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فاعلية الذات وعالقتها حبل املشكالت لدي مرضً التصلب العصبي املتعدد 
 )التصلب اللىحيي(

 
 

 
 ممخص الدراسة:

ىدفت الدراسة بشكل عام إلى التعرف عمى العالقة بين فاعمية الذات وأسموب حل 
المشكالت لدى مرضى التصمب العصبي المتعدد، وفي سبيل تحقيق ذلك استخدمت الباحثتان 

يج الوصفي بشقية االرتباطي والمقارن، كما تم استخدام  مقياس فاعمية الذات من إعداد المن
(، ومقياس حل 3443وترجمة عبد الرحمن ) Tipton & Worthingtonتبتون وثنجتون 

(؛ لجمع بيانات الدراسة من مجتمعيا المتمثل في 3443المشكالت الذي قام بتطويره حميد )
/ 2134" المويحي" في مدينة المممكة العربية السعودية لعام  جميع مرضى التصمب المتعدد

، وبمغت عينة ( مريض311.111وىو العام الذي طبقت فيو الدراسة، والبالغ عددىم )3443
 ( مريض.131الدراسة )

أن ىناك عالقة طردية )إيجابية( ذات داللة وقد توصمت الدراسة لمعديد من النتائج أبرزىا: 
( بين فعالية الذات وأسموب حل المشكالت لدى مرضى التصمب 1.13) إحصائية عند مستوى

ال توجد ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية في فعالية العصبي المتعدد، كما بينت النتائج أنو 
الذات وأسموب حل المشكالت بين مرضى التصمب العصبي باختالف متغير الجنس، كما 

ات داللة إحصائية في فعالية الذات بين مرضى كشفت النتائج أنو ال توجد ىناك فروقًا ذ
التصمب العصبي باختالف متغير العمر، في حين أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند 

وذلك  ( في حل المشكالت بين مرضى التصمب العصبي باختالف متغير العمر1.13مستوى )
أن ضحت النتائج ( سنو، إضافة إلى ما سبق فقد أو 01-43لصالح المرضى ممن عمرىم )

( في فعالية الذات وأسموب حل المشكالت 1.10ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى )
بين مرضى التصمب العصبي باختالف متغير الحالة االجتماعية، وذلك لصالح المرضى من 

 .المتزوجين
لمستمرة التوعية اوفي ضوء تمك النتائج قدمت الباحثتان العديد من التوصيات أبرزىا: 

لمرضى التصمب العصبي المتعددة بأىمية فاعمية الذات لدييم، ودورىا في تعزيز قدرتيم عمى 
مواجية المشكالت، وكذلك تصميم برامج وورش عمل حول كيفية تنمية مستوى فاعمية الذات 

 .لدى مرضى التصمب العصبي المتعدد، وخاصة لغير المتزوجين والمطمقين

  شذا عبد العزيز العجالن . أ
باحثة دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص توجيو 

 جامعة الممك خالد. –وارشاد 
 

  منيرة صالح الجويعي . أ
اإلرشادي باحثة دكتوراه الفمسفة في عمم النفس 

 جامعة الممك سعود. –بكمية التربية 
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Self-efficacy and its relationship to problem-solving in patients 

with multiple sclerosis 

 
 
 

 
Abstract 

In general, this dissertationaimed at recognizingthe relationship between 

self-efficiencyand problem-solving manner of patients of multiple sclerosis 

(MS). In order to achieve this, the two researchers use the descriptive approach 

of its two types; the correlational and the comparative, besides the self-

efficiency scale prepared by Tipton & Worthington, translation of Abdel 

Rahman (1998), and the problem-solving scale developed by Hamid (1998) 

have been also used to collect the data of the dissertation from its society 

represented in all patients of multiple sclerosis (MS) in cities of the Kingdom 

of Saudi Arabia  for the year 2019 / 1441, that is the year in which the study 

has been applied. The number of patients of multiple sclerosis (MS) in the 

Kingdom equals 100,000 patients and the subjects of the study equal 383 

patients.  

The dissertation reached several results, most notable of those are the 

following: there is a direct correlation (positive correlation) that has 

astatistically significant, at level (0.01), between the self-efficiency and 

problem-solving manner of patients of multiple sclerosis (MS). In addition, the 

results showed that there are no statistically significant differences in the self-

efficiency and problem-solving manner of patients of multiple sclerosis 

(MS)with variable gender difference, while there are statistically significant 

differences, at level (0.01), for the patients who are (41 – 50) years old in 

problem-solving manner of patients of multiple sclerosis (MS) with variable 

gender difference. In addition to the above, the results showed that there are 

statistically significant differences, at level (0.05), for the married patientsin 

the self-efficiency and problem-solving manner of patients of multiple 

sclerosis (MS) with difference of variable social status.  

In the light of these results, the two researchers suggested several 

recommendations, most notable of those are the following: the continuous 

awareness about the importance of the self-efficiency for the patients of 

multiple sclerosis (MS) as well as and its role to strength the patients’ ability to 

face the problems. Also, the two researchers recommended to design 

workshops programs about how to develop the self-efficiency level at the 

patients of multiple sclerosis (MS), especially those are unmarried and 

divorced ones.  

Monerah saleh al-joeai 

Researcher PhD in counseling 

psychology, College of Education - 

King Saud University 
 

Shatha abdulaziz al-aglan 

Researcher of PhD in Education, 

specialization, guidance and 

counseling-King Khaled University 
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 المقدمة:
إن مواجية اإلنسان لممشكالت أيًا كانت طبيعتيا تشكل عقبة تحول دون تحقيقو ألىدافو 
يجاد حل ليا وفي المقابل نجد الكثير اليوم يقعون في حيرة أمام  مما يحتم عميو التعامل معيا وا 

ضع المشكالت التي تواجييم خصوصًا وأن حل المشكالت ليس بالعممية العفوية كما أنو ال يخ
جابر ، وقد أظيرت دراسة ألسموب أو مدخل واحد في كل المواقف والحاالت من جانب

دراسة الكبيسي وجود اختالفات في حل المشكالت بين الذكور واإلناث، وأيدت ذلك  م(2112)
. ومن حيث دلت عمى وجود فروق في حل المشكالت لصالح الذكور م(2131والسمومي )

شكل بفعل عوامل متعددة منيا ما يتعمق بقابميتو واستعداداتو جانب آخر فإن شخصية الفرد تت
ومنيا ما يرتبط بنوع الخبرات والميارات المختمفة التي يتمقاىا وىذا التشكل يشمل الجوانب 
المعرفية واالجتماعية التي تؤىمو لمتوافق مع بيئتو وىو في سعيو لتحقيق ذلك يمقى موانع 

 لحمول لممشكالت المختمفة التي تواجيو.وعقبات كثيرة تستدعي منو إيجاد ا
وتقوم نظرية فعالية الذات عمى أساس األحكام الصادرة من الفرد عن قدرتو عمى تحقيق أو 

والفعالية الذاتية ليست مجرد مشاعر عامة، ولكنيا تقويم من جانب الفرد  القيام بسموكيات معينة،
الذي سيبذلو، ومرونتو في التعامل مع  ولمجيد لذاتو عما يستطيع القيام بو، ومدى مثابرتو،

المواقف الصعبة والمعقدة، وتحديو لمصعاب وقدرتو عمى حل المشكالت ومقاومتو لمفشل 
(Bandura, 1982, ،) أمكن التنبؤ بالقدرة عمى حل فقد  (2113)العدل، وكما أشارت دراسة

 المشكالت من خالل درجات الفعَّالية الذاتية.
ة صدمة نفسية واجتماعية لممريض ومحيطو مما يؤدي إلى تغير وتشكل األمراض المزمن

          جذري في حياة المريض ومن حولو، ويرجع ذلك إلى وجود عجز وظيفي، مما يزيد من 
. ويعد مرض التصمب المويحي المتعدد وفاعمية الذات معاناة المريض، والتأثير عمى جودة حياتو

العصبي  ة البنائية والوظيفية لمجيازمن األمراض الخطيرة والمزمنة التي تصيب الوحد
(Nervous System ) ،(2133)آغا 

كما يعاني مرضى التصمب المويحي المتعدد من الكثير من المشكالت، ومن أبرزىا، عدم 
نوعية إلى أن م( 2130وبينت دراسة مياوش ) قدرة المريض عمى التأقمم والتكيف بحياتو اليومية

ب المويحي كان متوسطًا، ويرجع ذلك لطبيعة المرض، إذ أنو ال يمكن الحياة لدى مرضى التصم
التنبؤ بو، وأعراضو غير ظاىرة وخصوصًا الجديدة منيا، وبالتالي ليس لدى المريض القدرة 

، وىنا يأتي وال القدرة عمى مواجية مشكالت الحياة وحميا الكافية عمى التكيف مع الوضع الجديد
االستراتيجيات المناسبة، وخصوصًا فئة المرضى الذين وصل دور المختصين لمبحث ووضع 

 (McCabe, 2006) المرض لدييم إلى مستوى التصمب المويحي االنتكاسي.
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يمثل مرضى التصمب العصبي المتعدد شريحًة جديدة في المجتمع، التي تعتبر فئة و  

ر عمى تعرضت لكثير من الضغوط خصوصًا مع حداثة المرض وقمة الوعي حولو مما يؤث
– ومرضى التصمب العصبي المتعدد يمرون بمرحمة صعبة في حياتيم، فعالية الذات لدييم

حيث تشير الدراسات األجنبية إلى أن ىذا المرض  -خصوصًا وأنو يسمى بمرض الشباب
أكثر من الذكور، ويصيب العرق االبيض أكثر من االسود ويصيب  الفئة  اإلناثيصيب 

عامًا وىي السن التي غالبًا ما يكون األفراد فييا يستعدون  41و  21العمرية ما بين سن 
لاللتحاق بالمرحمة الجامعية والبعض اآلخر بالمين المختمفة، والزواج، ومن ثم فإن نظرتيم 

 م(.2133لذواتيم قد تؤثِّر في أدائيم، وفي دافعيتيم لإلنجاز وتحقيق األىداف الذاتية )محمد والعجالن، 
اءت فكرة البحث الحالية لفحص العالقة بين فعالية الذات وأسموب حل ووفقًا لما سبق، ج

لم يتم فحص  -عمى حد عمم الباحثتين-المشكالت لدى مرضى التصمب العصبي خاصة أنو
 تمك العالقة بين ىذين المتغيرين لدى مرضى التصمب العصبي المتعدد.

ن فعَّالية الذات وأسموب حل تتحدد الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي: ما مدى العالقة بيو 
 المشكالت لدى مرضى التصمب العصبي المتعدد؟
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئمة التالية:

 ما طبيعة العالقة بين فعَّالية الذات وأسموب حل المشكالت؟ -
ىل توجد فروق في كل من فعالية الذات وأسموب حل المشكالت بين مرضى التصمب  -

 دد وفقًا لمجنس / العمر/ الحالة االجتماعية؟العصبي المتع
فحص العالقة بين فعالية الذات وأسموب حل المشكالت وتتمثل أىمية الدراسة الحالية في 

وفعالية الذات وأسموب حل المشكالت  راسة الفروق في كل من، دلدى مرضى التصمب العصبي
 الة االجتماعية؟/ الحرمرضى التصمب العصبي المتعدد وفقًا لمجنس/ العمبين 

الفئة االجتماعية التي تتناوليا، وىي فئة مرضى التصمب كما تكمن أىمية الدراسة في 
العصبي المتعدد والتي تعد في الغالب فئة الشباب، وال يقوم أي مجتمع ويتطور إال عمى يد 

 طرح تصور لمدور الذي يمكن أن تقوم بو فعالية الذات المدركة لدى مرضى، وأيضًا شبابو
 التصمب العصبي المتعدد وما ليا من تأثير إيجابي عمى حل المشكالت لدييم.

الدراسة الحالية عمى فحص العالقة بين فعالية الذات وأسموب حل المشكالت  تقتصر وقد ا
 .ه3443/ 3441خالل العام  لدى مرضى التصمب العصبي المتعدد في السعودية

 يايعرفوالتي  Efficacy -Self تفعَّالية الذاة ومن أىم المصطمحات الواردة في ىذه الدراس 
( بأنيا: "اعتقاد الفرد أنو قادر عمى أداء ما يتطمب منو Bandura, 1986, p.30) باندورا
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 أسموب حل المشكالت أداءه في موقف معين و بصورة جيدة ومناسبة في ظروف معينة ".
Problem solving: ( بأنو: عممية00ص  م،2112يعرفو جروان )  تفكيرية مركبة يستخدم

 يوجد ليا حل جاىز. بيا الفرد مياراتو من اجل القيام بميمة غير مألوفة أو معالجة مشكمة ال
"اختالل تركيي وظيفي يتمثل في  :Sclerosis Multiple (MS)التصمب العصبي المتعدد 

طرابات الجياز تمزق الغشاء الميميني المحيط بالمحور االسطواني لمخمية العصبية، وىو أحد اض
 (.2م، ص2133العصبي ويصنف ضمن االضطرابات المتعمقة بالمناعة الذاتية" )آغا، 

 :Efficacy -Self فعَّالية الذات
عمى تأثير مالحظة سموك الفرد من خالل "التعمم االجتماعي"  توركز باندورا في ىذه نظري
ان يتحدد تبادليًا بتفاعل ثالثة تفترض ىذه النظرية أن سموك اإلنس عمميات التفاعل االجتماعي.

ووفقًا ليذه النظرة التفاعمية فان السموك، والعوامل  مؤشرات أطمق عمييا باندورا الحتمية المتبادلة.
الذاتية أي النفسية الداخمية المعرفية، والبيولوجية واألحداث البيئية كميا تعمل معًا كمحددات 

 ض.سببية متفاعمة تؤثر كما تتأثر يبعضيا البع

 أبرز المفاهيم:
يرى باندورا أن كال من السموك والعوامل الشخصية الداخمية بما في ذلك  الحتمية التبادلية: .3

ىكذا  ،واإلدراكات الذاتية والمؤثرات البيئية كميا تعمل بشكل متداخل رالمعتقدات واألفكا
قمة عدد  يتضح أن الحتمية التبادلية تتضمن أننا نستمتع ببعض الحرية في التصرف رغم

 (.2111، الرحمن الخيارات المتاحة )عبد
اعتقاد الفرد أنو قادر عمى أداء ما يتطمب منو أداءه في " باندورا بأنيا: وعرف فعَّالية الذات: .2

موقف معين وبصورة جيدة ومناسبة في ظروف معينة، بمعنى أن اعتقاد الفرد حول قدراتو 
 (.(Bandura, 1986, p.30 يؤثر بشكل عميق في ىذه القدرة"

ثالثة أبعاد لفعالية الذات مرتبطة باألداء،   (Bandur, 1982)يحدد باندورا أبعاد فعَّالية الذات:
 ويرى أن معتقدات الفرد عن فعالية ذاتو تختمف تبعًا ليذه األبعاد:

ويتحدد ىذا البعد من خالل صعوبة الموقف. فعندما يتم إعطاء  :Magnitude مقدار الفعَّالية-أ
بيا نسبة من الصعوبة فان توقعات الفعَّالية عند العديد من األفراد المختمفين تكون  ميام

 ،مرتبطة ومحددة بالميام األسيل ثم تمتد لمميام األصعب بشكل معتدل )الشعراوى
 م(.2111
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( أن ىذا البعد يشير إلى انتقال Bandura, 1977( يرى باندورا :Generalityالعمومية -ب
من موقف ما إلى مواقف مشابية وقد تؤدى بعض ىذه الخبرات إلى إتقان ىذه فعَّالية الذات 

 التوقعات.
تتنوع أيضًا توقعات الفعَّالية في مدى قوتيا. فالتوقعات الضعيفة من  :Strength القوة-ج

السيل القضاء عمييا بينما يؤدى اعتقاد األفراد القوي في فعَّاليتيم الذاتية إلى المثابرة 
Bandura, 1977).) 

 مصادر فعَّالية الذات:
تعتبر خبرات التمكن أكثر المصادر أىمية  : Mastery Experiencesخبرات التمكن -أ 

 (Bandura, 1986). لممعمومات ألنيا تعتمد عمى اإلتقان الحقيقي لمخبرات

ال يعتمد األفراد فقط عمى الخبرات الناجحة  : Vicarious Experiencesالخبرات البديمة -ب 
ز األداء والميام كمصدر وحيد لممعمومات عن الفعَّالية الذات، فتقييم القدرات أو أو إنجا

 .(Bandura, 1982) الفعَّالية يتأثر جزئيًا بالخبرات البديمة عن اآلخرين
ويشير إلى إقناع األفراد لفظيا بأن لدييم :  Social Persuasionياإلقناع االجتماع -ج 

 .(Bandura,1986) القدرات الالزمة إلتقان ميام معينة
عند الحكم  :Psychological and Physiological Stateالحالة النفسية والفسيولوجية  -د 

عمى الفعَّالية، يعتمد األشخاص بشكل جزئي عمى المعمومات البدنية التي يصمون إلييا من 
 .((Bandura, 1997 خالل الحالة الفسيولوجية واالنفعالية

 أسموب حل المشكالت:
م( حل المشكمة بأنو عممية معرفية تفكيرية تسعى إلى تخطى 2114لعتوم، فيعرف )ا

 العوائق التي تعترض ىدف الفرد أو توصمو إلى الحل الذي يزيل المشكمة.
           بينما أسموب حل المشكمة ىو عممية تفكير يستخدم الفرد فييا ما لديو من معارف

           ت موقف ليس مألوفًا لو، مكتسبة وخبرات سابقة وميارات من أجل االستجابة لمتطمبا
يتضمنو الموقف.  يوتكون االستجابة بأداء عمل ما يستيدف حل التناقض أو الغموض الذ

(Krulik & Rudnick, 1992. p89) 

 محددات حل المشكالت:
يستدعي الحل باستخدام قدرات عقمية عالية فيي مجموعو من  غامضاً  تعد المشكمة موقفاً 

 م(. 3434لكبيسي، العقبات تحتاج إلى تفكير. )ا
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إن الحل الصحيح لممشكمة يعتمد عمى عوامل ومتغيرات كثيرة. إذ تختمف استراتيجيات 
نوعيا ومستوى الصعوبة والتعميمات المفظية. كما تختمف  –الحل باختالف محتوى المشكمة 

باختالف خصائص الفرد المعرفية وعميو يمكن القول انو ال يوجد أسموب واحد يصمح لحل 
المشكالت يمكن أن يتبناىا جميع األفراد. وينظر عمماء النفس المعرفي إلى حل المشكمة جميع 

عمى إنيا ميارة قابمو لمتعمم من خالل خطوات حل المشكمة ومراحميا والقدرة عمى تعمم 
 م(. 2114االستراتيجيات التي تساعد عمى التوصل إلى الحل بأقل جيد ووقت ممكن. )العتوم، 

 ن المحددات التي تعترض حل المشكالت منيا المحددات المعرفية اآلتية:وىناك الكثير م
 .الثبات الوظيفي: وفيو يعمد الفرد إلى التثبيت في تمثل المشكمة 
 :ويشير إلى النزوع إلى حل المشكمة بطريقة محددة والمحافظة عمى  التييؤ العقمي السمبي

 استخدام طريقة واحدة.
 ى ما يفترضو الفرد عمى معطيات المشكمة. )الزغول االفتراضات الكامنة: وتشير إل

 (241م، ص2111والزغول، 

 محكات حل المشكالت:
 ,Antonietti & et. alلمقدرة عمى حل المشكالت عدة محكات حددىا أنطونيت وآخرون )     

 ( في:2002

ات وىو عممية تفكير تستند إلى قواعد واستراتيجي Logical reasoning االستدالل المنطقي .3
 معينة تيدف إلى إنتاج معرفة جديدة عن طريق االستنباط.

وىو نشاط عقمي مركب، ويقود إلى نواتج يمكن التنبؤ  Critical thinking التفكير الناقد .2
 بيا.ىدفو التحقق من الشيء وتقييمو في ضوء معايير مقبولة أثناء حل المشكمة.

ل عوامل عقمية وشخصية واجتماعية نشاط ذىني متميز، ناتج عن تفاع Creativity اإلبداع .1
 تؤدى إلى نتاجات جديدة تتصف باألصالة والتفرد في حل المشكمة.

 ىو عممية تجزئة المشكمة إلى أجزائيا األولية. Analysis التحميل .4
 .واسترجاعيا وىي القدرة عمى االحتفاظ باستجابة سبق اكتسابيا Memory الذاكرة .0
الزم توافرىا لمتأليف بين الوحدات والعناصر واألجزاء وىو القدرات ال Synthesis التركيب .1

 بحيث تشكل بنية كمية جديدة تساعد عمى حل المشكمة.
 وتعني القدرة عمى إنجاز المشكمة أو الميمة في أقل وقت ممكن. Speed السرعة .2
 وتعنى القدرة عمى الوصول إلى حل لممشكمة بدون أخطاء. Accuracy الدقة .3
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 حل المشكمة: المتغيرات المؤثرة في
كمما زادت مستويات الدافعية أنو الدافعية: تؤثر الدافعية في سموك حل المشكمة حيث وجد  .3

 ارتفع مستوى األداء.
 الخبرة السابقة: فإنيا تؤدي إلى أن يستجيب الفرد بطريقة معينة عند محاولتو حل مشكمة ما.  .2
 لالستبصار تتمثل في فجائية الحل.االستبصار: ومما تجدر اإلشارة إليو أن الخاصية الرئيسية   .1
في حل المشكمة ويتضح االبتكار عندما يصل الفرد إلى  خاصاً  االبتكار: يعد االبتكار أسموباً   .4

 .(2131)العدل،  ع لممشكمةئحل أصيل وغير شا
وترى الباحثتان أن ميارات حل المشكمة تتصف بأنيا ميارة تجعل الفرد يمارس دورًا جديدًا يكون  

 .ومنظمًا لخبراتو ومواضيع تعمموفاعاًل 
 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
تمم اسمتخدام الممنيج الوصمفي بشمقية االرتبماطي والمقمارن، وىمو ذلمك الممنيج المذي  منهج الدراسةة:

يناسممب طبيعممة الدراسممة الحاليممة لبحممث العالقممة بممين فاعميممة الممذات وحممل المشممكالت لممدى مرضممى 
 التصمب المويحي.
كون المجتمع األصمي لمدراسة من جميع مرضمى التصممب المتعمدد " الممويحي" يت مجتمع الدراسة:

وىممو العممام الممذي طبقممت فيممو الدراسممة، 3443/ 2134فممي مدينممة المممكممة العربيممة السممعودية لعممام 
 ( مريض.311.111والبالغ عددىم )
( مممريض مممن مرضممى التصمممب المتعممدد 131عينممة عشمموائية بسمميطة مكونممة مممن )عينةةة الدراسةةة: 

لمويحي"، وقد تمم تحديمد العينمة وفقمًا لمعادلمة سمتيفن ثامبسمون، ويتصمف أفمراد عينمة الدراسمة بعمدد "ا
مممن الخصممائص الديموغرافيممة تتمثممل فممي: الجممنس، العمممر، الحالممة االجتماعيممة، وذلممك كممما يتضممح 

 (، وذلك كما يمي:3من خالل الجدول رقم )
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 (3الجدول ) 

 رات الدراسةيوضح توزيع أفراد العينة بناء عمى متغي 
 النسبة المئوية التكرارات 

  الجنس
 22.2 314 ذكر
 22.3 224 أنثى

  العمر
 23.0 314 سنو 21-11
 12.4 340 سنو 13-41
 32.3 13 سنو 43-01
 30.4 13 سنو فأكثر 03

 الحالة االجتماعية
 13.1 321 أعزب/ماء
 14.2 241 متزوج/مة
 4.4 32 مطمق/مة
 311.1 131 اإلجمالي

%( 22.3( مممن أفممراد الدراسممة بنسممبة )224( أن ىنمماك )3يتضممح مممن خممالل الجممدول رقممم )
%( مممن الممذكور، وفيممما 22.2( مممن أفممراد الدراسممة بنسممبة )314مممن اإلنمماث، فممي حممين أن ىنمماك )
( سمنو فمأكثر، 03%( عمرىم )30.4( من المرضى بنسبة )13يتعمق بمتغير العمر، فإن ىناك )

سمممنو(،  41-13%( عممممرىم مممما بمممين )12.4ممممن المرضمممى بنسمممبة )( 340فمممي حمممين أن ىنممماك )
                   %( 14.2( ممممممممممريض بنسممممممممممبة )241وبالنسمممممممممبة لمتغيمممممممممر الحالمممممممممة االجتماعيممممممممممة فمممممممممإن ىنممممممممماك )

%( حمممممالتيم 4.4( ممممممريض بنسمممممبة )32االجتماعيمممممة متزوج/ممممممة، فمممممي حمممممين أن ىنممممماك )حمممممالتيم 
 االجتماعية مطمق/مة.

 أدوات الدراسة:
م مقيماس فاعميمة المذات، و مقيماس حمل المشمكالت، وذلمك لتحقيق أىداف الدراسة تمم اسمتخدا

 عمى النحو التالي:
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 مقياس فاعمية الذات: أوال:
بيمدف  Tipton & Worthingtonأعمد ىمذا المقيماس فمي األصمل كمل ممن تبتمون وثنجتمون 

قيمماس الفاعميممة العامممة لمممذات، ويتكممون المقيمماس مممن صممورتين أحممداىما قصمميرة تتكممون مممن عشممرة 
( 3443( عبمارة، وقمد قمام عبمد المرحمن )10ة طويمة تكونت في صمورتو المبدئيمة ممن )بنود والثاني

مة ىمذا المقيماس والمذي ىمو مبنمى فمي تقمدير المدرجات عممى تمدرج ممن سمبع اختيمارات )طريقمة جبتر 
، اوافممق بدرجممة كبيممرة، اوافممق الممى حممد ممما، لمميس لممي رأي، غيممر موافممق ليكممرت( وىممي: )اوافممق تماممماً 

( وافمق بدرجمة كبيمرة، غيمر موافمق عممى االطمالق(، تأخمذ االجابمة )أوافمق تمامماً الى حمد مما، غيمر م
                  سممممبع درجممممات، واالجابممممة غيممممر موافممممق عمممممى االطممممالق تأخممممذ درجممممة واحممممدة، وقممممد قامممممت الباحثممممة

( بتقنممين المقيمماس عمممى البيئممة السممعودية، وقممد تممم اسممتخدام صممدق المحكمممين 2114 ) المطممرف،
%( والصمدق العماممي، وصممدق االتسماق الممداخمي، 31ارات المتفمق عمييما نسممبو )حيمث اخمذت العبمم

والصدق التمييزي، وايضا تم حساب ثبات المقياس بطريفة ألفا كرونباخ، وقد اشتمل المقيماس فمي 
تقممميس الفاعميممممة العاممممة لممممذات، والمقيممماس مبنمممي فمممي تقممممدير  ( عبمممارة22صمممورتو النيائيمممة عممممى )

سممة خيممارات ىممي: )أبممدًا، نممادرًا، أحيانممًا، غالبممًا، أبممدًا( حيممث تأخممذ ىممذه الممدرجات عمممى تممدرج مممن خم
(، فمي حالمة العبمارات الموجبمة، أمما فمي حالمة 0،  4،  1،  2،  3االستجابات الدرجات التاليمة: )

( 3( وتبممممممغ )0,4,1,2,3العبممممارات السمممممالبة نكممممون المممممدرجات المقابمممممة ليمممممذه االسممممتجابات ىمممممي: )
( والدرجمممممة الكميمممممة لممقيممممماس تمثمممممل 20،  22،  32،  33،  31،  4،  2،  3عبمممممارات، وىمممممي )

 مجموع درجات الطالبة عمى جميع عبارات المقياس.

 صدق االتساق الداخمي لمقياس فاعمية الذات:
اعميممة الممذات باسممتخدام معامممل االرتبمماط تممم التأكممد مممن صممدق االتسمماق الممداخمي لمقيمماس ف
( ممممريض، حيمممث تمممم حسممماب معاممممل 01بيرسمممون بمممالتطبيق عممممى عينمممة اسمممتطالعية مكونمممة ممممن )

توضممح ذلممك  االرتبمماط بممين درجممة كممل عبممارة مممن عبممارات المقيمماس بالدرجممة الكميممة لممقيمماس، كممما
 الجداول التالية.
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  (2جدول )
 (01)ن =  عمية الذات بالدرجة الكمية لممقياسمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات مقياس فا

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
3 1.144** 31 1.013** 34 1.012** 
2 1.012** 33 1.241** 21 1.132** 
1 1.024** 32 1.044** 23 1.132** 
4 1.042** 31 1.241** 22 1.120** 
0 1.030** 34 1.021** 1 1.212** 
1 1.211** 30 1.111** 24 1.212** 
2 1.132** 31 1.234** 20 1.212** 
3 1.231** 32 1.213** 21 1.040** 
4 1.220** 33 1.124** 22 1.212** 

  2.21دال عند مستوى  **
( أن جميمممع عبمممارات مقيممماس فاعميمممة المممذات دالمممة عنمممد 2خمممالل الجمممدول رقمممم )يتضمممح ممممن 

(، وجميعيمما 1.241، 1.013م معممامالت االرتبمماط ممما بممين )(، حيممث تراوحممت قممي1.13مسممتوى )
الداخمي، كما يشمير إلمى  معامالت ارتباط جيدة، وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساق

 مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.

 ثبات مقياس فاعمية الذات:
ونبماخ لمتحقمق ممن ثبمات مقيماس فاعميمة المذات، حيمث بمغمت قيممة تم استخدام معامل الفاكر 

(، وىمممو معاممممل ثبمممات مرتفمممع يمكمممن الوثممموق بيممما فمممي تطبيمممق أداة 1.342معاممممل الثبمممات الكميمممة )
 الدراسة الحالية. 

 ثانيًا: مقياس حل المشكالت:
 م( عممممى البيئمممة3443اسمممتخدمت الباحثتمممان مقيممماس حمممل المشمممكالت المممذي قمممام بتطمممويره حممممدي )

( فممي حممل المشممكالت، ويتكممون المقيمماس فممي Heppnerاألردنيممة باالعتممماد عمممى نممموذج ىبنممر )
( فقممممرة ذات تممممدريج خماسممممي: )دائممممما، غالبممممًا، أحيانممممًا، نممممادرًا، أبممممدًا(، 11صممممورتو النيائيممممة مممممن )

، 3( لمفقممممرات السممممالبة وىممممي )3، 2،  4، 0( لمفقممممرات الموجبممممة، و)0، 4، 1، 2، 3والممممدرجات )
(، وتتممممممممممممممممممممممممراوح 11، 14، 11، 12، 24، 23، 22، 24، 21، 23، 34، 31، 30، 31، 32
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( بينمما تتمراوح الدرجمة الكميمة عممى 331 - 11الدرجة الكمية عمى المقياس بصورتو النيائية بمين )
( إلممى نقممص 41أقممل مممن  - 41( وتشممير الدرجممة التممي تقممع ممما بممين )12 - 3كممل بعممد ممما بممين )

 م(.3443كفاءة في حل المشكالت. )حمدي،  فما فوق( 41ميارة حل المشكالت، و)

 صدق االتساق الداخمي لمقياس حل المشكالت:
تممم التأكممد مممن صممدق االتسمماق الممداخمي لمقيمماس حممل المشممكالت باسممتخدام معامممل االرتبمماط 

( ممممريض، حيمممث تمممم حسممماب معاممممل 01بيرسمممون بمممالتطبيق عممممى عينمممة اسمممتطالعية مكونمممة ممممن )
توضممح ذلممك  عبممارات المقيمماس بالدرجممة الكميممة لممقيمماس، كممما االرتبمماط بممين درجممة كممل عبممارة مممن

 الجداول التالية.
  (1جدول )

 (01)ن= معامالت ارتباط بيرسون لعبارات مقياس حل المشكالت بالدرجة الكمية لممقياس
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
3 1.131**  31 1.042**  34 1.024**  23 1.131**  
2 1.100**  33 1.013**  21 1.143**  24 1.011**  
1 1.121**  32 1.034**  23 1.111**  11 1.010**  
4 1.042**  31 1.141**  22 1.111**  13 1.031**  
0 1.144**  34 1.134**  1 1.001**  12 1.031**  
1 1.131**  30 1.011**  24 1.032**  11 1.123**  
2 1.003**  31 1.140**  20 1.113**  14 1.110**  
3 1.034**  32 1.443**  21 1.341**  10 1.130**  
4 1.042**  33 1.142**  22 1.211**  11 1.111**  

  2.21دال عند مستوى  **
( أن جميممع عبممارات مقيمماس حممل المشممكالت دالممة عنممد 1خممالل الجممدول رقممم )يتضممح مممن 

(، وجميعيمما 1.341، 1.443)(، حيممث تراوحممت قمميم معممامالت االرتبمماط ممما بممين 1.13مسممتوى )
الداخمي، كما يشمير إلمى  معامالت ارتباط جيدة، وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساق

 مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
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حل تم استخدام معامل الفاكرونباخ لمتحقق من ثبات مقياس  ثبات مقياس حل المشكالت:
(، وىو معامل ثبات مرتفع يمكن 1.324المشكالت، حيث بمغت قيمة معامل الثبات الكمية )

 الوثوق بو.

 األساليب اإلحصائية:
وذلممك  ؛Statistical Package for Social Sciences(SPSS)تممم اسممتخدام برنممامج 

تكمرارات والنسمب ال الستخراج نتائج الدراسة، وسوف تسمتخدم الباحثمة األسماليب اإلحصمائية اآلتيمة:
 Pearson'sالمئويممة، المتوسممطات الحسممابية واالنحرافممات المعياريممة، معامممل ارتبمماط )بيرسممون( 

Correlation Coefficients ؛ لمتحقمممق ممممن صمممدق االتسممماق المممداخمي ألداتممما الدراسمممة، ولدراسمممة
 Independentالعالقمة بمين متغيمرات الدراسمة، كمما تمم اسمتخدام اختبمار )ت( لعينتمين مسمتقمتين )

Sample T-Test ( لمتعممرف عمممى الفممروق بمماختالف متغيممر )الجممنس(، كممما تممم اسممتخدام تحميممل
لفحمص الفمروق بمين المجموعمات فمي المتغيمرات  (One way ANOVAالتبماين أحمادي االتجماه )

-Kruskallاألساسية لمدراسة بماختالف متغيمر )العممر(، وتمم اسمتخدام اختبمار كروسمكال والميس )
Wallisعرف عمى الفروق باختالف متغير الحالة االجتماعية.(؛ لمت 

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
يتنماول ىمذا الجمزء عممرض وتحميمل النتمائج التممي توصممت إلييما الدراسممة فمي ضموء الخطمموات 

 وذلك عمى النحو التالي. التالية التي اتبعت لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة،
 لعالقة بين فعَّالية الذات وأسموب حل المشكالت؟السؤال األول: ما طبيعة ا

ولمتعمممرف عممممى طبيعمممة العالقمممة بمممين فعاليمممة المممذات وأسمممموب حمممل المشمممكالت لمممدى مرضمممى 
(، وذلمك Person Correlationالتصمب العصبي المتعدد، تم استخدام معاممل ارتبماط بيرسمون )

 (، وذلك عمى النحو التالي:4كما يتضح من خالل الجدول رقم )
 ( لمعالقة بين فعاليةPerson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) (4ول رقم )جد

 الذات وأسموب حل المشكالت لدى مرضى التصمب العصبي المتعدد 
 **1.141 معامل ارتباط بيرسون

 1.113 العينة
 131 مستوى الداللة

    (2.21** دال عند مستوى )
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اك عالقمة طرديمة )إيجابيمة( ذات داللمة إحصمائية ( أن ىنم4يتضح من خالل الجدول رقمم )
( بمين فعاليممة المذات وأسممموب حممل المشمكالت لممدى مرضمى التصمممب العصممبي 1.13عنمد مسممتوى )

(، وُتشير النتيجة السابقة إلمى أن زيمادة مسمتوى 1.141المتعدد، حيث بمغت قيمة معامل ارتباط )
 مشكالت التي تواجييم.فعالية الذات ُيساىم في زيادة قدرة المرضى عمى حل ال

وربممما يعممود السممبب فممي ذلممك إلممى أن فعاليممة الممذات ليمما دور ميممم فممي توجيممو سممموك الفممرد 
(، حيمث Banduraالقدرة عممى مواجيمة المشمكالت التمي يممروا بيما، وىمذا مما أشمار إليمو بانمدورا )و 

مقمممدرات معتقمممدات الفمممرد عمممن فعاليتيممما لذاتيمممة تظيمممر ممممن خمممالل اإلدراك المعرفمممي لأكمممد عممممى أن 
والخبممرات المتعممددة سممواء المباشممرة أو غيممر المباشممرة. كممما تعكممس ىممذه المعتقممدات قممدرة  الشخصممية،

 والوسممائل التكيفيممة التممي يقمموم بيمما، الفممرد عمممى أن يممتحكم فممي معطيممات البيئممة مممن خممالل األفعممال،
 (.Bandura, 1982, p122والثقة بالنفس في مواجية ضغوط الحياة وحل المشكالت )

ل الثاني: هل توجد فروق في كةل مةن فعاليةة الةذات وأسةموب حةل المشةكالت بةين مر ة  السؤا
 التصمب العصبي المتعدد وفقًا لمجنس )ذكر/ أنث (؟

لمتعرف عمى إذا ما كانت ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية فمي فعاليمة المذات وأسمموب حمل 
نس؛ تممم اسممتخدام اختبممار المشممكالت بممين مرضممى التصمممب العصممبي المتعممدد بمماختالف متغيممر الجمم

(؛ وذلممك كممما يتضممح مممن خممالل Independent Sample T-Test)ت( لعينتممين مسممتقمتين )
 (، وذلك عمى النحو التالي:0الجدول رقم )

 ( نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمفروق في فعالية الذات وأسموب حل 0جدول رقم )
 ختالف متغير الجنسالمشكالت بين مرضى التصمب العصبي المتعدد با

مستوى  قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس األبعاد
 الداللة

 فعالية الذات
 31.1 43.2 314 ذكر

3.431 1.341 
 31.2 44.3 224 أنثى

حل 
 المشكالت

 32.1 323.2 314 ذكر
3.122 1.112 

 31.1 321.2 224 أنثى
أنمممو ال توجمممد ىنممماك فروقمممًا ذات داللمممة إحصمممائية فمممي  (0يتضمممح ممممن خمممالل الجمممدول رقمممم )

فعاليممة الممذات وأسممموب حممل المشممكالت بممين مرضممى التصمممب العصممبي بمماختالف متغيممر الجممنس، 
( لحمممممل لمشمممممكالت، 1.112( لفعاليمممممة المممممذات، و )1.341حيمممممث بمغمممممت قيممممممة مسمممممتوى الداللمممممة )
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يجمممة السمممابقة إلمممى تقمممارب ( أي غيمممر دالمممة إحصمممائيًا، وُتشمممير النت1.10وجميعيممما قممميم أكبمممر ممممن )
 مستوى فاعمية الذات وحل المشكالت لدى مرضى التصمب العصبي من الجنسين.

وربما يعود السبب في ذلك إلمى أىميمة فاعميمة المذات لممرضمى ممن المذكور واإلنماث، حيمث 
مكاناتمممو، وممممدى تمكنمممو ممممن التعاممممل ممممع  أنمممو فاعميمممة المممذات تمممرتبط باعتقممماد الفمممرد حمممول قدراتمممو وا 

ف المختمفممة التممي يتعممرض ليمما، خاصممة وأن األمممراض المزمنممة والتممي منيمما مممرض التصمممب المواقمم
 .العصبي المتعدد يؤدي تغير جذري في حياة المريض ومن حولو

السؤال الثالث: هل توجد فروق في كةل مةن فعاليةة الةذات وأسةموب حةل المشةكالت بةين مر ة  
 ةسةن 01، ةسةن 01/02، ةسةن 01/02، ةسةن 02/02التصمب العصبي المتعدد وفقًا لمعمر )

 فما فوق(؟
لمتعرف عمى إذا ما كانت ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية فمي فعاليمة المذات وأسمموب حمل 
المشممكالت بممين مرضممى التصمممب العصممبي المتعممدد بمماختالف متغيممر العمممر؛ تممم اسممتخدام تحميممل 

(، وذلممك 1قممم )وذلممك كممما يتضممح مممن خممالل الجممدول ر  (؛One Way Anovaالتبمماين األحممادي )
 عمى النحو التالي:

 ( نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في فعالية الذات وأسموب حل 1جدول رقم )
 المشكالت بين مرضى التصمب العصبي المتعدد باختالف متغير العمر

 مجموع المجموعات األبعاد
 المربعات 

 درجات
 الحرية 

 متوسط 
 مستوى قيمة ف المربعات

 الداللة 

 لية الذاتفعا

 010.342 1 3030.443 بين المجموعات
داخل  1.112 2.411

 210.312 124 22211.014 المجموعات

  132 24243.401 المجموع

 حل المشكالت

 3144.343 1 4112.044 بين المجموعات
داخل  1.112 4.343

 224.424 124 314113.024 المجموعات

  132 313143.332 المجموع
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( أنمممو ال توجمممد ىنممماك فروقمممًا ذات داللمممة إحصمممائية فمممي 1خمممالل الجمممدول رقمممم ) يتضمممح ممممن
فعاليممة الممذات بممين مرضممى التصمممب العصممبي بمماختالف متغيممر العمممر، حيممث بمغممت قيمممة مسممتوى 

( أي غيمر دالمة إحصمائيًا، وُتشمير النتيجمة السمابقة 1.10(، وىي قيممة أكبمر ممن )1.112الداللة )
ت لممدى مرضممى التصمممب العصممبي عمممى اخممتالف فئمماتيم العمريممة، إلممى تقممارب مسممتوى فاعميممة الممذا

وربما يعود السبب في ذلمك إلمى أن المرضمى عممى اخمتالف فئماتيم العمريمة فمي حاجمة إلمى فعاليمة 
الذات، حيث أنو ُتحدث فرقًا في شعور المرضمى وتفكيمرىم والقمرارات التمي يقومموا باتخاذىما، حيمث 

الفاعميمممة الذاتيمممة يثقمممون فمممي قمممدراتيم عممممى مواجيمممة  أن المرضمممى مممممن يتممممتعن بمسمممتوى عمممال ممممن
الشدائد، كما أن ُتساىم في تعزيز وجية نظرىم حول المشاكل عممى أنيما تحمديات بمداًل ممن كونيما 
تيديممدات أو مواقممف ال يمكممن السمميطرة عمييمما، كممما أنيمما ُتسمماعدىم عمممى التفكيممر فممي طممرق تعزيممز 

ظيار المثابرة عند  .مواجية المواقف الصعبة الذات، وتحفيز أنفسيم، وا 
( فمي 1.13في حين أوضمحت النتمائج أن ىنماك فروقمًا ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى )

حممل المشممكالت بممين مرضممى التصمممب العصممبي بمماختالف متغيممر العمممر، ولمعرفممة اتجمماه الفممروق 
(، وذلممك ممما يتضممح مممن Scheffeولصممالح أي فئممة مممن فئممات العمممر؛ تممم اسممتخدام اختبممار شمميفيو )

 (، وذلك عمى النحو التالي:2الل الجدول رقم )خ
 في أسموب حل المشكالت بين ( لمفروق Scheffeاختبار شيفيو ) (2جدول رقم )

 مرضى التصمب العصبي المتعدد باختالف متغير العمر

المتوسط  ن العمر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

21-11 
 سنو

13-41 
 سنو

43-01 
 سنو

03 
 فأكثر

ةسن 21-11  314 321.33 34.11 - -3.3 -4.2** -2.0 
ةسن 13-41  340 323.13 30.31 3.3 - -3.3* -3.4 
ةسن 43-01  13 324.43 31.30 4.2** 3.3* - 1.2 

فأكثر 03  13 322.21 31.13 2.0 3.4 -1.2 - 
 (2.0* دال عند مستوى )   (2.21** دال عند مستوى )

المقارنمممات البعديمممة لمتوسمممطات  (، والمممذي ُيبمممين نتمممائج2يتضمممح ممممن خمممالل الجمممدول رقمممم )
استجابات أفراد عينة الدراسة نحو اسموب حمل المشمكالت بمين مرضمى التصممب العصمبي المتعمدد 

-43بمماختالف متغيممر العمممر، حيممث يتضممح أن تمممك الفممروق جمماءت بممين المرضممى ممممن عمممرىم )
( 01-43والمرضى من الفئات العمرية األخرى، وذلك لصالح المرضمى مممن عممرىم ) ة( سن01
-43(، وُتشمير النتيجمة السمابقة إلمى أن المرضمى مممن عممرىم )324.43بمتوسمط حسمابي ) ةسن
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( لممدييم مسممتوى أعمممى مممن حممل المشممكالت، وربممما يعممود السممبب فممي ذلممك إلممى أن الخبممرة ةسممن 01
الحياتيممة سمماىمت فممي تعزيممز قممدرتيم عمممى التعامممل مممع المشممكالت التممي يمممروا بيمما، فمممرور الفممرد 

ُيعممزز مممن قدرتممو عمممى التعامممل معيمما، واختيممار أنسممب الحمممول التممي  ةة أكثممر مممن مممر بممنفس التجربمم
 .تتوافق مع معطيات المشكمة

السؤال الرابع: هل توجد فةروق فةي كةل مةن فعاليةة الةذات وأسةموب حةل المشةكالت بةين مر ة  
 مطمق/ةة(؟ –متزوج/ةة  –التصمب العصبي المتعدد وفقًا لمحالة االجتماعية )أعزب/ةاء 

متعرف عمى إذا ما كانت ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية فمي فعاليمة المذات وأسمموب حمل ل
المشممممكالت بممممين مرضممممى التصمممممب العصممممبي المتعممممدد بمممماختالف متغيممممر الحالممممة االجتماعيممممة؛ تممممم 

 One( بدياًل عن تحميل التباين األحمادي )Kruskall-Wallisاستخدام اختبار كروسكال واليس )
Way Anova عمدم تكمافؤ فئمات متغيمر الحالمة االجتماعيمة؛ وذلمك كمما يتضمح ممن خمالل وذلك ل(؛
 (، وذلك عمى النحو التالي:3الجدول رقم )

 ( نتائج اختبار كروسكال واليس لمفروق في فعالية الذات وأسموب حل المشكالت 3جدول رقم )
 بين مرضى التصمب العصبي المتعدد باختالف متغير الحالة االجتماعية

 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد لحالة االجتماعيةا األبعاد

 فعالية الذات
 332.30 321 أعزب/ماء

 211.14 241 متزوج/مة 1.121 2.021
 311.43 32 مطمق/مة

حل 
 المشكالت

 333.33 321 أعزب/ماء
 344.03 241 متزوج/مة 1.111 33.330

 314.21 32 مطمق/مة

( أن ىنممماك فروقمممًا ذات داللمممة إحصمممائية عنمممد مسمممتوى 3خمممالل الجمممدول رقمممم )يتضمممح ممممن 
( فمممي فعاليمممة المممذات وأسمممموب حمممل المشمممكالت بمممين مرضمممى التصممممب العصمممبي بممماختالف 1.10)

( 211.14متغيمممر الحالمممة االجتماعيمممة، وذلمممك لصمممالح المرضمممى ممممن المتمممزوجين بمتوسمممط رتمممب )
ر النتيجمممة السمممابقة إلمممى أن المرضمممى ممممن ( لحمممل المشمممكالت، وُتشمممي344.03لفاعميمممة المممذات، و)

 المتزوجين لدييم مستوى أعمى من فعالية الذات وحل المشكالت.
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وربما يعود السبب فمي ذلمك إلمى أن التفاعمل األسمري واالجتمماعي ُيعمزز ممن فاعميمة المذات 
لمممدى المرضمممى، ممممن حيمممث زيمممادة قمممدرتين عممممى تخطمممي العقبمممات، والتعاممممل بفاعميمممة ممممع مواقمممف 

الفشل، إضمافة إلمى مسماعدة الممريض عممى ترتيمب أفكماره وتنظيميما والتعاممل بجديمة ممع اإلحباط و 
( حيمث أشمار إلمى أىميمة اإلقنماع Bandura,1986المواقف التمي تتعمرض ليما، وىمذا مما أوضمحو )

االجتماعي في تعزيز مستوى فاعمية المذات لمدى األفمراد، حيمث أشمار إلمى أن اإلقنماع االجتمماعي 
ة االسمتخدام لجعمل األفمراد يعتقمدون فمي اممتالكيم القمدرات التمي تجعميمم قمادرين يعتبر وسميمة شمائع

 عمى إنجاز ما يسعون إلى تحقيقو.

 توصيات ومقترحات الدراسة:
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا، توصي الباحثتان بما يمي:

دييم، ودورىمما التوعيممة المسممتمرة لمرضممى التصمممب العصممبي المتعممددة بأىميممة فاعميممة الممذات لمم .3
 في تعزيز قدرتيم عمى مواجية المشكالت.

تعريممف مرضممى التصمممب العصممبي المتعممدد بممالطرق واألسمماليب الحديثممة فممي حممل المشممكالت  .2
 والتعامل معيا، بما ُيعزز من قدرتيم عمى التعامل مع المشكالت التي يتعرضون ليا.

 دى مرضى التصمب العصبي المتعدد.إجراء دراسة تتناول التوافق النفسي وعالقتو بحل المشكالت ل .1
إجراء دراسمة تتنماول القممق المرضمى وعالقتمو بفاعميمة المذات لمدى مرضمى التصممب العصمبي  .4

 المتعدد.
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فة بالنفس لدى اإلداريين ثالعالقة بين استراتيجية حل المشكالت والم(. 3444العطاري، مجدي. ) -
 رسالة ماجستير. جامعة النجاح. نابمس. فمسطين. في الجامعات الفمسطينية.

مقياس اسموب حل المشكمة تقنين م(. 3441الشناوي، محمد محروس. ) ؛الفقي، اسماعيل محمد -
 . مركز البحوث التربوية. جامعة الممك سعود.عم  البيئة السعودية

. االسموب المعرفي التصمب المرونة وعالقته بحل المشكالتم(. 3434الكبيسي، وىيب مجيد. ) -
 رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية. )ابن رشد( جامعة بغداد.

م(. أثر تفاعل كل من الفعالية الذاتية والتغذية الراجعة في 2111محمد. )البسيوني،  سعودي، محمد؛ -
مجمة البحوث جامعة األزىر.  –الدراسي لدى عينة من طمبة كمية التربية -التحصيل 

 .223-333(، ص ص334)3. التربوية والنفسية واالجتماعية

لدى الطالب ذوي االسموب م(. استراتيجيات أداء ميام حل المشكالت 2112غنيم، محمد أحمد. ) -
 .341 - 304(، ص ص 3) مجمة العموم التربوية.االندفاع.  -المعرفي التروي 

. التصمب العصبي المتعدد )التصمب المويحي( ةسيكولوجيم(. 2133محمد، رشا؛ العجالن، شذا. ) -
 القاىرة: فرست بوك.
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