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المستخلص
يرمي البحث الحالي التعرف على فاعلية الذات والقدرة على حل المشكالت االجتماعية
لدى معلمي المرحلة االبتدائية والتعرف على داللة الفروق في فاعلية الذات والقدرة على حلل
للل ر -إنلللا  ،والتعلللرف عللللى العال لللة
المشلللكالت االجتماعيلللة وبحيلللل مت(يلللر ال
االرتباطيللة بلليع فاعليللة الللذات والقللدرة حللل المشللكالت االجتماعيللة .ولتحقيللأ داللداف البحللث
امت الباحثلة بتب لي مقيلا ال اشل  7112لقيلا فاعليلة اللذات والمتكل ( ملع  83فقلرة،
وب للام مقيللا القللدرة علللى حللل المشللكالت االجتماعيللة باالعتمللاد علللى ال ريللة المعرفيللة
ال شلللتالت  ،و لللد تحققلللت الباحثلللة ملللع المتلللائذ اليللليك مترية إ تللل ا لللتمرا التلللدق
لدق الب لام لمقيلا القلدرة عللى حلل المشلكالت
ال ااري والثبات للمقيا ليع ملا ا لتمرا
االجتماعية وتك ( المقيا بتل رت ال اائيلة ملع  21فقلرة .ثل طبلأ المقيا ليع عللى عي لة
البحث البال(ة  711معل ومعلمة ،اختيلروا بالرريقلة العشل ائية ملع مر لف محاف لة ديلالى،
وبعد تحليل البيانات ومعال تاا إحتائيا ً با تعمال ال ائل اإلحتائية اآلتية :االختبلار التلائي
لعي للة واحللدة  ،واالختبللار التللائي لعي تلليع ت لللت الباحثللة إلللى ال تللائ اآلتيللة -:بللا( معلمللي
المرحلة األبتدائية يتمتع ( بفاعليلة اللذات وبالقلدرة عللى حلل المشلكالت االجتماعيلة ،وي جلد
فرق دال إحتائيا بيع اللذ ر واإلنلا فلي فاعليلة اللذات ولتلال االنلا  ،وي جلد فلرق دال
إحتائيا بيع الذ ر واإلنا في درتا على القدرة على حل المشكالت االجتماعية ولتال
الذ ر ،وا( ا اك عال ة بيع فاعلية الذات والقدرة على حل المشكالت االجتماعية.
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Self Efficiency and its Relation to the Ability to Solve Social
Problems among the Teachers of Primary Stage
Ins. Dhamyaa Ibrahim Mohammed Al Khazraji
General Directory of Education in Diyala
Abstract :
This study aims at investigating self efficiency and the ability to
solve social problems among the teachers of primary stage in Diyala
Governorate. It also aims at investigation the significance of the
variations of the study according to the variable of gender and
investigating the correlation between self efficiency and the ability to
solve social problems. To achieve the aims of the study, the
researcher adopted Al Nashi' (2005) scale of self efficiency which
consists of 38 items and built a scale for solving social problems
depending on Gestalt intellectual theory. The researcher checked the
psychometric properties by extracting face validity and reliability of
both scales as well as extracting construct validity for the scale of
solving social problems. The scale finally consisted of 50 items and it
was applied on the sample of study which consisted of 200 male and
female teachers that were chosen randomly form the center of Diyala
Governorate. After analyzing and statistically processing the data(
using the following statistical devices: T-test for single sample, T-test
for two samples), the researcher concluded that the teachers of
primary have self efficiency and the ability to solve social problems.
There is no statistically significant differences between males and
females in self efficiency but there are differences in the ability to
solve social problems in favor of males. There is also a correlation
between self efficiency and solving social problems.
:  التعريف بالبحث/ الفصل األول
 دولللت الللدول للديما ً وحللديثا ً بما للة التعلللي الع ايللة الفائقللةا فاللي ر للالة: مشكككلة البحككث:ًأوال
 واللي تمتللا عللع هيراللا مللع الماللع األخللرى ا ل ل ب ل ( الماللع تعللد،مقد للة ال ما للة عاديللة
 بي ما تيبأ ما لة التعللي المالع األخلرى فلي،األفراد للقيام بماام محددة في نراق ما ة بذاتاا
(  وملع ا لا فل،تك يع شمتية اؤالم األفراد بل د( يتل ا إلى ع التمتذ فلي دي ما لة
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على الماع األخرى فلي الم تملاا لل أل( المعلل ال

ن اح اذه الما ة دو فشلاا إنما ي عك
دداة الت(يير في الم تما.
وع د الحديث عع المعل في المؤ يات التعليمية تبر في طريأ اذا المعل مع لات
تح ل دو( يام بدوره امال ،إ د( دخ ل البشلرية إللى عتلر التك ل جيلا والمعل ماتيلة لد
فرض ودفر الكثير مع المشكالت المعا رة التي يمكع ا( ت اج المعل في ممتلل ج انلل
لمع
الحياة األمر الذي ملع شل ن د( ييلا فلي إحيا ل بلالع ف علع تقلدي العملل المرلل
الميت ى المت ا م دب جادو ون فل . 802 :7101،فيرى باندورا ا( األفراد الذيع يشك (
في دراتا ويبتعدو( عع الماام التعبة ويعدوناا ماددات شمتية لا  ،مثل اؤالم يملكل (
طم حللات للعيفة وي اللرو( التفامللا للعيفا باألاللداف التللي يمتاروناللا ،وع للدما ي اجا ل (
الماام التعبة ف نا بدال مع التر يف على محاولة ال اح فياا ،ف نا يميل ( إلى الار م الا
متلللللللللذرعيع ب وجللللللللل الللللللللل قذ الشمتلللللللللية للللللللللديا والعقبلللللللللات التلللللللللي ي اجا نالللللللللا
)  ، Bandura,1994: 321لذا جامت الدرا لة الحاليلة لاجابلة علع التيلالالت اآلتيلة :الل
يمتل ل معلمللي المرحلللة االبتدائيللة فاعليللة الللذات ،واللل ا ل للادرو( علللى حللل المشللكالت
االجتماعية التي ت اجاا  ،وال ا اك عال لة بليع فاعليلة اللذات والقلدرة عللى حلل المشلكالت
االجتماعية.
ثانياً :أهمية البحث:
يعد التعلي ما ة إنيانية عبر الفمع ،والمعل يلعل دورا بيرا في ب لام الحالارات حلد
الع امللل المللؤثرة فللي العمليللة الترب يللة إ يتفاعللل مع ل المللتعل ويكتيللل عللع طريللأ التفاعللل
المبللرات والمعللارف واالت االلات والقللي  .محمللد ، 021 :7112،ولكللي يتللب المعل ل ائللداً
ترب ي لا ً جيللداً يترلللل م ل ل ل د( يمتل ل فاعليللة ات تيللاعده علللى تر ل ير فامت ل وماارات ل
يادي ترب ي ،والقيلادة العاملة تترللل ملع القائلد د(
التفكيرية ،فالمعل ي ل د( يتمتا ب ل
يللدرك حقيقللة شمتللية تابعي ل ود( يفا ل دوافعا ل ود( يك ل ( للادراً علللى الت بللؤ با للت اباتا
وي ب(ي د( يثري خبراتا ويياعدا على ا تشاف دراتا وم اابا لتحقيأ دادافا وحيلد،
. 092: 7110
وتمثل فاعلية الذات العامل الرئي في ن اح المعل في ما ت  ،فالمعل إ ا شلعر بفاعليلة
الذات العالية ،فان مع المحتمل د( يبذل ال اد ،والمثابرة الال مة إلتقا( العمل ،لذا فان يمكع
الق ل إ( فاعليلة اللذات الي لل ملا يعتقلد الفلرد د( يملكل ملع إمكانلات ،و لدرات ،والتلي تعلد
بمثابة مقيلا  ،دو معيلار لقدراتل  ،ودفكلاره  ،ودفعالل .وإنالا ت لا الفلرد ب نل لادر عللى ددام
اليللل ك الللذي يحقللأ نتللائ مره ل فياللا فللي م ل معلليع .جللابر . 727 :0932 ،وتشللير
فاعليللة الللذات إلللى للدرة الفللرد علللى األدام واالن للا مللع خللالل اعتقادات ل المحللددة بميللت ى
الدافعية لدي  ،فكلملا ادت الثقلة بفاعليلة اللذات ادت ال ال د المبذوللة لل ل ل إللى الالدف
. Gervone & peak , 1986 :76
وتعد فاعليلة اللذات بمثابلة مرايلا معرفيلة  ، Cognition Mirrorفالي مؤشلر لملدى
درة الفرد على التحك في دفعال الشمتية ،وإعمال  ،فالفرد الذي لدي إحيا علال بالكفايلة
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الذاتية يمكع د( ييل برريقة د ثلر فاعليلة ،ويكل ( د ثلر لدرة عللى م اجالة تحلديات البي لة،
واتما القرارات ،وو ا داداف ميلتقبلية ات ميلت ى علال ،بي ملا الشلع ر بل قذ الفاعليلة
الذاتية يرتبط بالقلأ ،والع ف ،وانمفاض تقدير الذات ،وامتالك دفكار تشالمية عع مدى لدرة
االن ا  ،وال م الشمتي . Bandura , 1997 : 20
الذا و لد دشلارت الدرا لات إللى ارتبلاط مفال م فاعليلة اللذات بعلدة مت(يلرات ،فقلد ارتللبط
طردي لا ً بكللل مللع للمة المثللابرة والممللاطرة والتحتلليل الدرا للي وال ا ل الما للي والللذ ام
االنفعالي ب جل د عال لة ارتباطيل م جبلة داللة إحتلائيا ً بليع اللذ ام االنفعلالي وفاعليلة اللذات
ال اش ل  010 ، 2 :7112 ،ومت(يللر ال ل بتف ل ق الللذ ر علللى اإلنللا  ،حمللدي وداود،
 21: 7111وتف ل ق اإلنللا علللى الللذ ر ح للات 031 :7113 ،وعللادات العقللل والتفكيللر
عالي الرتبة إ ي جلد ارتبلاط ل ي بليع علادات العقلل والفاعليلة الذاتيلة وارتبلاط لعي بليع
فاعليللة اللللذات والتفكيلللر عللالي الرتبلللة حيللليع :7107 ،ي ملللا ارتللبط عكيللليا ً بلللالقلأ ملللع
التفاوض علي . 23 :7113 ،في حيع وجدت درا ات دخلرى د( م مفالي الفاعليلة الذاتيلة
للان ا د للل ملليالً لعن للا ع للدما للان ا تحللت تل ثير الالل( ط والفشللل وتعل ا روح المبللادرة
واإل رار على اإلن ا  ،دما وو الفاعلية الذاتيلة المرتفعلة فقلد لان ا د ثلر مليالً إللى اإلن لا
وا تعمال ا تراتي يات معرفية تفالليلة لم اجالة الم ا ل الالاهرة Bandura, 1994 :
. 79
واألفلللراد اللللذيع للللديا إحيلللا للل ي بفاعليلللة اللللذات ير لللفو( تفكيلللرا عللللى تحليلللل
ل إلى حل ل م ا بة ،بي ملا األفلراد اللذيع للديا شلع ر بعلدم فاعليلة اللذات
المشكالت ،لل
فا( تفكيرا يتح ل إلى الداخل فيتيبل بال ع في المشكالت المحيع. 81 :7112 ،
ويعد حل المشكالت ملع دال األنشلرة التلي تميلف الفلرد علع هيلره ملع الممل لات .إ إ(
الت مل في طبيعة دنشرة الفلرد العقليلة فلي م لاالت الحيلاة الممتلفلة أت الر د( الذه الحيلاة الي
بمثابة ليلة مع المشكالت متفاوتة التع بة ييعى الفلرد إللى الت(للل عليالا وت او الا دملالً
فللي تحقيللأ التكي ل وال ل ل إلللى األاللداف الم ش ل دة .ا ل  ، 1 :7119 ،وا ل هايللة مللع
االامية ويلعل دورا بار ا فلي حيلاة االفلراد والم تمعلات ا ا يعملل عللى ترل ير الم تمعلات
وا للللا فللللي تحيلللليع للللدرات االفللللراد علللللى م اجاللللة المشللللكالت وتمكيلللل ا مللللع الت افللللأ
اليلي الفه ل812 :7118،
ع حل المشكالت في بدايات القر( العشريع ملع خلالل اعملال
ولقد بر االاتمام بم
العديد مع علملام الل ف امثلال ث رنلداي و ل الر ،ثل ت ا لل االاتملام بالذا الم ل ع النل
يشلكل جانبًللا رئييليًا مللع المامللات المدر للية الفه ل والفهل ل ، 722: 7118 ،و للد اراللر
التللرا اليلليك ل جي دور اإلدراك البتللري فللي العمليللات المرل بللة فللي حللل المشللكالت ال(
المفااي والمبادئ ما اي إال يغ وجشلرالتات ا يلة معرفيلة تعللع علع ال ل ل إللى الحلل
التللحي  .دي إ( الرريللأ اليلللي لحللل المشللكلة الل تحديللد يلل يمكللع للفللرد إدراك وفالل
ل إلى الحل بيرعة التفار . 18: 7113 ،فيلرى
مترلبات المشكلة التي تياعد على ال
الر ا( حل المشلكالت يلت ملع خلالل ليللة ملع المرل ات التلي ال بلد للفلرد اتباعالا لكلي
ل الى الحل ف ة هباري ،واب شعيرة. 082 :7101،
ييتريا ال
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وارتللبط مفا ل م القللدرة حللل المشللكالت مللع ال احيللة التاريميللة بالتللحة العقليللة إ وجللد
لبيفاك ولليفع ) Spivack &Levine,1963د( الملرااقيع الم لدفعيع وي اال لررابات
اليل ية يتيم ( ب دام م مفض على مقيا حل المشلكالت الشمتلية فايلد. 720: 7110،
ع فقد دشارت درا ات الى ارتبلاط حلل المشلكالت بمت(يلرات
و د تفايد االاتمام باذا الم
آخرى الذ ام ودافعية األن ا درا ة رامي وي ل  0992،ودشلارت درا ة الم تل ر
وم ت ر 7112 ،باع العال ة بيع ا ل حل المشكالت وا اليل التفكير ولييلت ا لاك
على مقيا حل المشكالت الم ت ر وم تل ر، 103 :7112 ،
فروق تعفى لمت(ير ال
وارتللبط طرديللا مللا الللذ ام االجتمللاعي درا ة ا ل  ، 7119،مللا دراللرت درا للة عبيد،
 7100بللا( ا للل حللل المشللكالت يت ل ثر باال للل المعرفي التحليلي،الشللم لي  ،وتف ل ق
الللللذ ر عللللع االنللللا فللللي حللللل المشللللكالت عبيد  . 011 :7100،مللللا دراللللرت درا للللة
عبا  7101،وج د فروق فلي العال لة بليع الشمتلية المبدعلة ،ود لل حلل المشلكالت،
دنثلى  -لر لتلال اللذ ر ،ووجل د ارتبلاط
والحاجة إلى المعرفة على وفلأ مت(يلر ال
دال وم جل بيع الشمتية المبدعة ،وحل المشكالت ،والحاجة إلى المعرفة للدى طلبلة معالد
الف ( ال ميلة عبا  :7101 ،ك .
ومن الممكن تحديد أهمية البحث الحالي بالنقاط اآلتية:
 -0ندرة الدرا ات التي ت اولت اذه المت(يرات ما عي البحث الحالية حيل عل الباحثة.
 -7إ( مت(يلرات البحللث واللي فاعليللة الللذات والقلدرة علللى حللل المشللكالت االجتماعيللة نالللت
ااتمللام بللالغ لمللا لاللا للل بحيللاة األفللراد الي ميللة بيللبل تعللدد المشللا ل التللي ي اجااللا الفللرد
وتعقداا.
 -8ت اول البحث الحالي شريحة مامة مع معلمي المرحلة االبتدائية.
حيحة تمك ل
 -1مياعدة المؤ يات الترب ية التي تيعى دائما إلى و ا المعل على د
مع م اجاة الحياة بكل مت(يراتاا.
 -2اال تفادة مع المقيا الذي دعدت الباحثلة للتعلرف عللى ملدى املتالك المعلل للقلدرة عللى
حل المشكالت االجتماعية.
ثالثاً :أهداف البحث :يرمي البحث الحالي التعرف على-:
الادف األول -:فاعلية الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية.
الادف الثاني -:القدرة على حل المشكالت االجتماعية لدى معلمي المرحلة االبتدائية.
ر-إنا .
الادف الثالث -:داللة الفروق في فاعلية الذات وبحيل مت(ير ال
الالللدف الرابلللا  -:دالللللة الفلللروق فلللي القلللدرة عللللى حلللل المشلللكالت االجتماعيلللة وبحيلللل
ر-إنا .
مت(ير ال
الادف المام  -:العال ة االرتباطية بيع فاعلية الذات والقدرة حل المشكالت االجتماعية.
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رابعاً :حدود البحث :تحلدد البحلث الحلالي بمعلملي المرحللة االبتدائيلة
مر ف محاف ة ديالى ،وللعام الدرا ي  7102-7102م.

ل ر  ،إنلا

 ،فلي

خامساً :تحديد المصطلحات:
فاعلية الذات ( )Self Efficacyيعرفها كل من-:
 بانللدورا : Bandura, 1997اعتقللادات فللي إمكانللات الفللرد فيمللا يتعلللأ بت للي وت فيللذم م عة األفعال المرل بة التي تؤدي إلى إن ا معيع. Bandura , 1997 : 3 .
 ريكار  : Regehr, 2000عملية معرفية عامة تحد ت عات يلتمكع الفلرد بم جبالا ملعحل المشكالت وم اجاة التحديات ال ديدة . Regehr , 2000: 334 .
_ ل ك ووات  : Cock & Watt , 2001ب نالا دحكلام اتيلة يتلدراا الفلرد اتل علع
درت على األدام في م ال معيع بفاعلية . Cock & Watt , 2001:1
 ال اشل  : 7112ت عللات الفللرد حل ل دراتل فللي حللل المشللكالت التللي تللؤثر فللي درجللةالتفالل وال رة اإلي ابية األمر الذي يحففه في ددام الماام .ال اش . 01 :7112 ،
و للد تب للت الباحثللة تعري ل ال اش ل  7112ألناللا تب للت مقيللا ال اش ل لفاعليللة الللذات لللدى
المدر يع.
دما التعري اإلجرائي  -:الدرجة الكلية التي يحتل علياا الميلت يل ملع خلالل إجابتل علع
فقرات مقيا فاعلية الذات الذي تب ت الباحثة .
 -7القكككدرة علكككى حكككل المشككككالت االجتماعيكككة (the Ability to Solve Social
)Problems
حل المشكلة "  .:" Problem Solvingالتعري ل(ـةً :حلل – حلل العقلدة :فكالا ونقالاا
فانحلت ،وم المثل ياعا د ا ر حالً :دي اترك لبيالً لحلل ملا انلت تعقلده فلال تكلع عقلدت ال
تحل .ويقال انحل :دي انف الم د في الل(ة واالعالم . 012 :7111،
التعري ا رالحاً:عرفاا ل مع-:
 ن اتي : 0933ا تشاف ا ت ابة جديلدة لحيحة لم ل جديلد ،والذه اال لت ابة ال ديلدةاي التي تفيل العائأ ن اتي . 029 :0933،
 : Cassid & Long 1996ا عملية معرفية يحاول األفراد مع خاللالا
 ا دول نا تيلا طلرق فعاللة للتعاملل ملا المشلكالت الي ميلة التلي ي اجاالا Cassidy& Long
1996: 26
وتعرف الباحثة القدرة علكى حكل المشككالت االجتماعيكة ن ريلا ً :ال م م علة ملع العمليلات
المعرفية ييتمدم فياا الفرد معل مات اليابقة ،وماارات المكتيبة ،للت(لل باا على ما ي اجال
مع عقبات في حيات الي مية.
وعرفت الباحثة إجرائيًا " -:ا الدرجة الكلية التي يحتل علياا الميت يل خالل إجابتل علع
مقيا القدرة على حل المشكالت االجتماعية الذي دعدت الباحثة ".
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الفصل الثاني  /اإلطار النظري:
أوالً :فاعلية الذات () Self Efficacy
تعد الفاعلية الذاتيلة دحلد المفلااي التلي لدماا بانلدورا فلي لياق عر ل للدور الع املل
االجتماعية والمعرفية فلي اللتعل ،وملا يحلد فيملا بي الا ملع تفاعلل إ يتالمع مفال م فاعليلة
الللذات فكللرة إ( المثيللرات االجتماعيللة ،التللي تتلقااللا مللع ال للط الللذي نعللي في ل تللؤثر فللي
شع رنا بالكفامة ع لد يام لا بماملات تترللل مالارات معي لة .إ( الذا الشلع ر بالكفلامة ييلمى
بالفاعلية الذاتية العت م وإخرو( . 071: 7112،
النظريككة المعرفيككة االجتماعيككة ) : ( Social Cognitive Theory, 1977إِ َّ( الم ِّللر
األ ــا ـللـي لاللذه ال ريـللـة ال دلبللرت بانــللـدورا  ،وبيللل عللدد مللع البحل التللي دجرااللا
بانللدورا حللل ل اللذا ال للل ع مللع اللللتعل أعرفللت الللذه ال ريللة با لللم  ،مللا عرفلللت بال ريلللة
االجتماعية في التعل ا لت يداا على األثر الذي تلعب المالح ة وال ما دو القلدوة والمبلرات
المت عللة ال اش ل  . 20 :7110،يللرى بانللدورا ا( عمليللة التفكيللر تحللد مللع خللالل عمليللة
دو( ا( ي اللر المللتعل اي جللفم مللع اليللل ك ال للااري ،لللذل يعللفا الللتعل
مالح للة ال مل
ليل ات داخليلة  Convert Behaviorوالي بالتحديلد العمليلات الذا يلة التلي ت لري فلي
اللع المالحللي ،وي للا بانللدورا وي للا بانللدورا ب ل م( ا للاك دربعللة عمليللات د ا للية للللتعل
بالمالح للللة واللللي االنتبللللاه  Attentionواالحتفللللار  Retentionوالدافعيللللة Motivation
وإعلللادة اإلنتلللا  ReProductionهبلللاري ودب شلللعيرة ، 719 :7101 ،ويلللرى بانللل للللي
بالاللرورة ا( يقلل م المالحللي بانتللا اليللل ك فلل راً بعللد مالح تلل  ،ال( ال مذجللة المعرفيللة
واالجتماعية مع وجالة ن لره تترللل ا لتدخاالً ا يلا ً ومعال تل ناخلذ و تلا ً مثلل االدام علادةً،
فعملية ال مذجة لييت عملية عش ائية ،وانما الي عمليلة م ملة واختياريلة تيلعى اللى تحقيلأ
اللدف ،وتيللاعد عمليللة ال مذجللة علللى تحقيللأ للل الاللدف ،مثللل اللدف االنتمللام لل ماعللة،
رامي. 70 :7111 ،
ويعد مفا م فاعلية الذات مع المفااي المامة فلي تفيلير اليلل ك اإلنيلاني خا لة ملع
وجاة ن ر د حا ن رية التعل االجتماعي المعرفي ،و د رار مفا م فاعليلة اللذات ع لدما
لللدم بانلللدورا ن ريلللة متكامللللة لالللذا المفاللل م حلللدد فيالللا ابعلللاد ومتلللادر الفاعليلللة الذاتيلللة)
 Bandura, 1997: 20إ دشللار بانللدورا  Bandura,1994ا( ا للاك دربعللة متللادر
ييتريا الفرد مع خاللاا ا تيا فاعلية الذات واي -:
 .0اإلن ا ات األدائية :د( اذا المتدر يعتمد على المبرات التي يمتلكاا الفرد.
 .7المبرات البديلة :واي ما تيمى بالتعل بالمالح ة وت فراا ال ما االجتماعية.
 .8األ للاع اللف للي :وا ل مللايتعلأ بالحللديث عللع خبللرات االخللريع دو اي معل مللة ييللتقبلاا
لف ياً.
 .1الللللدوافا :د( ددراك اليللللل ك والتفكيللللر فيلللل يللللفود الفللللرد بب اعللللث اتيللللة الللللدفاعي
والمالدي. 028 :7108،
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ثانياً :القدرة على حل المشكالت االجتماعية
خطوات أسلوب حل المشكلة:
و ا العلمام والباحثيع العديد مع ال ما التي حللل ا فيالا حلل المشلكلة عللى وفلأ خرل ات
ج ل ( دي ل ي  : John Dewey,1933واي الشللع ر بالمشللكلة،
متيليلللة ،وم اللا إنم ل
التعللرف علللى التللع بات وتحديللداا ،ا تللراح م م عللة مللع البللدائل ،اختيللار الحللل الم ا للل
ديكيللللللل ( وجلللللللل ف
للمشلللللللكلة ،ت فيلللللللذ الحلللللللل اللللللللذي يحتلللللللل اختيلللللللاره  ،وإنمللللللل
: Dekson&Gloof,1984و د حلددا المرل ات دو المراحلل فلي إنم جاملا وعللى ال حل
اآلتللي :تحديللد المشللكلة ،اختيللار الاللدف ،اختيللار اليللتراتي ية ،ا للتعمال اليللتراتي ية ،تق ل ي
اليلللتراتي ية لري  ، 27-29 :7118،ويلللرى لللتيرنبير ) (Sterberg ,2003إ( عمليلللة
حللل المشللكلة تمللر بمراحللل تيللير بشللكل حلقللة وتشللمل المراحللل التاليللة :اإلحيللا بالمشللكلة،
تحديللد المشللكلة ،للياهة اال للتيراتي ية الم ا للبة لحلاللا ،ت للي المعل مللات ح ل ل المشللكلة،
متابعة حل المشكلة ،ودخيرا التقيي دب جادو ون فل. 803-802 :7101،
ومع المالحي د( تعدد نما حل المشكالت يشير ب ل ح اللى ع ايلة العلملام والبلاحثيع
ب اميللة التفكيللر بحللل المشللكالت ،وداميللة الت يللد علللى المر ل ات المؤديللة الللى الحللل ..وعلللى
الره مع تعدد المراحل دو المر ات التي تام تاا ال ملا اليلابقة فل ( مع مالا إتفلأ عللى
خر ات دو ماارات والتي ت اعتماداا مع بل الكثير مع الباحثيع في دبحلاثا و ليت دتباعالا
في الدرا ة الحالية واي اآلتي:
 .0الت ج العام :واي درة الفرد على التعامل ما المشكالت الي مية بت رة اي ابية.
 .7تعريل المشلكلة :والي لدرة الفلرد عللى تحديلد المشلكلة تحديلدا د يقلا و لياهتاا بعبلارة
وا حة.
 .8ت ليد البدائل :واي لدرة الفلرد عللى إنتلا د بلر علدد ملع البلدائل والحلل ل للمشلكلة التلي
ت اجا .
 .1دتملا القلرار :والي لدرة الفللرد عللى اختيلار البلديل الم ا لل للبللدم بت فيلذه ملع دجلل حللل
المشكلة.
 .2التقيللي  :واللي للدرة الفللرد علللى إجللرام تق ل ي مرحلللي للحللل الللذي بللدا بت فيللذه مللع دجللل
ع والبدد ببديل آخر.
اال تمرار في او الت
النظريات التي فسرت القدرة على حل المشكالت االجتماعية
 .0نظرية الجشطالت:
ال شلللرلت لملللة ات ا لللل الملللاني تع لللي الشلللكل ،او الللل مط ،او التلللي(ة والللي الكلللل
المتكامل لي م رد ختائذ االجفام التي يت ل م اا اذا الكل ،و لد انرلقلت الذه ال ريلة
فللي عللل ال ل ف مللع االدراك  ،وجعلتلل يت ل مللع بللادئ االمللر نحلل الشللكل الكلللي ،ال نحلل
االجفام ،ويت ادراك ال لفم ملع خلالل الكلل .وبلدد علملام الل ف يبشلرو( ب اميلة الذا التيلار
ال ديد ،الذي لا( عقللة الملال  .ا( لايك ل جيا ال شلرلت تعلد ثل ره عللى الث ائيلة الديكارتيلة
التي رارت في القر( اليابا عشلر ،والتلي يلمت العقلل اللى جفي لات اوليل ملع االحا لي
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والت ر ،ما تعد تملرداً عللى الفرويديلة دوعلل الل ف التحليللي اللذي اهلرق فلي البحلث علع
الع ا لللر وال في لللات والقللل انيع وارتباطالللا وتر يبالللا عبلللا  . 20 :7101 ،فعلللل الللل ف
ال شللرالتي ياللا ت يللداً يلا ً علللى اإلدراك ،فقللد للدم فكللرة اللي :د( المشللكالت م جل دة أل(
ال لا يللدر ( مترلبللات الم ل بتل رة هيللر لحيحة ،ولللذا فل ( الحلل ييللتلفم ت(يللراً فللي
اإلدراك . Bourne, 1977: 42
واإلت اه ال شرلتي الذي د ي فرتايمر  Firtihimerو الر  Kohlerو فكلا
 Koffkaللد ت للاول ب اتمللام بللالغ حللل المشللكالت .و للد إ للت ت ل الر مللع ت ارب ل التللي
دجرااللا علللى الشللمبانفي بلليع عللامي  0902 - 0908د( حللل المشللكلة يل تي ف ل ة للامالً،
ودن ميت د الى اإل تبتار والم رأ ودن شرح حل المشكلة على د ا دناا إدراك العال لات
لري  . 72 :7118 ،وا( ددراك العال ات ال يت تعلماا عللى
بيع األجفام الممتلفة للم
شللكل تللدري ي وانمللا علللى نحل مفللاج وفقللا لعمليللة اال تبتللار التللي يقل م باللا الفللرد والتللي
تتامع إعادة ت لي الم ل بحيلث ييلتريا الفلرد إدراك العال لات القائملة فلي لل الم ل
ود تشاف ب يت الفه ل، 018 :7118،
وترى الباحثة ا( القدرة على حل المشلكالت االجتماعيلة تع لي ليللة ملع العمليلات التلي
جديد هير م ل ف.
ييتمدماا الفرد بادف تحقيأ اال ت ابة لمترلبات م
 .7نظرية كانيه:
و للا اني ل  Gagne, 1977حللل المشللكالت فللي مللة التفكيللر اإلنيللاني ،و للال
ب ج د د ثر مع ن ع مع دن اع التعل دو التفكير و الً الى حل المشكالت ،و ل ن ع تحكمل
شللروطا ً ومبللادئ ممتلفللة .و للد و للا اني ل ثمانيللة دنمللاط للتعل للتفكيللر ت خللذ شللكالً ارمي لا ً
متيليالً ،يمثل حلل المشلكالت ملة الذا الالرم نشل اتي . 39 :0932 ،ويشلير انيل اللى د(
حل المشكالت ل ك م ج نح ادف ،وت ج تراتي يات التفكير عمليلات اليلعي للت لل
الللى تحقيللأ الاللدف و للبراا .وبللذل حللدد اني ل مترلبللات ميللبقة  Prerequisitesلحللل
المشللكلة ب للفاا مقللدرات  Capabilitiesللرورية .وتال المقللدرات مللا ييللتريا الفللرد
ت ديت )لري  . 21 :7118 ،ويحتل حل المشكالت الترتيل االعلى لمع ميلت يات ماملات
التعل وفأ تت ر اني  ،ا يكتش المتعل ا( م م عة الق اعلد والقل انيع التلي تعلمالا لابقا
جديد الفه ل. 729: 7119،
ل الى حل م
يمكع ا( تيتعمل لل
.8نظرية معالجة المعلومات:
يعتمد ا حا اذا االت اه في تفيير حل المشلكلة عللى مبلدد التشلاب بليع ال شلاط العقللي
لعنيلللا( وعمليلللة معال لللة المعل ملللات التلللي ت لللري فلللي الحا للل الفه ل، 813 :7118،
ف دا يحاول ( تفيير عمليات حل المشكلة با تعمال بعض التتميمات المتبعة فلي برنلام
الحا ل مللع خللالل تحديللد المرل ات الم جل دة فللي دي نشللاط ،وجدولللة اللذه المرل ات فللي
تيليللل م ا للل يتفللأ مللا تيليللل العمليللات التفكيريللة التللي يمكللع د( ييللتعملاا المللتعل لللدى
معال ة المعل مات ت يدا خا لا ً
م اجاة مشكلة ما ،نش اتي . 123 :0932 ،وياا إنم
عللى دثللر عللدد ملع البللدائل المحتملللة فللي حلل المشلكالت ،هيللر د( األاميلة الكبللرى تكمللع فللي
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عملية البحث ملع بليع البلدائل ،وتقل ي الذه البلدائل وفقلا ً لمترلبلات الحلل Bourne,1977:
. 47
دعتمللدت الباحثللة علللى ن ريللة ال شللرالت د تعللد ا ثللر المللدار الكليللة تحديللداً وا ثراللا
اعتمللاداً علللى البيانللات الت ريبيللة ولللذل انللت ا ثللر ن احلا ً وابعللد اثللراً و للا( ااتمامالا ً االول
م تبًا على يك ل جية التفكير وعلى مشكالت المعرفلة بتل رة عامل  .و لرعا( ملا امتلدت
ال ريلللة اللللى م لللاالت حلللل المشلللكالت واالدراك وال ماليلللات والشمتلللية وعلللل الللل ف
االجتماعي.
الفصل الثالث  /منهجية البحث وإجراءاته
إعتمللدت الباحثللة فللي البحللث الحللالي المل ا ال للفي ،إ يعللد اللذا المل ا د ثللر دن ل اع
البح شي عا ً وانتشاراً .وت إعتماد اإلجرامات الم ا ية وعلى ال ح اآلتي-:
 مجتمع البحث :ا جميا األفلراد دو األشليام دو األشلمال اللذيع يشلكل ( م ل ع مشلكلةالبحللث عبللا وآخللرو( . 702 :7119 ،وم تمللا البحللث الحللالي يتاللمع معلمللي المرحلللة
 03021ب ا ا  2172معل
األبتدائية للعام الدرا ي  ، 7102 – 7102ويبلغ عددا
و  00279معلمة.
 عينة البحث :العي ة  (Sampleاي جفم مع الم تما تت درا ة ال اارة عليا مع خلاللالمعل مللات عللع اللذه العي للة ،حتللى نللتمكع مللع تعمللي ال تللائ علللى الم تمللا ال للار:7119 ،
 . 82وبل(ت عي ة البحث الحالي  711معل ومعلملة وتشلكل نيلبة  %2ملع افلراد الم تملا
اال لللي ،والبللد مللع االشللارة ا للا بان ل الي جللد عللدد محللدد دو نيللبة م يللة معي للة مللع ح ل
الم تما اال لي يمكع تربيق على جميا الدرا ات دويدري، 812 :7111 ،وال لدول 0
ل .
ي
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جدول ()0
عينة البحث موزعة حسب المدرسة والجنس
الجنس
اسم المدرسة
إناث
ذكور
03
الزهراء
03
03
القادة
03
03
بعقوبة
03
73
االبتكار
03
03
القاهرة
03
73
هاني بن عروة
03
73
موسى بن نصير
03
03
الوليد
033
033
المجموع الكلي

المجموع
03
73
73
03
73
03
03
73
733

أدوات البحث :
اوالً -:مقيككاف فاعليككة الككذات :بللاالطالع علللى عللدد مللع المقللايي عللع فاعليللة الللذات امللت
الباحثلة بتب لي مقيلا ال اشلي  7112لفاعليلة اللذات للدى المدر ليع د وجدتل م ا لبا لعي للة
الدرا للة الحاليللة وا ل المعلملليع "والم للاالت التللي حللددتاا اللي :فاعليللة الللذات العامة،فاعليللة
اللللذات االجتماعيلللة ،فاعليلللة اللللذات التدرييلللية.ويتك ( المقيلللا ملللع  83فقلللرة ،املللا بلللدائل
اإل ت ابة على فقرات المقيا اي دائما َ ،هالباً،دحياناً ،نادراً،دبداً .
ثاني كاً -:مقيككاف القككدرة علككى حككل المشكككالت االجتماعيككة :مللع خللالل االطللالع واإلفللادة مللع
األدبيللات والدرا للات اليللابقة وعللدد مللع المقللايي ات العال للة بالم ل ع مقيللا ا لليد
ول نلللل ) (Cassid &long,1996دعللللد لحللللل المشللللكالت ومقيا عبللللا  7101،لحللللل
المشللكالت والللذي دعللد للرلبللة  ،امللت الباحثللة بب للام مقيللا القللدرة علللى حللل المشللكالت
االجتماعية لا با اآلتية:
 -0لل تحتللل الباحثللة علللى مقيللا دج بللي يللالمم طبيعللة م تمع للا وثقافتل وعاداتل ومعللاييره
ويالمم طبيعة عي ة البحث.
 -7ت جللد مقللايي عرا يللة لحللل المشللكالت ت ل إعللداداا مللع بللل بللاحثيع للابقيع لشللرائ
الم تما الممتلفة والتي تمتل في طبيعتاا عع طبيعة عي البحث الحالي.
خطوات بناء مقياف القدرة على حل المشكالت االجتماعية-:
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 -0تحديد مفا م القدرة على حل المشكالت االجتماعية وم االتاا .بعلد اطلالع الباحثلة عللى
األدبيات والدرا ات اليابقة في اذا الميلدا( فقلد حلددت مفال م "القلدرة عللى حلل المشلكالت
االجتماعية" وباالعتماد على ال رية المعرفية دن ر تحديد المترلحات  ،و د ت م االعتملاد
علللى م للاالت خميللة فللي ب للام المقيللا اللي :الت جل العللام ،تعريل المشللكلة ،ت ليللد البللدائل،
اتما القرار ،التقيلي  .و لد تبليع ملع خلالل االطلالع عللى المقلايي المشلاباة دنالا ب يلت عللى
د للا اللذه الم للاالت بعللداا األفاللل لحللل المشللكلة .ول(للرض الت للد مللع للالحية التعريل
للقللدرة علللى حللل المشللكالت االجتماعيللة وم االت ل ت ل م عر للاا علللى م م عللة مللع المبللرام
الممتتيع في م ال العل م الترب ية وال فيية.
 -7للياهة فقلللرات المقيلللا  :ل(لللرض جملللا فقلللرات مقيلللا القلللدرة عللللى حلللل المشلللكالت
االجتماعية لدى معلمي المرحلة االبتدائيلة املت الباحثلة بلاالطالع واألفلادة ملع علدة مقلايي
عديللدة والتللي ت اولللت مت(يللر د للل حللل المشللكالت مقيللا ا لليد ول نل )&long,1996
 (Cassidومقيا عبللا  7101،لحللل المشللكالت .و امللت بتللياهة فقللرات مقيللا القللدرة
عللى حلل المشلكالت االجتماعيلة ،و لد بلللغ العلدد الكللي لفقلرات المقيلا  22فقلرة م عللة
على خمية م االت وب ا ا  00فقرة لكل م ال.
 -8إعداد بدائل اإلجابة :اعتملدت الباحثلة طريقل ليكلرت ) Likertفلي إعلداد بلدائل مقيلا
القللدرة علللى حللل المشللكالت االجتماعيللة  ،واللي مللع الرللرق المفالللة والشللائعة فللي إعللداد
البدائل .إ امت الباحثة ب ا خمية بدائل للمقيا  ،الي :ت ربلأ عللي دائ ًملا ،ت ربلأ عللي
هالبًا ،ت ربأ علي دحيانًا ،ت ربأ علي نادرًا ،ال ت ربأ علي دبدًا .
 -1إعداد تعليمات المقيا  :تعد تعليمات المقيلا بمثابلة اللدليل اللذي ييترشلد بل الميلت يل
في دث ام ا ت ابت لفقرات المقيا .
 -2عرض المقيا بتي(ت األولية على المحكميع :امت الباحثة بعرض المقيا بتي(ت
األولية والبالغ  22فقرة على م م عة مع المحكميع في التربية وعل ال ف والبالغ
عددا  01محك ًما ،واعتمدت الباحثة نيبة دراا  %31ف ثر مع المبرام لقب ل الفقرة
م آرام المبرام ت اإلبقام على  20فقرة لحت لاا على نيبة
وعداا الحة ،وفي
اتفاق  %31ف ثر مع المبرام ،وت ا قاط  1فقرات الناا ل تحتل نيبة االتفاق
المرل بة .
 -2تتحي المقيا  :ا تمدمت الباحثة خم بلدائل لتقلدير اال لت ابة عللى فقلرات المقيلا
وحددت األو ا( مع  0-2للفقرات االي ابية ومع  2-0للفقرات اليلبية.
 -2عي ة و ح التعليملات والفقلرات :ل(لرض التعلرف عللى ملدى و ل ح تعليملات ا لتبانة
القللدرة علللى حللل المشللكالت االجتماعيللة بت ل رتاا األوليللة ،إ ي ت ل بللل طباعللة المقيللا
واخراج بت رت ال اائية بتربيأ فقرات المقيا عللى عي لة ل(يرة تتلراوح ملا بليع -71
 81شمتًا ال باا(. 032 :7111 ،
التحليل اإلحصائي للفقرات :تعد عملية التحليل اإلحتائي للفقرات خر ة ا ا ية في ب ام إي
مقيا و ل ا للكش عع المتلائذ اليلايك مترية لفقراتل التلي تيلاعد الباحلث فلي اختيلار

-333-

مجلة الفتح  .................................................................العدد الثاني والسبعون  .كانون االول لسنة 7102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

الفقلللرات ات المتلللائذ ال يلللدة ،والللذا بلللدوره يلللؤدي إللللى يلللادة لللدق المقيلللا وثباتللل
) ، Anastasi&Urbina,1997:19وب للا ًم علللى مللا للر اتبعللت الباحثللة المر ل ات اآلتيللة
لتحليل الفقرات-:
 -0عي ة التحليل اإلحتائي :بل(ت عي ة التحليل اإلحتائي لفقلرات مقيلا القلدرة عللى حلل
المشللكالت االجتماعيللة  711معللل ومعلمللة تلل اختيللارا بالرريقللة العشلل ائية مللع م تمللا
البحث.وا( اختيار مثل اذا الح للعي ة ا ت د إلى ما ابت إليل انيلتا ي فلي اختيلار علدد
دفللراد الم م عللة ال احللدة بعللدد اليقللل عللع  011فللرد ع للد ا للتعمال د للل الم م ل عتيع
المتررفتيع وب يبة  %72في ل م م عة في تحليل الفقرات ).(Anastasi,1988: 23
 -7الق ة التمييفية للفقرات-:
إ( الادف األ ا مع حيا الق ة التمييفية للفقرات ا ا تبعاد الفقلرات التلي التميملف
بيع المفح يع واإلبقام على تل التي تميمف بي ا  ،وتحقأ ل بعدة خر ات اي-:
د -بعللد تربيللأ المقيللا علللى عي للة التحليللل اإلحتللائي البال(للة  711معل ل ومعلمللة أحللدِّدَت
الدرجات الكلية لكل ا تمارة .
 ترتيل اال تمارات ت ا ليا بحيل درجتاا الكلية مع دعلى درجة إلى ددنى درجة. حددت الم م عتا( المتررفتا( ب يبة  %72ملع الم مل عتيع العليلا واللدنيا وبلذل بللغعلدد اال لتمارات الما لعة للتحليلل  013ا لتمارة  21 ،تمثلل الم م علة العليلا و 21
تمثللل الم م عللة الللدنيا  .وع للد م ا نللة القللي التائيللة المحي ل بة المحت ل رة بلليع 01,7-7,2
بالقيملة التائيلة ال دوليلة البال(لة  0,92ع لد ميلت ى  1,12وبدرجلة حريلة  ، 012انلت
جميعاا مميفة  ،عدا فقرة واحدة فقد حتلت على يمة تائيلة  0,17والي ا لل ملع ال دوليلة
ل .
وال دول  7ي
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جدول()7
القوة التمييزية لفقرات مقياف القدرة على حل المشكالت االجتماعية

المت ط
الحيابي

االنحراف
المعياري

المت ط
الحيابي

االنحراف
المعياري

القيمة التائية
المحي بة

المت ط
الحيابي

االنحراف
المعياري

المت ط
الحيابي

0
7
8
1
2
2
2
3
9
01
00
07
08
01
02
02
02
03
09
71
70
77
78
71
72
72

8,00
1,271
8,022
1,00
8,3
8,32
8,21
1,77
1,729
8,23
7,221
1,22
1,87
1,82
8,23
1,02
1,200
8,33
8,82
1,79
1
1,03
1,33
0,39
0,317
1,022

0,82
1,22
0,87
0,12
0,81
0,07
0,18
1,92
1,22
0,11
0,02
1,30
1,3
1,32
0,13
0,00
1,29
0,09
0,83
1,92
0,18
1,32
8,9
0,17
0,11
0,17

7,89
8,32
0,39
8,79
7,12
8,07
8,18
8,13
7,83
7,98
7,11
8,10
8,1
8,09
7,92
8,01
8,83
7,22
7,23
7,39
8,10
8,7
8,11
8,11
7,12
8,17

0,71
0,18
0,12
0,81
0,72
0,71
0,83
0,78
0,07
0,79
1,92
0,00
0,7
0,70
1,99
0,02
0,87
0,71
0,87
0,11
0,02
0,12
0,10
0,89
0,80
0,20

1,92
2,20
2,23
2,00
8,19
2,22
7,78
2,11
2,22
2,23
2,01
01,2
2,0
01
2,29
2,72
3,22
3,73
8,22
3,81
2,82
9,71
1,27
2,90
8,23
2,11

االنحراف
المعياري

ت

ت

72
73
79
81
80
87
88
81
82
82
82
83
89
11
10
17
18
11
12
12
12
13
19
21
20

8,2
1,82
1,07
8,21
0,29
8,31
8,88
8,21
1,12
1,18
8,91
8,91
7,9
1,02
1,27
1,21
1,02
1,21
1,2
1,73
8,22
1,72
8,83
1,70
8,91

0,07
1,22
0,19
0,02
1,92
0,72
0,10
0,02
0,13
1,92
0,7
1,92
0,77
0,71
1,30
1,22
0,00
1,90
1,30
1,92
0,7
1,22
0,82
1,91
0,03

8,03
8,83
7,32
8,01
0,27
7,78
7,27
8,89
7,72
8,72
8,09
8,10
7,12
8,7
8,28
8,29
8,01
1
8,93
8,22
7,92
8,72
8,19
8,22
7,28

0,82
0,02
0,17
0,87
1,32
0,77
0,03
0,72
0,07
0,07
0,82
0,78
0,13
0,87
0,00
0,01
0,02
0,02
0,12
0,71
0,73
0,01
0,72
0,17
0,89
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القيمة التائية
المحي بة

الم م عة العليا

الم م عة
الدنيا

الم م عة
العليا

الم م عة
الدنيا

2,28
3,79
3,39
8,92
0,17
9,207
1,70
2,19
00,98
2,92
2,79
2,33
8,08
2,23
9,02
2,17
2,72
1,23
2,88
8,122
1,13
2,22
0,99
2,83
2,21
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-8عال للة درجللة الفقللرة بالدرجللة الكليللة للمقيللا  :يعللد ارتبللاط درجللة الفقللرة بالدرجللة الكليللة
د( الفقرة تكل ( لاد ة إ ا لا( معاملل االرتبلاط
للمقيا مؤشرًا لتدق الفقرة ومع ال ا
بي اللا وبلليع االختبللار الكلللي عاليًللا ،وتحيللل معللامالت للدق الفقللرات مللا تشللير انيللتا ي
 Anastasiمع خالل ارتباطاا بمح خارجي دو داخلي ،وحي ما ال يتل افر محل خلارجي،
فللا( دفاللل مح ل داخلللي ا ل الدرجللة الكليللة للمقيللا ) ،(Anastasi,1976:206ولتحقيللأ
دق الفقرات حيبت العال ة االرتباطية بيع درجة ل فقلرة ملع فقلرات مقيلا القلدرة عللى
حل المشكالت االجتماعية والدرجة الكلية للمقيا  ،فكانت جميا معامالت ارتباط الفقرة داللة
إحتائيا ً ع د ميت ى  1,12وبدرجلة حريلة  ، 093د تراوحلت درجلات معاملل االرتبلاط
بلليع  1,270 -1,011واللي دعلللى مللع يمللة معامللل االرتبللاط ال دوليللة البال(للة 1,083
ل .
وال دول  8ي
جدول()0
معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياف القدرة على حل المشكالت
يمة ر
يمة ر ت
ت يمة ر ت يمة ر ت يمة ر ت
1,881 12 1,723 81 1,721 78 1,233 07 1,201 0
1,218 12 1,092 82 1,228 71 1,711 08 1,822 7
1,122 12 1,732 82 1,127 72 1,728 01 1,102 8
1,822 13 1,812 82 1,210 72 1,799 02 1,818 1
1,011 19 1,727 83 1,027 72 1,818 02 1,022 2
1,182 21 1,893 89 1,870 73 1,829 02 1,722 2
1,203 20 1,722 11 1,092 79 1,722 03 1,710 2
1,291 10 1,780 81 1,833 09 1,270 3
1,772 17 1,013 80 1,828 71 1,178 9
1,828 18 1,032 87 1,270 70 1,132 01
1,112 11 1,118 88 1,032 77 1,872 00
 -1عال ة درجة الفقرة بدرجة الم ال :ت حيا معامل ارتبلاط درجلة الفقلرة بالدرجلة الكليلة
لكل مك ( ت تمي الي إلفراد العي ة البالغ علدداا  ، 711وتبليع إ( جميلا معلامالت االرتبلاط
المحيللل بة انلللت داللللة إحتلللائيا ً د تراوحلللت معلللامالت االرتبلللاط بللليع ، 1,122-1,028
وجميعاا د بر مع القيمة ال دولية البال(ة  1,083ع د ميت ى داللة  1,12وبدرجة حريلة
. 093
 -2عال ة درجة الم ال بالم االت األخرى وبالدرجة الكلية للمقيلا متلف فة االرتباطلات
الداخليللة  :تل التحقللأ مللع اللذا ال ل ع مللع التللدق با للتمدام معامللل ارتبللاط بير ل ( إلي للاد
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العال ة بيع درجات اإلفراد على ل مكل ( والدرجلة الكليلة للمقيلا  ،ولتحقيلأ لل اعتملدت
الباحثلة عللى ا لتمارات العي لة اليلابقة ،وتبليع ا( جميلا االرتباطلات الداخليلة داللة إحتلائيا
ام ارتباط الم االت بعااا ما بعااا اآلخلر دو ارتباطالا بالدرجلة الكليلة لمقيلا القلدرة
على حلل المشلكالت االجتماعيلة لك نالا د بلر ملع القيملة الحرجلة ال دوليلة البال(لة 1,083
وبميت ى داللة  1,12وبدرجة حرية  ، 093و لد تراوحلت معلامالت االرتبلاط المحيل بة
بيع . 1,270 - 1,102
 المقيكككاف بصكككورته النهائيكككة  :ا لللب مقيلللا القلللدرة عللللى القلللدرة عللللى حلللل المشلللكالتاالجتماعية بتي(ت ال اائية مك ( مع  21فقرة وبذل ف ( الدرجة الكلية للمقيا في حلداا
األعلللى  721درجللة وفللي حللداا األدنللى  21درجللة  ،وبمت للط فر للي  021درجللة ،
وبذل د ب المقيا بت رت ال اائية جاافاً للتربيأ على عي ة البحث.
الخصائص السايكومترية:
 -0التدق  : Validityيقتد ب مدى الحية المقيا في يلا ماو لا ألجلل .وال يقلي
اي شيم آخر ليما( ودب عالم. 238 :7107 ،
د -التللدق ال ااري:وييللتمرا اللذا ال ل ع مللع التللدق مللع خللالل عللرض المقيللا علللى
م م عة مع المحكميع للحك على لالحيت فلي يلا التلفة الملراد يا لاا وال ييلتادف
معرفلللللللللللللة ملللللللللللللدى تمثيلللللللللللللل محتللللللللللللل ى االختبلللللللللللللار دو المقيلللللللللللللا لل لللللللللللللاارة
 ، Maloney&Michael,1976:77وألجل ا تمر التدق ال ااري للمقيا ليع املت
الباحثللة :بعللرض مقيا ال اشللىم 7112ل(للرض التا للد مللع للالحيت للتربيللأ علللى عي للة
المعلميع ،ومقيا القدرة على حل المشكالت االجتماعية بتي(ت األوليلة عللى م م علة ملع
المحكميع فلي التربيلة وعلل الل ف والبلالغ علددا  01محك ًملا لاخلذ بلئرائا ومقترحلاتا
بش ( الفقرات.
 دق الب ام  : Construct Validityويقتد ب ل ال ل ع ملع التلدق اللذي يقليمللدى العال للة بلليع األ للا ال للري للمقيللا وبلليع فقراتلل ) ،(Moss,1994:201و للد تلل
ا تمرا اذا ال ع ملع التلدق لمقيا القلدرة عللى حلل المشلكالت االجتماعيلة ملع خلالل
دتباع خر ات دعداد المقيا وا تمرا الق ة التمييفية لفقرات المقيا ودي لاد عال لة الفقلرة
بالم ال وبالدرجة الكلية للمقيا .
 -7الثبات  : Reliabilityيشير مترل الثبات إللى الد لة واالتيلاق فلي ددام الفلرد ،ويع لي
اللا اال للتقرار فللي ال تللائ عبللر الللفمع) .(Anastasi&Urbina,2010:142وتل حيللا
دي ً
ثبات مقيا ي فاعلية الذات والقدرة على حل المشكالت االجتماعية بالررق اآلتية -:
د -إعللادة االختبللار) :(Test- Retestإ( االختبللار الثابللت ا ل الللذي يعرللي نتللائ متقاربللة دو
ال تائ نفياا إ ا طبأ د ثر مع مرة فلي رلروف متماثللة لليما( ودبل عالم، 092 :7107 ،
ولحيا الثبات برريقة إعادة االختبار التي تؤشر اال تقرار بملرور اللفمع ،دعلادت الباحثلة
تربيللأ المقيا لليع علللى عي للة مك نللة مللع  21معل ل ومعلمللة ،وبعللد االنتاللام مللع التربيقلليع
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األول والثللاني وحيللا الللدرجات ،ا للتمدمت الباحثللة معامللل ارتبللاط بير ل ( بلليع درجللات
التربيللأ األول والثللاني ،ا بلللغ معامللل االرتبللاط مقيللا فاعليللة الللذات  ، 1,31دمللا معامللل
درتبللاط مقيللا القللدرة علللى حللل المشللكالت االجتماعيللة فقللد بلللغ  91ومعامللل درتبللاط للال
المقيا لليع يمكللع الر ل ( الياللا ،و ل ل إشللارة إلللى ف ل را(  ، Foran,1972الللذي د للد د(
معامل الثبات ال يد ي ب(ي إ( يفيد عع . Foran, 1972:385 1,21
 الت فئة ال تلفية  : Split Halfتعلد طريقلة الت فئلة ال تلفية فلي حيلا الثبلات ملعالررق الشائعة في المقايي ال فييةا أل( معاملل الثبلات الميلتمر بالذه الرريقلة يبليع ملدى
االتيلاق اللداخلي بليع فقلرات الما لية الملراد يا لاا ، Ebel &Frisbile,2009: 263
ولتحقيأ ل امت الباحثة بتربيأ مقيا فاعلية اللذات عللى  011معلل ومعلملة  ،و يلمت
فقللرات المقيللا الللى نتللفيع وبرريقللة الفللردي -الفوجللي وال للتمرا معامللل الثبللات ت ل
ا تمدام معامل ارتباط بير ( بيع نتلفي المقيلا و لد بللغ معاملل االرتبلاط  1,23وبعلد
التتحي بمعادلة بيرما( براو() Spearman-Bronبللغ الثبلات  . 1,33ملا تل لحل
 011ا تمارة مع ا تمارات القدرة على حل المشكالت االجتماعية في التحليلل االحتلائي
با تمدام الرريقة العش ائية ،ما وجلد معاملل ارتبلاط بير ل ( بليع نتلفي المقيلا و لد بللغ
 1,27وبعد التتحي بمعادلة بيرما( براو( بلغ الثبات . 1,31
 التربيأ ال اائي ألداتي البحث :تمت إجرامات التربيلأ ال الائي ألدوات البحلث ،عللى عي لةالبحللث البللالغ عللددا  711معل ل ومعلمللة فللي المللدة مللع  7102/8/0ول(ايللة 7102/8/01
و انللت الباحثللة تلتقللي بللالمعلميع والمعلمللات ،وت ل لال يفيللة االجابللة وتحللثا علللى الد للة
والتراحة في االجابة بعد اطم انا ب ( اجاباتا اي مع اجل البحث العلمي الد يأ .
 الوسائل اإلحصائية Statistical Meansاعتمدت الباحثة على الحقيبلة اإلحتلائية للعلل م االجتماعيلة  SPSSفلي المعال لات
اإلحتائية لاا ام في إجرامات التحقأ ملع المتلائذ اليلايك مترية ألدوات البحلث ،دم
في ا تمرا ال تائ  ،و د د أ تمدمت ال ائل اإلحتائية اآلتي راا:
 -0االختبار التائي  t-testلعي تيع ميتقلتيع.
 -7االختبار التائي  t-testلعي ة واحدة.
 -8معامل ارتباط بير ( . Person Correlation Coefficient
 -1معادلة بيرما( براو( ). Spearman-Bron
 -2المت ط الحيابي ) ، Meanواالنحراف المعياري).(Standard Deviation
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الفصل الرابع  /عرض النتائج والتوصيات والمقترحات:
فيما يلي عرض ل تائ البحلث التلي تل الت لل إليالا فلي ل م دادافل  ،و ليت عر لاا
وفقا لتيليل داداف البحث و ما ي تي-:
الهدف األول -:فاعلية الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية
لتحقيأ اذا الادف طبقت الباحثة مقيا فاعلية الذات على عي ة البحث البال(لة 711
معل ومعلمة وا تمر المت ط الحيابي واالنحراف المعياري ألفراد عي ة البحث ،و لد بللغ
المت ط الحيابي  011لعم م دفلراد عي لة البحلث وبلانحراف معيلاري لدره  0,91وال
اعللللى ملللع المت لللط الفر لللي البلللالغ  ، 001وبا لللتمدام االختبلللار التلللائي  t-testلعي لللة
واحدة ،تبيع دَ َّ( القيمة التائية المحي بة بل(ت  7,970واي اعلى مع القيمة التائية ال دوليلة
ل .
البال(ة  0.92ع د ميت ى داللة  1.12وبدرجة حرية  ، 099وال دول  1ي
جدول ()4
نتائج االختبار التائي ( ) t-testلعينة واحدة لقياف فاعلية الذات
عي ة البحث

المت ط
الحيابي

االنحراف
المعياري

المت ط
الفر ي

711

022

09,2

001

القيمة التائية
المحي بة ال دولية
79,28

0,92

ميت ى
الداللة
1,12
دال

واللذا يع للي دَ َّ( مت للط ا للت ابات دفللراد عي للة البحللث يفيللد عللع المت للط الفر للي
للمقيا بداللة احتائية ،اي دَ َّ( فاعلية الذات للدى دفلراد عي لة البحلث عاليلة .والذه ال تي لة
ت شير إلى إ( معلمي المرحلة االبتدائيلة للديا شلع ر علا ال بفلاعليتا الذاتيلة يا لا بالمت لط
ال ري ،واذا روري جداً النعكا ل  ،عللى ما لتا ون لاحا فلي الحيلاة ،والذا لد يل عك
على تالميلذا ايالا ،إ تقلا ماملة خللأ بي لة مشل عة للملتعل لتقلدير مااراتل المعرفيلة عللى
عاتأ المعل ويياعده في ل فاعليت الشمتية بشكل بير .وتتفأ الذه ال تي لة ملا ملا دشلار
إلي ل بانللدورا  Banduraوفللأ ال ريللة المعتمللدة فللي البحللث الحللالي واللي ن ريللة الللتعل
االجتماعي المعرفلي اللى إ( فاعليلة اللذات احلد محلددات اللتعل الماملة وإنالا نتلا للمقلدرة
الشمتية  ،وتمثل مرآة معرفية للفرد تشعره بقدرت على التحك في البي لة وا( فاعليلة اللذات
د ت شا مع ان ا ات ميبقة للمعلميع  ،وا ت اعا بقدرتا عللى ال لاح  ،وملع خلالل اال تلدام
بالفمالم اآلخريع  ،ومع الدع والتشل يا اللذي يتلقلاه المعلمليع دث لام إعلدادا (Bandura,
) 1977 : 56وي د باندورا ا( األفلراد اللذيع يالح ل ( نملا ناجحلة يمكل ا ا لتمدام الذه
المالح ات لتقلدير فلاعليتا الذاتيلة  . Bandura , 1982 : 140ومتلرل فاعليلة اللذات
يشللير الللى معتقللدات الفللرد ح ل ل درت ل علللى ت للي وت فيللذ العمليللة المرل بللة الن للا الاللدف
المراد  ،واذا يع لي انل ا ا اعتقلد الفلرد انل يمتلل القل ة  Powerالن لا األالداف المرل بلة
فانللل يحلللاول جعلللل الللذه األشللليام تحتلللل فعلللال  ،بمع لللى آخلللر ا( فاعليلللة اللللذات يشلللير اللللى
االعتقادات االفترا ية التي يمتلكاا الفرد ح ل درات . Bandura , 1997 : 20
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ويتفأ ما اذا اللردي  wollfolk 2010اللذي د لد إ( الفاعليلة ت مل ف يلة خبلرة دو
تللدريل تيللاعد علللى ال للاح فللي الماللام التدرييللية الي ميللة ل ف تك ل ( د ا للا لت ميللة ح ل
الفاعلية في الما ة ) (wollfolk ,2010 :134و د اتفقت اذه الدرا ة ملا درا لة ال اشلي
 7112التي ارارت بتمتا المدر يع بميلت ى علال ملع الفاعليلة الذاتيلة ،ودرا لة الماليللة
 7101التي دو حت د( ميت ى الفاعلية الذاتية لدى المعلميع ا( مرتفعا.
الهدف الثاني -:القدرة على حل المشكالت االجتماعية لدى معلمي المرحلة االبتدائية.
لتحقيأ اذا الادف طبقت الباحثة مقيلا القلدرة عللى حلل المشلكالت االجتماعيلة عللى
عي ة البحث البال(ة  711معل ومعلمة وا تمر المت لط الحيلابي واالنحلراف المعيلاري
ألفراد عي ة البحث ،و د بلغ المت ط الحيابي  011لعم م دفراد عي ة البحلث وبلانحراف
معيللاري للدره  70وال اعلللى مللع المت للط الفر للي البللالغ  ، 021وبا للتمدام االختبللار
التائي  t-testلعي ة واحدة ،تبيع دَ َّ( القيمة التائية المحي بة بل(ت  07940واي اعلى مع
القيمللة التائيللة ال دوليللة البال(للة  09,1ع للد ميللت ى داللللة  3931وبدرجللة حريللة ، 099
ل .
وجدول  2ي
جدول ()1
نتائج االختبار التائي ( ) t-testلعينة واحدة لقياف القدرة على حل المشكالت االجتماعية
عدد افراد
عي ة البحث

المت ط
الحيابي

االنحراف
المعياري

المت ط
الفر ي

711

022

78

021

القيمة التائية
المحي بة
9,3

ال دولية
0,92

ميت ى
الداللة
1,12
دال

واللذا يع للي دَ َّ( مت للط ا للت ابات دفللراد عي للة البحللث يفيللد عللع المت للط الفر للي
للمقيا بداللة احتائية ،اي دَ َّ( القدرة عللى حلل المشلكالت للدى دفلراد عي لة البحلث عاليلة،
و د تفير اذه ال تي ة  .إ إ( د ل حلل المشلكالت يتل ثر بعلدد ملع الع املل م الا ميلت يات
المعال للة واالنتبللاه واإلدراك واالحتفللار بالمعل مللات .فايللد 720: 7110 ،فاللال عللع لل
دشللار دافيللدوف إلللى وج ل د عللامليع ماملليع يللؤثرا( فللي د للل حللل المشللكالت امللا :الللتعل
اليللابأ وميللت ى اإلثللارة .إ يللؤثر ميللت ى خبللرة المعل ل فللي ا للتمدام د للل معلليع لحللل
المشكالت دافيدوف 002 :7111 ،وترى الباحثة ا( المعلميع يمتلك ( ميلت ى ملع المبلرة
واإلثارة التي تمك ا ملع املتالك القلدرة عللى حلل المشلكالت االجتماعيلة التلي تل اجاا فلي
البي ة التعليمية.
الهدف الثالث -:داللة الفروق في فاعلية الذات وبحسب متغير الجنس(ذكور-إناث)
للتحقللأ مللع ل ل امللت الباحثللة با للتمرا المت للط الحيللابي واالنحللراف المعيللاري
ال للت ابات للل مللع الللذ ر واإلنللا علللى مقيللا فاعليللة الللذات ،إ بلللغ المت للط الحيللابي
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ال لللت ابات اللللذ ر  041وبلللانحراف معيلللاري لللدره  0,91اماالمت لللط الحيلللابي
 ، 7394وبا للتمدام
ال للت ابات اإلنللا فقللد بلللغ  011وبللانحراف معيللاري للدره
االختبللار التللائي  t-testلعي تلليع ميللتقلتيع لمعرفللة داللللة الفللروق بلليع مت للري ا للت ابات
الللذ ر واإلنللا تبلليع دَ َّ( القيمللة التائيللة المحي ل بة والبال(للة  19,7اللي ا للل مللع القيمللة
ال دوليللة والبال(للة  0.92ع للد ميللت ى داللللة  1.12وبدرجللة حريللة  ، 093وجللدول 2
ل .
ي
جدول ()1
داللة الفروق بين متوسطي استجابات الذكور واإلناث على فقرات مقياف فاعلية الذات
ال
ر
إنا

العدد

المت ط
الحيابي

االنحراف
المعياري

011
011

012
022

03,2
71,1

القيمة التائية
ال دولية
المحي بة
2,32

0.92

ميت ى الداللة
1.12
دال

ويمكع اال تدالل مع اذه ال تي ة على د( المعلملة تيلعى إلثبلات حال راا وفاعليتالا
في ميدا( الحياة ال ريفية ،وترجمة ما تربت علي وتعلمت خلالل ميليرة إعلداداا الما لي فلي
والمبادئ الر ي ة التلي
ب ام وإدامة رح العملية الترب ية وتحقيأ دادافاا على وفأ األ
تيللعى إلللى بل هاللا  .وربمللا جللام اللذا التميللف فللي فاعليللة الللذات لللدى المعلملليع اإلنللا علللى
مالئا مع الذ ر بيلبل طبيعلة الذه الما لة إ د( المعلملة لد تيلتمتا بالا وت لد فيالا يشلبا
رهبتاللا .وا( الفاعليللة الذاتيللة تلعللل دورا مامللا فللي تعل ل الماللارات األ ا للية وإدارة الللذات
و يل الماارات االجتماعية ) .( Bandura , 1994 , 67
الهككدف الرابككع -:داللككة الفككروق فككي القككدرة علككى القككدرة علككى حككل المشكككالت االجتماعيككة
وبحسب متغير الجنس(ذكور-إناث).
للتحقللأ مللع ل ل امللت الباحثللة با للتمرا المت للط الحيللابي واالنحللراف المعيللاري
ال ت ابات ل مع الذ ر واإلنا على مقيلا حلل المشلكالت االجتماعيلة ،إ بللغ المت لط
الحيلللابي ال لللت ابات اللللذ ر  029,8وبلللانحراف معيلللاري لللدره  71,1اماالمت لللط
الحيابي ال ت ابات اإلنا فقد بلغ  027,2وبلانحراف معيلاري لدره  ، 77,7وبا لتمدام
االختبللار التللائي  t-testلعي تلليع ميللتقلتيع لمعرفللة داللللة الفللروق بلليع مت للري ا للت ابات
الذ ر واإلنا تبيع دَ َّ( القيمة التائية المحي بة والبال(ة  7,00اي ا ل مع القيملة ال دوليلة
ل .
والبال(ة  0,92ع د ميت ى داللة  1,12وبدرجة حرية  ، 093وجدول  2ي
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جدول ()7
داللة الفروق بين متوسطي استجابات الذكور واإلناث على فقرات القدرة حل المشكالت
االجتماعية
القيمة التائية
ميت ى
المت ط االنحراف
العدد
ال
الحيابي المعياري المحي بة ال دولية الداللة 1.12
71,1
029,8
011
ر
دال
0.92
7,00
77,7
027,2
011
إنا
يشللير ال للدول  2بللا( ا للاك فللرق دال احتللائيا علللى مقيللا القللدرة علللى حللل
ولتلال اللذ ر المعلميع ويعلفا
ر-انا
المشكالت االجتماعية وحيل مت(ير ال
اليللبل فللي ل ل ال( الللذ ر لا ل ادوار ا ثللر فللي الم تمللا وفللرل ا ثللر للمللرور بت للار
وم اجاة المشا ل ،واذا يرجا إللى االخلتالف فلي د لاليل الت شل ة االجتماعيلة بليع ال يليع
ملع بللل ال اللديع واألشللمال المحيرلليع بال  ،فمللع خلالل عمليللة الت ملليط ال يلي يللت تحديللد
األدوار االجتماعيللة التللي ي ب(للي د( يؤدياللا للل جلل  ،إ يشلل ا الللذ ر علللى اال للتقاللية
والتفكيللر بررائللأ تحليليللة د ثللر مللع اإلنللا ممللا يللؤدي إلللى ت ميللة تلل المعللارف عم ملا ً لللدى
الذ ر العب دي. 021 :7112،
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مكع دراسكة (عبيكد )7304بتفكوق الكذكور عكن االنكاث فكي
حككل المشكككالت ،وتخككالف مككا توصككلت اليككة دراسككة (المنصككور ومنصككور  ، )7337والتككي
اشارت بعدم وجود فرق يعزا لمتغير الجنس على مقياف حل المشكالت.
الهكككدف الخكككامس -:العالقكككة االرتباطيكككة بكككين فاعليكككة الكككذات والقكككدرة علكككى حكككل المشككككالت
االجتماعية.
باللدف التعللرف علللى طبيعللة العال للة بلليع فاعليللة الللذات والقللدرة علللى حللل المشللكالت
االجتماعية امت الباحثة بتربيأ معامل ارتباط بير ( ،ث ا تمرجت يمة معاملل االرتبلاط
فبل(للت  1,19درجللة واللي د بللر مللع يمللة معامللل االرتبللاط ال دوليللة البال(للة 3900,
ل .
وبميت ى داللة  1,12ودرجة حرية  ، 093وال دول  3ي
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جدول ( ) ,
معامل االرتباط بين فاعلية الذات والقدرة على حل المشكالت االجتماعية
ميت ى داللة
يمة ر
يمة ر
االرتباط
1,12
ال دولية
المحي بة
فاعلية الذات والقدرة على حل
المشكالت االجتماعية

1,19

1,083

دال

وي اللر مللع ال للدول بللا( ا للاك عال للة م جبللة بلليع فاعليللة الللذات والقللدرة علللى حللل
المشكالت االجتماعية ،إ تعملل فاعليلة اللذات معي لات اتيلة او مع لات اتيلة فلي م اجالة
المشكالت فلالمعل اللذي لديلة احيلا ل ي بفاعليلة اللذات ير لف جلل ااتمامل ع لد م اجاتل
ل الى حل ل م ا بة لالا ،املا ا ا ت للد الشل بفاعليتل الذاتيلة
المشكلة على تحليلاا ب(ية ال
ف يت ل تفكيلره نحل اللداخل بعيلدا علع م اجالة المشلكلة  ،فير لف عللى ج انلل الالع
وعدم الفاعلية وت ا الفشل  Bandura , 2000: 75-76ويشير باندورا في ن ريت علع
فاعليللة الللذات د( إدراك الفللرد لفاعليتل يتعلللأ بتقييمل لقدرتل علللى تحقيللأ ميللت ى معلليع مللع
االن ا وعللى اللتحك باإلحلدا ،وا( اللتحك عللى ميلت ى الفاعليلة الذاتيلة يلؤثر فلي طبيعلة
الحل دو الادف الذي ييعى الفرد إلى تحقيق وعلى مقدار ال اد الذي ليبذل  ،وعللى د لل ب
فللي التفكيللر واللل ييللال دو ييللبأ للل ،وعلللى مقللدار الت ل تر الللذي لليعاني فللي تكيفل مللا
المرالل البي ية التي ي اجااا . Bandura,1994: 105
التوصيات :
 ت جي و ارة التربية والتعلي على تلدريل معلملات المرحللة االبتدائيلة عللى القلدرة عللىحل المشكالت االجتماعية.
 نشر ال عي بيع ف ف المعلميع ب امة دورات لا بادف ت مية فاعليتا الذاتية.المقترحات:
 إجللرام درا للةا لت ميللة القللدرة علللى القللدرة علللى حللل المشللكالت االجتماعيللة لللدى معلمللاتالمرحلة االبتدائية.
 إجرام درا ةا للتعرف على المشكالت التي ت اج تالميذ المرحلة االبتدائية. إجرام درا ةا لت مية فاعلية الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية. إجلرام درا للةا للتعلرف علللى اثلر بعللض المت(يلرات العمللر  ،ل ات المدمللة ،الميللت ىالتعليمي على القدرة على القدرة على حل المشكالت االجتماعية لدى المعلميع.
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المصادر العربية:
 دب جلادو ،لال ون فل،محمللد بكلر : 7101تعللي التفكيللر ،ال ريلة والتربيللأ ،ط ،8دار
المييرة لل شر،عما(.
 ت ق ،محي الديع و ال باا( ،م ى  : 7111ا ا يات القيا في العل م اليلل ية ،ط،0
دار الشروق لل شر والت يا ،عما(  -األرد( .
 جابر ،عبد الحميد جابر  :)0932ن ريات الشمتية ،دار ال ااة ،القاارة.
 ح للات  ،عبللد ر إبللرااي محمللد  : 7113عللادات العقللل والفاعليللة الذاتيللة لللدى طلبللة
التللفيع اليللابا والعاشللر فللي األرد( وارتباطامللا بللبعض المت(يللرات الديم(رافيللة دطروحللة
د ت ل راه هيللر م ش ل رة ليللة الدرا للات الترب يللة وال فيللية العليللا  ،جامعللة عمللا( العربيللة
للدرا لللات العليلللا .حيللليع ،محملللد إبلللرااي  : 7107علللادات العقلللل والتفكيلللر علللالي الرتبلللة
وعال تامللا بالفاعليللة الذاتيللة لللدى طلبللة ليللات التربيللة  ،دطروحللة د تل راه ليل التربيللة \ابللع
الايث جامع ب(داد .
 دافيللدوف ،ل للدال  : 0938مللدخل علل الل ف  ،ترجمللة لليد الرل ا وآخللرو( ،ط ،7دار
ما روايل لل شر ،القاارة
 الللدفاعي ،ار علللي والمالللدي،دمل إبللرااي : 7108عل ل نف ل الشمتللية ،ط ،0مكتللل
ا ي ،ب(داد.
 دويدري ،رجام وحيد  : 7111البحث العلمي  :ا ا يات ال رية ممار ت العلميلة ،دار
الفكر ،دمشأ
 الفه ل ،رافا ال تير : 7119عل ال ف المعرفي،ط،8دار الشرق لل شر ،عما(.
 الفه ل،عملللاد عبلللد اللللرحي : 7118مبلللادئ علللل الللل ف التربللل ي ،ط ،8دار الكتلللا
ال امعي ،األمارات.
 ليما( ،دميع علي ودب عالم،رجام محمل د  : 7107القيلا والتقل ي  ،ط ،7دار الكتلا
الحديث ،األرد(.
 التفار ،رفاه محمد : 7113التفكيلر الحلا ق وعال تل بالتفاليل المعرفلي والقلدرة عللى
حل المشلكالت للدى طلبلة ال امعلة ،دطروحلة د تل راه ،هيلر م شل ره  ،ليلة التربيلة ،جامعلة
ب(داد.
عبا  ،إيما( شري : 7101الشمتلية المبدعلة وعال تالا بحلل المشلكالت والحاجلة

إلللى المعرفللة لللدى طلبللة معاللد الف ل ( ال ميلللة ،دطروحللة د تل راه ،ليللة التربيللة فللي ال امعللة
الميت ترية.
 عبللا  ،محمللد خليللل ومحمللد ،بكللر والعييللى ،محمللد متللرفى وع ل اد ،فريللال : 7119
مدخل إلى م اا البحث في التربية وعل ال ف  ،ط ،7المييرة لل شر والت يا ،األرد(.
 العب دي ،انتتار حامد عبيد: 7113 ،اثر طريقة حل المشلكالت فلي التحتليل واالت لاه
نح ل مللادة التربيللة اإل للالمية لللدى طالبللات ل المللام اإلعللدادي ر للالة د ت ل راه هيللر
م ش رة  ،جامعة ب(داد
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 عبيلللد ،جمانلللة محملللد  : 7112المعل :دعداده،تدريبللل  ،فاياتللل  ،ط ،0دار
عما(.
 عبيللد ،نل ر للري  : 7100د للل حللل المشللكالت والللـيرعة اإلدرا يلة لللدى طلبللة
لللفام لل شلللر،

الت

المام

اإلعدادي على وفأ األ ل

المعرفي التحليلي/الشم لي درا لة مقارنلة ،

ر الة ماجيتير ،لية التربية /جامعة بابل.
عبيللدات ،و للا( وعللد  ،عبللد الللرحمع وعبللد الحللأ ،ايللد  : 0992البحللث العلمللي

مفا م وادوات وا اليب  ،ط ،2دار الفكر للرباعة وال شر والت يا ،عما( .
 العتللللل م ،علللللدنا( ي للللل  : 7111علللللل الللللل ف المعرفلللللي ،دار المييلللللرة للرباعلللللة
وال شر،عما(.
وآخرو( : 7112عل ال ف الترب ي ،دار المييرة لل شر ،األرد(.
 العت م،عدنا( ي
 علي ،د مام ال  : 7113القلأ مع التفاوض وعال ت بالكفامة الذاتية لدى طلبة
ال امعة ر الة ماجيتير هير م ش رة لية التربية  /ال امعة الميت ترية.
 هباري ،ثائر دحمد ودب شعيرة ،خالد محمد  : 7101يك ل جيا الشمتية ،مكتبة
الم تما العربي ،األرد(.
 فايد ،حيع علي : 7110 ،درا ات في التحة ال فيية ،المكتبة ال امعية الحديثة ،ط،0
اإل ك درية ،متر.
 ا  ،انتتار مال  : 7119 ،الذ ام االجتماعي وعال ت ب ل حل المشكالت لدى
طلبة ال امعة ،م لة البح الترب ية وال فيية ،العدد  ،70جامعة ب(داد.
عل ال ف الترب ي ،دار الفكر
وعد  ،عبد الرحمع  : 7111ا
 رامي ،ي
الترب ي ،عما(
 رلللامي ،ي للل )  :(7111ال ريلللة المعرفيلللة االجتماعيلللة ،ط ،7دار الفكلللر ناشلللرو(،
األرد(.
 لريللل  ،إ لللتبرق م يلللد عللللي  : 7118المعرفلللة ملللا وراماإلدرا يلللة بيلللتراتي يات حلللل
والتمتللللذ ونلللل ع المشللللكلة،ر للللالة
المشللللكلة لللللدى طلبللللة ال امعللللة وعال تاللللا بللللال
ماجيتير ،لية التربية– دبع رشد ،جامعة ب(داد.
 المحيع ،المة  : 7112الكفلامة الذاتيلة المدر لة وعال تالا بدافعيلة اإلن لا والت افلأ
والتحتلليل لللدى عي للة مللع طلبللة جامعللة اليرم ل ك ،ر للالة ماجيللتير هيللر م ش ل رة ،جامعللة
اليرم ك.
 الم د في الل(ة واالعالم  : 7111ط ،83دار الشروق  ،بيروت
 الم ت ر،هيلللا( وم تللل ر،علي : 7112ا لللاليل التفكيلللر وعال تالللا بحلللل المشلللكالت،
درا ة ميدانية ،م لة جامعة دمشأ ،الم لد  78العدد االول.
 ال اشلليل ،وجللدا( عبللد االميللر  : 7112الللذ ام االنفعللالي وعال تلل بفاعليللة الللذات لللدى
المدر يع ،دطروحة د ت راه هير م ش رة  ،لية التربية للب ات –جامعة ب(داد.
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 دار الشروق لل شر،0 ط،في العل م اليل ية

 ا ا يات القيا: 7111  م ى،( ال باا

( األرد- ( عما،والت يا
، دار الشللروق للرباعللة وال شللر،  القللرآ( وعللل اللل ف: 0937 ( محمللد عثمللا، ن للاتي
.بيروت
 االحتام في التربية والعلل م اإلنيلانية ملا تربيقلات: 7119  نبيل جمعة ال، ال ار
. ( األرد، جامعة مؤتة، دار الحامد لل شر والت يا،0 ط،SPSS برم ية
.( عما،7 ط،( دار الفر ا، عل ال ف الترب ي: 0932 . عبد الم يد، نش اني
.( األرد،  دار المييرة،  عل ال ف االجتماعي: 7110
 احمد عبد اللري،  وحيد
 Anastasi ,A &urbina, S.(1997): Psychologicall Testing, (7th ed ).
New Jersey : Prentice Hall.
 Anastasi ,A (1988):Psychologicall Testing, Macmillan , New
york.
 Anastasi,A &Urbina, S.(2010): Psychologicall Testing, (7th ed) ,
New Jersey : Prentice Hall.
 Bandura (2000):Exercise of human agency through collective
efficacy. Current directions in human science, 9: 75-78 .
 Bandura(1994):Self_Efficacy.InRamachaudran(ed).Encyclopediao
f human behavior, volume 4. Available on line at
 Bandura, A. (1977) :Self-Efficacy: Toward, A unifying Theory of
Behavior Change. Journal of Psychological Review, Vol. 84(2)
 Bourne ,LYE,E,(1977): The psychology of Thinking ,New Jersey
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 Cassid &long.(1996 ):Introduction to classical and modern test
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مقياف القدرة على حل المشكالت االجتماعية بصيغته النهائية
يرجى رامة ل الفقرات وبيا( مدى انربا اا على طريقت الما ة في القدرة على حل
المشكالت االجتماعية و ل ب ا إشارة √ مقابل العبارة في العم د الم ا ل.
ت

0
7
0
4
1
1
7
,
,
03

00
07
00
04
01
01
07
07

تنطبق تنطبق تنطبق تنطبق ال
عل ّي عل ّي عل ّي عل ّي تنطبق
دائ ًما غالبًا أحيانًا ناد ًرا علي
أبدا

الفقرات

للللدي القلللدرة عللللى التعاملللل ملللا المشلللكالت
الي مية بد ة
دعمللل علللى جمللا المعل مللات ح ل ل المشللكلة
التي ت اجا ي.
ان افكاري بل ا( ادرك حل المشكلة.
دختللار الحللل اال للال للمشللكلة ب(للض ال للر
عما يترتل على ل .
دشعر ا( درتي محدودة.
ع دما ت اجا ي مشكلة د م بت جيل حلاا.
احللرل علللى ا للتمدام عبللارات محللددة فللي
المشكلة.
و
اخرلللللط لمراحلللللل الحتللللل ل عللللللى حلللللل
مشكالتي.
اميل الى الحل ل ال اافة لحل مشكالتي
ع لللدما دتملللذ لللرارا ال ا للل م بتقيلللي جميلللا
الحل ل.
درى المشلللكالت التلللي تللل اجا ي فلللي عمللللي
 ،تحد واحاول الت(لل علياا.
المشكلة التي ت اجا ي.
ا تريا ا( ا
ا تعمل ا ل با ً م ما ً في حل المشكالت.
ع للدما تل اجا ي مشللكلة ،فل ن ي اختللار الحللل
اال ثر احتماال لل اح.
در ف انتبااي على ال تائ اآلنية للحل.
اشعر بلالقلأ ع لدما تل اجا ي مشلكلة بحاجلة
الى الحل
اتفحذ ال انل الممتلفة للمشكلة.
لديللة القللدرة علللى التفكيللر فللي حل ل ل متعللددة
للمشكلة
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دشعر بالقلأ ع دما د رر ألتما رار ما .
دعيلللد ال لللر فلللي المشلللكلة ع لللد تللل افر ددللللة
جديدة.
دشللللعر ا( المشللللكالت شلللليم طبيعللللي فللللي
حياتي العملية.
ع دما ت اجا ي مشكلة ال دعرف مع ايع ابدد
بحلاا.
د للللا بللللدائل متعللللددة لل لللل ل إلللللى حللللل
المشكلة.
دتمذ القرار لحل المشكلة عش ائيا.
ع دما يكل ( حللي للمشلكلة هيلر نلاج فل ني
دحاول معرفة اليبل.
ا اللي مع ل ال للت بالحللديث عللع المشللكلة
بدال مع التفكير بحلاا.
اجلللد القلللدرة عللللى تحديلللد المشلللكالت التلللي
ت اجا ي
دفكلللر بال انلللل األي ابيلللة واليللللبية لكافلللة
الحل ل المقترحة.
ع دما دتمذ رارا د ( عيدا ب فيما بعد .
د للر علللى ت فيللذ الحللل الللذي ت لللت إلي ل
ماما انت فاعليت .
ع دما ت اجا ي مشكلة فان ي دتترف دونملا
تفكير.
اجلللد لللع بة فلللي التعلللرف عللللى مشلللكالتي
بكافة ان اعاا.
للللدي القلللدرة عللللى التفكيلللر بحلللل ل جديلللدة
للمشكلة.
دلملللع بقلللدرتي عللللى دي لللاد الحلللل الم ا لللل
للمشكلة التي ت اجا ي.
ي تاب ي شع ر بال(ال ع لدما دجلد ا( الحلل
ا( فاشالً.
اار مع م اجاة مشكالتي.
يتلللعل عللللي اختيلللار عبلللارات محلللددة فلللي
و
دفكر بكافة الحل ل الممك ة لحل المشلكلة بلل
اختيار واحد م اا.
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ع للدما دتمللد للرارا ،فللان ي دن رإلللى نتائ ل
الميتقبلية.
اعيللد ال للر فللي الحل ل ل بعللد تربيقاللا ب للاماً
على مدى ن اعتاا.
دت للل التحللد فللي المشللكلة التللي ت ل اجا ي
امام اآلخريع
اجللللد للللع بة فللللي ت للللي دفكللللاري ع للللدما
ت اجا ي مشكلة ما.
ع دما دحاول حل المشكلة ،فلان ي اطبلأ دول
فكرة تمرر لي.
اعتمللد علللى خبراتللي الما للية فللي م اجاللة
المشكالت الرارئ .
بعد ت فيذ الحل للمشكلة ،د م بمتابعة ال تائ .
ع للدما ت ل اجا ي مشللكلة ،د للا خرللة عمللل
ود م بت فيذاا.
اجد في نفيي الكفامة في معرفة اخرائي.
ع للدما د للا حللال وال يكلل ( م للديا ،فللان ي
ا رر المحاولة بحل ل دخرى.
احل مشكالتي نتي ة التفكير العميأ ل انلل
المشكلة.
د يي ال ا المشكل بعد دتما القرار.
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