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 مستخلص الرسالة
تــتم ص مشــكمة البحــث فــي ان الجماعــة عنــدما تتعــرض ألــى مشــكمة معينــة أو تصــادفها   فــان أفرادهــا 
يحاولون الوصول إلى حل عن طريق المناقشة  و تقديم الحمول ثـم تقـويم كـل حـل منهـا وا تفـاق عمـى حـل معـين  

روفا طبيعية  والجماعة عمى درجة من التماسك  لكن في حال كون هذا عندما تكون الظروف المحيطة بالجماعة ظ
الجماعة ذات تماسك ضعيف  أو تمك التي بدأت بالتفكـك نتيجـة ظـروف م تمفـة  ارجيـة أو دا ميـة  يعتقـد الباحـث 

 ان أسموب المناقشة وتقويم الحمول المطروحة بشكل مباشر يمكن ان يزيد المشكمة ويعمق تفكك الجماعة 
لباحث ان حل المشـكتت بسسـموب العصـف الـذهني يمكـن ان يكـون ااسـموب المناسـب فـي حالـة يفترض ا

الجماعات ضـعيفة التماسـك  والتـي تواجـل حالـة مـن التفكـك  انـل أو  يعـد اسـموبا لمحصـول عمـى الحمـول المبدعـة 
في مراحل متس رة من جمسات لممشكمة التي تواجل الجماعة  ثانيا  شتراطل عدم انتقاد أو تقويم أي حل مطروح إ  

 العصف الذهني 
أهمية البحث تستي من كونل محاولـة لوقـف انحـتل الجماعـة وتفككهـا وبالتـالي فقدانـل لتماسـكل  وهـو مـا 
نتحظل يوميا في بتدنا العزيزة ان الجماعة وحدة بناء المجتمع وكل المنجزات الحضارية والعممية والثقافية والفنيـة 

كل أشكالل هو ناتج العمل الجماعي المتكاتف المتعـاون  وكممـا قـل تماسـك الجماعـة وزاد انحتلهـا والتقدم العممي ب
زيمت قيمها   عمت الفوضى و انحدرت الحضارة وا 

ــتمكن مــن حــل  ــى ت ــادة تماســك الجماعــة  فالجماعــة حت ــو الظــروف المناســبة لزي ان حــل المشــكتت يهي
احد متقاربين  ويتصل بعضـهم بـبعض بشـكل مباشـر  و يتفـاعموا مشاكمها فان عمى أعضائها ان يوجدوا في مكان و 

بشـكل تعــاوني لتحديــد هــدف الجماعــة   هـذا التفاعــل يســاعد اافــراد عمــى معرفـة اتجاهــات و أفكــار و قــيم اآل ــرين 
دة ومقارنتها بما لديهم   فان كان هناك تشابل وتماثل فان ذلك يزيد من جاذبية اافراد بعضهم لبعض و بالتـالي زيـا

تماسكهم  ان نمو التماسك يعني تمكن الجماعة من التـسثير فـي أراء وأفكـار اافـراد الـذين يحممـون اتجاهـات و أراء 
م تمفة عن تمك التي تحممها بقية الجماعة وبالتـالي التـسثير فيـل ليويـروا منهـا لصـاله اتجاهـات الجماعـة وقيمهـا   

 وهذا ينعكس بشكل ايجابي عمى تماسك الجماعة 
 ف البحث كان التعرف عمى اثر حل المشكتت بسسموب العصـف الـذهني فـي تماسـك طمبـة الجامعـة أماهد 

  4002-4002حــدود البحــث فكانــت طــتب الجامعــة المستنصــرية مــن الصــفوف الثالثــة والرابعــة لمعــام الدراســي 
مـن تماســك  فرضـية البحـث تــنص عمـى ان نشــاط الجماعـة فــي حـل مشـاكمها بسســموب العصـف الــذهني سـوف يزيــد

 الجماعة  
دعم الباحث بحثـل بإطـار نظـري لكـل مـن متويـر التماسـك ومتويـر حـل المشـكتت  فعـرض بشـكل م تصـر 
كيف تناولت كل من نظرية التحميل النفسي لفرويد   ونظريـة ا تسـاق المعرفـي لهايـدر و نيوكامـب و نظريـة الـتعمم 

تفاعـــل ل التبـــادل ا جتمـــاعيو لثيبـــوت وكيمـــي   و نظريـــة الهويـــة ا جتمـــاعي لبانـــدورا و ولتـــز   ونظريـــة نـــواتج ال
ا جتماعية لتاجفيمد   ونظرية المقارنة ا جتماعيـة لفسـتنكر  لمتويـر التماسـك  وقـد ا تـار الباحـث نظريـة المقارنـة 

م تصر كًت ا جتماعية لفستنكر أساسا استند أليل لبناء مقياس لمتماسك و لتفسير نتائجل   وتناول الباحث بشكل 
 من نظرية الجشتمط   والمنظور أ رتباطي   والمنظور المعرفي و معالجة المعمومات  لمتوير حل المشكتت 



عــرض الباحــث أيضــا عــدة دراســات بعــض منهــا تنــاول تــسثير مشــاركة الجماعــة فــي حــل المشــكتت وأداء  
 العصف الذهني   بعض المهمات في تماسكهم والبعض اا ر تطرق إلى حل المشكتت بسسموب

وبشـسن إجـراءات البحـث فقـد بنـى الباحـث مقيـاس التماسـك مطبقـا ال طـوات العمميـة مـن تحديـد الهـدف و 
و طالبــا وطالبــة لوــرض 432تحديــد المجــا ت و جمــع الفقــرات و عرضــها عمــى ال بــراء و تطبيقــل عمــى عينــة مــن ل

 ية است راج ال صائص السايكومترية   حتى الوصول إلى صيوتل النهائ
فيمــا ي ــص ا تيــار المشــكتت التــي ســوف تنــاقش فــي الجمســات  فقــد قــدم الباحــث اســتبيانا إلــى الطــتب  

لمتعرف عمى أهم المشـاكل التـي يواجهونهـا  و قـد ا تـار الباحـث أربعـا مـن المشـاكتت التـي شـكل تكرارهـا ااكثريـة 
 وهي :
 عتقة الطالب بعضو الهيئة التدريسية  -7

 بين الطالب والطالبل العتقات ا جتماعية  -4

 الفجوة بين ااباء وا بناء  -3

 ال جل  -2

ــاس     ــق الباحــث مقي ــة التجربــة طب ــة ولورض تحديــد عين ــة ا عــداد لمتجرب ــك الــى مرحم أنتقــل الباحــث بعــد ذل
التماسك عمى شعبة الثالث لاووالثالثلبومن قسم عمم النفس الجامعة المستنصرية  وقد أ تـار الباحـث شـعبة 

و طالبــا وطالبــة مــن الــذين 72و وأنت ــب منهــا ل2 72ووأنحرافهــا المعيــاريل724متوســطها كــانل الثالــثلبو ن
كانــت درجــاتهم عمــى مقيــاس التماســك أقــل مــن متوســط الشعبة وقســمهم عشــوائيا الــى مجمــوعتين  تجريبيــة 

اء الباحـث وضابطة   وقد أعتبر الباحث الدرجات التي حصموا عميها هـي درجـات ا  تبـار القبمـي  بعـد ذلـك بـد
بتطبيــق التجربــة عمــى أفــراد العينــة التجريبيــة وكــان عــدد الجمســات الفعميــة ثمــان جمســات بعــدها أجــر  الباحــث 

 أ تبارا بعديا لكت المجموعتين 
أست دم ا تبار ولكوكسن لتستد ل عمى الفروق في الدرجات بين ا  تبـار القبمـي و البعـدي لمتويـر التماسـك 

يبية و الضابطة   وقد كانت الفروق في الدرجات بين ا  تبار القبمي و البعدي لممجموعـة لكل من المجموعة التجر 
 التجريبية ذات د لة  بينما لم تكن كذلك بالنسبة لممجموعة الضابطة  

وفسرت النتائج استنادا إلى نظرية فتسنكر عمى ان اافراد يزداد انجذابهم ألى ألجماعة حينمـا يقـارنون أفكـارهم 
ــو  ــى عنــدما و حم ــدرات اآل ــرين ضــمن الجماعــة و يجــدون تشــابها بينهمــا   وحت ــول وق ــدراتهم بسفكــار وحم لهم و ق

يطرحون حمو  م تمفـة فإنهـا   تقابـل بالنقـد و فـي كـل ااحـوال هنالـك تعزيـز لـدور الفـرد و مكانتـل وتقييمـل لنفسـل 
ى تــدريب الطــتب الــذين ينتمــون الــى  ــرج الباحــث بتوصــية تقــوم عمــوهــذا يــنعكس ايجابيــا عمــى تماســك الجماعــة  

الجماعات العممية والفنيـة والرياضـية وريرهـا عمـى أسـموب العصـف الـذهني لحـل المشـكتت  نـل يرفـع مـن تماسـك 
 الجماعة وأقترح دراسة العتقة بين أسموب ألتنشئة ا سرية ودرجة تماسك الفرد مع جماعتل 

 


