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 طمبة الجامعة بعض سمات الشخصية وعالقتها بحل المشكالت لدى
 د الواحدبالل صباح عب         واثق عمر موسى .أ.د

 جامعة تكريت / كمية التربية
 مشكمة البحث

مف حيث اموكو الموروث والمكتاب وعمى رأس ىذه  ناافيبحث عمـ النفس في الموضوعات التي تتعمؽ باإل 
وانتيًاء بالمعالجة فتعاريؼ ، والصعوبة بدءًا بالتعريؼ، الموضوعات موضوع الشخصية كونو موضوعا أااايا يكتنفو التعقيد

وعمى الرغـ مف التشابيات الكثيرة والمشتركة بيف اإلفراد لكّنيـ يتفردوف في ، ية كثيرة ومتعددة االتجاىاتالشخص
ّف ىذه التشابيات تشّكؿ أنماطًا واماٍت قابمو لمدرااة، شخصياتيـ ، والفيـ لغرض التعامؿ معيا وفؽ أاس عممية، وا 

، ي في جوانبو المختمفة النفايةناانلتأكيد إلى فيـ الاموؾ اإلوفيميا يؤدي وبا، فالتّعرؼ العممي الدقيؽ عمى الشخصية
 (2:  2001، العنزي) .والفياموجية، والعقمية، واالجتماعية

وفيما يخص تأثير الامات ببعض المتغيرات الميمة يؤكد بعض عمماء النفس أفَّ مف أىـ المتغيرات ىو قدرة الفرد  
( عمى أف الطمبة الذيف يمتمكوف 1972Easanman، ايزنماف)اة إذ أكدت درا، عمى حؿَّ المشكالت الحياتية

   .لدييـ القدرة عمى حؿ المشكالت أفضؿ مف غيرىـ مف الطمبة (االتزاف االنفعالي، الثقة بالنفس، الذكاء)امات
(.p841972، Easanman) 

المشكالت لدى الطمبة وبحوث اابقو تبيف لمباحث أفَّ ضعؼ القدرة عمى حّؿ ، ومف خالؿ اإلطالع عمى درااات 
ْف تفاوتت في حجميا، ىي مشكمو عالميو مممواة ال تعاني منيا جامعتنا فحاب بؿ معظـ جامعات العالـ ، وعمقيا، وا 

  .بحيث تحّدث عنيا الكثير مف الباحثيف والتربوييف
درايف وغيرىـ ممف والم، والعمماء والميندايف، إفَّ إعداد كثير مف رجاؿ الصناعة De)ػ (BOnba فيقوؿ دي بونو 

تتممذوا عمى يده في تعمـ كيفية مواجية المشكالت قد صّرحوا مرارًا بأّنيـ لـ يتعمموا مف الجامعات التي تخرجوا منيا كيؼ 
    (138: 1991، ياايف واميف).يواجيوف المشكالت

 أهمية البحث : ثانيا 
وبمورة ، دوات األاااية التي تايـ في تكويف المجتمعومف األ، تعدُّ المرحمة الجامعية حمقة ميمة مف حمقات التربية 

ألنَّيا ، ليس فقط بابب موقعو ومكانتو حيث تتبوأ أعمي مراتب اليـر التعميمي ولكف، مالمحو في الحاضر والماتقبؿ معا
عامو إذ تمثؿ  تمثؿ مرحمة نيائية في إعداد الشباب المؤىمة والمدربة بدرجة عالية عمميا وعمميا كما تقـو بوظيفة أاااية

وبما إفَّ الجامعة تمثؿ مرحمة ، البيئة التي ُتمّكف الطمبة مف تنمية شخصياتيـ مف خالؿ المعمومات الشخصية والثقافية
ألّف التعمـ الجامعي يتطمب جيدًا ، واالجتماعية لطمبتيا، االىتماـ والرعاية النفاية وخطيرة في حياة الطالب لذا ينبغي، ميمة

وتعرضيـ لضغوط تجعؿ منيـ أشخاصًا ،  مع متغيرات جديدة تقودىـ في كثير مف األحياف إلى شدة ماتمرةومثابرة وتفاعالً 
إذ يعيش الطالب الجامعي مرحمة انتقالية مزدوجة تتمثؿ باالنتقاؿ إلى عالـ الراشديف  .في أمس الحاجة إلى المتابعة النفاية

 (158: 2001، تعميـ الجامعي.)حايف ونادر فيميواالنتقاؿ مف مرحمة التعميـ الثانوي إلى مرحمة ال
ففي مجاؿ ، وقد أشارت العديد مف الدرااات والبحوث العممية إلى ارتباط امات الشخصية بعدد مف المتغيرات 

( إلى 2007، ( و)صيوافRobinson، 1975، توصمت درااة)روبناوف، عالقة امات الشخصية بالتحصيؿ الدرااي
، ( )صيوافp52 ،1975 ،Robinsonوالتحصيؿ الدرااة لدى الطمبة. ) بيف امات الشخصيةوجود عالقة موجبة دالة 

2007 :93) 
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إلى وجود عالقة موجبو دالو  (2001، المولى)توصمت درااة، وفي مجاؿ عالقة امات الشخصية بالاموؾ التربوي 
ووجود عالقة االبة بيف ، (الصالبة، لمثابرةا، االتزاف االنفعالي، بيف امات الشخصية والاموؾ التربوي في الامات )الذكاء

 ( 70: 2001، المولى)     عدـ الثقة بالنفس(.، االعتماد عمى الجماعة، الجدية، الايطرة)الاموؾ التربوي والامات 
( 2002، الاعدي)و (2001، بوكاني)فقد أشارت درااة ، (الجنس)بػ  أّما في مجاؿ عالقة امات الشخصية 

: 2001، بوكاني)عدـ وجود فروؽ ذات داللو إحصائية بيف امات الشخصية تبعًا لمتغير الجنس.  إلى (2003، حامدو)
 (93: 2003، حامد)( 103: 2002، )الاعدي(30

إلى وجود فروؽ ذات داللو بيف امات الشخصية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح  (2001، الطائي)كما أظيرت درااة  
  (113: 2001، الطائي) الذكور.
إلى تفوؽ  (2002، و)الاعدي (2001، المولى)فقد أشارت درااة ، (التخصص)ا عالقة امات الشخصية بػأم 

: 2002، الاعدي) (106: 2001، المولى).(األكفاء الذاتي، االتزاف االنفعالي)ي باماتناانالتخصص العممي عمى اإل
109)  

مكانية التوافؽ ومف خالؿ ما ابؽ يتبيف أىمية الدور الذي تؤديو امات الشخصية  ، والرضا، لدى طمبو الجامعة وا 
والعكس فإذا كانت الدرااة ال تتوافؽ ، والاعادة التي يجدىا الطالب إذا كانت الدرااة تتوافؽ مع امات الشخصية، واالرتياح

  (132:  1986، المعروؼ) .مع امات الشخصية تؤدي إلى كثرة المشكالت
وافؽ واوء التوافؽ الذي ينجـ عنو المشكالت ولكف يتعدى ذلؾ إالَّ أفَّ وال يقتصر أثر امات الشخصية عمى الت 

 Tnsua and Rimidiفكما أشارت داراة )، النظرة إلى المشكالت وكيفيو حميا تعتمد عمى امات الشخصية أيضاً 
1987p92 القدرة عمى حؿ  لدييـ (االتزاف االنفعالي، الجدية، الثقة بالنفس)( إلى أفَّ الطمبة الذيف يتميزوف بامات

  .المشكالت أفضؿ مف غيرىـ مف الطمبة
تمؾ المشكالت بطريقو عمميو  والدرااات لحؿَّ ، إذ قامت العديد مف البحوث، والمشكالت أىـ ما يعيؽ تقدـ البالد 
فَّ حميَّا يؤدي إلى تنميو جوانب ُأخرى كما أكدت درااة، منظمو الت عمى أفَّ حؿ المشك (pekrng ،1998، )بيكرنج وا 

ومحاولة الوصوؿ لمحؿ بأقصر الطرؽ كما ينمي القدرة عمى ، يزيد مف قدرة الطمبة عمى التحميؿ والنقد والمرونة في التفكير
فَّ الغرض مف وصؼ المشكمة ىو مااعدة الطمبة عمى أفَّ يدركوا أفَّ أي مشكمو ، تذكر إعادة العممية المتصمة بالمشكالت وا 

، بيكرنج) .فكؿ مشكمو تتضمف وجود عوائؽ ويحتاج األمر إلى التغمب عمييا، والمكونات، تتألؼ مف مجموعو مف العناصر
1998 :191 ) 
ففي عالقتيا ، والبحوث العممية إلى ارتباط حؿ المشكالت بعدد مف المتغيرات، ولقد أشارت العديد مف الدرااات 

لمرنيف في حّؿ المشكالت عمى الطمبة إلى تفوؽ الطمبة ا (1989، الكبياي)توصمت درااة، باألااليب المعرفية
  (173:  1989، المتصمبيف.)الكبياي

( إلى إف معدؿ االكتئاب يزداد لدى الطمبة 1998، حمدي)توصمت درااة، وفي مجاؿ عالقة حّؿ المشكالت باالكتئاب 
: 1998، حمدي).مشكالتالذيف تقؿ لدييـ القدرة عمى حؿ المشكالت والعكس مع الطمبة الذيف لدييـ قدرة جيدة عمى حؿ ال

97)  
إلى وجود  (2000، مطانبوس)و (ROSen 1979) توصمت درااة، وفي مجاؿ عالقة حؿ المشكالت بػ)الجنس( 

فروؽ ولصالح الذكور عمى اإلناث في حّؿ المشكالت وذلؾ بحكـ تعرض الذكور لممشكالت أكثر مف اإلناث وبحكـ 
 .(114:  2000، مطانبوس) ((ROSen 1979 p87الخروج لااحة العمؿ بصورة أكثر مف اإلناث.

إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الجنس في حؿ  (2007، في حيف توصمت درااة )المنصور 
  (91:  2007، المنصور) .المشكالت
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كؿ  وخالصة ما يقاؿ في تعميـ أاموب حؿ المشكالت إّف تعمـ حؿ المشكالت لدى الطمبة ايجعميـ يواجيوف 
  .وينمي مياراتيـ الفكرية، المواقؼ الماتعصية الماتقبمية

ومف خالؿ ما ابؽ تتضح أىمية كؿ مف امات الشخصية وحؿ المشكالت بوصفيما متغيراف ياتحقاف الدرااة  
فظاًل عف أىميتيما في المجاالت النفاية ، والبحث مف خالؿ الكشؼ عف العالقة بينيما والمتغيرات التي ترتبط ييما

  والتربوية واالجتماعية والمينية.
ومما تقدـ يمكف القوؿ أف أىمية البحث الحالي تتضح مف خالؿ أىمية األىداؼ التي يحاوؿ الوصوؿ إلييا وكذلؾ  

 ػ : مف خالؿ
ػ أىمية الامات التي يتناوليا البحث كونيا امات مركزيو ترتبط بالعديد مف الاموكيات المؤثرة في الشخصية كالتوافؽ 1

  .واالنجاز الدرااي، والصحة النفاية، لنفاي واالجتماعيا
 ػ التعرؼ عمى العالقة بيف امات الشخصية وحّؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة في ضوء متغيرات  2
الايما إف تمؾ الشريحة مف طمبة ، ايّكوف إضافة جديدة إلى مكتبتنا العراقية (المرحمة الدرااية، التخصص، الجنس)

  .في ضوء متغيرات البحث الحالي (بحاب عمـ الباحث)تحظ لمدرااةالجامعة لـ 
ومقترحات قد تااعد واضعي المناىج والمرشديف التربوييف في ، وتوصيات، ػ فضال عما ايظير البحث الحالي مف نتائج 3

ب مع جميع معرفة الفروؽ الفردية بيف الطمبة في اماتيـ الشخصية وقدرتيـ عمى حّؿ المشكالت لوضع مناىج تتناا
  .الطمبة

  -: يهدف البحث الحالي إلى التعرف عمى  ـ أهداف البحث: ثالثا
 .ماتوى بعض امات الشخصية الاائدة لدى طمبة الجامعة ػ1
ي( المرحمة ، إناانإناث( التخصص )عممي، ػ الفروؽ في ماتوى امات الشخصية بحاب المتغيرات الجنس )ذكور2

 .امعةالرابعة( لدى طمبة الج، )األولى
 .ماتوى حؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة ػ3
، ي( المرحمة )األولى، إناانإناث( التخصص )عممي، ػ الفروؽ في ماتوى حؿ المشكالت بحاب المتغيرات الجنس )ذكور4

 .الرابعة( لدى طمبة الجامعة
 .العالقة بيف امات الشخصية وحّؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة ػ5

 لبحـث حـــدود ا -: رابعـاً 
 .2010/2011يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة تكريت لمدرااة الصباحية لمعاـ الدرااي  
 تحديد المصطمحات : خـامسـاٌ 
 -: وردت في ىذا البحث عدد مف المصطمحات ولغرض التعرؼ عمييا فاف الباحث يشير إلى عدة تعاريؼ 

 (Personality Traits)سمات الشخصية  -: 1
 ( عّرفيا كاتؿCattel,1966 ) :- في  بأّنيا مجموعة ردود األفعاؿ واالاتجابات التي توضع تحت ااـ واحد

 .(Cattel,1966p65) .بالطريقة ذاتيا في األحواؿ نفايا معالجتيا
 ( 2004عّرفيا يونس ) :- بأّنيا توجو في الشخصية ذو ديمومة أو االاتجابة التي تميز الشخص عف اآلخريف. 

 (.531: 2004، )يونس
، ( لتبني الباحث مقيااو المكيؼ عمى البيئة العراقية مف قبؿ )المولىCattel,1966وقد تبنى الباحث تعريؼ كاتؿ ) 
 ( والتي تبنت تعريؼ كاتؿ أيضا.2001
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 (Problem Solvingحل المشكالت ) -:  2
 .ألفكار التي ترتبط بموقؼ معيفبأّنيا القدرة عمى انتاج أنواع مختمفة مف ا -: ( Guilford,1957ػ عّرفيا جيمفورد )

  (14:  2007، )الخزرجي
وما لديو مف مخزوف معرفي ، نشاط عقمي يقـو الفرد خاللو بااتحضار خبراتو الاابقة)بأّنيا -: ( 2009ػ عّرفيا اليوافي )

جديدة مف مف أجؿ أف يرتقي بالمعالجة الذىنية إلى أفضؿ صورة لعناصر الموقؼ وبما يامو لو مف الوصوؿ إلى صور 
 .(18:  2009، )اليوافي .(التفكير تايؿ عميو حؿ معضمة أو الوصوؿ ليدؼ معيف

 : مما ابؽ تبيف أف التعريفات لحؿ المشكالت تشترؾ في الخصائص األاااية اآلتية  
 .حؿ المشكمة يتطمب التغمب عمى العائؽ -1
 اكتشاؼ الواائؿ والمبادئ التي تااعد عمى حميا. -2
 تتطمب حال مواقؼ المشكمة. طريقة معينة لمتفكير -3
 .ياتعمؿ فييا الفرد المعمومات الاابقة -4
 ىدفيا التغمب عمى موقؼ مشكؿ غير مألوؼ. -5

أما التعريؼ النظري لحؿ المشكالت فااتنادًا لمتعاريؼ الاابقة واألطر النظرية التي تـ اإلطالع عمييا فافَّ الباحث  
 ػ : يضع التعريؼ النظري األتي 

ـ خالليا إدراؾ المواقؼ اآلنية وربطيا بالخبرات الاابقة والمعمومات التي يمتمكيا الفرد لموصوؿ إلى بأّنيا حالة يت)
 .(اتخاذ قرار بشأف تمؾ المواقؼ إذ ال يتوفر ليا حاًل جاىزاً 

يتمثؿ بااتجابات أفراد عينة البحث عمى المقياس الذي أعده الباحث )أّما التعريؼ اإلجرائي لحؿ المشكالت فيو  
 .(ليذا الغرض معبرا عنو بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطمبة عمى فقرات ىذا المقياس

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 سمات الشخصية  -: أوال 
والتي تاتمر ، والمشاعر الخاصة التي تميز شخصا عف آخر، تشير امات الشخصية إلى ذلؾ النمط مف األفكار 

ألاس البيولوجية والاموؾ المنبثؽ مف التعمـ والذي يشكؿ االاتجابة الشخصية المتفردة والمواقؼ مجموع ا، عبر الزمف
 : إما مف أىـ مفاىيـ نظرية الامات ما يمي، بالنابة لممثير البيئي ناافلإل
دة يمكف أْف ينظـ بطريؽ مباشر وأنَّو يمكف قياس الامات والعوامؿ المحد ناافتفترض النظرية أفَّ اموؾ اإل: الاموؾ  -

وترى النظرية أفَّ نمو ، والمقاييس لوقوؼ عمى الفروؽ والامات المميزة لمشخصية، ليذا الاموؾ بااتخداـ االختبارات
  .الرشد مف خالؿ نضج الامات الاموؾ يتقدـ مف الطفولة إلى

: ئيا أي  ت ماتقمة تمثؿ مجموع أجزاالشخصية بحاب ىذه النظرية عبارة عف نظاـ يتكوف مف مجموعة اما: الشخصية -
  .أنَّيا عبارة عف انتظاـ دينامي لمختمؼ امات الشخص

أو االجتماعية الفطرية أو المكتابة التي يتميز ، أو االنفعالية، أو العقمية، الامة ىي الصفة الجامية: Traits الامات -
فَّ الفرد يمكف أْف يفيـ في ضوء امات شخصيتو  بيا الشخص وتعبر عف ااتعداد ثابت نابيا لنوع معيف مف الاموؾ وا 

 .الخ… أو ذىاني ، أو عصابي، أو منباط، أو منطوي، أو غبي، التي تعبر عف اموكو فيمكف أْف يوصؼ بأنّو ذكي
 (106:  1982، زىراف)
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 نظريات سمات الشخصية 
 (Theory Eysenck)نظرية ايزنك 

عمى عينة مف األاوياء والمضطربيف  يعتمد ايزنؾ في تصنيفو لمامات عمى التحميؿ العاممي وكاف ذلؾ بالدرااة 
 ػ: وتوصؿ ايزنؾ إلى ثالثة أبعاد رئياة لمشخصية ىي ، نفايا مف مختمؼ الثقافات

 (Emotional Stability Neurosis) ػ العصابي )االتزاف االنفعالي(1
 (Extraversion and Introversion)ػ االنبااط واالنطواء 2
 (22:  2000، الشنطاوي)  (Normality and psychosis)ػ الذىاف والاواء 3

والامة عند إيزنؾ مفيـو نظري أكثر منو وحدة حاية مما يعني أنَّيا مفيـو وصفي يرتبط بالجاني الميـ في  
 : والامة عند إيزنؾ تاتمد أىميتيا مف ، الاموؾ

 .ػ إاياميا في التعريؼ العاـ لألبعاد الكامنة لمشخصية1
 (499:  1978، لندزي).ماط عف طريؽ الوصؼ التفصيمي لمامةػ ااتخداميا في تحديد األن2

 (Theory Guilford)ـ : نظرية جمفورد 
إفَّ الامة  ىي أاموب ذو عمومية ثابت نابيا يتميز بيا الفرد ويختمؼ بيا عف اآلخريف  (Guilfordيقوؿ جمفورد ) 

ولو ثبات نابي وىو بذلؾ أعطى لمامة مجاؿ  ،وأكّد عمى الفردية بافَّ الامة أاموب يتصؼ بو الفرد في عمـو اموكو
 ػ: وقد قاـ جمفورد الامات عمى ثالثة أنواع ىي ، الدينامية في التغيير

 (Traits Behaviorػ امات اموكية )1
 (Traits Physicalػ امات فايولوجية )2
 (8:  1997، االعرجي).(Body Type Traits)ػ امات خاصة بالشكؿ الخارجي العاـ لمجاـ 3

إّف ىناؾ أربعة أبعاد رئياة تشير : يقوؿ  (وجيمفورد)والمشكالت فافّ ، لمحدث ناافأّما فيما يخص كيفية ااتجابة اإل 
 .تنوعا وااعا ناافإلى األاموب والطريقة التي يبدي فييا اإل

 .حوادثالمواقؼ االيجابية مقارنة مع المواقؼ الامبية تجاه ال (Attitudes)، ػ مف االاتجابات أو المواقؼ1
 .ػ االختالؼ في ارعة االاتجابة أو حدة تمييز المثيرات2
 ػ رد الفعؿ المتاـ بالمبادرة النشطة مقابؿ رد الفعؿ الامبي الخالي مف المغامرة.3
 (Guilford ،1959 : P 181)ػ رد الفعؿ المنظـ مقابؿ رد الفعؿ المتأرجح وغير المنظـ وغير الدقيؽ.4

 Theory Cattell) )نظرية كاتل 
ي وتشّكؿ وحدة بناء ناانمف وجية نظرة مف أكثر المفاىيـ أىمية وىي جوىر الاموؾ اإل (Traitوتعد الامة ) 

  (56: 1998، عباس)الشخصية في نظريتو. 
أفَّ اليدؼ مف عمـ النفس ونظرية الشخصية ىو صياغة قوانيف تمكننا مف التنبؤ بالاموؾ في  Cattell))ويرى كاتؿ  

أّف الشخصية ىي التي تامح بتنبؤ بما اوؼ )ا فيو يعرؼ الشخصية تعريفا يقـو عمى التنبؤ إذ يعرفيا ظروؼ عديدة ليذ
 وىو يؤكد بنياف الشخصية مف الناحية الخمقية البيولوجية والعوامؿ االجتماعية(يفعمو الفرد في موقؼ معيف

(Cattel,1966,p17 ) 
 : درااة الشخصية بثالث طرائؽعمى البيانات والمعمومات ل (Cattellويحصؿ كاتؿ ) 
وىذه الطريقة تتناوؿ الاموؾ في مواقؼ الحياة  Life Record (L Data) (اجؿ حياة الفرد)يامييا اجؿ الحياة : األولى

  .اليومية
 وتتعمؽ بمالحظات الفرد عف نفاو.  Self – Rating Questionnaire (Q Data)ااتبيانات التقرير الذاتي : الثانية
  .وتتعمؽ بأداء الفرد في اختبارات مواقؼ محددة Objective Tests (T Data)اختبارات موضوعية : والثالثة
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  -: نظرية ىي لموصوؿ إلى الخماة أااليب  (Cattell)كما ياتخدـ كاتؿ  
 ااتخداـ الطرائؽ الثالث الاابقة لممالحظة. -1
 الدرااة عبر كؿ ماتويات العمر.  -2
 داـ األاموب اإلحصائي ببياف العوامؿ في البنياف الفريد لمشخص الواحد. درااة العالقات بااتخ -3
  .درااات ثقافات مختمفة لبياف بنياف ثابت لمشخصية وديناميكيتيا -4
 (751 – 750:  1985، جالؿ).معالجة العوامؿ المختمفة إحصائيا في وقت واحد -5

 Solving concept problem: مفهوم حل المشكالت -: ثانيا 
وتتضمف ، إفَّ حؿَّ المشكالت ىو عممية عقمية تتأكد مف خالؿ ااتعماؿ ما تـ معرفتو مف معمومات وميارات اابقة 

فالفرد الذي يقـو بحّؿ مشكمتو البدَّ أف يدرؾ نوع المشكمة التي يتعامؿ معيا ويحدد ، خطوات عديدة تبدأ بادراؾ المشكمة
الحؿ الفعاؿ لممشكمة يتطمب النظر إلى ما بعد الخصائص الاطحية لممواقؼ مف  كما إفَّ ، المبادئ األاااية الالزمة لحميا

 (210:  2004، وآخروف، كروس) .أجؿ الوصوؿ إلى التشابيات الكامنة بيف المشكالت
عميو ااتعماؿ طرائؽ أخرى ، ( أنَّو عندما يصعب عمى الفرد حؿَّ مشكمة بالطرائؽ المألوفة2000، ويرى )عدس 

اتراتيجيات تفكير تااعده عمى الحّؿ )عدسيمارس فييا ع  ويفترض في عممية ، (28: 2000، مميات عقمية أرقى وا 
  :حّؿ المشكمة التركيز في شيئيف ميمّيف ىما

  .توليد ت مثُّؿ لممشكمة أو مجاؿ المشكمة 
 عممية الحؿ التي تتضمف البحث في مجاؿ المشكمة ويمكف توضيح ذلؾ بالمخطط اآلتي : 
 
 
 
 
 

 (.589: 1990، ( مخطط إدراكي لعممية حؿ المشكمة )قطامي1ط )المخط
باكتشاؼ حّؿ مشكمة  ( أفَّ ميمات حؿ المشكمة تنطوي عمى موقؼ تعميمي يؤديو الطالب2003، ويرى )حنفي 

كثر وقد تؤدي إحدى ىذه االاتجابات أو األ، معينة تواجيو. وذلؾ بوجود ااتجابات أو حموؿ بديمة عديدة يتمكف مف أدائيا
 (1:  2003، )حنفي .منيا إلى الحؿ المقبوؿ

وخالصة ما يقاؿ إفَّ حّؿ المشكالت ليس فقط ببااطة تطبيؽ المبادئ والقوانيف المتعممة اابقا مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ  
 (203:  1982، أبو زينة)معيف ولكنو أيضا عمميا تتيح تعمما جديدا. 

 نظريات حل المشكالت
 ـ: النظرية السموكية: أوال 

إّف Thorndi فيقوؿ ثورندايؿ (Thorndik، وثورندايؿSkinner، اكنر)ويضـ ىذا االتجاه العديد مف العمماء مثؿ  
حّؿ المشكالت تقـو عمى المحاولة والخطأ فحينما يواجو المتعمـ بمشكمة يتحتـ عميو التخمص منيا فيقـو بعدة محاوالت 

 .(73:  2001، لمصوؿ إلى الحؿَّ المنااب)عبد اليادي
ّف Skinnerأّما اكنر )  ( فيقوؿ إفَّ حّؿ المشكالت عممية إجرائية ذىنية يقـو بيا الفرد في حالة مواجية لممشكالت وا 

 (25:  2001، قطامي)التعزيز يعمؿ عمى تكرار حدوث االاتجابة.
ّف الحّؿ الذي يتبع بتعزيز ايجابي يتقوى ويتكرر ظيوره مف قبؿ الكائف الحي في حيف إّف ا  لحؿ الذي يتبع بعقاب وا 

 .تقؿ احتمالية ظيوره لدى الكائف الحي ثانيتاف

البحث عن حل  بناء تمّثل للمشكلة
 المشكمة

 التدقيق استخدام الحل

 فشؿ

 دوف مخطط نجاح

 نشط
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 (Information processing model)نظرية معالجة المعمومات : ثانيا
عمى نحو مماثؿ لما يحدث في  ناافويفار أصحاب ىذا االتجاه ما يحدث داخؿ نظاـ معالجة المعمومات لدى اإل 

، يؿ الطاقة الماتقبمية مف شكؿ إلى آخر إذ يتـ ااتقباؿ المدخالت في الحااوبأجيزة االتصاالت مف حيث عمميات تحو 
ويتـ معالجتيا في وحدة معالجة المعمومات وفؽ أوامر وتعميمات مخزونة ليتـ انتاج مخرجات معينة يشبو عمؿ الدماغ 

  (39:  2006، التكريتي) .الحااوب البشري بشكؿ مماثؿ لما يحدث في
نظرية عمى يد اتكناوف وىينت الذيف ااىموا في حقؿ أنموذج معالجة المعمومات وصياغتو وذلؾ وقد تطورت ىذه ال 

  .إدراؾ المعمومات ومعالجتيا .بافتراض أنموذج ثالثي اإلبعاد لمذاكر البشرية
(Bjork ،Bower ،Craik&Jacobby ،1975 ،p.22) 

 (Heppner)نظرية هبنر: ثالثا 
ت بأّنيا مف أعقد العمميات العقمية   ألّنيا تتضمف ااتخداـ الفرد ألكثر مف حّؿ المشكال (Heppner)يعد ىبنر 

  .قاعدة معينة في تاماؿ محدد وتطبيقيا في محاولة إيجاد الحموؿ لممشكالت خاصة التي لـ يابؽ التعرض ليا مف قبؿ
ى تحصيمو العممي, وجعمو إف لحؿ المشكالت أىمية كبيرة في حياة المتعمـ, وزيادة ماتو ( Heppner)ويقوؿ ىبنر  

معاف البحث فييا لجمع المعمومات ، وقادرًا عمى تحديد المشكالت وتحميميا إلى عناصرىا الرئياة، منظـ التفكير والعمؿ وا 
وتمحيصيا, واقتراح الفرضيات واختبارىا, ثـ إقرار الحؿ الصحيح واالنتياء إلى أحكاـ عامة ترتبط بحؿ المشكمة المبحوثة, 

فإفَّ التعمـ الماتند إلى حّؿ المشكالت ، وعالوة عمى ذلؾ، موؿ عمى مواقؼ تعميمية أخرى في المدراة أو الحياةوتعميـ الح
الايما إذا كانت المشكالت حقيقية تعزز مف فرصة مشاركة الطمبة في الحياة ، يااعد في ربط الطمبة مع العالـ المحيط

 (p42 1998 ,Snorre.جاح في عالـ الكبار. )المدنية لمجتمعيـ, وأف يصبحوا أكثر ااتعدادا لمن
جراءاتو وكيفية اكتشافو  ألفَّ معرفة الطالب كيفية  (Heppner)ويركز ىبنر  في حّؿ المشكالت عمى أاموب الحؿ وا 

أو ، أو تخطي العوائؽ، عندما ياتخدـ الطالب األااليب المختمفة في حّؿ المشكالت، الحؿ يمكف أْف يكوف ىدفًا بحد ذاتو
ّف اموؾ حّؿ المشكالت يقع بيف ، قات التعمـ والوصوؿ إلى القدرة عمى مواجية المشكالت التعميمية بنحو خاصإعا وا 

واإلدراؾ غير التاـ لموقؼ جديد معروض أمامو يمكف أف ، لمعمومات اابقة أدرؾ تاـ: واإلدراؾ غير التاـ ، اإلدراؾ التاـ
نظـ خبراتو ومعموماتو الاابقة ليختار منيا ما يطابقو في الموقؼ واف ي، ياتعمؿ فيو ما لديو مف معمومات وميارات

  (63:  1993، )شحاتو.الذي يوجيو (المشكمة الجديد)
 ػ : عمى الميارات اآلتي (Heppner)وتركز نظرية حؿ المشكالت لدى ىبنر

  .يةوىي قدرة الفرد عمى التعامؿ مع مشكالت الحياة اليومية بصورة ايجاب: ػ التوجو العاـ  1
 وىي قدرة الفرد عمى تحديد المشكمة تحديدًا دقيقًا وصياغتيا بعبارة واضحة.: ػ تعريؼ المشكمة 2
 والحموؿ لممشكمة التي تواجيو.، وىي قدرة الفرد عمى أنتاج أكبر عدد مف البدائؿ: ػ توليد القرار 3
 .فيذ مف أجؿ حؿ المشكمةوىي قدرة الفرد عمى اختيار البديؿ المنااب لمبدء بتن: ػ اتخاذ القرار 4
 .وىي قدرة الفرد عمى إجراء تقويـ مرحمي لمحؿ الذي بدا بتنفيذه: ػ التحقؽ مف النتائج5

    .(Heppner)مف ما ابؽ إنا اقرب النظريات التي تخدـ متطمبات البحث الحالي ىي نظرية ىبنر ظويالح 
 الدراسات السابقة: الجزء الثاني 

 دراسات سمات الشخصية 
  .( امات الشخصية وعالقتيا باتخاذ القرار لطمبة كمية القانوف في جامعة بغداد2001رااة الطائي )ػ د1
  .( التفكير الناقد وعالقتو ببعض امات الشخصية لدى مدراي المرحمة الثانوية2005درااة عزيز ) ػ2
  .ااات العمياعالقة القدرات العقمية وامات الشخصية بتحصيؿ طمبة الدر  (2007درااة صيواف ) ػ3

 دراسات حل المشكالت 
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  .( العالقة بيف حؿ المشكالت ومفيوـ الذات لدى طمبة الجامعة1978) (Heppner)ػ ىبنر1
  .( عالقة ميارة حؿ المشكالت باالكتئاب لدى طمبة الجامعة1998ػ حمدي )2
  .عاىد إعداد المعمميف( أثر اتراتيجيات ما وراء المعرفة في حؿ المشكالت لدى طمبة م2003ػ اليوافي )3
 ػ : وفي ضوء ما تقدـ مف ااتعراض لتمؾ الدرااات يمكف ااتنتاج مايمي  
 ـ األهداف: أوال  

 ػ : تعددت أىداؼ الدرااات الاابقة وتنوعت ويمكف حصرىا بما يمي 
    عقمية(باتخاذ القرارػ الاموؾ التربوي ػ التفكير الناقد ػ القدرة ال)ػ : ػ عالقة امات الشخصية بػ 1 
 مفيـو الذات ػ االكتئاب ػ الاموؾ االجتماعي ػ اإلدراؾ والتنظيـ)ػ : ػ عالقة حؿ المشكالت بػ 2

ابقة حيث شمؿ عددًا منيا والدرااات الا، تحددت أىدفو في ضوء اإلطار النظري المعتمد ما البحث الحالي فقدأ 
التعرؼ عمى الفروؽ في ماتوى امات ، طمبة الجامعة التعرؼ عمى ماتوى بعض امات الشخصية الاائدة لدى) وكاالتي:

الرابعة( لدى طمبة ، ي( المرحمة )األولى، إناانإناث( التخصص )عممي، الشخصية حاب المتغيرات الجنس )ذكور
التعرؼ عمى الفروؽ في ماتوى حؿ المشكالت بحاب ، التعرؼ عمى ماتوى حؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة، الجامعة

التعرؼ عمى ، الرابعة( لدى طمبة الجامعة، ي( المرحمة )األولى، إناانإناث( التخصص )عممي، لجنس )ذكورالمتغيرات ا
  (العالقة بيف امات الشخصية وحّؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة

 ـ : ـ العينة: ثانيا
، معة والمدرايفاعتمدت بعض الدرااات عمى عينات مف شرائح المجتمع المختمفة )طمبة الجامعة وأااتذة الجا 

 وطمبة الدرااات العميا وطالبة المرحمة اإلعدادية وطالبات معيد أعداد المعمميف(.
كما تبايف عدد أفراد عينات الدرااات تباينا  .أّما البحث الحالي فقد أعتمد عمى طمبة الجامعة ولمدرااات األولية 

أّما  .ىبنر()فردًا كما في درااة  (568وبيف ) (تكريتيال)كما في درااة ، ( فردا"100)واضحا فقد تروح حجـ العينة مف
 طالب وطالبة مف طمبة الجامعة. (200)البحث الحالي فقد تحددت عينتو بػ 

 ـ : أداه البحث : ثالثا
تنوعت األدوات الماتخدمة في قياس امات الشخصية وحّؿ المشكالت فقد ااتخدمت بعض الدرااات في قياايا  

 ػ : أّما البحث الحالي فقد تحدد بػ  .امت درااات أخرى ببناء أدوات لقيااياأدوات جاىزة في حيف ق
  (2001)( لامات الشخصية المكيؼ عمى البيئة العراقية مف قبؿ المولى Cattell .Rػ تبني مقياس ريمود كاتؿ ) 1
  .ػ بناء مقياس حؿ المشكالت 2

 ـ الوسائل اإلحصائية : رابعا 
ت الاابقة إلى الواائؿ اإلحصائية الماتخدمة في حيف لـ تشر بعض الدرااات إلى تمؾ أشارت العديد مف الدرااا 
االختبار ، االرتباط الثنائي النقطي، مربع كأي) أشارت إلييا ىذه الدرااات: وقد كانت مف أبرز الواائؿ التي، الواائؿ

أما البحث الحالي فقد ، (التائي لعينة واحدة االختبار، معامؿ ارتباط بيراوف، تحميؿ التبايف، التائي لعينتيف ماتقمتيف
معامؿ ارتباط ، معادلة الفاكرونباخ، (االختبار التائي لعينتيف ماتقمتيف، مربع كأي)ػ : أاتخدـ الواائؿ اإلحصائية اآلتية 

 (االختبار التائي لعينة واحدة، تحميؿ التبايف الثالثي، بيراوف
 النتائج: خامسا
ومجتمع درااتيا واوؼ يتـ ، وحجـ عيناتيا، وأااليب بحثيا، الاابقة باختالؼ أىدفيااختمفت نتائج الدرااات  

  .التطرؽ لبعض نتائج ىذه الدرااات عند مناقشة نتائج البحث الحالي في الفصؿ الرابع
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 الفصل الثالث
لمبحث  فير أداتيوتو ، لغرض تحقيؽ أىداؼ ىذا البحث كاف البّد مف تحديد مجتمع البحث واختيار عينة ممثمة لو 

ومف ثـ ااتخداـ الواائؿ اإلحصائية المناابة لتحميؿ بيانات ىذا البحث ومعالجتيا ، تتاماف بالصدؽ والثبات والموضوعية
 ػ: واوؼ يتـ في ىذا الفصؿ ااتعراض ىذه اإلجراءات وكما يأتي 

  ـ مجتمع البحث: أوال
( والبالغ عددىـ 2011ػ 2010الصباحية لمعاـ الدرااية )تحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة جامعة تكريت لمدرااة  

 اآلتي يوضح ذلؾ. (3والجدوؿ ) .( طالبة5786( طالب و)6315طالبا وطالبة وبواقع ) (12258)
 عينة البحث األساسية

( طالبا وطالبة تـ اختيارىا بطريقة طبقية عشوائية مف طمبة جامعة تكريت 200تكونت عينة البحث األاااية مف ) 
، الجنس)( أربع كميات عممية موزعيف عمى وفؽ متغيرات4ية و)إناان( أربع كميات 4موزعيف عمى ثماني كميات وبواقع )

  .( يوضح ذلؾ1والجدوؿ ) .(المرحمة الدرااية، التخصص
 (1جدوؿ )

 الجنس والتخصص والمرحمة الدرااة()توزيع عينة البحث األاااية لمطمبة عمى الكميات تبعا 
 المجموع عدد اإلناث عدد الذكور المرحمة كميةال التخصص

 12 6 6 أوؿ ػ التربية1 ينااناإل
 13 7 6 رابع

 12 6 6 أوؿ ػاإلدارة واالقتصاد2
 13 6 7 رابع

 13 7 6 أوؿ ػ القانوف3
 12 6 6 رابع

 13 6 7 أوؿ ػ اآلداب4
 12 6 6 رابع

 13 7 6 أوؿ ػ الينداة1 العممي
 12 6 6 رابع

 13 6 7 أوؿ ػ الصيدلة2
 12 6 6 رابع

 12 6 6 أوؿ ػ العموـ3
 13 7 6 رابع

 12 6 6 أوؿ ػ الزراعة4
 13 6 7 رابع

 200 100 100 المجموع الكمي
 

  Research Toolsـ أداتا البحث : ثانيا
ت الصمة بموضوع البحث وأىدافو تـ بعد اطالع الباحثاف عمى العديد مف المقاييس ذا -: ػ مقياس امات الشخصية 1

والمعرب مف قبؿ ثالثة مف كبار خبراء ، ( لامات الشخصية لمراشديفR.Cattelاختبار مقياس ريمود كاتؿ )
)عبد الاالـ الغفار( والذي اعتمدتو )المولى ، )محمد ايد غنيـ(، جميورية مصر العربية وىـ )عطية محمود ىنا(

 ؽ وثبات عاليف في البيئة العراقية.( ويتمتع بصد2005( و)عزيز 2001
 ػ : وىناؾ أكثر مف مبرر شجع الباحث عمى ااتخداـ ىذا االختبار 
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 ػ أّنو يغطي أكبر عدد مف امات الشخصية.1
 وليس جوانب أخرى كالحجات مثال.، ػ أّنو يقيس امات الشخصية2
 .وعزيز، وبوكاني، منيا درااة الطائي، مف مرةفي القطر العراقي أكثر  وبالذات، ػ اّنو ابؽ ااتخدامو في بيئة عربية3

  (115:  2005، عزيز) (58: 2001وبوكاني )( 91: 2001، الطائي)
بأّنيا ليا عالقة  وقاـ الباحث باختيار ات امات مف مقياس امات الشخصية والتي أشار إلييا الاادة المحكميف 

 .وثيقة بحؿ المشكالت
 : وصف المقياس 

( ليا عالقة بالتعميمات 1، 2، 187( فقرة حيث إفَّ الفقرات )187مف ) (ناختو المصرية)في يتكوف ىذا المقياس  
( فقرة موزعة عمى 184وبذلؾ فاّف عدد الفقرات التي تقيس امات الشخصية ىي )، وكيفية اإلجابة عمى فقرات االختبار

ماتقؿ عف العوامؿ األخرى وال تشترؾ  ( فقرة ويعّد كؿ عامؿ13( إلى )10( امة أو عامؿ وتتكوف كّؿ امة بيف )16)
  .الفقرات في أكثر مف عامؿ واحد

 : صدق المقياس 
وفقرات ، والبدائؿ، اعتمد الباحثاف في قياس صدؽ المقياس عمى الصدؽ الظاىري وذلؾ مف خالؿ عرض التعميمات 

، ( وبعد جمع آراء المحكميف1المقياس عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في العمـو التربوية والنفاية ممحؽ )
وتحميميا بااتخداـ مربع كأي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروؽ بيف آراء المحكميف مف حيث تأييد صالحية الفقرات أو 

( 0، 05فقد تـ ااتبقاء المواقؼ التي كانت الفروؽ بيف المؤيديف ليا والرافضيف ليا ذات داللة إحصائية عند )، عدمو
( فقرات حيث لـ تحصؿ عمى ماتوى الداللة المذكور 7( فقرة وااتبعد )68وبذلؾ اابقى )، دوا صالحيتياولصالح الذيف أي

 .( يوضح ذلؾ2والجدوؿ )، آنفا
 (2جدوؿ )

 أراء المحكميف في صالحية مقياس امات الشخصية

 
 ثبات المقياس 

( طالبًا وطالبة 50لغرض التحقؽ مف ثبات المقياس قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس امات الشخصية عمى عينة بمغت ) 
( 3والجدوؿ ) .زعيف عمى وفؽ متغيري المرحمة والجنسمو ، تـ اختيارىا بطريقة طبقية عشوائية مف طمبة جامعة تكريت

 .يوضح ذلؾ
 
 

مجموع 
 الفقرات 

قيمة مربع  غير الموفقيف  الموفقوف  أرقاـ الفقرات 
 كأي 

ماتوى 
 التكرار  التكرار الداللة 

35ػ34ػ30ػ29ػ28ػ26ػ24ػ22ػ21ػ20ػ19ػ17ػ15ػ14ػ13ػ12ػ8.11ػ7ػ6ػ4ػ3 48
ػ62ػ61ػ60ػ59ػ57ػ56ػ55ػ54ػ52ػ51ػ50ػ48ػ46ػ44ػ43ػ41ػ40ػ38ػ37ػ

 75ػ73ػ71ػ 68ػ67ػ64ػ63

 05,0 20 صفر 20

 05,0 16,2 1 19 72ػ ػ65ػ58ػ47ػ45ػ 42ػ39ػ36ػ33ػ31ػ25ػ23ػ10.16.7018 16
 05,0 12,8 2 18 74ػ49ػ32ػ5 4
 غير داؿ 1,8 7 13 27ػ9ػػ2ػ1 4
 غير داؿ 0,8 8 12 69ػ66ػ 53 3
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 (3جدوؿ )
 عينة ثبات مقياس امات الشخصية موزعة عمى وفؽ متغيري المرحمة والجنس

 المجموع اإلناث الذكور المرحمة القاـ الكمية
 13 7 6 أوؿ التاريخ التربية

 12 5 7 رابع
 12 7 5 أوؿ الرياضيات

 13 5 8 رابع
 50 24 26 المجموع الكمي

 
 ػ: وقد قاـ الباحث بااتخراج ثبات المقياس بطريقتيف وىما

( يوما 15بعد أْف قاـ الباحث بإعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة بعد ) (Test Re - Test): ػ طريقة إعادة االختبار1
اتيـ في التطبيؽ األوؿ ودرجاتيـ في ( بيف درجPearsonااتخرج معامؿ الثبات بااتخداـ معامؿ ارتباط بيراوف )

 ويعد معامؿ جيد مقارنة بالدرااات الاابقة. ، (0. 81فكاف معامؿ الثبات ىو )، التطبيؽ الثاني
تـ ااتخراج ثبات مقياس امات الشخصية بطريقة معامؿ الفاكرونباخ أيضا والتي تقيس االتااؽ  ػ: ػ معادلة الفاكرونباخ 2

 .( درجة0.73وقد بمغ )، ات المقياسالداخمي والتجانس بيف فقر 
مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ المرجو مف البحث وإلكماؿ ما بدأ بو الباحثاف مف خالؿ بناء مقياس حؿ  :  مقياس حل المشكالت

  .المشكالت لدى طمبة الجامعة
( فقرة وبدائمو 70غة )وصياغة فقراتو البال، قاـ الباحثاف بعد إف حددا مجاالت المقياس الخماة: الصدق الظاهري لممقياس

وضوح ، ( الاتخراج الصدؽ الظاىري لممقياس المتضمف1وتعميماتو تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف ممحؽ )
ومدى صالحياتيا لقياس حّؿ المشكالت عمى وفؽ مجاالتو. وذلؾ في ضوء أىداؼ ىذا ، ووضوح فقراتو، تعميمات المقياس

وطبيعة اإلطار النظري ، ت الذي التـز بو الباحث عند تحديده مصطمحات بحثو ثانياً وتحديد مفيـو حؿ المشكال .البحث أوالً 
 المعتمد ثالثًا.

وتحميميا تـ ااتخداـ مربع كأي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروؽ بيف آراء المحكميف مف ، وبعد جمع آراء المحكّميف 
( فقرات مف ىذا 5( فقرة وااتبعاد )65االاتبقاء عمى )حيث تأييد صالحية الفقرة أو رفضيا وفي ضوء ىذا اإلجراء تـ 

  ( يوضح ذلؾ.4المقياس والجدوؿ )
 (4جدوؿ )

 أراء المحكميف في صالحية مقياس حؿ المشكالت

مجموع 
 الفقرات 

غير  الموفقوف  أرقاـ الفقرات
 الموفقوف 

قيمة مربع 
 كأي 

ماتوى 
 الداللة 

 التكرار التكرار
ػ35ػ32ػ31ػ30ػ29ػ28ػ26ػ25ػ24ػ22ػ21ػ20ػ18ػ17ػ16ػ15ػ14ػ13ػ12ػ11ػ7ػ6ػ3ػ1 42

 69ػ68ػ67ػ66ػ65ػ64ػ63ػػ59ػ57ػ54ػ52ػ50ػ45ػ44 41-39ػ37ػ36
 05,0 20 صفر 20

 05,0 16,2 1 19 70ػ61ػ60ػ58ػ55ػ53 ػ49ػ48ػ46ػ 38ػ34ػ33ػ27ػ19ػ10ػ5ػ2 17
 05,0 12,8  18 51ػ47ػ43ػ40ػ8ػ4 6
 غير داؿ 0,8 8 12 42ػ 23 2
 غير داؿ 1,8 7 13 62ػ56ػ9 3
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( طالبًا 50مف طمبة جامعة تكريت بمغت ) ()ػ طبؽ المقياس عمى عينة طبقية عشوائية :( Reliabiltyثبات المقياس )
 موزعيف بالتااوي عمى وفؽ متغيرات التخصص والمرحمة والجنس.، وطالبة

 ػ: وقد قاـ الباحث بااتخراج ثبات المقياس بطريقتيف وىما
( يومًا ااتخرج 15( بعد أْف قاـ الباحث بإعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة بعد )Test Re-testإعادة االختبار ) ػ طريقة1

( بيف درجاتيـ في التطبيؽ األوؿ ودرجاتيـ في التطبيؽ Pearsonمعامؿ الثبات بااتخداـ معامؿ ارتباط بيراوف )
 .يمكف الركوف إليو بالمقارنة بالدرااات الاابقة ( وىي قيمة ثبات جيد0.86وبمغت معامؿ الثبات ) .الثاني

ػ تاتخدـ ىذه الطريقة لتقدير ثبات االتااؽ الداخمي لالختبار. وقد تـ ااتخراج معامؿ الثبات : ػ معادلة الفاكرونباخ 2
 .اابقة( وىي قيمة ثبات جيد يمكف الركوف إلييا بالمقارنة بالدرااات ال0.72بطريقة الفاكرونباخ إذ بمغ الثبات )

( 7( فقرة بعد أْف تـ حذؼ )65ػ تكوف المقياس بصيغتو النيائية مف ): وصؼ مقياس حؿ المشكالت بصورة النيائية 
فقرات وذلؾ بابب ضعؼ خصائصو الاايكومترية مف خالؿ عدـ موافقة المحكميف عمييا وبذلؾ يكوف الحد األدنى لدرجات 

 .( درجة195( فقرة والواط النظري )65اعتبار أفَّ المقياس يتكوف مف )( درجة ب325( درجة والحد األعمى )65المقياس )
عداد مقياس حّؿ ، بعد التأكد مف صدؽ مقياس امات الشخصية وثباتو وااتكماؿ بناء: التطبيق النهائي لممقياسين  وا 

عمى عينة  12/4/2011ولغاية  21/3/2011المشكالت مف قبؿ الباحثاف بشكمو النيائي تـ تطبيقُو خالؿ فترة مف 
 ية والعممية في جامعة تكريت.ناان( طالب وطالبة تـ اختيارىـ مف طمبة الكميات اإل200البالغة ) ()البحث األاااية
 ػ: ػ لمعالجة بيانات ىذا البحث ااتخدمت الواائؿ اإلحصائية اآلتية  :الوسائل اإلحصائية 

تخدـ لمعرفة داللة آراء المحكميف الموفقيف وغير الموفقيف وقد اا، ( لعينة واحدةChi - Squareػ اختبار مربع كأي )1
 (293: 1977، )البياتي واثناايوس .في صالحية فقرات مقياس امات الشخصية وحؿ المشكالت

البياتي )  (T-Test for LndependsntSqmples) ػ االاتخراج القوة التمييزية: ػ االختبار التائي لعينتيف ماتقمتيف 2
 (260: 1977، واثناايوف

ااتخدمو في ااتخراج الثبات لمقياس امات الشخصية وحؿ  (Alpha cronbachFarmula)ػ معامؿ الفاكرونباخ 3
        (165:  2002، عالـ)المشكالت. 

الاتخراج ثبات مقياس امات الشخصية  (PAEARSON correlalation coefficient) -: ػ معامؿ ارتباط بيراوف 4
 .وحؿ المشكالت

 لقياس امات الشخصية وحؿ المشكالت. -: ختبار التائي لعينة واحدة ػ اال5
أاتخدـ لمعرفة داللة الفروؽ بيف الطمبة  (308:  1991، فيركاوف)( Threeػway varace)ػ تحميؿ التبايف الثالثي 6

  .(المرحمة الدرااية، التخصص، والطالبات في امات الشخصية وحؿ المشكالت تبعا لمتغيرات)الجنس
 .في معالجة البيانات إحصائياً  (SPSS)ػ تـ اإلفادة مف برنامج  7
 
 
 
 
 

                                                           

 (12لعينة المشار إلييا في صفحة )ا 
 ( 10العينة المشار إلييا في صفحة) 
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  عرض النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع 
ومناقشة تمؾ النتائج في ضوء ، ايتـ في ىذا الفصؿ عرض النتائج التي توصؿ إلييا البحث عمى وفؽ أىدافو 

 -: ثاني وكما يأتي اإلطار النظري والدرااات الاابقة التي تـ عرضيا في الفصؿ ال
لغرض التعرؼ عمى كؿ مكوف مف مكونات : ػ التعرؼ عمى ماتوى بعض الامات الشخصية الاائدة لدى طمبة الجامعة1

مقاس امات الشخصية تـ ترتيب المتواطات الحاابية واالنحراؼ المعياري لمامات مف أعمى متواط إلى أدنى 
واالنحراؼ المعياري لامة االتزاف االنفعالي ، أّف المتواط الحاابي( 5فقد أظيرت النتائج وكما يوضح جدوؿ ).متواط

( والميؿ لمشعور باإلثـ 2.77، 12.54واإلقداـ مقابؿ اإلحجاـ )  (2.91، 13.04)مقابؿ عدـ االتزاف االنفعالي 
ابؿ ضعؼ وقوة اعتبار الذات مق (2.40، 11.21( واالنبااط مقابؿ االنطواء )3.46، 12.08)مقابؿ الثقة بالنفس

وبعد ااتخداـ االختبار التائي ، (0.75، 5.29)والذكاء المرتفع مقابؿ ضعؼ الذكاء  (2.43، 7.50اعتبار الذات)
( مما 0.05لعينو واحدة ظير أفَّ القيـ التائية الماتخرجة لجميع المكونات كانت غير دالو إحصائية عند ماتوى )

امة قوة اعتبار الذات مقابؿ ضعؼ اعتبار الذات إذ كانت ذات بااتثناء ، يشير إلى ضعؼ الطمبة في ىذه الامات
 .مما يشير إلى أفَّ طمبو الجامعة يتمتعوف بيذه الامة بصوره جيدة (0.05)داللو إحصائية عند ماتوى 

إذ أشارت إلى أفَّ طمبة الجامعة يتمتعوف بيذه  (2001، الطائي)وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو درااة  
إذ أشارت إلى أفَّ الطمبة يتمتعوف بجميع  (2007، صيواف)ولكّنيا في الوقت نفاو تختمؼ مع درااة  .بصوره جيدةالامة 

 .( يوضح ذلؾ5وجدوؿ )، امات الشخصية بصوره جيدة
 ( المتواط الحاابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية لعينة الطمبة عمى مكونات مقياس امات الشخصية5جدوؿ )

ويمكف تفاير ىذه النتيجة بابب الظروؼ التي مر بيا البمد مف حروب وما تبعيا مف ويالت أدت بالفرد أْف يكوف  
صوؿ عمى درجة جيد ( أف الحCattelويقوؿ كاتؿ )، ة وجعمت لديو صورة ضعيفة عف ذاتوثأر مشوش التفكير اريع االات

في ىذه الامات يتطمب مف الفرد أف يكوف مثابر ولديو روح معنوية عالية ويكوف ناضج انفعاليا وثابت وماتقر في 
ولديو صورة جيدة عف ذاتو وىذا ما لـ تتمتع بو ، ورضا عنيا ولديو قوة إرادة، ويمتاز بقوة ضبط النفس، اتجاىاتو وميولو

  (Cattel,1966) .عينة البحث
ًً لمتغيرات2 ، التخصص، الجنس) ػ ىؿ ىناؾ عالقة ذات داللو إحصائية بيف طمبة الجامعة في امات الشخصية وفقًا

 .(المرحمة الدرااية

                                                           

في حيف يمثؿ الرقـ الثاني االنحراؼ *يمثؿ الرقـ األوؿ المثبت داخؿ القوايف أماـ كؿ أاموب إلى المتواط الحاابي 
 المعياري، وىكذا بالنابة لممكونات األخرى.

 

 ت
 ات مقياس الاماتمكون

عدد 
الفقرات 
 بالمكوف

المتواط 
الحاابي 
 لممكوف

المتواط 
المعياري 
 لممكوف

االنحراؼ 
المعياري 
 لممكوف

 ماتوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحاوبة 0.05

 غير دالو 1,96 0,07 2,91 13 13,04 13 االتزاف االنفعالي مقابؿ عدـ االتزاف االنفعالي 1
 غير دالو 1,96 0,81 2,77 13 12,54 13 األقداـ مقابؿ األحجاـ 2
 غير دالو 1,96 0,17 3,46 12 12,08 12 الميؿ لمشعور باإلثـ مقابؿ الثقة بالنفس 3
 غير دالو 1,96 0,43 2,40 11 11,21 11 االنبااط مقابؿ االنطواء 4
 دالو 1,96 3,02 2,43 9 7,50 9 قوة اعتبار الذات مقابؿ ضعؼ اعتبار الذات 5
 غير دالو 1,96 1,90 0,75 5 5,29 10 الذكاء المرتفع  6
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ىي أعمى مف  (و)المرحمة الدرااية (التخصص)و (الجنس)( أفَّ القيمة الفائية المحاوبة لممتغيرات6يوضح الجدوؿ ) 
وىذا يشير إلى وجود فروؽ ذات داللو إحصائية بيف الطمبة في امات  (0.05)القيمة الجدولية عند ماتوى داللو 

إذ يتبيف مف ، الشخصية وفؽ تمؾ المتغيرات بااتثناء التفاعالت الممكنة بينيـ مما يتطمب إجراء المقارنة بيف المتواطات
، (اإلناث)غير الجنس لصالح( وجود فروؽ ذات داللو إحصائية بيف الطمبة في امات الشخصية وفؽ مت7خالؿ الجدوؿ )

. ماعدا متغير )التخصص( حيث ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف (الرابع)ووفؽ متغير المرحمة الدرااية لصالح
 الطمبة تبعًا ليذا المتغير.

إلى أفَّ اإلناث يتفوقف عمى الذكور في امات  (2005، أحمد)وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو درااة 
إلى أفَّ طمبة المرحمة الرابعة يتفوقوف عمى طمبة المرحمة األولى بامات  (2005، محمد)كما تتفؽ مع درااة ، يةالشخص

   .التي أشارت إلى أّف الذكور يتفوف عمى اإلناث بامات الشخصية (1980، تركي)ولكّنيا تختمؼ مع درااة  .الشخصية
تي أشارت إلى أف طمبة التخصص العممي يتفوقوف عمى طمبة ال (2002، الاعدي)وتختمؼ مع ما توصمت إليو درااة  

  .ي بامات الشخصيةناانالتخصص اإل
 (6جدوؿ )

 المرحمة الدرااية(، التخصص، الجنس)تحميؿ التبايف لمعرفة الفروؽ بيف الطمبة في امات الشخصية وفقًا لمتغيرات
 0.05 ماتوى داللو مة الفائية المحاوبةالقي متواط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصادر التبايف

 داؿ 311,43 1 311,43 15,62 (Aالجنس )
 غيرداؿ 83,61 1 83,61 3,34 (Bالتخصص)

 داؿ  374,32 1 374,32 14,94 (Cالمرحمة الدرااية )
 غير داؿ  14,45 1 14,45 0,58 (ABالتفاعؿ )
 داؿ 274,12 1 274,12 10,94 (A Cالتفاعؿ )
 غير داؿ 31,27 1 13,27 1,25 (B Cالتفاعؿ )
 غير داؿ 23,72 1 974,444 973 ،2 (CABالتفاعؿ )
   327788 189  61951948 الخطأ 
 199 67885500 الكمي

 (7جدوؿ )
 (المرحمة الدرااية، التخصص، المتواطات الحاابية واالنحرافات المعيارية لمطمبة في امات الشخصية وفقًا لمتغيرات )الجنس

 االنحراؼ المعياري  الواط الحاابي حجـ العينة متغيرات ال  
 56,63 205,0625 100 الذكور  الجنس 

 59,85 187,7083 100 اإلناث
 64,43 189,9180 100 العممي  التخصص

 56,68 185,1563 100 ي نااناإل
 62,07 188,5811 100 األولى المرحمة 

 55,10 211,8651 100 الرابعة
 

فاير تفوؽ المرأة في امات الشخصية مف خالؿ أفَّ المرأة في المجتمعات العربية عموما والمجتمع العراقي ويمكف ت
خصوصا تكوف محاابة عمى غالبية التصرفات منذ طفولتيا أكثر مف الرجؿ مما يؤدي حيف وصوليا إلى الجامعة تكوف 

  .أكثر امتالكا لامات الشخصية مف الرجؿ
بة المرحمة الرابعة مف خالؿ أف امات الشخصية تتكوف وتتعدؿ عبر انيف الحياة فكمما تقدـ ويمكف تفاير تفوؽ طم 

  .الفرد في مراحؿ الدرااة إلى صؼ أعمى يكتاب معمومات وخبرات أكثر تؤدي إلى تطور اماتو الشخصية
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  ألّنو ليات نحو  ويمكف تفاير عدـ ظيور فروؽ تبعا لمتغير التخصص وذلؾ لطبيعة ىذه الامات التي تـ قيااو 
أو  (يةإناانعممية أو )وىنا يعتقد الباحث أّف المقياس لو ُأعّد في مادة درااية معينة (يةإناانعممية أو )مادة درااية معينة 

 مجاؿ معرفي محدد لربما ظيرت فروؽ.
  .ػ التعرؼ عمى ماتوى حؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة3

 (245.16)عمى مقياس حّؿ المشكالت  (طالب وطالبات)لعينة الطمبة ( أفَّ المتواط الحاابي 8يوضح جدوؿ ) 
درجة يتبيف أف  (195لممقياس والبالغ ) ()وعند مقارنتو بالمتواط المعياري، درجة (19.39)درجو واف االنحراؼ المعياري 

 .( لعينو واحدهً T testئي )ولغرض الوقوؼ عمى داللة ىذا الفرؽ اختبر باالختبار التا، ىناؾ فروقا واضحا بيف المتواطيف
وىذا ، (0.05وتبيف أفَّ القيمة التائية المحاوبة ىي اقؿ مف القيمة الجدولية عند ماتوى داللة ) (254:  1977، البياتي)

  .مما يشير إلى أّف طمبة الجامعة يمتمكوف ماتوى ضعيؼ في حّؿ المشكالت، يعني عدـ وجود فروٍؽ بيف المتواطيف
 (8) جدوؿ

 عمى مكونات مقياس حؿ المشكالت الحاابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية لعينة الطمبة المتواط

 درجة الحرية االنحراؼ المعياري المتواط المعياري المتواط الحاابي
 القيمة التائية

 ماتوى الداللة
 الجدولية الماتخرجة

145.16 195 19.39 199 1.29 1.96 0.05 
حيث يقوؿ إفَّ طمبة الجامعة يمتمكوف قدرة جيد عمى حّؿ المشكالت مف  (Heppner)ع رأي العالـ ىبنر وىذا ال يتفؽ م 

وبما إفَّ ، والمجتمع، والمدراة، خالؿ أف حّؿ المشكالت يخضع لقوانيف التعمـ أثناء عممية التنشئة االجتماعية داخؿ األارة
 :Heppner).يكوف طمبتيا لدييـ قدره جيد عمى حؿ المشكالتالجامعة مف أعمى مراحؿ التعمـ فأّف مف الطبيعي أْف 

1978 : 87) 
، التخصص، ىؿ ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة الجامعة في حؿ المشكالت وفقًا لمتغيرات )الجنس -4

 .المرحمة(
اعالت الممكنة بينيـ المرحمة( ولمتف، التخصص، ( أّف القيمة الفائية المحاوبة لمتغيرات )الجنس9يوضح الجدوؿ ) 

( وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة 50,0ىي أقؿ مف القيمة الجدولية عند ماتوى داللة)
الجامعة في حؿ المشكالت وفؽ تمؾ المتغيرات ماعدا متغير )المرحمة( حيث توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ليذا المتغير 

( أف متواط المرحمة الرابعة أعمى مف 11وء لممقارنة بيف المتواطيف حيث يوضح الجدوؿ)ويتطمب في ىذه الحالة المج
وىذا يعني أّف طمبة المرحمة الرابعة لدييـ قدرة أفضؿ عمى حؿ المشكالت مف طمبة المرحمة ، متواط المرحمة األولى

 األولى.
التخصص( ، الت تبعًا لمتغيرات )الجنسوعمى الرغـ مف وجود فروؽ في المتواطات لطمبة الجامعة في حّؿ المشك 

 ( أال أّف تمؾ الفروؽ لـ ترؽ لماتوى الداللة اإلحصائية. 10كما موضح في جدوؿ)
( حيث 2007: قمندر ومجيد)كدرااة ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو العديد مف الدرااات والبحوث العممية 

 المشكالت تبعا لمتغير المرحمة ولصالح المرحمة الرابعة. أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في حؿّ 
                                                           

  يقصد بالمتواط المعياري لممقياس ااتخراج متواط درجة كؿ موقؼ مف موقؼ المقياس وذلؾ مف خالؿ جمع درجات
، 4، 3، 2، 1بدائؿ ىي )البدائؿ الخماة، وقامتيا عمى عددىا ثـ ضرب الناتج في عدد المواقؼ. وبما أّف درجات ال

( وبانحراؼ معياري قدره )صفر( تبيف أّف ىناؾ فرقًا واضحًا بيف 3( فمتواطيا ىو )5( وعددىا )15( ومجموعيا )5
( يصبح المتواط 65المتواطيف، ولغرض الوقوؼ عمى داللة ىذا الفرؽ المعنوي وبضربيا في عدد الموقؼ البالغ)

 (.195المعياري يااوي )
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( إذ أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات 2003: ولكّنيا في الوقت نفاو تختمؼ مع ما توصمت إليِو درااة )لطيؼ 
 داللة إحصائية تبعا لمتغير المرحمة.

إلى وجود فروؽ ذات ( حيث أشاروا 2000، و)مطانبوس Rosen: 1979)وتختمؼ أيضا مع درااة كؿ مف ) 
 داللة إحصائية في متغير)الجنس( ولصالح الذكور.

 (9جدوؿ )
 (المرحمة الدرااية، التخصص، الجنس) تحميؿ التبايف لمعرفة الفروؽ بيف الطمبة في حؿ المشكالت وفقًا لمتغيرات

 0.05 اتوى داللوم القيمة الفائية المحاوبة متواط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصادر التبايف
 غير داؿ A)) 27,75  1 632,022 2,52الجنس 

 غير داؿ 39,13 1 422,053 3,55 ( Bالتخصص )
 داؿ 403,62 1 25,283 36,63 (Cالمرحمة الدرااية )

 غير داؿ AB)) 33,02 1 662,325 3,00التفاعؿ 
 غير داؿ 24,79  1 2,818 2,25 (ACالتفاعؿ)
 غير داؿ BC  35,41 1 240,281 3,021)التفاعؿ)
 غير داؿ ABC 28,14 1 30,28 2,773)التفاعؿ)
  469426 189 4342 الخطأ 
 199 1031124 الكمي

 (10جدوؿ )
 (المرحمة الدرااية، التخصص، الجنس) المتواطات الحاابية واالنحرافات المعيارية لمطمبة في حؿ المشكالت وفقًا لمتغيرات

 االنحراؼ المعياري الحاابي الواط حجـ العينة المتغيرات
 17,65 255,17 100 الذكور الجنس

 16,75 236,63 100 اإلناث
 16,19 256,22 100 عممي  التخصص

 16,93 235,74 100 يإناان
 15,90 233,81 100 األولى المرحمة

 13,98 258,48 100 الرابعة 
لتعميمية التي يتعرض ليا الطمبة أثناء درااتيـ والتي ويمكف تفاير تفوؽ طمبة المرحمة الرابعة في ضوء الخبرة ا

وتطويرىا وزيادة فاعمية الطمبة الشخصية واالجتماعية فعندما يزداد تعمـ الفرد ، تايـ في تنمية قدرتيـ عمى حّؿ المشكالت
حياة ومشكالتيا وخبرات أكثر تااعده في تنمية قدرتو عمى مواجية متغيرات ال، ويرتقي إلى مرحمو أعمى يكتاب معمومات

 .بصورة أفضؿ
 أيجاد العالقة بيف امات الشخصية وحؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة. -5

( أفَّ معامالت االرتباط بيف الامات الشخصية الاتة وحّؿ المشكالت فقد كانت العالقة بيف امة 11يوضح جدوؿ) 
وبيف امة الثقة بالنفس وحّؿ ، (43.0مشكالت )وبيف امة االتزاف االنفعالي وحّؿ ال، (0.63)الذكاء وحّؿ المشكالت 

وبيف ، (0 .32وبيف امة اعتبار الذات وحؿ المشكالت )، (39.0)وبيف امة األقداـ وحؿ المشكالت ، (52.0)المشكالت 
 .(0. 42)امة الميؿ لمشعور باإلثـ وحؿ المشكالت 

تبيف أفَّ جميع  (274، 1977، اتي واثناايوسالبي)وبعد ااتخداـ االختبار التائي الخاص باختبار معامؿ االرتباط  
، وكانت عالقة جميع الامات بحؿ المشكالت عالقة ايجابية (0.05معامالت االرتباط ذات داللو إحصائية عند ماتوى )



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

999 

وىذا يعني أفَّ الطالب الذي لدييـ امات شخصية جيدة يكوف أفضؿ مف الطالب الذي لدييـ امات شخصية ضعيؼ في 
 .حّؿ المشكالت

 (11الجدوؿ )
 معامالت االرتباط بيف امات الشخصية وحّؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة

القيمة التائية  درجة الحرية معامؿ االرتباط حؿ المشكالت ت
 الماتخرجة

 ماتوى داللة

 0، 05 1,8 198 0,63 الذكاء 1
 0، 05 2,78 198 0,43 االتزاف االنفعالي 2
 0، 05 2,23 198 0,52 الثقة بالنفس 3
 0، 05 1,63 198 0,39 اإلقداـ 4
 0، 05 1,85 198 0,32 اعتبار الذات 5
 0، 05 2,89 198 0,42 الميؿ لمشعور باإلثـ 6
ويمكف تفاير ىذه النتيجة مف خالؿ أّف امات الشخصية توثر تأثير كبير في اموؾ الفرد وكما نعمـ أّف حّؿ  

كمو لذلؾ مف الطبيعي أف يكوف بيف امات الشخصية وحؿ المشكالت ارتباط المشكالت ىو اموؾ يقـو بيي الفرد اتجاه مش
  .قوي

( حيث يشير إلى أفَّ حؿَّ المشكالت ىو تفكير منطقي يعتمد عمى تطبيؽ Heppner)وىذا يتفؽ مع رأي العمـ ىبنر 
ً  مف أشكاؿ التفكير يمجأ إليو الفرد في تعاممو مع الكثير مف ال، قواعد المنطؽ مواقؼ وأنَّو ال يقؿ أىمية عف واّنو شكُؿ

، وفي الوقع فاّف حّؿ المشكالت لو عالقة بدرجة الذكاء، أنماط التفكير األخرى مثؿ التفكير الناقد والتفكير األبتكاري
وبما أف الامة في عمـ النفس تعد صفة ثابتة نابيًا تميز الفرد عف غيره وىي بيذا المعنى الشامؿ ، والماتوى النمائي لمفرد

ـ المميزات الجامية والحركية والعقمية أي أنيا تضـ الذكاء والقدرات واالتجاىات ويتـ أحيانا التميز بيف الامة والقدرة تض
 ),P. .1987 27أما الامة فيي أاموبو المميز في األداء )، فقدرة الفرد ىي ما ياتطيع أداءه

 Heppne ،ف امات الشخصية البّد أف يمتمؾ قدرة جيدة عمى لذلؾ يعتقد الباحث أّف الفرد الذي لديو ماتوى جيد م
 .حّؿ المشكالت وىذا ما أثبتتو نتائج البحث الحالي

 
 التوصيات والمقترحات

 ـ: التوصيات : أوال
  ػ: فقد خرج الباحث بالتوصيات آالتية ، وااتكماال لمجوانب ذات العالقة بيذا البحث 
كما يمكف ، ياس الذي أعّدّه الباحث في قياس حّؿ المشكالت لدى طمبة الجامعةػ أمكانية إفادة الباحثيِف والمرشديف مف المق1

 إف ياتخدـ كؿ مكوف مف مكونات المقياس بحد ذاتو لقياس جزء مف أجزاء حّؿ المشكالت.
 ػ إقامة دورات تدريبية لمطمبة حوؿ كيفية حؿ المشكالت والطريقة األمثؿ لمتعامؿ مع المشكالت.2
 مؤااات التربوية أىمية تنمية حّؿ المشكالت بطريقة اميمة.ػ تأكيد األار وال3
بأىمية ااتخداـ أاموب حّؿ المشكالت بشكؿ صحيح وتكويف اإلنموذج أو القدوة  االا اتذة وتوعيتيـو  ػ توجيو اآلباء 4

أاموب جيد وياتخدـ ، ومجتمعة، ألبنائيـ واالىتماـ بيـ مف خالؿ تنشئتيـ بما يؤدي إلى بناء جيؿ متوافؽ مع نفاو
 في حّؿ مشكالت الحيات.

 
 
 



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

999 

 ـ: ـ المقترحات: ثانيا
 ػ : كما اقترح الباحث عددًا مف الدرااات والبحوث العممية منيا  
 ػ إجراء درااات وبحوث مماثمة لمبحث الحالي عمى مراحؿ درااية أخرى كالمرحمة االبتدائية والمتواطة واإلعدادية.1
 : ى تتناوؿ إيجاد عالقة حؿ المشكالت بمتغيرات أخرى لـ يتناوليا البحث الحالي مثؿأجراء درااات وبحوث عممية أخر  -2

 ػػ ماتوى الطموح    ػػ موقع الضبط
 ػػ الاموؾ التربوي     ػػ اتخاذ القرار
 ػػ المتغيرات الديموغرافية     ػػ التفكير الناقد

 اعية( لتنمية أاموب حّؿ المشكالت.ػ إجراء درااات أخرى تتناوؿ بناء برامج إرشادية )فردية أو جم3
  .وتطوره بمرور الزمف، ػ إجراء درااات تتبعيو لمعرفة واقع حّؿ المشكالت 4
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 .مصر، جامعة حمواف، مؤتمر الرياضة لمجميع في الدوؿ النامية
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 (1)ممحؽ 
 أاماء المحكميف الذيف ااتعاف البحث بآرائيـ في بعض إجراءات البحث

 العنواف الو ضيفي االاـ ت
 كمية التربية بنات / جامعة تكريت أ. د. احمد ضامف ىزاع 1
 كمية اآلداب / جامعة بغداد أ. د. بثينى منصور لحمو 2
 عة تكريتكمية التربية / جام أ. د. حااـ طو محمد دنيدؿ 3
 كمية اآلداب / الجامعة الماتنصرية أ. د. خميؿ إبراىيـ راوؿ 4
 كمية التربية بنات / جامعة بغداد خولو عبد الوىاب القياي .أ.د. 5

 كمية التربية / جامعة تكريت أ.د. رؤوؼ محمود احمد القياي 6

 كمية التربية / جامعة بغداد أ. د. عبد األمير عبود شماي 7
 كمية التربية بنات / جامعة تكريت (رحمة هلل)عدناف اميماف داود أ. د. 8
 كمية اآلداب / الجامعة الماتنصرية أ. د. عمـو محمد عمي 9

 كمية التربية / جامعة بغداد أ. د. ليمى عبد الرزاؽ أألعظمي 10
 كمية التربية / جامعة الموصؿ أ. د. ندى فتاح العبايجي 11
 كمية اآلداب / جامعة بغداد كبيايأ. د. وىيب مجيد ال 12
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 كمية التربية / جامعة تكريت أ. ـ. د. أديب محمد نادر 13
 كمية التربية / جامعة الموصؿ أ. ـ.د. أاامة حامد محمد 14
 كمية التربية / جامعة بغداد أ. ـ.د. خالد جماؿ جااـ 15
 ادكمية التربية بنات / جامعة بغد أ. ـ.د. اميرة مواى البدري 16
 كمية اآلداب / جامعة بغداد أ. د.ـ. اناء مجوؿ 17
 كمية التربية / جامعة تكريت أ. د.ـ. صباح مرشود منوخ 18
 كمية التربية / جامعة تكريت أ. د.ـ. عبد الحميد االـ الغناـ 19
 كمية التربية / جامعة بغداد أ. د.ـ. محمد أنور محمود 20

 .فقرات مقياس امات الشخصية ػ أاماء المحكميف في مدى صالحية 1
 .ػ أاماء المحكميف في مدى صالحية فقرات مقياس حؿ المشكالت 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


