نتائجي في مقرراتي جيدة  .4

      .أهأجد صعوبة في فهم ما أقر  .5

      .أشعر بصعوبة في متابعة مصادر المعلومات  .6

      .أجد صعوبة في اإلجابة على أسئلة المحاضر  .7

       .أستطيع تعلم أي لغة جديدة  .8
 الكــفــــاءة االجــــتـــمــــاعـــيـــــــــة

      .أجد صعوبة في إقامة الصداقات  .9

      .لدي عدد من األصدقاء  .10

      .أنني مهم بالنسبة لزمالئيأشعر   .11

      .أقوم بعدد من النشاطات مع أصدقائي  .12

      .أتمنى أن أكون محبوباً  .13

      .أتمتع بشعبية بين زمالئي  .14
 الكــفــــاءة الــجـــســـــمــيــــة

       .أمارس بعض األلعاب الرياضية  .15

      .أتمنى أن أكون أفضل مما أنا عليه في الرياضة  .16

      .أحس بأن قدراتي الجسدية مناسبة  .17
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      .أشعر أن أبعاد جسمي مناسبة  .18

      .أشعر أن جسمي ال يختلف عن أجسام زمالئي  .19
 الكــفــــاءة الـــــعــــــــامــــــــة

      .أشعر أنني أريد تغيير أشياء كثيرة في نفسي لو استطعت  .20

      .أشعر بالثقة بنفسي  .21

      . بشكل مناسب في المواقف واألحداثأتصرف  .22

      .أنا غير متأكد من أنني جيد بالنسبة لآلخرين  .23

      .أنا سعيد بنفسي  .24

      .أنا غير راٍض عن طريقتي في إنجاز أعمالي  .25
  
  حل المشكالتمهارات مقياس : ثالثاً

مواجهته مشكلة ما في حياته، فيما يلي عدد من الفقرات، كل منها يعبر عن سلوك يمارسه الفرد عند 

  .في العمود المالئم) X(يرجى اإلجابة على كل منها بوضع إشارة 

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق إلى 

 حد ما
 أعارض

أعارض 

 بشدة

      .عندما تواجهني مشكلة، أحدد أوالً ما هي المشكلة بالضبط .1
      .لمشكلةأحاول الحصول على كل الحقائق قبل محاولة حل ا .2

      .عندما تواجهني مشكلة، أبحث فيما هو قائم وما يجب أن يكون .3

      .إنني أنظر لألمام محاوالً منع المشكالت قبل حدوثها .4

     عندما تواجهني مشكلة، أنتظر دون تصرف على أمل أن تمر .5

 نظرتي(أنظر إلى المشكلة من خالل وجهات نظر متعددة ومختلفة  .6

 ..).الخاصة، أصدقائي، والدي،
     

      .مشكلة) يسبب(أبقى متفتح الذهن حول ما يمكن أن يحدث  .7

      .عندما تواجهني مشكلة، أحاول تحديد ما الذي سبب هذه المشكلة .8

      .عندما أقوم بحل مشكلة، أفعل أول ما يتبادر لذهني لحلها .9

      .مكن للمشكلةأنظر لكافة النتائج المحتملة لكل حل م .10

      .عندما أقوم بحل مشكلة، أنظر إلى جميع الحلول الممكنة .11

عندما تواجهني مشكلة، أفعل ما قمت به سابقاً إليجاد حل لمثل هذه .12

 .المشكلة
     

      .أحاول النظر في النتائج على المدى الطويل لكل حل ممكن للمشكلة .13

لة، أنظر إلى كيفية تأثير كل حل عند مقارنة الحلول الممكنة للمشك .14

 .على األشخاص المعنيين
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      .عندما أقوم بحل مشكلة، أختار أسهل الحلول .15

      .أقارن بين كل الحلول الممكنة الختيار أفضل حل لمشكلتي .16

      .أنظر إلى المشكالت باعتبارها شيء طبيعي في حياة اإلنسان .17

      .للمشكلة، أبدأ بتنفيذ الحلبعد اختيار أحد بدائل الحل  .18

بعد اختيار أحد بدائل الحل للمشكلة، أفكر فيه فترة محددة قبل البدء  .19

 .في تنفيذه
     

      .أميل إلى الشك في قراري بعد أن أتخذه .20

      .إذا لم يكن الحل فاعالً، أحاول حالً آخر للمشكلة .21

      . للوراءحال البدء في تنفيذ للحل للمشكلة، ال أنظر .22

      .الخطأ/ أذا لم يكن الحل فاعالً، أحاول معرفة ما هو الخلل .23

      .بعد حلي للمشكلة، أعود خطوة للوراء ألرى كيف يعمل الحل .24

      .أجد تفكيري محصوراً في حل واحد للمشكلة .25

     أبحث بشتى الطرق الممكنة ألتعرف على البدائل المختلفة لحل .26
  
  :تصحح فقرات مقياس مهارات حل المشكالت باستخدام األوزان اآلتية •

 الفقرات السالبةالفقرات الموجبة االستجابة
 1 5 دائماً
 2 4 غالباً
 3 3 أحياناً
 4 2 نادراً
 5 1 أبداً
  

  5،9،15،25: الفقرات السالبة هي الفقرات ذات األرقام •

  :ب الدرجات الفرعية على النحو اآلتيتحسب الدرجة الكلية على المقياس، كما تحس •
 الدرجة أرقام الفقراتعدد المجال الرقم

 25-5 17+12+7+5+4:الفقرات 5 امالتوجه الع -1
 25-5 8+6+3+2+1:الفقرات 5تعريف المشكلة  -2
 25-5 26+25+11+10+9: الفقرات 5 توليد البدائل -3
 30-6 22+20+19+18+16+15: الفقرات 6 اتخاذ القرار -4
 25-5 24+23+21+14+13:الفقرات 5التقويـــم -5

 130-26الدرجـــــة الكلية   26 المجموع
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  سماء المحكمينقائمة بأ) 2( ملحق

التخصص الجامعة الرقم اسم المحكم

علم نفس جامعة القدس إياد الحالق. د  1

إرشاد نفسي وتربوي جامعة القدس سمير شقير .د  2

علم نفس جامعة القدس عمر الريماوي. د  3

أساليب تدريس جامعة القدس محسن عدس .د  4

أساليب تدريس جامعة القدس محمد عابدين. د  5

أساليب تدريس جامعة القدس  ابراهيم عرمان .د  6

إرشاد نفسي وتربوي جامعة القدس المفتوحة حسني عوض. د  7

صحة نفسية جامعة القدس المفتوحة يوسف ذياب. د.أ  8

خدمة اجتماعية جامعة القدس المفتوحة إياد أبو بكر. د  9

علم اجتماع جامعة القدس المفتوحة عماد اشتية. د  10

إرشاد نفسي وتربوي جامعة القدس المفتوحة زياد بركات. د.أ  11
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