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Abstract 

 The present research aims at: 

1. Building a Problem-Solving Scale for the Students of Psychological Counseling. 

2. Identifying the differences according to the variables of social kind (males-females) and 

study stage (first, second, third, fourth).  

 

  The research is confined to the students of the  Department of Psychological Counseling at 

the University of Basrah/College of Education for Human Sciences at Basrah province. The 

scale of the study was applied on 150 male and female students. The obtained data was 

analyzed by the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results showed that 

the students of the Department of Psychological Counseling do have an average Problem-

Solving skill and that there are statistically significant differences between the two variables 

of social kind and study stage.  
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 مشكلت البحث :
الن المشكمة عبارة عن موقف صعب  وأىميةتعقيدا  اإلنسانيالسموك  أشكال أكثرعممية حل المشكالت   
الفرد في تحقيق ىدف معين وتثير الحالة من عدم التوازن المعرفي لدى المتعمم  أمامعائق يقف  أو

والتغمب عميو لموصول الى من معرفة لمواجية ىذا الموقف او العائق  وبالتالي فان المتعمم يسعى بما لديو
الفرد بفقد  الى شعور  دي خبرة الفشل في حل المشكالتؤ (, وت5, ص2113ة التوازن.)شاىين ,حال

لتحكم في حياتو .ويترتب عمى تكرار ىذه الخبرة الى اعتقاده بان حصيمة سموكو ومجيوداتو تتحكم فييا ا
ىدافو او ان أتسير بطريقة تتناقض مع رغباتو و  قوى اخرى خارج نطاق تحكمو وفيمو , وان االمور

 (218, ص2111الحمول لن تتحقق ببساطة وما يدفع بو الى القمق واالكتئاب )الغريب , 
 :بـالبحث الحالي مشكمة ما الحالي وعميو تتمخص في بحثي رالمتغي الباحثتان في تناول ىذالذلك قامت  
 (مقياس ميارة حل المشكالت لدى طمبة االرشاد النفسيايجاد ) 
 البحث : أهميت 

يعد حل المشكالت العممية االخيرة في سمسمو العمميات المعرفية وىو اليدف الرئيسي لكل عممية معرفية   
وكمما تقدم الفرد في السن يصبح حل المشكالت لديو مرن وغير معقد كثيرا ومتطور وان التطور في حل 

مرونة االخطاء)عبد  المشكالت يعكس نمو قدرتو عمى تنظيم العمميات المعرفية كما يعكس زياده في
(, وان حل المشكالت من اكثر اشكال السموك االنساني تعقيدا واىمية ويتعمم 822,ص2116الرحمن ,

الطالب حل المشكالت ليصبحوا قادرين عمى اتخاذ قرارات سميمة في حياتيم , فمو كانت الحياة التي 
محدودة يؤدونيا لما كان حل المشكالت سيواجييا االفراد ذات طبيعة ثابتة, وكان لكل فرد دور او ادوار 

قضية ممحة فكل ما عمى الفرد ان يتعممو ىو تأدية ادواره المحدودة لو ولكن الحياة متغيرة ومعقدة وكل ما 
يستطيع ان نتنبأ بو ىو انيا لن تكون عمى ماىي عميو االن في عالم متغير ,  فمقدرة الفرد عمى التكيف 

( و بيذا فان حل المشكالت احد اىم االنشطة 7, ص2119ة ,)قاسم ,وحل المشكالت امر بالغ األىمي
ا.)الزغمول والزغمول التي تميز االنسان عن غيره من المخموقات ويعني ايجاد طريقة لتخطي صعوبة م

 المؤثرة فيوويمثل حل المشكالت نشاطا معرفيا متطورا, تتداخل مجموعة من العوامل   (267,ص2113,
ددىا ظروف البيئة المعرفية السائدة وقت التعرض لممشكمة الى جانب خصائص وبدرجات متفاوتة تح

المشكمة وخصائص االفراد المعرفية مثل قدرة االفراد عمى االحتفاظ بمسارات الحل وىذه القدرة تحددىا 
ت سعة الذاكرة العاممة وقدرة االفراد عمى ترجمة معطيات المشكمة الى لغة تقبميا الذاكرة وىي التمثيال

العقمية والتي تكون لفظية او تخيمية وقدرتيم عمى اختيار مسارات الحل واستبداليا خالل فترة زمنية محددة 
 (.267, ص2111عندما يتطمب الموقف ذلك.)محمد وعيسى ,

( ودراسة 1998وىناك العديد من الدراسات قد اشارت الى اىمية ميارة حل المشكالت كدراسة )حمدي,
( 2115( ودراسة )بن ناصر ,2114,وفموة( ودراسة )ابو غزال 2116( ودراسة )صبري ,2111)العدل ,

حل  وان(, 2117( ودراسة )حبيب,2117(  ودراسة )الخزرجي ,2117ودراسة )رابح والحسن ,
كالت الجانب االىم من جوانب توظيف التفكير واستخدامو في الحياة اليومية والذي يتم تنظيم التمثيل المش
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المعرفي لمخبرات مع العناصر المكونة لممشكالت من اجل تحقيق اليدف )العتوم واخرون 
(. ومن المالحظ ان ميارة  حل المشكالت احدى االىتمامات الرئيسة  في االرشاد 285,ص2116,
نفسي لكونو نوع من االداء ويخضع لممؤثرات نفسيا التي توثر في انماط اخرى من السموك ليذا نجد ان ال

, 2115ىناك متغيرات كالدافعية والخبرة السابقة توثر في مستوى االداء لحل المشكمة )الخالدي وعباس ,
بغي االىتمام بالمنظومة  نتظم والمتحرر وانو ينمشكالت ىو احد ميارات التفكير ال( كما ان حل ال174ص

 العقمية وتوظيفيا في خدمة االنسان المتمقي الشيء الذي يدعمو في حياتو النظرية والعممية. 
 .(822,ص2116)عبد الرحمن ,                                                       

يمية ويشير موقعة ىذا حل المشكالت في قمة ىرم المستويات التعم  Gagne(1974)يضع جانيو  و   
الى ان التعمم باألنماط السابقة يعد متطمبا قبميا لتعمم ىذا النمط اذ ال يتحقق تعممة من غير اتقان تعمم 
المفاىيم والقواعد وادراك العالقات بينيا وتوظيفيا في استراتيجية معينة لحل المشكمة حال سميما  )ال الوي 

كالت واحدة  من ثالث خصائص وميزات مرغوب فييا لدى ( , والقدرة عمى حل المش39, ص2114, 
ينظر الى ميارات حل المشكالت باعتبارىا من اىم الميارات التي يتوقع من  اذخريجي الجامعات 

( وتشكل دراسة حل 2,ص2113الطالب اكتسابيا واتقانيا خالل سنوات الدراسة الجامعية )شاىين, 
المشكالت بالنسبة لطالب مرحمة التعميم الجامعي احد اطر االىتمام بيذه الفئو من الطالب لمساعدتيم 

المعارف والميارات في المواقف المختمفة ولمتعامل مع التحديات الناشئة عن سرعة التغيرات  عمى توظيف
التعميمية والتكنولوجية والمجتمعية فامتالك طالب المرحمة الجامعية عمى وجو العموم وطمبة قسم االرشاد 

مرتبطة بيا من لالنفسي عمى وجو الخصوص  لمقدرة عمى حل المشكالت مستقبال واتقانيم لمميارات ا
 .يم في قياميم بالعديد من االدوار المناطة في حياتيم  عمى اكمل وجوالعوامل التي ستس

 (.2,ص2111)المحمدي ,                                                              
غت درجة شدتيا مساعدة المسترشد في حل مشكمتو الحالية ميما بم ييدف الىوبما ان االرشاد النفسي    

وان يكتسب قدرا من االستبصار بنفسة وبانفعاالتو وسموكو حتى يتمكن من مواجيتيا والتخمص منيا 
تقع عمى عاتق المرشد التربوي مسؤولية كبيرة في توجيو الطمبة ومساعدتيم  اذ( ,17,ص2111)الدفاعي,

عالقة بين الذات والبيئة , وان الطالب عمى معرفة أنفسيم والبيئة المحيطة بيم وتعميميم أساليب لمعالجة ال
راتو, ويسعى اإلرشاد القادر عمى تعديل سموكو يصل إلى مرحمة متقدمة من االستبصار في فيم ذاتو وقد

الوقائية واإلنمائية والعالجية لمساعدة الطالب عمى فيم السموكيات البشرية وتقديم خدمة  النفسي بطرقو
  .لعمرية ليتمكنوا من تحقيق التوافق النفسي واالجتماعيمتخصصة لمطالب باختالف مراحميم ا

 (7, ص2111)احمد ,                                                                 
جديده لمتعمم من الخبرات ووسائل جديدة لحل  أساليبيجب ان ينمي التربوي ويرى ارون بيك ان المرشد  
عداد المرشد النفسي يجب ان يتغير من وسيمة الحصول إن (, وأ312,ص2115لمشكالت )ارون بيك ,ا

عمى شيادة الى التدريب عمى االبتكار وحل المشكالت بطرق جديدة ومبتكرة ونابعة من مرشد نفسي يممك 
(, وقد اشار عدد من الباحثين 222,ص2114ذاتية لميارة حل المشكالت  )البيدل, " وآليةحسا معرفيا
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ان اكتساب الطمبة ميارات حل المشكالت تعد من الميام الضرورية واالساسية لمعممية إلى التربويين 
التدريسية التي من خالىا يمكن مساعدة الطمبة عمى البحث واالستقصاء واالستفسار والتقييم والتساؤل 

ة والتجريب وطرح المبادرات ووضع الخطط وغيرىا من عمميات عقمية عميا تكسبيم القدرة عمى مجابي
 في مواقف غير تقميدية أفكارىمعام منظم لتحميل  إطارالمواقف بكل دافعية ونشاط كما يشكل لدييم 

 (, 275,ص2117)المطارنة ومسمار,                                                   
 البحث الحالي يمكن ان تتجمى عمى النحو االتي:ىذا وعمى ضوء ما تقدم فان اىمية 

في اثراء جانب ميم من مجاالت الدراسات النفسية والتربوية وىو  الى المشاركة حث الحاليسعى الب-
 ميارة حل المشكالت لطمبة االرشاد النفسي.

 ف البحث :هذ
 الى بناء مقياس ميارة حل المشكالت لطمبة االرشاد النفسي . ييدف البحث الحالي    

 حذود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى عينة من طمبة قسم االرشاد النفسي في كمية التربية لمعموم اإلنسانية جامعة    

 (2118-2117البصرة العام الدراسي )
 حتذيذ املصطلحاث :

 عرفها كل من : مهارة حل المشكالت
ذاتيا من عممية معرفية سموكية موجية ( (D`Zurilla,et al ,2004ديزوريال ونيزو واوليفر -1

الشخص الذي يحاول تحديد او اكتشاف حمول فعالة وقابمة لمتكيف لمشكالت محددة يواجييا في الحياة 
 (D`Zurilla,et al ,2004,p212 )اليومية

مجموعة العمميات العقمية التي تشمل عمى التوجو نحو حل المشكمة وتحديدىا ومن  (2117بخيت )-2
يجاد الحل والتحقق منيا وتقييميا وصوال الى اليدف المنشود .)بخيت ثم اختيار االستجابة المناسبة ال 

 (353,ص2117,
  ((D`Zurilla,et al ,2004ديزوريال ونيزو واوليفر تعريف تبنت الباحثتانالتعريف النظري 

 المعدالدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب في  مقياس ميارة حل المشكالت  هوالتعريف االجرائي 
   .ألغراض البحث الحالي

 ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإطار نظ
 مهارة حل المشكالت -

نظرا لالرتباط الشديد بين مفيوم ميارة حل المشكالت ومفيوم المشكمة ترى الباحثة ضرورة توضيح    
مفيوم المشكمة: بانيا عائق يواجو الفرد ويمنعو من تحقيق التوافق او تحقيق اىدافو ووجود ىذا العائق 

طرق مختمفة لمتخمص من ما يدفع الفرد الى البحث عن اليات و عمى خمق حالة من التوتر والحيرة يعمل 
نتيجة غير مرضية او غير وتعرف كذلك بأنيا  (266ص-265,ص2114مة )العتوم ,ىذه المشك

مرغوب فييا تنشا من وجود سبب او عدة اسباب معروفة او غير معروفة تحتاج ألجراء دراسات عنيا 
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  .و تأثيرىالمتعرف عمييا حتى يمكن التأثير عمييا وتختمف المشكالت من حيث درجة حدتيا ا
  (22, ص2116بل ,)المق                                                      

 مفهوم حل المشكالت:-
حل العقدة فكيا نقضيا فانحمت ,ومثميا في المقل يا عاقد اذكر  -حل المشكمة التعريف لغة: حل     

حال : اي اترك سبيال لحل ما انت تعقده ,فال تكن عقدتك ال تحل ,والحالل :صيغة مبالغة ,والحال 
 مور الميمة بمعنى الفاك ,يقال فالن حالل لمعقد ,كاف لمميمات , اي :يحل المشاكل ويكفي في اال

 (147-146,ص2111)المنجد ,                                                      
المعرفة حل المشكالت كطريقو: بانيا احدى طرق التفكير او البحث العممي او انيا اسموب يتطمب   

ة مقنعو او انيا والصحيح لممشكمة ويتطمب معمومات لحل المشكمة واختبارىا لموصول الى نتيج الواضحة
طريقو تدريسيو تقوم عمى اثارة مشكمو تشير الى الطمبة وتدفعيم لمتفكير والدراسة والبحث العممي ليذه 

 المشكمة .
حل المشكالت كأسموب : يعد اسموب حل المشكالت ودراستو من االساليب الميمة واألساسية التي ينبغي 

ة المتغيرات والمشكالت المستجدة المتنوعة وتعرف المشكمة ان يتعمميا ويتقنيا المتعمم في ىذا العصر لكثر 
بانيا موقف يحتاج الى حل وىي نسبيو بين متعمم واخر وتعد لمفرد مشكمو عندما يوجد ىدف امامو وال 

 (.58,ص2111يستطيع بموغو بالطرق المعتادة او المألوفة )الكبيسي ,
 مراحل حل المشكالت وخطواتها:-

ا حل المشكالت التي تعترض طرقيم كحل المشكالت االجتماعية ,والحل ميما كان يحاول الناس يومي    
نوعو وطبيعتو البد لو من ان يسير وفق خطوات ومراحل محددة لذلك  توفرت العديد من النظريات 

 (.269,ص2114ووجيات النظر المختمفة حول طبيعة ىذه المراحل  )العتوم ,
 فقد اشار جون ديوي الى خطوات حل المشكمة وىي نفسيا خطوات المنيج العممي كاالتي:    

 الشعور بوجود مشكمة .-1
 تحديد المشكمة.-2
 جمع الحقائق والمعمومات المتصمة بالمشكمة.-3
 التوصل الى فرضيات تعد حموال مؤقتو لممشكمة.-4
 (.112,ص 2112, والداىري لكبيسيالحمول او الفرضيات المقترحة.)ا ةاختبار مدى صح-5
 مزايا حل المشكالت وقيمها التربوية :-

 ليذه الطريقة مزايا عدة او قيم تربوية كثيرة من اىميا:   
روح  ينمي التفكير الناقد والتأممي لمطالب كما تكسبو ميارات البحث العممي وحل المشكالت وتنميو-1

 ( .356,ص2117. )الخزرجي , والتعاون والعمل الجماعي لدي
 تدريب الطمبة عمى استخدام اسموب الربط بين موضوع التعمم وخبراتيم الخاصة -2

 (.211,ص2118)نبيان,                                                           
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تستجيب يتوافر فييا عنصر الدافعية لمدراسة والتفكير والكشف ويرجع ىذا الى المشكمة جيدة االختبار -3
لحاجات التالميذ واىتماميم وان تضع لعممية التعمم والتعميم ىدفا واضحا ومحددا وىو تممس الحمول 

 (.219,ص2114لممشكمة )حسن,
 (.113,ص2113ممية لدى المتعمم )السامرائي ,وتنمي ميارات استخدام المصادر والمراجع الع تبني-4
وتخزينيا وال الى اختبار قدرة التالميذ عمى حفظ نيا ال تيدف الى تمقين المعمومات ومزجيا أ-5 

المعمومات بل تيدف الى فيم التالميذ لما يتعممون واسياميم االيجابي في عممية التعمم والتعميم والى 
بأسموب عممي  ومعالجة مواقف الحياة ومشكالتيا االستعمال الذكي لمحقائق والمعمومات من اجل مواجية

 .(219,ص2114وواقعي. )حسن,
 العوامل المؤثرة في حل المشكالت :-

 ىناك عوامل عدة توثر في اجراءات حل المشكالت وىي :
يطمق مصطمح )االنتقال الموجب (عمى اثر الخبرات السابقة في مساعدتنا عمى حل  : الخبرة السابقة-1

المشكالت اي ان الفرد قد اكتسب تأىبا لمتعمم , االستعداد لمتعمم محصمة لعوامل النضج والخبرة السابقة 
 (.57,ص2111؛ احمد,52,ص2112في اكتساب اساليب السموك في اي وقت )دخل اهلل ,

تمثمو الى التثبيت في تمثل المشكمة او الشيء عند وظيفتو  عمى: وفيو يعتمد الفرد في لثبات الوظيا -2
 (.231,ص2112التقميدية والفشل في رؤية وظيفة جديدة ليذا الشيء.)جابر ,

 ( .827,ص2116)عبد الرحمن , اثر االفتراضات الكافية عمى حل المشكمة-3
 مهارة حل المشكالت:-

والكفاءة والخبرة في نشاط ما والعنصر االساسي في اي ميارة يتمثل في قدرة الفرد  الميارة تعني االتقان   
اما ميارة حل (.221,ص2113ة ,عمى تطبيق مجموعة من الخبرات بشكل فعال )حمدي وخطاطب

المشكالت فيي نشاط عقمي يحوي الكثير من العمميات العقمية المتداخمة مثل الصور والتذكر والتخيل 
والتحميل والتركيب سرعة البديية واالستبصار باإلضافة الى توظيف المعمومات والميارات والتجريد 

والقدرات والعمميات المختمفة عند مواجية الفرد لمشكمة ما محاوال التغمب عمى الصعوبات التي تحول دون 
ميارة حل المشكالت ىي مجموعة من  (,339,ص2114الوصول الى حل ذلك الموقف .)دريب ,

 عمى تحقيق اىداف العممية االرشادية . يستخدميا المرشد لمساعدة مسترشد ساليب التياال
 . ( 222,ص2113)حمدي وخطاطبة ,                                                      

 المتطمبات العممية لمهارة حل المشكالت :-
 تتطمب ىذه الطريقة خطوات او متطمبات عممية اساسية ىي:   
 اختبارات لقياس المعمومات او السموك المطموب قياسو.تصميم -1
 تحديد االىداف التربوية وكيفية ترجمتيا الى اىداف وممارسات سموكية.-2
وضع خطة تدريسية لتدريس بعض الموضوعات التي تتضمن تحديد المشكمة وصياغتيا وجمع -3

 قق من صحة النتائج واالستنتاج والتعميم.المعمومات  عنيا وتحميميا واجراءات انجاز المشكمة والتح
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 ( .113,ص2112()الكبيسي والداىري ,feed Backاستخدام اسموب التغذية المرتدة)-4
 مهارة حل المشكالت في مجال االرشاد النفسي -

االرشاد عممية وتعميم ومساعدة وىو من الخدمات االنسانية الشخصية المينية الطوعية السرية التي    
الفراد والجماعات باختالفيم لفيم انفسيم وفيم االخرين والتكيف والتغمب عمى المشكالت ل لمساعدةاتقدم 

التي تواجييم باختالفيا لموصول لمصحة النفسية ويقوم بتقديم ىذه الخدمات مرشد متخصص في االرشاد 
الميارات عرفية ويمتمك ويمارس محاصل عمى مؤىل عممي وتدريب واشراف متخصص وانماط سموكية و 

واالساليب االرشادية المختمفة التي تمكنو من تقديم الخدمة الفعالة والمساعدة لطالبييا )الميايرة وطنوس 
(, ويعد االرشاد عممية تعمم وتعميم , فيتعمم المسترشد من خاللو الكثير عن نفسو وعن 1981,ص2116,

بد ان يمم المرشد بطبيعة عممية التعمم العالم المحيط بو كما يتعمم عادات جديدة ومن ىذا المنطمق ال
( واالرشاد النفسي ما ىو اال نشاط يقوم بو 21,ص2111ومبادئيا والظروف التي تحدث بيا )اسماعيل ,

مرشد نفسي يجيد فن توظيف ميارات حل المشكالت لديو وتوظيف معرفتو العممية وخبرتو الشخصية في 
ويضيف البعض ان حل المشكالت من اساليب  (222,ص 2114تحقيق الجدوى من االرشاد )البيدل ,

التعديل المعرفي ويشمل تنمية ميارات حل المشكالت من خالل تطوير استراتيجيات عامة مناسبة لمتعامل 
( , ويعد حل 351ص– 349,ص2113مع المشكالت وايجاد الحمول في مجال مواجيتيا.)الخطيب ,

الن حل المشكمة ىو نوع من االداء يخضع الى المؤثرات  المشكالت احد االىتمامات الرئيسية في االرشاد
نفسيا التي توثر في انماط اخرى من السموك وليذا نجد ان ىناك متغيرات كالدافعية والخبرة السابقة توثر 

ميارة حل المشكالت  من  د(, .وتع175,ص2115خالدي وعباس ,في مستوى االداء لحل المشكمة )ال
فكير العقمي المنظم وتشكل ىذه الميارة المحور االساسي في برامج االرشاد الميارات االساسية في الت

(, وبما ان الميارة تعني االتقان و 41,ص2119؛ الجميمي, 398,ص2117,ومجيدالمختمفة )قمندر 
الكفاءة والخبرة في نشاط ما العنصر االساسي في أي ميارة يتمثل بقدرة الفرد عمى تطبيق مجموعة من 

(, فمن الواجب عمى المرشد تعمم الميارات 221,ص2113ة,بخطاطكل فعال .)حمدي و الخيارات بش
االرشادية والتدريب عمييا قبل البدء بالعممية االرشادية  لتنمية ميارات االرشاد ليكون فعاال في مساعدة 

(.ويعرف حمدي وخطاطية 2,ص2114االخرين لتعامل مع االميم ومشكالتيم )طشطوش واخرون ,
لميارات االرشادية بانيا مجموعة من االساليب التي يستخدميا المرشد لمساعدة مسترشدة عمى ( ا2113)

(. فالميارة في حل المشكمة اسموب 222,ص 2113ة, بف العممية االرشادية )حمدي وخطاطتحقيق اىدا
اتزان يضع الباحث او المتعمم او الطفل في موقف حقيقي يكون فيو الذىن ييدف الى الوصول الى حالة 

 ىذه الحالة حالة دافعية يسعى الطفل الى تحقيقيا عند وصولو الى الحل المناسب  دتع معرفي بحيث
 (.34,ص2119)عموان ,                                                                 

 دراســاث ســابقت
 (2111دراسة  )العدل -1

مصر وىدفت الدراسة الى التحقق من صدق نموذج دزوريال والتوصل  –اجريت الدراسة في كمية الزقازيق 
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الى النموذج الذي يربط بين مكونات القدرة عمى حل المشكالت االجتماعية من خالل فعالية الذات 
نتائج الدراسة الى  ( طالبا من جامعة الزقازيق, توصمت176واالتجاة نحو المخاطرة ,بمغت عينة الدراسة )

دزوريال ووجود مسار لمعالقة بين القدرة  اقترحوتطابق نموذج حل المشكالت عمى عينة البحث مع ما 
 (137,ص2111عمى حل المشكالت ومكوناتيا الرئيسة وفعالية الذات ) العدل ,

 (D`Zurilla  &  Bell ,  2009دراسة ديزوريال وبيل )-2
المشكالت االجتماعية كوسيط بين االحداث اليومية المجيدة والتكيف تم ىدفت الى تقييم دور حل       

( طالبا وطالبة من جامعة الشمال الشرقي 259تطبيق المقياس من اعداد الباحث عمى عينة بمغت )
الحكومية في الواليات المتحدة االمريكية فقد ظيرت فروقات كبيرة بين الجنسين عمى متغيرات الدراسة 

 ن لمتوجو السمبي نحو المشكمة لدى االناث االثر االكبر في العالقة بين التوتر والتكيف ,الرئيسية وكا
 (D`Zurilla  &  Bell  2009) .وكذلك االندفاع )االىمال( مقارنة بالذكور

 (:2113دراسة )شاهين -3
ىدفت الدراسة تقصي ميارات حل المشكالت لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة في فمسطين وتحديد     

االختالف في ىذه الميارات بحسب بعض خصائصيم النوعية كالجنس ,والكمية ,والمستوى الدراسي 
وطور  ,( طالبا وطالبة واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية 37773بمغ حجم العينة ) اذلمطالب , 

(, اشارت النتائج الى وجود 1991وفق نموذج لديزوريال  ونيزو )عمى مقياس ميارات حل المشكالت 
فروق دالة احصائيا في مجاالت ميارة حل المشكالت كافة تبعا لمتغير الجنس ولصالح االناث وفروق 

كمة ,)شاىين دالة احصائيا لصالح طمبة مستوى السنة الرابعة في مجال التوجو العام نحو المش
 (1,ص2113,

 منهجيت البحث واجراءاته :
  Population of researchمجتمع البحث -1

طمبة الدراسات األولية الصباحية في جامعة البصرة كمية التربية لمعموم  منمجتمع البحث الحالي تكون    
( من الذكور واالناث  , 2118-2117االنسانية قسم االرشاد النفسي والتوجيو التربوي لمعام الدراسي ) 

( طالبًا , في حين بمغ عدد اإلناث 188( طالبا وطالبة , إذ بمغ عدد الذكور )523والبالغ عددىم )
 (1( طالبة , كما موضح في الجدول )335)

 ( حجم مجتمع البحث وفقا لمنوع االجتماعي والمرحمة الدراسية1جدول )
ناث اعداد الذكور المجتمع  النسبة المئوية المجموع اعداد اال

 %25714 131 81 51 المرحمة االولى
 %26711 136 84 52 المرحمة الثانية
 %26776 141 117 33 المرحمة الثالثة
 %22717 116 64 52 المرحمة الرابعة

 %111 523 335 188 المجموع
  %111 %64.15 %35.94 النسبة المئوية
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  The Research Sampleعينة البحث  -2
 الحالية :معينات التي استخدمت في الدراسة فيما يمي عرض ل   

 عينة التمييز )لمقياس مهارة حل المشكالت (-أ
باختيار طمبة قسم االرشاد النفسي  س ميارة حل المشكالت قامت الباحثتانالختيار عينة التمييز لمقيا    

( 191تم اختيار عينة التحميل االحصائي بالطريقة الطبقية العشوائية  بمغت ) توجيو التربوي عشوائيًا ,ول
 (2دول )( طالبة كما موضح في الج135( طالبًا و)55طالبا وطالبة ,وبواقع )

  نوع االجتماعي والمرحمة الدراسية(عينة تمييز مقياس مهارة حل المشكالت وفقا لم2جدول )
ناث اعداد الذكور المجتمع  النسبة المئوية المجموع اعداد اال

 %8761 45 31 15 االولى المرحمة
 %9756 51 35 15 المرحمة  الثانية
 %9756 51 41 11 المرحمة  الثالثة

 %8761 45 31 15 الرابعةالمرحمة 
 %36732 191 135 55 المجموع

  %36.32 %19.12 %11.51 النسبة المئوية
 عينة التطبيق النهائي : -ب

( طالبا وطالبة تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية من 311تألفت عينة التطبيق النيائي من )    
( طالبة وبنسبة مئوية وقدرىا 194( طالبًا و )116( طالبا وطالبة وبواقع )523البالغ ) األصميالمجتمع 

 التطبيق ( يوضح توزيع افراد عينة 3%( والجدول )57.36)
 ( عينة لمتطبيق النهائي وفقا لمنوع االجتماعي والمرحمة الدراسية3جدول )

ناث اعداد الذكور المجتمع  المئويةالنسبة  المجموع اعداد اال
 %14.34 75 49 26 المرحمة االولى

 %14.34 75 51 25 المرحمة  الثانية
 %14.34 75 51 24 المرحمة  الثالثة
 %14.34 75 44 31 المرحمة  الرابعة

 %57.36 311 194 116 المجموع
  % 57.36 %37.19 %21.26 النسبة  المئوية 

 أداة البحث-3
جيو التربوي نظرًا لعدم توفر أداة محمية لقياس ميارة حل المشكالت خاص بعينة قسم االرشاد النفسي والتو  

, تطمب األمر بناء مقياس تتوفر فيو شروط بناء المقياس العممية من صدق  , عمى حد عمم الباحثتان
ذات العالقة بالمتغير , مثل عمى مجموعة من الدراسات والمقاييس  وثبات وتمييز , وقد اطمعت الباحثتان

(, ىذا وقد قامت 2116اجد ,)سممان وم( ومقياس2111( ومقياس )فالح2113,مقياس )شاىين 
 D`Zurilla,et alببناء مقياس ميارة حل المشكالت وفق نموذج )دزوريال ونيزو واوليفر الباحثتان
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2004,p212) ء مقياس ميارة حل خطوات لبنابوضع  , قامت الباحثتانتطمبات البحثقيق ملتح
 المشكالت وىي كما يمي :

 تحديد مفهوم مهارة حل المشكالت-
الباحثة عمى األطر النظرية واألدبيات المتعمقة بيذا  اطمعتلغرض تحديد مفيوم ميارة حل المشكالت     

ونيزو  )دزوريال عرفيانموذج )دزوريال واخرون( لميارة حل المشكالت وقد  تانوقد تم تبنت الباحث.المفيوم
( بأنيا *عممية معرفية سموكية موجية ذاتيا من الشخص الذي D`Zurilla,et al ,2004:212واوليفر

 يحاول تحديد او اكتشاف حمول فعالة وقابمة لمتكيف لمشكالت محددة يواجييا في الحياة اليومية*. 
 (356ص,2114)ابو غزال ,                                                        

 تحديد ابعاد مهارة حل المشكالت :-   
بعد ان تم تحديد التعريف النظري لميارة حل المشكالت تم تحديد بعدين اساسيين يشتمل عمييا مفيوم    

, مع تعريف ( (D' zurilla ,et al 2004ن و بحسب ما أشار اليو ديزوريال واخر ميارة حل المشكالت و 
  -مفصل لكل بعد وكما يأتي :

معرفية  وراء: وىي عممية ما  (orientation problem dimension)ةالتوجه نحو حل المشكم -أ 
التو حول وانفعا بيا تعكس معتقدات وتقييمات الفردتشمل عمى تنشيط مخططات معرفية انفعالية ثابتة نس

 ويشمل:ان ىذه العممية تخدم كوظيفة دافعية ميمة في حل المشكالت المشكمة المعيشية ويبدو 
ويتميز الفرد الذي يممك  (:positive problem orientationالتوجه االيجابي نحو المشكمة )-1

ت التي تتطمب وىو ىذا التوجو بقدرة بناءة عمى حل المشكالت ولديو بناء معرفي منظم ويجري المشكال
 تجنبيا.ن انجاز المشكمة افضل من أمشكالت قابمة الى الحل ويعتقد ن الأمتفائل ويعتقد 

( : ىو توجو غير وظيفي negative problem orientationالتوجه السمبي نحو المشكمة )-2
ييدد شعور الفرد بالسعادة والرفاىية النفسية واالجتماعية ويجعمو يشك في قدراتو عمى حل المشكالت 

 بنجاح كما ينتابو الشعور بالقمق ويسيل احباطو في حال مواجيتو لمشكمة ما.
 وتشير الى النشاطات المعرفية والسموكية    : ((problem solving styleوب حل المشكمة اسم-ب  
 الفرد من خالليا فيم المشكمة وايجاد حل فعال لمتعامل معيا ويشمل عمى : التي يحاول  
: ويتميز اصحاب ىذا  (rational problem solving styleاسموب حل المشكمة العقالني )-1

النمط بالقدرة عمى استخدام اسموب حل المشكالت بشكل بناء من خالل ميارات رئيسية لحل المشكالت 
وىي :تحديد المشكمة وجمع المعمومات, ثم توليد البدائل والتركيز عمى اليدف لحل المشكمة ,ويحاول حتى 

قرار ,ويختار افضل الحمول واكثرىا تأثيرا , ويقيم اذا كانت البدائل مستحيمة , ولديو القدرة عمى اتخاذ ال
 البدائل , ولديو القدرة عمى وصف الميارات بالتفصيل.

ندفاعيا-2 اسموب غير : فيو ( Impulsivity carelessness style)سموب حل المشكمة اال
ت ,فيو وظيفي في حل المشكالت ,ولدى صاحبو عدد قميل من المحاوالت والبدائل لموصول لحل المشكال

واندفاعي وتطبيقو  مباليغير و فكرة تخطر في ذىنو ويطبق الحمول بشكل سريع  أولاندفاعي وعجول يأخذ 
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حل المشكمة  أسموب أمايكون ناقصا وغير منظم , ويقسم البدائل بشكل غير متقن,  إستراتيجية ألي
غير وظيفي في حل المشكالت ,ويمتاز  أسموب( فيو Avoidant problem solving styleالتجنبي )

بالتأجيل واالستسالم واالعتمادية ,ويفضل تجنب المشكمة بدال من مواجيتيا  األسموبالفرد الذي يتبنى ىذا 
.)ابو غزال اآلخرين, وينتظر ان تحل المشكمة بنفسيا ويحاول ان يمقي ويحول حل المشكمة الى 

 ( 763, ص 2117؛ حبيب , 353؛ ,ص2114,
 وصياغة الفقرات جمع-

( فقرة , توزعت 41, تم صياغة )( D zurilla et al 2004)استنادًا الى نموذج  ديزوريال  وآخرين      
اسموب حل المشكالت , ( فقرة عمى بعد 26( فقرة عمى بعد التوجو نحو حل المشكالت, )14بواقع )

ن المقياس عمى وفق االختيار من متعدد ,فقد اعتمدت عمى االختيار من احد البديمي تانوبنت الباحث
اما الصحيحة وتأخذ درجة )واحدة ( اإلجابةب ( عمى الفقرة , ويكون احد البديمين ىو  -) ألإلجابة ىما

 )صفر(خاطئة وتأخذ إجابةفيي  األخرى
 Face Validityالصدق الظاهري -

يتمثل الصدق الظاىري من خالل عرض فقرات المقياس وبدائمو وتعميماتو عمى مجموعة من     
المحكمين الذين يتصفون بالخبرة التي تمكنيم من الحكم عمى صالحية المقياس في قياس الخاصية 

( واستنادًا الى ذلك عرض المقياس بصورتو األولية عمى 35,ص2111والمتغير المراد قياسو )الكبيسي ,
( فقرة بموجب 41الذي تكون من )( من المحكمين في قسم االرشاد النفسي والعموم التربوية النفسية 21)
( فقرة لبعد اسموب حل المشكمة , واعتمدت الباحثتان 26( فقرة لبعد التوجو نحو حل المشكمة و)14)

معيارا" لقبول الفقرة ,  %( فأكثر81النسبة المئوية معيارا لصالحية الفقرات واخذت نسبة اتفاق الخبراء )
 ( من بعد اسموب حل المشكمة 26 – 15فقرتين ىما ) واستبعدت

 تصحيح المقياس -
(, بينما تأخذ 1اإلجابة الصحيحة)( درجة ,حيث تأخذ 1-1)أعطي لكل فقرة موازين تتراوح من    

 ( فقرة لكل فقرة درجة .38وبذلك تألف المقياس من )(,1االجابة الخاطئة )
  Construct Validityاإلحصائي لمفقرات  لتحميلا

أن اليدف من التحميل االحصائي لمفقرات ىو اإلبقاء عمى الفقرات المميزة في المقياس 
(Ebel,1972,p392 وقد تمت إجراءات التحميل االحصائي عمى وفق القوة التمييزية لمفقرات التي  تم )

 الحصول عمييا من خالل :
تساق الخارجي ( أسموب العينتين المتطرفتين - أ : يقصد بو الفرق بين الطمبة الذين أجابوا  أي ) اال

 وا بشكل صحيح من المجموعةعمى الفقرة بشكل صحيح من المجموعة العميا , ونسبة الطمبة الذين أجاب
أن يضع  ن معامل التمييز يجب ان يعطي وزنا اكبر إذا أراد الباحثإ Nunnlay,1978:p26 )الدنيا

( وتم اختيار عينة من مجتمع البحث األصمي 13,ص2111)المنيزل والعتوم ,النيائيةفقرة في النسخة 
( طالبا وطالبة من قسم اإلرشاد النفسي وبصورة طبقية عشوائية وإليجاد القوة التمييزية 191مكونة من )
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يدف ( فقرة ب38بتطبيق فقرات المقياس البالغة ) تانميارة حل المشكالت, قامت الباحث لفقرات مقياس
 استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس , واتبعت الخطوات التالية الستخراجيا :

طالبا  (114بترتيب الدرجات الكمية التي حصل عمييا أفراد العينة والبالغ عددىم )الباحثتان قامت -1
 درجة( 38 -1وطالبة , تنازليا من أعمى درجة الى أدنى درجة , وكانت الدرجات محصورة ما بين )

%( من االستمارات لممجموعة 27تم فصل المجموعة العميا والمجموعة الدنيا , وذلك بأخذ نسبة )-2
( استمارة حسب 52%( من االستمارات لممجموعة الدنيا وتمثميا )27( استمارة ,وأخذ )52العميا وتمثميا )

أكبر  ن الحصول عمىالنسبتين المتعارضتي( والغرض من ىاتين Ebel,1972عينة البحث يحدد إيبل )
 ( Ebel,1972,p385حجم ممكن وأعمى تباين ممكن بين المجموعتين )

حساب تمييز قوة الفقرة بالمعادلة الرياضية مجموع االجابات الصحيحة عمى كل فقرة , ولكل مجموعة -3
بطرح من المجموعتين العميا والدنيا ثم إيجاد الفرق بين عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعتين , وذلك 

مجموع اإلجابات الصحيحة لممجموعة العميا ,مقسوما عمى نصف مجموع عدد اإلفراد في المجموعتين وقد 
لتمييز الفقرة ,ألن اإلجابة الصحيحة عميو تحصل عمى درجة واحدة (  إحصائياأتخذ ىذا اإلجراء مؤشرا 

 والخاطئة )صفرا( 
م ع م د
  

⁄   ك
  ت   

 : قوة تمييز الفقرة  ت 
 : مجموع اإلجابات الصحيحة لممجموعة العميا.  م ع 

  : مجموع اإلجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا . م د
 (79,ص1981: األفراد في  المجموعتين العميا والدنيا . )الزوبعي ,  ك
 تم مقارنة معامل تمييز كل فقرة (1773 -1711فقرات التي تراوحت بين)الحصول عمى قوى تمييز ال -4
 (25-11فقرتين ىما ) تمييز كل فقرة بجدول ايبل تم حذفبعد مقارنة معامل -5

 ( معامالت تمييز فقرات مقياس حل المشكالت4جدول )
 المالحظات عدد الفقرات معامالت تمييز الفقرات ت

 تمييز عال وممتاز 1                                          1779- 1771 1
 تمييز عال وممتاز 5  1769 - 1761 2
 تمييز عال وممتاز 15               1759- 1751 3
 تمييز عال وممتاز 5                       1749- 1741 4
 تمييز جيد 8                        1731-1739 5
 تمييز جيد الى حد ما 2                        1729- 1721 6
 تمييز ضعيف وينصح بحذف الفقرة 2                         1719- 1711 7
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفسي اإلرشاد طلبت لدى املشكالث حل مهارة مقياس بناء

87 
 

 Scale Reliabiltyثبات المقياس   
 Test – Retestإعادة االختبار   –طريقة االختبار -

ان معامل الثبات ىو عبارة عن قيمة معامل االرتباط بين الدرجات التي نحصل عمييا من جراء     
التطبيق واعادة تطبيق المقياس عمى االفراد انفسيم وبفاصل زمني مالئم بين التطبيقين. 

Anastasi,1976, p115) ) ولحساب الثبات بيذه الطريقة تم تطبيق المقياس عمى عينة من طمبة
( طالبة اختيروا عشوائيًا لجميع المراحل 13( طالب و )7( طالبا وطالبة وبواقع )21معة بمغت )الجا

الدراسية . وبعد التطبيق األول بأسبوعين تمت اعادة تطبيق المقياس عمى االفراد انفسيم , ثم حساب 
مل الثبات لممقياس معامل ارتباط بيرسون بين درجات االفراد في التطبيقين االول والثاني , إذ بمغ معا

 ( وىو معامل جيد يمكن الركون اليو بعد مقارنتو مع باقي الدراسات .1.87)
 الوصف االحصائي لبيانات العينة 

 ( يوضح الوصف االحصائي لعينة البحث5جدول )
 القيمة المؤشرات االحصائية لميارة حل المشكالت

 22754 الوسط الحسابي
 22 الوسيط
 19 المنوال

 6771 االنحراف المعياري
 1714 االلتواء
 17389 التفمطح

 3 اقل درجة
 37 اعمى درجة

 مقياس مهارة حل المشكالت بصورته النهائية : 
 ن ىما:اتمثل ميارة حل المشكالت عمى بعد ( فقرة ,36اصبح المقياس بصورتو النيائية مكونا من )   

 ( وفيو بعدان فرعيين ىما:orientation problem dimension)التوجو نحو حل المشكالتاوال: بعد 
 (:positive problem orientation التوجو اإليجابي نحو حل المشكالت)-1
 (:negative problem) orientationالسمبي نحو حل المشكالتالتوجو -2

 ن ىما :اوفيو بعد( (problem solving styleثانيا: بعد اسموب حل المشكالت 
 (:rational problem solving styleالعقالني )  األسموب-1
 (:Impulsivity- Avoidant carelessness style )التجنبي–االندفاعي األسموب-2

ب( لمفقرة الواحدة ,ويختار المستجيب  -وتم بناؤه عمى وفق طريقة االختيار من متعدد ذات البديمين )أ   
درجة  أعمىحل المشكالت او عدمو لدى المستجيب وبذلك تكون  احدا البديمين  الذي يمثل توفر ميارة

درجة يحصل عمييا )صفر ( عمما ان المتوسط النظري  ىوادن( درجة 36يحصل عمييا المستجيب ىي )
 ( درجة ,18لممقياس بمغ )
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 الوسائل االحصائية : 
 .لتحميل البيانات احصائيا SPSSالحقيبة االحصائية  استخدمت الباحثتان   

 عرض النتائج وتفسيرها 
 االول: قياس مهارة حل المشكالت لدى طمبة االرشاد النفسيالهدف 

( طالبا 311لتحقيق ىذا اليدف طبق مقياس ميارة حل المشكالت عمى افراد العينة البالغ عددىا )    
شكالت لعينة وطالبة , واظيرت النتائج ان الوسط الحسابي لدرجات افراد العينة عمى مقياس ميارة حل الم

 لممقياس يبمغ( درجة, والمتوسط الفرضي 6771ره )( درجة وبانحراف معياري مقدا22714البحث يساوي )
لعينة وحدة , اتضح ان الفرق كان داال  t-testاالختبار التائي  تان( درجة ,ولقد استخدمت الباحث18)

 ( وىي اكبر من11796المحسوبة ) ( اذ بمغت القيمة التائية1715احصائيا عند مستوى داللة )
 (يوضح ذلك6( والجدول )299( وبدرجة حرية )1796القيمة التائية الجدولية )

 ( الداللة االحصائية لمعينة عمى مقياس مهارة حل المشكالت7جدول )
 عدد افراد 

  العينة
الوسط 

 الحسابي 
نحراف  األ

 المعياري
الوسط 

 الفرضي
القيمة التائية 

 المحسوبة 
القيمة التائية 

 الجدولية 
مستوى 

الداللة 
1015 

 دالة  1796 11769 18 6771 22714 311
توجد فروق دالة احصائيا بين الوسط الحسابي لمقياس ميارة حل المشكالت والمتوسط الفرضي ولصالح 

 عينة البحث الحالي . ألفرادالمتوسط الحسابي 
 المشكالت الى ان جميع المشكالت المختارة في اداة البحثوقد يرجع ارتفاع مستوى الميارة عمى حل 

وليا صفة الواقعية ومن الحياة الجامعية , فتمك المشكالت يمكن ان يكون افراد عينة البحث قد مروا بيا 
 من قبل .

الطمبة  التربوي ليا اثر في تدريب والتوجيوفضال عن ان محتوى المواد الدراسية في قسم االرشاد النفسي  
عمى ميارة حل المشكالت وتعزيزىا لدييم من جية , وليا اثر في تنمية قدرات الطمبة عمى التفكير وحل 
المشكالت , وكان لخبراتيم المكتسبة في المنيج الدراسي دورا ميما في اكسابيم لمخبرات الحياتية التي 

مى اختيار اكثر الحمول رد قادر عوان ىذا الفجماعي  ممى حل مشكالتيم سواء بشكل فردي ايم عتساعد
 المناسبة لممشكمة .

( ودراسة )بن ناصر 2117( ودراسة )قمندر ومجيد ,1998,ونزيوىذه النتيجة تتفق مع دراسة )حمدي   
( ودراسة )الخزرجي 2117( ودراسة )العرسان ,2115, آخرون( ودراسة )المكصوصي و  2115,
( ودراسة )المنصور 2117( ودراسة )حبيب ,2113زغير, ( ودراسة ) ال2116( ودراسة )حفني ,2117,
,2112.) 
 (2113( و دراسة )شاىين ,2119اال ان ىذه الدراسة ال تتفق مع دراسة )قاسم ,  
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 Conclusionsاالستنتاجات 
لدى  عام تقويما موجبا سجمت مستويات االستجابات المالحظة فيما يتعمق بميارة حل المشكالت بشكل-

 .طمبة االرشاد النفسي 
  Recommendationالتوصيات 

 .لدييم تزويد طمبة االرشاد النفسي بمواد دراسية تنمي جوانب المعرفة -1
 لميداني لميارة حل المشكالت.اتزويد طمبة االرشاد النفسي بالتدريب -2
 وندوات إرشادية لمطمبة بين مدةقيام قسم االرشاد النفسي والتوجيو التربوي في إعداد برامج تثقيفية -3
 في حياتيم اليومية . وأخرى لتعزيز ميارة حل المشكالت 

 :Suggestionsالمقترحات 
 تصميم برنامج ارشادي لتنمية ميارة حل المشكالت لدى طمبة االرشاد النفسي .-1
ع ميارة حل التمثيل المعرفي في رففاعمية االرشاد المعرفي في زيادة كفاءة  تعرف.إجراء دراسة 2

 المشكالت.
 :العربيت املصادر

 (. 2114ال الوي , حامد قاسم ريشـان.)نج از  قته بدرج ة ال ذكاد وداف عحل المشكالت وعال أسموب اال
لمعمــوم  كميــة التربيــةمنشــورة ,  ماجســتير غيــر  , طمب  ة المرحم  ة الدراس  ية المتوس  طة ل  دى الدراس  ي 
 , جامعة البصرة .         اإلنسانية

 (. 2114ابــو غــزال ,معاويــة محمــود و فمــوة ,عايــدة .)المشــكالت االجتماعيــة لــدى التعمــق وحــل أنمــاط 
 التربوي ة: ف ي عم وم  األردني ةالمجم ة  ,العمرية والفئةالمراىقين وفقا لمتغيري النوع االجتماعي  الطمبة

 3680-351،ص0ص (3( ،العدد)11المجمد)
 ( .2111احمد, صفاء قاسم عبد اهلل .)ن اف ي تنمي ة ق وة   حل المشكالت أسموب إثر  المرحم ة ل دى األ

 ديالى .  ,جامعةغير منشورة ,كمية التربية اجستيرم  رسالة المتوسطة
 (. 2115ارون بيك.)نفعالية جمة عـادل مصـطفى راجعـة غسـان ,تر 1طالعالج المعرفي واالضطرابات اال

  والتوزيعالقاىرة : رؤية لمنشر  ,يعقوب
  عمـــان:دار المنـــاىج ,اإلرش   اديةلعممي   ة ا وأس   اليبفني   ات  (.2111الـــرحمن .)اســـماعيل , صـــالح عبـــد

 والتوزيع لمنشر
 (.2117بخيت,محمد السيد.)الحاسمة في ضوء الصالبة  القدرة عمى حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 دراس  ات تربوي  ة ونفس  ية ،الع  دد , نالجنســي مــن اإلداريـةمــوظفي الجامعــة مــن ذوي المناصــب  لــدى النفسـية
 (10(،الجزد )97)
 (. 2115بـــن ناصـــر, فرحـــات.)  حـــل المشـــكالت لـــدى عينـــة مـــن  عمـــى التفكيـــر بالقـــدرة  أســـاليبعالقـــة

النفس ية والتربوي ة  العموم مجمة,المسـيمة دائرة مقرة ثانوياتثانوي دراسة ميدانية ببعض   الثانية تالميذ
 1880-168(، ص0ص1(،العدد )5،المجمد )
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 (.ميـــارات حـــل المشـــكالت لـــدى 2114البيـــدل , دخيـــل بـــن محمـــد.)  المرشـــد النفســـي وعالقتيـــا بأدائـــو
 0 252-221( ،ص0ص1( ، العدد )26العموم التربوية: العدد )  ةمجم ,اإلرشادي

 , القــاىرة : دار النيضــة, من  اهج البح  ث ف  ي التربي  ة وعم  م ال  نفس(. 2112عبدالحميــد جــابر.)جــابر  
 العربية 

  لمشكالت في خفض قمق المستقبل ا (. إثر التدريب عمى حل2119خضر. )الجميمي, عمي عميج 
 650 -37( ،ص0ص4) د(، العد8،المجمد ) األساسيةكمية التربية  أبحاثمجمة التربية ,ب طال لدى
 (.2117حبيـــب ,تغريـــد ادريـــب.)بـــالقمق المعرفـــي لـــدى طمبـــة الجامعـــة حـــل المشـــكالت وعالقتـــو أســـموب 

( 97) د( ، الع   د23المجم   د ) :األساس   يةمجم   ة كمي   ة التربي   ة الجامعـــة( ,-طمبـــة  –قمـــق –أســـموب)
 . 791-755ص0ص 

 , ــــو .)حســــن ــــا حــــل المشــــكالت واالستقصــــاء2114كمــــال لفت مجم    ة الدراس    ات التربوي    ة :   (. طريقت
 0( 25العدد)

 (. 2116حفني , مصطفى محمد سيد .) أثر القدرة عمى حل المشكالت في العبد المعرفي لدى عينة
 رسالة غير منشورة, كمية التربية, جامعة المنيا. طالب كمية التربية جامعة المنيا ،من 

 ,دراسات ، مجمة طمبة الجامعـة ميارة حل المشكالت باالكتئاب لدى(.عالقة 1998.)نزيةمحمد  حمدي 
 (، الجامعة األردنية1(، العدد)25التربوية ،المجمد) العموم

 ميــداني فــي تحســين الكفــاءة الذاتيــة الريب (.اثــر التــد2113اطبــة ,مبــارك .)حمــدي ,محمــد نزيــة و خط
 ، مجم  ةاتحادواألردنيــةالنفســي فــي جــامعتي اليرمــوك  اإلرشــادلــدى طمبــة  اإلرشــاديةلمدركــة والميــارات 

 0 234-213( ، ص0ص4(، العدد )33الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي ،المجمد  )
 (.فاعميــــة الـــــذات وعالقتيــــا بالقــــدرة عمــــى حــــل المشـــــكالت 2117الخزرجــــي, ضــــمياء ابــــراىيم محمــــد.)

 411-373( ،ص 0ص72، مجمة الفتح : العدد ) االجتماعية لدى معممي المرحمة االبتدائية
 قتيــا بحــل المشــكالت وعال المعرفــة إلــىالحاجــة (.2115,ايمــان شــريف .)إبــراىيم وعباس الخالــدي,امل 

– 173ص0ص  :المجم د ،الع دد مجم ة البح وث التربوي ة  والنفس يةالفنـون الجميمـة, لدى طمبة معيـد
2120 

 (. 2113الخطيب, جمال .) نسانيتعديل السموك  يت: مكتبو الفالح لمتوزيع والنشر.الكو , اإل
 (. 2112دخل اهلل ,ايوب .)بيروت: دار الكتب العميمة لمنشر والتوزيع.,  التعمم ونظرياته 
  (.21140دريــب ,محمــد جبــر)مــدارس المتميــزينة التفكيــر الجــانبي وميــارات حــل المشــكالت لــدى طمبــ 

 التربيــةدراس ات الكوف  ة الدراس  ات المي داني والتطبيقي  ة ،جامع ة الكوف  ة ،كمي ة  مجم ة مرك  زوالعـاديين, 
 381 -318لمبنات،ص 0ص

 ( 2111الدفاعي , كاظم عمي ىادي )مؤسسة مصر مرتضى لكتاب العراقي.,1ط  اإلرشاد النفسي 
 المشــكالت لــدى وعالقتــو بالقــدرة عمــى حــل  يالــذكاء الوجــدان(021170)لحســن, ذبيحــياو  رابــح, قــدوري 

مجم ة العم وم الثانوية دراسة ميدانية بثـانويتي ىـواري بومـدين وبرىـوم الجديـدة بالمسـيمة   ةتالميذ المرحم
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 1170-94ص0ص (،2(،العدد)5تربوية، المجمد)ال  النفسية و
 ,عمـان: دار الشـروق , عم م ال نفس المعرف ي.(2113عبـد الـرحيم .) درافع نصير والزغمـول عمـاالزغمول

 والتوزيع .
  ـــر ,لميـــاء ياســـين ـــوعي اال2113.)زغي  بالقـــدرة عمـــى حـــل المشـــكالت لـــدى طمبـــة نفعـــالي وعالقتـــو(. ال

نسانيةالعموم   ، مجمةالجامعة   0 23- 1ص0 ص  ( ،3( ، العدد )21،المجمد )بابل اإل
 (. 1981الزوبعــي , عبــد الجميــل وبكــر ,محمــد اليــاس والكنــاني,ابراىيم .)جامعــة  , االختب  ارات النفس  ية

 لمطباعة والنشر.الموصل : دار الكتب 
 (. 2114الســامرائي, نبييــو صــالح .)عمــان :دار  ,االس  تراتيجيات الحديث  ة ف  ي ط  رق ت  دريس العم  وم

 والتوزيع. لمنشر جالمناى
 (.2116سممان, حيدر ميـدي و ماجـد, عبـد الحسـين.)ق المشـكالت وتحقيـوعالقتـو بأسـموب حـل  األمـل 

 0( 14(  ،العدد )14) المجمد التربوي البدنية:مجمة ميسان العموم لدى مدربي السباحة,  األىداف
 المفتوحـة فـي فمسـطينالقـدس  جامعـة (. ميارات حـل المشـكالت لـدى طمبـة2113.)شاىين,محمد احمد 

 0(4)العدد (،33اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي: المجمد ) مجمة
 (.2116صبري ,عالء حسين.) رسـالة ماجسـتير غيـر  , االجتم اعي اث ر ح ل المش كالت ف ي التماس ك

 ,كمية اآلداب ,الجامعة المستنصرية .منشور 
 (. ميـارات العمــل اإلرشـادي لـدى المرشـدين المتـدربين كمــا 2114طشـطوش,رامي عبـد اهلل و آخـرون .) 

لمبح وث  مجم ة جامع ة التحمي ليدركيا المرشدون المتدربون والمرشدون المتعـاونون بجامعـة  اليرمـوك ,
 2410-219(، ص0 ص 2(، العدد)9)،المجمد 

 وعالقتــو حــل المشــكالت لــدى الراشــدين (. تطــور التفكيــر التخيمــي2116ن .)الرحمن , بــان عــدناعبــد، 
 8410 – 821ص 0( ، ص3( ، العدد )27مجمة كمية التربية لمبنات ، المجمد )

 (. 2114العتوم , عـدنان يوسـف . ) دار المسـيرة  عمـان:,1طالنظري ة والتطبي ق عم م ال نفس المعرف ي
 والتوزيع  . رلمنش

 ,عمان: دار المسـيرة  , عمم النفس التربوي النظرية والتطبيق(. 2116عدنان يوسف وآخرون .)العتوم
 والتوزيع.  رلمنش

 (.ـــدالوىاب ـــي(.2111العـــدل,عادل عب ـــة ب ـــل المســـار لمعالق ـــى حـــل تحمي ـــات القـــدرة عم   المشـــكالتن مكون
 لتربي     ة وعم     م كمي     ة التربية)ا مجم     ةاالجتماعيـــــة وكممـــــن فعاليـــــة الـــــذات واالتجـــــاه نحـــــو المخـــــاطرة , 

 1780 -121( ، ص0ص 1، الجزد )(25،العدد )النفس(
 ته  ا بالق  درة عم  ى ح  ل المش  كالت عالقو (0 تجهي  ز المعموم  ات 2119.)عمــوان, مصــعب محمــد شــعبان 

 ,غزة اإلسالمية غير منشورة ,كمية التربية ,الجامعرسالة ماجستير الثانوية ،  طمبة المرحمة لدى
 نبئـة بكـل مـن القمـق واالكتئـاب لـدى الم حـل المشـكالت االجتماعيـة أبعاد(.2111.)الغريب,أسامة محمد 

،ص0 ص  (2الع دد ) ،( 11،المجمد ) سدراسات عربية في عمم النف, األساسـيةالتربية   طالب كمية
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215- 252   
 (. 2111فالح , يمينة .) عمى حل المشكل باستخدام التفكير  القدرة لتنمية  إرشاديفعالية برنامج 
التربيـــة , جامعـــة  منشـــورة , كميـــة  ,رســـالة ماجســـتير غيـــر طمب   ة عم   م ال   نفس ب   الجزائرل   دى   المنطق   ي 

 الجزائر.
 (.الـذكاء االجتمـاعي وعالقتـو2119قاسم,انتصار كمال.)  الجامعـةبأسـموب حـل المشـكالت لـدى طمبـة ،

 ( 0 21التربوية والنفسية ،العدد) مجمة البحوث 
  ـــد ,مجيـــد ياســـر نظـــام ـــديقمندر,ســـيمة ومجي ـــدى طمبـــة جامعـــة  .(2117ن .)ال مفيـــوم حـــل المشـــكالت ل

نسانيةجامعة تكريت لمعموم  ،مجمةالموصل  4210-397ص0ص (6)( العدد14: مجمد )اإل
 بابــل: دار الجامعيــة لمطباعــة الترب  وي الم  دخل ف  ي عم  م ال  نفس(. 2111.) الكبيســي , وىيــب مجيــد , 

 والترجمة. والنشر 
 ــداىري , صــالح احمــد.) و ,وىيب مجيــدالكبيســي بابــل:   يعم  م ال  نفس الترب  و  إل  ى لالم  دخ(.2112ال

 والتوزيع. جامعة بابل لمنشر
 ( .2111محمد , شذى عبد البـاقي و عيسـى , مصـطفى محمـد  .)  اتجاه ات حديث ة ف ي عم م ال نفس 

 عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. المعرفي
 .المعموم    ات تجهي    ز مس    توىو  المعرف    ي األس    موبعالق    ة (.2111)المحمــــدي , مــــروان بــــن عمــــي  

 أطروحــة  ،العزيزعب  دعم  ى ح  ل المش  كالت ل  دى ط  الب جامع  ة المم  ك  الدراس  ي بالق  درةوالتخص  ص 
 جامعة طيبة , السعودية  التربية ,راه غير منشورة , كمية دكتو 

 ,العقميــةكالت وعالقتيــا بالعمميــات المشــ ميــارات حــل(.2117.)مــد تيســير و مســمار, بســاممحالمطارنة  
  (4العدد )( 44المجمد ) التربوية،  مدراسات العمو  ،التربية الرياضية في جامعة مؤتو  لدى طمبة كمية

 (. 2116المقبل , عبداهلل صالح.)استراتيجيات حل المشكالت 
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  وعالقته  ا بتولي  د الحم  ول المعرف  ي   كف  ادة التمثي  ل(. 2115.) آخــرونالمكصوصــي , جبــر عبــاس و 
التربيـة , العـراق .المنجـد فـي  ة, بحـث مسـتل مـن رسـالة الماجسـتير ,كميـ المرحمة اإلعدادية لدى طمبة

 , بيروت : دار الشروق38(.ط2111.) واإلعالمالمغة 
 (.2112المنصور,غسـان.)ميدانيـة عمــى عينـة مــن شـكالت دراســةالم االسـتدالل المنطقــي وعالقتـو بحــل 

( 28المجم          د) ، مجم          ة جامع          ة دمش          ق،النفســــــــــي واإلرشــــــــــادطمبـــــــــة قســــــــــمي عمــــــــــم الــــــــــنفس 
 1610-117(،ص0ص1،العدد)

 من  اهج البح  ث ف  ي العم  وم التربوي  ة   (.2111و العتــوم , عــدنان يوســف .) , عبــد اهلل فــالل المنيــزل
 .الميايرةعمان : دار أثراء لنشر والتوزيع , 1ط والنفسية

 (. ف2116عبــد اهلل ســالم و طنــوس ,عــادل جــورج .)الســموكي إلــى النمــوذجيســتند  أشــرافيعميــة برنــامج ا  
مجم  ة ,لـدى مرشـدي مـدارس طفيمـة النفسـية وخفـض الضـغوط المعرفـي فـي تحسـين الميـارات اإلرشـادية
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  0( 3العدد) ،(43التربوية، المجمد) مدراسات العمو 
 (. 2118نبيان , يحيـى .)عمـان: دار اليـازوني العمميـة لمنشـر , األس اليب الحديث ة ف ي التعم يم وال تعمم
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