
األمل  يف حتسني  األكادميية ثر برنامج  قائم على حل املشكالتأ
 اجلامعة بةومعتقدات التمكن لدى طلاألكادميي 

The effect of a problem solving program on increasing academic hope 

and mastery beliefs of university students  

 

 اعداد        

 صادق محدأ د.مروه صادق دد.هناء عزت حممد عبد اجلواأ.
 ستاذ مساعد علم النفس الرتبويأ

 جامعة الفيوم-كلية الرتبية
 مدرس علم النفس الرتبوي

 جامعة الفيوم-كلية الرتبية

 :ملخص الدراسة
كاديمية لدى  ألومعتقدات التمكن ااألكاديمي األمل مكانية زيادة اختبار إلى إهدفت الدراسة   

من خالل استخدام مهارات   كاديميةيبهم على حل مشكالتهم األالجامعة من خالل تدر  طلبة
( من طلبة كلية التربية قسم علم  23من ) ة. تكونت العينرشاد القائم على حل المشكالتاإل

امج إرشادي تدريبي قائم برن تطبيق. وقد تم يدين في مقرر علم النفس التجريبيالنفس المق
األكاديمي  األملثم قياس متغيري  ،( جلسة11لمدة )على حل مشكالت أكاديمية فعلية 

يضا تم أو ، تهاء البرنامجنابعد مرور شهر من  كذلكو  ،اء البرنامجهومعتقدات التمكن بعد انت
إلى  النتائج أشارت وقد  .قبل وبعد نهاية البرنامج ساليب الطالب في حل المشكالتتقييم أ

  ة ي القياس البعدي بفروق دالومعتقدات التمكن لدي الطالب فاألكاديمي  األملتحسن 
 نتائجأشارت ، كما ثر في القياس التتبعيواستمر هذا األ ، بالقياس القبلي مقارنةحصائيا إ

 ت تم. بعد تعرضهم للبرنامجساليب حل المشكالت عند الطالب تغير أإلى  التحليل الكيفي
التطبيقات  ضتمت صياغة بعة و طار النظري والدراسات السابقالنتائج في ضوء اإل مناقشة

 التربوية.
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األكادميية يف حتسني األمل   أثر برنامج  قائم على حل املشكالت
 األكادميي ومعتقدات التمكن لدى طلبة اجلامعة

The effect of a problem solving program on increasing academic hope 

and mastery beliefs of university students  

 

 اعداد

 د.مروه صادق أمحد صادق حممد عبد اجلواد د.هناء عزتأ.
 أستاذ مساعد علم النفس الرتبوي

 جامعة الفيوم-كلية الرتبية
 مدرس علم النفس الرتبوي

 جامعة الفيوم-كلية الرتبية

 :الدراسة مقدمة
 

شباع إل ة ل مرحلتحقيقها في كإلى التي يسعى هداف نسان هي سلسلة من األاإل ةحيا       
أثناء حيث تتفاعل العديد من المتغيرات نجاز، إلولتحقيق الشعور بالرضا وا ةيساساأل ةحاجات

 ،هدافه بداية بصياغة الهدف وحتى النجاح في تحقيقهنسان حل مشكالته وبلوغ أ اوالت اإلمح
حالة من   مكانية تحقيقه، وتولدجابية حول إيمعتقدات إإلى فالدقة في صياغة الهدف تؤدي 

ذا لم  إ الفشلوتجعله يتقبل  لبلوغ الهدف ةختبار كل الوسائل الممكنسان التدفع اإلناألمل  
ويختلف و تعديل الهدف. حدث تحديا لتغيير االستراتيجية أ يعتبر مابل و  ،يتحقق الهدف

سواء في صياغتها أو في معتقداتهم حول هداف األ تحقيقل  المستخدمةساليبهم أفراد في األ
   .حالة الفشل  في همأفعال  ردودو في تحقيقها أ ةإمكاني

العملية هداف تحقيق األالنجاح في هم المتغيرات التي ترتبط بمن أ   Hope األملويعتبر 
هداف، وقد بدأ االهتمام  ة لتحقيق األرادة والطاقة الموجههو اإلاألمل  ن ألذلك و كاديمية، واأل

ات من ارتباط ليه نتائج الدراسإأشارت وما اإليجابي مع ظهور علم النفس األمل  بدراسة 
هداف  فهو الصياغة المعرفية لألمراض النفسية والشفاء من األ ة اح والصحبالنج األمل

   السعي للنجاح فراد إلىي تدفع األالت رادةواإل وهو القوة ،المرغوبة ووسائل تحقيقها
(Synder, 2000b)   
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ارتباط إلى مية كادياألهداف وعالقتة بتحقيق األ األملوقد انتهت الدراسات التي تناولت   
،   (Sung, Turner,&Karewchinda,2013) ةبمهارات االستذكار الجيد األمل

النجاح إدراك بو  ، (Valero, Hirchi&Strauss, 2015)اإليجابية نفعاالت والمشاعر واال
Sezgin&Erdogan, 2015) ( ، كاديمية  لية الذات األاعالمعدل التراكمي للطالب وفبو

5)201Feldman &Kubota, )  كاديمي،لمقررات واالنخراط األيل اتسجوMarques, (
2017) Gallagher,  & Lopez,  المهني والوظيفياألداء نتاجية و واإل Yotsidi,(

Pagoulatou, Kyriazos, Stalikas, 2018)    
للطالب، وبالتالي األكاديمي أهمية األمل في النمو  ت نتائج هده الدراساتبرز وعليه فقد أ  

اديمية في السياقات األكمل  اآلوالتفكير األمل  ى د برامج تدريبية لتحسين مستو وجو  ضرورة
 . نتاجية الموظفين والطالبلزيادة إ والمهنية

إلى وتشير   Mastery beliefsمعتقدات التمكن  متغيراألكاديمي  األملويرتبط ب  
 ة ن بإمكانلفرد أي مدى يعتقد اأإلى بمعنى  مدى سيطرته على النتائج معتقدات الفرد حول

 ,O’Donnell, Reeve)مقومات تحقيقها  لو امتلك تحقيق نتيجة معينة
Smith,2011,pp.147-149) ن بإمكانه النجاح في  أي مدى يعتقد فرد أإلى ، فمثال
في مقابل معتقدات ، لما هو يمتلك قدرات تسمح له بذلكاختبار للعمل في التلفزيون طا

حكم وال يفهم كيف نه ال يتأب فيه يشعر الفرد يوالت  helplessness beliefsالعجز  
سيرسب في اختبار العمل نه ترتبط بقدراته مثل اعتقاد الفرد أنها ال تحدث النتائج وأ

تتضح أهمية معتقدات التمكن في أنها من  بالرغم من امتالكه لقدرات العمل.بالتليفزيون 
ديمية الصعبة والمثابرة في أداء المهام  مكونات الدافعية التي  ترتبط باختيار المهام األكا

وبذل المجهود، وكلما زاد اعتقاد الفرد في تحكمه في النتائج كلما زادت دافعيته ورغبته في  
وقد أكدت نتائج الدراسات ارتباط معتقدات التمكن  (O’Donnell et al,2011)العمل.

حديد األهداف من  ، وت Infuna, Gerstorf, Zarit(2011))التحكم( بالصحة الجسدية 
 &Aspinwall خالل التركيز وعدم تضييع الوقت في المهام التي ليس لها حل  

Richter(1999)   وأنها تولد الدافعية والمثابرةKomarraju&Nadler(2013)   وأنها
 Sorrenti et al(2018)ترتبط باالنبساطية واالنفتاح على الخبرات 
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في استثارة دافعية الطالب  في السعي لتحقيق  معتقدات التمكن ةهميأ وعلى الرغم من  
 ة ن شباب الجامعترى الباحثتان أوالمثابرة وتغيير االستراتيجيات وتحمل الضغوط  هداف األ

إلى  نهم يفتقدون إنجازاته وبين قدراته، كما إبين  ةمعتقدات التمكن فهو ال يرى عالقإلى يفتقد 
ذلك ال يستطيعون حل  قدون للوسائل ويجعلهمفإنهم يفت رادةوحتى لو وجدت لديهم اإل األمل

حباطهم ويدعم لديهم التفكير اليائس إفيزيد ذلك من  ةجتماعيكاديمية واالمشكالتهم األ
الطولية التي   Wang & Pomerantz  (2009)ق ذلك مع نتائج دراسة ويتس 1والتشاؤم. 
هم مرحلة ن معتقدات التمكن تنخفض مع تقدم الطالب في العمر ودخولأإلى أشارت 
 المراهقة.
سلوب حل المشكالت كمدخل في الثمانينات أ   (D,Zurilla& Nezu ,1980) وقد طور

ن الشخص المكتئب فراد انطالقا من فكرة أاط لدى األحبتئاب واإلاالك لزيادة التفاؤل وخفض 
من  ةمفرغ ةفي التعامل مع مشكالته تجعله يدور في حلق كون لديه صعوبةتالمحبط  

لحل المشكالت  اوصفي اوفي ضوء ذلك طور الباحثون نموذج وتفاقم المشكالت. االكتئاب
Problem Solving Therapy (PST)  التوجه العام   أساسين هما؛قائم على مكونين

 Problem Solving ومهارات الحل Problem Orientation (PO)المشكلة  ةناحي
Skills(Cited in M. Nezu M. Nezu& T. D’Zurilla,2013, p.)) ،  وتقوم هذه

حديد تولى هذه الخطوات هي وأ ،راد كيفية حل مشكالتهم بمنطقيةفالطريقة على تعليم األ
يجابيات والسلبيات، جراء عصف ذهني للحلول، وموازنة اإلالمشكلة، وتحديد الهدف، ثم إ

     (D’Zurilla& Nezu ,2007) وضع خطة عمل ، والتحقق من النتائج .و اختيار حل، و 
عراض ف األوتخفي ةفراد حل مشكالتهم بمنطقيفي تعليم األ نجاحا  (  PST)ثبتأد وق

 ,Arean)وعند كبار السن  (Eskin,Ertekin Demir, 2008)االكتئابية عند المراهقين، 
Raue, Mackin,  ،Kanellopolos&McCulloch,2010; Choi ,Marti, Bruce, 

Hegel ,2013,2014)  ، لية الذات وفي زيادة التكيف وفعاLee et al,2014) (  
 هوتحسين جودة الحيا،   et al,2019) (Beaudreauوخفض القلق لدى كبار السن 

 (   (Pugliese &White,2014الجامعية  هوالرضا عن الحيا
 

 دراسة استطالعيه على طالب كلية التربية -  قسم علم النفس1
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األمل   رشاد القائم على حل المشكالت وبين زيادة وثمة عالقة تبدو منطقية بين اإل
المشكالت يدحض االتجاهات الالوظيفية في التفكير  ن اسلوب حلأومعتقدات التمكن ذلك 

ض  و فر  وهي والهدف ةلفرد لسيطرته على المشكلاإدراك وجهات السلبية وبالتالي يزيد من والت
ثر التدريب على ا وخصوصا أن الدراسات التي تناولت أاختبارهإلى تسعى الدراسة الحالية 

 ةمراض المزمنن وأصحاب األعلى كبار السحل المشكالت قد اقتصرت في معظمها  
 كبرنامج انمائي في السياق االكاديمي. PSTختبار يتم اوالمكتئبين ولم 

 مشكلة الدراسة: 
   :يأتي العرض السابق ما يتضح من 

ومعتقدات التمكن في النجاح  األمل  متغيرات همية أ إلى ن الدراسات قد انتهت إ .1
 الدراسي والمهني.

هذه  همية أ ومعتقدات التمكن على الرغم من  األملدة زياندرة الدراسات التي تناولت  .2
   .انخفاض مستواها لدى طالب الجامعة, في النجاح الدراسي والمهنيالمتغيرات 

فراد من النفسية لأل ةرشاد القائم على حل المشكالت في تحسين الصحهمية اإلأ  .3
 .هدافهمية حل مشكالتهم وتحقيق أ خالل تدريبيهم على كيف

حل المشكالت في السياق   بسلو أ التدريب على التي تناولتندرة الدراسات  .4
  .المكتئبينمن  لدى الشباب واقتصارها على كبار السن األكاديمي 

رشاد القائم على حل المشكالت  بصفه عامه او  ال توجد دراسات عربية تناولت اإل .5
 فه خاصه. كبرنامج إنمائي للشباب بص

ب على اسلوب حل المشكالت في تحسين ثر التدريتناولت أعربية ال توجد دراسات  .6
 االمل األكاديمي ومعتقدات التمكن لدى شباب الجامعة. 

مع على كيفية التعامل  طالبالدريب ن تفي الدراسة الحالية أ  وتفترض الباحثتان  
لتحقيق هذه   ةدافهم والمسارات المختلفوتحديد أه التي تقابلهمكاديمية المشكالت األ

لديهم في النجاح وتحقيق األكاديمي  األمليحسن من مستوى قد  ةبطريقة علميهداف األ
هم ليسوا  جعلهم يشعرون أنهم مسيطرين على النتائج وأنقد ياديمية و كاألهداف األ

 .هدافعاجزين عن تحقيق األ
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 - :اآلتي وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل  
  زيادة كاديمية  في المشكالت األ حلبرنامج إنمائي لعلى  الجامعةطالب ثر تدريب أما 

 ومعتقدات التمكن لديهم . األكاديمي األمل  
   :  الدراسةأهداف 

   تهدف الدراسة إلى:  
 تصميم أدوات مقننة لقياس متغيري األمل األكاديمي ومعتقدات التمكن. .1
 .ةتطوير برنامج تدريبي قائم على حل المشكالت مناسب لطالب الجامع .2
معتقدات التمكن  زيادةعلى هذا البرنامج في  ةجامعثر تدريب طالب الأبحث  .3

 .لديهماألكاديمي األمل  وزيادة 
 .  أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية 
 :يأتي فيما النظرية همية الدراسة تتمثل أ
وهو من  ةلدى طالب الجامع األملوهو زيادة  ا جديد اتتناول الدراسة موضوع .1

حباط التي يعيشها الشباب حالة اإل خدنا في االعتبارأذا إ  ةالموضوعات المهم
 تضرهم وتضر مجتمعاتهم. ةوالتي قد تؤثر على تبنيهم التجاهات سلبي

التي تزيد من   ةوهو من مكونات الدافعيالتمكن تتناول الدراسة متغير معتقدات   .2
   مثابرة الطالب وانخراطهم في العمل والنجاح

 األهمية التطبيقية:
 فيما يأتي : يةالتطبيقتتمثل أهمية الدراسة 

ساليب لكيفية تدريب الشباب على األفي تناولها  أيضا الدراسة ةهميتضح أ ت .1
وسالح يواجهون  ةسلوب حياالمشكالت وحتى تصبح هذه الطريقة ألحل  ةالمنطقي

رشادي قائم على  إمن خالل تطوير برنامج  التي تواجههم ةبه المشكالت المختلف
 .ةطالب الجامعمن  طبيعيةحل المشكالت يستهدف فئة 

 ومعتقدات التمكن.كاديمي األمل ألل ةمقنن مقاييس ستقدم الدراسة .2
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 .حدود الدراسة
جامعة -التربية بكلية ة وهم طالب قسم علم النفستتحدد نتائج الدراسة بالعينة المستخدم  

 . 2019-2018الفرقة الثانية المقيدين بالعام الجامعي  – الفيوم
 مصطلحات الدراسة. 

 Problem Solving Therapy (PST)القائم على حل المشكالت رشاد اإل .1
فراد مهارات يتضمن تعليم األ ةمنبثق من المدرسة المعرفي تدريبي رشاديإبرنامج 

بين   ة والهدف، توليد بدائل الحل، والموازن ةلمشكلحل المشكالت وهي تحديد ا
 ه المشكالت.يجابي تجاإيضا تبني اتجاه أوالمميزات ثم اختبار الحل و  العيوب

 االكاديمي.األمل   .2
 رادة اإل وجودمع  ةالمرجو هداف لتحقيق األ يجاد طرق لقدرتهم على إ األفرادإدراك 

 هدفستخدام هذه المسارات في تحقيق األال ةوالقو 
(Synder,Irving,&Anderson 1991 cited in Synder 2002,p.249) 

 في مقابل معتقدات العجز. معتقدات التمكن .3
الب لمدى تحكمهم في النتائج في مقابل شعورهم بالعجز تجاه منع الطإدراك 
 الفشل. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 
،  سسه وخطواته أعلى حل المشكالت و   رشاد القائملإل ستتناول الباحثتنان في هذا الجزء عرضا  

بين متغيرات  ةمتغير معتقدات التمكن والعالقات المفترضو ، وأهميتهاألكاديمي  األملمتغير و 
 الدراسة. 

 Problem- Solving Therapy(PST)رشاد القائم على حل المشكالت:وال: اإلأ
فراد من التحديات والمشكالت والتي قد يعتبرها البعض دافعا لمزيد من  ال تخلو حياة األ

راد في  اط واالستسالم ، وهكذا يختلف األفحباالجتهاد بينما قد يقابلها بالبعض بالعجز واإل
اليومية فبعضهم يتجنبها ويتركها لتحل  هطريقة التي يتعاملون بها مع مشكالت الحياال

سلوب  أ) دون تأمل وروية ة، وبعضهم يحاول حلها بسرع(Avoidantسلوب متجنب أنفسها)
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 ,Nezu, Nezu,D’Zurilla)).ةبمنطقي ة، وبعضهم يتعامل مع المشكل(Impusiveمندفع 
2013 

فراد كيف تعليم األإلى رشادي يهدف كبرنامج إ ى حل المشكالترشاد القائم علاإلوقد ظهر 
من رحم النظرية في انجلترا في الثمانينيات  أهدافهم بفعالية مشكالت ويحققون مع ال عاملون يت

حل المشكالت الحياتية  نظريتهم  عن  اصحاب البرنامجطلق أن أبعد  السلوكية ةالمعرفي
في  ةكون لديه مشكلن مريض االكتئاب تن فكرة أ مساس، انطالقا  لالكتئاب في األ كعالج

وفي ضوء  من االكتئاب وتفاقم المشكالت،  ةمفرغ ةالتعامل مع مشكالته تجعله يدور في حلق
التوجه  ساسين هماعلى مكونين أ الحل المشكالت قائم ايوصف اذلك طور الباحثون نموذج

 Problem Solving لحلومهارات ا  Problem Orientation (PO)المشكلة    العام ناحية
.Skills  Nezu,  Nezu, & Colosimo,2015)(   

 .رشاد القائم على حل المشكالتساس النظري لإلاأل
وهما   رشاد القائم على حل المشكالت في ضوء نموذجيننظريتهم في اإل  PSTصحابأبني 

 .الضغوطتخفيف حل المشكالت و نموذج العالئقي لالو نموذج حل المشكالت االجتماعية 
 Social Problem Solving modelنموذج حل المشكالت االجتماعية: (1

   ة يتضمن  نموذج حل المشكالت  تحسين قدرة المسترشد على التكيف للمشكالت الضاغط 
فراد   لأل  ةالنفسي ة ن الحل الفعال للمشكالت اليومية تحسن الصحأ ساس أعلى 

(D’Zurilla&Nezu,2007) إلى ذاتيا تهدف  ةموجعملية تعلم  ، وحل المشكالت هي
، فالحل الفعال   (D’Zurrila&Nezu,2010)فراد طرق التحكم الذاتي والتكيف  تعليم األ

بينما  اإليجابي األداء ثر السلبي للضغوط وتدعم نسان تقلل من األللمشاكل التي تواجه اإل
 )Bell & D'Zurilla,2009)ثر الضغوطأالتعثر في حل المشكالت يزيد من 

 .ةصحاب النموذج مكونين مستقلين لحل المشكالت االجتماعيأ ويحدد      
   problem orientationالمكون المعرفي االنفعالي وهو التوجه ناحية المشكلة   .أ

وتشمل وعي الفرد    ة في حل المشكل ة دافعي ةتقوم بوظيف ةما وراء معرفي ةوهي عملي
ا تشمل المخططات نهكما أ دارتها،ها  ولقدرته على إبوجود مشكلة، وتقييمه ل

عاله  ، واتجاهاته و ردود أفةعام ةد بصفاالنفعالية المعرفية التي تمثل معتقدات الفر 
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 ,Nezu et a)وقدرته على التكيف بنجاح  لها. ةحول المشكالت الحياتي
2015,p.430) ،فمنهم راد في توجههم ناحية المشكالت التي تقابلهم ويختلف األف

 نهم من يتبنى اتجاها سلبيا .وم يجابيا  من يتبنى توجها إ
 بما يلي:اإليجابي   التوجهصحاب أويتميز  

 المشكالت كتحديات وليس كتهديدات دراك الميل إل .1
 ةي مشكلأمكانية حل إالتفاؤل ِبشأن  .2
 ة حساس قوي بفعالية الذات في حل المشكالت الصعبوجود إ .3
 االعتقاد بأن الحل الناجح للمشكالت يتطلب وقت وجهد .4
للمعلومات في حل   ةاالنفعاالت السلبية كمصادر مهمإلى النظر  .5

 (Nezu et al, 2015,p.431)المشكالت
 فراد سلبيا تجاه المشكالت ومن خصائصهم:بينما يكون توجه بعض األ     

 للسعادة النظر للمشكالت كمهددات   .1
 ليس لها حل   ةي مشكلتوقع أن أ  .2
 بسببها حباط رة الفرد على حلها واالرتباك واإلالشك في قد  .3
 ,Nezu et al,2015,p.431 ةنها مهدداالنفعاالت السلبية على أإدراك  .4

Bella&Zurilla,2009,p.349)) 
لالنخراط في   ةالدافعيفي و السلبي يؤثر فعليا أاإليجابي ويري أصحاب النموذج أن التوجه 

ابر في  م ال وهل سيثبمحاوالت للحل أ ويحدد هل سيقوم الفرد    لحل المشكلة ةمحاوالت جاد
 (Nezu et al ,2013)م سيحبط ويكتئب.أهداف سبيل تحقيق األ

أو    problem solving stylesساليب  حل المشكلة أالمكون السلوكي : .ب
والسلوكية التي يستخدمها الفرد  لفهم   ةالمعرفي ةشطمهارات الحل وهي األن

 ( Bella&Zurilla,2009,p.348)المشكالت وحلها
فراد في حل المشكالت اال ساليب أ  (Nezu et al,2015)قسم وفي ضوء نتائج الدراسات 

 -:ساليبلي ثالثة أإ
   ، يشمل ةوهو مدخل بنائي للتكيف مع المشكالت الضاغط سلوب المنطقي:أل.ا1
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 قائم على حل املشكالت األكادميية فى حتسني األمل األكادميى برنامجأثر 
 

هداف  من األ ةوضع مجموعو  توضيح طبيعة المشكلة،إلى تحديد المشكلة: وتشير  •
 هداف أل، وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق اةالواقعي

هداف توليد البدائل وهو عصف ذهني لالستراتيجيات والحلول التي تحقق األ •
 وتتخطي العقبات 

تحليل للتكاليف والمزايا في ضوء  و صنع القرار: توقع النتائج لكل بديل ،  •
 هداف. للحل لتحقيق األ ةوتطوير خط ةالمخرجات المتوقع

وتقييم النتائج وتحديد هل تنفيذ خطة الحل ومراقبة وهو تطبيق الحل وتقييمه :  •
 . م الأنجحت جهود الفرد 

Nezu et al,2015,p.431) ) 
وتركها لتحل  ةو تجنب المشكلأخرين االعتماد على اآلإلى سلوب المتجنب  ويشير األ. 2

   .ةلقاء المسؤلية على الغير لحل المشكلنفسها وإ
لحل   ةسريع ةقصنا ةمندفعمحاوالت القيام بإلى يشير و   غير المكترث–المندفع  بسلو . األ3

 ( (Nezu et al,2013, p.6المشكلة.
ولكنها ميل ، ةخصيساليب ال تمثل سمات شن هذه األأ Nezu et al.(2015) وضح وي

فمثال قد    ةالسابق مبني على خبرتهو يتفاعل مع المشكلة من منظور أ فراد ليرى قوي لدى األ
ولم  الحصول على عمل ألنه جرب كثيرا  ب ةن يتجنب المشكالت التي لها عالقيتعلم الفرد أ

 . ةيفلح بينما قد يكون منطقيا في حل مشكالته االجتماعي
وتورد الباحثتان المثال التالي لتوضيح الفرق بين مكوني نموذج حل المشكالت وهما التوجه  

مع زوجها  ةلديها مشكالت زوجي ةن هناك زوجألو فمثال ومهارات الحل،  ةناحية المشكل
ارات يومية م زوجها من زيأم قدرتها على الوفاء بااللتزامات التي تطلبها منها بسبب عد
عباء عملها ، قد تنظر أ سرتها و أعباء أ مع وجود  ةفراد العائلة الممتدام ألعداد الطعوااللتزام بإ

نها ليس لها حل وقد ال تعي هذه أو  ةلحياتها الزوجي ةنها مهددأعلى  ةهذه المشكلإلى   ةالزوج
هل زوجها أ احتياجات  ةليست في قدرتها على االلتزام وتلبي ةن مشكلتها الحقيقأ ة الزوج

  ةضافيأعباء إن تتحمل أسرتها وعملها ولكن في عدم قدرتها على توكيد ذاتها برفض أو 
 وتحديدها.  ةوبالقدرة على حلها هو التوجه ناحية المشكل ةلوحدها ، وهكذا فإن الوعي بالمشكل
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تجعلها  ةوسلوكي ةخطط معرفي ةجوهي في وضع الزو  ني مهارات الحلويشمل المكون الثا
عباء اهل زوجها المبالغ فيها التي تسبب لها الضغط مثل أ  ةتتعلم ان ترفض بطرق مقبول

هل زوجها ثم أ بينها وبين  للقاءات والزيارات وتقسيم العمل و تحديد مواعيد أاالعتذار بهدوء 
وتتركها لتحل  ةفي المشكل نها ستتجنب الحديثأ ائج، أمي تطبيق الحلول وتقييم النتف أتبد

هل زوجها مما قد يسبب تفاقم  حل فجائي وهي االمتناع عن زيارة أ نها ستقوم بنفسها أو أ
 . ةالمشكل

ليات التدخل النفسي االجتماعي حدي آو إعلى حل المشكالت هرشاد القائم وهكذا فإن اإل
 ةمع المشكالت اليومية المزمن ةتكيف بفعاليتدعيم قدرة الفرد على الإلى الذي يهدف 

 .&Nezu, Nezuوالعقلية  ةالنفسي ة يضا وذلك للحفاظ على الصحأ ةوالكبير  ةالصغير 
D’Zurilla.(2013) 

 The relational modelالنفسية:  ةبين حل المشكالت والضغوط والصح  ةنموذج العالقب.
of problem solving, stress and well being  

عراض  ن األرشاد القائم على حل المشكالت هو أاإلفتراضات الرئيسة التي قام عليها من اال
 ةر فعالها سلوكيات تكيف غيليها على أنإنفسية يمكن فهمها ومنعها بكفاءة إذا تم النظر ال

ومنها القلق واالكتئاب وانخفاض تقدير ، نتائج نفسية واجتماعية سلبيةإلى وانهزامية تؤدي 
اليومية تؤثر على التكيف لحل   ةمع مشكالت الحيا العارضة حداث السلبية األن أ و الذات، 

ضا  كما تؤثر هذه المشكالت أي ،النفسية ةوالصح  ة المشكالت والتي تؤثر بدورها على السعاد
حداث السلبية بقدر ما هو في  ليست في األ ةفالمشكلالنفسية بطريقة مباشرة،  ة على الصح 

ع هذه المشكالت  والنظر لها على  وفي قدرة الفرد على التكيف م طريقة التقييم المعرفي لها
   .للقدرة على حلها دراكهم تحديات وعلى إ أنها صعوبات أ

بناء، لعناية باألنه يولد عدد من المشكالت منها اخذنا الطالق كحدث سلبي ألأال لو فمث
ومية ومنها مشكالت الي ةخرين واالنفاق وفي ذات الوقت فإن مشكالت الحياوالتعامل مع اآل

   .العمل المشاكل الزوجية هي التي  سببت الطالق
 .االرشاد القائم على حل المشكالتأهداف 

انخفاض القدرة على االنخراط و  العبء المعرفي،ب فراد عن حل المشكالت بسقد يعجز األ
على   لقدرةعدم او ، انخفاض فعالية الذاتو االنحياز المعرفي، و نفعالي الفعال، في التنظيم اال
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سلوب الخاطيء لحل  األو ، عدم وجود الدافعية ومشاعر العجز و  ، التحرر من الذكريات السلبية
 هو رشاد القائم على حل المشكالت، والهدف الرئيس لإل(Nezu et al,2013)مشكالتال

ساليب المنطقية لحل  ، وتدريبهم على األةالمشكل ةيجابي ناحيني توجه إلتبفراد استثارة األ
تحدي   ةاتجاهات تكيفية تجاه المشكالت تتضمن اعتبار المشكل كسابهموإ .تهم الواقعيةمشكال

 (  Bell&D’Zurilla,2009,p.348)فضل الحلوليتطلب مهارات وتطبيق فعلي أل
فراد التعرف  بالذات يحاول فيها األ ةعملية موجهأن المشكلة صحاب هذا االتجاه أويرى 

موقف  اليومية وهي بذلك ةاكل التي يقابلوها في الحيا واالكتشاف وتطوير حلول تكيفية للمش
، كما اعتبروا الحل   سلبية طويلة المدى  و متوقع  يتطلب تكيف لمنع عواقبأحياتي حالي 

سباب تنتج من تطبيق خطوات حل المشكلة، أما األبموقف معين  ةخاص ةتكيفي ةاستجاب
والغموض ويشير ، بيئة جديدة إلىمثل االنتقال  ةفهي الجد ةالتي تضع الشخص في مشكل
هداف  األو ، Unpredictabilityعدم القدرة على التنبؤ ، و عدم معرفة الفرد لما يحدث

مثل ضعف القدرة األداء نقص مهارات و ، في النجاح كأم وكمديرة ةثل الرغبم ةالمتعارض
 Nezu,Nezu&D’Zurlla(2013)ونقص االمكانيات  ،على التواصل

 - :كما يأتي  رشاد القائم على حل المشكالتاإل أهدافويمكن تفصيل 
 السلوكي لتحسين جودة الحياة.النفسي و األداء دعم  .1
–تجاه المشكالت ) تفاؤل  adaptive orientation اتكيفي افراد توجهكساب األإ  .2

 .(يومية هحداث حياالمشكالت أن قبول فكرة أ–ة ذات فعالي
إدارة  ،التنظيم االنفعاليمثل  ةخاص تطبيق الفعال لسلوكيات حل مشكالتال .3

 تصرف.، فكر،  هدأله استخدام استراتيجية توقف، إ ، الحل المخطط االنفعاالت
 . ه المشكالت وخفض التوجه السلبياجتاإليجابي . تدعيم التوجه 4
 )(Nezu et al,2015,429سثتارة الحل العقالني للمشكالت . إ5

 سلوب حل المشكالتوات أخط
 تحديد المشكلة:   .1

و عدم وضوحها مثل  أن المشكلة هو عدم القدرة على تحديد المشكلة قد يكو 
يحملوك فوق طاقتك وهو   ضغوط العمل قد يكون نقص التوكيدية يجعل اآلخرين 
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  ة ن يحدد مشكلتهذه المرحلة يعلم المرشد العميل أكثر.في أ اما يجعلك مضغوط
ماذا  وكيف؟ مع  ين ومتى ول أسئلة تتعلق بمن، وماذا و أجابة وتفاصيلها من خالل إ

إلى  تعليمة التفرقة بين الحقائق واالفتراضات،  وقد يكون من المفيد تقسيم المشكلة 
، يؤثر ذلك على  ةعملي متاخر إلى صل أمشكالت صغيرة مثل ليس لدي سيارة، 

 عملي.   
 :تحديد الهدف .2

واقعية مثل الحصول على تقدير او الحصول   ةحقيقأهداف فراد صياغة يتعلم األ
 . يفةعلى وظ

 عصف ذهني للحلول: .3
طرح كل بدائل الحل الممكنة  والتوقف عن السلبية في مواجهة  إلى ويشير 

 الضغوط.  
 يجابيات والسلبيات:موازنة اإل .4

ثار المحتملة موازنة األفراد بين اإليجابيات والسلبيات  من خالل اآلإلى ويشير 
هل  و والجهد المطلوب،  الوقتو اثار االقتصادية، اآلو ثار االنفعالية، للحل مثل اآل

 .ةعدم يحتاج مسايمكن أن يطبق الفرد الحل بنفسه أ
 قل السلبياتأاختيار بديل مناسب بإلى ويشير  :تيار حلإخ .5
 . لتجربة الحلإجرائية  خطة  صياغة : وتتضمن  وضع خطة عمل  .6
يقيم العميل  :   verification of action plan  نجاح خطة العملالتحقق من  .7

 .م الأهدافه في حل مشكلته وتحقيق أ   ةنجحت الخطهل 
 :رشاد القائم على حل المشكالتاإلفعالية 

 فعاليته ليس فقط في لدراسات التي استخدمت اإلرشاد القائم على حل المشكالتظهرت اأ 
يضا في  تخفيف أاليومية ولكن  ةمشكالت الحيافراد في التكيف مع تغيير طريقة األ

 ؛ في عالج االكتئاب في العديد من الدراسات  PSTالية عراض المرضية ،وقد ثبت فعاأل
رشاد القائم  فحص فعالية  اإلإلى دراسة هدفت بتركيا    Eskin et al (2008) أجرى فمثال 

في االنتحار لدى الشباب والمراهقين ، وقد  ةعلى حل المشكالت في عالج االكتئاب والرغب
نهم في  م ( 26شترك )، إةوالجامع مراهقا من المدارس  ( 46) من  ةتكونت عينة الدراس
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ظهرت النتائج أوقد .ا تقليديا معرفي ارشادإ ةالثاني ةبينما تلقت المجموعالتجريبية  ةالمجموع
 ةالتجريبية مقارن ةانخفاض درجات االكتئاب والقابلية لالنتحار في القياس البعدي للمجموع

، وقد استمر هذا التحسن لمدة  ةسن درجات تقدير الذات والتوكيديحتكذلك القبلي و  بالقياس
  عام .

 PSTتقييم فعالية إلى دراسة هدفت  Warmerdam et al(2010) أجرى وفي ذات السياق 
  ( 263عراض االكتئاب، وقد اشترك في الدراسة) أ نترنت لخفض الذي تم تقديمه من خالل اإل

ت غير الوظيفية  فعالية البرنامج في خفض االتجاهاإلى النتائج أشارت ، وقد من كبار السن
ن هذه أظهرت النتائج أكما  ،والقلق والتوجه السلبي ناحية المشكالت وتدعيم معتقدات التحكم

رشاد القائم على حل المشكالت في عالج ألثر اإلفي  ةالمتغيرات تعمل كمتغيرات وسيط
  .االكتئاب

لت فعالية  في دراستهم التي تناو    Arean et al (2010) ذات النتائج  إلى وقد توصل 
PST  التي   ةعينلدى كبار السن الذين يعانون من االكتئاب وخلل الوظائف التنفيذية، وهي ال
بطريقة حل   ارشادإ التي تلقت ةن المجموع أإلى لنتائج اأشارت وقد دوية االكتئاب، تقاوم أ

سبوع التاسع والثاني عشر  عراض االكتئاب وخصوصا في األ لديها أ خفضت المشكالت قد ان
  ا.تقليدي االتي تلقت دعم  ةارنة بالمجموعمق

في خفض   (PST)ثر أبيان إلى دراسة هدفت  Choi  et  al (2013) أجرى كما 
 من كبار السن من ذوي الدخل المنخفض (121)من  ةمكون ةلدى عين األعراض االكتئابية

اض  عر خفض أ ي ف  PSTفعالية إلى النتائج أشارت وقد  من خالل برنامج قصير المدي، 
والذي يتم   Tele PSTثر أخرى لبيان أبدراسة   Choi et al(2014)، ثم قام  االكتئاب

من خالل التليفون لدى  الذي يقدم رشاد مقارنة باإل (  Skype video call)تقديمه من خالل
( من  158)  شترك في الدراسة. إشهرأمن كبار السن منخفضي الدخل على مدى ستة  ةعين

ى درجات والستين من الذين حصلوا عل ةعمارهم بين الخمسين والخامسكبارالسن تتراوح أ 
الت رشاد القائم على حل المشكفعالية اإلإلى النتائج أشارت وقد  .في مقياس لالكتئاب ةعالي

 عراض االكتئابية.المتلفز والفردي في تخفيض األ
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دام  أثر استخفحص إلى دراسة هدفت  Lee et al(2014)   أجرى في ذات السياق  
عراض االكتئابية لدى  الت في التكيف وفعالية الذات واألرشاد المبني على حل المشكاإل

 إلى  همتم تقسيم ا( مريض254)        من ةتكونت العينوقد ، االنسداد الرئوي مرضى 
على حل المشكالت  اقائم ا  رشادتلقت إ ةومجموع ،تقليديا   رشادا  تلقت إ ةمجموع ،مجموعتين
  ة القبلي والبعدي للمجموع ينوجود فروق بين القياسإلى  النتائجأشارت وقد  ،شهر ألمدة ست 

 .عراض االكتئابية لصالح القياس البعدييبية في فعالية الذات وانخفاض األالتجر 
رشاد القائم على  أثر اإلبيان إلى دراسة هدفت   et al. (2019) Beaudreau  أجرى كما 

أفراد تم  ثالث  في الدراسةشترك بار السن ، إخفض حدة القلق لدى ك حل المشكالت في
وضعف   ةولى مشكلتها في عدم ممارسة الرياضاأل ةرشادهم فرديا، وقد حددت الحالإ

ن تعلمها لمهارات حل  أ إلى  ة الحالأشارت  ةوبنهاية الجلسة الثامن ةعيالتفاعالت االجتما
 ةاالجتماعي اهارتهن مأ فضل للتعرف على المشكالت وحلها، و أالمشكالت جعلها في وضع 

الثانية   ةصفت الحالبينما و  .في أعراض القلق املحوظ ا  ن لم يظهر تحسنأقد تحسنت و 
وفي نهاية    ،مهدر في رعاية صديق مريض اوأن  وقتها عدم وجود وقت لنفسهبمشكلتها 

قد  ف ةالثالث ةما الحال ، أاعراض القلق لديهأ اض تغير عاداتها وانخفإلى  ةالحال أشارت رشاد اإل
إلى   ةالحال أشارت لعالج، ، بنهاية اها الفوضى في المنزل وضياع الوقتنأبحددت مشكلتها 

   عراض القلق. لديها أو أ  مهارات حل المشكالت عدم تحسن
مراض النفسية رشاد القائم على حل المشكالت في عالج األباحثين لإلولم يقتصر استخدام ال

  ة لدى طالب الجامع - صورة محدودة ن كان بوإ –يضاألدى كبار السن بل استخدم 
إلى  التي هدفت Pugliese &White(2013)ففي دراسة   ؛كسابهم مهارات تكيف ونجاحإل

في   ذوي طيف التوحد على استراتيجيات حل المشكالت ةثر تدريب طالب الجامعأبيان 
ب في ربعة طالأ، وقد تم تدريب  ةالجامعي ةوالنجاح والرضا عن الحيا ةتحسين جودة الحيا

 ةمنهم تحسنا واضحا في المتغيرات التابع ثنانأظهر أتسع جلسات على حل المشكالت، وقد 
   .للدراسة

كلينيكية لحالة راشد لديه  دراسة إ  Sharma, D., & Kirmani (2016) أجرى كما 
 ةخير األ ةتعرض في السنعاما  (22)لشاب عمره  ةكاديمية ومزاجية ، كانت الحالأصعوبات 

إلى  دى به هذا أما كان قد ظلم فيها وقد  ةبسبب قضي ةفصل من الجامعإلى  دراسة من ال
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قلق  لديه االكتئاب وعدم التواصل مع الناس وال حتى مع المحامي الخاص به ، وقد صار 
وقد تم استخدام   ،نيب للذات والتشاؤمأومشاعر ت ،وخلل معرفي ،مشكالت في االنتباهمرتفع و 

والتنفس العميق وتعليم  ،حل المشكالتو التربية النفسية، و عرفي ، عادة البناء الماستراتيجيات إ 
  ة والتقدم لوظيف ،ن يحدد مشكلته و كيفية حلها من خالل البحث عن محامي جديدأالعميل 

تحسن  إلى بالفعل  ةالحالأشارت وقد ، وكيفية تحقيقهاهداف وواجبات منزلية مثل وضع األ
 .عراض لديهااأل

رشاد القائم  أثر استخدام اإلبحث إلى دراسة هدفت   Bedford et al(2018) أجرى كما 
عراض االكتئابية ، تكونت على حل المشكالت لدى طالب كليات الحربية في خفض األ

ظهرت النتائج أ، وقد ليكترونيا   لمدة ست أسابيعإ رشادا  هم إنصف ىطالبا تلق (24) من  ةالعين
عراض أ ل للبرنامج التدريبي في تخفيف ثر دا أباستخدام تحليل االنحدار الخطي وجود 

 . ةعراض ما بعد الصدموأ  رق األاالكتئاب و 
التي تناولت تحليل نتائج الدراسات   Meta anaylisوقد دعمت نتائج الدراسات التحليلة 

كساب عراض االكتئابية وإثر القوي له في تخفيف األاألرشاد خدمت فعالية هذا اإلالتي است
 &Malouff ,Thorstenssonففي دراسة  ؛تجاه حياتهم امختلف ا إدراكفراد األ

Schutte(2007)  رشاد القائم على حل  ( دراسة منشورة تناولت اإل31ائج )التي حللت نت
مراض النفسية  فعاليته في عالج األإلى ( من الراشدين  2895)  االمشكالت  وشملت عدد 

لتعلم التماسك   ةكيف فعالفراد يحتاجون استراتيجيات تن األأ ساس أوالصحية وذلك على 
حل المشكالت من المهارات  ةتجاه التغيرات التي يقابلوها في حياتهم ومهار  ةواالستردادي

  (دراسة يضا أ. و ةتعامل مع التحديات في جميع مراحل الحياالو  ،التي تعلموها حياتيةال
(Cuijpers et al,2007 ( من األ1133( دراسة منشورة وشملت )13والتي حللت ) اد  فر

فراد  كساب األفي إ  رشاد القائم على حل المشكالتاإلفعالية إلى إلى نتائجها أشارت و 
التي  شملت الدراسات الثالث    (Bella&Zurilla,2009) دراسة  كذلك، و مهارات تكيفية

نها تناولت مكوني التوجه ناحية  أكما  ، خرى أسبعة دراسات إلى  ةضاف باإل ةعشر السابق
اإليجابي  همية مكون  التوجه أ إلى نتائجها أشارت ، حيث لمشكالتالمشكلة ومهارات حل ا

 (Cuijpers et al ,2018)   أجرى للمشكالت وليس فقط مهارات حل المشكالت، وحديثا 
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ثره من خالل تحليل الدراسات  أرشاد القائم على حل المشكالت و لإل ةدراسة تحليلة ناقد
فردا      )3530 (دراسة شملت (30)عددها  وقد بلغ ،المنشورة في المجال ومقارنة نتائجها

دوية وبغيره رشاد القائم على حل المشكالت مقارنة بتعاطي األظهرت النتائج فعالية اإلأوقد 
ثر  أحجم ل قبينما بلغ أ   0.77ثر في هذه الدراسات أعلى حجم أ رشاد وبلغ أساليب اإلمن 

0.70  . 
 .على حل المشكالت رشاد القائمليق على الدراسات التي تناولت اإلتع

رشاد القائم على حل المشكالت الدراسات التي تناولت فعالية اإل يتضح من عرض       
ت ، والقليل من الدراساتخفيف من حدة االكتئاب والقلقرشاد كبار السن للإاستهدفت   نهاأ

اديمي األكفي السياق  ةالجامع طلبة و مع أرشاد مع الشباب هي التي تناولت استخدام هذا اإل
فراد مهارات تكيفية جعلتهم كساب األفي إ رشادأهمية هذا اإلإلى ، كما انتهت الدراسات 

عراض أ وهو ما حسن من  نهم مسيطرون على مشكالتهم ورفع فعالية الذات لديهمأيدركون 
نه يمكن استخدام  أ، وتفترض الباحثتان في الدراسة الحالية  الجسدية  ة االكتئاب والقلق والصح

لدى الشباب من  األمل  حباط وتحسين اإل خفض د القائم على حل المشكالت في رشااإل
كسابهم مهارات تحديد المشكالت والوعي بها ومواجهتها بدال من تجنبها وهي فروض  خالل إ

 اختبارها.إلى تسعى الدراسة الحالية 
 Academic hope:كاديمياألاألمل  ثانيا 

؛ فالحديث عن  ةجتماعية ليست حديثإ ةنسانيإ ةر كظاهاألمل  ن دراسة أ على الرغم من   
منتصف القرن  إلى نفسية تعود  ةكظاهر األمل  ن دراسة أإال األوائل الفالسفة إلى يمتد األمل 

مع ظهور علم  بحذر، و األمل   االعتقاد في حيث تناول علماء النفس والمعالجون الماضي 
في األمل  في دراسة  ةثاني ةماء النفس مر بدأ عل ،اتينيات والثمانينيفي السبعاإليجابي النفس 

فكار  ن األأ إلى نتائج الدراسات أشارت ضوء اهتمامهم بالضغوط والتكيف وخصوصا حينما 
إدراك  وتدعيم الذات و اإليجابية ن ، وأ ةالسلبية ترتبط بالمرض واحتمالية الشفاء المنخفض

 . (Synder,2000b)والنجاح  ةالنفسي ةالسيطرة يرتبط بالصح
في   ة ول من طور نظريهو أ  Snyder(1989,1999,2002,2005)ن نظريا كانلك  

خطاء، اد بعد ارتكابهم لألر التي يذكرها األف Excusesعذار لأل ةدراستأثناء وذلك  األمل
في االبتعاد عن   ةالنفسي ةعذار بالرغبوهم يبررون األ الستجابات المفحوصين ةتحليلأثناء و 
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هو  األملن نيدر أس رأى .هدافبينهم وبين تحقيق األ ةالمسافالسلبية، وفي تقليل  ةالنتيج
هم وكيفية التفكير هدافثم بدأ سنيدر في سؤال الناس عن أ  عذار . عطاء األخر إلالوجه اآل

 مل. سفر ذلك عن صياغته لنظرية األ، وأاليهفيها والوصول إ
ة على احساس  مبنياإليجابية  ةمن الدافعي ةنه حال على أ األمل Snyder(2002) عرف  

 pathwaysوسبل    Goal –directed energyهداف لأل ةأو الطاقة الموجه رادةباإل
هداف مكانات انتاج سبل لتحقيق األالفرد إلإدراك ، وهو بذلك هدافلتحقيق األمعرفية 

 (p.249) الستخدام هذه المسارات في تحقيق االهدف ةوالقو   رادةمع ادارك اإل ةالمرجو 
 (Hope model, Synder,2002)نموذج االمل: 

 -هي:لها مكونات ثالثة  ةخاصية عقلية معرفي األمل سنيدر أن يري 
 . Goalsهداف:األ .1

وهي بمثابة المستهدفات العقلية والتي تكون في  األمل  الهدف هو المكون المعرفي لنظرية 
وقد ، Verbal descriptionsاو وصفات لفظية    Visual imagesشكل صور بصرية 

هداف  من األ وهناك نوعان ة او غامض ة، محددمدىقصيرة المدى او طويلة الهداف األتكون 
،  ةالول مر  ةان اشتري سيار  ة، مثل فكر Approach goalsالدنو أهداف وهي   ؛المرغوبة

لحصول على المركز االول بعد  التقدم في النجاح كاموجود اصال أو االحتفاظ بهدف او 
وهو    Avoidance goalsالتجنب او المنع أهداف ايضا الحصول على تقدير امتياز ، و 

 منع نفسي من الرسوب.ن تقع مثل أن أأحداث سلبية قبل أ تجنب
(Synder,2002,p.249) . 

األمل  المكون الثاني في نموذج  Pathways Thinking :  التفكير في السبل  .2
ان   يجبهداف سنيدر هو كيفية تحقيق االهداف، ولكي تتحقق األ ة الذي صاغ

يدرك االفراد وجود طرق لتحقيقها والتي تبدأ على المستوى العقلي ايضا من خالل  
 واليقين في نجاح هذه ةهدف مع الثقتفكير االنسان في طرق لتحقيق ال

 ,p.250. (Synder,2002)الطرق 
وهو ما  هداف نهم قادرون على انشاء طرق عملية لتحقيق هذه األكما يجب أن يقتنع األفراد أ

مثل   ةداخلي ويكون في شكل رسائل ،  Pathway thinkingعليه التفكير في السبل يطلق 
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  ة العالي يسهل عليهم تصور طرق عديداألمل  فراد ذوي ، واألللتفوق  ة سوف اجد طريق
أثناء راد اآلملون من هذه الطرق ويعدل األفي، على المستوى العقلهداف ومختلفة لتحقيق األ

 .  (Synder et la,2005,p.290)هداف تقدمهم في تحقيق األ
،  هدافلبلوغ األ ةلتوليد مسارات فعال ةوفعاليت ةالفرد لكفاءتإدراك ويمثل التفكير في السبل 

 .(Ward et al, 2017 )صل لهدفي  أل  ابمعنى انا استطيع أن أجد طريق
 Agency Thinking)االعتقاد في القدرة على بلوغ االهداف( اإلرادة والقوة .3

وهو المكون   ةالمرجو هداف األإلى مكانية استخدامه لطرق وضعها ليصل د إلالفر إدراك هو 
العقلية للبدء واالستمرار في مسار معين لتحقيق  ةوهي بذلك الطاق األمل  الدافعي في نظرية 

عقلية لبدء النشاط   ة والعالقة بين وجود طاق (Snyder,2002,250-251) ةنتيجه مرغوب
ووجود الطرق يقوي   ،يجعل الفرد يفكر في طرق  ة فوجود طاق، ةتقاعلي ة ووجود مسارات عالق

التي تعطي للفرد دافعية البدء في السعي لتحقيق  willرداه هنا هي اإل ة، والقو  ةهذه الطاق
 (Ward et al ,2017,p.100)االهداف

فكار االستدالل الذاتي حول البدء والتحرك واالستمرار في طريق تحقيق ويعكس هذا المكون أ
ن أستطيع أ :منها ةداخليالعبارات الثل م افكار أالمرتفع األمل  فراد ذوي ف ويكون لدى األالهد

 (Synder,2005,p.295)  . حدألن يوقفني و فعل ذلك أ
من مرحلة ما قبل الحدث حينما يقيم الفرد يبدأ األمل  ن أ  Snyder(2002)ى  وقد رأ  
نتقل ي، ثم  الذهني هنتباهتجذب ا افإنه ةتيجهمية هذه النفإذا شعر الفرد بأ ،ةنتائج المتوقعال

يقيم الفرد التي وهي مرحلة االهتمامات اللحظية و  حداثعواقب األمرحلة تحليل إلى الفرد 
ط يللبدء وتنش ذلكو  للمعلومات ةستمرار المعالجة الذهنيال الهدف المرجو يستحق  فيها ه

بارات ذهنية مثل  ا الفرد في صورة عجابية يترجمهتتولد انفعاالت إيثم والمسارات،  رادةاإل
رسم سبل تحقيق  يضاأو  رادةتعمل على تقوية اإل -نا مستعد للتحديأ، مر شيقسيكون األ

  .(المسارات)هداف األ
مل  اآلفراد ذوي التفكير لكن األ قد يقابل ضغوطا،هداف سعي الفرد لتحقيق األأثناء وفي 

Hopeful thinking وعندما  ،من خطط العمل ا  تطلب مزيدي ا  ينها تحدليها على أينظرون إ
وعندما يتحقق الهدف فإن   .بالتناوب اإلرادة والمساراتفكار ر أاوز الفرد الضغوط تستميتج
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كثر عمومية  أخرى وتصبح نظرة الفرد األهداف األ النجاح تؤثر في قيمةفكار أ و  مشاعر
(Synder 2002,p.255) )   

؛ يشمل الدمج بين هذه المكوناتمل  اآلفكير ن التأعلى  (Synder et al,2005)ويؤكد 
الهدف،  إلى توجهني  ة، وأن لدي طاقسلكهاأجد مسارات ن أأستطيع أني أدرك أن أفيجب 

  رادة واإل ة حساس بالقو تحفيزية دافعية مبنية على إ ةبانه حال  األمل  وينسجم هذا مع تعريف 
  ، قة بين المكونات تفاعليةوالعال هداف ومسارات لتحقيق هذه األ ،لتحقيق هدف ةوالطاق 

د من سبل والتي بدورها تولد تفكيرا في مزي رادةواإل ةفتصور وجود مسارات تزيد من القو 
تكون توليدية  هداف فكار في قوة ومسارات تحقيق األفإن طبيعة األهداف.وبهذا تحقيق األ

  .تحقيق الهدفأثناء ونمائية 
ن أى أنه رأ ساس ، إالمعرفي في األمل هو تصور سنيدر لألن تصور أوعلى الرغم من 

ة  مكانيوإأهداف فراد لوجود ك األار ير فإدللتفك ةتي كنتيجهناك دورا لالنفعاالت ولكنها تأ
الهدف وتخطي العوائق يولد هذه   ةلتقدم ناحيأ ن أ، كما يجابيةإتحقيقها يولد انفعاالت 

االنفعاالت  رأى أن ن سنيدري أأ(، (Synder et al,2005,p.297اإليجابية االنفعاالت 
 Ward et al 301 )للسعي لبلوغ الهدف ةتي كنتيجنه يأوإ األملمكون من مكونات 

,2017, p. ) 
دث وفيه تكون هناك يمر بعدد من المراحل وهي مرحلة ما قبل الح  اآلملوبهذا فإن التفكير 

همية فإذا كانت درجة األ ، على المستوى العقلي  Outcome valueهمية لقيمة المخرج أ 
التي  مرحلة تحليل نتائج الحدثإلى فإنها تتطلب االستمرار في االنتباه فيتحرك الفرد  ةكافي

، فإذا ما نجحت مساعي الفرد  ادة والتفكير في سبل تحقيق الهدفر يتفاعل فيها التفكير في اإل
(  حسب درجة النجاح في تحقيق الهدف  ة و سلبيدف فإنه تتولد انفعاالت)ايجابية ألتحقيق اله

والقدرة على تحقيقها هداف فراد لمسارات تحقيق األاألإدراك والتي تؤثر من جديد على 
((Synder,2002,p.259 

 )WamplerWard & ,2010,( األمل   نموذج
تمد عليه ساس النظري الذي يعتعد األاألمل  في   Synderن نظرية أوعلى الرغم من 

 WamplerWard & , (2010) لرميوارد و فراد، طور الباحثون في تناولهم لألمل عند األ
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إيمان وشعور بأن النتيجة  وأ ، معتقد  نهأعلى األمل  إلى تنظر األمل  ي ف ةجديدنظرية  
  .المرجوة ممكنة

األمل   سريين حول تحليل كيفي الستجابات معالجيين أ وقد بني الباحثان نظريتهم في ضوء
نظريته في ضوء تحليل استجابات سنيدر الذي جاءت  في عملية العالج وذلك بخالف

 Ward et al,2017عذاره حول كيفية إعطاء األصيمفحو 
 -هي: ةربعله مكونات أاألمل  ن  أ Ward., & Wampler رأىوقد 

سيزيد وينقص باعتقاد الشخص   األمل أن  إلىشير وت  Optionsالخيارات  .1
 ها.والنتائج التي يريدهداف  األإلى بوجود خيارات يختار منها للوصول 

إلى  شير د سنيدر، وتعن ة والقو  رادةماثل مكون اإلوهي ت  Actionsفعال األ .2
ن لديه القدرة على تحقيق النتيجة المرجوة ، وأنه مستعد للعمل من أالفرد  اعتقاد

 أجل تحقيق النتيجة.
ق ن الهدف سيتحقأتدعم  ةدلة فعلية ملموسأإلى وتشير  Evidencesدلة األ .3

 لماضي مثل تحقق هدف مماثل في ا
خرين  تواصل الفرد مع اآلإلى ويشير ,Communication  االتصال  .4

 . (Ward and Miller ,2010)وتجاربهم
اصل مع من الماضي والتو  ةدلة عن سابقتها في بحث الفرد عن األوتختلف هذه النظري

كما في نظرية   حداثلأل ةها نتيجاالنفعاالت على أنإلى ال تنظر  نهاأخرين وتجاربهم كما اآل
 Ward et)للفرد ةرتبط بالتقييمات المعرفيال يلألمل  هناك انفعاالن سنيدر ولكن تعتبر أ
al,2017,p.304) 

بحث الصدق التكويني لمقياس تم بناءه إلى بدراسة هدفت   Ward et al(2017)وقد قام 
باستخدام     r & Wampler Wardوالتي افترضتها نظرية  ةربعت األفي ضوء المكونا

عن خمس   التحليل سفربل أ ةربعلم يثبت وجود المكونات األ ،لعاملي االستكشافيالتحليل ا
قد    Able and Willing العديد من بنود القدرة والعزيمةن أ وقد اتضح  ،مكونات مرتبطة

تشبعت بعض فعال، كما تشبعت بنود التواصل على عامل واحد ، و تشبعا على عامل  األ
والخيارات  ةعامل رابع تشبعت عليه بنود من القدر ر ظهعامل للخيارات، و البنود على 

قام الباحثون  ثم ، رادةدلة والقدرة واإلامل خامس تشبعت عليه بعض بنود األعيضا أ، و رادةواإل
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فردا الختبار نموذج  (800)من  ةمكون ةخرى باستخدام التحليل التوكيدي على عينأبدراسة 
 .وهكذا افتقر نموذج ةمقبول ةت موائممعامالإلى النتائج  أشارت مل وقد  رباعي لأل
(2010) Ward, & Wampler  ن الصدق  ثبت حتى اآلمبريقي حيث لم يإلالصدق اإلى

ولذا تبنت الباحثتان في الدراسة الحالية نموذج سنيدر في بناء  التوكيدي لهذه االفتراضات
 في الدراسة الحالية. األكاديمي األمل  مقياس 
 كاديمي:األاألمل  
كاديمية ،ويؤكد األهداف رادة ومسارات لتحقيق األوجود إإلى األكاديمي  ألملايشير 

(Synder et al, 2005)  والذي من  األكاديمي في السياق  على أهمية التفكير اآلمل
هداف يجاد مسارات متعددة لتحقيق األفي إمكانياتهم كهم إلدراخالله يدعم الطالب من إ

يجعل   ن التفكير اآلملهداف، كما أحقيق األر في تمع وجود دافعية لالستمرا ةالمرجو 
 . وال يلتفتون للمشاعر السلبية  ةالطالب يستمرون في المهم

 الدراسي المرتفع فمثال  انتهت األداء باألكاديمي األمل وتؤكد نتائج الدراسات على ارتباط  
لتعليمية والمهارات ااألمل  تناولت العالقة بين التي   Sung et al (2012)دراسة  

كأحد  ادة ر ن اإلأإلى   ة( من طالب الجامع132)  ةعينة مكون والمخرجات التعليمية لدى
 بالمهارات والمخرجات التعليمية لدى الطالب. تقد تنبأمكونات األمل  

من خالل دراسة   ةنتائج قريبإلى   Drysdale &McBeath(2014)كما توصلت دراسة 
بحث العالقة  إلى الب الجامعة ، وقد هدفت الدراسة ( من ط1224من ) ةعينة كبيرة مكون

األمل  نتائجها ارتباط أشارت فعالية الذات ومهارات االستذكار وقد و األكاديمي  األملبين 
 بمهارات االستذكار.

 التي تناولت العالقات Sezgin&Erdogan(2015)دراسة  أجريتوفي ذات السياق 
النجاح، وقد  إدراك وفعالية الذات و األكاديمي تفاؤل لوابين األمل    ةوغير المباشر  ةالمباشر 

  ة وجود عالق إلى النتائج أشارت وقد  ،المعلمين في تركيا ( من 600اشترك في الدراسة )
 .النجاح لدى المعلمينإدراك لذات و وبين فعالية ااألكاديمي األمل  بين   ةدال ةيجابيإ

الوظيفي األداء  فياألمل  ؤثر تناولت كيف ي التي Valero et al (2015) دراسة كذلك
(  590من ) ةمكون ةوذلك لدى عينوفعالية الذات  ةوالمعتقدات المهنياإليجابية واالنفعاالت 
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يجابيا رتبط إقد ا أن األمل إلى النتائج أشارت وقد  ،من المراهقين الملتحقين ببرامج تدريبية
 .  الوظيفياألداء وب ةبالدافعي
  ة تناولت العالق ةمستعرض دراسة Feldman &Kubota(2015)أجرى  ياقات السوفي ذ

،   ةمن طالب الجامع ا( طالب89دراسة )وفعالية الذات والتفاؤل  وقد  اشترك في الاألمل  بين 
األمل   أن إلى النتائج  أشارت وقد  ،سلوب تحليل المسارعتمدت الدراسة على استخدام أ إ 

بالمعدالت  ةبصورة مباشر األكاديمي األمل االكاديمي، بينما تبنأ ألمل اقد تنبأ ب ة عام ةبصف
 كاديمية.للطالب وفعالية الذات األ ةالتراكمي

تناولت التفكير  التيSharabi &Sade&Margalit(2016)  دراسة أجريتفي ذات السياق 
  ، وقد ذوات صعوبات التعلموفعالية الذات لدى الطالبات  ةاآلمل والتفاؤل والتماسك والوحد

وقد   ،كلية التربية -ةلجامع( من طالبات ا 178من)  ةمكون ة ة  عيناشتركت في الدراس
على من لديهم مستويات أ  توبات التعلم  كانن الطالبات ذوات صعأإلى النتائج أشارت 

 واستراتيجيات التكيف التجنبية. ةالوحد
تم  ةعينة من طالب الجامععلى دراسة طولية  Marques et al (2017) ى أجر كما 

بحث  العالقة بين  إلى ، وقد هدفت الدراسة لتحاقهم بالكلية وحتى تخرجهمانذ تتبعهم م
وفعالية األكاديمي نخراط واالاألمل  التسجيل في المقررات والمعدل التراكمي للطالب و 

يجابيا بعدد المقررات التي سجل فيها رتبط إااألمل ن أإلى النتائج أشارت وقد الذات، 
هو المتغير الوحيد   األملخير كما كان كمي لهم في العام األالمعدل الترايضا بأ،  و الطالب

 ثر مستقل ودال في التنبؤ بعدد المقررات. أالذي له 
دراسة تم   ( 23بدراسة تحليلة تناولت تحليل لنتائج ) et al(2018) Yotsidiوحديثا قام 

واع من  نأثالث إلى وهي جوجل وسكوالر وسكوبس وقد تم تقسيمها  ةنشرها في مواقع علمي
 -:  الدراسات

 .األكاديمي األداء ب  ةوعالقتاألمل  دراسات تناولت  .1
 .ببيئة العمل  ةوعالقتاألمل  دراسات تناولت   .2
  .بمتغيرات مهنية ة وعالقتاألمل  ودراسات تناولت   .3
والوظيفي  األكاديمي األداء يلعب دورا مهما في األمل  ن  أ إلى نتائج الدراسة  أشارت وقد 

 . األكاديمينجاز إلالمعدل التراكمي للطالب وبابل ويتبنأ ب
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 Lopez etالطالب ومنها دراسة  لدى األملخرى تناولت بعض الدراسات بناء أمن ناحية  
al. (2000),   النفسية  ةوالصح ةوالرضا بالحيااألمل التي تناولت فعالية برنامج لدعم

طالبا، وقد   (31) ت الدراسة، وقد شملةلدى طالب المدراس المتوسطاألكاديمي نجاز إلوا
التجريبية في متغيرات الدراسة في القياس البعدي  ةداء المجموعتحسن أإلى النتائج أشارت 

 وبعد مرور عام ونصف على الدراسة.  
نتائج قريبة في دراستهم  إلى   HethertonAndrew, Coates , (2008) كما توصل

هداف خالل تدريبهم على تحديد األ فراد منالنفسية لأل ةتحسن الصحإلى التي هدفت 
، ةدواح ةثالث جلسات لمدة ساع تكون من والتخطيط لتحقيقها من خالل برنامج قصير

 التي تلقت هذا البرنامج. ةداء المجموعتحسن أإلى النتائج أشارت وقد 
والمعدل  األكاديمي خراط بفعالية الذات واالناألمل  ارتباط  ويتضح من نتائج الدراسات 

المنخفض يعتبرون األمل  صحاب هذه النتائج في ضوء أن أ يمكن تفسير و اكمي، التر 
المرتفع الضواغط عوامل  األمل   ريق تحقيق الهدف، بينما يعتبر ذووالضواغط عقبات في ط

المرتفع حتى في  األمل  ن ذوي كما أ  ،لتحقيق الهدف ةديلساليب بأتحدي تدفعهم للبحث عن 
 ة مكانهم استخدام التغذييكون بإ مشاعر السلبية التي يخبروهاهدافهم والحالة عدم تحقق أ 

 نهم يستخدمون استراتيجياتكما إ، افهدفي تحسين خططهم وسعيهم لتحقيق األ ةالراجع
ية في مواقف التعلم  لماعات التربو إلاإلى فضل ، وينتبهون أة المرجو هداف لتحقيق األ ةمختلف

 (Synder et al,2002) واالختبارات.
األمل   برامج تدريبية لحفز من الدراسات هي التي تناولت لرغم من ذلك فالقليل وعلى ا

همية أ إلى شار أقد  (Synder et al,2005)ن كانإكاديمي، و وصا في السياق األوخص
لديهم  من خالل مل  اآللزيادة التفكير  المنخفض ومساعدتهماألمل  تحديد الطالب ذوي 

  .ولى بالجامعةيع األساباألفي  يتلقاها الطالب برامج 
 وحل المشكالت:األمل  العالقة بين 

رشاد القائم على حل  إلن هناك عالقة منطقية بين اأتفترض الباحثتان في الدراسة الحالية    
 المشكالت 
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رشاد القائم على حل المشكالت هو التعرف على  أساسيات اإلمن  ألن ذلك   ،األملبناء و 
والفرق بين صياغة   ،األملساس أكرها  والهدف هو ( بوضوح وذة)حل المشكلهداف األ

تم صياغة الهدف  تاألمل  نه في نظرية أهو األمل  نموذج و حل المشكالت أثناء الهدف 
 رشاد القائم على حل المشكالت يتم تشجيع العميل على التصريح بهدفه. عرفيا بينما في اإلم

التفكير في طرق لحل  من ناحية اخرى يتضمن حل المشكالت مساعدة العميل على 
ويعبر ذلك عن مكون التفكير في المسارات في نموذج   ، المشكالت والموازنة بين الطرق 

 مل .سنيدر لأل
وحل المشكالت كما  األمليجابية بين إ ة عالق إلى نتائج الدراسات االرتباطية  ت شار أوقد 

حل المشكالت  التي تناولت الفروق في القدرة على  Chang (1998)ـدراسة مبكرة لأشارت 
المرتفع لديهم قدرة األمل  ن اصحاب أإلى وانتهت نتائجها  األملبين مرتفعي ومنخفضي 

 متغير منبؤاألمل  ن كما أ ة على حل المشكالت والتكيف مع المواقف الضاغط ةمرتفع
   .والر ضا االكاديمي ،مشكالت االكاديميةمشكالت والتكيف مع القدرة على حل اللبا

(Chang,1998, in Synder et al,2005, p.262) 
 Mastery Beliefs versus  ثالثا: معتقدات التمكن والسيطرة في مقابل معتقدات العجز

Helplessness Beliefs  
والتحكم  ,   masteryبالتمكن  أكد علماء النفس على أهمية الشعور ةخير في السنوات األ

ويقصد  ،   (Bandura,2001)  ئجوثقة الفرد في السيطرة على النتا controlوالسيطرة 
سؤال هل يمكنني أن   الفرد لمقدار  سيطرته على النتائج، وهي إجابةإدراك بمعتقدات التمكن 

 (O’Donnell,2011,p.147) ن النتائج ال يمكن توقعهاأم أ انا بذلت مجهودنجح لو أأ
على    Mastery Beliefsمعتقدات التمكن   Timmer & Aaerson(2003)وقد عرف 

  ة نها تشمل  تقدير الذات والثق وذكرا أ ير في النتائجمشاعر الفرد حول قدرته على التأث نهاأ
دارك السيطرة على  تحكم في النتائج والتي يقصد بها إثم مشاعر ال، في الذات 

 p.645 perceived internal controlالنتائج
إلى  شير تفالثانية  بين فعالية الذاتعتقدات التمكن و بين م  O’Donnell(2011)ويفرق 

ىبينما معتقدات  ةو مهمأستطيع وهي التي تحفز الطالب للبدء في نشاط أجابة سؤال هل إ
 (p.147)حصل عليه أتحكم في التقدير الذي سي مدى أأإلى جابة سؤال لتحكم هي إا
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معتقدات التمكن من إلى نه يمكن النظر أ Lachman and Weave . (1998)شارأوقد 
 وهما: جانبين

في تحقيق   effectivenessثير أوالت ةحساس داخلي بالفعاليإوهو   Mastery:.التمكن1
   .هدافاأل
امل التي تقع خارج وهي معتقدات الفرد عن العقبات والعو  :  Constraints. الحدود 2

  .Lachman, (In E(2006هدافه. أ وتتدخل في تحقيق  ةتحكم
 Mastery Orientedإلى و العجز أكن الطالب وفقا لمعتقدات التم باحثون ويقسم ال

students   نفسهم ومن  للعمل ليحسنوا من أ ة طاق ةالراجع ةمن يستمدون من التغذيوهم
وهم   Helplessness- oriented studnets، وبين استراتيجيات حل المشكالت لديهم 
قدرتهم على تغيير  وال يثقوا فيمون قدراتهم و من ينهارون عند الفشل ويل

   ,O’Donnel et.al).(2011,148ئجالنتا
إلى  ليشيروا  learned helplessnessكما استخدم الباحثون مصطلح العجز المتعلم   

لم بدون وجود طريقة  لتوقع األ هشراطو الحيوان عندما يتم إأد االنسان تحدث عن ةظاهر 
لكائن  توقف ادفع النتائج السلبية ي د من المحاوالت من عدم القدرة عنوبعد عد ،للهروب منه

نه  أعتقاد الكائن الحي لذلك ال ةلم حتى ولو كانت هناك فرصلتجنب األ ةالحي عن المقاوم
 نه عاجز أال يملك السيطرة وال يتحكم فيما يحدث له فيفكر ويشعر ويتصرف على 

)C Ackerman, 2018 , 2017 cited in(Cherry 
فراد  نه حين وضع األأ  Seligmanيضا فقد وجد أنسانية إ  ةوظاهرة تعلم العجز هي ظاهر 

(   ةصوات مزعج)ضوضاء وأ ةسلبي ةفي ظروف تجريبية ال يستطيعون فيها تجنب ظاهر 
فيها  يستطيعون  ةظروف جيدإلى بعد أن تم نقلهم بسبب عطل في زر خفض الصوت، ثم 

 ستسلموا للظروف السلبية او  ة فراد  توقفوا عن المحاولالمتغيرات السلبية فإن األتجنب هذه 
ويظهر ذلك انفعاليا في شكل  ،ن الظروف ال يمكن تغييرهامنون أيؤ صاروا معرفيا  ألنهم

 (In Ackerman Courtney,2018)مشاعر قلق واكتئاب 
تصورات  انهلعجز بأوفي ضوء ذلك تعرف الباحثتان معتقدات التمكن في مقابل معتقدات ا

لظروف  ثير في ا أها وقدرته على التتائج التي يريدحول قدرته على تحقيق الن ةالفرد المعرفي
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  ة كن عن  مصطلح فاعليوبهذا تختلف معتقدات التم ،لظروففي مقابل عجزه واستسالمه ل
حكم الفرد على ذاته وقدراته التي تسمح له بتحقيق  وقصد بهاشار اليه باندورا الذات الذي أ

  .ر في الظروفثيأعلى قدرته على التهدف معين بينما معتقدات التمكن هو حكم الفرد 
 عتقدات التمكن:همية مأ 

النفسية  ةوالصح اإليجابية  ةمعتقدات التمكن عند األفراد وذلك الرتباطها بالحالباهتم الباحثون 
 ةولكونها من مكونات الدافعي ةعام ةبصف Psychological functioningالنفسي األداء و 

 خاصة.  ةبصفاألكاديمي داخل المجال 
سيطرته  الفرد لإدراك  نبأهمية معتقدات التمكن أ  Thompson& Kyle( 2000)وقد فسر  

يغير المعني االنفعالي  الذي يمر به حتى ولو كان مرضا عضويا الموقف الصعب على 
تحديات التكيفية  لمقابلة  ةدارك التحكم يعمل كإمكانيكما  أن إ، (p.138)السيئة  ةللخبر 

 (  al Lachman.  et.(2011, بالعمر ومنها المرض ةالمرتبط
التي     Timmer &Aartsen(2003)وقد دعم ذلك العديد من الدراسات ومنها دراسة   

 Productiveفراد جية لألنتاإلا ةنشطاأل العالقة بين معتقدات التمكن وبين تناولت
activities   وقد قام  التطوعية والتعليمية  ةنشطفي وسط العمر ومنها االشتراك في األ
، ةتمام األعمال،والمثابر لمبذول إل، والجهد اةم  تقدير الذات، ومعتقدات السيطر الباحثان بتقيي

تقان كما يقاس بتقديرات الذات إلو اأن التمكن أإلى النتائج أشارت  وقد. ة واالستعداد للمبادأ 
 ا منبئامتغير  ة ستعداد للمبادأ يمية بينما كان اال التعل ةنشطلم يرتبط باالشتراك في األ  ةوالسيطر 

 االشتراك في األنشطة.ب
 ستمرت خمساو  et al Infurna(2011) أجراها طولية هذه النتائج دراسة  لكن اختلفت مع

مع التقدم في   ةالصح و التحكم إدراك الدينامية بين  ةفحص العالقإلى وهدفت  ةسن ةعشر 
 عاما، (54)عمارهم أ فردا  متوسط  (3602)من   ةمكون ةالعمر، وقد اشترك في الدراسة عين

، وقد أظهرت  ةوالصح ةالسيطر إدراك ثنائية االتجاه بين  ةوجود عالق وقد افترض  الباحثون 
 فراد بعد عمرلأل ةالبدني ةالصحبقد تنبأ   Control perception ةالسيطر إدراك النتائج أن 

 .وليس قبل ذلك ( 65)   
هام ستقييم إإلى راسة هدفت د  Sherman & Cotter(2013) أجرى في ذات السياق 

بعض المصادر النفسية مثل التفاؤل والتشاؤم ومعتقدات التحكم في الصحة النفسية لكبار  
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من  شرائح عمرية     (160)سلوب المستعرض لعدد وقد اعتمدت الدراسة على األالسن 
أن األعراض االكتئابية وتقدير الذات المنخفض والرضا   وقد أشارت الننائج إلى  ،مختلفة
 ر مباشرة من خالل معتقدات التحكم.فاؤل والتشاؤم بطريقة غيبالت تأثرت ةبالحيا

وخصوصا في األكاديمي همية معتقدات التمكن والسيطرة في السياق خرى تتضح أ أ ةمن ناحي
يتعلم الطالب العجز  فقد  ،كمكون من مكونات الدافعية داخل بيئة التعلم ةالجامع

Helplessness بالرغم من ةرات منخفضلى تقديو حصل عأ ةإذا تكرر عدم نجاح    
من الفشل ثم معتقدات العجز التي   ةمفرغ ةيدخل في دائر ف ،دراكه لقيامه بمجهود مناسبإ

فراد المجهود لتحقيق النجاح العتقادهم  مزيد من الفشل بسبب عدم بذل هؤالء األإلى تؤدي 
هذا العجز  وقد يحدث   .وهكذا لديهم، تقدات الفشلدعم عدم النجاح معثم ت نهم عاجزون،أب

وإلي تقدير الطالب لذاته  وربما ينسحب على   ،المقررات ةبقيإلى في مقرر ما لكن ينتقل أثره 
 السياق تناول  هذا في  ، (O’Donnell,2011,p.148) ةعام  ةبصف ةنظرته للحيا

Aspinwall& Richter(1999)  العالقة بين التفاؤل ومعتقدات التمكن وبين عدم االنخراط
هام التي ليس لها حل في وجود البدائل لدى الطالب حيث  طرحت الدراسة  السريع في الم

فراد في  تساؤال بشأن المعتقدات المفضلة عن الذات وعن المستقبل وعن درجة تحكم األ
وال تجعل األفراد   ،حداث التي تشكل قدرة الفرد على التعرف على ما ال يستطيع تحقيقهاأل

عطي المفحوصون سبع مهام ال يمكن  ، وقد أ  ةلمستحيلاهداف يضيعون الوقت والجهد في األ
يمكن حلها ، وقد تم مقارنة الجهد المبذول في حل هذه المشاكل لدى   ةمهم(14)حلها، ثم 

ن  أ إلى النتائج ي وقت محدد ، وقد أشارت من طالب الجامعة  ف (96)من  ةمكون ةعين
وقفوا عن محاوالت حل المسائل  وتفاؤل قد ت ةلديهم معتقدات تمكن عالي تالطالب الذين كان

خرين في حل المشكالت التي يمكن فضل من اآلهم كان أأداءن أو  ، التي ال يمكن حلها
أن األفراد المرتفعين في معتقدات التمكن والتفاؤل يستطيعون إلى وتشير هذه النتائج  ،حلها

 .التي يمكن تحقيقهاهداف تركيز اهتمامهم وجهدهم في األ
ومنها  ؛بحث معتقدات الدافعيةإلى دراسة هدفت  Pomerantz&Wang(2009) أجرى كما 

 ةمكون ةالمبكرة من خالل تتبع عين ةالمراهقمرحلة  في لدى طالب المدارس معتقدات التمكن  
، وقد  والصين  لمدة عامين بالواليات المتحدة االمريكيةمن طالب الصف السابع  (825)من 
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 ةا لدى العينبمرور الوقت وخصوص ةتمكن والدافعيانخفاض معتقدات الإلى النتائج أشارت 
ت هذه المعتقدات بالتقديرات الدراسية للطالب من البلدين في نقاط النمو مريكية  لكن تنبأاأل

 الدراسة الطولية . أثناء  ةالمختلف
  دور بحث إلى دراسة هدفت  Komarraju&Nadler(2013) أجرى وفي ذات السياق 

في التنبؤ وادارة المصادر  ةاتيجيات المعرفية وما وراء المعرفيالتوجهات الدافعية واالستر 
أشارت  ، و ة( من طالب الجامع407نة الدراسة  من )تكونت عي كاديمي، وقدنجاز األباإل

االعتقاد بأن الذكاء فطري وال إلى قد مالوا  ةفعالية الذات المنخفضن ذوي أإلى النتائج 
الحصول على   تمكن ومنهاأهداف  ملديه تكان ةعفعالية الذات المرتف ، بينما ذوويتغير
الطالب قد   ن هؤالءأو  ،تتعلق بالحصول على تقديرات مرتفعةأهداف ، والتحدي و  ةالمعرف

عن الذات تولد  اإليجابية المعتقدات  ن على أ، وتدل هذه النتائج استطاعو مراقبة الذات
 . اإلنجازإلى تؤدي بدورها  واستراتيجيات تنظيم الذات والتي ةفي المثابر  ةرغبو  ةدافعي

ات والمعتقد ةتناولت دور الخصائص الشخصيراسة د  Sorrenti et al  (2017)كما أجرى 
 ناحية التمكن  ةالمدرسية  في التنبؤ بالتوج ةوجودة الحياكاديمية مثل فعالية الذات األ

Master orientation طالب  من  (196)من ةوقد تكونت العين ،في مقابل العجز المتعلم
ح على الخبرات  واالنفتا ةن االنبساطيأإلى النتائج أشارت ، وقد يطالياة بإالمدارس المتوسط

كن وسلبيا بمعتقدات طرديا بفعالية الذات االكاديمية ومعتقدات التم والقبول  قد ارتبطوا
كاديمية تلعب ن الخصائص الشخصية والمعتقدات األسفر تحليل االنحدار عن أ، كما أالعجز

 .ا  في تفسير سلوكيات التمكندور 
 معتقدات العجز والتمكنو بين تعلم الفرد استراتيجيات حل المشكالت  ةالعالقة المفترض

تم ن معتقدات التمكن في مقابل معتقدات العجز ض الباحثتان في الدراسة الحالية أتفتر  
ج السلبية فتقبل ن يدفع عنه وقوع النتائشراط بمعنى أن الفرد لم يستطع أتعلمها بطريقة اإل

ن يغير من معتقدات العجز  وفي ضوء ذلك فإنه يمكن للفرد أ ، هالفشل وصار ال يحاول دفع
ته وهو ما يتم التدريب لمشكال ةيجابيدات التمكن إذا تعلم احتمالية زيادة النتائج اإلويزيد معتق
في مقابل كتر ها مميزات أسلوب حل المشكالت من خالل اختيار البدائل التي لعليه في أ
ن  من خالل تعليمه أ ائج السلبيةمن خالل تغيير توقعات الفرد للنتيضا قل، وأسلبيات أ

فضل  تحديدها جيدا وتحديد طرق الوصول إليها واختيار أ ذا تم  إيمكن تحقيقها هداف األ
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رشاد القائم على  نموذج اإل صحابويؤكد ذلك ما ذكره أ ،في تحقيق الهدف ةالطرق والمثابر 
 )  Self Controlساس كمحاولة لتيسير الضبط الذاتيفي األ   نه صممأمن     التحل المشك

D’Zurrila&Nezu, 2010,p.197) 
معتقدات و عالقة بين القدرة على حل المشكالت نتائج الدراسات إلى الأشارت وبالفعل    

رشاد القائم على حل  ن استخدام اإلأإلى   Choi et (2013)فمثال توصل ؛التمكن
م  ا دستخاالقدرة على فراد ـ ولكنه يكسب األعراض االكتئابيةال يقلل فقط من األ المشكالت

  ة فراد في المواقف الضاغطوالتي تشير إلى ما يقوم به األ ة والشخصي ةالمصادر االجتماعي
عندما يتطلب األمر تنظيما للذات وضرورة استخدام استراتيجيات حل مشكالت شخصية 

   الذاتي. وتشمل فعالية الذات والتحكم 
فراد يكون األ رشاد القائم على حل المشكالت تغييرا فيالتي يحدث بها اإل ةن الطريقأكما   

على ما يحدث لهم والتفكير الوظيفي القائم على ا بأنهم مسيطرون راككسابهم إدمن خالل إ
ن  أ وهو ما يستدل منه على  .(Ward& Wampler,2010)يضا تقليل القلقأو  ،التفاؤل

وهو  األكاديمي  األملفراد على حل مشكالتهم قد يرفع من معتقدات التمكن و تدريب األ
 اختباره.إلى عى الدراسة الحالية افتراض تس

 فروض الدراسة : 
جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  تو  -1

 التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس األمل األكاديمي.
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  توجد ال   -2

 التطبيق البعدي والتتبعي لمقياس األمل األكاديمي
جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  تو  -3

 التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس معتقدات التمكن.
ائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في توجد فروق ذات داللة إحصال  -4

 التطبيق البعدي والتتبعي لمقياس معتقدات التمكن.
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 :المنهج
مجموعة الواحدة بقياس باستخدام تصميم ال -اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي

لى  وبالرغم من عيوب استخدام هذا التصميم التي تتمثل في عدم القدرة ع قبلي وبعدي وتتبعي،
هذا التصميم لضبط بعض المتغيرات المرتبطة بالعينة  ختارتاان تيتعميم النتائج؛ فإن الباحث

 ن تؤثر في النتائج.أوالتي يمكن 
 عينة الدراسة :  

(  طالب وطالبة  بالفرقة الثانية  تخصص علم نفس 23الدراسة األساسية من ) تكونت عينة 
، وقد بلغ متوسط  2019/ 2018ام الجامعي العببكلية التربية جامعة الفيوم المقيدين 

(، وقد تم إخبارهم بأن الهدف 0,54بانحراف معياري ) ةسن (19,7أعمارهم عند التطبيق )
ومساعدتهم في تبني األسلوب  ،هو مساعدتهم في تحديد المشكالت التي يعانون منها

إلى  ضافة باإلكة.األفضل في حلها بأنفسهم، وقد أبدوا جميعهم الرغبة والحماس في المشار 
كلية –ة الفيوم من طلبة جامع ةوطالب اطالب (69)تكونت من دوات التي عينة تقنين األ
 .  2019 -2018المقيدين بالعام الجامعي   ةالتربية والصيدل

 وات الدراسة: أد
بإستخدام اإلرشاد ثر تدريب الطالب المعلمين أالدارسة الخاصة بتحديد أهداف لتحقيق   

 ومعتقدات التمكن لدى طالب الجامعة،األكاديمي ل المشكالت في زيادة األمل القائم على ح
   -اآلتية : بإعداد األدوات ان تالباحث قامت

 كاديمياأل األملمقياس  .1
 معتقدات التمكن.مقياس  .2
 قائم على إرشاد حل المشكالت.يرنامج تتدريبي  .3

 2كاديمي:االاألمل  مقياس   اوال:
 -اآلتية : قامت الباحثتان بالخطوات مي األكاديمل لتطوير مقياس لأل

 
 ملحق ) 1(  مقياس األمل األكاديمي 2
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األمل  ففي ضوء نظرية وكيفية قياسه، األمل  دب الخاص بمتغير ا. مراجعة األ
  ة وهما القو  ساسييانأ له مكونان  اتضح أن  متغير األمل Snyderالمعرفية التي صاغها 

 (Snyder,2002)هداف ضافة الى األأو اإلرادة باإل
 -:األملنبية التي تناولت قياس . مراجعة المقاييس االج2
في ضوء نظرية األمل تم تطوير ثالث مقاييس أساسية لألمل وهي: مقياس سمة   
ة، تقيس مكوني القوة والمسارات  عبار  (12)، ويتكون من   Trait Hope Scaleاألمل  

مل عند ومقياس لأل State Hope Scale ربعة عبارات مشتتة، ومقياس أمل الحالة وأ
 االطفال.

ومن  يتم قياسه باستخدام مقاييس التقرير الذاتي  األملن الباحثتان أ كما وجدت 
في  األمل  ويقيس  Domain Specific Hope Scale (DSHS)    شهرها مقياسأ

األمل   و سري، األ األملو ، األكاديمي  األمل االجتماعي، و  األمل: وهي ةست مناحي للحيا
ويتكون   .(Sympson, 1999) وقت الفراغفي  األملوظيفي، و الاألمل  و العاطفي ، 

، األكاديمي  نجازفي اإل األملعبارات ويقيس  من تسعاألكاديمي  مللألالمقياس الفرعي 
  ة على عين  لهذا المقياسبعمل صدق عاملي   Shegefti & Samani(2011)وقد قام 

  ة القو للمقياس وهما  ساسيينسفر التحليل عن وجود مكونين أأقد و . كبيرة ةيرانيإ
 والمسارات.

األمل  قياس إلى الباحثتان مقياس تقرير ذاتي يهدف  طورتفي ضوء ذلك  
هداف  والمسارات في تحقيق األرادة ويقيس مكوني اإللدى طلبة الجامعة األكاديمي 

  االكاديمية
 وصف المقياس: )أ(

 من خالل مقياس عنها ةجابإيجابية يتم اإلة عبار  ( 15)من  األكاديمي األمل  مقياس تكون 
 ( 1-2-3-4)رباعي ال ليكرت

 .االكاديمياألمل  )ب( تقنين مقياس 
( من طالب كلية التربية وذلك 46من ) ةمكون ةقامت الباحثتان بتقنين المقياس على عين

 - :يأتي كما 
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  ة مرتفع ةوهي قيم 0.94لالختبار ككل ألفا : بلغت قيمة ثبات ألفا ( ثبات 1-)ب          
 الداخلي.    اتساقه وايضا  تدل على ثبات المقياس

 ( 1جدول) 
 في حالة حذف كل بند من بنوده األمل األكاديميمعامل ثبات ألفا لمقياس 

معامل ألفا للمقياس عند  م
معامل ألفا للمقياس عند  م حذف كل بند من بنوده

معامل ألفا للمقياس عند  م حذف كل بند من بنوده
 حذف كل بند من بنوده

1 .93 6 .93 11 .93 

2 .94 7 .93 12 .93 

3 .93 8 .940 13 .94 

4 .93 9 .94 14 .94 

5 .93 10 .93 15 .94 

يزيد من   ي منها لنأن حذف المقياس جيده وإن جميع بنود ( إ1وكما يتضح من جدول )
 قيمة الثبات للمقياس ككل

 صدق المقياس:  ( 2-)ب
 : . صدق المفرداتأ( -2-)ب

هناك ضرورة لبحث صدق   تكانفبحاث العربية لمقياس جديد في األ ن انظرا أل
بالدرجة الكلية   ةوقد تم ذلك من خالل حساب ارتباط درجة كل مفرد  ،تهدامفر 

ككل وذلك لتحديد البنود غير   ةللمقياس بعد حذف قيمة هذه المفردة لدى العين
االستكشافي تمهيدا إلجراء التحليل العاملي  في تحقيق هدف المقياس ةالمتسق

 حصائية.ت االرتباط وداللتها اإل( قيم معامال1ويوضح جدول) والتوكيدي،
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 (2جدول) 
 االكاديمياألمل  معامل ارتباط كل بند بالدرجة الكلية لمقياس 

 م
معامل ارتباط كل بند 

الكلية   ةدرجالب
 للمقياس 

 م
معامل ارتباط كل  

الكلية   ةبالدرجبند 
 للمقياس 

 م
معامل ارتباط كل  

الكلية   ةبالدرج بند
 للمقياس 

 م
معامل ارتباط كل بند 

الكلية   ةبالدرج
 للمقياس 

1 .851 5 .817 9 .618 13 .640 
2 .612 6 .741 10 .777 14 .620 
3 .718 7 .790 11 .743 15 .480 
4 .793 8 .650 12 .691   

  ن م عند مستوى اقل ةدالرتباط اال( أن جميع قيم معامالت 2يتضح من جدول)      
 ما يدل على صدق مفردات المقياس في قياس متغير األمل االكاديمي. وهو  ( 0.01)

 )االستكشافي(الصدق العامليب( -2-)ب
 ساسية جراء التحليل العاملي االستكشافي باستخدام طريقة المكونات األقامت الباحثتان بإ  

لصحيح للجذر الكامن  ريمكس، كما استخدمتا محك الواحد الفاامع تدوير المحاور بطريقة 
وأن   Anti-image فوفةكد من مصبعد التأوذلك تشبع ، للمحك ك 0.3، وقيمة لقبول العامل

 ة ر الكامندراسة الرسم البياني  للجذو ب، و معامالت الشيوع  كذلك، و  0.5أكبر من  قيم قطرها
ن تباين  م 56.38% ، العامل االول فسر ها التحليل عامالن سفر عنن العوامل التي أتبين أ

من تباين  % 8.392والعامل الثاني فسر  ،  8.45 الدرجات وبلغت قيمة الجذر الكامن له 
( المفردات المشبعة على  3، ويوضح جدول ) 1.25بلغت قيمة الجذر الكامن له الدرجات و 

    .كل عامل وقيم تشبعها
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 (3جدول ) 
 مياالكادياألمل  المفردات المتشبعة علي كل عامل من عاملي مقياس 

 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن  م
 العوامل 

1 2 

 0.718  أكاديمية عديدة أهداف أضع لنفسي  1
 0.55  توجد طرق عديدة للنجاح والتفوق  2
   0.718 امتلك دافعية للنجاح والتفوق  3
 .   0.768 أحاول أحقق أهدافي بكل نشاط  4
 0.764  األكاديميةهداف لدي العديد من األ 5
   0.708 لدي دافعية مرتفعة لالجتهاد في دراستي 6
 . 0.459 أهدافي األكاديمية  واضحة  7
  0.657  لدي طرق محددة للمذاكرة  8
   0.838 اعتقد أني سأتفوق حتى في المقررات الصعبة 9

 0.449 . أعرف كيف أحقق أهدافي األكاديمية  10
   0.795 أثق في تفوقي 11
 0.474   استخدم استراتيجيات جيدة لتحقيق أهدافي  12
   0.679 .رغبتي في تحقيق أهدافي تجعلني مفعم بالطاقة 13
 0.501   استراتيجيات مختلفة للتفوق  لدي 14
 0.848   أهدافي األكاديمية محددة 15

 وبمراجعة عبارات  سبعأن العامل األول قد تشبعت عليه  (3يتضح من جدول) 
لتحقيق  رادةاإلو ل مللع ةوالثقة والطاق الدافعية تقيس  تضح أنهاامحتوى هذه العبارات 

شبعة بالعامل م( عبارات 8، فى حين أن هناك )  رادةداف وقد اسمته الباحثتان مكون اإلاأله
   و المساراتأاألمل  طرق تحقيق تقيس نها محتوى هذه العبارات وجد أإلى وبالنظر  ،الثانى

 .يه الباحثتان مكون السبلوأطلقت عل
توكيدي لنموذج ثنائي في  عاملي يضا بعمل تحليلقامت الباحثتان أ الصدق التوكيدي:-

كعاملين من الدرجة  رادة والسبل األمل يتكون من اإلن ن أ ضوء التحليل االستكشافي يتضم
ويوضح  (.1، وكما هو موضح بشكل )من الدرجة الثانية اوعامل عامل يجمعهماألولى، 
 ( قيم معامالت الموائمة للنموذج والتي تشير إلى صدق النموذج المقترح.4جدول )
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 ( 1شكل )

 نموذج األمل االكاديمي
( فإن افضل نموذج يصف البيانات يشير إلى أن األمل يتكون 1وكما يتضح من شكل )     

(  4جدول) ويوضح  من الدرجة الثانية اإلرادة والسبل يجمعهما عامل عاممن عاملين فرعيين 
 .مؤشرات التطابق للنموذج المقترح

 (4جدول) 
 مؤشرات التطابق للنموذج الثنائي لألمل

 قيم مؤشرات النموذج المستوى المطلوب  المؤشر  م
1 DF/CMIN " 1.79 " 5أقل من 
2 " Incremental fit index(IFI) 0.90 – 1 

 0.90 

3 "Comparative fit index (CFI) 0.90 – 1 
 0.91 

مؤشرات تطابق أساسية، ،  ثالثلنموذج مطابق للبيانات وفقا لأن ا (4ح من جدول ) يتض  
 ، وهذا يثبت صحة الصدق العاملي للمقياس.لقول بأن النموذج مطابق للبياناتوعليه يمكن ا 

  .نثانيا مقياس معتقدات التمك
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 - :باآلتي  لتطوير مقياس لمعتقدات التمكن قامت الباحثتان
الدراسات قد اختلفت في  ن: وقد اتضح أالخاص بمتغير معتقدات التمكن ا. مراجعة االدب 

الباحثين يختلفون في الطريقة التي يعرفون بها ن قياس معتقدات التمكن وذلك بسبب أ طرق 
 O’Donner et وتتبنى الباحثتان في الدراسة الحالية تعريف ،مصطلح معتقدات التمكن

al(2011)  لفرد لمقدار سيطرته على النتائجا إدراك   نه والذي ينض على أ (p.148) 
 .  اس معتقدات التمكن والعجز:االجنبية التي تناولت قي . مراجعة المقاييس2
وفقا للتعريف الذي يتبناه  ةبمقاييس مختلف اقياسه ن معتقدات التمكن يتمأدت الباحثتان وج 

دارك التحكم إمقياسا لقياس   Pearlin and Schooler(1978)فمثال طور  ؛الباحثون 
  ومن ت، بالنفس وفعالية الذا ة وهي أقرب إلى الثقويتكون من ست عبارات فقط  ، والسيطرة

 I can do just about anything“ "ي شيء يقرره عقليستطيع أن أفعل أ "أأمثلة عباراته  
I really set my mind to do”).(Cited In Sherman&Coller ,2013,p.600)   

تقيس  ةعبار ( 25لذي تتبناه الباحثتان  تم  تطوير مقياس مكون من )في ضوء التعريف ا
  ة عليها في الجامع  لون معتقدات الطالب على مدى سيطرتهم وتحكمهم في النتائج التي يحص

 في مقابل عجزهم عن منع النتائج.
 )أ(وصف المقياس:   

يجابية عبارة إ( 11)منهم  ؛( عبارة 25) في صورتة األولية مقياس معتقدات التمكنتكون 
مهما )سلبية مثل  ةعبار ( 14)و كلما شعرت بصعوبة المقررات كلما حاولت أكثر(،) مثل

من خالل مقياس ليكرت  عنها ةيتم االجاب (حاولت ال أستطيع ان أحقق التقدير الذي أريده
 ( 1-2-3-4رباعي ) ال

 .)ب( تقنين مقياس معتقدات التمكن
  ة والصيدل( من طالب كلية التربية 69) مكون من  ةعينقامت الباحثتان بتقنين المقياس على 

 -يأتي : وذلك كما بجامعة الفيوم 
، لذا قامت  0.76 ككل ولية في صورته األ لالختبارألفا ت : بلغت قيمة ثباألفا ثبات  .1

لالختبار في حالة حذف كل بند من بنوده لتحديد البنود ألفا الباحثتان بحساب معامل ثبات 
 ( 5ا يوضح جدول) وكم ةغير الجيد
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 (5جدول )
 لمقياس معتقدات التمكن في حالة حذف كل بند من بنودهألفا ثبات معامل 

 م
للمقياس  ألفا معامل  

كل بند عند حذف 
 من بنوده

 م

ألفا  معامل  
للمقياس عند 
حذف كل بند 

 من بنوده

 م

ألفا  معامل  
للمقياس عند 

حذف كل بند من 
 بنوده

 م
معامل ألفا للمقياس  

ل بند عند حذف ك
 من بنوده

 
 م

معامل ألفا للمقياس  
عند حذف كل بند 

 من بنوده

1 .780 6 .754 11 .762 16 .765 21 .795 

2 .758 7 .767 12 .771 17 .760 22 .783 

3 .774 8 .757 13 .765 18 .771 23 .766 

4 .762 9 .762 14 .767 19 .760 24 .784 

5 .763 10 .768 15 .751 20 .768 25 .770 

 ةألنها عبارات غير جيد (22-21-24—1) العبارات ارقام  حذفت الباحثتان وعليه  
 0.83إلى بعد حذفها ارتفعت قيمة الثبات وبالفعل  ،يؤدي حذفها لرفع قيمة ثبات االختباروس
  لمقياس.صدق ا. 2
 . صدق المفردات. ب(.2)

ته وقد تم داث صدق مفر بحاث العربية كان هناك ضرورة لبحنظرا الن المقياس جديد في األ
بالدرجة الكلية للمقياس بعد حذف قيمة هذه   ةذلك من خالل حساب ارتباط درجة كل مفرد

في تحقيق هدف المقياس ويوضح  ةككل وذلك لتحديد البنود غير المتسق ةالمفردة لدى العين
 ( قيم معامالت االرتباط وداللتها االحصائية.5جدول)

 (6جدول ) 
 معتقدات التمكند بالدرجة الكلية لمقياس معامل ارتباط كل بن

 م
معامل ارتباط كل بند 

الكلية  ةدرج الب
 للمقياس 

معامل ارتباط كل بند  م
معامل ارتباط كل بند  م الكلية للمقياس  ةدرج الب

 م الكلية للمقياس  ةدرج الب
معامل ارتباط 

 ةدرج الكل بند ب
 الكلية للمقياس 

 ةدرج المعامل ارتباط كل بند ب م
 لية للمقياسالك

 تم حذفه 21 431. 16 370. 11 563. 6 تم حذفه 1
 تم حذفه 22 586. 17 262. 12 378. 7 509. 2
3 .182 8 .460 13 .405 18 .253 23 .393 
 تم حذفه 24 517. 19 279. 14 390. 9 408. 4

5 .397 10 .327 15 .629 20 .369 25 .302 
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  0.01عند مستوى أقل من  )  ةت االرتباط دالأن جميع قيم معامال (6من جدول ) يتضح
 ولذا تم حذفها.  ة( التي كانت قيمتها سلبي3) ة(، ما عدا عبار 

 االستكشافي الصدق العامليج( -2)
ساسية  مع شافي باستخدام طريقة المكونات األجراء التحليل العاملي االستكقامت الباحثتان بإ

دمتا محك الواحد الصحيح للجذر الكامن لقبول  ريمكس، كما استخالفاتدوير المحاور بطريقة 
بأن قيم   Anti-image كد من مصفوفةبعد التأ وذلك محك تشبع ،ك 0.3 والقيمة ،العامل

تبين أن   ةم البياني  للجذور الكامندراسة الرسب، ومعامالت الشيوع، و  0.5كبر من أقطرها 
من تباين % 24.7ول فسر عوامل، العامل األ ةثالثسفر عنها التحليل العوامل التي أ

من تباين  %18.07والعامل الثاني فسر   4.7رجات وبلغت قيمة الجذر الكامن له الد
من تباين  %13.7، والعامل الثالث فسر  3.06  بلغت قيمة الجذر الكامن له الدرجات و 

( المفردات المشبعة على  7، ويوضح جدول )  1.25الدرجات وبلغت قيمة الجذر الكامن له 
 .امل وقيم تشبعهاكل ع

 (7جدول ) 
 معتقدات التمكنمقياس  عواملشبعة علي كل عامل من المفردات الم

 البند م
 العوامل 

1 2 3 
   732. ال يمكنني توقع تقديري في نهاية الفصل الدراسي 2
   575.  يعبر تقديري في آخر العام عن قدراتي الفعلية 4
 728.    والت التفوق صعوبة المقررات تجعلني اتوقف عن محا 6
    701. ني عاجز عن تحقيق التفوق أشعر أ 7
 722.   حققه أستطيع أن أعتبر التفوق تحدي أ  8
 . 734.  بذل مزيد من الجهدإلى تدفعني صعوبة المقررات  9

 . 771.  ةمن المثابر  الّي مزيدإ ةصعوبة الدراسة تعني بالنسب 10
   778.  أنا أسيطر على تقديراتي  11
   610.  حصل على تقدير مرتفع في مقررأأغير طريقتي في المذاكرة إذا لم  12
 .   567. أرفع تقديري في مقرر درسيال أعرف ماذا أفعل لكي  13
    683. لي ةفي كل فصل دراسي تكون نتائجي مفاجأة بالنسب 15
   797. أحاول التفوق، مهما فعلت لن انجح لماذا يجب علّي أن 16
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 البند م
 العوامل 

1 2 3 
   673. قوم به من جهد وما أحصل عليه من تقديرات أجد عالقة بين ما أال  17
 614.   نا متفائل بشأن التقديراتأ 19
   682. توقع النجاح أو التفوق أال  20
   545. الفشل في الجامعة  فهم كيف يحدث النجاح أوأال  25

،  16، 15، 13، 7، 2)ن العامل األول قد تشبعت عليه عبارات أ( 7) يتضح من جدول
طلقت عليه  أوقد تضمن محتواها التحكم والسيطرة وهي العبارات التي ي( 25، 20، 17

وهي    (11،12، 9،10، 4عبارات )ال، والعامل الثاني تشبعت عليه  عامل التحكمالباحثتان 
الث  العامل الثو ،طلقت عليه الباحثتان الجهد أوقد العبارات التي يتضمن محتواها بذل الجهد 

بعد عكس  -وهي العبارات التي يتضمن محتواها  (19،  8، 6) تشبعت عليه عبارات
 .طلقت عليه الباحثتان التوقع اإليجابيأقد التفاؤل والمثابرة و  -عباراتها 

 :الصدق التوكيديد( -2)
ي ضوء التحليل االستكشافي  يضا بعمل تحليل توكيدي لنموذج ثالثي فقامت الباحثتان أ 

، الجهد   التحكم هي؛من الدرجة األولى  عتقدات التمكن تتكون من ثالث عواملن ميتضمن أ
 ( 2كما هو موضح بشكل)من الدرجة الثانية عامل عام و االيجابي والتوقع 

 

 
 نموذج معتقدات التمكن ( 2شكل ) 
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( ان معتقدات التمكن تتكون من ثالث مكونات فرعية: الجهد ،  2يتضح من شكل)
طلقت عليه  يضا عامل عام من الدرجة الثانية ألتحكم واوالتوقع اإليجابي، وا 

( مؤشرات التطابق للنموذج المفترض 8الباحثتان معتقدات التمكن، ويوضح جدول)
 لمعتقدات التمكن. 

 ( 8) ولجد
 لمعتقدات التمكن مؤشرات التطابق للنموذج المفترض

قيم مؤشرات   المستوى المطلوب  المؤشر  م
 النموذج

2 DF/CMIN  1.84 " 5"أقل من 
4 "Comparative fit index (CFI) 0.90 – 1 

 0.88 

5 Incremental fit index(IFI) 0.90 – 1 
 0.91 

"،  5" وهو أقل من "1.84" الذي يساوي " DF/CMIN أن مؤشر " (8)جدول يتضح من   
،  "0.91والذي كانت قيمته " "IFI" والمؤشر، "0.88" والذي كانت قيمته " "CFI و المؤشر

وعليه يمكن القول  مؤشرات تطابق أساسية،  لثالثةفقا بالتالي فالنموذج مطابق للبيانات و و 
 3رة، وهذا يثبت صحة الصدق العاملي للمقياس. كبيبأن النموذج مطابق للبيانات بدرجة 

 األرشاد القائم على حل المشكالت:برنامج ثالثا 
، وقد  د القائم على حل المشكالترشااإل توظيف  تم بهاختلفت الدراسات في الطريقة التي 

 Problemناحية المشكلة  مكون التوجهتفعيل مية على أه صحاب النموذجأكد أ
Orientation  شار والذي أBell&Zurilla(2009)   حداث  إفي  هوفعاليت ههميتأ إلى

 باإلضافة إلى مهارات حل المشكالت. التغيير
ست جلسات    رشاد لهذا اإل D’Zurilla.,&Nezu (2007)ساسي كول األو تو ويشمل البر 

 -:يأـتيكما 
 .  وتحديد المشكلة  (PST )لفكرة يالجلسة االولى: تحديد المشكلة وفيها يتم شرح منطق

 لديه .  ةالمفحوص ونقاط القو  يريدهاالتي هداف الجلسة الثانية : تحديد األ

 
 ملحق )2( مقياس معتقدات التمكن 3
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من   ل للمشكالت على إنتاج حلو  يتم فيها تشجيع العميلو الجلسة الثالثة: توليد البدائل  
   .خالل العصف الذهني

  .للتطبيق ةفضل الحلول ووضع خط: اتخاذ القرار بخصوص أةالجلسة الرابع
   .دوارالجلسة الخامسة:تطبيق الحل مع تعليم العميل المهارات من خالل لعب األ

 من صالحية الحل.  الجلسة السادسة: التقييم والتحقق
  لإلرشاد كوالو تو بل طور كل باحث بر في التطبيق  ةلكن لم تلتزم الدراسات بطريقة واحد

بتحليل استخدام المرشدين  لتي قام فيها ا  Crabb et al (2012) ووفقا لدراسة خاص به ، 
( (PST  ساسي في النموذج األ يعدلون  المعالجين كانوان أ إلى النتائج أشارت(PST   ، )

ضاف  أبعضهم قد و يها التدريب، والبيئة التي يتم فوذلك وفقا لتفضيالت العميل وخصائصه 
 .البرنامج وتغيير لغة الواجبات المنزلية

ويشمل  عشرة جلسات مختلفا يتكون من كوالو تو ر ب.Kurowski et al    (2018)كما طور
ارات هتحسين مو  التحكم في الغضب،و التحكم، و التنظيم، و حل المشكله، و جلسة البداية، 

   .رعاية الذاتو ، اللغة غير اللفظية ستماع والتحدث، واستخدامواال، التواصل
لكبار السن من مرضى  تكوالت قد صممت في األساس و ن هذه البر وقد وجدت الباحثتان أ 

ومعتقدات التمكن لدى الشباب.  األملتحسين الحالية إلى الدراسة  ت، بينما هدفكتئاباال
(  11ة تكون من )بالدراسة الحالي ارشاديا خاصكوال إو تو وفي ضوء ذلك طورت الباحثتان بر 

 جلسة: 
 -:يأتي الخاص بالدراسة الحالية بما  البرنامج كولو تو وقد تميز بر 

كساب الطالب مهارات حل إإلى يهدف  - اوليس عالجي -البرنامج نمائي وقائي  .1
 .كاديميةالمشكالت األ

  .والوعي بها  وخطوات حلها ة المشكل ةعلى التوجه ناحيكول و تو البر ركز  .2
   .من صغار السن ةن العينكتر ألأعدد الجلسات  .3
 .كاديميةمشكالت أالمشكالت التي تم تناولها  .4
 .طبيعية ةولكن عين ةليس لديها مشكالت نفسي ةالعين .5
 .ترفيهية ةنشطوألعاب وأ ةرشاديتضمين تمارين إ .6
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 .وتعزيزاتوجود تدعيمات  .7
   .قائمة ةعالج مشكلعلى التركيز على التدريب وليس  .8
   .وجود واجبات منزلية .9

 .ةجلسات متابعوجود  .10
 :ةعلى طالب الجامع هكول البرنامج المقترح تطبيقو تو بر 

 العامة: هداف  األ
 رشادية اهداف إ

 –فعالية ذات –اؤل تجاه المشكالت ) تف اتكيفي ايجابيأ اتوجه كساب الطالب إ .1
  (.يومية ةحداث حيان المشكالت أأقبول فكرة 

 بصفة عامة.  إستثارة الحل العقالني للمشكالت .2
 تدريبية:اهداف 
 كساب الطالب مهارات حل المشكالت بطريقة منطقيةإ .1
 كاديميةأالتطبيق الفعال لسلوكيات حل مشكالت  .2

 . الدراسة الحاليةأهداف التدريب المقترح لتحقيق كول و تو بر  ( 9جدول)ويلخص 
 (9جدول)

 المقترح استخدامه في الدراسة الحالية كول و تو ر الب
 اسم الجلسة أهداف الجلسة محتوى وانشطة الجلسة

 رحب بالمتدربين-
يمكن أن تسبب االضطراب   هخبر المتدربين أن مشكالت الحياا-

 النفسي.  
 االنسان. ةوسعاد ةالنفسي ةناقش مفهوم الصح -
وضح منطق االرشاد القائم على حل المشكالت والفرق بين حل -

 واهمال المشكلة. ةالمشكل
بها  ةعداد قائمشجع المتدربين على وصف مشكالتهم ومخاوفهم وإ -

والتي يسجل فيها المتدرب بعض المشكالت   4(1)ةمن خالل استمار 
 التي قابلته.

، مشكالت ةهميومشكالت أقل أ  ةقسم المشكالت إلى مشكالت مهم-
 .ةومشكالت ال يمكن حلها مثل فقد األحب ،يمكن حلها

قم ببناء اتجاها ايجابيا ناحية حل المشكالت فالمشكالت جزء من -

المجموعة التعارف بين أعضاء -  
تعريف أعضاء المجموعة بالبرنامج وقواعده، -

 وتشجيعهم وزيادة دوافعهم للتدريب.
 

 لدى الطالب  ةتحديد المشكالت الشائع-
 التقييم القبلي لمقاييس الدراسة -
 برنامج التدريب.  نحو بناء اتجاه ايجابي-
 

(تعارف وبناء توجه 1
 تجاه المشكالتجابي إي

ساليب حل )مقدمة عن أ
 شكالت( الم

 
 ملحق )3( استمارة تحديد المشكالت  4
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 اسم الجلسة أهداف الجلسة محتوى وانشطة الجلسة
 حياتنا

 طلب منهم يساعدوك في حلها.أخبر المتدربين عن مشكلة تمر بها و ا-
 شرح طريقة حل المشكالت وخطواتها المختلفة.ا-
 ارشادية مثل حدد الهدف(  ةقم بنشاط مبهج )لعب-
 ين سنجتمعوا وضح جدول حول اللقاءات االسبوعية، ومدة الجلسة،-
 عن الجلسة.  ةرجعي ةطلب تغذيا-
مروا بها وكيف تعاملوا  ةطلب من المتدربين ذكر مشكالت واقعيا-

 .معها
 .ساليب حل مشكالتهمأحدد معهم -
  وهي: خبر المتدربين باساليب حل المشكالتا-

سلوب المندفع : حل سريع ، بدائل محدودة واختيار األ .1
 .ي بديلأ

عدم  ،ةسلوب التجنبي : هروب وتجنب ومماطلاأل .2
 ليحل نفسه. ك الموضوعالتصرف وتر 

:حل مشكالت مخطط له لحل المشكالتالمنطقي األسلوب  .3
التحقق ، و صياغة القرار، و توليد البدائل، و تحديد المشكلةيشمل 

  .من نجاح الحل من خالل تطبيق القرار
ير في بعض المشكالت التي مرت بهم وهل اطلب منهم اعادة التفك-

 .ام ال ةبطريقة صحيح  تصرفوا

 ساليب حل المشكالت المتبعةتحديد ا-
 

(تقييم طريقة حل 2
المشكالت المتبعة من قبل 

 . المسترشد
 

لديك  سال الطالب عن مشكالتهم الفعلية )ما هي المشكالت التيا-
 ن.اآل

  .امثلة للمشكالت التي سيتم طرحها
فهم  ، عدم خرى أالزواج ومسؤليات  -المواصالت -عدم المذاكرة

 سية  الضغوط الدرا، المحاضرات
، ة، ملح ةوغير مهم ةطلب من الطالب تصنيف المشكالت إلى مهما-

 خرين، مشكالت ليس لها حل.مشكالت تخص اآل
 كاديمية منها.طلب من الطالب تصنيف المشكالت واختيار األا-
سئلة )من أجابة كتابة تفاصيل المشكلة من خالل إطلب من الطالب ا-

فصل أذي جربته من حلول ، ، ماذا، اين ، مني ، لماذا ، كيف، ما ال
 الفروض   عنالحقائق 

  .ةو مشكالت صغير  ةكبير إلى قسم المشكالت -
  .ةملموس ةقم بتحدد المشكلة  بطريقة واضح -
 حدد المشكالت التي ليس لها حلول.-
  ة درب المسترشدين على تقبل ذلك والتعامل مع المشاعر السلبي- 

  األقرباء. حدأمثل موت  ةالناتج 
 

الطالب على تحديد مشكالت فعلية  دةساعم  
  .موجودة

 

مشكالت ال( تحديد 3
 فعلية ال
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 اسم الجلسة أهداف الجلسة محتوى وانشطة الجلسة
 همية تحديد األهداف في حياتناأ وضح -
 في صورة ساعد الطالب على صياغة أهداف ملموسة وواقعية -

جلسات والتي ستسهم في حل  قصيرة يمكن تحقيقها بين ال هدافأ 
 ة المشكل

 والواقعية ةضح ا وهي الو  ةلألهداف الجيد ةمثلأ عط-
مام تحقيق  أن تقف أ التي يمكن  العوائقناقش مع كل متدرب -

 هداف األ
 طبق تمرين حدد هدفك -
 يهم في الجلسة.أطالب عن ر لسال اا-

 تدريب الطالب على صياغة أهداف وكيفية تحقيقها.
 

(تحديد الهدف من حل 4
 المشكلة 

 ناقش الطالب في كل الحلول الممكنة.عرض كل مشكلة و ا -
 ليها الطالب الحلول التي يصل إسجل -
 ي حل ياتي إلى عقلهم  أشجع الطالب على صياغة -
 تقبل كل الحلول التي يذكرها الطالب-
 قترح انت بعض الحلول ا-

نتاج أكبرعدد من الحلول تدريب الطالب على إ
 لمشكالتهم 

 

 نتاج الحلولإ(5

 .اقرا كل حل واطلب من الطالب نقده-
اقب االنفعالية واالقتصادية  والمعنوية لكل خبرهم ان ينظروا للعو ا -

 حل.
يحتاجوا  ا الحل يمكن ان يطبقوه بانفسهم امهل هذاخبرهم ان يقرروا -

  .ةإلى عون ومساعد
 ناقش معهم االثار قصيرة المدى وطويلة المدى لكل حل.-
 ساعد كل طالب على ترتيب الحلول-
 )النتاج الحلول((2استخدم استمارة )5-

لب كيف يوازن بين ايجابيات وسلبيات كل تعليم الطا
  .حل

يجابيات (موازنة اإل6
 والسلبيات  

 اخبر الطالب ان يختاروا -
 هي قرار صعب   ةقرارهم االن ألن المشكل وااخبرهم ان يصنع-
بين المميزات والعيوب واالهدف   ةاختر معهم الحل في ضوء الموازن-

 .هاو وضع التي
يحقق األهداف على المستوى لك سسالهم بعد اختيار الحل هل ذا-

 البعيد
 سالهم هل هذا الحل سيؤدي إلى مزيد من المشاكل ا-
 

تدريب الطالب على صناعة القرار من خالل اختيار -
 الحل االفضل 

 
 

 (اختيار الحل7

 رحب بالطالب -
 ن من واجباتراجع ما قاموا به المتدربو -
ن تحل المشكلة  لخطط العمل التي يمكن ا ةجماعي ابدأ في مناقشة-

 اطلب من المتدربين ان يحولوا الحلول إلى افعال مثل
 ةناقش العقبات التي تقف في سبيل تحقيق الخط

 شجع الطالب على تنفيذ خطة العمل 
 . ةتحويل المقترحات إلى اجراءات فعلي

 

 (تنفيذ خطة العمل8
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 اسم الجلسة أهداف الجلسة محتوى وانشطة الجلسة
 استخم بعض تمارين االسترخاء بعد مناقشة العقبات -
 استخدم مع المتدربين التخيالت االيجابية-
 ةحدد وقت زمني للخط-
 ة قيم الجلس-

 ات  اشكر المتدربين وحدد معهم الواجب
 .كيف صارت خطة العمل ناقش-
 .اسال الطالب عن كيف تم تجميع معلومات عن المشكلة-
  .سال عن رضاهم عن خطة العملا-
 

 لتحقق  من النتائح ا(9  متابعة خطة العمل.

 6(3)مدى تقدمهم في خطة الحل من خالل استمارة  تابع مع الطالب-
 )تنفيذ الحلول(.

 .ةاسال الطالب عن رضاهم عن تطبيق الخط-
 العقبات والتحديات التي تواجههم في الحل  ناقش الطالب في-
 خطة عملهناقش كل طالب في مدى نجاح -
عن رغبتهم في  ةكلناقش الطالب الذين لم ينجحوا في حل المش-

 بديلاختيار حل 

 (التحقق من النتائج10 متابعة الطالب في تنفيذ خطة العمل

 راجع المشكالت التي تم حلها-
 راجع االستراتيجيات التي استخدموها-
 ةراجع ةقدم تغذي-
 قدم جوائز  -
 دعم رغبة الطالب في التغيير-
في حل مشكالت  استخدام ما تعلموه يةكيفي ناقش الطالب ف-

 مستقبلية
 احتمالية النكوص وكيف يمكن مواجهتها اخبر الطالب ب-
 اترك الطالب يحتفلون بنهاية البرنامج التدريبي بطريقتهم-
 اشكر المتدربين-

 تقييم البرنامج التدريبي
 
 

 ( ختام البرنامج 11

 اجراءات الدراسة: 
 دب التربوي الخاص بمتغيرات الدراسةمراجعة األ •
 دوات الدراسة أتطوير  •
 اختيار عينة الدراسة  •
 2019-2018بيق البرنامج التدريبي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي تط •

 
 ملحق )5(استمارة تنفيذ الحلول 6
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 دوات الدراسة التطبيق البعدي أل •
 دوات الدراسة التطبيق التتبعي أل •
 النتائج ومناقشتهاتحليل  •

 نتائج الدراسة ومناقشتها
عرض النتائج التى أسفرت عنها الدراسة ، والتحقق من إلى يهدف هذا المحور 

 روض الدراسة ، وتحليلها ، وتفسيرها ، وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة .صحة ف 
 .االكاديمياألمل   زيادةأوال: اختبار صحة الفروض الخاصة بأثر البرنامج التدريبي في 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي "للتحقق من الفرض األول الذي ينص على" -
 ،األكاديمي األملالتطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس  درجات المجموعة التجريبية في

بحساب قيمة )ت( للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في   الباحثتان قامت
 .(10ويوضح ذلك جدول ) ،األمل االكاديميالتطبيقين القبلي والبعدي للدرجة الكلية لمقياس 
 (10جدول )

 للفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيةقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية 
 (23ن=) االكاديمياألمل  القبلي و البعدي لمقياس  ينفي التطبيق

 الداللة ت ع م التطبيق
 12.3 36.09 القبلي

3.09 0.01 
 8.4 42.47 البعدي

 

أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية فى   (10جدول)يتضح من 
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح  األكاديمي لألمل  الدرجة الكلية

وهذا يعني تحسن أداء طالب المجموعة التجريبية  ،األكاديمي األمللمقياس التطبيق البعدي 
 وهو ما يحقق الفرض األول. في التطبيق البعدي بفرق دال إحصائيا  عن التطبيق القبلي 

داللة إحصائية بين  توجد فروق ذات  ال ذي ينص على" التحقق من الفرض الثاني وال-    
 "األمللمقياس متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي 

بحساب قيمة )ت( للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في   ت الباحثتانقام
قيم )ت(  وداللتها  (11)، ويوضح جدول األمللمقياس التطبيقين البعدي والتتبعي 

 والدرجة الكلية األمل  لمكونات االحصائية للفروق بين القياس البعدي والتتبعي 
 (11جدول )
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 قائم على حل املشكالت األكادميية فى حتسني األمل األكادميى برنامجأثر 
 

 قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
 األكاديمي  األمللمقياس في التطبيقين البعدي و التتبعي  

 ( 23ن=)
 اللةالد ت ع م التطبيق
 8.4 42.47 البعدي

 غير دال 0.769
 7.4 43.39 التتبعي

( اقل من قيمة )ت(  1.08أن قيمة )ت( المحسوبة ) (11)  يتضح من جدول
فروق ذات داللة إحصائية بين  أنه ال توجد ، وهو ما يوضح 0.05الجدولية عند مستوى ثقة 

ن تحسن أداء طالب المجموعة  أ وهذا يعنياألمل  لمقياس التطبيق البعدى والتطبيق التتبعي 
 وهو ما يحقق الفرض الثاني. ية قد استقر فى التطبيق التتبعيالتجريب

 .ثانيا: اختبار صحة الفروض الخاصة بأثر البرنامج التدريبي في تحسين معتقدات التمكن
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين "الذي ينص على"  للتحقق من الفرض الثالث-

البعدي لمقياس معتقدات  المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيقمتوسطي درجات 
بحساب قيمة )ت( للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعة   الباحثتان قامت ".التمكن

ويوضح ذلك   التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي للدرجة الكلية لمقياس معتقدات التمكن،
 إلحصائية.( قيمة )ت( وداللتها ا 12)جدول 

 (12دول) ج
والبعدي   القبلي ينقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق

 ( 23ن=) لمقياس معتقدات التمكن
 الداللة  ت ع م التطبيق 
 2.8 30.56 القبلي 

9.4 0.01 
 4.1 47.43 البعدي

 

ي  ة أكبر من قيمة )ت( الجدولية فأن قيمة )ت( المحسوب (12ل )يتضح من جدو 
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح التطبيق مقياس معتقدات التمكن وهو ما 

وهذا يعني تحسن أداء طالب المجموعة التجريبية في  لمقياس معتقدات التمكن البعدي 
و ما يحقق  معتقدات التمكن وهالتطبيق البعدي بفرق دال إحصائيا  عن التطبيق القبلي في 

 الفرض الثالث 
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توجد فروق ذو داللة إحصائية بين ال التحقق من الفرض الرابع والذي ينص على" -
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي لمقياس معتقدات 

بحساب قيمة )ت( للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعة   تانالباحث تقامالتمكن"  .
قيم   ( 13)، ويوضح جدولوالتتبعي لمقياس معتقدات التمكنجريبية في التطبيقين البعدي الت

 والتتبعي لمقياس معتقدات التمكن )ت(  وداللتها االحصائية للفروق بين القياس البعدي
 (13جدول) 

 قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
 (23ن=)  عدي والتتبعي لمقياس معتقدات التمكنفي التطبيقين الب

 الداللة  ت ع م التطبيق 
 4.1 47.45 القبلي 

 غير دال 2.7
 3.4 46.7 البعدي

( اقل من قيمة )ت( الجدولية 1.08أن قيمة )ت( المحسوبة )  ( 13جدول)يتضح من 
التطبيق فروق ذات داللة إحصائية بين  انه ال توجد، وهو ما يوضح 0.05مستوى ثقة  عند

. وهذا يعني وهو ما يحقق الفرض الرابعلمقياس معتقدات التمكن البعدى والتطبيق التتبعي 
 بية قد استقر فى التطبيق التتبعي.ن تحسن أداء طالب المجموعة التجريأ

 التحليل الكيفي الساليب حل المشكالت:ثالثا:
في  التحسنكيف حدث لمعرفة  المتدربات في حل المشكالت قامت الباحثتان بتحليل طرق 

ساليب الطالب في حل المشكالت وهل تغيرت بالفعل أومعتقدات التمكن األكاديمي األمل 
 كما تغيرت نظرتهم الى المشكالت.

م وكيف قاموا  مشكالت مرت به ربعأ وا ذكر أن يمن الطالب  ُطلبلتدريبي البرنامج اأثناء و 
دريبي وإجراء  انتهاء البرنامج الت بعدو ساليب حل المشكالت لديهم، بحلها وذلك لتحديد أ
منهم تحديد هل هم راضون   رض المشكالت التي مرت عليهم وُطلب ع القياسات البعدية أُعيد 

 حلهم ولو عاد بهم الزمن كيف كانوا سيتعاملون مع هذه المشكالت. عن طرق 
 . القبلي والبعدي ينأساليب الطالب في حل المشكالت في القياس  (14)ويلخص جدول 
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 قائم على حل املشكالت األكادميية فى حتسني األمل األكادميى برنامجأثر 
 

 (14جدول) 
 ساليبهم األوليةالذين أظهروا عدم رضاهم عن أ للطالب القبلي والبعدي ينأساليب حل المشكالت في القياس

رقم 
  الطالب 

 م

 بعد البرنامجاسلوب الحل  تقييم الطالب لنفسه  اسلوب الحل قبل تلقى البرنامج  المشكالت السابقة
 

 صعوبة بعض المواد الدراسية  - 1
   تصعوبة تنظيم الوق-
 الدراسة أثناء ضغوط ال-
 الوقت غير كاف لمذاكرة المواد-
 
 
 

ال يذاكر الطالب المواد الصعبة عليه وال يفتح -
الكتب الخاصة بها حتى موعد االمتحان،وقد يكره 

 حضور محاضراتها
 لم يحاول الطالب أن ينظم وقته-
لم يفكر الطالب في مواجهة ضغوطه األسرية -

 والجامعية ويتجنبها.
يستطع الطالب تنظيم وقته بما يوفر له  لم -

الوقت الكافي للمذاكرة ويتقبل ذلك وكأنه حالة 
 طبيعية  

 )أسلوب حل المشكالت تجنبي(   

غير راض عن 
حلوله السابقة  
للمشكالت ألنها  
تسببت له في 

 مشكالت أكثر 

يذاكر الطالب جيدا  المواد  -
الصعبة عليه منذ بداية الدراسة  

حتى التتراكم وال يؤخر استذكاره 
عليه ويتخذها الطالب كتحدي  

 بينه وبين نفسه .
يحاول الطالب تنظيم وقته -

وتحديد وقت ال يتجاوزه للتلفاز  
يل والجلوس مع  اواستخدام الموب

 فراد األسرة أ
يفكر الطالب في ضغوطه  -

خرين  اآلوأسبابها ويتحدث مع 
 عنها بحثا  عن طرق لمواجهتها. 

  اد وقتعندما ينظم الطالب وقته يج
للمذاكرة يكفيه لإللمام   امناسب

 بالمواد العلمية.
 )أسلوب حل المشكالت المنطقي( 

يذاكر الطالب ولكن بدون - 2
 تحصيل.

 الوقت -
 الخوف من االمتحانات -
الخوف من الشرح أمام -

اآلخرين بالرغم من التحضير 
 الجيد. 

كان الطالب يحاول المذاكرة بأن يفتح الكتاب  -
أن يستفيد أو يحصل معلومة   ويقرأ مافيه دون 

إيجاد طريقة أخرى للمذاكرة   مفيدة ولم يحاول في
 نه يترك المذاكرة تماما *) تجنبي(حتى إ

 )تجنبي( .نفس طريقة حل المشكلة األولى-
 ليحله   ايضع الطالب لنفسه امتحان-
ن يقرر الطالب أن يقوم بالشرح أمام أفراد  كأ-

م في خوفه أسرته ولكنه كان ال يستطيع أن يتحك
نهاء الكالم وإويظهر في انفعاله واندفاعه في 

 الموقف سريعا  *)مندفع( 

الطالب غير راض 
يقوم عن حلوله ولن 

بتكرارها ألنها كانت 
 بال جدوى 

للمذاكرة   ايخصص الطالب وقت-
ويعمل جدول لنفسه ويلتزم به  
ويغير طريقة مذاكرته ويسمع  

 لنفسه في كل مرة ما حصله. 
كل مادة تتراوح  تخصيص وقت ل-

من ساعة إلى ساعتين ويطلب  
الطالب من أسرته أن تساعده في 

 اإللتزام بالوقت. 
د أفراد  يطلب الطالب من  أح-

سئلة  أسرته أن يساعده في وضع أ
للمقررات كامتحان ويهئ له  

نه في موضع  الظروف والمكان كأ
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رقم 
  الطالب 

 م

 بعد البرنامجاسلوب الحل  تقييم الطالب لنفسه  اسلوب الحل قبل تلقى البرنامج  المشكالت السابقة
 

ساتذة  امتحان، كما يطلب من أ
المقررات عقد امتحانات حتى  

يها وال يقلق في االمتحان  يعتاد عل
 النهائي * )منطقي( 

وعة من  يجمع الطالب مجم-
زمالئه المقربين له وبشرح المادة  

امهم ويشجعوه وال يندفع العلمية أم
أو يغضب إذا أخطأ ويطلب منهم  

 أن يقوموه 
 *) منطقي(  

 التأخير عن المحاضرات  - 3
الزمالء  صعوبة التواصل مع -

  بالقسم
بدون وجود  صعوبة المذاكرة-

 طويلة الكتاب الذي يتأخر لفترة
 بعد بدء الدراسة

لم يحاول الطالب  حل المشكلة ألن كل  -
 المواصالت زحمة من وجهة نظره. 

 )تجنبي(.  
انعزل الطالب عن زمالئه حتى في وقت الفراغ  -

بين المحاضرات وأهمل االتصال بهم حتى مع  
 )تجنبي(لتعثر في بعض المواد الدراسية. ا

 مل الطالب دراسته لحين توفر الكتب. يه-

ته  لن يحل مشكال
اآلن بنفس الطريقة  

نه غير راض أل
عنها  ألنها غير 

 مجدية

لم يستطع الطالب حل مشكلة  -
زحمة المواصالت أو إيجاد  

 مقترحات لحلها. )تجنبي(
اختلط الطالب بزمالئه وحاول  -

وطلب   إليهمالتقرب منهم والتودد 
سة،  منهم المساعدة في الدرا
 ومعرفة طرق المذاكرة الجيدة.

يذهب الطالب إلى المكتبة ويقرأ  -
تخصصه حتى يستطيع فهم  في

تب المواد  يستعير ك-مقرراته، 
كبر منه   الدراسية من زمالئه األ

 بالفرقة السابقة له. )منطقي(   
صعوبة فهم بعض المواد - 4

 الدراسية 
ضياع وقت كبير وعدم القدرة -

 ذاكرة على استغالله في الم
 صعوبة تعلم برنامج الوورد-

يذاكر الطالب المواد الصعبة ألطول فترة ممكنة  -
ويحاول فهم كل جزء من المادة ويستعين بمراجع  

 أخرى تسهل عليه  المادة. 
نظم الطالب وقته بقدر المستطاع ويذكر نفسه  -

 بهدفه الذي يسعى لتحقيقه 
 

راض عن أسلوبه 
في حل المشكالت   
ولكنه يتمنى أن 

 يصل لألفضل

يحل الطالب المشكالت بنفس  
 الطريقة مع إضافة 

أن يقرأ مراجع أكثر للمقررات  
ات الصعبة، ويشاهد لها فيديوه

تشرحها  لكي يفهمها ويحفظها  
 تقانبإ

 تأخر توافر الكتب الدراسية- 5
 ضيق الوقت -
حباط بسرعة إذا لم يتم اإل-

الب على المحاضرات التي يكتبها يطلع الط-
 الشرح أثناء 

من   ا يسهر الطالب كثيرا  ليجد أمامه متسع-

لم يرض الطالب  
شكل  كلي عن ب

له ويرى أنه  حلو 

يضيف الطالب لحلوله االطالع  -
على مراجع خارجية من المكتبة  

 حول الموضوعات التي يدرسها.
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رقم 
  الطالب 

 م

 بعد البرنامجاسلوب الحل  تقييم الطالب لنفسه  اسلوب الحل قبل تلقى البرنامج  المشكالت السابقة
 

 تحقيق المطلوب 
 المذاكرةأثناء الملل -

 الوقت  
يستسلم الطالب للشعور باالحباط والحزن وال -

 يتخذ أي إجراء  *)تجنبي(
يتخذ الطالب فترات طويلة من الراحة ثم يعود -

 للمذاكرة مرة أخرى. *)تجنبي(

ن يضيف يجب أ
 لها بعض التغيير 

بدأ الطالب تعلم  استراتيجيات  -
 تنظيم الوقت 

متنوعة  ايستخدم الطالب طرق-
 المذاكرة للتخلص من الملل. أثناء 

 حد المقررات أصعوبة - 6
 ضغوط وقت الدراسةزيادة ال-
 ضيق الوقت -
كثرة المناهج )تخصص، -

 وتربوي(

انتظر حتى لم يذاكر الطالب المادة في وقتها و -
 (تجنبياقترب موعد االمتحان.)

ر في مواجهتها  تقبل الطالب الضغوط  ولم يفك-
 (تجنبي)

قسم الطالب المواد إلى سهلة وصعبة وبدأ -
  ا وقت الطالب مذاكرته بالمواد الصعبة حتى يكسب

 (سلوب مندفعأثم السهلة.)

راض عن طريقة 
بدرجة  الحل 

 متوسطة

رراته كلها أوال   يذاكر الطالب مق-
 تى التكون صعبة عليه.بأول ح

بدأ الطالب يفكر في خطوات  -
حتى يخفف عن نفسه  يقوم بها

 الشعور بالضغط. 

 عدم تنظيم الوقت- 7
 صعوبة محتوى بعض المواد -
 عدم القدرة على الحفظ -
 شاكل أسرية م-

 لم يحاول الطالب تنظيم وقته واالستفادة منه.-
لم يذاكر الطالب المواد الصعبة بالقدر الكافي  -

 لها 
ركز الطالب على المشاكل التي تواجهه فتأثرت -

 مذاكرته وقل جهده في المذاكرة 
موضوع مرة واحدة فقط وال  يحفظ الطالب ال -

 يحاول تكرار الحفظ والتسميع. 

عن  راض غير
 حلول ال

ينظم فيه  وضع الطالب جدوال-
وقته بحيث يعطي لكل مادة  

 حقها. 
يحاول الطالب استيعاب وفهم  -

المادة وإعادة مذاكرتها مهما كانت  
 صعبة

وضع الطالب حد فاصل بين -
مشاكله وظروفه األسرية وبين 
الكلية ومتطلبات النجاح والمذاكرة  

 حتى اليتأثر مستواه التحصيلي.
للمواد  طول تخصيص وقت أ-

 صعبة الحفظ 
 ضيق الوقت - 8

 صعوبة بعض محتوى الكتب -
 صعوبة تذكر المحتوى -
 صعوبة تحديد هدفي-

وقت للمذاكرة ويستسلم لم يحاول الطالب توفير -
 لوضعه الحالي 

يترك الطالب محتوى الكتاب الصعب دون أن -
 يحاول فهمه حتى االمتحان

مهما   الم يستطع الطالب أن يضع لنفسه هدف-
     (تجنبي)ل ويحققه.حاو 

لم يرض عن حلوله 
 للمشكالت 

 ينظم الطالب وقته ليستفاد منه. -
ه أو  يلجأ الطالب ألحد زمالئ-

استاذ المقرر ليشرح له األجزاء  
 الصعبة عليه مرة أخرى 

يربط الطالب المعلومات  -
ببعضها بطريقة تسهل عليه  



 

 

 

(165) 

 مروة صادق امحدد/  &           حممد هنــاء عزتد / أ.     
 

 

 2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد  

رقم 
  الطالب 

 م

 بعد البرنامجاسلوب الحل  تقييم الطالب لنفسه  اسلوب الحل قبل تلقى البرنامج  المشكالت السابقة
 

 تذكرها.
  اضع الطالب لنفسه هدفي-

 .ويحاول تحقيقه
اء  رع في قراءة األجز لتسا- 9

المقررة والملغية من المقرر  
فاجأ الطالب في االمتحان وي

بأسئلة حول أجزاء كان يظن 
 أنها ملغية

 المذاكرة أثناء صعوبة التركيز -
 الملل من المذاكرة-
 غالء سعر الكتب -

نهاء هذا  شعر الطالب بالتوتر ورغبته في إ-
جزاء التي  الموقف بسرعة وأجاب الطالب عن األ

 عرفها فقط وترك باقي االمتحان بدون حل
 لها  لم يستطع الطالب أن يجد حال-
كل خمس دقائق يترك الطالب مذاكرته ليقوم -

 بعمل آخر 
الطالب الكتب )يستخسر األموال في  لم يشتر-

 الكتب( 

لم يرض عن حله  
 لمشكالته

يتأنى الطالب في قراءة ماهي  -
 . لمقررة والملغيةاألجزاء ا

  ا محدد النفسه وقتيحدد الطالب -
يجب أن ينهي فيه  المذاكرة التي  

 حددها لنفسه

صعوبة فهم بعض أجزاء - 10
 محتوى الكتاب 

قلة المشاركة في المناقشات  -
 خاصة  داخل المحاضرات 

الشرح أمام اآلخرين أثناء توتر -
 وأحيانا  النسيان

 رسوب في مادة-

التي لم يفهمها وينتقل يترك الطالب األجزاء -
 (تجنبيآخر)لجزء 

ليها ألنه يعلم أنه لم يحاول الطالب التغلب ع-
 (تجنبيشخصية خجولة.)

قرر الطالب أن يترك الكلية ولم يكمل دراسته -
 (مندفعالشعور بالعجز والفشل.)و  وأصابه اإلحباط

لم يرض عن بعض 
 الحلول  

معلومات لنفسه  يبسط الطالب ال-
ستاذ  ل فيها أويشرحها لنفسه ويسأ

مالئه، ويبحث عن المقرر أو ز 
معنى مبسط لها في كتب أخرى  

 نترنت.اقع اإلأو مو 
يجتهد الطالب في مذاكرة المادة  -

حتى يجتاز األزمة ويمتحنها مرة  
أخرى ويكمل دراسته دون الشعور  

 بالعجز والتشاؤم والفشل 
 صعوبة الموصالت  - 11

 عدم وجود وقت كافي للدراسة -
 ارتفاع اسعار الكتب -

را  لكي يجد مواصالت متوفرة االستيقاظ مبك-
 ولكنه كان يؤثر على وقت مذاكرة الطالب 

قرر الطالب أن يقلل وقت نومه حتى يتوفر له  -
 وقت للمذاكرة

من مصروفه لمساعدة  اكان يدخر الطالب جزء-
 ولي أمره في شراء الكتب 

نعم راض عن  
حلوله ولكنه أصبح 
يعدل من سلوكياته 

 في بعض الحلول 

الوقت الذي  يستغل الطالب -
يقضيه في المواصالت في  

 المذاكرة واالطالع وقراءة القرآن
دة  الطالب مذاكرته بعد العو  أيبد-

من الكلية مباشرة  ليستغل كل  
الوقت وحتى الينسى المعلومات  
فيحتاج لوقت إضافي لمذاكرتها  

 مرة أخرى 
عدم -التررد في اتخاذ القرارات - 12

 الثقة بالنفس 
مذاكرة نهارا  عدم القدرة على ال-

يشاهد الطالب فيديوهات عن كيفية زيادة الثقة  -
 بالنفس

 عتاد الطالب على هذا الوقت للمذاكرة ا -

 اض عن حلولهر 
 مع إضافة  

 أصدقائهاستفاد الطالب من -
 بالجامعة ليكسب ثقته بنفسه 
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 . الليل فقطأثناء ويذاكر 
الملل وفقدان الرغبة في -

االجتهاد وبذل الجهد من وقت  
 . آلخر

 

ال يستطيع الطالب حل المشكلة والتغلب عليها -
 . ولكنه يحاول قدر المستطاع

 

 الدراسة أثناء الكتئاب ا- 13
 نسيان ماتم مذاكرته-
 تأخر توفير الكتب -
 ضياع الوقت-
 

حلول جميع المشكالت كانت من خالل أن -
يبتعد  الطالب عن المذاكرة تماما  حتى يقترب  

 )تجنبي(موعد االمتحانات
 

غير راض عن 
 حلوله 

بدأ الطالب مذاكرته بالمواد  -
السهلة المحببة إليه ويعطي لنفسه  

 افترة راحة )فاصل( يقوم أثناءه
 باستخدام النت أو الفيس بوك 

أصبح الطالب يكرر مذاكرة  -
 المادة أكثر من مرة

نظم الطالب وقته ووزع المواد  -
الدراسية في جدول يساعده على 

الوقت  مذاكرة كل المواد في 
 المخصص

البعدي بعد انتهاء و يتضح من عرض استجابات الطالب في القياس القبلي 
حل المشكالت ويتركوها دون مواجهة لتحل   الطالب في البداية كانوا يتجنبون البرنامج أن 

بالمشاكل وبإمكانية حلها عما قاموا به وزاد وعيهم  ظهر الطالب عدم رضى، بينما أنفسها
وتعددت لديهم بدائل الحل وهو   طرقهم، بل جابيا ناحية المشكالت وغيروا من تجاها ايوتبنوا إ

 مع نتائج التحليل الكمي. كذلك فسر زيادة األمل ومعتقدات التمكن، ويتسق ما ي
 مناقشة النتائج

 يمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي
  ة عشر  ىحدمدة إدريبي أسبوعي للدى الطالب بعد تلقي برنامج تاألكاديمي األمل  (زيادة1

 .سبوعيند انتهاء البرنامج بأبع قد استمر التحسن في القياس البعديو  جلسة
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تلقي برنامج بعد مقابل انخفاض معتقدات العجز  ادت معتقدات التمكن لدى الطالب(ز 2
جلسة وقد استمر التحسن في القياس البعدي بعد انتهاء  ةعشر  ى حدسبوعي لمدة إتدريبي أ

 البرنامج باسبوعين.
ت نظرتهم للمشكالت وطريقة حل المشكالت بل وتغير ( اظهر الطالب تغيرا كيفيا في 3

 القياس القبلي.   في القياس البعدي عنه فيحلها 
رشاد القائم على حل المشكالت في بعد تلقي اإلاألكاديمي وتفسر الباحثتان زيادة األمل 

ثالث مكونات وهي   خاصية عقلية لهااألمل  ن من أ  (Synder,2000b)ضوء ما ذكره 
التدريب على هذه رشاد القائم على حل المشكالت والمسارات، ويتضمن اإل والقوةهداف األ

  ة بعد صياغته للمشكل  فحوص في البداية على تحديد الهدفالمكونات حيث يتم تدريب الم
 .  قصيرة المدىهداف والتركيز على األ

حل  الممكنة لبدائل الفي كل  عال على التفكير بصوت تم تدريب األفرادخرى أ ةمن ناحي
يتم  ثم تصنيف المشكالت وتقبل المشكالت التي ليس حل ، لموا ن تعوذلك بعد أ  ةالمشكل

نشاء  على إ ا  قادر صار نه وهكذا يقتنع الفرد أ  ،ةوطريقة جماعي ةتوليد الحلول بطريقة فردي
  ة ورسم خط  هداف ومع تدريب المفحوصين على صياغة األ ،هدافطرق عملية لتحقيق األ
هداف، ل تحقيق األمل وهو سبطة العمل يتحسن المكون الثاني لألللعمل ومتابعة تنفيذ خ

ولديه   ا ن لديه طاقة عقلية للبدء واالستمرار ألن لديه هدفالمتدرب يدرك أ ويجعل ذلك
 .مسارات لتحقيق الهدف

د القائم على  من التشابه بين اإلرشا ان هناك مقدار على أ  et al(2000)  Michael ويؤكد
يضا في التركيز على تحديد األهداف  ومكونات األمل في التوجه العام وأحل المشكالت 

يضا العمليات كد على دور االنفعاالت والسلوك وأوسبل تحقيق هذه األهداف وكالهما يؤ 
 فعالية ومشاركة العميل. وكذلكالمعرفية 

في مشكلة واحدة   ةمساعدة الجماع ائم على حل المشكالت يفكر الفرد فيرشاد القاإلأثناء 
هداف وأيضا إمكانية التعايش مع ي مشكلة وتحقيق األي إمكانية حل أويدعم هذا ثقة الفرد ف

 رادة.زيد من أمل الفرد وخصوصا مكون اإل ية مشكلة وتقبلها وهو ما يأ
ناحية اإليجابي لتوجه رشاد القائم على حل المشكالت على افراد في اإلكما تدرب األ

ن المشكالت وأ ،ال يجب ترك المشكالت تحل نفسهانه لها حل وأ ةلمشكالت وأن كل مشكلا
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 هن الهدف سيتم تحقيقفي أ األمل  وهو ما يقوي  الجهدعليها ببذل  ةتحديات يمكن السيطر 
 سيتم حلها.   ةوالمشكل

ى الفعلي  وعلى المستو تخيلي ستوى الب الطالب على حل المشكالت على المن تدريكما أ
على  التي يتدربون  ةحل المشكل فيجابية حسب درجة نجاحهم علهم يخبرون مشاعر  إييج
  ألن  األمليتحسن خرى ، وهكذا مشكلة أ ة مكانية حل أيبإاألمل  وهو ما يولد لديهم  ،هاحل

وأن كل المشكالت  ،ةمشكل ة تعينهم على مواجهة أي ة سلحن لديهم أالطالب صاروا يعتقدون ا 
  .وتنفيذها  ةحلول  مبدع إلى ن بامكانهم الوصول ليست نهاية العالم وأ ةلها حل وأن المشكل

تناولت الفروق في القدرة على حل   Chang (1998)وتتسق هذه النتائج مع دراسة مبكرة لـ
وانتهت نتائجها إلى أن اصحاب األمل  المرتفع  المشكالت بين مرتفعي ومنخفضي األمل

كما أن األمل    ،والتكيف مع المواقف الضاغطةلديهم قدرة مرتفعة على حل المشكالت 
كاديمية، والرضا  مشكالت األمتغير منبؤ بالقدرة على حل المشكالت والتكيف مع ال

 االكاديمي.
أن  لى ( التي أشارت إ2015سة الزعبي والعاسمي )مع درانتائج هذه الدراسة جزئيا تتفق و   

مل األكاديمي ودرجة منخفضة من  مرتفعي التحصيل الدراسي لديهم درجة مرتفعة من األ
كتئاب النفسي مقارنة بمنخفضي التحصيل وذلك لدى عينة من طالب المدارس الثانوية اال

  بسوريا.
( في دراستهما التي هدفت إلى بحث 2017مع ما وجده سلمان وماجد )  كذلككما تتسق  

(  19)ينة من وقد تكونت الع .مل يؤثر على تحقيق األهداف وطريقة حل المشكالتاألهل 
مدربي السباحة في محافظات الفرات األوسط واتضح ارتباط األمل بالجهد المبذول  من 

 .وتحقيق األهداف والقدرة على حل المشكالت 
معتقدات الفرد حول قدرته على  إلى والتي تشير تفسر الباحثتان زيادة معتقدات التمكن و    
ساس الذي يقوم منطقية فاأل ة، وتبدو هذه النتيجةوالتحكم والفعالي ةثير في النتائج والسيطر التأ
ن بامكانه تقابله وأ ةمشكل ة ي إمكانية حل أسلوب حل المشكالت هو تعليم المتدرب ه أعلي

وضع خطة حل  يجابيات والسلبيات و وتقييم اإل ،لهدافه والبحث عن سبل الح تحديد أ 
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ن بإمكانهم السيطرة على وأ ،نهم يستطيعون ن يعتقدون في أكل ذلك يجعل المتدربي ،يمهاوتقي
 وهو ما يقوي معتقدات التمكن لديهم.النتائج 

النتائج إلى  الوصول  مكانية بإ يمد الفرداألمل ف ؛األملرتبط زيادة معتقدات التمكن بزيادة كما ت
  .هاوطاقه للبدء في تحقيق ةدار وإهداف تحقيق األلساليب وأة واضح ا  أهدافلديه  ألن

ن معتقدات التمكن في مقابل معتقدات الدراسة الحالية في ضوء أ ر نتائجكما يمكن تفسي
، تلقوا  م دفع الفشلنه ال يمكنهطريقة اإلشراط فالطالب الذين تعلموا أالعجز يتعلمها االنسان ب

ن يجدوا  مكانهم أن بإوأ  ، ةمشكل ة يمكانهم حل أن بإأعلى إمكانية حل هذه المشكلة و  تدريبا  
وقد نجحوا بالفعل في حل   ،منها م تطبيق الحلول والتحققمكانهن بإوأ ، فضلالحل األ

  .كاديميةمشكالت أ
  أن التي وجدت     Choi et al (2013) اليه نتائج دراسة.أشارت ما  ةويدعم هذه النتيج

والسيطرة الذاتية   رشاد القائم على حل المشكالت يزيد من القدرة على تنظيم الذاتاستخدام اإل
 .وفعالية الذات

من أن تعليم الفرد حل المشكالت  .Ward& Wampler(2010) هتفق مع ما ذكر كما ت
   إدراكا بالسيطرة على أحداث الحياة والتفاؤل.  هيكسب
ومعتقدات التمكن قد حدث بسبب تغير أساليب األكاديمي الباحثتان أن تحسن األمل  وترى 

ب الطالب كانوا ن أغلكما اظهرت نتائج التحليل الكيفي أالطالب في حل المشكالت و 
 احدحان وال يناقشون أمتال يذاكرون المقررات إال ليلة االيتجنبون حل مشكالتهم األكاديمية ف

ل  وال يحاولون التفكير في ح ،، وال يطلبون العون من زمالئهم وال من معلميهمفي مشكالتهم
البرنامج   ، لكن بعد تلقي الدراسيوتأخر الكتاب  ،سريةوالمشكالت األ ، لمشكلة المواصالت

تغيير لن الحل قد يكون بسيطا ولكن يحتاج بي تعلم الطالب اقتحام المشكلة وأ التدري
من  (  14 )االستراتيجيات وطلب العون ووضع البدائل واختبارها وهو ما ظهر في تقييم

ولكن   ،العينة الرضا التامفراد أبينما لم يظهر بقية  ،بعد الرضا عما قاموا به ألنفسهمالطالب 
 ضا مع تغيير االستراتيجيات  في ضوء ما تعلموه من البرنامج.الر 

 التربوية:التطبيقات 
تدريب الطالب بالمدارس الثانوية والجامعة على استراتيجيات حل المشكالت من  .1

 .وتوليد البدائل ووضع خطة عمل وتنفيذها والتحقق منها ةخالل تحديد المشكل
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 ةتحاقهم بالحيالايمية من بداية كادة أهدافهم األمساعدة الطالب على صياغ  .2
 . ألن صياغة الهدف هو بداية السعي والعمل ةالجامعي

بدل من  محاورة الشباب في مشكالتهم وحسهم على محاوالت الحل وتوجيه طاقاتهم .3
 التجنب أو االندفاع في الحل. 

تعريف الطالب بلوائح الكليات وتوصيف المقررات ومهارات الدراسة وحتى يشعر  .4
 . عن تغيير الظروف انه ليس عاجز وأ ةنه مسيطر على تقدمه في الجامعالطالب أ
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      The study investigated the effect of Problem Solving 

Therapy(PST) on increasing academic hope and mastery beliefs of 

university students. Twenty-three students- from the psychology 

department, college of education -participated in the study. They were 

trained for (11) sessions weekly. It was found that PST has a positive 

effect on academic hope and mastery beliefs as there were statically 

significant differences between pre and post-tests of academic hope 

and mastery beliefs. Moreover, the effect of the program was tested 

again after one month and it was revealed that there is no significant 

differences between post and follow up tests. Qualitative analysis 

revealed that students changed their styles of solving problems. 

Results were discussed in the light of literature and educational 

implications were provided. 

 


