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 ملخص البحح

يهدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف مستوى التنافر المعرفي ومستوى فاعمية الذات البحثية 
خارجي( -لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة قناة السويس، تحديد وجهة الضبط )داخمي

كبلت اإلحصائية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية الكشؼ عف الفروؽ في القدرة عمى حؿ المشلديهـ، و 
التربية بجامعة قناة السويس باختبلؼ المستوى الدراسي والتخصص، كما يهدؼ البحث التعرؼ عمى 
أفضؿ نموذج السببي يفسر العبلقات بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، وأبعاد التنافر المعرفي 

عمية الذات البحثية )المبادأة والمثابرة، تحمؿ المسئولية البحثية، )الشخصي، واإلجتماعي(، وأبعاد فا
 الثقة بالنفس(، ووجهة الضبط لدى عينة البحث.

ـ المنهج الوصفي اإلرتباطي. وتكونت عينة البحث مف   111ولتحقيؽ أهداؼ البحث تـ إستخدا
شتممت األدوات المس تخدمة عمى مقياس وجهة طالبًا وطالبة تـ إختيارهـ بطريقة عشوائية طبقية، وا 

(، ومقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية 1891الضبط )إعداد/ عبلء الديف أحمد كفافي، 
)إعداد الباحثة(، ومقياس فاعمية الذات البحثية )إعداد الباحثة(، ومقياس التنافر المعرفي )إعداد 

 الباحثة(.
أف طبلب الدراسات العميا بكمية التربية لى وبعد تحميؿ البيانات إحصائيًا؛ توصمت نتائج البحث إ

% 8.1% مف إجمالي أفراد العينة، بينما يعاني 6..5يعانوف مف تنافرًا معرفيًا بمستوى متوسط بنسبة 
% مف مستوى منخفضًا ..15مف أفراد العينة مف مستوى عالي مف التنافر المعرفي، في حيف يعاني 

طبلب الدراسات العميا بكمية التربية لديهـ معتقدات إلى أف  . كما أشارت النتائجمف التنافر المعرفي
ـ البحثية بمستوى مرتفع بنسبة  % مف 51.8وتصورات حوؿ أمكانياتهـ لئلنتاجية البحثية وأداء مهامه

% مف أفراد العينة يقيموف فاعميتهـ البحثية بمستوى متوسط، 6..5إجمالي أفراد العينة، في حيف أف 
الطبلب أف إستعداداتهـ إلنجاز المهاـ المرتبطة بالبحث العممي بمستوى % مف 6..بينما يرى 
 كما أظهرت النتائج أف موقع الضبط لدى طبلب عينة البحث الكمية خارجيًا.منخفضًا. 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية وأشارت النتائج إلى 
. كما ؼ المستوى الدراسي )دبموـ خاص، والماجستير، والدكتورا((لدى طبلب الدراسات العميا باختبل

أشارت النتائج إلى وجود تأثيرات سببية دالة ألبعاد فاعمية الذات البحثية )المبادأة والمثابرة، وتحمؿ 
المسئولية البحثية( عمى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، ووجود تأثير سببي مباشر سالب داؿ 

متنافر المعرفي الشخصي عمى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، ووجود تأثير سببي إحصائيًا ل
مباشر سالب داؿ إحصائيًا لمتنافر المعرفي الشخصي عمى الثقة بالنفس )أحد أبعاد فاعمية الذات 

ادأة في أبعاد فاعمية الذات البحثية )المبالبحثية(، ووجود تأثيرات سببية لمتنافر المعرفي اإلجتماعي 
والمثابرة، وتحمؿ المسئولية البحثية، والثقة بالنفس(، ووجود تأثير سببي سالب داؿ إحصائيًا لوجهة 
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الضبط عمى أبعاد فاعمية الذات البحثية )الثقة بالنفس، تحمؿ المسئولية البحثية(. وأوصت الدراسة 
الضبط الداخمي لدى بإجراء مزيد مف الدراسات تهدؼ لتحسيف فاعمية الذات لديهـ وتعزيز وجهة 
 الطبلب، مما يساعدهـ عمى إتخاذ قراراتهـ بإستقبللية ووفقًا لقدراتهـ وخصائصهـ.

الكممات المفتاحية: القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، التنافر المعرفي، الفاعمية الذاتية، وجهة 
 الضبط.
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 مقدمة

موقات هو القدرة عمى حؿ المشكبلت التي تواجهه في أهـ ما يميز االنساف عف باقي المخ
مختمؼ أنشطة حياته، وخاصة في عصر تكنولوجيا المعمومات الذي يشهد تغيرات في مختمؼ جوانب 

( أف القدرة عمى حؿ المشكبلت تعد أحد عوامؿ النجاح Konan, 2013الحياة. ويرى كوناف )
ة قدرة أفرادها عمى تفسير البيانات المقدمة في تسعى المجتمعات المتقدمة إلى تنميالشخصي، ولذا 

 شكؿ رسوـ بيانية والتنبؤ بها.
ويواجه الفرد أعداداً ال حصر لها مف المشكبلت في حياته اليومية؛ مما يحتـ عميه إعداد خططًا 
ختيار أنسبها لموصوؿ لحؿ هذ( المشكبلت، ويمثؿ حؿ المشكمة  ختبارها وا  محددة إلستجاباته وفحصها وا 

يرًا موجهًا نحو هدؼ معيف، مع القياـ بنوعيف مف النشاط العقمي؛ هما التوصؿ إلى إستجابات تفك
محددة وصياغتها، ثـ إختيار اإلستجابة المبلئمة مف بيف تمؾ اإلستجابات المقترحة )عادؿ محمد 

 (.1115العدؿ، وصبلح شريؼ عبد الوهاب، 
بلت عف غيرهـ؛ فهـ يقيموف المشكبلت ويتميز بعض األفراد بأنهـ أكثر مهارة في حؿ المشك

 بشكؿ واقعي دوف المبالغة أو التقميؿ، ويحاولوف حمها، وبالتالي الوصوؿ إلى استنتاجات فعالة.
( أف الفرد يواجة العديد مف المشكبلت Curcio & Artzt, 1997ويشير سورسيو وأرتزت )

حصاء، بؿ في تخصصات أخرى عديدة اإلحصائية التي تتطمب تحميؿ البيانات ليس فقط عند دراسة اإل
 مثؿ الرياضيات والعموـ الفيزيائية والعموـ البيولوجية وكذلؾ العموـ اإلجتماعية.

ويعد التنافر المعرفي أحد الظواهر النفسية التي نالت إهتماـ كبير بيف عمماء النفس؛ حيث أنه 
متعارض مع ما يعتقد( مف آراء يعبر عف الحالة اإلنفعالية التي تنشأ عندما يكوف الفرد في موقؼ 

تجاهات وما ينسجـ مع مواقفه. ويؤثر عمى أداء الفرد في كثير مف المواقؼ وخاصة  ومعتقدات وا 
المواقؼ الجديدة أو غير المألوفة؛ فحينما يستقبؿ الفرد معمومات جديدة قد يحدث تنافرًا لحظيًا مع 

المعرفي لدى الفرد. وهذا ما قد يتعرض له الفرد  المعارؼ الموجود بالبنية المعرفية ويؤثر عمى التناغـ
 في مواقؼ التفكير وحؿ المشكبلت الصعبة والمعقدة.

فتفترض نظرية التنافر المعرفي وجود دافع لدى الفرد لمحفاظ عمى االتساؽ بيف أفكار( 
مع بعضها  ومعتقداته واإلجراءات التي يتبعها في المواقؼ المختمفة، وعندما تتناقض المواقؼ واألفعاؿ

البعض، ينتج عف ذلؾ الشعور باالنزعاج النفسي، مما يؤدي إلى تولد دافع الستعادة االتساؽ عف 
 (.Balcetis & Dunning, 2007طريؽ تغيير المعتقدات إلعادة توافقها مع السموؾ )

فعمى الفرد أف يسعى جاهدًا لتحقيؽ التوازف بيف معتقداته ومعارفه في النسؽ المعرفي الخاص 
به وما يقوـ به مف سموكيات في المواقؼ المختمفة، كما يجب أف يكوف التصور الذاتي لمفرد في بيئة 
ال سيعاني الفرد مف تنافر معرفي  تعميمية أو مهنية جديدة غير مألوفة في إتجا( إيجابي، وا 
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(Antoniou, Doukas & Subrahmanyam, 2013 ؛ لذلؾ) أصبح تصور الفرد عف فاعميته
 طمًبا أساسًيا مف أجؿ تحقيؽ أهدافه بنجاح والتغمب عمى الصعوبات التي تواجهه.الخاصة م

( إلى الدور الحيوي الذي تمعبه فاعمية الذات في تحقيؽ 1111وأشارت هياـ صابر شاهيف )
النجاح في مختمؼ مجاالت النشاط اإلنساني سواء األكاديمية أو اإلجتماعية أو الصحية أو العممية أو 

، وتحفيز الهمـ لبذؿ مزيد مف الجهد والمثابرة لتحقيؽ األهداؼ الدراسية والتعميمية، فيسعى األخبلقية
 الفرد جاهدًا لتحقيؽ أهدافه إذا إعتقد في قدرته عمى إنجاز النتائج المرغوب فيها بمجهود( الشخصي.

تفؽ كبًل مف ) ( عمى أف Büyüköztürk, Atalay, Sozgun, & Kebapçı, 2011وا 
ذات البحثية تمثؿ أحد محددات األداء في مجاؿ البحوث العممية تبحث عف حموؿ لممشكبلت فاعمية ال

والوصوؿ إلى المعمومات بشكؿ منهجي، وتشير فاعمية الذات البحثية إلى إعتقاد الفرد وثقته في قدراته 
 عمى تنفيذ أو إكماؿ المهاـ البحثية بنجاح مثؿ مراجعات األدب وتحميؿ البيانات.

ت بعض األدبيات األكاديمية عمى أف آراء األفراد حوؿ فاعمية الذات البحثية تؤثر في كما أكد
 ;Phillips & Russell, 1994المشاركة أو إختيار الموضوع في المشروعات البحثية )

Forester, Kahn, & Hesson-McInnis, 2004.) 
اسع في التعميـ، لما له وفي العقود األخيرة، أصبح مفهوـ "وجهة الضبط" شائعًا عمى نطاؽ و 

فئتيف مف األفراد؛  Rotterمف أهمية في الحفاظ عمى فاعمية وفائدة عممية تعمـ الطبلب. ويميز روتر 
مكاناتهـ  ذوي الضبط الداخمي الذيف يفسروف نتائج أعمالهـ سواء اإليجابية أو السمبية لقدراتهـ وا 

 امؿ الخارجية هى التي تتحكـ في سموكهومجهوداتهـ، في حيف يصرح ذوي الضبط الخارجي بأف العو 
 (.Devi & Saravanakumar, 2017. )وعزو نتائج األداء الناجح وغير الناجح لمحظ أو الصدفة

وُيظهر األفراد ذو وجهة الضبط الداخمي عادًة المسؤولية الشخصية ومهارات حؿ المشكبلت والفعالية 
 (.1112 )عفاؼ سالـ المحمدي،الذاتية واإليثار والمثابرة 

 مشكلة البحح:
عداد باحثيف متميزيف قادريف عمى رصد  يشهد العصر الحالي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العممي وا 
المشكبلت التي تطرأ عمى المجتمعات العربية ومحاولة الوصوؿ إلى حموؿ ابتكارية لهذ( المشكبلت، 

ممية في مجاالت معرفية مختمفة، ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ يقوـ طبلب الدراسات العميا بإجراء البحوث الع
مما يسهـ في توظيؼ العمـ وتطبيقاته في خدمة المجتمع، ويتطمب ذلؾ التدريب عمى مهارات البحث 
العممي منها تحديد المشكمة البحثية، وجمع البيانات المرتبطة بعناصر المشكمة والعوامؿ المؤثرة فيها، 

جراء التجارب البحثي ستخبلص النتائج وتفسيرها ثـ ووضع الفرضيات، وتصميـ وا  ة البلزمة إلختبارها، وا 
 تعميمها.
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والحظت الباحثة مف واقع عممها كعضو هيئة تدريس، أف طبلب الدراسات العميا بمرحمتي 
ـ البحثية منها ضعؼ  ـ وتنفيذ خططه الماجستير والدكتورا( يواجهوف مجموعة مف الصعوبات عند تصمي

ير عنها، وعدـ القدرة عمى التمييز بيف متغيراتها والعبلقات بينها، القدرة عمى تحديد المشكمة والتعب
وضعؼ القدرة عمى إختيار أدوات القياس المستخدمة في جمع البيانات والمناسبة لعينة الدراسة، 
وصعوبة إقتراح فروضًا بحثية مناسبة لحؿ المشكمة، وصعوبة إختيار األساليب اإلحصائية المناسبة، 

حميؿ اإلحصائي لمبيانات، وصعوبة في تفسير النتائج. وذلؾ بالرغـ مف دراستهـ وضعؼ مهارات الت
لمعديد مف المقررات التي تتناوؿ مهارات حؿ المشكبلت اإلحصائية مثؿ مقرر قاعة البحث، والمشروع، 
واإلحصاء النفسي الوصفي واإلستداللي؛ إال أنهـ يجدوف صعوبة في تطبيؽ تمؾ المعمومات والخبرات 

بقة عند مواجهة مشكمة جديدة أو مجموعة جديدة مف البيانات. وهذا ما أكدت عميه نتائج دراسات السا
( التي أشارت 1112(، ومنصور بف ياسر الرواحي )1112ميرفت محمد كماؿ ورباب محمد شتات )

 إلى إنخفاض قدرة الطبلب عمى حؿ المشكبلت االحصائية.
تطوير وتنمية قدرة المتعمميف عمى حؿ المشكبلت وفي ظؿ عصر المعمومات والتكنولوجيا يعد 

والتفكير اإلبداعي واحدة مف المسؤوليات الرئيسية لممؤسسات التعميمية، فإف نجاح المتعمميف في 
(؛ مما دعا الباحثة إلى االهتماـ Chandra, 2014حياتهـ يعتمد إلى حد كبير عمى هذ( القدرات )

مشكبلت وخاصًة المشكبلت اإلحصائية باعتبارها أحد أهـ بقدرة طبلب الدراسات العميا عمى حؿ ال
 مهارات البحث العممي.

وفي الوقت الذي تزداد فيه أهمية التمسؾ بالمهارات البحثية والمبادئ األخبلقية لدى طبلب 
الدراسات العميا؛ تتكرر شكاوى طبلب الدراسات العميا مف شعورهـ ومعاناتهـ مف تنافرًا معرفيًا أثناء 

رسائمهـ العممية، وخاصة طبلب مرحمة الماجستير لحداثة خبراتهـ ونقص التدريب عمى مهارات  إعداد
البحث العممي. فالتنافر المعرفي هو حالة عدـ الراحة النفسية التي يواجهها طبلب الدراسات العميا 

يف ما يتنبنو( نتيجة اإلختبلؼ بيف ما تعممو( مف ومهارات ومعارؼ مخزنة لديهـ في بنيتهـ المعرفية وب
مف معتقدات مع البيئة الواقعية عند تطبيؽ التجربة الفعمية في المؤسسات التعميمية. ويظهر ذلؾ في 
إضطرار بعضهـ إلى إستكماؿ دراساتهـ عمى الرغـ مف قناعاتهـ بعدـ جدوى أو فائدة ذلؾ في مجاؿ 

ميه ولكنه مضطرًا لتنفيذها، أو عممهـ، أو عندما تتعارض آراء الطالب مع توجيهات أساتذ( المشرفيف ع
حينما يساير زمبلؤ( في الفريؽ البحثي في تزييؼ بعض البيانات بالرغـ مف قناعته بخطأ ذلؾ وتعارض 
ذلؾ السموؾ مع نسقه المعرفي الخاص، كما يعانوف مف نزاعًا معرفيًا في مواقؼ حؿ المشكبلت المعقدة 

احة في الموقؼ. في هذ( الظروؼ، يجد الطبلب صعوبة نتيجة لتعارض معارفه وآرائه مع المعطيات المت
في التعامؿ مع المواقؼ الصعبة، ويعانوف مف صراع معرفي بيف معتقداتهـ وأفكارهـ الخاصة 

 والسموكيات التي يقوموف بها؛ مما يتسبب بشعورهـ بالتوتر.
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تأثير التنافر  ، والتي تشير فيها إلى1862ويتوافؽ ذلؾ مع النظرية التي قدمتها فيستنجر عاـ 
المعرفي عمى عممية صنع ودقة إتخاذ القرار لممتعمـ أثناء حؿ المشكبلت، وقد ينشأ التنافر المعرفي عند 

 & Soutarتشكيؿ الرأي أو إتخاذ قرار أو عندما يتعارض عنصراف أو فكرتاف مع بعضهما البعض )
Sweeney, 2003 ويسنيارتي وسوجيماف (. وأشارا(Wisniarti & Sugiman, 2018 أف )

التنافر المعرفي قد يحدث عند حؿ مشكمة غير روتينية، ويشعر حينها الطبلب بعدـ اإلرتياح ويواجهوف 
 صعوبات أثناء حؿ تمؾ المشكبلت.

( حيث أشار أف Devi & Saravanakumar, 2017) دفي وسارافاناكومار وهذا ما أكد(
نتيجة عدـ الخبرة ونقص التدريب، نتيجة إختبلؼ المعمموف حديثي التعييف يواجهوف تنافرًا معرفيًا، 

 الظروؼ المحيطة في البيئة المهنية تمامًا مع ما تعممو( في برنامج التدريب الفعمي.
ويتمكف طالب الدراسات العميا مف تحقيؽ التوازف بيف ما يعتقد( في نسقه المعرفي، وأفعاله 

كبلت والمواقؼ الجديدة غير المألوفة وتحديد التي يقوـ بها في مواقؼ التعمـ، مف خبلؿ تحميؿ المش
األسباب الحقيقية لهذ( المشكبلت، ومعالجة الموقؼ بتفضيؿ العناصر المعرفية اإليجابية مثؿ اإللتزاـ 
باألمانة العممية وتنفيذ تعميمات أساتذته لخبراتهـ السابقة ومحاولة اإلستفادة مف دراستهـ العممية في 

 هـ مما يشعرهـ بجدوى دراستهـ وعدـ إهدار الوقت والجهد.مجاؿ عممهـ وتوظيؼ معارف
ذا نجح الطالب في إستعادة توازف النسؽ المعرفي لديه يتـ تعزيز فاعمية الذات البحثية  وا 

تؤثر عمى األداء المدركة؛ حيث تعمؿ معارؼ الفرد حوؿ ذاته كمصادر لتخفيض التنافر المعرفي، و 
 الشخصي في العديد مف المجاالت.

د فاعمية الذات أحد متغيرات الشخصية التي تمعب دورًا بارزًا في إحداث الفروؽ بيف األفراد وتع
مف حيث الطرؽ التي يتخذونها لتخفيض التنافر المعرفي الذي يواجهونه في المواقؼ المختمفة، كما 

ـ لممواقؼ تعد مف العوامؿ المهمة في تفسير سموؾ الفرد، فيختمؼ األفراد فيما بينهـ في استجاباته
المختمفة وقدرتهـ عمى المثابرة في مواجهة التحديات التي تقؼ دوف بموغ الفرد ألهدافه، فنجاح الفرد 
يعتمد عمى توقعاته وأحكامه حوؿ المهارات السموكية التي يمتمكها ومبلئمتها في تخطي تحديات البيئة 

 المحيطة به.
ت أف إدراؾ الفرد لفعالية ذاته أي (؛ فأوضح1111وهذا ما أكدت عميه هياـ صابر شاهيف )

إدراكه لما يمتمكه قدرات وامكانيات، يمثؿ األساس الذي تستند عميه أهدافه وطموحاته والخطط التي 
يعدها مسبقًا لتحقيؽ تمؾ األهداؼ، كما يتحدد في ضوء( مستوى دافعيته لمعمؿ عمى تحقيؽ تمؾ 

وف خططًا ناجحة توضح الخطوط اإليجابية المؤدية الطموحات، فاألفراد ذو فاعمية الذات العالية يرسم
لتحقيؽ األهداؼ، بينما يميؿ اآلخروف الذيف يحكموف عمى أنفسهـ بعدـ الفاعمية إلى رسـ خطط فاشمة 

 مما يجعؿ المستقبؿ أمامهـ مظممًا.
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وتشير فاعمية الذات البحثية إلى قدرة طبلب الدراسات العميا عمى تنفيذ مهاـ تتعمؽ بإجراء 
بحوث العممية، وأشارت بعض الدراسات إلى القدرة التنبؤية لفاعمية الذات البحثية باألداء األكاديمي ال

 ;Gelso, Mallinckrodt & Judge, 1996واالنتاجية البحثية لدى طبلب الدراسات العميا )
Büyüköztürk, Atalay, Sozgun, & Kebapçı, 2011; Tella, Ayeni & Omba, 

 ـ البحث الحالي بدراسة فاعمية الذات البحثية لدى طبلب الدراسات العميا.( ولذلؾ اهت2007
( إلى انخفاض فاعمية الذات البحثية لدى طبلب 1112وأشارت دراسة أمؿ اسماعيؿ ارنوط )

 الدراسات العميا بمرحمتي الماجستير والدكتورا( بالجامعات الحكومية في عدد مف الببلد العربية.
( عمى 1111؛ أمؿ عبد المحسف الزغبي، Butler, 2008ت )مثؿ: واتفقت بعض الدراسا

 وجود عبلقة موجبة بيف فاعمية الذات والقدرة عمى حؿ المشكبلت.
ومف زاوية أخرى؛ فقد الحظت الباحثة إستياء بعض طبلب الدراسات العميا مف نتائجهـ في 

ـ في إجتياز اإلختبارات ا لدورية؛ ويرجعوف ذلؾ لقصر وقت مقرر اإلحصاء النفسي، وتكرار خبرات فشمه
ـ توفر وقت لئلستذكار مع ضغوط العمؿ والظروؼ األسرية أو لصعوبة المادة، في حيف  اإلختبار أو لعد
يفسر البعض إخفاقهـ في إجتياز إختبارات اإلحصاء لعدـ بذلهـ مزيد مف الجهد والتدريب عمى نماذج 

 جزاء نتيجة لعدـ حضورهـ المحاضرات بإنتظاـ.أخرى مف التماريف، أو لعدـ فهمهـ الجيد لبعض األ
وقد تفسر تمؾ المبلحظات والشكاوى في ضوء مفهوـ "وجهة الضبط" الذي ظهر في العقود 
األخيرة، وأصبح مفهومًا شائعًا عمى نطاؽ واسع في التعميـ، لما له مف أهمية في الحفاظ عمى فاعمية 

جهة الضبط مفهومًا ثنائي القطب تتراوح فيه درجات وفائدة عممية التعمـ لدى الطبلب. ويعد مفهوـ و 
األفراد بيف ضبط داخمي وضبط خارجي، فاألفراد يعتبروف أف النتائج تعزز سموكهـ كعزو النجاح أو 
الفشؿ في تحقيؽ هدؼ ما، إما بسبب عوامؿ داخمية )مثؿ الجهد المبذوؿ(، أو لعوامؿ خارجية )مثؿ 

 الفرص(.
عف ما يتبنا( الفرد مف معتقدات يعزو إليها نتائج أعماله في  ويعبر مفهوـ "وجهة الضبط"

المواقؼ أو المهاـ وأسباب المشكبلت التي تواجهه، فيمثؿ بذلؾ أحد العوامؿ الهامة في تفسير 
أف األفراد الذيف يمتمكوف  Rockstrawسموكيات األفراد في المواقؼ المختمفة. ويعتقد روكسترو 

ت عالية يستمروف في أداء مهماتهـ ألوقات أطوؿ مف األفراد منخفضي وجهة ضبط داخمي وفاعمية ذا
 (.1112الفاعمية الذاتية ذوي الضبط الخارجي )عفاؼ سالـ المحمدي، 

( إلى إرتباط وجهة الضبط الداخمية إيجابيًا بالقدرة Konan, 2013وتوصمت دراسة كوناف )
( ودراسة كاريفيو وروداس 1112)عمى حؿ المشكبلت، كما أوضحت دراسة عفاؼ سالـ المحمدي 

(Carifio, Rhodes, 2002 .العبلقة السمبية بيف فاعمية الذات العالية ووجهة الضبط الخارجية )
وترى الباحثة أف أداء طالب الدراسات العميا عند تصميـ وتنفيذ خطته البحثية قد يتأثر بقدرته عمى حؿ 
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وضع التحكـ. وهذا ما يسعى البحث الحالة مف المشكبلت اإلحصائية، وفاعمية الذات البحثية، وم
 التحقؽ منه.

 ويمكف تمخيص مشكمة البحث الحالي في النقاط التالية: 
 & ,Butler, 2008; Zheng, McAlack, Wilmes, Evansتعددت الدراسات) .1

Williamson, 2009; Konan, 2013; Wisniarti & Sugiman, 2018 التي تناولت )
ت "أو مهارات حؿ المشكبلت" وعبلقتها بالمتغيرات النفسية األخرى، مثؿ القدرة عمى حؿ المشكبل

 التنافر المعرفي، وفاعمية الذات، ووجهة الضبط.
عدـ وجود دراسات سابقة )في حدود المسح المتاح( تناولت التنافر المعرفي لدى طبلب مرحمة  .1

ـ عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية.الدراسات العميا، وهذا ما يركز عميه البحث الحالي وأثر( عمى قدر   ته
تناولت الدراسات السابقة العبلقات بيف متغيرات البحث القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية،  .5

ووجهة الضبط، والفاعمية الذاتية والتنافر المعرفي بطريقة جزئية بيف كؿ متغير والمتغيرات األخرى 
الدراسات والسابقة إلى بحث العبلقات  عمى حد(، وقد يؤخذ في االعتبار متغيريف. ولـ تتطرؽ

التفاعمية بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت وغيرها مف المتغيرات في نموذج سببي واحد، وهو ما يسعى 
 إليه البحث الحالي.

وفي ضوء ما عرض مف مصادر اإلحساس بالمشكمة، فإف البحث الحالي يهتـ ببحث العبلقات 
ت اإلحصائية، والتنافر المعرفي، وفاعمية الذات البحثية، ووجهة التفاعمية بيف القدرة عمى حؿ المشكبل

الضبط؛ كي يتحدد النموذج السببي بيف هذ( المتغيرات. وعميه يمكف بمورة مشكمة البحث في التساؤالت 
 التالية:

 ما مستوى التنافر المعرفي لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة السويس؟ .1
 عمية الذات البحثية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة السويس؟ما مستوى فا .1
 ما وجهة الضبط التي يتنبناها طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة السويس؟ .5
هؿ توجد فروؽ دالة في القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية  ..

ـ خاص، ماجستير، دكتورا(( والتخصص )عمـ  التربية تعزى إلختبلؼ متغيري المستوى الدراسي )دبمو
 ؟نفس، تربية خاصة، صحة نفسية(

ما النموذج السببي المفسر لمعبلقات بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، وأبعاد التنافر  .6
أة والمثابرة، تحمؿ المسئولية المعرفي )الشخصي، واإلجتماعي(، وأبعاد فاعمية الذات البحثية )المباد

 البحثية، الثقة بالنفس(، ووجهة الضبط؟
 أيداف البحح:

 الكشؼ عف مستوى التنافر المعرفي لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة السويس. -1
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التعرؼ عمى مستوى فاعمية الذات البحثية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة  -1
 السويس.

خارجي( لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة -تحديد وجهة الضبط )داخمي -5
 السويس.

الكشؼ عف الفروؽ في القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية  -.
 التربية بجامعة قناة السويس باختبلؼ المستوى الدراسي والتخصص.

نموذج السببي يفسر العبلقات بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، التعرؼ عمى أفضؿ  -6
وأبعاد التنافر المعرفي )الشخصي، واإلجتماعي(، وأبعاد فاعمية الذات البحثية )المبادأة والمثابرة، 
تحمؿ المسئولية البحثية، الثقة بالنفس(، ووجهة الضبط لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية 

 ناة السويس.جامعة ق
 :أينية البحح

مف المتوقع أف تساعد النتائج طبلب الدراسات العميا في تحديد أسباب التنافر المعرفي الذي  .1
ـ عمى التغمب عميها وتقميؿ  يشعروف به في مواقؼ حؿ المشكبلت اإلحصائية، والعمؿ عمى مساعدته

 تنافرهـ المعرفي قبؿ حؿ المشكبلت.
رة الدراسات العربية التي تناولت مفهوـ "القدرة عمى حؿ المشكبلت كما تتجسد أهمية البحث في ند .1

اإلحصائية"، عمى الرغـ مف أهميته بالنسبة لمفرد وخاصة طبلب الدراسات العميا، فالفرد يواجه العديد 
مف المواقؼ الحياتية التي تتطمب معالجة إحصائية وكما يواجة طالب الدراسات العميا المشكبلت 

 يجب عميه اإلستجابة عميها ليتمكف مف تحقيؽ أهدافه البحثية. الموقفية التي
كما تبرز أهمية البحث في توجيه االهتماـ لمعينة التي يتناولها، وهـ طبلب الدراسات العميا، نظرًا  .5

ـ في مجاالت المعرفة المختمفة لحؿ المشكبلت وتفسير الظواهر المختمفة، واهتـ البحث الحالي  لعممه
عمى حؿ المشكبلت وبعض المتغيرات التي قد تؤثر عمى تمؾ القدرة، في محاولة  بتناوؿ قدراتهـ

 لتحسيف قدرتهـ البحثية وكفاءة انتاجية البحوث لديهـ.
وتزداد أهمية الدراسة في تصميـ مقاييس حديثة تتمتع بخصائص سيكومترية جيدة لقياس متغيرات  ..

 ، وفاعمية الذات البحثية(.الدراسة )القدرة عمى حؿ المشكبلت، والتنافر المعرفي
 اقتصر البحث الحالي عمى اآلتي: حمددات البحح:

 الحدود المكانية: كمية التربية بجامعة قناة السويس. ( أ
 ـ.1118-1119الحدود الزمنية: العاـ الجامعي  ( ب

 ج( الحدود البشرية: طبلب مرحمة الدراسات العميا )الدبموـ الخاص، والماجستير، والدكتورا((.
 البحح: مصطلحات
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 :The Ability to Statistical Problem Solving. القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية 1
تعرفها الباحثة بأنها "القدرة عمى إجراء بعض العمميات المعرفية عند أداء المهاـ اإلحصائية، 

حثية لحؿ والتي تترجـ في قدرة الفرد عمى اإلحساس بالمشكمة البحثية وتحديدها، وفرض الفروض الب
ختيار األسموب اإلحصائي المناسب لمتحقؽ مف تمؾ الفروض". والتي سيعبر عنها  هذ( المشكمة، وا 

 بالدرجات التي يحصؿ عميها طالب الدراسات العميا عمى مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية.
 :Research Self-Efficacy. فاعمية الذات البحثية 1

( فاعمية الذات البحثية بأنها "توقعات طبلب الدراسات 1112ط )ُتعرؼ بشرى إسماعيؿ أرنو 
ـ عمى أداء المهاـ واألنشطة المطموبة في مرحمة دراسة الماجستير والدكتورا(؛  مكاناته ـ وا  العميا لقدراته
عداد مقترح  سواء توقعهـ بالنجاح في المقررات الدراسية، أو قدراتهـ عمى إختيار مشكمة البحث وا 

هـ لقدرتهـ عمى عرض المقترح البحثي في السيمينار والرد عمى التساؤالت الموجهة إليه، بحثي، وتوقع
مكاناتهـ عمى القياـ بخطوات البحث العممي ومراعاة أخبلقياته، وجمع االطار النظري والدراسات  وا 
ختيار التصميـ التجريبي وعينة البحث واألدوات البلزمة  السابقة المرتبطة بموضوع البحث، وا 
والمناسبة، وتوقعهـ لقدرتهـ عمى تطبيؽ الجانب الميداني مف البحث، والتحقؽ مف فروضه، وتفسير 

 نتائجه، وكذلؾ توقعاتهـ ألدائهـ في المناقشة العممية لرسائمهـ".
مكاناته عمى إنجاز المهاـ  وتعرفها الباحثة بأنها "توقعات وتصورات الفرد حوؿ إستعداداته وا 

العممي، وتحممه لمسئولية االستمرار في تنفيذ إجراءات البحث عمى أكمؿ وجه،  المرتبطة بمجاؿ البحث
وتضـ  وتوقعاته عف كيفية مواجهة الصعوبات، والتخطيط والمثابرة إلنجاز البحث العممي في موعد(".

 األبعاد التالية:
ات والمشكبلت المبادأة والمثابرة: قدرة الباحث عمى تحقيؽ أهداؼ محددة مسبقًا، والتنبؤ بالصعوب ( أ)

 قبؿ وقوعها، وقدرته عمى إتخاذ القرار المناسب لمواجهة تمؾ الصعوبات.
تحمؿ المسئولية البحثية: قدرة الباحث عمى االحساس بمسئوليته تجا( إنجاز األعماؿ التي يكمؼ  ( ب)

لتزامه بأدائها عمى الوجه األمثؿ في الموعد المحدد.  بها. وا 
ثقة في قدراته وامكاناته األكاديمية والبحثية، وقدرته عمى توظيؼ )ج( الثقة بالنفس: شعور الباحث بال
 معارفه في المواقؼ المختمفة.

 :Cognitive Dissonance. التنافر المعرفي 5
ُتعرفه الباحثة بأنه "الشعور بعدـ الرضا واالرتياح، نتيجة لتعارض ما يقوـ به مف سموكيات 

تجاهات مع نسقه المعرفي، و  يترتب عميها حالة مف التوتر والقمؽ؛ ويسعى الفرد جاهدًا وأفكار وأراء وا 
 إلزالة هذا التعارض حتى يصؿ لحالة التوازف". ويتضمف األبعاد التالية:
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البعد الشخصي: حالة الصراع الداخمي التي يعاني منها الفرد عند أداء( لسموكيات أو تبنيه ألفكار  ( أ)
تجاهات متعارضه مع ما يؤمف به، سعيًا لتحقيؽ أهداؼ خاصة به وتساعدة في الحصوؿ عمى  وا 

 منافع شخصية.
البعد اإلجتماعي: حالة مف الضيؽ واإلنزعاج التي يعاني منها الفرد عندما يضطر لتغيير آراؤ(  ( ب)

تجاهاته وأفكار( نحو موقؼ معيف مسايرًة لسموؾ الجماعة، أو تعاطفًا ومساعدًة لؤلخريف ودرء  وا 
 الضرر عندهـ.

 :Locus of Control. وجهة الضبط .
( وجهة الضبط بأنه الطريقة التي يدرؾ بها الفرد مصدر 1855) Rotterعرؼ روتر 

التدعيمات اإليجابية والسمبية التى تحدث له ترتبط بعوامؿ داخمية شخصية )مثؿ الذكاء، والمهارة 
لعوامؿ غير والكفاءة، وسمات الشخصية(، أو عوامؿ خارجية )مثؿ الحظ، والقدر، وتأثير اآلخريف، أو 

معروفة(، ويصنؼ األفراد في ضوء ذلؾ المفهوـ إلى ذوي ضبط داخمي، وذوي ضبط خارجي 
(Konan, 2013.) 

 :اخللفية الهظزية والدراسات السابقة
 :The Ability to Statistical Problem Solving( القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية 1)

العوامؿ الحاسمة لمنجاح الشخصي، وهى عممية تعد قدرة األفراد عمى حؿ المشكبلت، أحد 
معقدة تتكوف مف خصائص معرفية وعاطفية وسموكية. ونظرًا ألف كؿ مشكمة قد تختمؼ عف األخرى، 
فبل يوجد حؿ قياسي لممشكبلت التي تواجه األفراد، فقد يكوف الحؿ صحيحًا بالنسبة لحالة معينة، أو 

ف ذلؾ بالنسبة لآلخر؛ مما يدؿ عمى أف الطبيعة المتغيرة وقت محدد، أو شخص، أو منظمة، وقد ال يكو
لممشكبلت والحموؿ ويكشؼ أيضًا عف تعقيد عممية حؿ المشكبلت. ويوضح هذا التبايف والتعقيد مدى 
أهمية إمتبلؾ القدرة عمى حؿ المشكبلت ألولئؾ الذيف في وضع يمكنهـ مف إيجاد حؿ لمشكمتهـ 

(Konan, 2013.) 
المشكبلت في مجاؿ عمـ النفس المعرفي معبرًا عف السموكيات والعمميات  ويستخدـ تعبير حؿ

ويعتبر حؿ المشكبلت مف األنشطة العقمية الفكرية الموجهة ألداء مهمة ذات متطمبات عقمية معرفية. 
المعقدة؛ حيث تتضمف كثير مف المهارات المتداخمة، وهى جزءًا مف طبيعة اإلنساف الذي يقضي حياته 

شكبلت بعضها البسيط وبعضها المعقد، وتعد مناهج الرياضيات واإلحصاء؛ أكثر المناهج في حؿ الم
 (.1115إرتباطًا بمهارات حؿ المشكبلت، حيث تمثؿ المشكمة مكانًا مركزيًا فيها )ماهر محمد الغانـ، 

وترى الباحثة أف المشكمة تمثؿ شكبًل مف أشكاؿ المهمة أو المواقؼ أو مشروع التي يتطمب 
الفرد إكمالها، األمر الذي يستمـز عادًة عدة مراحؿ أو خطوات مختمفة؛ سيتطمب بعضها طرقًا  عمى
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محددة مرتبطة بمجاؿ المشكمة أو تخصص الفرد، وحؿ المشكمة هو اإلستجابة السموكية المعرفية 
 والموجهة ذاتيًا.

بأنها قدرة الفرد ( 1111وفيما يتعمؽ بالقدرة عمى حؿ المشكبلت، فيعرفها عادؿ محمد العدؿ )
عمى إشتقاؽ نتائج مف مقدمات معطا(، وهى نوع مف األداء يتقدـ فيه الفرد مف الحقائؽ المعروفة إلى 
دراؾ األسباب وراء المشكبلت التي يقوـ  الحقائؽ المجهولة المراد الوصوؿ إليها، عف طريؽ فهـ وا 

 بحمها.
( "القدرة عمى حؿ 1112) في حيف تعرؼ كبًل مف ميرفت محمد كماؿ ورباب محمد شتات

نشاط عقمي موجه يهدؼ لمعالجة أحد مشكبلت مقرر اإلحصاء، وتوظيؼ المشكبلت اإلحصائية" بأنها 
الطالب ما إكتسبه مف معرفة وخبرات رياضية إلجراء المعالجات المعرفية وفوؽ المعرفية، وبتوظيؼ 

اإلدراؾ واإلستنتاج واإلستقراء واإلستنباط"؛ المهارات العقمية "منها الترتيب والتصنيؼ والتنظيـ والتأمؿ و 
ختبارها لمتوصؿ لحؿ  لتحديد عناصر المشكمة والعبلقات بينها، وتجميع البيانات، وفرض الفروض وا 

 أنسب، وتقييمها ثـ تعميمها في مشكبلت متشابهة.
أف بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت وسموؾ حؿ المشكبلت، مشيرًا إلى  D'zurillaويميز دزريبل 

القدرة عمى حؿ المشكبلت يعبر عف قدرة أو عدـ قدرة الفرد عمى التأثر بالمشكمة أو التوافؽ مع الحؿ، 
تجاهاته ومهاراته في صياغة حؿ لممشكمة، وقاس  ويقاس إعتمادًا عمى معارؼ الفرد ومعتقاداته وا 

بينما يعبر سموؾ حؿ القدرة عمى حؿ المشكمة لتحديد نقاط الضعؼ والقوة لدى الفرد في حؿ المشكمة. 
المشكبلت عف ناتج عممية حؿ المشكمة، ويقاس مف خبلؿ تقريرًا ذاتيًا أو مبلحظة الفرد أثناء القياـ 
بحؿ المشكمة، ويقاس سموؾ حؿ المشكمة لمتحقؽ مف صدؽ نماذج حؿ المشكبلت أو نتائج برامج 

 (.1111التدريب الخاصة )عادؿ محمد العدؿ، 
فيعتمد حؿ المشكمة في ريات المفسرة لمقدرة عمى حؿ المشكبلت؛ وتعددت اإلتجاهات والنظ

اإلتجا( السموكي عمى الخبرات السابقة لمفرد واإلستجابات التي يطرحها لموصوؿ إلى الحؿ، مستخدمًا 
أسموب المحاولة والخطأ وفيه تتعزز اإلستجابات التي تساعد( في الوصوؿ إلى الهدؼ، كما يمكف تعمـ 

 ,Konanباإلشتراط اإلجرائي مف خبلؿ التعزيز والتعميـ والتمييز وتشكيؿ السموؾ ) سموؾ حؿ المشكمة
2013.) 

ويرى أصحاب النظرية المعرفية أف إستجابة الفرد في مواقؼ حؿ المشكبلت تعتمد عمى قيامه 
بعمميات معرفية عميا تتضمف اإلستبصار والتفكير بجميع أشكاله، وتتـ عممية حؿ المشكمة مف خبلؿ 

اعؿ الخبرات السابقة مع البنية المعرفية لمفرد والتعديؿ المتواصؿ فيها )أمؿ عبد المحسف الزغبي، تف
1111.) 
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بينما يرى إتجا( تجهيز المعمومات أف نشاط حؿ المشكمة هو نشاط وقتي يرتبط بالموقؼ 
المعرفية المشكؿ ويستخدـ فيه الفرد المعمومات المخزنة في الذاكرة ويجري عميها بعض العمميات 

لمعالجة المعمومات المتاحة وصواًل لمحؿ، فيستقبؿ النظاـ المعرفي لمفرد المثيرات والمعمومات المدخمة 
والتي تمثؿ معطيات المشكمة وعناصرها والطرؽ واألساليب المتاحة لها، ويقوـ الفرد بمعالجة تمؾ 

التفكير وتتـ المعالجة بمستويات المعمومات مف خبلؿ عمميات معرفية مثؿ التذكر والتفكير واإلدراؾ و 
مختمفة تتراوح بيف المستوى السطحي والمركب أو العميؽ، وصواًل لممخرجات التي تمثؿ حبًل مناسبًا 

 (.595، 1115لممشكمة )فتحي مصطفى الزيات، 
دورة لحؿ المشكبلت أطمؽ عميها "حمقة التفكير" تقوـ عمى Sternberg وأقترح ستيرنبرغ 

ير الصحيح أثناء حؿ المشكبلت ليس تفكيرًا خطيًا يسير في إتجا( واحد؛ بؿ تفكير افتراض أف التفك
دائري تتواصؿ حمقاته في إتجاهيف فقد يؤدي التوصؿ إلى حؿ مشكمة ما إلى إكتشاؼ أو ظهور مشكمة 

 ,Pretzجديدة، وتتمثؿ في مجموعة متسمسمة مف الخطوات أو المهارات لحؿ المشكبلت، وهى )
Naples & Sternberg, 2003, 3:) 

التعرؼ إلى وجود مشكمة، وفيها يدرؾ الفرد الصعوبات التي تقؼ أمامه عند تحقيؽ أهدافهـ، وفيها  .1
يشعر طالب الدراسات العميا بوجود مشكمة تتمثؿ في تناقض نتائج الدراسات السابقة أو ثغرة بحثية 

 ف المشكبلت.لـ يتـ تناولها مف قبؿ أو مشكمة تواجهه في مجاؿ عممه وغيرها م
تحديد المشكمة، وفيها يقوـ الفرد بتعريؼ المشكمة بطريقة إجرائية، وتحديد عناصرها مف حيث  .1

 األهداؼ وطرؽ الحؿ، ودراسة أسباب وعوامؿ المشكمة.
تنظيـ وتمثيؿ المعمومات حوؿ المشكمة، وفيها يقوـ الفرد بجمع البيانات والمعمومات التي قد تساهـ  .5

يـ المعارؼ والمعمومات المرتبطة بالمشكمة بالطريقة التي تناسبه مثؿ في حؿ المشكمة، وتنظ
اإلستعانة بالرموز أو الصور واألشكاؿ واألرقاـ، أو كتابة عناصر المشكمة عمى الورؽ أو تمخيصها 
بأشكاؿ ورسوـ بيانية أو خرائط مفاهيمية تساعدهـ في فهـ أعمؽ لممشكمة وتجنب التفاصيؿ غير 

 شكمة.ذات العبلقة بالم
ـ الفرد بتحميؿ المشكمة إلى عناصرها، كما يفعؿ طالب  .. بناء أو إختيار استراتيجية لحؿ المشكمة، فيقو

الدراسات العميا عند كتابته لورقة بحثية فإنه يحممها إلى أجزاء ليسهؿ البحث عنها ويختار لذلؾ 
 الطريقة التي يفضمها مف مصادر جمع البيانات وتنظيمها.

حؿ المشكمة، وتعدد المصادر التي تساعد الفرد في حؿ المشكمة ومف أهمها تخصيص المصادر ل .6
تنظيـ الوقت بفعالية، وبذؿ جهدًا قبؿ طمب مساعدة األخريف، وتوفير الماؿ واألدوات البلزمة ومكاف 

 الوصوؿ إليها.
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تمر مراقبة حؿ المشكمة، وفي هذ( الخطوة يقوـ الفرد بمراقبة عممية الحؿ، وعمؿ تقويـ ذاتي مس .5
لمتأكد مف مدى إقترابه مف هدفه، وكذلؾ العمؿ عمى إزالة العقبات عند ظهورها، فعمى سبيؿ المثاؿ 
يقوـ طالب الدراسات العميا في هذ( الخطوة بمتابعة عممية تقدمه في تنفيذ خطة بحثه وتحديد 

 العقبات واألسباب المعيقة ويعد مخططًا جديد لمتغمب عمى تمؾ العقبات.
مشكمة، ويكوف بعد اإلنتهاء مف حؿ المشكمة مباشرًة، وفيها يقوـ الفرد بالتحقؽ مف تقييـ حؿ ال .2

النتائج في ضوء األهداؼ واألساليب المستخدمة، وكذلؾ التحقؽ مف فاعمية تمؾ األساليب، وقد 
 يدرؾ الفرد في نهاية الحؿ مشكبلت جديدة ومصادر جديدة لممعمومات.

 Marriott, Daviesمشكمة اإلحصائية، إتفؽ الباحثيف )وفيما يتعمؽ بخطوات ومهارات حؿ ال
& Gibson, 2009; Jones & Jacobbe, 2014 ،عمى أنها 1115؛ ماهر محمد الغانـ )

تتمثؿ في أربعة خطوات رئيسية وهى: الشعور بالمشكمة وتحديد عناصرها، وجمع البيانات، ومعالجة 
 وتحميؿ تمؾ البيانات، ومناقشة النتائج وتفسيرها.

( أف مستوى وفاعمية النشاط العقمي لحؿ .6.-6..، 1115ويشير فتحي مصطفى الزيات )
 المشكبلت لدى الفرد يتوقؼ عمى ثبلثة أبعاد؛ وهى: 

الخصائص البنائية لممهمة أو المشكمة والتي ترتبط بدرجة وضوح أو غموض الهدؼ مف المشكمة،  .1
وؿ متعددة لممشكمة، وكوف الحؿ معتمدًا ودرجة تعقيد أو بساطة المشكمة، ووجود حؿ واحد أو حم

 عمى اإلستدعاء أو عمى إنتاج الفرد ألفكارًا إبداعية.
العمميات المعرفية التي يستخدمها الفرد وصواًل لحؿ المشكمة، وتختمؼ تمؾ العمميات في مراحؿ حؿ  .1

اني محددة المشكمة، وفي مرحمة اإلعداد أو التحضير إستيعابًا لعناصر المشكمة وتحويمها إلى مع
الهدؼ، في حيف تتضمف مرحمة الحضانة عمميات اإلستنتاج والحدس، وتشتمؿ مرحمة إنتاج بدائؿ 
الحموؿ يستخدـ الفرد بعض العمميات التحميمية لكؿ مف الوسائؿ والغايات وعمميات اإلنتاج التقاربي 

يات مثؿ المقارنة والتباعدي لؤلفكار التي تحقؽ الهدؼ، بينما تتضمف مرحمة التقويـ بعض العمم
 والتحميؿ والحكـ عمى الحموؿ المقترحة ومدى فاعمية في تحقيؽ الهدؼ.

المقاييس المشتقة والتي تعبر عف أداء الفرد أثناء حؿ المشكبلت، ومنها زمف الحؿ الذي يستغرقه  .5
الفرد لموصوؿ إلى تحقيؽ الهدؼ ويقوـ عمى إفتراض أف سرعة حؿ المشكمة يرتبط مباشرة بقدرة 

فرد عمى حؿ المشكبلت، ومقياس عدد الحموؿ التي تـ إنتاجها خبلؿ الزمف المحدد ويقوـ عمى ال
إفتراض أف الفرد األكثر قدرة عمى حؿ المشكبلت يكوف قادرًا عمى إنتاج عدد أكبر مف الحموؿ، 
ومقياس نوع الحموؿ المقترحة والذي يعبر عف الطبلقة الفكرية ويعد مف المقاييس النوعية 

بية، ومقياس إستراتيجية الحؿ والذي يعتمد عمى إكتشاؼ العمميات المستخدمة في حؿ والنس
 المشكبلت.
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 :Cognitive Dissonance( التنافر المعرفي 1) 
( أف التنافر المعرفي يتمثؿ في وجود عبلقات 1862) Leon Festingerيرى ليوف فيستنجر 

في ذاته، ويقصد بالمعارؼ أي معرفة، أو رأي، أو  غير منسجمة بيف المعارؼ، ويعتبر ذلؾ عامبًل دافعاً 
عمى تخفيض  معتقد حوؿ البيئة، أو حوؿ سموؾ الفرد. ويعتبر حالة سابقة تقود إلى نشاط موجه يعمؿ

 (.1116؛ سميرة محارب العتيبي، Miklosovic, 2010التنافر )
بيف المعرفة وجود عبلقة متوازنة  Festingerوتفترض نظرية التنافر المعرفي فيستنجر 

الذي  يسعى لمحفاظ عمى توازف نظامه المعرفيوالسموؾ، وتقوـ عمى إفتراض أساسي وهو أف الفرد 
مجموعة معقدة ومتداخمة مف المعتقدات، واإلتجاهات، والقيـ التي تؤثر في السموؾ وتتأثر يتكوف مف 

تتمثؿ في  مف التنافر السمبي، ينزعج الفرد عندما يواجه تناقضًا في نظامه المعرفي؛ فتتولد حالةو بها، 
عبلقات غير منسجمة أو متوافقة بيف معارفه أو سموكياته أو أفكار( أو آرائه ومعتقداته أو  وجود

إتجاهاته، وتمثؿ تمؾ الحالة ذاتها دافعاً لمعمؿ عمى خفض التنافر المعرفي، مثمما يقود الجوع إلى نشاط 
 (.Randles, Inzlicht, Proulx, Tullett & Heine, 2015) موجه نحو تخفيض الجوع
الفرد يمكف أف يواجه التنافر المعرفي بعدة طرؽ منها؛ تغيير معتقد أف  Danielوأوضح دانياؿ 

الفرد المتنافر مع السموؾ، أو تخفيض درجة األهمية لممعتقدات المتنافرة، أو يجنب األشخاص 
األفراد الذيف لديهـ معتقدات مماثمة لتأكيد  والمواقؼ التي تحدث التنافر، أو إيجاد مزيد مف الدعـ مف

 ,Miklosovicوتثبيت تمؾ المعتقدات، أو تغيير السموؾ نفسه، ورفض ومقاومة مصدر التنافر )
 (.1116؛ مريـ حميد المحياني، 2010

إلى أف درجة التنافر تعد دالة  Littlejohn & Fossويشير كؿ مف ليتيمجوف وفوس 
ؽ بيف العناصر المتناغمة والمتنافرة، وأهمية تمؾ العناصر أو الموضوع لعامميف؛ هما: مدى اإلتسا

 (.1116)مريـ حميد المحياني، وسميرة محارب العتيبي، 
وتعددت الدراسات التي تحرت حجـ التنافر المعرفي لدى طبلب الجامعة، ومنها دراسة مريـ 

لدى طبلب وطالبات جامعة أـ ( التي توصمت إلى أف حجـ التنافر المعرفي 1116حميد المحياني )
% مف حجـ 59.1القرى بمكة المكرمة كاف دوف المتوسط حيث كانت نسبة التنافر المعرفي الكمي 

العينة الكمي، وأف أكثر أبعاد التنافر المعرفي حجمًا وانتشارًا هو البعد اإلجتماعي )الخارجي( يميه التنافر 
وؽ دالة إحصائيًا في درجة التنافر الداخمي لدى الشخصي )الداخمي(. كما أظهرت النتائج وجود فر 

عينة الدراسة لصالح الطالبات، في حيف ال توجد فروؽ بيف الطبلب والطالبات في درجة التنافر المعرفي 
 الخارجي.

( التي أشارت إلى أف مستوى 1119ودراسة عمر عطا اهلل العظامات، وعدناف يوسؼ العتوـ )
عة اليرموؾ باألردف متوسطًا، ومستوى التنافر عمى جميع أبعاد المقياس التنافر المعرفي لدى طمبة جام
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)التكيؼ الشخصي، التنشئة اإلجتماعية، اإلستمرارية( متوسطًا، في حيف كاف بعد "السيطرة عمى 
المشاعر" منخفضًا. وأظهرت النتائج وجود فروؽ بيف طبلب الجامعة في التنافر المعرفي لصالح 

ؾ فروقًا بيف الطبلب التخصصات العممية واإلنسانية في التنافر المعرفي لصالح الطبلب الذكور، وكذل
 الكميات العممية.

وفيما يتعمؽ بالدراسات التي ربطت بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت والتنافر المعرفي، أجرى 
( دراسة وصفية لمتحقؽ مف التنافر Wisniarti & Sugiman, 2018ويسنيارتي وسوجيماف )

الذي يعاني منه الطبلب أثناء حؿ المشكبلت غير الروتينية، وطبقت الدراسة عمى طالبة  المعرفي
متوسطة التحصيؿ الرياضي في الصؼ الثاني في المدارس الثانوية تخصص العموـ الطبيعية في 
جراء مقابمة مع الطالبة، وكاف  يوجياكرتا. وتـ جمع البيانات في هذ( الدراسة مف خبلؿ إختبار كتابي وا 
اإلختبار المعطى يتطمب حؿ ثبلث مشكبلت غير روتينية حوؿ تحديد محيط الطائرة، وبعد إجراء اإلختبار 
تـ فحص ورقة إجابة الطالبة لمعرفة تسمسؿ إجراءات حؿ المشكبلت غير الروتينية، كما أجريت مقابمة 

حوؿ المشكبلت غير مع الطالبة لمحصوؿ عمى مزيد مف البيانات والمعمومات حوؿ إجاباتها وآرائها 
الروتينية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أف التنافر المعرفي كحالة مربكة يؤثر عمى سموؾ الطالب عند حؿ 

 المشكبلت الرياضية، مما أثر سمبيًا عمى دقة إتخاذ القرار أثناء حؿ المشكبلت.
 :Research Self-Efficacy( فاعمية الذات البحثية 5)

( فاعمية الذات بأنها "مجموعة األحكاـ 1822) Albert Banduraعرؼ ألبرت باندورا 
الصادرة عف الفرد، والتي تعبر عف معتقداته عف قدراته عمى القياـ بسموكيات معينة، ومرونته في 
التعامؿ مع المواقؼ الصعبة والمعقدة والجديدة، ومواجهة الصعوبات، ومدى المثابرة إلنجاز المهاـ" 

(Bandura, 2006.) 
( أف فاعمية الذات تشير إلى ثقة الفرد الكامنة في قدراته خبلؿ 1111عادؿ محمد العدؿ ) ويرى

المواقؼ الجديدة أو المواقؼ ذات المطالب الكثيرة وغير المألوفة، كما تمثؿ إعتقادات الفرد في قوا( 
 الشخصية، مع التركيز عمى الكفاءة في تفسير السموؾ.

( بأنها معتقدات الفرد حوؿ إستعداداته ألداء مهاـ 1111كما تعرفها أمؿ عبد المحسف )
مختمفة مف خبلؿ تأثيرها عمى سموكيات األفراد وتفضيبلتهـ، وتنتج عف األحكاـ الخاصة بالفرد عف 
قدرته عمى تنظيـ وتطبيؽ المهارات والمعارؼ الضرورية في مواجهة المهاـ الحياتية المختمفة. بينما 

( عمى أنها إعتقاد الفرد الشخصي بأنه يمتمؾ القدرات والمهارات 1111تعرفها هياـ صابر شاهيف )
البلزمة إلنجاز أهدافه؛ مما يؤهمه لتخطيط وتحقيؽ األهداؼ، ومثابرته إلتماـ ذلؾ، فضبًل عف التواصؿ 

 الفعاؿ مع اآلخر.
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( بأنه معتقدات الفرد حوؿ Geifman, & Raban, 2015ويعرفه كؿ مف جيفماف وراباف )
( إلى أف 1112ى التصرؼ بطريقة تؤدي إلى النجاح. بينما أشار منصور بف ياسر الرواحي )قدراته عم

فاعمية الذات في تعمـ اإلحصاء هى "تصور الطبلب عف قدراتهـ المتعقمة بتنفيذ مهمة معينة إلنجاز 
 أهداؼ محددة.

؛ (Bandura, 1994)ويستند مفهوـ فاعمية الذات إلى النظرية المعرفية اإلجتماعية لباندورا 
الذي إفترض أف المتعمـ يحتاج إلى مجموعة عوامؿ متفاعمة )الشخصية، والسموكية، والبيئية( لتكويف 
تجاهاته  تصورًا متكامبًل عف ذاته، وتحدد العوامؿ الشخصية معتقدات الفرد حوؿ معارفه وقدراته وا 

موقؼ محدد "األداء"، وتعبر  "فاعمية الذات"، وتتضمف العوامؿ السموكية مجموعة إستجابات الفرد في
 العوامؿ البيئية عف "التغذية الراجعة" مف األفراد المحيطوف بالفرد.

( أنه يمكف قياس فاعمية الذات إعتمادًا عمى ثبلث Bandura, 2006كما أوضح باندورا )
 سمات؛ وهى:

المواقؼ : ويشير إلى مستوى القوة الدافعة لمفرد لؤلداء في Magnitude. مستوى الفعالية 1
المختمفة، وترجع الفروؽ بيف األفراد في مستوى الفعالية إلى مستوى المهارة أو اإلبداع، وتحمؿ 
الضغوط، ومستوى الدقة واإلنتاجية، أو هى درجة صعوبة التي يشعر بها الفرد عند أدائه المواقؼ 

 أو المهاـ.
مواقؼ مشابهة، أي مجموعة : ويعبر عف انتقاؿ توقعات الفعالية إلى Generality. العمومية 1

الحاالت أو المواقؼ التي يعتقد فيها الفرد نفسه أنه فعاؿ. وتختمؼ درجة العمومية وفقاً لدرجة تماثؿ 
المهاـ، وطريقة التعبير عنها سواء سموكية أو معرفية أو وجدانية، وخصائص الموقؼ أو المهمة، 

 وخصائص الفرد نفسه.
ني درجة ثقة الفرد في تقديرات أدائه، أي شدة أو ضعؼ إعتقاد : ويعStrength. القوة أو الشدة 5

الفرد أف بإمكانة أداء المهاـ، وتختمؼ قوة الفاعمية باختبلؼ خبرات الفرد ومدى مبلءمتها لمموقؼ 
أو المهمة. فالفرد الذي يمتمؾ توقعات عالية عف قدرته عمى أداء المهمة يمكنه المثابرة وبذؿ الجهد 

 مة.إلتماـ تمؾ المه
( أربعة مصادر لمفعالية الذاتية؛ حيث أشار إلى أنه Bandura, 2009وحدد ألبرت باندورا )

 تكتسب فاعمية الذات وتضعؼ وتنمى مف خبلؿ عامبًل واحدًا أو أكثر مف العوامؿ التالية:
نجاز المهاـ؛ -1  اإلنجازات األدائية السابقة )الخبرة(: حيث توجد عبلقة سببية بيف فاعمية الذات وا 

فالنجاح يرفع مف توقعات الفرد عف فاعميته؛ واألفراد الذيف نجحوا في مهاـ مشابهة أو مرتبطة 
بالمهاـ المطموب إنجازها تكوف لديهـ ثقة أكبر إلتماـ المهاـ المماثمة في المستقبؿ )مما يعني 

 اـ الصعبة.فاعمية ذاتية عالية(. واألفراد ذو الفاعمية الذلتية المنخفضة يتجنبوف القياـ بالمه
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والخبرة البديمة )النمذجة(: مف خبلؿ اإلستفادة مف تجارب اآلخريف، ويطمؽ عميه التعمـ بالنموذج  -1
ومبلحظة اآلخريف؛ فاألفراد الذيف يبلحظوف نماذج ناجحة يطبقوف تمؾ المبلحظات في أدائهـ 

 لممهاـ وفي تقدير فاعميتهـ الخاصة.
قتناع واإلقناع المفظي )التشجيع(: ويقصد بها ا -5 لمعمومات المفظية التي تأتي لمفرد مف اآلخريف وا 

الفرد بها، مما يدفعه ويرغبه في األداء أو اإلنجاز. كما يشير إلى التحفيز اإلجتماعي الذي 
 يمارسه المحيطوف بالفرد إلقناع المتعمـ لفظيًا بقدرته عمى النجاح في أداء المهاـ.

مجموعة العوامؿ التي تحدد مدى قدرة الفرد عمى  والحالة الفسيولوجية والنفسية: وتشير إلى -.
تحقيؽ أهدافه، ومف تمؾ العوامؿ القمؽ وقوة اإلنفعاؿ؛ فاألفراد ذو مستوى القمؽ المرتفع تكوف 
لديهـ تصورات ذاتية منخفضة عف فعاليتهـ، بينما األفراد ذوي مستوى القمؽ الطبيعي تزداد 

 توقعاتهـ عف فعالية الذات.
ـ األفراد  ـ بالثبات في تحقيؽ األهداؼ، ومواصمة بذؿ الجهد واإلصرار ويتس ذوي الثقة في قدراته

عادة المحاوالت بعد التجارب الفاشمة في تحقيؽ األهداؼ، بينما  عمى مواجهة الصعوبات، ودعـ ذاته وا 
ـ التي يرونها صعبة، ويفشموف ـ اإللتزاـ بتنفيذ المها في  يتصؼ أصحاب الفعالية الذاتية المنخفضة بعد

 ,Forester, Kahn, & Hesson-McInnisبذؿ الجهد، ويميموف إلى تجنب تمؾ المهاـ )
2004.) 

ويسهـ المستوى العالي مف الفاعمية الذاتية المدركة في التنبؤ بنجاح الفرد ويسهـ في تحسيف 
المهاـ  أدائه األكاديمي؛ وكمما زادت الفعالية الذاتية لمفرد، زاد جهد( ومقاومته وصبر( عمى إتماـ

 ;Forester, Kahn, & Hesson-McInnis, 2004)األكاديمية حتى إنجاز وبموغ األهداؼ 
Tella, Ayeni, & Omba, 2007.) 

فإف الفاعمية الذاتية لمفرد ال تتعمؽ بقدراته الفعمية، بؿ باألحرى  Pajaresووفقًا لباجاريس 
ري لمنجاح مف خبلؿ التحفيز الذاتي، فمف ترتبط بمعتقداته بما يمكنه تحقيقه، وبالتالي فهى عامؿ محو

يكوف الفرد قادرًا عمى القياـ بمهمة معينة لديه القدرة عميها؛ إال إذا كانت لديه الثقة بقدراته عمى القياـ 
 (.Büyüköztürk, Atalay, Sozgun, & Kebapçı, 2011بها )

اهـ بشكؿ كبير ( أف معتقدات الفرد عف فعاليته تسBandura, 2009كما أوضح باندورا )
عمى أهداؼ الفرد ومستوى الجهد والمثابرة لديه تعمـ المهاـ الصعبة؛ فنادرًا ما يستمر الفرد في أداء 

 مهاـ يتوقع عدـ نجاحه في اجتيازها، وتؤثر الفاعمية الذاتية عمى التعمـ واألداء بثبلث طرؽ؛ هى:
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نفسهـ، فيميؿ الفرد ذو الفاعمية الذاتية تؤثر الفاعمية الذاتية عمى األهداؼ التي يختارها األفراد أل  .1
المنخفضة إلى وضع أهداؼ منخفضة نسبيًا ألنفسهـ. بالمقابؿ، مف المرجح أف يحدد الفرد ذو 

 الفاعمية الذاتية العالية أهداًفا شخصية عالية.
العالية وتؤثر الفاعمية الذاتية في مستوى التعمـ والجهد المبذوؿ، فيعمؿ الفرد ذو الفاعمية الذاتية  .1

بجد لمعرفة كيفية أداء المهاـ الجديدة والصعبة، لثقتهـ مف أف جهودهـ ستكوف ناجحة. في حيف 
ـ معقدة، لعدـ ثقتهـ مف أف  أف األفراد ذو الفاعمية الذاتية الكنخفضة يبذلوف جهًدا أقؿ عند أداء مها

 الجهد سيؤدي إلى النجاح.
يحاوؿ بها األفراد القياـ بمهاـ جديدة وصعبة، فاألفراد  كما تؤثر الفاعمية الذاتية عمى المثابرة التي .5

ف  ذو الفاعمية الذاتية العالية واثقوف مف أنهـ قادروف عمى تعمـ وتنفيذ مهمة محددة حتى وا 
واجهتهـ بعض الصعاب. فيستمروف في بذؿ الجهد حتى لمتغمب عمى الصعاب وتحقيؽ األهداؼ. 

 لفاعمية الذاتية المنخفضة عندما تواجههـ المشكبلت.عمى العكس مف ذلؾ، يستسمـ األفراد ذو ا
إلى أف فاعمية الذات ليست عامة ولكنها محددة، حيث يرتبط  Banduraوخمص باندورا 

نها تختمؼ بيف األنشطة  والظروؼ والمواقؼ إحساس الفرد بالفعالية بمجاالت معينة مف العمؿ، وا 
(Brancolini & Kennedy, 2017.) 

 & Phillips & Russell, 1994; Bieschke, Bishopسات )وأكدت بعض الدرا
Garcia, 1996; Forester, Kahn, & Hesson-McInnis, 2004 ؛Brancolini & 

Kennedy, 2017 ،عمى الدور البارز الذي تمعبه فاعمية الذات 1112؛ بشرى اسماعيؿ أرنوط )
عامبًل منبئ بزيادة إنتاجية البحوث، وهى  البحثية في كفاءة وفاعمية البحوث، وأف فاعمية الذات البحثية

تعبر عف معتقدات طبلب الماجستير والدكتورا( حوؿ قدرتهـ عمى أداء المهاـ البحثية إلنتاج أبحاثًا 
 قيمة.

وفيما يتعمؽ بالدراسات العربية التي تقصت مستوى فاعمية الذات لدى طبلب الجامعة، أظهرت 
( أف الفاعمية الذاتية لطبلب كمية الطب مرتفعة 1112روف )نتائج دراسة نسريف بهجت الشمايمة وأخ

في كؿ الفرؽ الدراسية وفي كبل الجنسيف، وعدـ وجود فروؽ في درجات الفاعمية الذاتية بيف الطمبة 
والطالبات، في حيف وجدت فروؽ دالة إحصائيًا في درجة الفاعمية الذاتية بيف طبلب الفرؽ الدراسية 

 امسة.لصالح طبلب الفرقة الخ
( دراسة لمتعرؼ عمى 1112وفيما يخص طبلب الدراسات العميا، أجرت بشرى اسماعيؿ أرنوط )

مستوى فاعمية الذات البحثية لدى طبلب الدراسات العميا بمرحمتي الماجستير والدكتورا( بالجامعات 
الذات  الحكومية في عدد مف الدوؿ العربية، وأشارت النتائج إلى وجود مستوى منخفض مف فاعمية

البحثية لدى الطبلب في الدرجة الكمية لممقياس وفي األبعاد الفرعية )توقع النجاح في إختيار المشكمة، 
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توقع النجاح في عرض المقترح البحثي، القدرة عمى جمع األدبيات النظرية، فاعمية إختيار التصميـ 
وى متوسط في بعديف )توقع المنهجي، توقع القدرة عمى عرض النتائج ومناقشتها(، بينما وجدت مست

النجاح في المقررات، وكفاءة جمع البيانات(. كما وجدت فروؽ في متوسطات درجات أبعاد فاعمية 
الذات البحثية )توقع النجاح في إختيار المشكمة، توقع النجاح في عرض المقترح البحثي، توقع القدرة 

صالح الطبلب الذكور. كما وجدت فروؽ عمى عرض النتائج ومناقشتها( بيف الطبلب بإختبلؼ النوع ل
دالة بيف متوسطات درجات أبعاد فاعمية الذات البحثية )توقع النجاح في المقررات، توقع النجاح في 
إختيار المشكمة، القدرة عمى جمع األدبيات النظرية، وكفاءة جمع البيانات، توقع القدرة عمى عرض 

 ية لصالح طبلب الدكتورا(.النتائج ومناقشتها( بإختبلؼ المرحمة الدراس
ومف زاوية أخرى تناولت بعض الدراسات فاعمية الذاتية والقدرة عمى حؿ المشكبلت، ومنها 

( التي هدفت إلى دراسة تأثير أحكاـ Bouffard-Bouchard, 1990بوشارد )-دراسة بوفورد
معارؼ وخبرات  طالب جامعي كندي ذوي .5فاعمية الذات عمى األداء المعرفي لدى عينة مكونة مف 

متعادلة في مجاؿ األداء. وأظهرت النتائج أف اإلختبلفات في تصورات فعالية الذات المدركة كانت 
مرتبطة بعدد المشكبلت التي ينجزها الفرد، وكفاءة إستراتيجيات حؿ المشكبلت، ودقة التقييـ الذاتي 

 لئلستجابات.
لذات بمهارات حؿ المشكبلت، حيث ( إلى إرتباط فاعمية اPajares, 1996وأشار باجاريس )

يميؿ األفراد ذوي فاعمية الذات المرتفعة إلى التصدي لممشكمة والشعور بالثقة في قدرته عمى مواجهتها 
وفاعمية الطرؽ واألساليب التي يستخدمها في حمها. في حيف أف األفراد ذوي فاعمية الذات المنخفضة 

 يدًا لذاتهـ مما يدفعهـ إلى اإلحجاـ عف حؿ المشكبلت.يميموف إلى إدراؾ الموقؼ عمى أنه يمثؿ تهد
( إلى التحقؽ مف العبلقات بيف مكونات القدرة عمى 1111وهدفت دراسة عادؿ محمد العدؿ )

طالبًا  125حؿ المشكبلت اإلجتماعية وكؿ مف فاعمية الذات واإلتجا( نحو المخاطرة، لدى عينة مف 
تخداـ تحميؿ المسار أشارت النتائج إلى وجود عبلقة موجبة بيف مصريًا بكمية التربية بالزقازيؽ، وبإس

فاعمية الذات والقدرة عمى حؿ المشكبلت اإلجتماعية ومكوناتها )توجه المشكمة، ومهارات حؿ 
المشكمة(. كما أنه أمكف التنبؤ بدرجات الطبلب عمى مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلجتماعية مف 

 فاعمية الذات.خبلؿ درجاتهـ عمى مقياس 
( ببحث أثر كؿ مف فاعمية الذات والذاكرة العاممة ودرجة Hoffman, 2006كما قاـ هوفماف )

تعقيد المشكبلت في األداء عمى حؿ المشكبلت الرياضية وزمف اإلستجابة والكفاءة )أي النسبة بيف 
ستجاب الطبلب عمى مهمة إعادة  زمف اإلستجابة وعدد المشكبلت التي تـ حمها بشكؿ صحيح(، وا 

ـ الذاتية لحؿ مشكبلت الضرب العقمي، ثـ  ترميز الحروؼ أو مهمة مدى العممية، ثـ قاموا بتقييـ كفاءته
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وأوضحت النتائج تأثير كبير لمفاعمية الذاتية عمى األداء  حموا مشكبلت مماثمة ذات تعقيد متفاوت.
 والكفاءة في حؿ المشكبلت.

ختبرت دراسة بتمر ) العبلقة بيف فاعمية الذات وأداءالطبلب عمى حؿ ( Butler, 2008وا 
ستجاب التبلميذ  .15المشكبلت الرياضية المفظية والرمزية، لدى  تمميذًا وتمميذة بالصؼ الخامس، وا 

ختبار حؿ مشكبلت الرياضيات يتألؼ مف أربع مشكبلت الضرب مصاغة  عمى مقياس الفاعمية الذاتية وا 
تائج إلى أف فاعمية الذات تسهـ في التنبؤ باألداء في حؿ بطريقة لفظية أو رمزية. وتوصمت الن

 المشكبلت الرياضية.
فانس وويميامسوف )-وبحثت دراسة كؿ مف زهنج وماؾ  ,Zheng, McAlackآالؾ ويمميس وا 

Wilmes, Evans, & Williamson, 2009 أثر إستخداـ الوسائط المتعددة التفاعمية وغير )
 111عرفي وفاعمية الذات وقدرة المتعمميف عمى حؿ المشكبلت لدى التفاعمية عمى كؿ مف العبء الم

مف طبلب الجامعة. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة بيف طبلب المجموعتيف الضابطة 
والتجريبية في فاعمية الذات والقدرة عمى حؿ المشكبلت لصالح طبلب المجموعة التجريبية، كما أظهرت 

 رتباطية موجبة بيف فاعمية الذات وحؿ المشكبلت لدى جميع الطبلب.النتائج وجود عبلقة إ
إلى التعرؼ عمى عبلقة الذكاءات ( 1111كما هدفت دراسة أمؿ عبد المحسف الزغبي )

 -متوسط -المتعددة ومهارات حؿ المشكبلت العامة بفاعمية الذات العامة بمستوياتها المختمفة )مرتفع
مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ  طالبًا وطالبة 111منخفض(، لدى 

دالة في أبعاد مقياس حؿ المشكبلت العامة )اإلحساس بالمشكمة، وتحديد المشكمة، ووفرض الفروض، 
والتحقؽ مف صحة الفروض( بيف متوسطات درجات الطبلب ذوي مستويات فاعمية الذات العامة )مرتفع 

 .الطبلب ذوي فاعمية الذات المرتفعةمنخفض( لصالح  –متوسط  –
 :Locus of Control( وجهة الضبط  .)

( مفهوـ وجهة الضبط، أي مركز .186) Rotterفي خمسينيات القرف العشريف؛ إقترح روتر 
الضبط في التعزيز المطموب لمسموؾ، وقد يكوف التحكـ داخميًا وفيه ينسب الفرد نتائج أفعاله إلى نفسه، 

 وفيه يعزو الفرد نتائج أفعاله إلى عوامؿ خارجية دوف مسئوليته الشخصية أو يكوف خارجياً 
(Karbalaei, Abdollahi, Abu-Talib, Yaacob & Ismail, 2013.) 

وتتعدد المصطمحات المستخدمة في البحوث والدراسات التي تعبر عف مفهوـ وجهة الضبط 
Locus of Control ت مركز التحكـ، موضع الضبط، مركز في البيئة العربية؛ ومف تمؾ المصطمحا
؛ نايؼ بف محمد الحربي، ونفيف بنت محمد زهراف، 1112أفناف نظير دروز(، الضبط، مصدر التحكـ )

( وتعبر جميع المصطمحات إلى 1112؛ عفاؼ سالـ المحمدي، .111نجوى حسف عمي، ؛ 1118
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ونتائج األحداث والمواقؼ، ومصدر الوجهة التي يعتقد الفرد أنها المسئولة والمتحكمة في سموكياته، 
 تعزيز(.

ـ "وجهة الضبط" الذي يعبر عف معتقدات الفرد وتوقعات عف العوامؿ  ويختمط لدى البعض مفهو
المسئولة عف سموكياته أي تصورات الفرد عف العوامؿ المسببة لمنتائج السموكية، ومفهوـ العزو 

والبيئية "الخارجية" التي ينسب لها السموؾ أي  السببي" الذي يشير إلى العوامؿ الشخصية "الداخمية"
 تفسر السموؾ بعد حدوثه.

( وجهة الضبط بأنها الدرجة التي يعزو بها الفرد 1111وُيعرؼ زايد صالح بني عطا )
مسؤوليته عما يحدث له، مقابؿ أف ينسب ذلؾ إلى قوى تقع خارج سيطرته، وبذلؾ يظهر نوعاف مف 

 الضبط داخمي وخارجي.
 ,Karbalaei, Abdollahiبلً مف كارباالي وعبد اهلل وأبو طالب وياسوب واسماعيؿ )ويشير ك

Abu-Talib, Yaacob & Ismail, 2013 إلى أف األفراد ذوو الضبط الداخمي يعتقدوف أف )
بإمكانهـ السيطرة عمى شئوف حياتهـ، وينسبوف نجاحهـ أو فشمهـ في تحقيؽ أهداؼ لمسئوليتهـ 

مف ذلؾ فإف األفراد ذوو الضبط الخارجي فيعزوف كافة أمور حياتهـ ونجاحهـ الخاصة، وعمى العكس 
 أو فشمهـ في تحقيؽ أهدافهـ إلى القوى الخارجية؛ مثؿ القدر والفرصة والحظ .

( أف وجهة الضبط أحد سمات الشخصية؛ الذي يشير إلى ميؿ Konan, 2013ويرى كوناف )
بسبب قدراته أو خصائصه أو عواقب تصرفاته "ضبط داخمي"، الفرد إلدراؾ األحداث التي تؤثر عميه إما 

 أو بسبب الصدفة والمصير والقوى الخارجة عف سيطرته "ضبط خارجي".
ويهتـ الباحثيف في عمـ النفس بدراسة وجهة الضبط؛ نظرًا لقدرته عمى التنبؤ بدوافع الفرد 

قدات الفرد حوؿ العوامؿ التي وسموكه في مواقؼ الحياة المختمفة، فمفهوـ وجهة الضبط يعكس معت
ـ في النتائج المهمة في حياته، وتفسير( إلنجازاته وأعماله ونجاحه فيها أو فشمه سواء في ضوء  تتحك

 قدراته أو لمظروؼ الخارجية.
نبثؽ هذا المفهوـ في منتصؼ ستينيات القرف الماضي إستنادًا عمى نظرية التعمـ اإلجتماعي  وا 

( كتابه 1855) Rotterوؾ البشري اإلجتماعي. وقد أصدر جولياف روتر التي تهدؼ إلى تفسير السم
الذي أشار فيه إلى أف األفراد يختمفوف فيما بينهـ في النظرة إلى القوى "الضبط الداخمي والخارجي"، 

والعوامؿ المؤثرة في حياتهـ، فمنهـ مف يرى أف ما يحدث لهـ مف أحداث أو ما يحصموف عميه مف 
اتهـ الشخصية ونتاج لمجهودهـ ومثابرتهـ، في حيف يرى األفراد اآلخروف أف األحداث تعزيز يرجع لكف

التي يتعرضوف إليها وما يتبعها مف تعزيز سببها الصدفة أو الحظ أو الظروؼ الخارجية عف إرادة 
مفهوـ "وجهة الضبط" عمى عمميات عزو األحداث التي تقع لمفرد في  Rotterالفرد، وأطمؽ روتر 

 (.1112اإلجتماعي )عفاؼ سالـ المحمدي، عالمه 
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 ويصنؼ األفراد تبعًا إلدراكهـ لمراكز الضبط في حياتهـ إلى نوعيف أساسييف؛ هما:
: ويعتقد ذلؾ الفرد أنه المسئوؿ عف ما يحدث له مف Internal Controlذو الضبط الداخمي  -1

له بأسباب راجعة إلى عوامؿ  نتائج وأحداث أو ما يقوـ به مف سموؾ، ويفسر األحداث التي تحدث
 داخمية، كالكفاءة الشخصية أو الجهد الشخصي المبذوؿ.

: الذي يعتقد أف ما يحدث له مف نتائج إيجابية أو External Controlذو الضبط الخارجي  -1
سمبية، وما يقوـ به مف سموؾ يعزو إلى عوامؿ خارجية تسيطر عميه مثؿ الحظ أو الصدفة أو 

 .(1111زايد صالح بني عطا، ؛ 1112أفناف نظير دروز(، و تأثيرات اآلخريف )صعوبة المهمة أ
تخاذ  ـ والسيطرة عمى سموكياتهـ وا  ويتصؼ األفراد ذوو وجهة الضبط الداخمي بالقدرة عمى التحك
قراراتهـ بقناعة تامة، متحمميف كافة النتائج المترتبة عميها، وأنهـ أكثر فاعمية في معالجة المعمومات، 

بينما (. 1118نايؼ بف محمد الحربي، ونفيف بنت محمد زهراف، ثر قدرة عمى حؿ المشكبلت )وأك
ذا  يتصؼ ذوو وجهة الضبط الخارجي بميمهـ لتنفيذ كافة األمور الواجبة عميهـ والمطموبة منهـ، وا 

افعية فشموا ألقوا بالموـ عمى األخريف، ويتصفوف أيضًا بالعفوية أو الجدية أو اإللتزاـ، وضعؼ الد
 (..111)نجوى حسف عمي، 

وفيما يتعمؽ بالدراسات التي أجريت عمى طبلب الجامعة والدراسات العميا لتحري وجهة الضبط  
( بدراسة هدفت إلى دراسة العبلقة بيف وجهة الضبط وعدد 1112لديهـ؛ فمقد قامت أفناف نظير دروز( )

ني، ونوع المهنة، ورضاهـ عنها، وعدد مف المتغيرات )الجنس، والحالة اإلجتماعية، والوضع المه
سنوات الخبرة، والجوائز التي حصموا عميها، ورضاهـ عف برنامج الماجستير، ورضاهـ عف عممهـ، 
وعف الحياة بشكؿ عاـ( لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية في جامعة النجاح الوطنية بفمسطيف. 

الداخمي أكثر منه لئلنضبط الخارجي، وعدـ وجود فروؽ وأشارت النتائج إلى ميؿ الطبلب إلى اإلنضبط 
دالة في وجهة الضبط بيف الطبلب الذكور واإلناث، كما ال توجد فروؽ دالة بيف الطبلب في وجهة 
الضبط بإختبلؼ تخصصهـ، ولكف هناؾ فروؽ دالة بيف الطبلب في وجهة الضبط وفقًا لوضع العمؿ؛ 

 جهة الضبط الداخمي.فالطبلب الذيف يعمموف يميموف لتبني و 
( إلى معرفة العبلقة بيف وجهة الضبط والعوامؿ 1111كما هدفت دراسة إبتساـ هادي العفاري )

طالبة بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة، وأشارت نتائجها إلى  .92الخمس الكبرى في الشخصية لدى 
 %.61.5شيوع وجهة الضبط الداخمي بيف طالبات الجامعة بنسبة 

( التي سعت إلى 1116دراسة عايش موسى غرايبة، وابراهيـ عبد اهلل الزريقات )في حيف أف 
معرفة نسبة طبلب الجامعة الذيف يعزوف نجاحهـ أو إخفاقهـ إلى عوامؿ خارجية أو عوامؿ داخمية، 

% مف 66طالبًا وطالبة بالجامعة األردنية، وأشارت النتائج إلى أف  62.وتكونت عينة الدراسة مف 
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امعة يعزوف نجاحهـ أو فشمهـ إلى عوامؿ خارجية، ولـ تظهر النتائج أثر لمتغير الجنس طبلب الج
 ونوع الكمية في وجهة الضبط .

وأجريت العديد مف الدراسات لتحديد العبلقة بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت أو مهاراتها، ووجهة 
العميا في مختمؼ األعمار  الضبط لدى الطبلب، مف طبلب المدارس اإلبتدائية إلى طبلب الدراسات

 Şaraوالمستويات التعميمية، وكذلؾ بيف المعمميف أو مديري المدارس. فأجرى كؿ مف سارا وكوكاباس )
& Kocabas, 2012 دراسة لتحري العبلقة بيف إستراتيجيات التعمـ واإلستذكار ومهارات حؿ )

 51.ات مختمفة، منهـ ( مف جامع551المشكبلت ووجهة الضبط لدى الطبلب المعمميف )ف = 
٪( مف الذكور. وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة موجبة ضعيفة 51منهـ ) 111٪( مف اإلناث، 59)

المستوى دالة إحصائيًا بيف وجهة الضبط الداخمي ومهارات حؿ المشكبلت، وأمكف التنبؤ بوجهة الضبط 
 مف مهارات حؿ المشكبلت.

إلى تحديد العبلقة بيف قدرة مديري المدارس ( Konan, 2013بينما هدفت دراسة كوناف )
مدير مدرسة ثانوية في المنطقة  28عمى حؿ المشكبلت ووجهة الضبط ، وتألفت عينة الدراسة مف 
عبلقة منخفضة موجبة دالة بيف درجات الوسطى مف محافظة باتماف بتركيا. وأوضحت النتائج وجود 

ستبياف حؿ المشكبلت.مديري المدارس الثانوية عمى مقياس وجهة الضبط   وا 
 ,Feldmanوتعددت الدراسات التي ربطت بيف وجهة الضبط وفاعمية الذات، فإختبرت دراسة )

Saletsky, Sullivan & Theiss, 1983 )( العبلقات بيف وجهة الضبط )الداخمي، والخارجي
طالبة  96ة مف واإلستجابة لمتوقعات الخاصة بفاعميتهف الذاتية وكفاءة المعمميف، لدى عينة مكون

جامعية. وأكدت النتائج عمى وجود عبلقة إيجابية بيف الضبط الداخمي والفاعمية الذاتية، حيث أف 
الطالبات ذات المستوى العالي مف فاعمية الذات لديهف القدرة عمى ضبط سموكهف أثناء ممارسة 

خمي أكثر توقعًا ألدائهف األنشطة التعميمية، كما أوضحت النتائج إلى أف الطالبات ذوات الضبط الدا
 وفاعمية الذات لديهف مف الطالبة ذوات الضبط الخارجي.

( لتقصي العبلقة بيف التفاؤؿ Carifio & Rhodes, 2002وفي دراسة كاريفيو وروديس )
طالبًا عمى قدر  11طالبًا وطالبة بالجامعة، منهـ  ..والتأمؿ وفاعمية الذات ووجهة الضبط لدى 

آخروف لديهـ إستعداد لمتأثر بالمشكبلت النفسية. وأظهرت النتائج  11لنفسي، ومناسب مف السواء ا
أف األفراد ذوي فاعمية الذات العالية والذيف عمى قدر مناسب مف السواء النفسي يتبنوف وجهة ضبط 

 داخمية، بينما إرتبطت وجهة الضبط الخارجية سمبيًا باإلعتقاد بفاعمية الذات العالية.
( العبلقة بيف فاعمية 1118ايؼ بف محمد الحربي، ونفيف بنت محمد زهراف )نوفحصت دراسة 

طالبة  191الذات ووجهة الضبط في ضوء المرحمة الدراسية والمستوى اإلجتماعي واإلقتصادي لدى 
مف طالبات الفرقتيف األولى والرابعة بكمية التربية لمبنات بالمدينة المنورة، وأشارت النتائج إلى إرتباط 
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قاد األفراد بفاعمية الذات سمبيًا بوجهة الضبط الخارجية. كما أظهرت النتائج وجود فروؽ دالة بيف إعت
متوسطات درجات طالبات الفرقة األولى والرابعة في كؿ مف درجة اإلعتقاد في فاعمية الذات وفي تبني 

 وجهة الضبط الداخمية.
ؼ عمى مدى تأثير وجهة الضبط ( إلى التعر 1112بينما هدفت دراسة عفاؼ سالـ المحمدي )

)الداخمي، والخارجي( وفعالية الذات عمى التحصيؿ الدراسي لطالبات المرحمة الثانوية، وبمغت عينة 
طالبة مف طالبات المرحمة الثانوية مف ست مدارس حكومية بمدينة الرياض، وأوضحت  .52الدراسة 

الذات )عالية أو منخفضة( تعزى لوجهة نتائج تمؾ الدراسة حيث أظهرت عدـ وجود فروؽ في فعالية 
 الضبط )داخمي، وخارجي(.

ق على اإلطار الهظزي، والدراسات السابقة  :التعلي
تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة لقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية  -1

اتية، ويعتمد البحث ما بيف اإلختبارات والمهاـ المقيدة واإلستبيانات المفتوحة والتقارير الذ
الحالي عمى المهاـ اإلحصائية المقيدة محددة اإلجابة والمحددة بزمف لقياس القدرة عمى حؿ 

 المشكبلت.
تنوعت المراحؿ العمرية لعينات الدراسات السابقة لتشمؿ جميع المراحؿ التعميمية، ولكف تندر  -1

 ركز عميه البحث الحالي.الدراسات التي إهتمت بطبلب مرحمة الدراسات العميا، وهذا ما 
، Banduraإعتمدت معظـ الدراسات التي تناولت مفهوـ فاعمية الذات عمى نظرية باندورا  -5

وهناؾ ندرة في الدراسات العربية "في حدود عمـ الباحثة" التي تناولت مفهوـ "فاعمية الذات 
 البحثية".

ث )القدرة عمى حؿ وجدت أغمب الدراسات السابقة عبلقات إرتباطية بيف متغيرات البح -.
المشكبلت، التنافر المعرفي، فاعمية الذات، وجهة الضبط(، ودراسة الفروؽ في تمؾ المتغيرات 
وفقًا لبعض المتغيرات مثؿ النوع والتخصص. ولكف لـ توجد دراسة تناولت العبلقات السببية 

 والتبادلية بيف تمؾ المتغيرات.
 فزوض البحح:

متغيرات مستقمة وتتمثؿ في التنافر المعرفي، ووجهة  صنفت متغيرات البحث إلى نوعيف؛
الضبط. وهذ( المتغيرات المستقمة تؤثر في القدرة عمى حؿ المشكبلت كمتغير تابع، وأعتبر متغير 
فاعمية الذات البحثية متغيرًا وسيطًا يؤثر في القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية ويتأثر بالتنافر 

 البحث إلى إختبار الفروض التالية:المعرفي ووجهة الضبط. وسعى 
 مستوى التنافر المعرفي لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة السويس متوسطًا. .1
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مستوى فاعمية الذات البحثية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة السويس  .1
 منخفضًا.

 امعة قناة السويس وجهة ضبط خارجي.يتبنى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية ج .5
طبلب الدراسات العميا بكمية لدى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية توجد فروؽ دالة في  ..

التربية جامعة قناة السويس تعزى إلختبلؼ كؿ مف المستوى الدراسي )د.خاص، وماجستير، 
 بينهما.ودكتورا(( والتخصص )عمـ نفس، وتربية خاصة، وصحة نفسية( والتفاعؿ 

توجد تأثيرات سببية بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية كمتغير تابع، ووجهة الضبط،  .6
وأبعاد التنافر المعرفي )البعد الشخصي، والبعد اإلجتماعي( كمتغيرات مستقمة، مف خبلؿ أبعاد 

س( كمتغير فاعمية الذات البحثية )المبادأة والمثابرة، وتحمؿ المسئولية البحثية، والثقة بالنف
 .وسيط

وقد اقترحت الباحثة نموذجًا سببيًا لمتحقؽ مف هذا الفرض، يفسر العبلقات اإلرتباطية 
 بيف المتغيرات موضع البحث عمى النحو الموضح بالشكؿ التالي:

 
 النموذج السببي المقترح لمفرض الخامس (1شكؿ )

 الطزيقة واإلجزاءات:

ى المنهج الوصفي لئلجابة عمى أسئمة البحث والتحقؽ مف )أ( منهج البحث: إعتمد البحث الحالي عم
 فروضه.

)ب( مجتمع البحث وعينته: يتمثؿ مجتمع البحث الحالي في طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة 
ـ. تكونت عينة البحث مف طبلب الدراسات العميا 1118-1119قناة السويس لمعاـ الجامعي 
والدكتورا(( في التخصصات المختمفة )عمـ نفس، تربية خاصة،  )بالدبموـ خاص، والماجستير،

قتصر البحث عمى هذ( التخصصات نظرًا لتقارب مجاالت البحث فيهـ مما يفيد  الصحة النفسية(، وا 
في تفهـ الطبلب لممشكبلت البحثية المكونة لمقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية. وبمغ 

 وطالبة. وصنفت العينة إلى نوعيف: ( طالباً 111عدد أفراد العينة )
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( طالبًا 61عينة التحقؽ مف الخصائص السيكومترية: واشتقت بطريقة عشوائية، وبمغ عددها ) -1
وطالبة، وطبقت عميها جميع أدوات البحث لمتحقؽ مف مؤشرات الصدؽ والثبات لكؿ منها. وبمغ 

 .9.2..عامًا بإنحراؼ معياري قدرة  12.55متوسط أعمار العينة 
عامًا،  19.86( طالبًا وطالبة، وبمغ متوسط أعمار العينة 111العينة األساسية: تكونت مف ) -2

 . والجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد العينة األساسية:6.6..واإلنحراؼ المعياري 
 ( توزيع أفراد العينة األساسية1جدوؿ )

 المتغير
 التخصص

 اإلنحراؼ المعياري متوسط العمر
 الصحة النفسية مـ نفسع تربية خاصة

 النوع
 5.952 18.52 5 5 5 ذكر
 561.. 19.95 15 .1 6. انثى

المستوى 
 الدراسي

 886.. 12.85 11 11 16 دبمـو خاص
 .18.. 18.11 12 15 11 ماجستير
 5.666 51.12 6 . 5 دكتورا(
 6.6.. 19.86 111 المجموع

 )ج( أدوات البحث:
 مشكبلت اإلحصائية )إعداد الباحثة(:. مقياس القدرة عمى حؿ ال1

هدؼ المقياس تحديد القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية لدى طبلب الدراسات العميا، وقامت 
الباحثة بمسح لمدراسات والبحوث السابقة )في حدود المتاح( التي تناولت القدرة عمى حؿ المشكبلت، 

 قة، ومنها: واإلطبلع عمى المقاييس المتضمنة في الدراسات الساب
 & Heppner( الذي أعد( هبنر وبترسيف 1115مقياس حؿ المشكبلت )عبل عبد الرحمف محمد،  (1

Petersen  يهدؼ إلى فحص مدى إستخداـ مهارات عممية في حؿ المشكبلت ـ، و 1891عاـ
فقرة تصؼ الطريقة التي يستخدمها الناس عادًة في  1.الشخصية في واقع الحياة. ويتكوف مف 

مؿ مع المشكبلت الحياة اليومية، وتوزع الفقرات عمى خمس أبعاد لمهارات حؿ المشكمة )هى التعا
تخاذ القرار، والتقييـ( بواقع ثماني فقرات لكؿ بعد،  التوجه العاـ، وتعريؼ المشكمة، وتوليد البدائؿ، وا 

تنطبؽ بدرجة ويستجيب الفرد عمى مقياس متدرج رباعي بإختيار أحد البدائؿ )تنطبؽ بدرجة كبيرة، 
، 1، 5، .متوسطة، تنطبؽ بدرجة بسيطة، ال تنطبؽ أبدًا( وتصحح إستجابات األفراد بالدرجات )

1.) 
(، الذي يهدؼ 1111( مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت العامة إعداد أمؿ عبد المحسف الزغبي )1

وتكوف المقياس مف إلى قياس مهارات حؿ المشكبلت العامة لدى عينة مف طبلب المرحمة الثانوية، 
مفردة تعبر كؿ منها عف موقفًا لحؿ المشكبلت، وتتوزع تمؾ المفردات بالتساوي عمى أربعة  51
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أبعاد فرعية تمثؿ مهارات لحؿ المشكبلت هى اإلحساس بالمشكمة، وتحديدها، وفرض الفروض، 
 والتحقؽ مف صحة الفروض. 

 D'zurilla & Nezuداد دزريبل ونيزو ( مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلجتماعية؛ مف إع5
 21( إلى البيئة المصرية، ويتكوف المقياس مف 1111( وترجمه عادؿ محمد العدؿ )1881)

مفردة تمثؿ تقريرًا ذاتيًا لمقدرة عمى حؿ المشكبلت اإلجتماعية، موزعة عمى مقياسيف رئيسييف 
كمة" ويتضمف ثبلث مقاييس وسبعة مقاييس فرعية، المقياس الرئيس األوؿ "مقياس توجه المش

فرعية هى )المقياس المعرفي، والوجداني، والسموكي(، والمقياس الثاني الرئيس "مقياس مهارات حؿ 
المشكمة" الذي يتضمف أربعة مقاييس فرعية )مقياس صياغة المشكة وتحديدها، ومقياس إنتاج 

ولكؿ مفردة خمس إستجابات الحموؿ البديمة، مقياس صنع القرار، مقياس وسيمة الحؿ والتحقؽ(. 
(. وتصحح .متدرجة مف "ال تنطبؽ تمامًا" ودرجاتها )صفر(، وتنتهي بػ "تنطبؽ تمامًا" ودرجاتها )

 المفردات السمبية بطريقة عكسية، وتعبر الدرجة المرتفعة عف قدرة عالية عمى حؿ المشكبلت.
( الذي 1115ؼ عبد الوهاب، عادؿ محمد العدؿ، وصبلح شري( مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت ).

يهدؼ إلى قياس قدرة الفرد عمى إستخداـ الرموز لموصوؿ إلى تحقيؽ هدؼ معيف يصعب تحقيقه 
بأساليب السموؾ المعتادة، وتكوف مف ثبلثة مجموعات مف المهاـ اإلختبارية، تحتوى كؿ مجموعة 

وضيح المطموب. وفي عمى عدد مف المهاـ والتعميمات الخاصة بها، ومثااًل عمى كؿ مهمة لت
ـ طرح أحد عشرة مشكمة حياتة مصاغة بطريقة لفظية يميها خمس بدائؿ مقترحة  المجموعة األولى ت
تفاع  لمحموؿ )ومف أمثمة المشكبلت التي تدور حولها تمؾ المهاـ مشكمة التصحر وتموث البيئة وا 

ختيار أحد البدائؿ الذي أسعار السمع والتوسع في إستخداـ غاز الفريوف، وغيرها( وعمى الطالب إ
يعد حبًل مناسبًا لممشكمة المطروحة في زمف قدر( . وفي المجموعة الثانية تـ طرح عشر مشكبلت 
رياضية مصاغة بإستخداـ الرموز والحروؼ األبجدية تدور حوؿ بعض المفاهيـ الرياضية مثؿ 

ت أ ضعؼ ب، وج ضعؼ أ( الطوؿ والسرعة والوزف والحجـ والموضع المكاني )ومف أمثمتها: إذا كان
ويميها عدد مف االفتراضات تصؼ العبلقات بيف الرموز المستخدمة وعمى الطالب إختيار البديؿ الذي 
يتتطابؽ مع العبلقة المذكورة، وتكونت المجموعة الثالثة مف عشر مهاـ رياضية مصاغة بصورة 

رًا في الساعة قطعت مسافة ما كيمو مت 91لفظية )ومف أمثمها: عندما إذا كانت سيارة تسير بسرعة 
ـ ينبغي أف تكوف سرعتها لتقطع ذات المسافة في زمف قدر(  ساعات(. وفي  6في أربعة ساعات، فك

 1.جميع المهاـ يحصؿ الطالب عمى درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة، والمجموعة وحدد زمنًا قدر( 
 دقيقة لئلجابة عمى الثبلثة مجموعات مف المهاـ.
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ف مقياس ا  لقدرة على حل املشكالت اإلحصائية:وص
تـ صياغة المقياس عمى هيئة أربعة مشكبلت بحثية "لفظية"، يمي كؿ منها ستة مفردات، 

مفردات، وفرض الفروض  .)اإلحساس بالمشكمة البحثية وتحديدها ويضـ موزعة عمى األبعاد الثبلثة 
ختيار األسم وب اإلحصائي المناسب لمتحقؽ لتناوؿ البحثية لحؿ هذ( المشكمة ويقاس بمفردة واحدة، وا 

. وتـ وضع أربعة بدائؿ لئلجابات لكؿ مفردة يختار المستجيب المشكمة البحثية ويشمؿ مفردة واحدة(
( مفردة موزعة بالتساوي .1مف بينها اإلجابة الصحيحة. وتكوف المقياس في صورته األولية مف )

 عمى األربعة مشكبلت.
ة إذا اختار اإلجابة الصحيحة، وعند تحديد درجة القدرة عمى ويحصؿ الطالب عمى درجة واحد

حؿ المشكبلت تحسب الدرجة الكمية عمى جميع الفقرات في المشكبلت البحثية األربعة. وتدؿ الدرجة 
المرتفعة عمى قدرة عالية عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى تدني 

 بلت اإلحصائية.مستوى القدرة عمى حؿ المشك
 التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس:

أواًل: صدؽ المحتوى لممقياس: تـ عرض المقياس في صورته األولية عمى عدد مف المحكميف مف 
ـ حوؿ وضوح صياغة المشكبلت البحثية، ودقة صياغة  األساتذة في مجاؿ عمـ النفس، إلبداء آرائه

رتباطها بالهدؼ العاـ البدائؿ ومدى مناسبتها لقياس القدر  ة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، وا 
 لمبحث.

وقد إقترح المحكموف أف تعاد صياغة السؤاؿ الخامس عمى كؿ مشكمة والمتعمؽ بتحديد 
المشكمة إلى سؤاؿ بحثي بداًل مف صياغته بقرض بحثي، وكذلؾ إقترح المحكموف إعادة الصياغة 

اغة المغوية لبدائؿ المفردات المرتبطة باألسئمة البحثية لكؿ المغوية لفقرات المشكبلت البحثية والصي
 مشكمة، وقد تـ مراعاة ذلؾ في الصورة النهائية.

%( 111 -% 91وتراوحت نسب إتفاؽ السادة المحكموف عمى مفردات المقياس بيف )
وفقًا وتمثؿ نسبة إتفاؽ عالية، ولذلؾ تـ االبقاء عمى جميع مفردات المقياس بعد إعادة صياغتها 

 آلراء السادة المحكميف.
ثانيًا: اإلتساؽ الداخمي لممقياس: تـ حساب معارمؿ اإلرتباط بيف درجات الطبلب عمى كؿ مفردة 

 والدرجة الكمية لممقياس بعد إستبعاد درجة المفردة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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اس القدرة عمى حؿ المشكبلت بعد ( معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ مفردة بالدرجة الكمية لمقي1جدوؿ )
 إستبعاد درجة المفردة

 )ر( رقـ المفردة )ر( رقـ المفردة )ر( رقـ المفردة )ر( رقـ المفردة
1 1..11** 2 1..86** 15 1.518* 18 1.556** 
1 1..86** 9 1..51** 1. 1..55** 11 1.151 
5 1.65.** 8 1.6.5** 16 1..15** 11 1.165 
. 1.651** 11 1..12** 15 1.5.9* 11 1.521** 
6 1.569* 11 1.525** 12 1..61** 15 1.5.6* 
5 1.585** 11 1.121 19 1.155 1. 1.558* 

 61ف=    1.11** داؿ عند   1.16* داؿ عند 
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أغمب معامبلت اإلرتباط لممفردات بالدرجة الكمية لممقياس 

( قامت الباحثة 11، 11، 19، 11عدا أربع مفردات؛ أرقاـ ) ،1.11أو  1.16دالة عند مستوى 
بحذفها. وتشير النتائج إلى تمتع المقياس باإلتساؽ الداخمي في قياس القدرة عمى حؿ المشكبلت 

 اإلحصائية.
 ثالثًا: ثبات المقياس: تـ التحقؽ مف ثبات مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت كما يمي:

، وجاءت قيمة معامؿ 1.616مغت قيمة معامؿ الثبات قبؿ التصحيح بطريقة التجزئة النصفية: وب .1
، وهى قيمة مقبولة تشير إلى تمتع المقياس بدرجة 1.591الثبات المصحح بطريقة سبيرماف براوف 

 ثبات مرتفعة ويؤكد صبلحية إستخداـ هذا المقياس.
معامؿ ثبات ألفا  بطريقة ألفا كرونباخ: تـ حساب معامؿ الثبات لممقياس ككؿ، وكانت قيمته .1

، كما تـ حساب معامؿ ثبات ألفا بعد إستبعاد درجة كؿ مفردة مف الدرجة الكمية لممقياس، 1.258
 كما بالجدوؿ التالي:

 (61قيمة ألفا لمقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت "بعد إستبعاد" درجة كؿ مفردة )ف =( 5جدوؿ )
 قيمة ألفا رقـ المفردة قيمة ألفا المفردة رقـ قيمة ألفا رقـ المفردة قيمة ألفا رقـ المفردة

1 1.251 2 1.262 1. 1.262 15 1.255 
1 1.261 9 1.26. 16 1.251 1. 1.25. 
5 1.2.2 8 1.2.8 15 1.251 

 عدد المفردات =
 مفردة 18

. 1.261 11 1.265 12 1.265 
6 1.255 11 1.251 18 1.259 
5 1.255 15 1.221 11 1.255 
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( بقيمة ثبات ألفا بعد حذؼ المفردة مف الدرجة 1.258يمة ثبات ألفا لممقياس ككؿ )وبمقارنة ق
 (.15الكمية لممقياس؛ تـ حذؼ المفردة رقـ )

مفردة. وتتراوح درجات الطبلب عميه بيف  18وفي الصورة النهائية لممقياس بمغ عدد المفردات 
صائية تـ تقسيـ مدى الدرجات لثبلث "، ولتحديد مستوى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلح18"صفر" و"

أو أقؿ منها، ومستوى متوسط إذا حصؿ  5مستويات؛ مستوى منخفض إذا حصؿ الطالب عمى الدرجة 
أو  .1، ومستوى مرتفع إذا حصؿ الطالب عمى الدرجة .1وأقؿ مف  5الطالب عمى درجة أعمى مف 

 أكثر منها.
 . مقياس التنافر المعرفي )إعداد الباحثة(:1

مقياس التنافر المعرفي إلى تحديد درجة تعارض النسؽ المعرفي لطالب الدراسات العميا  يهدؼ
مع المعارؼ واآلراء واألفكار في المواقؼ المتعمقة بالدراسة البحثية. وقـ تـ إعداد المقياس بعد اإلطبلع 

 عمى عدد مف المقاييس المتاحة، ومنها:
 ,Cassel, Chow, & Reigerوشو وريجر ) مقياس التنافر المعرفي الذي أعد( كؿ مف كسؿ -1

( بترجمته إلى البيئة 1111( إستنادًا عمى نظرية فيستينجر، وقامت هياـ صابر شاهيف )2001
. ويتضمف مجاليف مف نطاؽ حياة الفرد، وهما؛ المجاؿ الداخمي الشخصي والمجاؿ العربية

بندًا موزعة عمى  111مى الخارجي غير الشخصي. ويتكوف كؿ مجاؿ مف أربعة أجزاء، يحتوي ع
بندًا. وتتطمب مف الفرد اإلجابة عنها بػ)صح أو خطأ(،  16المجاالت بحيث يحتوي كؿ مجاؿ عمى 

وجًا مف بنود المقياس تشكؿ درجات الجدارة بالثقة )أو الكذب(، والتي ضمنت ز  11باإلضافة إلى 
لمتأكد مف أف البنود تقرأ و/أو تفهـ بطريقة صحيحة. والمجاالت )هي: المسكف واألسرة، والتحكـ 

الصحة والرفاهية، والمدرسة والتعمـ، واإلجتماعي واإلنتماء، ، و العاطفي، والتوافؽ الشخصي
 ة، واإلستمرار والديمومة(.والهيمنة والقو 

مقياس التنافر المعرفي الذي أعد( كؿ مف )مريـ حميد المحياني، وسميرة محارب العتيبي،  -1
، والبعد 11مفردة، موزعة عمى سبعة أبعاد )هى: البعد األسري  118(، وتضمف 1116

، وبعد .1، وبعد التوافؽ الذاتي .1، والبعد الوجداني 16، والبعد التعميمي 11اإلجتماعي 
(، يستجيب عميها الفرد بإختيار أحد 11، بعد اإلنضباط واإللتزاـ السموكي 15التحكـ والضبط 
 (.1، خطأ 1البديميف )صحيح 

ملقياس التهافز املعزيف: ف الصورة األولية   وص

مفردة، تقيس مدى التعارض أو االتساؽ بيف ما  61تكوف المقياس في صورته المبدئية مف 
ـ به الفرد م ف سموكيات وما يعتقد( مف آراء وأفكار في المواقؼ المتعمقة بالدراسة البحثية. ويتضمف يقو

مفردة،  11مفردة، والبعد اإلجتماعي ويضـ 19المقياس بعديف رئيسييف هما: البعد الشخصي ويضـ 
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بحيث تغطي مفردات المقياس حالة التعارض المعرفي التي يمر بها طالب الدراسات العميا في مجاؿ 
 لبحث العممي.ا

يستتجيب الطالب عمى كؿ فقرة بإختيار أحد البدائؿ عمى تدريج خماسي االستجابات؛ بحيث و 
( لمبديؿ 5( لمبديؿ "تنطبؽ غالبًا"، والدرجة ).( لئلجابػة "تنطبػؽ دائمًا"، والدرجة )6تمثؿ الدرجة )

ختيار "ال تنطبؽ أبدًا"، وتصحح ( لئل1( لمبديؿ "تنطبؽ نادرًا"، والدرجة )1"تنطبؽ أحيانًا"، والدرجة )
، 8، 9، 2، 6، 5( مفردات أرقاـ )8المفردات بطريقة عكسية في حالة العبارات السمبية، وعددهـ )

(، وتشير الدرجة المرتفعة إلى تنافرًا معرفيًا. ويوضح الجدوؿ التالي مفردات 51، 16، 11، 11
 المقياس عمى البعديف في صورته األولية.

 اد مقياس التنافر المعرفي وأرقاـ المفردات المتضمنة في كؿ بعد في صورته األولية( أبع.جدوؿ )

إجمالي عدد  أرقاـ المفردات في الصورة األولية لممقياس البعد ـ
 مفردات كؿ بعد

، 19، .1، 15، 11، 11، 11، 19، 12، 16، .1، 11، 8، 5، 1 البعد الشخصي 1
51 ،51 ،55 ،56 ،55 ،52 ،59 ،58 ،.1 ،.1 ،.1 ،.5 ،.6 ،.5 

19 

البعد  1
 اإلجتماعي

1 ،5 ،. ،6 ،2 ،9 ،11 ،11 ،15 ،15 ،18 ،16 ،15 ،12 ،18 ،
51 ،5. ،.. ،.2 ،.9 ،.8 ،61 

11 

 61 إجمالي عدد المفردات

 التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس:
 أواًل: صدؽ المحتوى لمقياس التنافر المعرفي:

األولية عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ عمـ النفس؛ تـ عرض المقياس في صورته 
بداء الرأي في مدى انتماء كؿ مفردة بالبعد الفرعي الذي انتمت إليه  لمتحقؽ مف صدؽ المحتوى، وا 
)الشخصي، واإلجتماعي(، ومدى وضوح صياغة مفردات المقياس، ومدى مناسبة صياغة المفردات 

 ألفراد العينة المستهدفة.
(، وحذؼ ثماف 1.، 58، 11، 8ميف تـ تعديؿ صياغة أربع المفردات ارقاـ )وأفاد المحك

مفردات أخرى إما لعدـ إرتباطها بالبعد الذي تنتمي إليه أو لتكرارها مع مفردات أخرى، وهى المفردات 
 (.8.، 9.، 2.، 5.، 6.، 1.، 51، 9أرقاـ )

 –% 26ياس التنافر المعرفي )وتراوحت النسبة المئوية التفاؽ المحكميف عمى باقي مفردات مق
 %( وبناءًا عميه تـ ابقاء هذ( المفردات دوف حذؼ، وروعى ذلؾ في الصورة النهائية لممقياس.111
 اإلتساؽ الداخمي لمقياس التنافر المعرفي:ثانيًا: 

قامت الباحثة بحساب معامؿ إرتباط بيرسوف بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي 
 ، لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي؛ كما بالجدوؿ التالي:تنتمي إليه
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( معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ مفردة بدرجة البعد التي تنتمي إليه في مقياس التنافر 6جدوؿ )
 المعرفي

 البعد اإلجتماعي البعد الشخصي
 )ر( رقـ المفردة )ر( رقـ المفردة )ر( رقـ المفردة )ر( رقـ المفردة

1 1.595** 1. 1.116 1 1.659** 18 1.565* 
5 1.52.** 19 1..11** 5 1.551** 16 1.611** 
8 1.116 51 1.1.5 . 1.618** 15 1..95** 

11 1.511* 55 1.558** 6 1.599** 12 1.519* 
1. 1..18** 56 1.612** 2 1.582** 18 1.611** 
16 1.161 55 1..19** 11 1.611** 51 1..11** 
12 1.615** 52 1.589** 11 1.155 5. 1.61.** 
19 1..15** 59 1.5.1* 15 1..21** .. 1.628** 
11 1.511* 58 1.199 15 1.19. 61 1.156 
 .1عدد مفردات البعد الشخصي =  **.8..1 1. **1.515 11

 19عدد مفردات البعد اإلجتماعي = 
 1.اجمالي عدد المفردات = 

11 1.121 .1 1.112 
15 1.611** .5 1.611** 

 61ف =     1.11** داؿ عند    1.16* داؿ عند 
، 11، 15، 16، 11، 8ومف نتائج الجدوؿ السابؽ يتضح أف معامؿ إرتباط المفردات أرقاـ )

( بالبعد الذي تنتمي إليه غير داؿ إحصائيًا، وبالتالي تـ حذؼ هذ( المفردات. 61، 1.، 58، 51
مفردة بالبعد  16مفردة بالبعد الشخصي، و 19مفردة ) 55وبذلؾ أصبح عدد مفردات المقياس 

 اإلجتماعي(.
 ثالثًا: ثبات مقياس التنافر المعرفي: قامت الباحثة بالتحقؽ مف ثبات المقياس كما يمي:

ـ طريقةالثبات بطريقة التجزئة النصفية:  .1 التجزئة النصفية لحساب ثبات كؿ بعد عمى حد(  تـ إستخدا
الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقياس التنافر  ( قيمة معامؿ5ويوضح الجدوؿ رقـ )

 المعرفي، وقيمة معامؿ الثبات المصحح بطريقة سبيرماف براوف.
 (61( قيمة معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقياس التنافر المعرفي )ف = 5جدوؿ )

 األبعاد
قيمة معامؿ 

 الثبات
 قبؿ التصحيح

قيمة معامؿ الثبات 
 صححالم

 براوف(-)سبيرماف

 عدد مفردات
 كؿ ُبعد

 19 1.212 1.6.5 البعد الشخصي
 16 1.262 1.519 البعد اإلجتماعي
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الثبات بإستخداـ طريقة ألفا كرونباخ لحساب معامؿ  بحساب قيمةالثبات بطريقة ألفا كرونباخ:  .1
ة معامؿ ثبات ألفا لكؿ الثبات لكؿ ُبعد مف أبعاد المقياس كٍؿ عمى حد(، ويوضح الجدوؿ التالي قيم
 وبعد، وقيمتها بعد استبعاد درجة كؿ مفردة مف درجة البعد الذي تنتمي إليه:

 (61قيمة ألفا لمقياس فاعمية الذات البحثية "بعد استبعاد" درجة كؿ مفردة )ف =( 2جدوؿ )
 البعد اإلجتماعي البعد الشخصي

رقـ  قيمة ألفا مفردةرقـ ال قيمة ألفا رقـ المفردة قيمة ألفا رقـ المفردة
 المفردة

 قيمة ألفا

1 1.221 1. 1.299 1 1.261 15 1.255 
5 1.258 19 1.251 5 1.221 12 1.221 

11 1.221 55 1.266 . 1.261 18 1.251 
1. 1.251 56 1.256 6 1.255 51 1.221 
12 1.255 55 1.221 2 1.221 5. 1.265 
19 1.259 52 1.259 11 1.256 .. 1.261 
11 1.291 59 1.296 15 1.255  
11 1.2.. .1 1.258 18 1.221 
15 1.262 .5 1.256 16 1.269 

 1.225قيمة ألفا لمبعد اإلجتماعي =  1.229قيمة ألفا لمبعد الشخصي = 
وبمقارنة قيمة ألفا الكمية لكؿ ُبعد بقيمة ألفا بعد حذؼ كؿ مفردة مف مفرداته مف درجته الكمية؛ 

 مفردة. 16( مف البعد الشخصي وأصبح عدد مفرداته 59، .1، 11ت أرقاـ )تـ حذؼ المفردا
مفردة، تتراوح درجات األفراد عميها  51وأصبح عدد المفردات في الصورة النهائية لممقياس 

درجة، وتعبر الدرجات المرتفعة عف تنافرًا معرفيًا عاليًا. والجدوؿ التالي يوضح توزيع  51و 161بيف 
 مى األبعاد.تمؾ المفردات ع

 ( توزيع مفردات الصورة النهائية لمقياس التنافر المعرفي عمى أبعاد(9جدوؿ )
توزيع مفردات المقياس عمى 

 أبعاد(
 مفردات المقياس عدد المفردات

، 1.، 52، 55، 56، 55، 19، 15، 11، 19، 12، .1، 11، 5، 1 16 البعد الشخصي
.5 

 ..، .5، 51، 18، 12، 15، 16، 18، 15 ،11، 2، 6، .، 5، 1 16 البعد اإلجتماعي
 مفردة 51إجمالي عدد مفردات الصورة النهائية = 

 . مقياس فاعمية الذات البحثية )إعداد/ الباحثة(:5
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التعرؼ عمى توقعات وتصورات طالب الدراسات العميا هدؼ مقياس فاعمية الذات البحثية إلى 
ستعداداته عمى أداء المهاـ المرت ، وباإلطبلع عمى األدبيات والدراسات بطة بالبحث العمميعف قدراته وا 

والبحوث السابقة، والمقاييس األجنبية والعربية المستخدمة لقياس فاعمية الذات. ومنها عمى سبيؿ 
 المثاؿ:

( Bieschke, Bishop, & Garcia, 1996( مقياس فاعمية الذات البحثية الذي أعد( كبًل مف )1
ياس قدرة الفرد المدركة عمى أداء مختمؼ السموكيات المرتبطة بالبحث. عنصرًا لق 65والمكوف مف 

(. وتـ تقديـ السموكيات المرتبة بالمهاـ البحثية وفقًا لمترتيب 1822مستندًا إلى نظرية باندورا )
شتمؿ لمقياس عمى ستة أبعاد  الزمني الذي يتبعه طبلب الدراسات العميا لتنفيذها المقترح البحثي. وا 

بنود(؛ )ج( تحديد طريقة  .بند(؛ )ب( تقديـ وكتابة الفكرة ) 19ى: )أ( البحث عف فكرة )فرعية ه
بنود(؛ )و( كتابة  5بنود(؛ )هػ( تحميؿ البيانات ) 9بنود(؛ )د( تنفيذ إجراء البحوث ) 6البحث )

أف بنود(. وطُمب مف األفراد تحديد تمؾ السموكيات التي اعتقدوا أنها يمكف  11وتقديـ النتائج )
تؤديها في ذلؾ الوقت، ثـ طُمب منهـ وضع رقـ في عمود نقاط القوة يشير إلى درجة الثقة التي 

ـ عمى أداء هذا السموؾ بنجاح عمى مقياس مف  نقطة تتراوح مف صفر  111يتمتعوف بها في قدرته
 )ثقة كاممة(. 111)عدـ الثقة( إلى 

مفردة، أماـ كؿ  1.( الذي تكوف مف 1111( مقياس فاعمية الذات الذي أعد( عادؿ محمد العدؿ )1
( .، 5، 1، 1منها أربعة بدائؿ لئلستجابات )نادرًا، أحيانًا، غالبًا، دائمًا( تصحح وفؽ التدريج )

لممفردات السمبية، والعكس لممفردات اإليجابية. وتعبر الدرجة المرتفعة عمى المقياس عف فاعمية 
 ذات عالية.

 & ,Büyüköztürk, Atalay, Sozgunة الذي أعد( كبًل مف )( مقياس فاعمية الذات البحثي5
Kebapçı, 2011 وهدؼ إلى تقييـ معتقدات الفرد في قدرته عمى تنفيذ المهاـ البحثية بنجاح ،)

شتمؿ المقياس عمى خمسة  في جميع مراحؿ البحث، بدءًا مف تحديد المشكمة إلى كتابة النتائج. وا 
د المشكمة، ومراجعة األدبيات السابقة، ومنهجية البحث، والنتائج جوانب لمفاعمية الذاتية وهى: تحدي

فقرة، ويستجيب الفرد  51والتحميؿ اإلحصائي، وكتابة تقرير بالنتائج وتفسيرها. وتضمف المقياس 
(، "لـ 1(، "ال أوافؽ" )1عمى مقياسًا متدرجًا خماسي لتقييـ اإلجابات مف الخيارات "ال أوافؽ تمامًا" )

(. وتعكس الدرجات في حالة الفقرات السمبية، وتشير 6(، "أوافؽ تمامًا" )."أوافؽ" ) (،5أقرر" )
 الدرجات العميا إلى إدراؾ أعمى لمفعالية الذاتية لمبحث.

( بهدؼ التعرؼ عمى 1111( مقياس فاعمية الذات العامة؛ الذي أعدته أمؿ عبد المحسف الزغبي )5
مرحمة الثانوية، وتتكوف فاعمية الذات مف خمسة أبعاد مستوى فاعمية الذات العامة لدى طبلب ال

)هى: المبادأة، وتحمؿ المسئولية، والثقة بالنفس، والمثابرة، والفاعمية والنشاط(. وتضمف المقياس 
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، 1، 5مفردة يستجيب عميها الفرد بإختيار أحد البدائؿ )دائمًا، احيانًا، أبدًا(، وتقابمها الدرجات ) 1.
 ( عمى الترتيب.1
فقرة  1.( والذي تكوف مف 1112( مقياس فاعمية الذات البحثية مف إعداد بشرى إسماعيؿ أرنوط ).

موزعة بالتساوي عمى سبعة أبعاد فرعية )وهى: توقع النجاح في المقررات، توقع القدرة عمى إختيار 
عداد مقترح لبحثها، توقع النجاح في عرض المقترح البحثي في السيمينار ، القدرة مشكمة البحث وا 

ختيار  عمى جمع األدبيات النظرية لموضوع البحث، فاعمية إختيار التصميـ المنهجي المناسب وا 
األدوات المبلئمة لجمع البيانات، كفاءة جمع البيانات وتحميمها وتفسيرها وتقديـ المقترحات 

لعمنية والردود والتوصيات، توقع القدرة عمى عرض نتائج الرسالة بعد اإلنتهاء منها في المناقشة ا
عمى إستفسارات المناقشيف(، ويتـ اإلجابة عمى بنود المقياس بإختيار أحد البدائؿ الخمسة )تنطبؽ 
تمامًا، تنطبؽ، تنطبؽ إلى حد ما، ال تنطبؽ، ال تنطبؽ إطبلقًا( وتأخذ العبارات اإليجابية الدرجات 

شير الدرجة العالية إلى إرتفاع ( وتعكس الدرجات في حالة العبارات السمبية، وت1، 1، 5، .، 6)
 فاعمية الذات البحثية لدى المستجيب.

ملقياس فاعلية الذات البحجية: ف الصورة األولية   وص
فقرة، تصؼ بصورة لفظية أحد مواقؼ أو أنشطة أو  56تكونت الصورة األولية لممقياس مف 

المقياس عمى ثبلثة أبعاد وتوزع فقرات مهاـ البحث العممي وتصور الفرد عف قدرته عمى إنجازها، 
يستجيب فقرة(. و  .1فقرة، الثقة بالنفس  11فقرات، تحمؿ المسئولية البحثية  11)المبادأة والمثابرة 

حيث يوجػد أماـ كؿ فقرة ثبلث الطالب عمى فقرات المقياس بإختيار أحد البدائؿ وفقًا لطريقة ليكرت، 
تنطبؽ أحيانًا، تنطبؽ نادرًا، ال تنطبؽ أبدًا(، وعند تصحيح بدائػؿ لئلجابػة )تنطبػؽ دائمًا، تنطبؽ غالبًا، 

. وتشير الدرجات المرتفعة إلى ( عمى الترتيب1، 1، 5، .، 6الطالب درجة لمبديؿ )عطي المقياس ي
 تصورات عالية لمفرد عف إنجازاته.

و اخلصائص السيكومرتية للنقياس: ق م  التحق

عرضت الصورة األولية لممقياس عمى عدد مف ثية: أواًل: صدؽ محتوى مقياس فاعمية الذات البح
بداء الرأي حوؿ مدى إنتماء كؿ  المحكميف في مجاؿ عمـ النفس؛ لمتحقؽ مف صدؽ المحتوى، وا 

 .فقرة بالبعد الفرعي الذي إنتمت إليه، ومدى وضوح صياغة الفقرات
 (.55، 51، .1، 8، 5وفي ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ صياغة خمس مفردات أرقاـ )

التحميؿ العاممي التوكيدي لمقياس فاعمية الذات البحثية،  تـ إجراءالصدؽ العاممي التوكيدي: ثانيًا: 
ختبرت ثبلثة أبعاد "المتغيرات الكامنة"، وقيـ تشبعها عمى متغير كامف واحد "الدرجة الكمية  وا 

رتباط بيف األبعاد لمقياس فاعمية الذات البحثية". والجدوؿ التالي يبيف مصفوفة معامبلت اإل
 الثبلثة، وكذلؾ معامؿ إرتباط بيرسوف بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس:
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 ( معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس فاعمية الذات البحثية8جدوؿ )
 الثقة بالنفس تحمؿ لمسئولية البحثية المبادأة والمثابرة األبعاد

   1.111 برةالمبادأة والمثا
  1.111 *1.515 تحمؿ لمسئولية البحثية

 1.111 *1.552 *.1.61 الثقة بالنفس
 *1.991 *1.956 *1.911 الدرجة الكمية لممقياس

 61ف=         1.11* داؿ عند 
ويتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت اإلرتباط لؤلبعاد بالدرجة الكمية لمقياس 

 حثية دالة، وعميه فإف المقياس يتمتع بصدؽ بنائي مناسب.فاعمية الذات الب
 كما خضعت هذ( المصفوفة لمتحميؿ العاممي التوكيدي، وكانت النتائج كما بالجدوؿ التالي:

 في مقياس فاعمية الذات البحثية نتائج التحميؿ العاممي التوكيدي لؤلبعاد الثبلثة (11جدوؿ )
 أبعاد مقياس

 فاعمية الذات البحثية
 لتشبع بالعامؿ الكامف ا

 "معامؿ الصدؽ"
 الخطأ المعياري
 لتقدير التشبع

قيمة "ت" 
 معامؿ الثبات وداللتها

 المبادأة والمثابرة
تحمؿ المسئولية 

 البحثية
 الثقة بالفس

1.216 
1.92. 
1.218 

1.159 
1.155 
1.159 

6.115* 
5...6* 
6.181* 

1..82 
1.255 
1.651 

 (61)ف =       1.11* دالة عند 
د، وهو الدرجة الكمية ػف واحػؿ كامػع أبعاد المقياس بعامػومف الجدوؿ السابؽ يتضح أف تشب

لممقياس، ويوضح الشكؿ التالي المسار التخطيطي لنموذج التحميؿ العاممي التوكيدي لمقياس فاعمية 
 الذات البحثية.

 
 
 

عاد مقياس فاعمية الذات البحثية المسار التخطيطي لنموذج التحميؿ العاممي التوكيدي ألب (1شكؿ )
 التي تشبعت عمى عامؿ كامف واحد

( عند صفر( تساوي )X2) 1وقد حقؽ النموذج مؤشرات حسف المطابقة حيث كانت قيمة كا
( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا وتشير إلى مطابقة 1تساوي ) P درجات حرية )صفر(، وكانت قيمة

المقياس بمستوى عممي مقبوؿ، حيث تكوف مف ثبلثة أبعاد النموذج لمبيانات. مما يشير إلى صدؽ 

 فاعلية الذات
 البحثية

ـــس ـ ـ ـة بالنفـ ـ ـ  74.0    الثقـ
7400 

ـرة ـ ـ ـ ـادأة واملثابـ ـ ـ  74.7 املبـ
7400 

ـة ـ ـ ـ ـ ـوليـ ــل املسئـ ـ  74.0 ..74 حتمـ
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)المبادأة والمثابرة، وتحمؿ المسئولية، والثقة بالنفس( تشبعت جميعها مع متغير كامف واحد )الدرجة 
 الكمية لمقياس فاعمية الذات البحثية(.

 ثالثًا: االتساؽ الداخمي لمقياس فاعمية الذات البحثية: 
بيرسوف درجة كؿ فقرة مع المجموع الكمي لمبعد الذي تنتمي إليه، وذلؾ تـ حساب معامؿ إرتباط 

 لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي؛ كما هو موضح بالجدوؿ التالي:
( معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ فقرة بدرجة البعد التي تنتمي إليه في مقياس فاعمية الذات 11جدوؿ )
 البحثية

 الثقة بالنفس لية البحثيةتحمؿ المسئو  المبادأة والمثابرة
رقـ 
 الفقرة

رقـ  )ر(
 الفقرة

رقـ  )ر(
 الفقرة

رقـ  )ر(
 الفقرة

رقـ  )ر(
 الفقرة

رقـ  )ر(
 الفقرة

 )ر(

1 1.115 9 1.216** 11 1.591** 19 1..66** 11 1.686** 18 1.668** 
1 1.552** 8 1.55.** 11 1..96** 18 1.666** 15 1.681** 51 1.655** 
5 1.511* 11 1.615** 15 1.251** 11 1.516** 1. 1.1.8 51 1.692** 
. 1.515**  1. 1.585** 11 1..21** 16 1.6.5** 51 1.626** 
6 1.552** 16 1..21**  15 1.651** 55 1.255** 
5 1..66** 15 1.651** 12 1.515** 5. 1.591** 
2 1..55** 12 1.211** 19 1.619** 56 1..15** 

 فقرة .1عدد الفقرات =  فقرة 11عدد الفقرات =  فقرات 11ت = عدد الفقرا
 61ف=    1.11** داؿ عند   1.16* داؿ عند 

( بالبعد الذي تنتمي .1، 1ومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف معامؿ إرتباط الفقرات أرقاـ )
 إليه غير داؿ، وبالتالي تـ حذؼ هذ( الفقرات. 

 ت البحثية: لمتحقؽ مف ثبات المقياس قامت الباحثة بما يمي:ثالثًا: ثبات مقياس فاعمية الذا
 . حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية:1

التجزئة النصفية، لكؿ ُبعد مف أبعاد المقياس الثبلثة عمى حد( ويوضح  تـ إستخداـ طريقة
ذات البحثية، ( قيمة معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقياس فاعمية ال11الجدوؿ رقـ )

 وقيمة معامؿ الثبات المصحح بطريقة سبيرماف براوف.
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( قيمة معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقياس فاعمية الذات البحثية )ف = 11جدوؿ )
61) 

قيمة معامؿ الثبات قبؿ  األبعاد
 التصحيح

قيمة معامؿ الثبات المصحح 
 براوف(-)سبيرماف

عدد فقرات كؿ 
 ػدُبعػػ

 8 1.221 1.516 المبادأة والمثابرة
تحمؿ المسئولية 

 .1.26 .1.51 البحثية
11 

 15 1.995 1.281 الثقة بالنفس
 . حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:1

الثبات بإستخداـ طريقة ألفا، كانت قيمة معامؿ الثبات لممقياس ككؿ معامؿ  بحساب قيمة
عمميًا. كما تـ حساب معامؿ ثبات ألفا بعد استبعاد درجة ، وهى قيمة معامؿ ثبات مقبولة 1.811

 كؿ فقرة مف الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليه، كما هو موضح في الجدوؿ التالي:
 (61قيمة ألفا لمقياس فاعمية الذات البحثية "بعد استبعاد" درجة كؿ فقرة )ف =( 15جدوؿ )

 الثقة بالنفس تحمؿ المسئولية البحثية المبادأة والمثابرة
 قيمة ألفا رقـ الفقرة قيمة ألفا رقـ الفقرة قيمة ألفا رقـ الفقرة

1 1.211 11 1.299 11 1.911 
5 1.256 11 1.258 15 1.915 
. 1.21. 15 1.251 16 1.951 
6 1.588 1. 1.229 15 1.951 
5 1.251 16 1.256 12 1.911 
2 1.2.. 15 1.255 19 1.918 
9 1.581 12 1.258 18 1.915 
8 1.215 19 1.222 51 1.919 

11 1.219 18 1.251 51 1.915 

قيمة ألفا لمبعد األوؿ = 
1.2.. 

 فقرة 8عدد الفقرات = 

11 1.261 51 1.91. 
11 1.22. 55 1.911 

قيمة ألفا لمبعد الثاني = 
1.228 

 فقرة 11عدد الفقرات = 

5. 1.919 
56 1.9.5 

=  قيمة ألفا لمبعد الثالث
1.952 

 فقرة 15عدد الفقرات = 
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وبمقارنة قيمة ألفا الكمية بقيمة ألفا بعد حذؼ الفقرة مف الدرجة الكمية لمبعد؛ تـ حذؼ ثبلث 
 (.56، 11، 5فقرات أرقاـ )

فقرة. وتتراوح درجات  51ووفقًا لما سبؽ أصبح عدد الفقرات في الصورة النهائية لممقياس 
(، وتعبر الدرجات العالية عف فاعمي ذات عالية، في حيف تعبر 161-51األفراد عمى المقياس بيف )

الدرجات المنخفضة عف تدني تصور الفرد عف فاعميته البحثية. والجدوؿ التالي يوضح توزيع فقرات 
 فقرة( في صورته النهائية عمى األبعاد الثبلثة. 51مقياس فاعمية الذات البحثية )وعددهـ 

 ى أبعاد مقياس فاعمية الذات البحثية( توزيع الفقرات عم.1جدوؿ )
توزيع فقرات المقياس عمى األبعاد 

 الثبلثة
 فقرات المقياس عدد الفقرات

 11، 8، 9، 2، 5، 6، .، 1 9 المبادأة والمثابرة
 11، 11، 18، 19، 12، 15، 16، .1، 15، 11 11 تحمؿ المسئولية البحثية

، 55، 51، 51، 51، 18، 19، 12، 15، 16، 15، 11 11 الثقة بالنفس
5. 

 خارجي": –. مقياس وجهة الضبط "داخمي .
ف املقياس:  وص

(، ويتكوف 1891إستخدمت الباحثة مقياس وجهة الضبط الذي أعد( عبلء الديف أحمد كفافي )
فقرة؛ تتضمف كؿ منها عبارتيف )أ، ب( تشير إحداهما إلى الوجهة الداخمية في  15المقياس مف 

 ألخرى إلى وجهة الضبط الخارجية.الضبط، بينما تشير ا
باإلضافة إلى ست فقرات دخمية حتى ال يكشؼ المستجيب الهدؼ مف المقياس وتقميؿ إحتماؿ 
ـ تناوؿ قضايا عامة في هذ( الفقرات الدخيمة مثؿ دور  ظهور اإلستعدادات لئلستجابة بصورة معينة، ويت

تجيب أف يقرأ العبارتيف معًا، ثـ يختار كؿ مف الوراثة والبيئة في تفسير سموؾ الفرد. وعمى المس
ذا كاف موافقًا عمى العبارتيف يختار أكثرهما قبواًل لديه.  إحداهما التي تتفؽ مع وجهة نظر(، وا 

ويحصؿ الفرد عمى درجة واحدة إذا إختار العبارة التي تعبر عف وجهة الضبط الخارجي، 
الضبط الداخمي. ويتـ حساب الدرجة الكمية ويحصؿ عمى صفر إذا إختار العبارة التي تعبر عف وجهة 

)إتجا( خارجي(. ويصنؼ الفرد  15عمى المقياس التي تتراوح بيف صفر )عدـ وجود إتجا( خارجي( و
بأنه ذو وجهة ضبط داخمي إذا حصؿ عمى ثماف درجات فأقؿ، وبأنه ذو وجهة ضبط خارجي إذا حصؿ 

 عمى تسع درجات فأكثر.
(. 12، .1، 18، .1، 9، 1الفقرات الدخيمة وأرقامها ) وال تحسب درجات األفراد عمى

ويحصؿ المستجيب عمى درجة واحدة إذا إختار العبارة )أ( التي تعبر عف الوجهة الخارجية في كؿ مف 
( ويحصؿ عمى صفراً إذا إختار 18، 16، 15، 11، 11، 19، 12، 15، 8، 2، 5، 1الفقرات ارقاـ )
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يحصؿ المستجيب عمى درجة واحدة إذا إختار الفقرة )ب( التي تشير  العبارة )ب( في هذ( الفقرات. كما
( 19، 15، 11، 16، 15، 11، 11، 11، 6، .، 5إلى الوجهة الخارجية في كؿ مف الفقرات أرقاـ )

 ويعطى صفرًا إذا أجاب عميهـ بإختيار العبارة )أ( في هذ( الفقرات.
 :التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمقياس وجهة الضبط

 االتساؽ الداخمي لمقياس وجهة الضبط: -
( بحساب صدقه الذاتي وهو الجذر التربيعي 1891قاـ معد المقياس عبلء الديف أحمد كفافي )

 .1.295بمعامؿ ثبات إعادة اإلختبار وبمغت قيمته 
حساب معامؿ إرتباط بيرسوف بيف الفقرات والدرجة الكمية لممقياس، وفي البحث الحالي تـ 

 ف الصدؽ البنائي، كما هو موضح بالجدوؿ التالي:لمتحقؽ م
 ( معامبلت إرتباط الفقرات بالدرجة الكمية لمقياس وجهة الضبط16جدوؿ )

 )ر( الفقرة )ر(  الفقرة )ر(  الفقرة
1 1.1.1 11 1.552* 11 1.191* 
5 1.511* 11 1.665** 11 1..29** 
. 1..16** 15 1.511** 15 1.585** 
6 1.515* 16 1.628** 16 1.551* 
5 1.18.* 15 1..22** 15 1.568* 
2 1.512* 12 1.11. 19 1.1.9 
8 1.158 19 1..86** 18 1..5.** 

 15عدد الفقرات =  *1.551 11 *1.515 11
 فقرة

 61ف=   1.11** داؿ عند   1.16* داؿ عند 
ث كانت قيـ ( حي19، 12، 8، 1وجاءت جميع معامبلت اإلرتباط دالة، ماعدا أربع فقرات )

معامبلت إرتباطها بالدرجة الكمية لممقياس غير دالة، وتـ حذؼ هذ( الفقرات. وبذلؾ تعتبر فقرات 
 المقياس صادقة لما وضعت لقياسه.

 ثبات مقياس وجًة الضبط: -

 151( بالتحقؽ مف ثبات المقياس عمى عينة قوامها 1891قاـ عبلء الديف أحمد كفافي )
 5امؿ اإلستقرار بإعادة تطبيؽ المقياس بعد تطبيقه لممرة األولى بفاصؿ زمني طالبًا وطالبة، بحساب مع

 .1.518أسابيع، وكاف معامؿ اإلرتباط بيف التطبيقيف 
كما تـ حساب الثبات بالتجزئة النصفية وكانت قيمة معامؿ اإلرتباط بيف نصفي اإلختبار 

. وتـ حساب معامؿ اإلرتباط بيف 1.581ومعامؿ اإلرتباط المصحح بمعادلة سبيرماف براوف  1.619
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، ومعامؿ إرتباط مجموع 1.921مجموع درجات الفقرات الفردية والدرجة الكمية لممقياس وكانت قيمته 
، مما يشير لتمتع المقياس بدرجة 1.9.9درجات الفقرات الزوجية بالدرجة الكمية لممقياس كانت قيمته 

 ثبات مرتفعة.
ت بطريقة التجزئة النصفية فكانت قيمة معامؿ اإلرتباط بيف تـ حساب الثباوفي البحث الحالي 

 .1.251ومعامؿ اإلرتباط المصحح بمعادلة سبيرماف براوف  1.625نصفي اإلختبار 
، ومعامؿ ثبات ألفا 1.215تـ حساب معامؿ الثبات ألفا كرونباخ لممقياس ككؿ وبمغت قيمته و 

 ياس، كما هو موضح في الجدوؿ التالي:بعد إستبعاد درجة كؿ فقرة مف الدرجة الكمية لممق
 (61"بعد استبعاد" درجة كؿ فقرة )ف = قيمة ألفا لمقياس وجهة الضبط( 15جدوؿ )

رقـ 
رقـ  قيمة ألفا الفقرة

رقـ  قيمة ألفا الفقرة
 قيمة ألفا الفقرة

5 1.212 11 1.58. 11 1.589 
. 1.211 15 1.581 15 1.211 
6 1.211 16 1.588 16 1.219 
5 1.211 15 1.212 15 1.216 
2 1.215 19 1.219 18 1.218 

 18عدد الفقرات =  1.211 11 1.212 11
 1.211 11 1.211 11 فقرة

( بقيمة ثبات ألفا بعد حذؼ الفقرة مف الدرجة 1.215وبمقارنة قيمة ثبات ألفا لممقياس ككؿ )
 مفردة. 18اس الكمية لممقياس. وأصبح عدد المفردات في الصورة النهائية لممقي

 )د( إجراءات البحث:
طالبًا وطالبة مف طبلب الدراسات  111تـ إختيار عينة البحث بطريقة عشوائية وتكونت مف مف  (1

-1119العميا )المقيديف بالدبموـ الخاص، والماجستير، والدكتورا(( بكمية التربية بالعاـ الجامعي 
 ـ.1118

طالبًا  61لسيكومترية لها عمى عينة قوامها تـ إعداد أدوات البحث، والتحقؽ مف الخصائص ا (1
 وطالبة.

تـ تطبيؽ أدوات البحث التطبيؽ داخؿ معامؿ عمـ النفس بكمية التربية في األوقات المناسبة  (5
لمطبلب، وتـ البدء بمقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، ثـ تطبيؽ باقي األدوات بفاصؿ 

 أخرى.زمني قصيرة في نفس الجمسة أو في جمسة 
، SPSSإجراء المعالجات اإلحصائية بإستخداـ الحزمة اإلحصائية في العموـ النفسية واإلجتماعية  (.

 .Lisrel 8.8وبرنامج ليزراؿ 
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 )هػ( األساليب اإلحصائية المستخدمة: 
 اإلحصاءات الوصفية )المتوسط ، واإلنحراؼ المعياري، واإللتواء( لتحديد طبيعة توزيع المتغيرات. 04
لمتحقؽ مف صدؽ أدوات البحث،  Confirmatory Factor Analysisلعاممي التوكيدي التحميؿ ا 4.

 .LISREL 8.8وذلؾ بإستخداـ برنامج ليزراؿ 
إختبار مربع كاي ) 04

 ( لمتحقؽ مف إستقبللية المتغيرات المستقمة.2
لحساب الفرؽ بيف القيمة اإلفتراضية ومتوسط  One Sample T-testإختبار "ت" لعينة واحدة  4.

 رجات الطبلب في متغيرات البحث.د
( لمتعرؼ عمى أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات ANOVAإختبار تحميؿ التبايف األحادي  ) 4.

 التابعة، والتعرؼ عمى التأثيرات التفاعمية لمستويات كؿ متغير مستقؿ عبر المتغير التابع.
ف المتوسطات، إذا ما بي Post Hocلممقارنات البعدية  Scheffe Test إختبار شيفية 64

أسفر تحميؿ التبايف عف وجود فروؽ بيف المجموعات، وكاف أحد المتغيرات المستقمة يحتوي عمى 
 أكثر مف مستوييف، أو في حالة داللة الفروؽ بيف التفاعبلت الثنائية بيف المتغيرات المستقمة.

ـ السببي المباشر ألحد ا Path Analysisتحميؿ المسار  04 لمتغيرات في متغير أخر في لتقدير اإلسها
 .LISREL 8.8موقؼ غير تجريبي، وذلؾ بإستخداـ برنامج 

 نتائج البحح وتفسرييا:

تـ إيجػاد مؤشرات اإلحصاء الوصفي "المتوسطات واإلنحرافات المعيػارية ومعامبلت اإللتواء" 
 ؿ التالي:لجميع المتغيػرات في عينػة األساسية لموقػوؼ عمي طبيعتها، كما هو موضح بالجدو

 (111( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامبلت اإللتواء لجميع متغيرات البحث )ف = 12جدوؿ )

 المتوسط المتغيرات
اإلنحراؼ 
 معامؿ اإللتواء المعياري

القدرة عمى حؿ 
 1.58 19.. 2.95 المشكبلت

 1.61 15.52 95.26 التنافر المعرفي

 فاعمية الذات البحثية
116.5

6 16.19 -1.98 

 .1.1 5.59 9.62 وجهة الضبط
ومف الجدوؿ السابؽ يتضح أف معامبلت اإللتواء لمدرجات الكمية لمتغيرات البحث تتراوح ما بيف 

 مما يدؿ عمي إعتدالية توزيع العينة. 1.58و 1.98-
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زض األول و الفـ ق م ج التحقـ  -:أواًل: نتائ

دى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية ينص الفرض األوؿ عمى "مستوى التنافر المعرفي ل
"، ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض ولمعرفة مستوى التنافر المعرفي لدى جامعة قناة السويس متوسطاً 

طبلب الدراسات العميا بكمية التربية فقد تـ تقسيـ مدى درجات الطبلب عمى المقياس إلى ثبلثة 
 مستويات متساوية حسب المعيار:

 5÷ أقؿ درجة عمى المقياس(  –مى درجة عمى مقياس التنافر المعرفي طوؿ الفئة = )أع
( =116-.5 ÷ )5  =15.55 

( 5.حيث أظهرت النتائج أف أقؿ درجة حصؿ عميها الطبلب عمى مقياس التنافر المعرفي هى )
(، وبناءًا عمى المعيار السابؽ تـ تقسيـ درجات الطبلب عمى مقياس التنافر 116وكانت أعمى درجة )
 المعرفي كما يمي:

  أو أقؿ منها. 21.55مستوى منخفض مف التنافر المعرفي يوازي الدرجة 
  89.52وأقؿ مف  21.55مستوى متوسط مف التنافر المعرفي إذا كانت الدرجة أعمى مف. 
  أو أعمى منها. 89.52مستوى مرتفع مف التنافر المعرفي إذا حصؿ الطالب عمى الدرجة 

النسب المئوية لمستويات التنافر المعرفي لدى طبلب الدراسات العميا، كما تـ حساب التكرارات و 
 كما هو مبيف بالجدوؿ التالي:

 (111( التكرارات والنسب المئوية لمستويات التنافر المعرفي لدى عينة البحث )ف = 19جدوؿ )
 مستوى
 المعرفي

طبلب الدبموـ  الطبلب اإلناث الطبلب الذكور لمعينة ككؿ
 الخاص

 طبلب الدكتورا( لماجستيرطبلب ا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %11 5 %11 11 %56.5 15 %1..1 15 %1. 5 %..15 18 منخفض
 %25.5 11 %.5 51 %51.1 19 %55.5 55 %65.5 9 %6..5 21 متوسط
 %5.2 1 %15 9 %1.1 1 %8.6 8 %5.2 1 %8.1 11 مرتفع

 %111 16 %111 61 %111 6. %111 86 %111 16 %111 111 ف
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أفراد العينة مف طبلب الدراسات العميا بكمية التربية يعانوف مف 

% مف أفراد 8.1% مف إجمالي أفراد العينة، بينما يعاني 6..5تنافرًا معرفيًا بمستوى متوسط بنسبة 
% مف مستوى منخفضًا مف التنافر ..15ة مف مستوى عالي مف التنافر المعرفي، في حيف يعاني العين

 المعرفي.
وتشير النتائج الموضحة بالجدوؿ السابؽ أف مستوى التنافر المعرفي لدى الطبلب الذكور 

ب % بينما كانت لدى الطبل55.5واإلناث متوسطًا، ولكف كانت نسبة بيف الطالبات اإلناث بنسبة 
 %.65.5الذكور بنسبة 



النموذج السببي للعالقات بين القدرة على حل المشكالت اإلحصائية وفاعلية الذات البحثية والتنافر المعرفي ووجهة الضبط لدى طالب  
 / منال شمس الدين أحمدد                                                                    .مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية

يد –جملة كلية الرتبية                                             002م                                9102يوليو  –العدد السابع والعشزوى   سع  جامعة بور

كما يبلحظ أف طبلب الدراسات العميا بالدبموـ الخاص والماجستير والدكتورا( يعانوف تنافرًا 
 % مف اجمالي أفراد العينة عمى التوالي.25.5%، .5%، و51.1معرفيًا بمستوى متوسط بنسبة 

بمستوى متوسط، مما ويمكف تفسير ذلؾ بأف طبلب الدراسات العميا تعاني مف تنافرًا معرفيًا 
يشير إلى تحقؽ الفرض األوؿ. وقد يرجع ذلؾ إلى وجود تناقضًا بيف معتقدات وآراء الطبلب 
وسموكياتهـ، ينتج عنه شعور الطبلب بعدـ االرتياح، مما يدفعهـ لتغيير المعتقد أو لتغيير السموؾ 

. كما يمكف تفسير تقارب مستوى إلستعادة التوازف المعرفي والوصوؿ لحالة االرتياح واالستقرار النفسي
 التنافر المعرفي لدى طبلب الدبموـ الخاص والماجستير والدكتورا( نظرًا لتشافه الخمفية العممية لهـ.

( حيث أوضحت نتائجها إلى 1116وتتفؽ هذ( النتائج مع دراسة سميرة محارب العتيبي )
مكة المكرمة. ودراسة عمر عطا اهلل مستوى متوسط مف التنافر المعرفي لدى طبلب جامعة أـ القرى ب

( التي أظهرت نتائجها أف مستوى التنافر المعرفي لدى طمبة 1119العظامات، وعدناف يوسؼ العتوـ )
 جامعة اليرموؾ كاف متوسطًا.

( التي أشارت نتائجها 1115بينما اختمفت نتائج البحث الحالي مع دراسة رنا رفعت شوكت )
 الجامعة المستنصرية ببغداد ليس لديها تنافرًا معرفيًا.إلى أف طبلب كمية التربية ب

 -نتائج التحقؽ مف الفرض الثاني:
ينص الفرض الثاني عمى "مستوى فاعمية الذات البحثية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية 

"، ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض الفرض ولمعرفة مستوى فاعمية التربية جامعة قناة السويس منخفضاً 
ت البحثية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية فقد تـ تقسيـ مدى درجات الطبلب عمى المقياس الذا

 إلى ثبلثة مستويات متساوية حسب المعيار:
 5÷ أقؿ درجة عمى المقياس(  –طوؿ الفئة = )أعمى درجة عمى مقياس فاعمية الذات البحثية 

( =1.1-51 ÷ )5  =15.55 
أقؿ درجة حصؿ عميها الطبلب عمى مقياس فاعمية الذات البحثية هى حيث أظهرت النتائج أف 

(، وبناءًا عمى المعيار السابؽ تـ تقسيـ درجات الطبلب عمى المقياس 1.1( وكانت أعمى درجة )51)
 كما يمي:
  أو أقؿ منها. 99.55مستوى منخفض مف فاعمية الذات البحثية مساويًا الدرجة 
  وأقؿ مف  99.55البحثية إذا كانت الدرجة أعمى مف مستوى متوسط مف فاعمية الذات

11..52. 
  أو أعمى  52..11مستوى مرتفع مف فاعمية الذات البحثية إذا حصؿ الطالب عمى الدرجة

 منها.
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وبحساب التكرارات والنسب المئوية لمستويات فاعمية الذات البحثية لدى طبلب الدراسات العميا، 
 ؿ التالي:جاءت النتائج كما هو مبيف بالجدو

 ( التكرارات والنسب المئوية لمستويات فاعمية الذات البحثية لدى عينة البحث18جدوؿ )
مستوى 
 فاعمية
الذات 
 البحثية

طبلب الدبمـو  الطالبات اإلناث الطبلب الذكور لمعينة ككؿ
 الخاص

 طبلب الدكتورا( طبلب الماجستير

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة تكرارال النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 - - %5 5 %... 1 %6.5 6 - - %6.. 6 منخفض
 %15.2 . %51 16 %1.1. 18 %2..5 55 %55.5 6 %6..5 59 متوسط
 %25.5 11 %.5 51 %65.5 .1 %51 62 55.2 11 %51.8 52 مرتفع

 %111 16 %111 61 %111 6. %111 86 %111 16 %111 111 ف

النتائج إلى عدـ تحقؽ الفرض الثاني، فيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أفراد العينة مف  وأشارت
طبلب الدراسات العميا بكمية التربية لديهـ معتقدات وتصورات حوؿ أمكانياتهـ لئلنتاجية البحثية وأداء 

 % مف6..5% مف إجمالي أفراد العينة، في حيف أف 51.8مهامهـ البحثية بمستوى مرتفع بنسبة 
% مف الطبلب أف إستعداداتهـ 6..أفراد العينة يقيموف فاعميتهـ البحثية بمستوى متوسط، بينما يرى 

إلنجاز المهاـ المرتبطة بالبحث العممي بمستوى منخفضًا. ويمكف تفسير ذلؾ بأف طبلب الدراسات العميا 
مكاناتهـ عمى أداء مهاـ البحث الع ممي، وتحمؿ المسئولية لديهـ توقعات إيجابية عف إستعداداتهـ وا 

ـ عف قدراتهـ لمواجهة الصعوبات، والمثابرة إلنجاز البحث العممي في موعد(. ويعد  البحثية، وتصوراته
ذلؾ مؤشراً عمى وعي طبلب الدراسات العميا بكمية التربية بقدرتهـ عمى أداء المهاـ البحثية بنجاح وفي 

 الوقت المحدد لها.
طبلب الدراسات ستوى مرتفع مف فاعمية الذات البحثية لدى وجود مكما أشارت النتائج إلى 

% مف إجمالي أفراد 25.5%، .5%، و65.5العميا بالدبموـ الخاص والماجستير والدكتورا( بنسبة 
العينة عمى التوالي. أي أف فاعمية الذات البحثية لطبلب الدكتورا( أعمى مف طبلب الدبموـ الخاص 

ـ ومستوى دراستهـ، ويكوف والماجسير، فتزداد الفاعمية ا لذاتية لطبلب الدراسات العميا كمما زادت خبراته
جتهاد( األكاديمي، وقد يفسر ذلؾ في ضوء أف الظروؼ البيئية  الطالب أكثر تحمبًل لمسئولية تعممه وا 

 الجامعية تتيح لمطبلب الفرصة الكافية إلكتشاؼ فاعميتهـ الذاتية في تحقيؽ أهدافهـ البحثية.
( التي أوضحت أف 1112دراسة نسريف بهجت الشمايمة وأخروف )( النتائج مع وتتفؽ هذ

الفاعمية الذاتية لطبلب كمية الطب مرتفعة في كؿ الفرؽ الدراسية. وتختمؼ مع دراسة دراسة بشرى 
( حيث أظهرت نتائجها إلى وجود مستوى منخفض مف فاعمية الذات البحثية 1112إسماعيؿ أرنوط )
ت العميا في الدرجة الكمية لممقياس وفي أبعاد( )توقع النجاح في إختيار المشكمة، لدى طبلب الدراسا
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وتوقعاته عف امكانية نجاحه في عرض المقترح البحثي، والقدرة عمى جمع األدبيات النظرية، وفاعمية 
 إختيار التصميـ المنهجي، وتوقع الفرد عف قدرته عمى عرض النتائج ومناقشتها(.

 -الفرض الثالث: نتائج التحقؽ مف
ينص الفرض الثالث عمى "يتبنى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة السويس 

خارجي( لدى  –"، ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض وتحديد وجهة الضبط )داخمي وجهة ضبط داخمي
 لحساب الفرؽ بيف One Sample T-testعينة البحث، تـ إستخداـ إختبار "ت" لعينة واحدة 

(، كما هو موضح في الجدوؿ 2متوسط درجات الطبلب عمى مقياس وجهة الضبط والدرجة اإلفتراضية )
 التالي:

( نتائج إختبار )ت( بيف المتوسط الفرضي ومتوسط الحسابي لوجهة الضبط لدى عينة 11جدوؿ )
 البحث

 قيمة )ت( درجة الحرية اإلنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير
 *996.. 118 5.522 9.625 111 ينة الكميةالع

 *5.619 .. 1.855 9.665 6. طبلب الدبموـ الخاص
 *55..5 8. 5.215 9.911 61 طبلب الماجستير
 1.985 .1 59..5 2.911 16 طبلب الدكتورا(

 111ف =     1.11* داؿ عند مستوى 
ط لدى طبلب الدراسات ومف نتائج الجدوؿ السابؽ يتبيف أف المتوسط الحسابي لوجهة الضب

(، 2(، والقيمة االفتراضية لوجهة الضبط الداخمي )5.59( بإنحراؼ معياري قدر( )9.62العميا هو )
حيث كانت القيمة التائية  1.11وأظهرت النتائج أف بينهما فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

قوؿ أف موقع الضبط لدى طبلب (. وهو ما يعكس عدـ تحقؽ الفرض الثالث؛ وعميه يمكف ال98..)
عينة البحث الكمية خارجيًا. ويمكف تفسير ذلؾ بأف طبلب الدراسات العميا يرجعوف أسباب نجاحهـ أو 

 فشمهـ إلى عوامؿ خارجية تتعمؽ بالبيئة المحيطة أو ترجع إلى الصدفة أو الحظ .
ير عمى مقياس كما توجد فروؽ بيف متوسطات درجات طبلب الدبموـ الخاص وطبلب الماجست

وجهة الضبط والقيمة اإلفتراضية لوجهة الضبط الداخمي، مما يشير إلى تبنيهـ لوجهة ضبط خارجي، 
مما يفسر بأنهـ ينسبوف نتائج أعمالهـ سواء بالفشؿ أو النجاح في إتمامها إلى عوامؿ خارجة عف 

جية والتيسيرات أو الصعوبات إرادتهـ وال ترتبط بما يبذلونه مف جهد بؿ ترجع إلى عوامؿ البيئة الخار 
 التي يقدمها األخروف لهـ.

بينما يتحقؽ الفرض في يتبنى طبلب الدكتورا( لوجهة ضبط داخمي حيث أشارت النتائج لعدـ 
وجود فرؽ داؿ بيف متوسط درجات طبلب الدكتورا( والقيمة اإلفتراضية لوجهة الضبط الداخمي. وقد 
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مسئوليف عف نتائج أعمالهـ وأف هذ( النتائج سواء كانت إيجابية يعزى ذلؾ إلدراكهـ ألهمية أف يكونوا 
 أو سمبية ترجع إلى جهودهـ وقدراتهـ أكثر مما تعود إلى عوامؿ خارجية كالقدر أو الحظ أو الصدفة.

براهيـ عبد اهلل الزريقات ) ( التي 1116وتتفؽ هذ( النتائج مع دراسة عايش موسى غرايبة، وا 
جامعة لوجهة الضبط الخارجي، حيث يعزوف نجاحهـ أو فشمهـ إلى عوامؿ توصمت إلى تبني طبلب ال

 خارجية.
( التي أشارت إلى ميؿ 1112وتختمؼ نتائج البحث الحالي مع دراسة أفناف نظير دروز( )

طبلب الدراسات العميا بكمية التربية في جامعة النجاح الوطنية بفمسطيف إلى اإلنضبط الداخمي أكثر منه 
( التي أوضحت نتائجها إلى شيوع وجهة 1111ارجي. ودراسة إبتساـ هادي العفاري )لئلنضبط الخ

 %.61.5الضبط الداخمي بيف طالبات جامعة أـ القرى بمكة المكرمة بنسبة 
 -:نتائج التحقػؽ مف الفػرض الرابع

طبلب لدى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية توجد فروؽ دالة في ينص الفرض الرابع عمى "
دراسات العميا بكمية التربية جامعة قناة السويس تعزى إلختبلؼ كؿ مف المستوى الدراسي )د.خاص، ال

 وماجستير، ودكتورا(( والتخصص )عمـ نفس، وتربية خاصة، وصحة نفسية( والتفاعؿ بينهما".
 Two – Wayاألحادي في إتجاهيف وإلختبار صحة هذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف 

ANOVA ار فرضية تأثير مستويات المتغيرات المستقمة )المستوى الدراسي، والتخصص( إلختب
 والتأثيرات التفاعمية بينهما عمى المتغير التابع )القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية(.

ولمتحقؽ مف إستقبللية المتغيرات المستقمة المستوى الدراسي والتخصص؛ تـ إجراء إختبار 
مربع كاي )

التالي يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب المتغيريف والقيـ المتوقعة (. والجدوؿ 2
 حسب إختبار اإلستقبللية.

 ( توزيع بيانات العينة عبر المتغيريف المستوى الدراسي والتخصص11جدوؿ )

 توزيع بيانات العينة
 المستوى الدراسي

 المجموع
 دكتورا( ماجستير د.خاص

 التخصص

 عمـ نفس
 12 6>  15 11 العدد

 12.1 5.2 11.5 11 القيمة المتوقعة

 61 5 11 16 العدد تربية خاصة
 61.1 2.1 15.1 11.8 القيمة المتوقعة

 صحة نفسية
 51 6 12 11 العدد

 51.1 ... 6..1 15.1 القيمة المتوقعة
 111 16 61 6. المجموع
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طالبًا وطالبة، يتـ  111ينة ويبيف الجدوؿ السابؽ أف عدد طبلب الدراسات العميا أفراد الع
تخصص صحة  51تخصص تربية خاصة، و 61تخصص عمـ نفس، و 12توزيعهـ وفقًا لمتخصص 

( إلستقبللية متغيري المستوى الدراسي 1)كانفسية. والجدوؿ التالي يمخص نتائج إختبار مربع كاي 
 والتخصص.

 (111تخصص )ف = ( إلستقبللية المستوى الدراسي وال1)كا( نتائج إختبار 11جدوؿ )
 مستوى الداللة درجات الحرية القيمة 

 1.685 . 1.28 1بيرسوف كا
، وهى .ودرجة حرية قدرها  1.28ويتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة إختبار مربع كاي هي 

، مما يشير إلى أف تخصص الطالب 1.685قيمة غير دالة حيث كاف مستوى الداللة لقيمة مربع كاي 
 ستوا( الدراسي.ال يعتمد عمى م

إختبار ليفيف ولمتحقؽ مف تجانس التبايف كشرط مف شروط تحميؿ التبايف، تـ إستخداـ 
Levene( ويفسر ذلؾ بتساوي التبايف 1.12( بمستوى داللة )..1.9، فكانت قيمة النسبة الفائية ،)

 "تجانس" المجموعات.
، 51حيث تجاوزت العينة العدد ووفقًا لمنتائج السابقة تتحقؽ شروط إستخداـ تحميؿ التبايف، 

الجدوؿ التالي يوضح نتائج تحميؿ التبايف وهناؾ إستقبللية بيف المتغيرات المستقمة، وتجانس لمتبايف. و 
 لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات، كما هو موضح بالجدوؿ التالي:

 ( تحميؿ التبايف الثنائي لمقدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية15جدوؿ )
 قيمة )ؼ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات رالمصد

 *.51.. 51.912 9 95.655. النموذج المصحح
 *591.191 95..6159 1 95..6159 بيف المتغيرات

 *11.155 155.661 1 152.111 المستوى الدراسي
 19..1 6.525 1 11.265 التخصص

× المستوى الدراسي 
 التخصص

1...211 . 51.129 ..5.1* 

  15.191 111 1551.191 الخطأ
   111 9662.111 التبايف الكمي

 111ف =     1.11* داؿ عند مستوى 
 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ:

ـ وجود تأثير لمتغير التخصص في تبايف درجات طبلب الدراسات العميا عمى مقياس القدرة عمى  -1 عد
 حؿ المشكبلت اإلحصائية.
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ى الدراسي عمى تبايف درجات أفراد المجموعات الثبلثة )دبموـ وجود تأثير داؿ لمتغير المستو  -1
عمى مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية بإختبلؼ خاص، والماجستير، والدكتورا(( 

( وهى قيمة دالة عند مستوى داللة 11.155المستوى الدراسي، حيث كانت قيمة "ؼ" المحسوبة )
بيف متوسط درجات كؿ مف طبلب الدبموـ الخاص . وهذا يعني وجود فروؽ ذات داللة 1.11

 والماجستير والدكتورا( في القدرة عمى حؿ المشكبلت.
ولمعرفة إتجا( الفروؽ بيف الثبلث مجموعات مف الطبلب، تـ إستخداـ إختبار شيفيه لممقارنات 

 البعدية، والجدوؿ التالي يوضح نتائج المقارنات البعدية:
بيف متوسطات مجموعات طبلب الدراسات العميا مختمفي المستوى  ( المقارنات البعدية.1جدوؿ )
 الدراسي 

 )د.خاص، ماجستير، دكتورا(( في القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية
 مجموعات

 المتوسط ف المستوى الدراسي
 الفروؽ بيف المتوسطات

 دكتورا( ماجستير دبموـ خاص
 *5.165- **1.591- - 6.912 6. دبموـ خاص

 25..1- - **1.591 8.129 61 ستيرماج
 - 25..1 *5.165 8.121 16 دكتورا(
 111ف =   1.16* داؿ عند   1.11**داؿ عند 

ومف الجدوؿ السابؽ يتبيف أف طبلب مرحمة الماجستير أكثر قدرة عمى حؿ المشكبلت 
رحمة اإلحصائية مف طبلب الدبموـ الخاص، وأف طبلب مرحمة الدكتورا( أكثر قدرة مف طبلب م

الماجستير في حؿ المشكبلت اإلحصائية. بينما ال توجد فروؽ دالة بيف طبلب الماجستير والدكتورا( في 
 القدرة عمى حؿ المشكبلت.

يوجد تأثير داؿ لمتفاعبلت الثنائية بيف المستوى الدراسي والتخصص عمى تبايف درجات أفراد  -5
اإلحصائية لدى طبلب الدراسات العميا  المجموعات الفرعية عمى مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت

( وهى قيمة دالة 5.1..بكمية التربية بجامعة قناة السويس، حيث بمغت قيمة "ؼ" المحسوبة )
. ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء تقدـ طبلب الدراسات العميا في المستوى 1.11عند مستوى داللة 

ـ تزداد خبرات العممية والنضج الم عرفي الذي ينعكس في زيادة قدرتهـ الدراسي باختبلؼ تخصصاته
عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، وأظهر طبلب مرحمة الدكتورا( ذوي أعمى مستوى دراسي بيف أفراد 
عينة البحث قدرة أكبر عمى حؿ المشكبلت. وقد تختمؼ تمؾ القدرة مف تفاعؿ التخصص والمستوى 

 الدراسي وفقًا لمخمفية النظرية لكؿ تخصص.
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ق  و الفـزض اخلامسنتائج التحقـ  -:م
ينص الفرض الخامس عمى "توجد تأثيرات سببية بيف القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية 
كمتغير تابع، ووجهة الضبط، وأبعاد التنافر المعرفي )البعد الشخصي، والبعد اإلجتماعي( كمتغيرات 

ؿ المسئولية البحثية، والثقة مستقمة، مف خبلؿ أبعاد فاعمية الذات البحثية )المبادأة والمثابرة، وتحم
 بالنفس( كمتغير وسيط".

ولمتحقؽ مف النموذج النظري المقترح لمفرض الخامس الذي يفسر العبلقات بيف متغيرات 
لمنموذج المفترض، وذلؾ  Path Anaysisالبحث تـ إجراء االسموب اإلحصائي تحميؿ المسار 

 (.Lisrel 8.8بإستخداـ برنامج الميزراؿ )
احثة مف تحميؿ المسار إلى التعرؼ عمى العبلقات السببية مف خبلؿ معامبلت وهدفت الب

اإلرتباط بيف المتغيرات المستقمة كما تتمثؿ في متغير وجهة الضبط، وأبعاد متغير التنافر المعرفي 
)البعد الشخصي، والبعد اإلجتماعي( مف ناحية والمتغير التابع كما يتمثؿ في القدرة عمى حؿ المشكبلت 

 إلحصائية.ا
المبادأة والمثابرة، وتحمؿ المسئولية البحثية، كما إعتبرت أبعاد متغير فاعمية الذات البحثية )

( متغيرات مستقمة والقدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية متغير تابع لها، ويعتمد تحميؿ والثقة بالنفس
 ي:المسار عمى بناء مصفوفة اإلرتباط بيف المتغيرات كما بالجدوؿ التال

 ( معامبلت اإلرتباط بيف المتغيرات المستقمة والتابعة والوسيطة لمنموذج السببي المقترح16جدوؿ )

القدرة عمى حؿ  األبعاد
 المشكبلت

التنافر المعرفي 
 الشخصي

التنافر المعرفي 
 اإلجتماعي

المبادأة 
 والمثابرة

تحمؿ 
 لمسئولية
 البحثية

وجهة  الثقة بالنفس
 الضبط

القدرة عمى حؿ 
       1.111 مشكبلتال

التنافر المعرفي 
      1.111 **1.515- الشخصي

التنافر المعرفي 
     1.111 **1.2.8 *1.156- اإلجتماعي

    1.111 **.1.51- *1.111- **65..1 المبادأة والمثابرة
تحمؿ لمسئولية 

 البحثية
1.611** -1.155* -1.551** 1..22** 1.111   

  1.111 **1.5.8 **1.6.1 *1.1.8- *1.122- **1.586 الثقة بالنفس
 1.111 **1.526- **12..1- **1.582- *1.115 *1.118 **1.5.8- وجهة الضبط

ف=      1.11* داؿ عند *    1.16* داؿ عند 
111 
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وتـ حساب . ويتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت اإلرتباط بيف المتغيرات دالة
المعياري لتقدير التأثير وقيمة )ت( وداللتها. كما تـ تقدير معالـ النموذج ككؿ عف  قيـ التأثيرات والخطأ

 طريؽ مؤشرات حسف المطابقة. وفيما يمي جدوؿ يوضح قيـ التأثيرات.
 ( قيـ التأثيرات السببية المباشرة ألبعاد النموذج السببي الخاص بالفرض الخامس15جدوؿ )

معامؿ الثبات  قيمة "ت" وداللتها ريالخطأ المعيا التأثير المسػػػػار ـ
(R2) 

1 
المبادأة والمثابرة       القدرة عمى حؿ 

 1.551 *55..1 1.199 1.115 المشكبلت

تحمؿ المسئولية       القدرة عمى حؿ  1
 المشكبلت

1.198 1.181 5.111** 1.551 

 1.551 1.111 1.198 1.188 الثقة بالنفس       القدرة عمى حؿ المشكبلت 5

التنافر الشخصي       القدرة عمى حؿ  .
 المشكبلت

-1.561 1.111 -1.991** 1.551 

التنافر اإلجتماعي       القدرة عمى حؿ  6
 1.551 1.166- 1.151 1.116 المشكبلت

 1.551 1.818- 1.185 1.198- وجهة الضبط       القدرة عمى حؿ المشكبلت 5
 1.151 12..1 1.118 1.161 بادأة والمثابرةالتنافر الشخصي         الم 2
 1.151 *.1.58- 1.118 1.519- التنافر اإلجتماعي         المبادأة والمثابرة 9

وجهة الضبط                 المبادأة  8
 1.151 **161..- 1.195 1.556- والمثابرة

 1.125 .1.91 1.116 1.111 التنافر الشخصي         تحمؿ المسئولية 11
 1.125 **.5.11- 1.116 1.581- التنافر اإلجتماعي         تحمؿ المسئولية 11

وجهة الضبط                 تحمؿ  11
 المسئولية

-1.591 1.195 -..621** 1.125 

 1.1.2 **.5.11 1.112 .1.59 التنافر الشخصي            الثقة بالنفس 15
 1.1.2 **.5.95- 1.112 81..1- الثقة بالنفس  التنافر اإلجتماعي           .1
 1.1.2 **152..- 1.196 1.551- وجهة الضبط                 الثقة بالنفس 16

 (111)ف =     1.11** دالة عند     1.16* داؿ عند 
 وقد أسفرت النتائج الموضحة بالجدوؿ السابؽ عف:

أة والمثابرة )مف أبعاد فاعمية الذات البحثية( لبعد المباد 1.16يوجد تأثير سببي داؿ عند مستوى  -1
 (.55..1عمى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، حيث كانت قيمة ت )

لبعد تحمؿ المسئولية البحثية )مف أبعاد فاعمية الذات  1.11يوجد تأثير سببي داؿ عند مستوى  -1
 (.5.111) البحثية( عمى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، حيث كانت قيمة ت
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ال يوجد تأثير سببي داؿ لبعد الثقة بالنفس )مف أبعاد فاعمية الذات البحثية( عمى القدرة عمى حؿ  -5
 (.1.111المشكبلت اإلحصائية، حيث كانت قيمة ت )

لمبعد الشخصي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى  1.11يوجد تأثير سببي سالب داؿ عند مستوى  -.
 (.1.991-حصائية، حيث كانت قيمة ت )القدرة عمى حؿ المشكبلت اإل

ال يوجد تأثير سببي داؿ لمبعد اإلجتماعي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى القدرة عمى حؿ  -6
 (.1.166-المشكبلت اإلحصائية، حيث كانت قيمة ت )

ال يوجد تأثير سببي داؿ لوجهة الضبط عمى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، حيث كانت  -5
 (.1.818-قيمة ت )

ال يوجد تأثير سببي داؿ لمبعد الشخصي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بعد المبادأة والمثابرة  -2
 (.12..1)مف أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )

لمبعد اإلجتماعي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بعد  1.16يوجد تأثير سببي سالب داؿ عند  -9
 (..1.58-رة )مف أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )المبادأة والمثاب

لوجهة الضبط عمى بعد المبادأة والمثابرة )مف أبعاد  1.11يوجد تأثير سببي سالب داؿ عند  -8
 (.161..-فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )

عمى بعد تحمؿ المسئولية  ال يوجد تأثير سببي داؿ لمبعد الشخصي )مف أبعاد التنافر المعرفي( -11
 (..1.91البحثية )مف أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )

لمبعد اإلجتماعي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بعد  1.11يوجد تأثير سببي سالب داؿ عند  -11
 (..5.11-تحمؿ المسئولية البحثية )مف أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )

لوجهة الضبط عمى بعد تحمؿ المسئولية البحثية )مف  1.11يوجد تأثير سببي سالب داؿ عند  -11
 (.621..-أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )

لمبعد الشخصي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بعد الثقة  1.11يوجد تأثير سببي داؿ عند  -15
 (..5.11ة(، حيث كانت قيمة ت )بالنفس )مف أبعاد فاعمية الذات البحثي

لمبعد اإلجتماعي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بعد  1.11يوجد تأثير سببي سالب داؿ عند  -.1
 (..5.95-الثقة بالنفس )مف أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )

أبعاد فاعمية  لوجهة الضبط عمى بعد الثقة بالنفس )مف 1.11يوجد تأثير سببي سالب داؿ عند  -16
 (.152..-الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )
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 وفيما يمي النموذج السببي المعدؿ بتأثيراته: 
 النموذج السببي المعدؿ لمعبلقات السببية الدالة بيف متغيرات البحث  (5شكؿ )

 
) 1وقد إختبرت صحة النموذج بإستخداـ كا

 .1..5( لحسف المطابقة، وبمغت قيمتها 2
تساوي صفر، وهى قيمة غير دالة إحصائيًا، وتدؿ  P، وقيمة مؤشر الداللة 5ت حرية تساوي بدرجا

عمى تطابؽ النموذج المفترض مع البيانات. وقد استخدمت مؤشرات أخرى لمتأكد مف صحة النموذج 
 وفيما يمي عرضًا لمؤشرات حسف المطابقة لمنموذج السببي:

 موذج السببي الخاص بالفرض الخامس( قيـ مؤشرات حسف المطابقة لمن12جدوؿ )
RMSEA RMR NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI  المؤشر

2 

 1.299 1.112 59..1 القيـ
-

1.619 1.259 1.285 1.965 
-

1.5.1 5..1. 

ومف نتائج الجدوؿ السابؽ يتضح اتفاؽ مؤشرات حسف المطابقة لمنموذج المقترح مع البيانات، 
 ومنها:

، وهى 59..1( وكانت قيمته تساوي RMSEAوسط خطأ االقتراب )مؤشر الجذر التربيعي لمت (1
(، والقيـ المنخفضة التي تقترب مف الصفر تدؿ عمى أف النموذج المقترح 1تنحصر بيف )صفر، 

 يتطابؽ جيدًا مع البيانات
(، 1تنحصر هذ( القيمة بيف )صفر، ، أي 1.259وبمغت قيمته  (GFIمؤشر حسف المطابقة ) (1

 ذا المؤشر أقرب إلى الواحد الصحيح دؿ عمى أف النموذج يتفؽ مع البيانات.وكمما كانت قيمة ه
واقتراب قيمة هذا المؤشر مف  1.112وبمغت قيمة هذا المؤشر  (RMRجذر مربعات البواقي ) (5

 الصفر تدؿ عمى أف النموذج يتفؽ مع البيانات.
(، والقيمة األعمى 1، ، وتتراوح قيمته بيف )صفر1.259وقيمته  (CFIمؤشر المطابقة المقارف ) (.

 تشير إلى تطابؽ أفضؿ والمطابقة الجيدة تساوي واحد صحيح.
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، وتشير القيـ القريبة مف الواحد إلى أفضؿ 1.285( وكانت قيمته IFIمؤشر المطابقة التزايدي ) (6
 مطابقة، بينما تشير القيـ القريبة مف الصفر إلى أسوء مطابقة.

 السببية بيف متغيرات النموذج المقترح:وفيما يمي تفسيرًا لنتائج التأثيرات 
لبعد المبادأة والمثابرة )مف أبعاد فاعمية  1.16وجود تأثير سببي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  -1

(. فتؤثر 55..1الذات البحثية( عمى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، حيث كانت قيمة ت )
ـ في معتقدات وتصورات الطالب عف فاعمية الذات عمى ا لحاالت المعرفية له وعمميات تفكير(، وتسه

تفسير سموكه عند أداء المهاـ البحثية المختمفة، فكمما زادت فاعمية الذات البحثية وتصورات 
بذؿ مزيدًا مف الجهد والمثابرة لمواجهة المشكبلت الطالب عف قدرته عمى تحمؿ المسئولية كمما 

ية مرتفعة ومعتقدات الطالب عف نفسه بأنه قادرًا عمى المختمفة. وكمما كانت فاعمية الذات البحث
قتراح الحموؿ  ـ الثقة في كفاءتهـ لمواجهة المشكبلت المختمفة وا  إنجاز ما يكمؼ به كمما تكوف لديه
المبلئمة، ومف ثـ فهـ أكثر مثابرة وتحمؿ وثقة في أثناء حمهـ لممشكبلت المختمفة، عمى عكس 

فضة حيث يعتقدوف في صعوبة المواقؼ والمشكبلت التي تواجههـ األفراد ذوي فاعمية الذات المنخ
 أكثر مف واقع صعوبتها.

لبعد تحمؿ المسئولية البحثية )مف أبعاد  1.11وجود تأثير سببي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  -1
(. 5.111فاعمية الذات البحثية( عمى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، حيث كانت قيمة ت )

لب ذو فاعمية الذات العالية يعمؿ ويركز جهد( عمى حؿ المشكبلت التي تواجهه متحمبًل فالطا
 .مسئولية ذلؾ، في حيف أف الطالب ذو الفاعمية الذاتية األقؿ يميموف إلى تجنب هذ( المهاـ

 ;Pajares, 1996; Hoffman, 2006وتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسات كؿ مف )
Butler, 2008; Zheng, McAlack, Wilmes, Evans, & Williamson, 2009 )

التي أوضحت أف األفراد ذوي فاعمية الذات المنخفضة يميموف إلى إدراؾ الموقؼ عمى أنه يمثؿ 
التأثير الكبير لمفاعمية تهديدًا لذاتهـ مما يدفعهـ إلى اإلحجاـ عف حؿ المشكبلت، مؤكديف عمى 

 .الذاتية عمى األداء والكفاءة في حؿ المشكبلت
لمبعد الشخصي )مف أبعاد التنافر  1.11جود تأثير سببي سالب داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة و  -5

(. فكمما كاف 1.991-المعرفي( عمى القدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية، حيث كانت قيمة ت )
ه الطالب يعاني مف تنافرًا معرفيًا كانت قدرته عمى حؿ المشكبلت أقؿ، فحينما ينفذ تعميمات مشرف

دوف إقتناعه بها يؤثر في عمميات تفكير( في مواجهة وحؿ المشكبلت، والطالب الذي يسجؿ 
موضوعًا بحثيًا ليرضي هيئة السيمينار دوف الشعور بمشكمة بحثه أو قناعته بها؛ تواجهه العديد 
 مف المشكبلت عند إختيار أدوات القياس المناسبة لمتغيرات بحثه وعقبات أثناء التطبيؽ وتحميؿ

 البيانات وال يستطيع مواجهة وحؿ تمؾ المشكبلت.
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 ,Wisniarti & Sugimanوتتفؽ هذ( النتيجة مع دراسة ويسنيارتي وسوجيماف )
( التي أشارت نتائجها إلى أف التنافر المعرفي يؤثر عمى سموؾ الطالب عند حؿ المشكبلت 2018

وتبيني اإلستراتيجيات الفعالة أثناء حؿ  الرياضية، ويؤثر سمبيًا في قدرته عمى إتخاذ القرار المناسبة
 المشكبلت.

مف وجهة الضبط الخارجي إلى  1.11وجود تأثير سببي سالب داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  -.
(، وقيمة 1.556-المبػػادأة والمثابػػرة )أحد أبعاد فاعمية الذات البحثية( حيث بمغت نسب التأثير )

. أي كمما كاف لدى الطالب توجه ضبط داخمي كمما كانت ( وهى قيمة دالة إحصائياً 161..-ت )
ستعداداته عمى إنجاز المهاـ المرتبطة  لديه تصورات بفاعمية الذات البحثية عالية عف قدراته وا 
بالبحث العممي، وكمما تبنى الفرد وجهة ضبط داخميف كاف أكثر قدرة عمى تحديد أهدافه مسبقًا، 

والعمؿ عمى تفادي أسبابها قبؿ وقوعها أو التصدي لها حيف والتنبؤ بالعقبات التي قد تواجه 
وقوعها، فطالب الدراسات العميا ذو وجهة الضبط الداخمي يكوف يبدأ في إختيار موضوع بحثه 
والبحث في شبكة اإلنترنت عف المراجع والدراسات السابقة المرتبطة دوف انتظار توجيه المشرفيف 

رارات تتعمؽ بإختيار أدوات بحثه، ويتوقع المشكبلت والعقبات التي أو الزمبلء، وقادرًا عمى إتخاذ ق
قد تواجهه عند تطبيؽ أدوات البحث والعمؿ عمى مواجهتها، كما أنه يضع تصورًا مسبقًا لؤلسئمة 

 التي قد يطرحها عميه هيئة السيمينار أو لجنة المناقشة ويستعد لها.
مف وجهة الضبط الخارجي إلى  1.11داللة  وجود تأثير سببي سالب داؿ إحصائيًا عند مستوى -6

(، 1.591-تحمؿ المسئوليػػة البحثية )أحد أبعاد فاعمية الذات البحثية( حيث بمغت نسب التأثير )
( وهى قيمة دالة إحصائيًا. أي كمما تبنى الفرد وجهة ضبط خارجية كاف 621..-وقيمة ت       )

األمور خارجة عف نطاؽ تحكمه. فكمما كاف الطالب لديه إعتقادًا بفاعمية ذات منخفضة ويعتقد أف 
يتبنى وجهة الضبط الداخمي كمما كاف ممتزمًا عمى الوجه األمثؿ بأداء جميع مهاـ بحثه في الوقت 
المحدد، ولديه إدارة وعزيمة في اإللتزاـ بالخطة الزمنية التي وضعها لنفسه لتحقيؽ أهداؼ بحثه 

تقاف وفي الوقت المحدد، دوف تأخير أو إهماؿ، ويقوـ بتنفيذ  كؿ ما يطمبه منه مشرفه بدقة وا 
ويفسر قدرته عمى إنجاز المهاـ في الوقت المحدد بإستغبلله لموقت بطريقة مثمى، بينما يفسر 
الطالب ذو وجهة الضبط الخارجي فشمه في إنجاز المهاـ في وقتها بضيؽ الوقت والضغوط 

 ألسرية أو المهنية.المحيطة به أو لعدـ مراعاة المشرؼ لظروفه ا
مف وجهة الضبط الخارجي إلى  1.11وجود تأثير سببي سالب دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  -5

(، وقيمة ت 1.556-الثقة بالنفس )أحد أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث بمغت نسب التأثير )
مما كاف لديه ثقة ( وهى قيمة دالة إحصائيًا. فكمما كاف لدى الطالب ذو توجه داخمي ك161..-)
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مكانياته البحثية وقادرًا عمى توظيؼ تمؾ اإلمكانيات والقدرات في مجاؿ البحث العممي،  في قدراته وا 
 ويفسر نجاحه أو فشمه في إنجاز مهاـ البحث العممي في ضوء هذ( القدرات.

( Carifio & Rhodes, 2002وتتفؽ تمؾ النتائج السابقة مع دراسة كاريفيو وروديس )
، ودراسة عفاؼ سالـ المحمدي (1118نايؼ بف محمد الحربي، ونفيف بنت محمد زهراف )سة ودرا
( التي اتفقت عمى تبني األفراد ذوي فاعمية الذات العالية وجهة ضبط داخمية، بينما يتبنى 1112)

 األفراد ذوي فاعمية الذات المنخفضة وجهة ضبط خارجية.
خصي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بعد الثقة لمبعد الش 1.11وجود تأثير سببي داؿ عند  -2

(. ويفسر ذلؾ بأف الفرد .5.11بالنفس )مف أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )
تجاهات وما يقوـ به هو نفسه سعيًا  الذي يعاني مف حالة صراع داخمي بيف ما يتبنا( مف أفكار وا 

بنفسه مف اإللتزاـ بمبادئه ومعتقداته الخاصة ومدى  لتحقيؽ أهدافه الخاصة، مما يقمؿ مف ثقته
 قدرته عمى توظيفها في الوصوؿ ألهدافه.

لمبعد اإلجتماعي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بعد  1.11وجود تأثير سببي سالب داؿ عند  -9
ف (. حيث أ.5.95-)المبادأة والمثابرة )أحد أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )

الطالب الذي يعاني مف صراعًا معرفيًا وحالة مف الضيؽ وعدـ اإلرتياح يضطر لتغيير آراؤ( 
تجاهاته وأفكار( ليساير سموؾ الجماعة أو تعاطفًا مع اآلخريف، مما يؤخر( عف إنجاز أهدافه فقد  وا 

 فادة منها.يضطر إلى تأخير تسميـ تكميفاته التي إنتهى مف إنجازها لحيف أف ينتهي زميمه مف اإلست
لمبعد اإلجتماعي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بعد  1.11وجود تأثير سببي سالب داؿ عند  -8

(. .5.11-)تحمؿ لمسئولية البحثية )أحد أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )
؛ فالطالب الذي فكمما زاد التنافر المعرفي اإلجتماعي تقؿ المسئولية البحثية لدى الطبلب الباحثيف

تجاهاته وما يقوـ به مف أجؿ الحفاظ عمى إنتماؤ( لمجماعة؛ قد  يعاني صراعًا معرفيًا بيف أفكار( وا 
يبرر لنفسه التأخر في إنجاز الجزء المكمؼ به مف البحث الجماعي في ضوء أف الجميع لـ ُيسمـ 

كمؼ بها في وقتها، كما ما هـ مكمفيف به، وفي ذلؾ عدـ تحمؿ المسئولية عمى إنجاز مهامه الم
أنه ال يمتـز بالخطة الزمنية التي أعدها لنفسه مما يشعر( بتناقض بيف قدراته وما يقوـ به، ويعتمد 
ذا  عمى ما يقوـ به زمبلؤ( بتجميعه مف مراجع ودراسات سابقة دوف التحري عف مصداقيتها، وا 

بلؤ( ال يعترض وال يحاوؿ التعديؿ إكتشؼ تزييفًا لمبيانات أو لتوثيؽ المراجع البحثية مف أحد زم
بالرغـ مف أف ذلؾ يخالؼ ما يعتقد( وما يؤمف به مف الدقة في توثيؽ المعمومات والبيانات، مما 

 يشير لعدـ مسئولية بحثية وشعورًا بعد الرضا واإلرتياح.
د لمبعد اإلجتماعي )مف أبعاد التنافر المعرفي( عمى بع 1.16وجود تأثير سببي سالب داؿ عند  -11

(. فكمما كاف .1.58-)الثقة بالنفس )أحد أبعاد فاعمية الذات البحثية(، حيث كانت قيمة ت )
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تجاهاته وبيف ما يسمكه مف تصرفات ليساير أفراد  الطالب يعاني تنافرًا معرفيًا بما يؤمف به وأفكار( وا 
نجاز المهاـ جماعته مف األقراف، كمما كاف أقؿ ثقًة بنفسه وقدراته عمى مواجهة التحديات، وا  

البحثية في وقتها وعمى أكمؿ وجه، ففي الوقت الذي يرفض فيه الغش والتزييؼ يبرر لزميمه ما 
 يفعمه نظرًا لمرور( بظروؼ طارئة مما يفقد( الثقة في أحكامه وقيمه التي يؤمف بها.

 التوصيات الرتبوية:
ـ عمى إتخاذ قراراتهـ إجراء مزيد مف الدراسات تهدؼ لتحسيف فاعمية الذات لديهـ، مما يسا .1 عده

 بإستقبللية ووفقًا لقدراتهـ وخصائصهـ.
ـ في تعزيز وجهة الضبط  .2 العمؿ عمى إعداد وتنفيذ الندوات العممية والبرامج التدريبية التي تساه

 الداخمي وفاعمية الذات لدى الطبلب الباحثيف.
ا، وقياس أثرها عمى أداء بناء برامج تدريبية لخفض التنافر المعرفي لدى طبلب الدراسات العمي .3

 المهاـ المعرفية، وخاصة القدرة عمى حؿ المشكبلت.
ـ برامج تدريبية لمطبلب الباحثيف عمى مهارة حؿ المشكبلت وكيفية إستخدامها وتطبيقاتها  .4 تصمي

 العممية في إنجاز البحوث العممية.
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والعزبية:  املزاجع األجهبية 

(. العبلقة بيف وجهة الضبط والعوامؿ الخمس الكبرى في الشخصية 1111إبتساـ هادي العفاري ) -
متطمب تكميمي لنيؿ درجة الماجستير لدى عينة مف طالبات جامعة أـ القرى بمكة المكرمة. 

 ، كمية التربية، جامعة أـ القرى بمكة المكرمة.تخصص شخصية وعمـ نفس إجتماعي
الضبط ومتغيرات أخرى ذات عبلقة لدى طبلب (. العبلقة بيف مركز 1112أفناف نظير دروز( ) -

مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات العميا في كمية التربية في جامعة النجاح الوطنية. 
 ..5. – 5..(، 1)16، الدراسات اإلنسانية(

لدى عينة  (. الذكاءات المتعددة ومهارات حؿ المشكبلت 1111أمؿ عبد المحسف الزغبي ) -
(، 81) 15مستويات متعددة مف فاعمية الذات. مجمة كمية التربية، جامعة بنها،  مف الطبلب ذوي

111-159. 
(. فاعمية الذات البحثية لدى طمبة الدراسات العميا بالجامعات 1112بشرى إسماعيؿ أرنوط ) -

 .2. – 1(، 1) 61الحكومية. مجمة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، 
(. التنافر المعرفي لدى طمبة كمية التربية األساسية الجامعة المستنصرية. 1115شوكت ) رنا رفعت -

 ..9.-916(، 85) 11، مجمة كمية التربية األساسية، الجامعة المستنصرية ببغداد
 -(. تطوير مقياس مركز الضبط وفؽ نموذج التقدير العاـ لموراكي1111زايد صالح بني عطا ) -

مجمة إتحاد نة مف طمبة المرحمة الثانوية في محافظتي عجموف وجرش. دراسة ميدانية لدى عي
 .115 – 28(، 1) 11، سوريا-الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس

(. التنافر المعرفي وعبلقته بكؿ مف مفهوـ الذات والتحصيؿ 1116سميرة محارب العتيبي ) -
مجمس  –، جامعة الكويت موـ اإلجتماعيةمجمة العاألكاديمي لدى طبلب جامعة أـ القرى وطالباتها. 

 .111 -65(، 1) 5.النسر العممي، 
(. تحميؿ المسار لمعبلقة بيف مكونات القدرة عمى حؿ المشكبلت 1111عادؿ محمد العدؿ ) -

، جامعة عيف شمس، مجمة كمية التربيةاإلجتماعية و كؿ مف فعالية الذات واإلتجا( نحو المخاطرة. 
16 (1 ،)111 – 129. 

(. القدرة عمى حؿ المشكبلت ومهارات ما 1115دؿ محمد العدؿ، وصبلح شريؼ عبد الوهاب )عا -
(، 5) 12، جامعة عيف شمس، مجمة كمية التربيةوراء المعرفة لدى العادييف والمتفوقيف عقميًا. 

191-169. 
(. مركز الضبط لدى الطمبة الجامعييف 1116عايش موسى غرايبة، وابراهيـ عبد اهلل الزريقات ) -

العربية لمتربية  مجمةإاتحاد الجامعاتوعبلقته بمستوى التحصيؿ والتخصص األكاديمي والجنس. 
 .111 – .11(، 15)15، وعمـ النفس

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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(. تأثير وجهة الضبط الداخمي والخارجي وفاعمية الذات عمى 1112عفاؼ سالـ المحمدي ) -
، جامعة اإلماـ محمد بف سعود مجمة العموـ التربويةالتحصيؿ الدراسي لطالبات المرحمة الثانوية. 

 .19. – 592، 8اإلسبلمية، 
(. المعتقدات المعرفية وعبلقتها بكؿ مف القدرة عمى حؿ المشكبلت 1115محمد )عبل عبد الرحمف  -

وقمؽ اإلختبار والتحصيؿ األكاديمي لدى الطالبات المعممات برياض األطفاؿ بالجامعة. مجمة 
 .665-616(، 9) 16جامعة اإلسكندرية، -التربية  الطفولة والتربية، كمية

 . مكتبة األنجمو المصرية: القاهرة.س وجهة الضبطمقيا (.1891عبلء الديف أحمد كفافي ) -
(. التنافر المعرفي وعبلقته بأساليب التفكير 1119عمر عطا اهلل العظامات، وعدناف يوسؼ العتوـ ) -

مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث ومصادر الدعـ اإلجتماعي لدى طمبة جامعة اليرموؾ. 
 .19-.1(، 11) 2، والدراسات التربوية والنفسية

(. األسس المعرفية لمتكويف العقمي وتجهيز المعمومات. مصر: دار 1115فتحي مصطفى الزيات ) -
 .1النشر لمجامعات، ط

(. تقييـ إستخداـ معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة لمهارات حؿ 1115ماهر محمد الغانـ ) -
(. مجمة البحث McGraw-Hillهؿ -المشكبلت في تدريس سمسمة الرياضيات المتطورة )ماجرو

 .121 -1.2، 12العممي في التربية، 
(. التنافر المعرفي وعبلقته بمفهوـ الذات لدى طبلب وطالبات جامعة 1116مريـ حميد المحياني ) -

(، 5) 5.، مجمس النشر العممي بجامعة الكويت، مجمة العموـ اإلجتماعيةأـ القرى بمكة المكرمة. 
61 – 85. 

(. بناء مقياس لمتنافر المعرفي وتقدير 1116ة محارب العتيبي )مريـ حميد المحياني، وسمير  -
خصائصه السيكومترية لطالبات جامعة أـ القرى بمكة المكرمة. مجمة الدراسات التربوية والنفسية، 

 .51.-15.(، 5) 8جامعة السمطاف قابوس، 
ية في تنم Webquest(. فاعمية إستخداـ الويب كويست 1112منصور بف ياسر الرواحي ) -

مهارات حؿ المشكبلت اإلحصائية وفاعمية الذات لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف. 
جامعة بنها، الممتقى الدولي األوؿ: تطبيقات -مجمة بحوث الممتقى، الصادة عف كمية التربية

 .85- 51 ـ،1112فبراير  15-11التكنولوجيا في التربية 
(. فاعمية نموذج تدريسي قائـ عمى التعمـ المنظـ 1112)ميرفت محمد كماؿ، ورباب محمد شتات  -

ذاتيًا في تنمية مهارات التنظيـ الذاتي والقدرة عمى حؿ المشكبلت اإلحصائية وخفض قمؽ الرياضيات 
مجمس  –المجمة التربوية، جامعة الكويت لدى طالبات السنة التحصيرية بجامعة الممؾ سعود. 

 .191 – 156، 1(، ج115) 51، النشر العممي
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(. فاعمية الذات وعبلقتها بوجهة الضبط 1118نايؼ بف محمد الحربي، ونفيف بنت محمد زهراف ) -
المجمة في ضوء عدد مف المتغيرات لدى عينة مف طالبات كمية التربية لمبنات بالمدينة المنورة. 

 .591 – 511(، 1) 11، العممية لجامعة الممؾ فيصؿ )العموـ اإلنسانية واإلدارية(
(. وجهة الضبط )الداخمي، والخارجي( وعبلقتها بإتجاهات الطبلب .111جوى حسف عمي )ن -

، رابطة دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالجامعييف )مرتفعي، ومنخفضي( إستخداـ اإلنترنت. 
 .1.5 – 116، 61التربوييف العرب، 

تحسيف التحصيؿ لدى (. فاعمية الذات مدخؿ لخفض أعراض القمؽ و 1111هياـ صابر شاهيف ) -
 .111-1.2(، .) 19عينة مف التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ. مجمة جامعة دمشؽ، 
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