أثر المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل المشكالت لدى
عينة من طالبات جامعة البلقاء التطبيقية

د .عبد اللطيف المومني

كلية إربد الجامعية  -جامعة البلقاء التطبيقية
إربد  -األردن

د .حامد دعوم

كلية عجلون الجامعية  -جامعة البلقاء التطبيقية
عجلون  -األردن

الملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة امتالك عينة من الطالبات الجامعيات لمهارة حل
المشكالت ,وبيان أثر متغيري المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل
المشكالت .ولتحقق هدف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )317طالبة من طالبات كلية
إربد الجامعية والملتحقات بالدراسة في الفصل الدراسي األول 2010 – 2009م ،كما تم استخدام
مقياسين لجمع البيانات ,مقياس المساندة االجتماعية ومقياس حل المشكالت ,بعد التحقق من صدقها
وثباتها .توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :إن قدرة الطالبات على المقياس الكلي لحل المشكلة وفي
مجالي أسلوب اإلقدام واإلحجام ,والثقة بالذات مرتفعة ,في حين كانت على مجال السيطرة الذاتية
متوسطة .كما كشفت نتائج الدراسة عن فروق ذات داللة إحصائية( )a=0.05في القدرة على حل
المشكالت ككل على مجالين من مجاالت مقياس حل المشكالت وهما :أسلوب اإلقدام واإلحجام،
والثقة بالذات تعزى لمتغير المساندة االجتماعية .في حين أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على حل المشكالت لدى الطالبات تعزى لمتغير المستوى
الدراسي أو للتفاعل ما بين المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي .وفي ضوء ما توصلت إليه
الدراسة من نتائج قدم الباحثان مجموعة من التوصيات.
 -الكلمات المفتاحية :المساندة االجتماعية ,حل المشكالت.
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أثر المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل المشكالت لدى عينة
المقدمة:

اهتم العديد من الباحثين بدراسة المشكالت التي تواجه الطلبة باختالف مستوياتهم الدراسية؛ لما
ينجم عن تلك المشكالت من آثار سلبية تنعكس على كافة مجاالت حياتهم االجتماعية والدراسية .وقد
ركز الباحثون على كيفية استخدام الطلبة لألساليب التي تساعدهم على التخلص من تلك المشكالت
واألزمات بهدف تحقيق هؤالء الطلبة ألهدافهم ،ومساعدتهم على التكيُّف مع مستجدات العصر
الحديث.
والطلبة في المرحلة الجامعية هم إحدى شرائح المجتمع التي تنتمي إلى فئة الشباب ،هذه الفئة
التي تكون عرضة للعديد من المشكالت واألزمات؛ إذ تكمن هذه المشكالت في أمرين؛ أولهما:
المشكالت التي يواجهها هؤالء الشباب في فهم ذاتهم وقبولها ،والتعامل مع اآلخرين بصورة سليمة،
وثانيهما :المشكالت التي ينطوي عليها سلوك وتصرفات هؤالء الشباب مع أسرهم ومجتمعهم
(عابد.)1996 ،
وقد أشار أبو زينة ( )1994إلى أن المشكلة موقف يواجهه الفرد ،أو شريحة من األفراد ،ويحتاج
ً
طريقا واضحً ا أو ظاهرً ا للتوصل إلى الحل المنشود ،ويمكن أن تعرف
إلى حل ،حيث ال يرى الفرد
المشكلة بأنها موقف يشكل ً
عائقا أمام الفرد ،ويمنعه من تحقيق أهدافه ،ويسبب له حالة من االختالل
وعدم التوازن (العتوم ،عالونة ،الجراح وأبو غزالة ،2005 ،ص  ،)250كما عرّ ف نيزو (Nezu,
 )1986, p848المشكلة بأنها “موقف ال يتوافر للفرد فيه حل فعَّال وفوري”.
ويرى بعض علماء النفس أن المشكلة عبارة عن موقف يحتاج إلى المعالجة والتجهيز ،أو خبرة
تبعث على الحيرة أو اإلرباك يواجه الفرد ويتطلب منه اتخاذ القرار أو بناء خطة حل ،أو استخدام
أسلوبه في المعالجة إزاء ذلك الموقف ،ويضيف قطامي وقطامي ( )1995أن هذا الموقف الجديد
يستثير البناء المعرفي عند الفرد من خالل األبنية الذهنية والمعالجات التي يجريها
(.)Ellis & Hunt, 1993; Ormrod, 1995
أما القدرة على حل المشكالت فهي عبارة عن نشاط من العمليات المعرفية ،يبدأ داخل العقل ً
أول ،ثم
ً
تطبيقا في الواقع ،بمعنى أن هناك شكلين للقدرة على حل المشكالت ،األول ينظر إليه
يكون التفكير
بصيغة عملية معرفية داخلية ( )PROCESSوالثاني ينظر له بصيغة منتج ( )PODUCTظاهرا
في البيئة الخارجية (عسر.)1999 ،
ويعرِّ ف حل المشكلة بأنه “القدرة على توليد األفكار والمفاهيم والمبادئ التي يتطلبها المتعلم لتحقيق
درجة اإلبداع” ( ،)Whimbey, 1999, p44أما ستيرنبرغ فقد عرَّ ف حل المشكالت بأنه عملية
يسعى الفرد من خاللها إلى تخطي العوائق واألزمات التي تواجهه أثناء محاولته الحل ،أو أثناء سعيه
لتحقيق الهدف ،)Sternberg,2003( ،ويعرف حبيب ( ،2003ص )195مهارة حل المشكالت
بأنها “ تلك المهارة التي تُستخدم لتحليل ووضع استراتيجيات تهدف إلى حل سؤال صعب أو موقف
معقد أو مشكلة تعيق التقدم في جانب من جوانب الحياة”.
ويرى أوزبك ( )Uzbekأن حل المشكالت هو بحد ذاته عملية تعلم استكشافي ذي معنى ،أي أن
للمتعلم دورً ا إيجابيًا في تحقيقها ،فهو ال يتلقى الحل من غيره ،وإنما يبذل جه ًدا فكريًا إلنجازه ،ثم
يقوم بدمجها في بنائه المعرفي (الزغول والزغول ،)2003 ،وهذا ما أكده جروان ()2002؛ إذ أشار
30
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إلى أن عملية حل المشكلة هي نتاج التفكير المبذول من خالل سلسلة من النشاطات العقلية الفكرية
لمواجهة المشكلة لتحقيق التوازن في األبنية المعرفية.
أما روث وكوهين ( )Roth & Cohenفقد حددا طريقتين لمواجهة المشكالت الحياتية عند الفرد
هما؛ األول :اكتساب المعارف والخبرات الشخصية والعاطفية ،والتصرفات السلوكية الحميمة التي
توجه نمو مصادر التهديد التي يواجهها الفرد في حياته اليومية لتجنب اآلثار السلبية التي تهدد توازنه
االنفعالي ،والثاني :فحص مصادر المساندة االجتماعية التي يتلقاها من اآلخرين للتأكد من إيجابياتها
في مواجهة مشكالت الحياة اليومية ( .)Sharon & Saul,1990وهذا ما أكده كل من بريتوريوس
ودايدريكس ( )Pretorius & Diedricks,1994بشأن دور المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد
في قدرته على مواجهة المشكالت وحلها.
ولحل المشكالت مجموعة من الخطوات ،ولقد أشار (العتوم2004 ،؛ جروان )1999 ،إلى أن حل
المشكلة مهما تعددت خطوات الوصول إلى الحل فإنها تبقى في حدود الخطوات األربع الرئيسية
اآلتية:
 -1تحديد المشكلة :وذلك من خالل الشعور بها ،وجمع المعلومات األولية عنها.
 -2صياغة الفرضيات :ويتم ذلك من خالل توظيف الخبرات السابقة والقدرات المعرفية لوضع
أفضل الحلول الممكنة للمشكلة.
 -3اتخاذ القرار المناسب :ويتم ذلك من خالل جمع البيانات الالزمة ،وفق منهجية علمية لتحديد
الفرضية المناسبة للحل.
 -4اختبار الحل :ويتضمن التأكد والتحقق من الحل وصحته ،وقد يلزم تعديل الحل من خالل التغذية
الراجعة؛ وذلك بهدف الوصول إلى الحل األمثل للمشكلة.
ويحدد رتور ( )Ruttor, 1990ثالثة متغيرات واقعية يمكن أن تخفف من اآلثار السلبية لمشكالت
الفرد الحياتية وهي:
 -1سمات الشخصية التي تتسم باالستقاللية وتقدير الذات.
 -2المساندة األسرية التي تتسم بالترابط والهدوء العاطفي.
 -3المساندة االجتماعية التي تتسم بالتشجيع ،وتحفيز الفرد على مواجهة أحداث الحياة اليومية ووقاية
نفسه منها.
هناك بعض االتجاهات التي قدمت تفسيرً ا لحل المشكلة ،حيث يفترض االتجاه السلوكي في علم
النفس أن عملية حل المشكلة تتم من خالل عدد من المحاوالت التي ينتج عنها روابط مشتركة
بين المشكلة وطريقة حلها ،وتقوى هذه الروابط وتضعف بمدى قدرتها على الوصول إلى الحل،
حيث يميل األفراد إلى تكرار المحاوالت التي وصلت إلى الهدف ،ويتجنب المحاوالت التي لم
توصل (النشواتي .)2003 ،أما أصحاب النظرية المعرفية ومنظرو معالجة المعلومات فيرون
أن موقف حل المشكلة هو موقف تفكير وتأمل ،يستحضر فيه الفرد خبراته السابقة ،ويجري فيه
الكثير الكثير من العمليات المعرفية والمعالجات المتعمقة لألبنية المعرفية ،التي تصبح نشطة ،وفي
حالة تغير ديناميكي ومرن ،إلى أن يصل الفرد إلى الحل الذي يعيده إلى حالة من التوازن المعرفي
(.)Anderson,1995
وبمراجعة الباحثين للدراسات السابقة ،فإنهما يجدان أن نتائج دراسة هوالهان وموس تؤكد دور
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أثر المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل المشكالت لدى عينة
المساندة االجتماعية من األسرة لطلبة الجامعة في تخفيف اآلثار السلبية ألحداث الحياة الضاغطة
وتنمية القدرات الشخصية لدى طلبة الجامعة في التوافق الشخصي والعاطفي للحفاظ على صحتهم
النفسية ،والتفاعل اإليجابي مع الحياة الجامعية(.)Holahan & Moos,1990
كما أشارت دراسة لويس ( )Louise,1991إلى أهمية دور المساندة االجتماعية من األسرة والرفاق
في تخفيف حدة اآلثار السلبية ,من سوء توافق وغيرها ,والناتجة عن أحداث الحياة الضاغطة في
تعامل الطلبة الجدد مع الحياة الجامعية في جامعة مكسيكوستي في الواليات المتحدة األمريكية.
كما قام روسنفلد ورشمان وباون ( )Rosenfeld, Richman & Bowen,1998بدراستهما التي
هدفت إلى المقارنة بين المراهقين الذين تلقوا مساندة اجتماعية منخفضة ,والمراهقين الذين تلقوا
مساندة اجتماعية متوسطة ,فيما يتعلق بتصوراتهم حول أسرهم وأصدقائهم ومدرستهم ,وقد اشتملت
ً
مراهقا ,من مدارس الواليات المتحدة األمريكية .وأظهرت نتائج الدراسة
عينة الدراسة على ()296
أن المراهقين الذين تلقوا مساندة االجتماعية منخفضة لديهم كثير من المشكالت األكاديمية والحياتية
منها ،عدم االلتزام بالحضور إلى المدرسة ,وعدم القدرة على بناء صداقات مع غيرهم ,باإلضافة
إلى أن كشفهم لمشاعرهم ولذاتهم أقل ,كما أنهم أقل قدرة على التغلب على المشاكل األسرية مقارنة
مع المراهقين الذين تلقوا مساندة اجتماعية متوسطة.
وهدفت دراسة علي ( )2000إلى بيان دور المساندة االجتماعية في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة
والتوافق مع الحياة الجامعية ,وتكونت عينة الدراسة من ( )100طالب من طلبة جامعة الزقازيق
 مصر ,وبنا ًء على استجابات الطلبة الجامعين على مقياس المساندة االجتماعية ,صنف الباحثالطلبة إلى فئتين )50( ,طالبًا مدعمين بالمساندة االجتماعية الكاملة من األسرة )50( ,طالبا غير
مدعمين بالمساندة االجتماعية الكاملة من أسرهم .وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أن
الطلبة الجامعين المدعمين بالمساندة االجتماعية من أسرهم أقدر على التوافق األكاديمي ,والتوافق
الشخصي والعاطفي مقارنة مع الطلبة غير المدعمين بالمساندة االجتماعية من أسرهم ,كما أشارت
نتائج الدراسة إلى أن الطلبة المدعمين بالمساندة االجتماعية من أسرهم لديهم تفاعل إيجابي في
مواجهة أحداث الحياة الضاغطة مقارنة مع الطلبة غير المدعمين بالمساندة االجتماعية من أسرهم.
كما تمت مراجعة الدراسة التي أجراها كل من العلماء جرانت وإيليوت وجايقر وبارتولوتشي
( )Grant, Elliott, Giger & Bartolucci, 2001التي هدفت إلى بيان وتوضيح أكثر العوامل
التي تعمل كمتنبئات باالكتئاب ,وتكونت عينة الدراسة من ( )40فر ًدا شخصوا على أنهم مكتئبون,
منهم ( )20من األمريكان واألفارقة ومنهم( )20قوقازيون ينتمون إلى العرق األبيض .وتوصلت
الدراسة إلى أن أكثر العوامل التي تعمل كمتنبئ باالكتئاب غياب المساندة االجتماعية للفرد.
وأجرى كيث وسابرينا  ,)Sebrina,2003)& Keithدراستهما التي هدفت إلى تقصي العالقة
ما بين المساندة االجتماعية ,والحالة الصحية العامة من جهة ,وحل المشكالت اليومية من جهة
ً
مراهقا أمريكيًا ,منهم ( )80من
أخرى لدى عينة من المراهقين .وتكونت عينة الدراسة من ()249
المراهقين الذكور و( )169من المراهقات اإلناث ,ولتحقيق هدف الدراسة طبق الباحثان اختبار حل
المشكالت اليومية( Everyday Problem Solving (EBTومقياسً ا لتحديد المساندة االجتماعية
لدى العينة ,كما استعان الباحثان بأطباء لتحديد الحالة الصحية لدى المراهقين .وأشارت نتائج
الدراسة إلى عالقة ارتباطية إيجابية ودالة إحصائية بين المساندة االجتماعية وحل المشكالت اليومية
32
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التي يتعرض لها المراهقين.
وهدفت دراسة هلي وينق ( )Li & Yang,2009إلى فحص نموذج تحليل مساري لتأثير كل من
المساندة االجتماعية ,والفعالية الذاتية ,واالرتباط العاطفي ,والدافعية في القدرة على حل المشكالت
لدى عينة مؤلفة من ( )326طالبًا من طالب كلية تايوانيس ( )Taiwaneseفي الواليات المتحدة
األمريكية ,وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المتغيرات :المساندة االجتماعية ,والفعالية الذاتية,
واالرتباط العاطفي تعمل كمتنبئات للقدرة على حل المشكالت لدى الطلبة.
وقد أشارت دراسة كل من سليفان وباستش وجونسون وبرادبيري
( )Sullivan, Pasch, Gohnson & Bradbury, 2010فقد هدفت إلى الكشف عن أثر المساندة
ً
حديثا
االجتماعية المقدمة من األصدقاء في القدرة على حل المشكالت لدى األزواج المتزوجين
ً
حديثا ,وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المستويات
وتكونت عينة الدراسة من ( )172زوجً ا متزوجين
الدنيا من المساندة االجتماعية اإليجابية ,والمستويات العليا من المساندة االجتماعية السلبية تعمل
كمتنبئات للسلوك االنفعالي السلبي عند األزواج أثناء حل مشكالتهم ,وكذلك أشارت نتائج الدراسة
إلى أن المساندة االجتماعية اإليجابية من األصدقاء ترتبط بقدرة الزوجين على حل مشكالتهم
الحياتية.
يتضح من األدب النظري ومن نتائج الدراسات السابقة أهمية دور المساندة االجتماعية من األسرة
ومن األصدقاء في تنمية القدرة على حل المشكالت لدى األفراد وعلى اختالف مستوياتهم الثقافية
والعمرية ,وهذا ما توصلت إليه كثير من الدراسات السابقة كدراسة كل من(Rosenfeld et al,
 )1998; Li &Yang, 2009; Keith & sebrina, 2003; Sullivan et al, 2010كما
أشارت دراستي (Louise,1991؛ علي )2000 ،إلى أهمية ودور المساندة االجتماعية في تنمية
قدرات الطلبة الجامعين في التغلب على مشكالتهم ,ومساعدتهم على التكيف والتوافق مع الحياة
الجامعية ,وأشارت نتائج دراسة ( )Grant et al, 2001إلى أن غياب المساندة االجتماعية من
األسرة واألصدقاء يجعل الفرد عرضة إلى االكتئاب .وفي حدود علم الباحثين ال يوجد دراسات
سابقة عربية تناولت دراسة مستوى القدرة على حل المشكالت لدى الطلبة الجامعين ومدى اختالف
تلك القدرة باختالف المستوى الدراسي للطالب الجامعي؛ لذلك جاءت الدراسة الحالية محاولة الكشف
عن مستوى قدرة الطلبات الجامعات على حل المشكالت وبيان أثر متغيري المساندة االجتماعية,
والمستوى الدراسي في تلك القدرة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تعد المرحلة الجامعية من المراحل الهامة في حياة الطلبة ،وهي تمثل نقطة تحول من المرحلة
الثانوية التي يكون فيها االعتماد على المعلمين وعلى الكتب المقررة ،إلى مرحلة الجامعة ،وهي
مرحلة االعتماد على الذات .ونتيجة هذا االنتقال من بيئة المدرسة إلى بيئة الجامعة األمر الذي
ً
اختالفا كبيرً ا في البيئة الثقافية أو في العالقات االجتماعية ،ينعكس بدوره على التوافق النفسي
يمثل
واالجتماعي لدى الطلبة.
كما أن المرحلة الجامعية تفرض على الطلبة مجموعة من المتطلبات والتحديات يؤدي الفشل في
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مواجهتها إلى ارتباك الهوية ،وقد يصاحب ذلك االرتباك ظهور مجموعة من المشكالت النفسية
واالجتماعية مثل الشعور بالوحدة واالغتراب وسوء التكيف وضعف التحصيل وغيرها.
من هنا يأتي االهتمام بدور المساندة االجتماعية التي يتلقاها الطلبة الجامعيون من األسرة واألصدقاء،
والتي يمكن أن تساهم بشكل فعّال في التخفيف من حدة هذه المشكالت وفي درجة تأثر الطلبة بها،
كما وتساهم في مقدرتهم على مواجهة تلك المشكالت .وذلك من أجل مساعدتهم على النهوض
بأعبائهم وزيادة تقديرهم لذواتهم وتعزيز قدراتهم التكيفية ،وإشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية
بشكل يضمن تحقيق انسجام الطلبة مع ذواتهم ومع بيئتهم الجامعية ومتطلباتها.
وتأسيسا على ما سبق ينبع إحساس الباحثان بمشكلة الدراسة كونهما من أعضاء الهيئة التدريسية في
جامعة البلقاء التطبيقية ،ولهما اتصال مباشر بحكم عملهما مع الطالبات ،لذلك جاءت الدراسة الحالية
الكشف عن مستوى قدرة عينة من طالبات جامعة البلقاء التطبيقية على حل المشكالت ،كما ستحاول
الدراسة الحالية بهدف بيان أثر المساندة االجتماعية من األسرة والصديقات والمستوى الدراسي في
مقدرة الطالبات على حل تلك المشكالت.
وبالتحديد تهدف الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما مستوى قدرة الطالبات الجامعيات على حل المشكالت؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية (  )0.05في حل المشكالت تعزى لمتغير المساندة
االجتماعية ,والمستوى الدراسي ,أو التفاعل بينهما؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 األهمية النظرية :تؤكد الدراسة الحالية ،وذلك من خالل إطارها النظري وما توصلت إليهمن نتائج ،أهمية الدور اإليجابي للمساندة االجتماعية ،التي يتلقاها المتعلم من أسرته وأصدقائه،
هذه المساندة التي تعمل على تخليص المتعلم من اآلثار السلبية للحالة االنفعالية والمرافقة لوجود
المشكلة مما يحسن من قدرة المتعلم على التفكير العقالني بالموقف المُشكل وبقدرته على
مواجهتها.
 األهمية العملية :تتناول هذه الدراسة موضوع حل المشكالت ،الذي يعد من أهداف المؤسساتالتربوية في العصر الحديث ،إذ تعمل هذه المؤسسات على تنمية هذا الجانب لدى المتعلمين،
وذلك لسببين هامين هماً :
أول -الرتباط مفهوم حل المشكالت بمفهوم التفكير ،الذي يعد تنميته
من أهداف التربية األساسية ،ثانيًا -لكون استخدام أسلوب حل المشكالت مهارة تكيفية عامة من
المتوقع أن تساعد الفرد بشكل عام ،والمتعلم بشكل خاص ،على التفاعل بكفاية وفعالية مع طائفة
واسعة من المشكالت التي يتعرض لها؛ وذلك لتحقيق أرقى درجات النمو والتطور والتكيف.
ً
وانطالقا من األهمية السابقة لقدرة المتعلم على حل المشكالت ،وألهمية دور المساندة االجتماعية
في تنمية هذه القدرة (حل المشكالت) ،وفي ضوء عدم وجود أية دراسة عربية -في حدود علم
الباحث  -تناولت هذين المفهومين معًا ،جاءت الدراسة الحالية لتلقي الضوء على دور وأثر المساندة
االجتماعية في القدرة على حل المشكالت لدى عينة من طالبات جامعة البلقاء التطبيقية.
34
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حدود الدراسة:

للدراسة الحالية محددان زماني ومكاني ،فالمحدد الزماني يتمثل بأن الدراسة تم تطبيقها خالل
الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  ،2010/2009أما المحدد المكاني فقد اقتصرت الدراسة
الحالية على عينة من طالبات كلية إربد الجامعية  -جامعة البلقاء التطبيقية ،وبالتالي من الصعوبة
تعميم نتائج هذه الدراسة إال على مجتمعها ،والمجتمعات التي تتشابه مع مجتمعها.

التعريفات اإلجرائية:

حل المشكالت :يتبنى الباحثان تعريف (العتوم وآخرون )2005 ،لحل المشكالت ،إذ عرفا مهارة
حل المشكالت بأنها عبارة عن عملية تفكير تتطلب جه ًدا عقليًا يمارسه الفرد عند مواجهة موقف
غير مألوف ،وليس له حل مسبق ،بحيث يوظف الفرد خبرته السابقة ،ومعرفته الحالية وصوال للحل.
أما إجرائيًا يُعرف الباحثان حل المشكالت بمقدار الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس حل
المشكالت المعد ألغراض الدراسة الحالية.
المساندة االجتماعية :هي التفاعالت أو العالقات االجتماعية ،التي تعطي األفراد المساندة الحقيقي
داخل النظام االجتماعي الذي يعطي الرعاية والحب واإلحساس باالرتباط مع المجموعة االجتماعية
التي ينتمي لها(.)Norris&Kaniasty,1996 p499
أما إجرائيًا يُعرف الباحثان المساندة االجتماعية بأنها مقدار الدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة
على مقياس المساندة االجتماعية والمعد ألغراض الدراسة الحالية ،إذ تشير تلك الدرجة إلى المتوسط
الحسابي لدرجة المساندة االجتماعية من أفراد األسرة ،ولدرجة المساندة االجتماعية من صديقاتها.

إجراءات الدراسة:
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات البكالوريوس في كلية إربد الجامعية والمسجالت في الفصل
الدراسي األول من العام الدراسي  ،2010/2009والبالغ عددهن ( )1756طالبة ،حسب السجالت
الرسمية لدائرة القبول والتسجيل في الكلية .موزعات على خمسة تخصصات وهي :إدارة المكتبات،
تربية الطفل ،واللغة العربية ،والمحاسبة ،واللغة اإلنجليزية.

عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ( )317طالبة من طالبات البكالوريوس في كلية إربد الجامعية ،وبنسبة
مئوية مقدارها ( )%18من مجتمع الدراسة الكلي؛ إذ تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية،
حيث تم اختيار شعبة دراسية من مجموعة شعب مساقات كل تخصص من التخصصات الخمسة،
والجدول( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها.
(جدول  :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي
النسبة المئوية
العدد
المتغير
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أثر المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل المشكالت لدى عينة

المساندة االجتماعية

المستوى الدراسي

متدنية
متوسط
مرتفع
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة

المجموع

50
151
116
41
77
148
51
317

%158
%476
%36.5
%129
%242
%466
%16
%100

أداتا الدراسة:

استخدم الباحثان في هذه الدراسة أداتين للقياس ،األداة األولى مقياس المساندة االجتماعية المدركة
بين أفراد األسرة واألصدقاء ،واألداة الثانية مقياس حل المشكالت .وفيما يلي وصف لألداتين.
 -1مقياس المساندة االجتماعية المدركة من األسرة واألصدقاء.
يستخدم هذا المقياس للكشف عن مقدار المساندة االجتماعية المدركة من أفراد األسرة واألصدقاء،
وقد أعد هذا المقياس الزيتاوي ()1999؛ ويتكون المقياس من ( )46فقرة ،وهو مكون من مقياسين
فرعيين هما :المساندة االجتماعية المدركة من أفراد األسرة ،والمساندة االجتماعية المدركة من
األصدقاء ،وكالهما يتكون من الفقرات نفسها إذ يتطلب من المستجيب بعد قراءة الفقرة تقدير درجة
المساندة التي يتلقاها من األسرة وفق سلم تقديري مداه من ( ،)5-1ومن ثم يقدر المستجيب درجة
المساندة االجتماعية التي يتلقاها من األصدقاء للفقرة نفسها وفق السلم التقديري (.)5-1
يغطي المقياس أربعة مجاالت فرعية للمساندة االجتماعية ،وهي:
أ -المساندة المادية ،وتقاس من خالل ( )18فقرة ،ويشير هذا المجال من المساندة إلى الخدمات
الضرورية ،والمساعدات المادية المباشرة ،وغير المباشرة ،التي تعين الفرد في مواجهة مواقف
الحياة المختلفة ،والتي يدرك بأنه حصل عليها من أفراد أسرته وأصدقائه.
ب -المساندة العاطفية ،وتقاس من خالل ( )12فقرة ،ويشير هذا المجال إلى الفوز بالمودة والتأييد
والقبول والحب والتقدير واإلعجاب والتفهم واالحترام والتشجيع مما يعزز حالة الفرد النفسية،
ويزيد من تقديره لذاته.
ج -المساندة المعلوماتية ،وتقاس من خالل ( )19فقرة ،ويشير هذا المجال من المساندة إلى المعلومات
والنصائح واإلرشادات والنماذج التي يحصل عليها الفرد من أفراد أسرته وأصدقائه والتي تعينه
على فهم مشكالته الحياتية وكيفية التفاعل معها.
د -مساندة التقييم ،ويقاس من خالل ( )13فقرة ،ويشير هذا المجال إلى التغذية الراجعة التي يحصل
عليها الفرد من أفراد أسرته وأصدقائه حول أفعاله وأفكاره ومشاعره ،والتي يعتقد بأهميتها في
تعديل سلوكه وقدراته ونظرته لألمور وتفسيره لها لما فيه صالحه وسعادته (الزيتاوي.)1999 ،
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صدق مقياس المساندة االجتماعية المدركة:

ً
أستاذا ومدرسً ا في جامعة اليرموك
قام الزيتاوي ( )1999بعرض المقياس على ستة وعشرين
والجامعة األردنية ،ممن يحملون درجة الدكتوراه والماجستير في علم النفس ،واإلرشاد النفسي،
والقياس والتقويم وعلم النفس االجتماعي ،وذلك بهدف إبداء رأيهم حول وضوح الفقرات من حيث
صياغتها اللغوية ،وتحديد مدى انتماء الفقرات لمجاالتها ،وكذلك إبداء أي مالحظات أخرى يرونها
مناسبة وضرورية ،وقد قام (الزيتاوي )1999،بحذف وتعديل الفقرات التي اتفق عليها اثنان من
المحكمين على أنها غير واضحة ،أو ال تنتمي إلى مجالها ،وبناء عليه ،تقلص عدد فقرات المقياس
إلى ( )46فقرة موزعة على األبعاد األربعة.
كما قام الزيتاوي ( )1999بالتحقق من صدق البناء بتطبيق المقياس على عينة تجريبية مكونة
من ( )47طالبًا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك ،ومجال إجراء التحليالت اإلحصائية للفقرات،
تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة ومجموع درجات المقياس الكلي ،كما تم حساب
معامل االرتباط بين درجة الفقرة ،ومجموع درجات المجال الذي تنتمي إليه وكانت جميع تلك القيم
لمعامالت االرتباط دالة إحصائيا.
أما في الدراسة الحالية ،فقد تحقق الباحثان من صدق المقياس ،وذلك بعرضه على ثمانية محكمين
ممن يحملون درجة الدكتوراه والماجستير في علم النفس التربوي ،واإلرشاد النفسي والقياس
والتقويم ويعملون مدرسين في جامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية ،وطلب منهم إبداء رأيهم
حول مناسبة الفقرات من حيث الصياغة اللغوية والوضوح ،ومدى انتماء الفقرات لمجاالتها ،وكذلك
طلب منهم إبداء أي اقتراحات يرونها مناسبة ،بشأن المقياس ،واعتمد الباحثان إجماع ( )%80من
المحكمين معيارً ا لقبول الفقرة ،وبناء عليه ،لم يتم حذف أية فقرة من فقرات المقياس ،واقتصرت
مالحظات المحكمين على تغيرات محدودة ج ًدا في صياغة بعض الفقرات.
كما قام الباحثان بتطبيق المقياس على عينة تجريبية تكونت من ( )37طالبة من مجتمع الدراسة
ومن خارج عينتها األصلية ،وذلك بهدف التحقق من صدق البناء للمقياس ،ومجالها تم حساب
معامل االرتباط بين درجة الفقرة ،وبين الدرجة الكلية للمقياس ،وكان المدى لقيم معامالت االرتباط
يتراوح ما بين ( ،)0.88-0.32وكانت جميع تلك القيم لمعامالت االرتباط ذات داللة إحصائية ،كما
تم حساب معامل االرتباط ما بين مجموع درجات المجال والدرجة الكلية للمقياس ،وكان المدى لقيم
معامالت االرتباط يتراوح ما بين ( )0.87-0.56وكانت جميع تلك القيم لمعامالت االرتباط ذات
داللة إحصائية.

ثبات مقياس المساندة االجتماعية المدركة:

قام الزيتاوي ( )1999باستخراج معامل ثبات المقياس الكلي ومعامالت ثبات مجاالت المقياس
األربعة ،وذلك بتطبيق المقياس على عينة تجريبية تكونت من ( )51طالبًا وطالبة من طلبة جامعة
اليرموك في العام الدراسي ( ،)1999-1998ومن ثم إعادة تطبيق المقياس مرة أخرى على العينة
التجريبية بفارق زمني مقداره أسبوعان ,واستخرج الباحث معامل ثبات المقياس الكلي والمحسوب
بطريقة اإلعادة وبلغت قيمته ( )0.82كما قام الزيتاوي ( )1999باستخراج معامالت ثبات المقياس
باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا ( )Cronbach-alphaإذ بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس الكلي
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( ،)0.96في حين بلغت معامالت الثبات لمجاالت المقياس األربعة على النحو التالي :المجال األول
( ،)0.74والمجال الثاني ( ،)0.93والمجال الثالث ( ،)0.91والمجال الرابع (.)0.95
أما في الدراسة الحالية فقد قام الباحثان باستخراج معامالت ثبات المقياس باستخدام طريقة االختبار
وإعادة االختبار ،وذلك بتطبيق المقياس على عينة تجريبية مؤلفة من ( )37طالبة من مجتمع
الدراسة ومن خارج عينتها األصلية ،ومن ثم إعادة تطبيق المقياس على العينة التجريبية ()37
طالبة بفارق زمني مقداره أسبوعان ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة للمقياس
الكلي ( )0.88وكانت قيم معامالت الثبات لمجاالت المقياس الفرعية األربعة األولى والثاني والثالث
والرابع كالتالي (  ) 0.75و(  )0.79و(  ) 0.72و( )0.80على التوالي ،وكانت جميع تلك القيم ذات
داللة إحصائية (.)a=0.01

تصحيح مقياس المساندة االجتماعية المدركة:

تكون المقياس من ( )42فقرة مصممة على نمط مقياس ليكرت إذ يجيب المفحوص عن كل فقرة
بدرجتين ،الدرجة األولى تمثل مقدار المساندة من األسرة ومدى اإلجابة من ( ،)5-1وبنا ًء على ذلك،
تكون أعلى درجة مساندة من األسرة يحصل عليها المفحوص هي ( ،)210وأدنى درجة مساندة
من األسرة يحصل عليها المفحوص هي ( .)42والدرجة الثانية تمثل مقدار المساندة من األصدقاء
ومدى اإلجابة عليها ( )5-1وبناء على ذلك ،تكون أعلى درجة مساندة من األصدقاء للمفحوص
( ،)210وأدنى درجة مساندة من األصدقاء للمفحوص ( )42درجة ،ولتحديد درجة المساندة الكلية
التي يتلقاها المفحوص تم جمع الدرجتين التي يحصل عليهما المفحوص من األسرة ومن األصدقاء
واستخراج المتوسط الحسابي لهما.
(متدن ،متوسط ،مرتفع)
فئات
ثالث
إلى
العينة
أفراد
لدى
االجتماعية
ولتحديد مستويات المساندة
ٍ
اعتمد الباحثان المعيار التالي :المدى للفقرة ( )1-5مقسومًا على مستويات المساندة ( )3فكان الناتج
( ،)1.33وبناء عليه ،يكون المستوى المتدني للمساندة االجتماعي ( )2.33-1والمستوى المتوسط
للمساندة االجتماعية ( ،)3.66-2.34والمستوى المرتفع للمساندة االجتماعية (.)5-3.67

مقياس حل المشكالت:

استخدمت الدراسة الحالية المقياس المعد من قبل هبنر وبترسون ( )Heppner & Petersonعام
 ،1982إذ قاما بتطبيق المقياس على المجتمع األمريكي للتحقق من صدقه وثباته ،ولقد بلغ معامل
الثبات للمقياس في البيئة األمريكية ( .)0.89وقد قام بتقنين المقياس إلى البيئة األردنية عبد القادر
( ،)1983إذ بلغ معامل الثبات المقياس المعرب ( ،)0.85ويتكون المقياس من ( )32فقرة)16( ،
فقرة تعبر عن قدرة إيجابية في حل المشكالت ،و( )16فقرة تعبر عن قدرة سلبية في حل المشكالت
(عبد القادر ،1983 ،وتتوزع جميع فقرات المقياس ( )32على ثالثة مجاالت هي:
أ -أسلوب اإلقدام واإلحجام ،ويشير إلى القدرة على جمع المعلومات ،ووضع الحلول الفاعلة،
ومقارنة الحلول مع بعضها البعض الختيار الحل األفضل ،ويقاس هذا المجال من خالل ()16
فقرة.
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ب -السيطرة الذاتية ،وتشير إلى القدرة على ضبط االنفعاالت والتحكم بها ،وخاصة عند إصدار
األحكام ،ويقاس هذا المجال من خالل ( )5فقرات.
ج -الثقة بالذات ،ويشير إلى القدرة على وضع الطرق الناجحة واإلبداع في إيجاد البدائل الفعالة،
ومواجهة المشكالت الصعبة للوصول إلى الحل الصحيح ،ويقاس من خالل ( )11فقرة.

صدق مقياس حل المشكالت:

للتحقق من صدق المقياس قام الباحثان بعرض المقياس على عشرة من المتخصصين من حملة درجة
الدكتوراه والماجستير في علم النفس التربوي ،والقيادي والتقويم ،واإلرشاد النفسي ،ممن يعملون
في جامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية ،وطلب منهم إبداء رأيهم حول مناسبة الفقرات لقياس
القدرة على حل المشكالت ،وبيان مدى انتماء الفقرة للمجال المخصص لها ،ومدى وضوح الصياغة
اللغوية للفقرات ,وأكد المحكمون أن المقياس مناسب ويقيس ما أعد لقياسه ،وكانت مالحظاتهم
محدودة ج ًدا تتمثل في استبدال بعض الكلمات بمرادفاتها.
كما قام الباحثان للتحقق من صدق المقياس بتطبيق المقياس على عينة تجريبية مؤلفة من ()37
طالبة من طالبات كلية إربد الجامعية من مجتمع الدراسة ،ومن خارج عينتها األصلية ،ثم إعادة تطبيق
المقياس على العينة التجريبية بفاصل زمني مقداره أسبوعان ،وتم حساب معامل ارتباط درجة الفقرة
مع الدرجة الكلية للمقياس ،وكان المدى لقيم معامالت االرتباط يتراوح ما بين ( )0.91-0.25وكانت
جميع تلك القيم ذات داللة إحصائية ( ،)a=0.01كما تم حساب معامل ارتباط درجة الفقرة من درجة
المجال المخصص لها وكان المدى لقيم معامالت االرتباط يتراوح ما بين ( .)0.87-0.28وبناء عليه،
تم إسقاط (أربع) فقرات من المقياس ،فقرتين من المجال األول ،وفقرتين من المجال الثالث إذ كانت
معامالت ارتباط درجاتهما مع مجموع درجات مجاالتهما أقل من ( .)0.30وبذلك أصبح المقياس
النهائي يتكون من ( )28فقرة نصفها إيجابي ،ونصفها سلبي ،موزعة على النحو التالي ،المجال األول
( 14فقرة) ،والمجال الثاني ( )5فقرات ،والمجال الثالث ( )9فقرات.

ثبات مقياس حل المشكالت:

للتحقق من ثبات المقياس تم تطبيق المقياس على العينة التجريبية ( )37طالبة ،ومن ثم إعادة تطبيقه
مرة أخرى بفاصل زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين .ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون
بين التطبيقين ،ولقد بلغ معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين للمقياس ككل (  )0.87وبلغ معامل
ارتباط بيرسون بين التطبيقين للمجاالت الفرعية للمقياس ،األول ،والثاني ،والثالث )0.82( ،و (
 )0.85و( )0.81على التوالي .كما تم استخراج معامل االتساق الداخلي كرونباخ – ألفا للمقياس
ككل ولمجاالته الثالثة ،ولقد بلغت قيمة معامل كرونباخ – ألفا للمقياس ككل ( ،)0.91كما بلغت
قيمة معامالت كرونباخ – ألفا للمجاالت الفرعية الثالثة ،األول ،والثاني ،والثالث()0.86( )0.88
( )0.85على التوالي.

تصحيح مقياس حل المشكالت:

تكون سلم اإلجابة عن فقرات المقياس من أربعة مستويات هي (موافق بشدة ،موافق ،غير موافق،
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أثر المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل المشكالت لدى عينة
غير موافق بشدة) ،وقد عبر نصف الفقرات ( 14فقرة) منها عن القدرة اإليجابية في حل المشكالت،
ونصفها اآلخر ( )14فقرة عن القدرة السلبية في حل المشكالت ،وأخذت القدرة اإليجابية األوزان
التالية ،موافق بشدة( ،)4موافق( ،)3غير موافق( )2غير موافق بشدة( ،)1أما القدرة السلبية فقد
عكست .وبناء على ذلك ،يمكن تقسيم قدرة المفحوصين على حل المشكالت حسب المعيار التالي:
من (-1أقل من  )2قدرة متدنية في حل المشكالت.
من (-2اقل من  )3قدرة متوسطة في حل المشكالت.
من ( )4-3قدرة مرتفعة في حل المشكالت.

متغيرات الدراسة:

تتضمن الدراسة المتغيرات اآلتية:
أوال :المتغيرات المستقلة:
 المساندة االجتماعية :ولها ثالثة مستويات (متدنية ،متوسطة ،مرتفعة). مستوى الدراسة :وله أربعة مستويات (أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة).ً
ثالثا :المتغيرات التابعة :القدرة على حل المشكالت.

المعالجات اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية.
 لإلجابة عن السؤال األول ،تم استخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية. لإلجابة عن السؤال الثاني ،تم استخدام اختبار تحليل التباين الثنائي ()Tow way Anovaواختبار تحليل التباين متعدد المتغيرات ( )Manovaواختبار شيفيه ( )Scheffeإلجراء المقارنات
البعدية.

نتائج الدراسة :النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 -1لإلجابة عن السؤال األول ،ونصه “ما مستوى قدرة الطالبات الجامعيات على حل المشكالت؟”
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس القدرة على
حل المشكالت وللمقياس ككل ،والجدول( )2يبين تلك القيم.
جدول( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مقياس حل المشكالت
وللمقياس ككل
درجة التقدير
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
المجال
مرتفعة
0.346
3.48
أسلوب اإلقدام واإلحجام
متوسطة
0.656
2.36
السيطرة الذاتية.
مرتفعة
0.396
3.68
الثقة بالذات.
مرتفعة
0.325
3.39
المقياس ككل.
يتبين من الجدول( )2ما يلي :المتوسط الحسابي لدرجة امتالك طالبات جامعة البلقاء التطبيقية
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القدرة على حل المشكالت للمقياس ككل ( )3.39بانحراف معياري مقداره ( )3.25مما يشير
إلى أن الطالبات لديهن قدرة مرتفعة على حل المشكالت .كما يشير الجدول إلى أن درجة امتالك
الطالبات لمهارة حل المشكالت في المجالين أسلوب اإلقدام واإلحجام ،والثقة بالذات مرتفعة ،إذ
بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات على مجال اإلقدام واإلحجام ( )3.48وبانحراف معياري
( ،)0.346كما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات على مجال الثقة بالذات ( )3.68بانحراف
معياري ( )0.396بينما يشير الجدول إلى أن درجة امتالك الطالبات لمهارة حل المشكالت في مجال
السيطرة الذاتية متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات على هذا المجال ()2.36
بانحراف معياري (.)0.656
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
لإلجابة عن السؤال الثاني ،ونصه“ :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية (  )0.05في حل
المشكالت تعزى لمتغيري المساندة االجتماعية ,والمستوى الدراسي ,أو التفاعل بينهما؟” تم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات على مقياس حل المشكالت ككل
وحسب متغيري المساندة االجتماعية ،والمستوى الدراسي ،والجدول( )3بين تلك القيم.

جدول( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات
على مقياس حل المشكالت حسب متغيري المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي
االنحراف
المتوسط
العدد
المساندة
المستوى
المعياري
الحسابي
االجتماعية
الدراسي
0.10
3.36
10
متدنية
0.25
3.39
19
متوسطة
أولى
0.32
3.48
12
مرتفعة
0.27
3.42
41
المجموع
0.14
3.36
11
متدنية
0.14
3.28
38
متوسطة
0.31
3.41
28
مرتفعة
ثانية
0.30
0.30
3.34
77
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أثر المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل المشكالت لدى عينة
0.15
3.04
15
متدنية
0.29
3.34
71
متوسطة
ثالثة
0.38
3.46
62
مرتفعة
0.34
3.39
148
المجموع
0.05
3.14
14
متدنية
0.33
3.47
23
متوسطة
رابعة
0.31
3.36
14
مرتفعة
0.32
3.41
51
المجموع
0.17
3.25
50
متدنية
0.30
3.35
151
متوسطة
المجموع
0.35
3.44
116
مرتفعة
0.32
3.39
317
المجموع الكلي
يتبين من الجدول( )3فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات على مقياس حل
المشكالت ككل حسب متغيري المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي ،ولمعرفة الداللة اإلحصائية
لتلك الفروق تم استخدام تحليل التباين الثنائي ( )Tow way Anovaوالجدول( )4بين تلك النتائج.
جدول( :)4نتائج تحليل التباين الثنائي لمتوسطات درجات الطالبات على مقياس حل المشكالت
ككل ،حسب متغيري المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما
الداللة
قيمة ف
متوسط
درجات
مجموع
مصدر التباين
اإلحصائية
المربعات
الحرية
المربعات
0.567
0.676
0.071
3
0.212
المستوى الدراسي
* 0.036
3.359
0.351
2
0.701
المساندة االجتماعية
0.427
0.997
0.104
6
0.625
المستوى  xالمساندة
305
27.669
الخطأ
316
29.207
الكلي
* ذات داللة عند ()a= 0.05
يشير الجدول( )4إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.5بين
المتوسطات الحسابية لدرجات الطابعات على مقياس حل المشكالت ككل تعزى ألثر متغير المستوى
الدراسي ،إذ بلغت قيمة ف ( )0.676وداللتها اإلحصائية ( ،)0.567كما يشير الجدول إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجات
الطالبات على مقياس حل المشكالت ككل تعزى للتفاعل بين متغيري المستوى الدراسي والمساندة
االجتماعية ،إذ بلغت قيمة (ف=  )0.997وداللتها اإلحصائية (.)0.427
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ويظهر من الجدول( )4فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين المتوسطات
الحسابية لدرجات الطالبات على مقياس حل المشكالت ككل تعزى ألثر متغير المساندة االجتماعية،
إذ بلغت قيمة ف=  )3.359وداللتها اإلحصائية (.)0.036
ولمعرفة لصالح من كانت تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية,
والجدول( )5يبين ذلك.
جدول رقم( :)5نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية لمتوسطات درجات الطالبات
على مقياس حل المشكالت ككل حسب متغير المساندة االجتماعية
مرتفعة
متوسطة
متدنية
المتوسط الحسابي
المساندة االجتماعية
3.25
متدنية
3.35
متوسطة
* 0.9
3.44
مرتفعة
* ذات داللة إحصائية ()a=0.05
يتبين من الجدول( ،)5فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05في متوسطات درجات الطالبات
على مقياس حل المشكالت ككل بين الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المرتفعة ,والطالبات اللواتي
يتلقينالمساندةاالجتماعيةالمتوسطةولصالحالطالباتاللواتييتلقينالمساندةاالجتماعيةالمرتفعة.
ولمعرفة أثر متغير المساندة االجتماعية ,والمستوى الدراسي على مجاالت حل المشكالت الثالثة,
ت ّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات على مجاالت مقياس حل
المشكالت حسب متغيري المساندة االجتماعية ،والمستوى الدراسي ,والجدول( )6يبين تلك القيم.
جدول( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات
على مجاالت مقياس حل المشكالت حسب متغيري المساندة االجتماعية ،والمستوى الدراسي
االنحراف
المتوسط
العدد
المساندة
المستوى
المجال
المعياري
الحسابي
االجتماعية
الدراسي
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أولى

ثانية

اإلقدام
اإلحجام

ثالثة

رابعة

المجموع
الكلي

44

متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
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4
5
4
13
7
9
10
26
5
20
17
42
6
8
5
19
22
42
36
100

3.43
3.50
3.54
3.51
3.32
3.47
3.55
3.49
3.17
3.42
3.53
3.47
3.17
3.52
3.47
3.49
3.28
3.46
3.53
3.48

0.141
0.264
0.411
0.314
0.450
.3210
.3080
0.324
0.047
0.284
0.401
0.346
0.047
0.446
0.381
0.415
0.286
0.320
0.375
0.435

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

المجلد ،9

د .عبد اللطيف المومني  /د .حامد دعوم ()54-29

أولى

ثانية

السيطرة
الذاتية

ثالثة

رابعة

المجموع
الكلي
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متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع
متدنية
متوسطة
مرتفعة
المجموع

4
4
4
12
6
10
9
25
4
23
18
45
4
9
5
18
18
46
36
100

2.63
2.50
2.52
2.52
2.06
2.14
2.32
2.21
1.63
2.32
2.41
2.35
2.50
2.60
2.39
2.52
2.18
2.34
2.40
2.36
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0.177
0.589
0.722
0.622
0.898
0.649
0.560
0.626
0.530
0.655
0.690
0.673
0.354
0.602
0.725
0.634
0.678
0.650
0.664
0.656
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0.157
3.56
5
متدنية
0.358
3.60
7
متوسطة
أولى
0.302
3.80
4
مرتفعة
0.338
3.67
16
المجموع
0.327
4.00
6
متدنية
0.367
3.49
11
متوسطة
ثانية
0.328
3.67
9
مرتفعة
0.371
3.59
26
المجموع
0.157
3.44
6
متدنية
0.455
3.66
28
متوسطة
ثالثة
الثقة بالذات
0.409
3.82
27
مرتفعة
0.438
3.73
61
المجموع
0.236
3.39
4
متدنية
0.291
3.76
6
متوسطة
رابعة
0.301
3.62
4
مرتفعة
0.302
3.69
14
المجموع
0.357
3.68
21
متدنية
المجموع
الكلي
0.407
3.62
52
متوسطة
0.373
3.76
44
مرتفعة
0.396
3.68
117
المجموع
يتبين من الجدول( )6فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات على مجاالت
مقياس حل المشكالت حسب متغيري المساندة االجتماعية ،والمستوى الدراسي ,ولمعرفة الداللة
اإلحصائية لتلك الفروق ت ّم استخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد ( ,)MANOVAوالجدول()7
يبين تلك النتائج.
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جدول( :)7نتائج تحليل التباين المتعدد لدرجات الطالبات
على مجاالت مقياس حل المشكالت حسب متغيري المساندة االجتماعية ،والمستوى الدراسي
الداللة
قيمة
مجموع درجات متوسط
المتغير
مصدر التباين
االحصائية
المربعات الحرية المربعات (ف)
التابع
0.912
0.177 0.021
3
0.064
اإلقدام
المستوى الدراسي
 Wilks lambdaواإلحجام
0.057
2.621 1.119
3
3.356
السيطرة
0.032
الذاتية
دالة عند
a=0.639
0.113
2.013 0.299
3
الثقة بالذات 0.897
0.789

اإلقدام
المساندة
واإلحجام
االجتماعي
0.478
0.739 0.315
2
0.631
 Wilks lambdaالسيطرة
الذاتية
 23 .0دالة عند
a=0.023
*0.023 3.827 0.569
2
الثقة بالذات 1.138
0.898
0.370 0.044
6
0.267
اإلقدام
المستوى
الدراسي× المساندة واإلحجام
0.686
0.655 0.280
6
1.677
السيطرة
االجتماعية
الذاتية
Wilks
0.057
2.069 0.307
6
 lambda0.483الثقة بالذات 1.844
0.120
305
31.886
اإلقدام
واإلحجام
0.427
السيطرة 305 113.087
الخطأ
الذاتية
0.149
305
الثقة بالذات 39.372
316
33.005
اإلقدام
واإلحجام
الكلي
السيطرة 316 118.751
الذاتية
316
الثقة بالذات 43.251
* دالة عند مستوى الداللة ()a=0.05
يتبين من الجدول( )7فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين متوسطات
درجات الطالبات على مجال اإلقدام واإلحجام ،ومجال الثقة بالذات ،تعزى لمتغير المساندة
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3.277

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

المجلد ،9

*0.039

47

أثر المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل المشكالت لدى عينة
االجتماعية ,ولمعرفة لصالح من كانت تلك الفروق ت ّم استخدام اختيار شيفية ( )Scheffeللمقارنات
البعدية ,والجدول( )8يبين ذلك.
جدول( :)8نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية لمتوسطات درجات الطالبات على المجالين
(اإلقدام واإلحجام والثقة بالذات) حسب متغير المساندة االجتماعية
مرتفعة
متوسطة
متدنية
المتوسط
المساندة االجتماعية
الحسابي
3.28
متدنية
3.46
متوسطة
اإلقدام واإلحجام
*0.25
3.53
مرتفعة
3.68
متدنية
3.62
متوسطة
الثقة بالذات
*0.14
3.76
مرتفعة
* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ()a=0.05
يتبين من الجدول( )8فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )a=0.05في متوسطات
درجات الطالبات على مجال اإلقدام واإلحجام بين الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية
المرتفعة مقارنة مع الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المتدنية ولصالح الطالبات اللواتي
يتلقين المساندة االجتماعية المرتفعة .كما يشير الجدول( )8إلى فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة( )a=0.05درجات الطالبات على مجال الثقة بالذات بين الطالبات اللواتي يتلقين
المساندة االجتماعية المرتفعة مقارنة مع الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المتدنية
ولصالح الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المرتفعة.

مناقشة النتائج:

 -1مناقشة نتائج السؤال األول ,ونصه “ما مستوى قدرة الطالبات الجامعيات على حل المشكالت؟”.
أشارت نتائج الدراسة والمتعلقة بهذا السؤال إلى أن الطالبات يمتلكن قدرة مرتفعة في مهارة حل
المشكالت على مقياس حل المشكالت ككل ,وكذلك يمتلكن قدرة مرتفعة في المجالين (أسلوب اإلقدام
واإلحجام ,والثقة بالذات) ,كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالبات يمتلكن مهارة حل المشكالت
في مجال السيطرة الذاتية بدرجة متوسطة.
ويرى الباحثان أن هذه النتيجة أمر طبيعي ومنطقي ,إذ إن عينة الدراسة (الطلبات) في مرحلة التعليم
الجامعي ,إذ تقابل هذه المرحلة مرحلة التفكير المجرد حسب نظرية بياجيه في التطور المعرفي.
حيث تزداد القدرة على التفكير المجرد والقدرة على حل المشكالت في هذه المرحلة ويصبح بمقدرة
الفرد في هذه المرحلة أن يضع بدائل عديدة لتفسير ظاهرة ما ,كما يمكنه من استخدام الرموز,
واقتراح حلول وآراء عديدة بعيدة عن الحلول الجاهزة أمامه ,ويصبح قادرً ا في هذه المرحلة على
تنويع استراتيجيات حل المشكالت من المراحل السابقة.
48
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كما يرى الباحثان أن من األسباب التي تكمن وراء امتالك الطالبات القردة المرتفعة على حل
المشكالت طبيعة ثقافة المجتمع العربي اإلسالمي التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في طريقة
تعامل األنثى مع المشكالت .فهي في مجتمع ال يسمح لها بارتكاب األخطاء التي تؤدي إلى الوقوع
في المشكالت .لذلك تبنى سيكولوجية األنثى على الحساسية الكبيرة للمشكالت فهي تتعامل مع
وترو وتأمل ،بعي ًدا عن االندفاع الذي يمكن أن يزيد من حدة المشكلة ,مما يؤدي
المشكالت بحذر
ٍ
إلى تعزيز القدرة على حل المشكالت لديها.
ويمكن أن يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى العوامل األساسية المتعلقة باألسرة ,التي ترتبط بإعطاء
الحرية لألبناء في مرحلة التعليم الجامعي ,وذلك من خالل السماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم
وأفكارهم وآرائهم ,وتقبل هذه اآلراء ومناقشتها وتوضيح جوانبها السلبية واإليجابية ,واألمر الذي
يعزز ثقة الطلبة بأنفسهم ,وينمي لديهم القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة التي تواجههم مما
يمكنهم من تحمل المسؤولية ،كما وينمي لديهم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة ,وتحقيق أعلى
مستويات اإلنجاز ,مما يؤدي إلى تكوين مفهوم إيجابي عن الذات يعزز قدرة الطلبة على اتخاذ
الحلول المناسبة للمشكالت التي يتعرضون لها.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة لويس ( )Louise,1991التي أشارت إلى أهمية دور المساندة
االجتماعية من قبل األسرة والرفاق في تخفيف حدة اآلثار السلبية من سوء توافق وغيرها ,والناجمة
عن أحداث الحياة الضاغطة في تعامل الطلبة الجدد مع متطلبات الحياة الجامعية الجديدة.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ,ونصه “هل توجد فروق ذات داللة
 )aفي حل المشكالت تعزى لمتغيري المساندة االجتماعية ,والمستوى
إحصائية (0.05
الدراسي ,أو التفاعل بينهما؟”
كشفت نتائج الدراسة والمتعلقة بأثر متغير المساندة االجتماعية في القدرة على حل المشكالت ,عن
فروق ذات داللة إحصائية ( )a=0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات على مقياس حل
المشكالت ككل ولمعرفة لصالح من كانت تلك الفروق؛ استخدم اختبار شيفية للمقارنات البعيدة,
وأشارت نتائج هذا االختبار إلى فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على حل المشكالت بين
الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المرتفعة مقارنة مع الطالبات اللواتي يتلقين المساندة
االجتماعية المتوسطة ,مما يشير إلى أن الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المرتفعة يمتلكن
مهارة حل المشكالت أفضل من الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المتدنية.
ويرى الباحثان أن هذه النتيجة طبيعية ,إذ إن الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المرتفعة
يتوفر لديهن شبكة من العالقات االجتماعية القوية والحميمة ,التي من خاللها تتاح لهن فرصة
التواصل مع اآلخرين مما يسهل عليهن التعبير عن المشاعر واالنفعاالت عما يواجههن من مشاكل.
كما توفر تلك العالقات االجتماعية القوية لدى الطالبات اللواتي يتلقين المساندة االجتماعية المرتفعة
المعلومات والتوجيه المناسب للتعامل الصحيح في المواقف الصعبة ,وبالتالي تتاح لهن فرصة
التعامل السليم مع المشكالت ,وذلك من خالل اتخاذ األساليب واإلجراءات المناسبة للخروج بالحل
األفضل للمشكلة.
كما تعمل المساندة االجتماعية بشكل إيجابي وفاعل على تعزيز ثقة الفرد بنفسه ,وبتكون مفهوم
إيجابي عن الذات الذي يعد من أهم الركائز والمقومات الشخصية القوية الفاعلة ،األقدر على اتخاذ
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أثر المساندة االجتماعية والمستوى الدراسي في القدرة على حل المشكالت لدى عينة
القرارات المناسبة في المواقف الطارئة والصعبة.
اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه ّ
كل من (louise,1991؛علي,2000؛ ;sullivan et al,2010
 )Li & Yang, 2009; Rosenfeld et al, 1998إذ أشارت نتائج هذه الدراسات إلى وجود أثر
للمساندة االجتماعية في القدرة على حل المشكالت لدى األفراد.
أما بالنسبة للنتائج المتعلقة بأثر المستوى الدراسي للطالبة في القدرة على حل المشكالت ,فلم تكشف
نتائج الدراسة عن فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على حل المشكالت ككل تعزى للمستوى
الدراسي ،كما لم تكشف نتائج الدراسة عن فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على حل المشكالت
على مجاالت مقياس حل المشكالت ,تعزى للمستوى الدراسي للطالبة.
ويرى الباحثان أن من األسباب التي تمكن وراء هذه النتيجة أن المناهج والخطط الدراسية في
مرحلة التعليم الجامعي تركز على تنمية الجانب األكاديمي التحصيلي للمتعلم مغفلة الجوانب الحياتية
األخرى .ومما يؤكد هذه النتيجة أن فقرات مقياس حل المشكالت المستخدم في الدراسة الحالية,
الذي من خالله تم تحديد قدرة الطالبات على حل المشكالت يتضمن فقرات (مشكالت) حياتية
وليست أكاديمية ,فهي فير حاجة إلى خصائص شخصية عامة من الطلبة ال عالقة وال دور للجانب
األكاديمي في إيجاد الحل لها ,مما عمل على تقليل الفجوة في القدرة على حل المشكالت بين
المستويات الدراسية للحياة الجامعية.
وقد يعود السبب وراء هذه النتيجة إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة (الطالبات) من مستوى السنة
األولى إلى مستوى السنة الرابعة ,يصنفون في المرحلة الفكرية والعقلية نفسها ,وهي مرحلة التفكير
المجرد من وجهة نظر بياجيه .مما عمل على تقليص الفجوة في القدرة على حل المشكالت ،التي
تستند إلى النمو العقلي بشكل كبير فيما بينهن.
ولم يتمكن الباحثان من العثور على دراسات سابقة تناولت أثر هذا المتغير (المستوى الدراسي) في
القدرة على حل المشكالت ,لبيان مدى اختالف واتفاق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات
السابقة.

التوصيات:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحثان بما يلي:
 على المربين من آباء ومعلمين تقديم المساندة االجتماعية المناسبة والكافية ألبنائهم وطلبتهم ,وذلكلتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم ,وتمكنهم من بناء مفهوم إيجابي عن ذواتهم لما لهما من دور في تنمية
مهارة القدرة على حل المشكالت.
 يفترض بالمعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات تعريض الطلبة إلى مواقف إشكاليةتتطلب منهم اتخاذ قرار ,واختيار بديل (حل) مناسب من مجموعة بدائل ,ومناقشة تلك البدائل مع
الطلبة ,وذلك بهدف تعزيز قدرات المتعلمين على حل المشكالت.
 على التربويين القائمين على إعداد المناهج والبرامج التربوية تعزيز المناهج بما ينمي قدراتالطلبة على حل المشكالت ،وذلك من خالل عرض مشكالت أكاديمية وحياتية ,وذلك من خالل
األنشطة المنهجية والالمنهجية ,بحيث تتناسب تلك المشكالت مع ما لدى المتعلم من قدرات
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ليتمكن المتعلم من إيجاد حلول مناسبة لها لتعزيز مهاراته وقدراته على حل المشكالت.
 قيام مدارس بعمل ورش عمل يتم فيها عرض بعض المشكالت االجتماعية االفتراضية ،وتقديمنماذج حل لها أمام الطلبة ،مما يكسبهم الخبرة والمهارة في التعامل مع المشكالت التي يمكن أن
يواجهها الطلبة في مستقبل حياتهم.
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The Effect of Social Support & Academic Level on Problem
– Solving Ability of a Sample of Al Balqa Applied University
Female Students
Dr. Abdel Lattef A. Momani

Irbid University College - Al Balqa Applied University
Irbid - Jordan

Dr. Hamed Doum

Ajloun University College - Al Balqa Applied University
Ajloun - Jordan
Abstract
The present study aimed at revealing how well a sample of university female
students attained problems–solving skills and the effect of social support
and academic level on the solving ability. To achieve the aim of the study,
a random sample of (317) first semester (2009 – 2010) female students
from Irbid University College was chosen. Two measures were used to
gather data after verifying their validity and reliability: social support and
problem- solving measures. It was found that students had a high ability in
problem – solving skill on the problem solving measure as a whole and on
two of its domains, namely, intrepidity and refrainment and self–confidence.
The degree of students’ attainment of the problem–solving skill on the
domain of self–control was medium. The study revealed the existence of
statistically significant differences (a=0.05) in the problem–solving ability
measure as a whole or on two of its domains , namely , intrepidity and
refrainment and self–confidence that could be attributed to social support
variable. On the other hand, the findings indicated the non- existence of
statistically significant differences in students problem– solving ability that
could be attributed to academic level variable or the interaction between
social support and academic level. In light of the findings of the study, the
two researchers presented some recommendation.
Keywords : Social Support , Problem – solving .
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