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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 :تعالىقال 

ًعا م  َن عَ َلْو َأنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآ) ْن  َلى َجَبٍل لََّرَأْيَتُه َخاشِع ًعا مِّع دّع َتصَِ

  (َخْشَيةع َّللاَّع َوتعْلَك اأَلْمَثاُل َنْضرعُبَها لعلنَّاسع َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرونَ 

 (21الحشر، )
 

 

 صدق هللا العظيم 

 



 

 اإلهداء

تعلم،   ما لم علم البشرية قدوتنا، منارة العلم رسولنا الكريم الذي علم الناس   إلى من 
 محمد صلى هللا عليه وسلم. 

إلى من رفعت رأسي عاليًا افتخارًا به، إلى من أعطاني وما زال يعطيني بال حدود، والدي 
 دامك هللا ذخرًا لي.الحبيب أ

دونها لم أكن ألصل لطريق العلم  إلى التي من   ها تكمن الجنة، إلى من تحت قدم
 دتي الحبيبة حفظها هللا. ، والوالنجاح، إلى الحضن الدافئ ينبوع العطاء 

 إلى الروح الطاهرة نضال حماد رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته. 

ى المثابرة والعلم، من يساندني في  إلى من يشاركني مشوار الحياة، من يشجعني عل
 ربي، زوجي الغالي محمد. د

 أملي المتجدد بالحياة، أحب الناس إلى قلبي ابنتي مريم. إلى 

ني معاني الوفاء والعطاء، أخواتي  اتي من دونهم، وأورثو لو حيإلى أشخاص ال تح
 العزيزات. 

إلى   تذتي الكرام،إلى من مهدوا طريق العلم بعد هللا، إلى كل من علمني حرفًا، أسا 
 . إليكم أصدقائي. وزان برقاوي،المعلمة الفاضلة س 

 صفاء طحان الباحثة: 
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 :قرارإ

، وأنهاا ن ج اة أبثااال الخا اة، الخليا  لييا  جة اة السا را يرامعاة الرسالة بأنهاا قادمل ل ة  عد م  أنا  أقر  

ي م لييا  جة اة يلجاا أأي  اءء ميهاا، لام   اد  هاه  الدةاساة أوشاةة لا  ييثساا وةج، وأ  ما تم اإل  باس ثياء

 خر.آمعهد  أو  امعة
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 شكر وتقدير

وإقراةًا بالفض   ، الع   والدين بيعس ل   يلىي ى يبلغ الثسد مي ها ، الثسد هلل الهي أنعم هلل  الثسد 
" فإنيل أشكر هللا الكريم  من ال يشكر الناس ال يشكر هللاوتسركًا ب ول الرسول  لى هللا يلج  وسلم "

 توكلل وإلج  مآب.يلج    ل إال باهلل  ه  الدةاسة وما توفجالهي وف يل إلن از هةب العرش العظجم 

أت دم بالشكر والعرفا  ل امعة الخلي  ولعساجة الدةاسات العلجا ال ل أتايل لل الفر ة إلكسال الدةاسات 
 إلةشاج اليفرل وال ربوي.العلجا فل م ال ا

الهي لم يبخ  يلل باليصح    محمد عجوةالدكتور  ل  أت دم ب ءي  الشكر وال  دير واالي رام لسشرفا  كس
 شكر والعرفا . و السشوةة إلتسام هها العس ، فل  ك  ال ج  أ أو ال و 

والهين    كام  ك لووج.    يوسف يواج   ج.أ.كسا أت دم بأسسى آ ات الشكر وال  دير لعضوي ل ية السياقشة،  
 و وجة هه  الرسالة. هسا أارًا كبيرًا فل إاراء لساليظات

ال ب ءي   أت دم  واالم يا   كسا  فل  شكر  ال ربويين  ال دسضوا  ربجةتللسرشدين  لسا  يل  من   قدمو ،  لل 
 مرايدة فل اإل ابة يلى أجوات الدةاسة. 
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كسااا . (3.72  لل فكيار ال ااأملللكلجااة ا دة ااةابل لل، ييااب بلاغ الس وسااس الثراجاااً كاا  يال ضاوايل ال اادس

تربجاة ضاوايل  ل ماداةسلادى السرشادين ال رباويين فا ال دةة يلى اتخاذ ال اراةمر وى أ  الي ائج   أظهرت 
 . (3.77 ال راة  لل دةة يلى اتخاذ ة الكلجة بل للدة سس الثرالغ الس و يب ب، يجاً كا  يال ال دس

  ال أملل ر  ال فكي وى  رمن م وسطات  بي صائجة  ة إيجاللإلى يدم و وج فرو  ذات    تو لل الدةاسة
  (.ال خصص و  ،ال يس  ات:تبعًا لس غير ةس تربجة ضوايل ال دس لدى السرشدين ال ربويين فل مدا

الدةاو  و   سةتو لل  ذ إلى  فرو   جاللة  وج  م وسطات    إيصائجة ات  ال فكير  بين  ال أملل  مر وى 
لصالح الهين  ،  سلالعل   السؤه   تبعًا لس غيرس  د  ل الالسرشدين ال ربويين فل مداةس تربجة ضواي  لدى
سيوات(،    10-6م  لصالح الهين سيوات خبرته سيوات الخبرة  م غير  و   .ؤهلهم العلسل ما ر ير فأيلىم

تل وا جوةات تدةيبجة لإلةشاج  لصالح الهين  ،  الدوةات ال دةيبجة لإلةشاج   وم غير.  سيوات(  10  منو أكثر  
 . (ت اجوة  10جوةات(، و أكثر من  6-10 

ال اراة ال ادةة يلاى اتخااذ مرا وى باين م وساطات اللة إيصاائجة و  ذات ج فر وج  و   أظهرت الي ائجو 
م غيار و  .الح الهكوةلص، ال يس تبعًا لس غير جة ضوايل ال دسترب  ل مداةسالسرشدين ال ربويين ف  لدى

ين ساايوات ه لاالح الصااا ساايوات الخباارةم غياار و  .ن مااؤهلهم ما راا ير فااأيلىالااهيلصااالح  السؤهاا  العلساال
لصااالح الااهين  الاادوةات ال دةيبجااة لإلةشاااج م غياار و ساايوات(.  10ثاار ماان وات و أك( سااي10-6هم  خباارت
باااين م وساااطات لاااة إيصااائجًا لاام تظهااار فاارو  جاساااا بيي جوةات(. 10و أكثااار ماان  ( جوةات 10-6  اتل ااو 

 تبعاًا لس غيارس  اد ال وايلجاة ضاترب السرشدين ال ربويين فل ماداةس  ال راة لدىال دةة يلى اتخاذ  مر وى  
 خصص.ال 
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ةة  وبين ال د   ال فكير ال أمللبين    و وج يالقة طرج ة مو بة جالة إيصائجاً   ةاسة إلىتو لل الد كسا  
وبين ال دةة يلى اتخاذ ال راة    ال فكير ال أمللللعالقة بين    معام  االةتباطبلغ  ييب  خاذ ال راة،  يلى ات

 . (0.00( بداللة إيصائجة  0.73 
ضروةة تطوير مر وى ال فكير ال أملل لدى السرشدين  لدةاسة  ائج ابياء يلى ن  جات  و ل ا  مهأ ن  وكا  م 
ل الدوةات ذلك من خالو   ،دةيبجةوةات ال م ال اإلةشاج بالد ومن لم ي أه  فل    ( سيوات 5-1ال دج  

 يلى  وجةاسات   أبثاث ل من خالل ما أ ري من  ال دةيبجة ومرا عة وفهم ك  ما ي علق بال فكير ال أمل 
طييجة مراقات تعلجسجة  ة ل خصص اإلةشاج فل ال امعات الفلرمج ال علجسجالبرا تضسين و  ،السوضوعا ه ه

ع من ال فكير  ى  ر طجعوا توظجف هها اليو ال أملل ي   ال فكيرخصو ًا  السرشدين و ل يسجة ال فكير ييد  
 .دينفل اتخاذ ال راةات وي  مشكالت الطلبة ميه بدا ة يسلهم كسرش

 
 . اةات، السرشدين ال ربويين، تربجة ضوايل ال دسال ر  اتخاذ ، ال فكير ال أملل :مفتاحيةلمات ك
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Abstract: 

This study aimed at identifying contemplative thinking and its relationship to the 

ability to make decisions among educational counselors working in schools of Jerusalem 

suburbs education, and the study population consisted of all the educational counselors in 

the schools of the Jerusalem suburbs education number (68) counselors and were chosen 

through a comprehensive survey method. And two measures were developed: the first: the 

scale of contemplative thinking, which consists of (33) paragraphs, and the second: a 

measure of the ability to make decisions, and it consists of (30) paragraphs. The researcher 

used the relational descriptive approach to achieve the study objectives. 

The results of the study showed that the level of contemplative thinking among 

educational counselors in the Jerusalem suburban education schools was high, with the 

arithmetic mean for the total degree of contemplative thinking (3.72). The results also 

showed that the level of decision-making ability of educational counselors in the Jerusalem 

suburban education schools was high, with the mean of the total degree of decision-making 

ability  (3.77.)  

The study found that there were no statistically significant differences between the 

meditative level of contemplative thinking among educational counselors in the Jerusalem 

suburban education schools due to the variables: (gender, specialization). 

The study found that there are statistically significant differences between the 

meditative level of contemplative thinking among educational counselors in educational 

schools in the suburbs of Jerusalem, attributable to the variable of the educational 

qualification, for the benefit of those with a master’s degree or higher. And variable years 

of experience in favor of those who have years of experience (6-10 years), and (more than 

10 years). The variable of training courses for counseling, for the benefit of those who 

received counseling training courses (6-10 courses), and (more than 10 courses). 

The results showed that there are statistically significant differences between the 

averages of the decision-making ability of educational counselors in Jerusalem suburban 

education schools due to the gender variable, in favor of males. And the variable of the 

academic qualification is in favor of those with a master's degree or higher. And variable 

years of experience in favor of those who have 6 years of experience (6-10 years) and 

(more than 10 years). Variable training courses for counseling for those who have received 
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(6-10) courses and (more than 10 courses). While there were no statistically significant 

differences between the averages of the decision-making ability of educational counselors 

in the Jerusalem suburban education schools due to the variable of specialization. 

The study also found that there is a positive relationship statistically significant 

between contemplative thinking and the ability to make decisions, where the correlation 

coefficient of the relationship between contemplative thinking and the ability to make a 

decision (0.73) with a statistical significance   (0.00.)  

One of the most important recommendations based on the results of the study was 

the necessity of developing the level of contemplative thinking for new mentors (1-5 years) 

and who did not qualify in the field of counseling with training courses through training 

courses and reviewing and understanding everything related to contemplative thinking 

through what was done from researches and studies on This subject. The educational 

programs for counseling in Palestinian universities include educational courses to develop 

thinking for these mentoring students, especially contemplative thinking, so that they can 

employ this type of thinking in making decisions and solving students ’problems since the 

beginning of their work as mentors. 

 

Key words: Reflective Thinking, Decision-Making, Educational Guides, Jerusalem 

Suburbs Education .  
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 الفصل األول 

 وأسئلتها  مشكلة الدراسة

 مقدمة:

ت تبعاًا ولجالسراؤ وتخ لاف هاه  السهاام وايادة مهاام ومراؤولجات   أي وظجفة ت طلب مسن   وم بها إ     

ع بار وظجفاة تو فاة،   وماو  بهاه  الوظجن ما د و وجهاا ييا زمالاال ونوعجاة اإل اراءات أو السهااةات   وى لسر 

السرشاد العدياد مان ، إذ ال باد أ   س لاك سجاةجفال إطااة العسلجاة ال علالسهسة  الوظائف    السرشد ال ربوي من

 يلى أكس  و  . بي اح طلوبة مي  الس سهامي ى  ر طجع الي اح وتأج ة ال ت اإلةشاج ةات والسهاةاالكفا 

وذلااك ماان خااالل  ،شاااكلهم السخ لفااةياا  م هااداف السر رشاادين فاالأ يااق تث  سرشااد ال جع طوي ااى  راا     

ولع  أهم هه   ،العديد من السهاةات  البد أ   كو  قاجةا يلى توظجف ات اإلةشاج ة السياسبةت د م الخدم

لاى ال ادةة يوكاهلك ال ضاا ا والسشاكالت اإلةشااج ة  ل فل أملير اللسهاةات هو قدةة السر رشد يلى ال فكا

هيااااال يالقاااة باااين مرااا وى ال فكيااار  راااؤال الاااهي  طااارح نفرااا  هااا ة والاالةشااااج ة السياسااابت اةاال ااار  اتخااااذ 

دى السر رشااد أيلااى ةشاااج ة اليا ثااة لكاال ي ث ااق لاااةات اإلال ااأملل لاادى السرشااد وقدةتاا  يلااى اتخاااذ ال اار 

 واأكاج سل للسر رشدين. ،يل  سااال كجف اليفرلمر وى من ال 

الت واتخااااذ يااار فايلجاااة فااال يااا  السشاااكال فك  مااان أكثااار أناااواع أنااا يلاااى فكيااار ال اااأمللال  إلاااىييظااار      

 ساا   عا  الفارج الاهي  ك راب هاها الياوع  وم يلى ال ثلي  واالسا دالل واالسا ي ام م   نأال راةات، وذلك  

م يلى اتخاذ قاراةات  اائبة فال معظال  ا ضا قاجةا وي عةات موضوعجة فل اتخاذ ال رامن ال فكير أكثر 

اإلجةاال الكلاال لكاا  الس غياارات والعواماا  السراااهسة فاال  إلااىد السرشااب صاا   مللياار ال ااأ فكال اأيجااا  أ 

 يباااد الهااااجي  اسااابةبدة اااة كبيااارة فااال اتخااااذ ال اااراةات السيوهاااها  رااااهم و  ،يااادوث السشاااكالت االةشااااج ة

  .(2011ومصطفى، 
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ياان اط الع لاال اليااا م يشااال  إفاالااها  ،دجةثاأهااداف م إلااىال علجسجااة  ال ااأملل يو اا  العسلجااات  يارفكل وا     

فاال هاااجف وناا ح فال تث يااق االهاداف السر ااوة ميا ، لاها ن ااد أ  الخطاباات  فكيار ال اأملل هااو نشااط ال

  صااا  وال أمااا  فااال هاااها الكاااو  لكااال يظاااجم خلاااق هللا ال فكيااار ال اااأملل فااال إلاااى كاااريم قاااد جيااال ال ااارآ  ال

و َ  اَل َأفااَ :  الىتعاال ابعظسااة خلااق هللا قاااسااو ويسيااق إ سااا  ة  إلااىنرااا  اإل ر  فَ  بااِ ِ ٱإْلِ  ىِإلااَ  َييظاا  ْل،  َكجااْ ِل ااَ خ 

ْل  َف ة ِفعااَ َساء َكجااْ ى الرااء َف ، َوِإلااَ اِل َكجااْ ى اْلِ بااَ َبْل َوِإلااَ ِطَثْل ، ن صااِ َف ساا  ى اَأْةِ  َكجااْ  سااوةة الغاشااجة،  (َوِإلااَ

 ( 20-17 ،اآل ة

هاام ن أ أنهااا مااكسااا  ،ال اار  الثاااجي والعشاارينل فاام السوضااويات ت ماان أهااراةاال اا تعااد يسلجااة اتخاااذ 

فهاال يسلجااة إجةاكجااة ميظسااة ت طلااب الثصااول يلااى معلومااات شاااملة  ،شاااج ةة اإلجااة ييا اار ن اااح العسل

 ااى  ة ياذ قااراةات فاال  سجااع مراياا  العسلجااة اإلةشاااج تخاااذ ال ااراة، ويساا  السرشااد ال ربااوي ي طلااب اتخااال

اتخاذ ال راةات  ةجسلي وأ  ،اأكاج سلفل ان اح البرنامج  االةشاجي يامال مراندا ومرايدا العس كو   

السر رشاادين أنفرااهم، و  ،والطلبااة ،مااوةجاااء اأوأول ،والسعلسااين ،الساادير للسرشااد ال تاا م بسعااءل ياان ليراابةبا

. إ  مرا عااة اأجب ال ربااوي الس علااق بال اادةة يلااى يسلجااة تشاااةكجةتع باار يسلجااة اتخاااذ ال ااراةات  لااها فااإ 

أو السرشاد  ،سعلامأو ال ،ء لاإلجاةي ري سوا وهم و مه ل راة أمريسلجة اتخاذ ا أ  إلىاتخاذ ال راةات  شير 

بياائل وتيظاجم لال راة ببعض الس غيرات اأخرى مثا  اإلجةاال اخاذ  ت اتلها ةبطل بعض الدةاسا  ،ال ربوي 

( ييااب ةبطاال بااين اتخاااذ ال ااراةات ويالق اا  بفايلجااة الااهات 2011 مصاابح، و، (2013الااهات   باااة، 

 . والسراندة اال  ساعجة

ةشااج ة فال ظا  و اوج ذ ال اراةات اإلقدةتا  يلاى اتخااد سرشاال اح  من يواما  ن ا( أ2013   ويرى  باة

ة وهااها يؤكااد يلااى يقج اا ،ال  ساعجااةاوالسراااندة  ،وفايلجااة الااهات  ،  ال فكياار ال ااأمللى مثااأخاار  م غياارات 
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اتخااااذ قاااراةات  اااائبة تراااايد  فااال يااا  مشاااكالت الطلباااة  إلاااىومااادى الثا اااة  ،طبجعاااة يسااا  السرشاااد 

  .السر رشدين

فاارج بثيااب ا ال لكهااال اال  سة واعجااة يااول االي  اااجات والخباارات لجااة ذهيجااهااو يسإ  ال فكياار ال ااأملل  •

وذلك ين طريق توظجف  ،ل تع رض والثلول للسشكالت ال  لى الي ائجإ سكن من خاللها الو ول 

 إلاىالو اول ن مساةساات ال فكيار ال اأملل فال اتخااذ ال اراةات ال ال تضاسن هه  الخبرات اليات ة يا

ال راةات السبيجة  تخاذ لب افإنها ت ط ،ج ة ك ءء من العسلجة ال علجسجةجة االةشاالعسلالي ائج السر وة، و 

بيااااء يلاااى  اإلةشااااج ة لسواقااافيالقاااة باااين ال فكيااار ال اااأملل فااال ا الساااس سااالجسة، وباااهلك هيااااأيلاااى 

العسلجاااة  اقاااع  و فاال تراااهيويسلجاااة اتخاااذ ال اااراةات السخ لفاااة  ،لخباارات الرااااب ة ال ااال  كونهااا السرشاااد ا

ةشاج ة لسا لهاا مان جوة إلجة العسلقراةات سريعة قاجةة يلى تثرين واقع ا  إلى ل تث ام  جة الال علجس

آفاقاااا سااا ف ح فاااإ  هاااه  الدةاساااة لاااها  . لسرشاااد يلاااى القجاااام بااادوة  بأكسااا  و اااامهااام وكبيااار فااال قااادةة 

ن مثااا  العالقاااة باااي سد ل اااا ضاااوايلدين ال رباااويين فااال ماااداةس تربجاااة شااالدةاساااات آخااارى يلاااى السر 

 .أو اليسو السهيل للسرشدين ل وال فكير االبدايل أو الكفاءة الهاتجةر ال أملكيل فا

 مشكلة الدراسة    
ء أجام باومهاةات ال بد أ   س لكهاا السرشاد ي اى   او  ،وكفا ات   ، طلب العس  اإلةشاجي يدة قدةات ي

رشاد ساواء أكاا  تفكيار م هاه  ال ادةات هال ال ادةة يلاى ال فكيار لادى السولعا  أها و  ،  مهام  يلى أكس 

ن ال فكيار تراايد كثيارًا السرشاد يلاى اتخااذ ال اراةات اليا ثاة ماهاه  اأناواع و لل، أم تاأم ،أم ناقد   ،إبدايل

 ادةة والشادين ال أملل لدى السر ير  فك، إ  ال كام  بين ال دةة يلى الفل مخ لف مراي  العسلجة اإلةشاج ة

 قجاااام السرشاااد بكافاااة السهاااامالي ااااح فااال  إلاااىة سااا ؤجي يلاااى اتخااااذ ال اااراةات الخا اااة بالعسلجاااة اإلةشااااج 

يا  مشاكالت الطلباة يلاى الصاعيد ال رباوي  الي ااح فال إلاىوسايؤجي    ،ات ا والسرؤولجات السل ااة يلاى ي

 واال  سايل والرلوكل و يرها. 
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ال ياياة بعادم قادةتهم  إلاىقاد و الوا  باةكو  الطل ع خاص ذات طاب للطلبة ةاج ةشإ  السشكالت اإل

ة ومان هياا تاأتل مادى مهااةة وكفااء ،مهمان  راايد   إلاىوبال الل  ث اا و     ،بأنفرهممشكالتهم  يلى ي   

اأبعاااج السخ لفااة ل لااك خياا  وتصااوة وماادى قدةتاا  يلااى ت ،هااه  السشااكالت  إلااىكجفجااة اليظاار  لالسرشااد فاا

قادةة  إلاىشادين ال رباويين ا  ث اام السر السرا  بلل لاه  طوةهااا  توافا ج ة ترابس هه  اأبعااجفكجو   السشكالت،

جهااا وم غيراتهااا ي ااى  راا طجع السرشااد أ  اإلةشاااج ة وأبعا ةفاال طبجعااة السشااكلال فكياار ال ااأملل  يالجااة ماان

الل خا مان إاليا  مشاكالت الطلباة لة الطالاب وييادها  را طجع السرشاد  كو  لد   فكرة شاملة ين مشك

وال ادةة  ال اأملل رباين ال فكياقاوة وات اا  العالقاة وت سث  مشاكلة الدةاساة فال فثاص   ، ائبةاتخاذ قراةات  

  .ملين فل مداةس تربجة ضوايل ال دسلدى السرشدين ال ربويين العا يلى اتخاذ ال راة

   اسئلة الدراسة
 : ترعى الدةاسة لإل ابة ين اأسئلة اآلتجة

 ربجة ضوايل ال دس؟ ية تمدير  لدى السرشدين فل مللل أ فكير الاوى ما مر  .1

ماداةس تربجاة ضاوايل ال ادس تبعاا  لل لادى السرشادين ال رباويين فالمه   خ لف مر وى ال فكير ال اأ .2

 لس غيرات  ال يس، والسؤه  العلسل، وسيوات الخبرة، ويدج الدوةات ال دةيبجة، ونوع ال خصص(؟

 يل ال دس؟ضوا تربجةالسرشدين فل مديرية  دىل ال راةذ خااتما مر وى ال دةة يلى  .3

ربجااة ضااوايل ةات لاادى السرشاادين ال ربااويين فاال مااداةس تاها   خ لااف مراا وى ال اادةة يلااى اتخاااذ ال اار  .4

ال ااادس تبعاااا لس غيااارات  ال ااايس، والسؤهااا  العلسااال، وسااايوات الخبااارة، ويااادج الااادوةات ال دةيبجاااة، وناااوع 

 ال خصص(؟ 

ى السرشااادين لاااد  ل اااراةات ااذ اتخاااى ومرااا و  ال اااأملل يااار فكال ين مرااا وى جاااة باااهااا  يو اااد يالقاااة اةتباط .5

 ضوايل ال دس؟   ال ربويين فل مديرية تربجة
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 أهداف الدراسة:  
 تهدف الدةاسة إلى تث يق االهداف ال الجة: 

 معرفة مر وى ال فكير ال أملل لدى السرشدين ال ربويين فل مداةس مديرية تربجة ضوايل ال دس.  .1

ال رباويين فاال ماداةس تربجاة ضااوايل  سرشاديندى الى ال فكيار ال اأملل لااراا و ل مفا االخا الفمعرفاة  .2

، والسؤهاا  العلساال، وساايوات الخباارة، وياادج الاادوةات ال دةيبجااة، ونااوع ياارات  ال اايسغس تبعااا لس ال ااد 

 خصص(. ال 

ايل ل ماداةس مديرياة تربجاة ضاو اتخاذ ال راة لادى السرشادين ال رباويين فا ال دةة يلى  معرفة مر وى  .3

 ال دس.

تربجاة  سراةات لادى السرشادين ال رباويين فال ماداة اتخاذ ال ا  دةة يلىوى الفل مر  االخ الفة  رفمع .4

يس، والسؤه  العلسل، وسيوات الخبرة، ويدج الادوةات ال دةيبجاة، ضوايل ال دس تبعا لس غيرات  ال 

 ونوع ال خصص(. 

 رشاديناذ ال راةات لدى الساتخبين مر وى ال فكير ال أملل ومر وى عالقة  القوة وات ا     ال عرف يلى .5

   .ة ضوايل ال دسة تربجال ربويين فل مديري

 أهمية الدراسة:  

 لدةاسة فل ال وانب ال الجة: جة هه  استظهر أه

 أوال: الجانب النظري وتتمثل في: 

باااين  ةإااااراء ال اناااب السعرفااال للداةساااين فااال م اااال االةشااااج اليفرااال وال رباااوي ياااول طبجعاااة العالقااا •

 ين ال ربويين. السرشد  لدىاةات ال ر  وال دةة يلى اتخاذ  ،للأمال فكير ال 

 ضاوايلن ال ربويين فل تربجة وهو السرشدي ،اتر هدفه  ال ل  الفئة  تيبع أهسجة هه  الدةاسة فل أهسجة •

 . ال دس ة ضوايلتربج فل السرشدينب أ  ال لي  من الدةاسات أ ريل يلى ال دس يي
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 .ةسهيجسو فايلي هم اليي ليؤج  فهم السرشدين لسهاةات ال فكير ال أملل •

 من خالل ال فكير ال أملل. بويين يلى اتخاذ ال راةات ة قدةة السرشدين ال ر سجتي •

 ثانيا: االهمية التطبيقية:  

 سث  اأهسجة ال طبجقجة فل الس االت ال الجة:  ت

وزاةة ال ربجاة وال علاجم ومديرياة  لفااليفرال وال رباوي شااج  االة جائارة  سرؤولين ين  لاتو   هه  الدةاسة   •

لااادى السرشااادين  كيااارل فوةش يسااا  ل طاااوير أناااواع اجوةات تدةيبجاااة أو  بع اااد  ااادس لتربجاااة ضاااوايل ا

 . كير ال أمللال ف صو اً وخ

ير ك  ميهسا فل اآلخر، وذلاك ب أاويل زياجة الفهم والتفيد فل   الدةاسةبين م غيرات    ةمعرفة العالق •

  أملل.لديهم بياًء يلى ال فكير ال ت ال دةة يلى اتخاذ ال راةسر ويابفة السرشدين معر  إلىيؤجي 

 حدود الدراسة:  

 : فيسة دراتتمثل حدود ال

( مرشاد 68والباالغ يادجهم   ال ادستربجاة ضاوايل   ماداةسفل    نالسرشدين ال ربوييرية:  الثدوج البش .1

 (2020-2019 صائجات مديرية تربجة ضوايل ال دس لعام رب إيومرشدة ي

ال اال ت ااع ضااسن  اااليجات وزاةة ال ربجااة وال علااجم  ال اادس وايلتربجااة ضاامديريااة الثاادوج السكانجااة:  .2

  .الفلرطييجة

 (.2019/2020من العام الدةاسل   اأول سلدةاال ص ثدوج الءمانجة: الفلا .3

باااين ال فكيااار ال اااأملل  االةتباطجاااة العالقاااة يلاااى معرفاااةالثااادوج السوضاااوعجة: ت  صااار هاااه  الدةاساااة  .4

. تربجااة ضااوايل ال اادس مااداةساملين فاال لعااا ال ربااويين لاادى السرشاادينى اتخاااذ ال ااراة ة يلاال اادة وا

 . خدمةأجوات السربا اسةوت ثدج ن ائج الدة 
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 دراسة:  لت الحامصط

 التفكير التأملي: 

بأناا  يسلجااات االخ باااة الااداخلل  ( Thorpe and Barsky, 2001 وبراسااكل اااوةب   يرفاا   

وتوضاجح السعاانل  ،عاإلبادا  ؤجي إلاىوال أم  معها يان طرياق ال  رباة ال ال تا  ،واك شاف ال ضا ا السهسة

 .ةفالسخ ل ت ايوضو ل طوةات للسوا ،ظراليات ة تغيير و هللشخص، وتكو  الي ج 

ة إلاااى م سوياااة مااان شاااكل  يسلجاااة ي لجاااة تعسااا  يلاااى تثليااا  السواقاااف الس  بأنااا  ( 2005  إبااارا جم  ويعرفااا

  بااااة أوبااا  االخوال ث اااق مااان مااادى  اااث ها ق ،وجةاساااة مخ لاااف الثلاااول السسكياااة وت ويسهاااا ،العيا ااار

  .السشك الو ول إلى الث  الصثجح للسوقف

ييا اار   إلااىلااهي أماماا  ويثللاا  أماا  فجاا  الفاارج للسوقااف ا ي الااهي ال فكياار ( بأناا 2010   الثاااليعرفاا  و 

 الي اائج ال ال ي طلبهاا السوقاف، وت اويم الي اائج إلىالسخ لفة، ويرسم الخطس الالزمة لفهس  بغجة الو ول 

 ة.السوضويفل ضوء الخطس 

مقجااس ة يلاى دةاسالا ييياةفاراج أيهاا يل ثصا ال ل    الدة ة  أنب  إ رائجاً   ال فكير ال أمللوتعرف البايثة  

 د ل ث يق اهداف الدةاسة.ال فكير ال أملل السع

 اتخاذ القرار:

 قطريااا قاااف يااانالسواو  السشاااكالت أسااالوب معرفااال لسعال اااة بأنااا  اتخااااذ ال اااراة  (2006  ال صااابل عاارف 

بي  تث يااق ل سااة فاانرااب ماان بااين الباادائ  الس ايااأا  ديخ جاااة الباااالوماان ااام  ،تااوفير السعلومااات الكافجااة

 .لهدفا
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 ت طلاب  ال ال ات الفرعجاةمهاةة ي لجة تشا س  يلاى م سوياة مان السهااة  بأن  (2010  يبد العلجم  ف يعر و 

 والااهي يااؤجي إلااى ضاابسيسلجااة تفكياار مهسااة تهاادف إلااى اخ جاااة أنرااب الثلااول الس ايااة فاال موقااف مااا، 

 ية لهم.س اال ن خالل السعلومات ماة ال ر عايير وقجم معيية ت وافر لدى م خهي م

ال اال  ثصاا  يليهااا افااراج العييااة فاال هااه   رائجااا بأناا  الدة ااة  اادةة يلااى إتخاااذ ال ااراة إلاة ايثاالبا وتعاارف 

 الدةاسة يلى مقجاس اتخاذ ال راة السعد ل ث يق اهداف الدةاسة. 

جاةة من اإل  وي والسكل فةشاج ال  ربإلسهام ا ويسلج ا للقجام بج ا    يلسالسؤه    خص  الش    هو  :الّتربوي المرشد  

لل  و ج  وا ال  و ج  واإل ر  جاةة الإةشاج أو من  إلالعام ة  للقجام بسهسة    ةشاج  أبو  راج، بجة وال  علجم 

2015) . 

ت سعااًا سااكانجًا  30ل السيط ااة ال اال ت ااع خاااةم ميط ااة ال اادس الشاارقجة، ويو ااد فيهااا هاا ضِِواحي القِِدس:

اِيَجة الَبرياااد، الاااْءَعجِ ْم،  ب، الخاااا  اأيسااار، الاااَرام وضاااَ َدْيَرة، الِ ياااْ فلراااطييجًا هااال: اباااو ِج اااس، ال ااا 

س و  ة، الَيباِل  اَ ا، الَرواِيَرة الَشْرِقجءة، الَشْجو َسْعد، الِعْيَءِةيءة، ال  َبْيباَ َءا، ِبيال إْكراَ و، ِبيال إ اْ دو ئي ، باِ

ْم،  ب أمو الَلثاْ ْع، ِيْءماا، َخرائاِ اال، َ باَ وِةيك، ِبيل َيَيا ، ِبيار َنباَ قوو، ِبيل س  ِبيل َيِييَيا الَبَلد، ِبيل ج 

جءْم قَ  اس، وم خاَ ب، ِمْخساَ ر َي اَ ِدَ ا، َكفاْ ِدَ ا.َةاَفات، يرب الَ َهالين  ساالمات(، َيياتَاا، َقَطياءة، َقَلياْ   َلياْ

ز ال هااااا  فلرااااطييجًا  ثسلااااو  الهويااااة الفلرااااطييجة 165,000  طاااان فاااال هااااه  السياااااطق يااااوالل 

  (.2017فلرطييل، إليصاء الل  ي سركء ال
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ل الثاني فصال  
طاة  ، ييب تم ت رجم اإلو فًا مفصاًل أجبجات الدةاسة ال ءء من الفص تياولل البايثة فل هها 

 طر  ال  سوف ي مو ، ات ال دةة يلى اتخاذ ال راة  :الثانلو أول: ال فكير ال أملل، اري إلى مثوةين: اليظ

 أتل: ا  كس السثاوة لك  مثوة من هه  

   فكير التأملي:ت لل: المحور األوا
 مفهوم التفكير التأملي:  

اأنواع    نتيويل وتعدجت ال عريفات ال ل تياولل مفهوم ال فكير ال أملل يلى أساس أهسي   من بي 

لل فكير   ي م  اأخرى  ا  ير    بدا ةً وسوف  باي باة   ريف ل عبعض  ال أملل  لل فكير  اأساسل  ات  السثوة 

 . هه  الدةاسةل

الهاجي ومصطفى   ي يرفييب   ال   : بأن   (2011   بد  الرابر  ال فكير  من  الهي   و نسس  م  ثليلل 

الشخصجة من  ، وتخ فل اأموة   فة السوضوعجة  السرشد مسا  كرب    ،وال فرير  ،وال ثلي   ،يلى ال أم 

   .ير العلسل الرلجم فر ال ايجة العسلجة، و عل   بوةا مثابرا قاجةا يلىيلا

اأو  من  ال أملل  ال فكير  اليع بر  توا فكاة  ا ل  العسلجات  ضسن    إلىو   ،فةلسخ ل   مثدجة  أهداف 

  يه الث  ال  إلىوت طلب اس  ابات معيية هدفها الو ول    ، سوية من الظروف ال ل ترسى مشكلةم

 يبيد ويفانة،    وال خفجف من اااةها الرلبجة  ،الت سشكي  ال  إلى ره  يسلجة اليشاط الع لل الهاجف  

2003).   

  يرسم و   ،و السوقف الهي أمام أ  ،لسشكلةا  فرج ال  تأم   : أملل بأن ال فكير ال  ( 2002    ويرف الهيب 

فل ضوء الخطس   م بعدها الي ائج الي ائج السطلوبة، وي و    إلىوتيفيه  ي ى  ص     ،الخطس الالزمة لفهس 

  .السوضوية
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  ء تعءيء آةا  :ال أملل بأن كير  فال   (Friedan, 2000  and  Griffitن  رفب وفريد   م  ك   ويرف 

خال من  االشخص  السر سرة  ل  و لليظر لدةاسة  ذهن  يات  فل  م رسخة  تكو   ال ل  واالف راضات  اأفكاة 

 للخروم بفكرة مسيءة  ير مألوفة. ب وإ راء ال عدي  السياس ،الشخص، وةبطها ب علس  ال ديد 

تصوةات سد بشك  مباشر يلى   بأن  نوع من ال فكير الهي  ع  (Lyons, 2010)ء  يون  لكسا يرف    

 ة ة أهسي ها.يرب ج واضثًا  اه ساماً  ها عطيبثيب  ي لجة

  الفرج مأ فل ضوء ما سبق من تعريفات لل فكير ال أملل نر خلص أ  ال فكير ال أملل   وم يلى ت

  إلى زمة لفهس  لجص   الالو   السسكيةاسجة ويضع الخطس  أس  اييا ر   إلىللسوقف الهي أمام  ويثلل   

فل سلجسة  وي  ن ائج  يلىالسوقف  بياء  ذلك  ال يسلج   كو   و ة  للعالقواال  الس اةنةثلي   بين  س يباط  ات 

 الس غيرات. 

 ية التفكير التأملي:  أهمّ 

ت  وماسعلال  إلىام  وال فكير بسصاجة السعلومات ييب نث   ب ت سث  أهسجة ال فكير ال أملل فل البث

 البثب ين يلول   من خالل  ت فل وضع يد للسشكالت الالزمة للسوقف وكجفجة اس خدام هه  السعلوما

 ملل فل: سجة ال فكير ال أث  أهوبهلك ت س  ، و   بأكس لها

 ثدث خاللها   وقد تربق هه  السريلة يسلجة ال أم ،  ي ضسن ال فكير ال أملل مريلة اتخاذ ال راة، •

والثالجة    ، ةببالخبرات الرا  اأفكاة صبح قاجةا يلى ةبس  جا  أمل ا تفرج تفكير وبعدها، وييدما  فكر ال

 والس يبأ بها.  

الس أم  • ال  إ   ويراقهو  ج هي  خطس  ويقج  ساائب  للعسلجات ،  أسلوب   ي خهها    ،م  ال ل  والخطوات 

 إل داة الثكم. 
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 بعةطوات الس والخ  ،العسلجات الالزمة لث  السشكالت  يلى ال فكير ال يد بعسق فل  السرشد د   راي •

  ها.في

 . ال بال دةة يلى ال فكير الخ ، وي ع  السرشد  س از رهم فل تيسجة االيراس بالسرؤولجة •

 . ة وي  السشكالت اتخاذ ال راة يلى وأكثر قدة  ،دةة يلى تو ج  يجات أكثر ق س أم   ع  الفرج ال •

 . (2005 يبد الوهاب،  الثجاتجة يءيد من شعوة الث ة باليفس لسوا هة السهسات  •

 ،اتيظاجم للس ياقضاات والس اةناة بييهساب و رتياال فكيار ال اأملل يسلجاة ي لجاة ت اوم يلاى تةاال ج إ ع بر  

ة ال فكيار ال اأملل الفكارة الرئجراة لهاا، ويءياد مساةساح لألهاداف و والشار   ،وضاجحوال   ،سشاكلةمث وى ال  وفهم

 تشااب  مان وباالر م ،الشاخص  من الخبرة لدى من  فكر بهها اليسس فل ال عسق وال بصر فال اأماوة يياد 

 اااج الثلااول  ى اويعساا  يلاا ، اا  هااه  السشااكالت  فكياار   ااب أ  يواال هااهاكالت الفرج ااة للسساااةس لالسشاا

 ياار السلسوسااة وهااه  الضااروةيات لفيااو   إلااىسوسااة ياان السعرفااة السلا  خاارم فاال ي لاا  و البااا ماااساابة السي

 .(2005 يسايرة،  ي  السشكلة فل ال فكير ال أملل

السأ   سبق    سام  نر خلص  ين  البثب  يلى  ال أملل  رايد  ات اهات   مات علو ال فكير  وييسل 

يلى ويعس   ال  مر وبة،  بمسعلو ةبس  ال ديدة  ا فه الات  ال ف لرابق،  م  فل  السفا جم كسا  رايد  فل  كير 

يجات   ،الس رجة تو ج   يلى  قدةة  أكثر  الس أم   الفرج  يلى  وكهلك  كو   ال دةة  لد    ويصبح  اتخاذ  ، 

 . ال راةات 

 مهارات التفكير التأملي: 

خاالل  نذاتا  ما  اعاأ  ير  الفارج يلجا  أ ( Atkinson and Irving, 2013فيج  يارى أتكيراو  وإيار 

ن البصااري، والكشااف ياا قأساسااجة، وهاال: ال اادقي مهاااةات  سخساا ال اال تشاا س  ياا  ال أملجااة ات اةسااسسال

 بال واناااب  واساا بدالهاال وانااب الراالبجة واليظاار إلااى  ،لثل هاااا ت السشااكال وتثديااد  مااا، فاال موضااوعالخلاا  
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 يناآلخار خالل ت ااةب  نمبشك  ميط ل  وال فرير ،قياعاإلبأسلوب   إ ابات واضثة  يطاءإ و     ابجة،اإل

 .الثلول بخطوات ميطقجة قام تطبيمن ، و س فاجة ميهاالوا

 :ت سث  فل اآلتلل فكير ال أملل امهاةات  يلى أ ( 2010، ي ال طراو   يؤكد كسا 

 ".ة وال عرف يلى مكوناتهاكلية: "وهل ال دةة يلى ير   وانب السشؤية البصر ر مهاةة ال .1

 . "سشكلةفل اليلى تثديد الف وات  الكشف ين السغالطات: وهو "ال دةة .2

اس ي ا ات: .3 إلى  ال  "ال دةة  الو ول  مضسو  يلى  خالل  من  ميطقجة  يالقة  إلى   و   

 ".كلةلسشا

 ". يى ميط ل للي ائج أو العالقات الرابطةعإيطاء تفريرات م يعة: "ال دةة يلى إيطاء م .4

 ."يلول م  رية: "ال دةة يلى وضع خطوات ميطقجة للسشكلة السطرويةوضع  .5

 وخصائصه:   تأمليالتفكير العة طبي
لاااى لاااب ميه جاااة يلسجاااة تبياااى ينااا  تفكيااار نشاااس وفعاااال ي طبأكيااار ال اااأملل فأهااام خصاااائص ال مااان 

يلى تولياد  قاجةاً  السرشد ال ربوي وي ع   ، عيى بالسشكالت الثقجقجة كسا  عد تفكيراً اف راضات  ثجثة، 

 .ج ةإلةشالسشكالت ال يلول إلىوال و    ،ال ل تسكي  من اتخاذ ال راةات اأفكاة 

ذكر  و  ما  ال 2011لفاة  ايرب  فإ  خصائص  ال أملل  (  فل  فكير  ع  ب ي الهي  فعال  ال فكير  الت سث  

جقج ة اف راضات  ث   ،وواضثة  ميه جة  يلى  فو   والجثة.  ويبيل  ب   الهي  سعرفل،  ال فكير  يو د 

مث   ث  االوالو ول لل  ،الي ائج  وتفرير   ،وفر  الفرو    ،واتخاذ ال راة  ،اس راتج جات ي  السشكالت 

مباشر و وهو  لة.  كشللس بشك   ير  ييطلق من ال ي   يع سد  نشاط ي لل مسيء  للظواهر  العامة  وانين 

 الظواهر.   خبرة الثرجة ويعكس العالقات بينة وال دبر والاليظر واالي با
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 لي:  تأمال لتفكيرمراحل ا

 ابل،ج وامثد   ات ا ال ترير فل  ال ل  ير  يسلجات ال فك   س سوية من بتسر يسلجة ال فكير ال أملل  

يرب  الخلف  إلىي    من اأمام تو  من مراي  ال فكير،معيية بسريلة   يسلجات ال فكير ال أملل تبدأ وإ

فل تثديد خطوات   اس راتج جات واساليب مخ لفة   السرشد، بثيب  ر خدمطبجعة السوقف الهي  سر فج   

وتسر يسلجة ال فكير    ،نساطه  اأ ب وتيسجة ه رافل اك   السرشدينمن أنساط ال فكير ال ل ترايد    ك  نسس

ميهامراي   ال أملل فل   بالسشكلة :  م عدجة  ام    الويل  الس  رية وتصيجف  وفهسها، ومن  الثلول  وضع 

  فض الي ج ة قبول أو ة   من خالل  هااخ باة و اس يباط الثلول  بين أبعاجها، و   العالقات   شافاك انات و البج

 .  (2002يفانة واللولو،  

 سثاا  فاال تأ  مراياا  ال فكياار ال ااأملل ( Atkinson and Irving, 2013  يرااو  وإياارفييجأتك رى وياا

هااه  ال اال أجت ياادوث القااات الع نيااالبثااب ، و جةاسااة السشااكلة بطري ااة ميطقجااة وو اافها بشااك  مياسااب 

 سهيجاةالس فاجة مان ال واناب السخ لفة من خالل التفرير ال وانب ا، و والي ائج ال ل ترتبل يليهالة  سشكال

 .لسشكلةلاق راح الثلول بياء يلى توقعات ميطقجة ، ومن ام لسشكلةثجس با ل تلاواال  ساعجة 

 المرشدين  لدى التأملي التفكير مستويات

 :بع مر ويات لل فكير ال أملل وهلة أ (Josten, 2011)  وس نل د وضع 

االي جا .1 العس   ج العس   "وهو  بالخبرةالهي  ي:  ا  فسن،   ك رب   السالس خد خالل  كرة  صبح   ام 

 بشك  تل ائل.  ىؤج طًا ينشا

  مثاولة ت يجم  و ج من السعرفة السو وجة    السرشد  طلق يلج  العس  ال فكيري، ييب  ر فيد  الفهم:   .2

 . تلك السعرفة
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الهي  فكيال وهو    ال أم : .3 بر  الس عل ة  لالف راضات  االن  اج  ي   اي ضسن  يسلجة  أو  لسث وى 

 .السشكالت 

ذا  فكر ويشعر  الس  السرشد ، وفج  يدةال  اب ة ت الرجة لالف راضاا عة  ا طلب مر ي :  ال أم  الياقد  .4

  عس  بها" بالطري ة ال ل    سويع

 لتأملي: لتفكير اعمليات ا
اال فل  ال أملل  ال فكير  يسلجات  الو   ث تسر  و ف  يسلجة  وهل  أساسجة   وتثليل   ،اقعيسلجات 

الياقد دام مس خبا ال فكير  لل غيي  ،هاةات  ال خطجس  أ  ه   رام   إذا   ب   السر  الواقع فل   ياال تثرين ييب 

 (. 2011 مصطفى،  أو تم االس فاجة مي  فل مواقف  ديدة ،ييد نفس السوقفأ 

ال أملل  كرب    (2008اةضة  الع  ويرى  ال فكير  السخ لفة  يدج   ينالسرشد أ   ال دةات  ييب    ،من 

اك راب  من    ما تمون      ،مر وى الس رجات وفهسها  إلىمر وى ال فكير    ةفعلى  ل يير ال أمل  عس  ال فك

ال ديدةا  وتوظجفه   ، جات  راتجاس السواقف  يليها  ،فل  تطبج ها  يلى  السعرفة   ،والعس   بين  ما  والربس 

زياجة يسق الفهم بيسس تفكيرهم وما   ىوالعس  يل  ،من معلومات  ديدة  ون وما  ك رب  ،م شكلة لديهالس

 . اإلةشاج راتج جات ااياء يسلجة اس  من  ر خدمو  

ال أملل  ال فك أ    لى( إ2003فانة   يويشير يبيد و " ي لجة  سكن و فها فل   ة يسلجات ي ضسن يد ير 

 :الي اط ال الجة

 .)ثو الهدف،  ات ا السي  واالن با  السو   ن  .1

 (.إجةاال العالقات،  تفرير .2

 (. الخبرات السالئسة،  اخ جاة وتهكر اخ جاة .3

 (.مكونات الخبرة،  اس بصاة بينات القتسييء الع .4

 . ( كاةلجة  ديدة،  اب تكوين أنساط ي .5
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 .،  ن د(ك طبيق يسللالث  يم ت و  .6

الس2008شير سعيد   يو  ال أملل وي   ال فكير  بين  إلى و وج يالقة  الع    عس   (  شكالت، أ  

ير أيلى  تفكات  يلج  أ   ر خدم مهاة   ،يلها، ولكل ي سكن من ذلك  بيشاط إذا وا   مشكلة ما بغر  

 .ةشكلسللي    إل  اج من السر وى السع اج 

 : أمليقياس التفكير الت

ال ل  سكن    أ  (Kember et al., 2000) خرو  آو كجسبر    اليظ اأجوات  فل  ندةة  هياال 

 أملل، وإذا كا  اأمر كهلك، لا فكير   ضطلعو  بال  السرشدو  برهولة، ل ثديد ما إذا كا   اس خدامها  

  ويات ثديد ال باين فل مر  ب   رسح ليا؛ وهه  اأجوات نثن بثا ة إليها لكل تذلكدث  فإلى أي مدى  ث

 .السرشديندى ر ال أملل لال فكي

ال أمل ال فكير  قجاس  إلى  سعل  ال ل  اأجوات  فإ   يال؛  أ ة  االف راضات ويلى  فل  اخ لفل    ل 

ا سبي   فعلى  وةاءها؛  وكي شيرسلالكامية  كييج  ةفض    (King and Kitchener, 1994)ثال، 

ال فكير   مع  تعاملل  ال ل  والس ايجس  بييه الاالخ باةات  وخلطل  وبيأملل،  اأخر ا  ال فكير  أنساط    ، ى ن 

  ، الف راضات امن اس دياء    والعسلجات السعرفجة بدال  ، ة ال فكير الياقد؛ أنها تر ديل السعلومات وخا

 .اةكينشسلل السعرفجةوالسع  دات 

أجوات  ت د م  فل  ال اجة  السثاوالت  كجسبر كس  ومن  مثاولة  ال أملل؛  ال فكير  مر ويات  لقجاس    جة 

اس (Kember et al.,2000) مالئ ز و  قدموا  ال فكير  الهين   Questionnaire of) ال أملل بانة 

Reflective Thinking (QRT)وال تب ،  ميءيراو ل  فرضجات  ال فكير   Mezirow يل  لسر ويات 

لى  يعاب، وال أم ، وال أم  الياقد، وةكءت االس بانة  س جي جاج ة أو السألوفة، واالملل: اأجاءات االأ ال

 .علسهمم وتس دةة ذاتجا ل فكيره ب القجاس مدةكات الطال
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أ  هه  االس بانة لجرل اأجاة     (Lucas and Tan,2007) ةاسة لوكاس وتافل يين أظهرت ج 

ال أملل؛  السياس ال فكير  مر ويات  ل ثديد  خالبة  من  و دت  أ     لييب  االس كشافل  العاملل  ال ثلي  

اأجاء و ات  مر وى  وال أم ،  واالس جعاب،  السألوفة،  أو  لالس ااالي جاج ة  الكلجة  تعطل    بانة،لدة ة  ال 

م بول لالجة ات  االس  اباة  فل  االخ الفات  ل ثديد  كافجا  نطاقا  توفر  أو  الداخلل،  ويلى  ترا   ت، 

ال لل أم   الفريل  السقجاس  فإ   ذلك،  اتراقاً ايالعكس من  أظهر  ل جاخلجاً   قد  وتوفير نطا  كاف  يد   ثد ، 

 .ال باين فل االس  ابات 

 التأملية:  ةس مار للم اآلثار اإليجابية 
بعر هظأ الت  ال ربوية  ض  إ  اب 2017  ،مثسوج  دةاسات  ن ائج  إلى  يؤجي  ال أم   مساةسة  أ   جة  ( 

 : ميها

 سكن  سر وب فيها  بأ  الي ائج ال  وذلك باالي  اج   Self-efficacyتعءيء االي  اج بفعالجة الهات   ➢

 . تثقج ها

 . لس غيرةف اظرو لوال كجف مع ا ،ال دةة يلى اس جعاب آةاء اآلخرو السرونة  ➢

االالسرؤول ➢ فاالي  و   ،  ساعجةجة  فل  ت م  ال  السعرفة  بأ   مع   اج  ون اش  فع الة  بسشاةكة  ب   راغ 

 . الءمالء

 .ها فل االي باة ع ال راة ووضعي  إجةاال  سجع العوام  ال ل تؤار فل يسلجة و  ويللا ➢

 . مع اليفس والثواة مع اآلخرلثواة ل اخالمن  ال سكين ➢
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 النظريات التي تناولت التفكير  

باااخ الف مؤلفيهااا وباااخ الف السث ااوى الااهي تضااسي   هااه  اليظريااات اخ لفاال اليظريااات السفراارة لل فكياار 

ال ااال  ظرياااات وهيااااال م سوياااة مااان اليالاااهي تراااعى كااا  نظرياااة إلاااى تثقج ااا  وتفراااير   وبااااخ الف الهااادف

 :ميهافكير فررت ال 

 (Sternberg, 1988  لستيرنبرجنظرية التحكم العقلي الذاتي أو نظرية أساليب التفكير 

ف ااد ظهاارت هااه   ،اليظريااات ال اال ظهاارت بهاادف تفرااير طبجعااة أساااليب ال فكياارتعااد هااه  اليظريااة ماان 

ها أساس هاتل، اام  يار سا يرنبرملال الاظرية ال ثكم الع م نباس (1988  اأولى يام  اليظرية فل  وةتها

يياب (، 1997   اوةتها اليهائجاة فال ياام ل صبح نظرياة أسااليب ال فكيار، وظهارت فال(  1990   يام

 ت ااوم نظريااة أساااليب ال فكياار يلااى فكاارة ةئجرااجة مفاجهااا  أ  الياااس  ث ااا و  أ   كجفااوا أنفرااهم ي لجااا،

 (.2017، شسرا    يق ذلكوأساليب ال فكير هل طرقهم فل تث

 Haresun, 1982)) نظرية هاريسون 

بييها وبين سلوك  الفعلل، كسا  االةتباطتوضح هه  اليظرية أساليب ال فكير ال ل  فضلها الفرج، وطبجعة 

اج فااال أسااااليب   باااين اأفااار الفااارو وتباااين ، بلاااة لل غييااارأم قا ،اأسااااليب ااب اااة توضاااح ماااا إذا كانااال هاااه 

 سكياا  تخءييهااا  االساا راتج جات ال اال ماان وقااد أوضااثل هااه  اليظريااة أ  الطفاا   ك رااب ياادجاً  ال فكياار.

 ،ه ااة والرشااد كيساااذم أساسااجة فاال الثجاااة العسلجااةوتءجهاار خااالل مريل اال السرا  االساا راتج جات وتيسااو هااه  

 فكيااار إلاااى خسراااة يظرياااة أسااااليب اله  الوقاااد  ااايفل هااا ات خا اااة.ياااؤجي إلاااى تفضاااي  اسااا راتج ج مساااا

وأكادت اليظرياة يلاى  .، وال اأمللال ثليلالو العسلال،  و الاواقعل،  و   ،السثااللو أساليب هل ال فكير ال ركيبال،  

أ  الفارو  فال  وذكارت ، س بااآلخرين والعاالمأ  هه  اأساليب هل فئات أساسجة للطر  السفيادة لإليراا

 (.Boeer and Coetzee, 2000  يرال فكوتؤجي إلى فرو  فل  الرجطرة اليصفجة للسو ت ربب 
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 (Hermann, 1987) نظرية قيادة المخ لهيرمان

وتعااار  اليظرياااة أةبعاااة أسااااليب لل فكيااار توضاااح  ،تراااسى هاااه  اليظرياااة باااأجاة هيرماااا  للراااجاجة السخجاااة

ة دة معرفجالاى بيااء قاياهو ال ادةة ي :اأسلوب السيط ل :مع العالم وهل اج الطرائق ال ل ي عام  بها اأفر 

من أهم خصائصا   :اأسلوب ال يظجسلو  .والعسلجات السعرفجة  ،واأنظسة  ،مج اأبيجةيد يلى فهم وج ترا

: اال  ساايل اأسالوب و ووضاع أهاداف وال ثارال نثوهاا.   ،بال فا اي   وااله ساام  ، دولة وتيظجم اأنشاطة

 :اةي ب كاااالب اأساالو و    مااع الغياار.وال ااأاير يلااى اآلخاارين وفاان ال عاماا االتصااالل ال اادةة يلااى ي سثاا  فاا

 (.2008 ،نوف   البدائ  وتخطل الثوا ء والعقبات والثصول يلى أفكاة  ديدة ي سث  فل تخي 

 على اتخاذ القرار:  المحور الثاني: القدرة 

 تعريف اتخاذ القرار:  

 ةولهااه  العسلجاا ،  السيه جاةايااد وقو يلام خاااص لاا  أ اول   :( بأناا Bensuk, 2005يرااك  ب فا  عر 

 .الواقع السثجس بالفرج  وأ ،فل ظ  الظروف السسكيةاأنرب  راةاة ال جخ فل ا ترايد  ت خا ةامهاة 

ب2003   سيد ويعرف    بين    :ن أ(  الوايل  السدةال  الس ااالخ جاة  معالبدائ   موقف  فل  بعد  ية  ين 

 ".ك  بدي  وأار  يلى اأهداف السطلوب تثقج ها  يلىتبة  جةاسة الي ائج الس ر 

، واخ جاة  والس اية  ،لة بين الثلول البديلةهو يسلجة السفاض راة  ( اتخاذ ال2008   انللءهر اويعرف  

 الهدف من ي  السشكلة. أكثر هه  الثلول  الثجة ل ث يق

 ال ل البدائ  بعض  بين ةلفاضبالس الفرج  امقجبأن     اتخاذ ال راة عرف    اب ةمن اس عرا  لل عاةيف الر

 .الثدث  أو السشكلة مع لل عام  سبةميا ر اأكث البدي  خ جاةال جةد مث معايير ضوء قل اخ جاةها تم
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العااملين  فئاات  معظام ي اى شاس هاا ةكة فيوالسشاوقد اترع نطا  يسلجة اتخاذ ال راة فل السدةسة، 

العسلجااااة  إن اااااح فاااال اياااا دوة الفالاااا ثاب ال ربااااويين أ اااا ال سااااجسا السعلسااااين والسرشاااادينةسااااة السد جاخاااا  

السؤسرااات  بعااض  ين ياانلو ؤ أمااوة والسرااا ولجاااءم السدةسااة مثاا  أخاااة  ت مااناال علجسجااة، كسااا شااس  فئاا

السدةسااة مراا ويات  ت يسلجااة اتخاااذ ال ااراة فاالوهكااها اتخااه  ،الس  سألجااة فاال البيئااة السثلجااة فاال السدةسااة

 .(2006 يساجات،  ديدةي

 : تأنواع القرارا 

 تل:  آل ايلى اليثو  وهليدة أنواع من ال راةات،   أ  هياال (2007يرى الع يبل   

  .اليهائلالهي يرتبس بالهدف : هو ال راة الهاجف .1

   .اليهائلدف اله جي إلى تث يق عوج إلى اخ جاة بدائ  تؤ الهي  ال راةهو : الع النلال راة  .2

 . ، وي بع  داول زميجة مثدجة وم ييةهو ال راة الهي  خضع لثرابات وخطس جقج ة: جالسبرمل راة ا .3

   العناصر األساسية التخاذ القرار:
 (2007ا ذكرها يرز هللا   ة كسل رالة ييا ر هياال س   

ر يلى م خه ال راة  ل تؤا جة الخلجة والخاة صر إلى السؤارات البيئجة الداويشير هها العي  ال راة:بيئة  .1

 السالئم. ي  لبد ام  باخ جاة اييد قج

وية لث  سطر ال  بدائ ل ل ت وم بالفع  باالخ جاة من بين الاوهم اأفراج أو ال سايات  ال راة:م خهو  .2

 السوقف. لة أو موا هة السشك

 إليها. ل ثقج ها أو الو ول رعى  وهل اأهداف ال ل ال راة:أهداف  .3

ن يلى اأق  ومث  البدي  ين مالئسياة بديلل ر ف اما ي ضسن موق  الًبا ال راة:سة التخاذ مالئ بدائ  .4

  يفيه.لا ة ا من نايجك البدي  الهي  ع بر مالئًسا ويسلجً لالسالئم ذ 
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 فاأق .اأكثر أهسجة    ال رتيب تيازلًجا ييب يبدأ من البدائ  كو   ئ :البداترتيب  .5

 ال راة،وقف ير فل مأخ ر االس اية للعيصباة الثقج ل بين البدائ  االخ  وتسث  البدائ :اخ جاة  .6

 اتخه.أ  ال راة قد  ةييب إ  هها االخ جاة يؤكد يقج 

 :اراتخاذ القر  عملية  مراحل

يس  (2001   ربجعللاذكر   اأ   ال راةلجة  ميظسة    تخاذ  وخطوات  بسراي   من   وم عدجةتسر 

ي بع أ   ال راة  لس خه  للو الضروةي  إلها  يسلجة ول  وتبدأ  ةشيد،  قراة  ال راة  ى    ص شخج ب   اتخاذ 

 .  تثديد البدائ ، واخ جاة أيدها، وم ابعة تيفيه  السشكلة، والعس  يلى  سع البجانات والسعلومات، ام

 ى اليثو اآلتل: لجة اتخاذ ال راة ترير يلاأساسجة لعسطوات أ  الخ (2013زايو ،  رى  تو 

م  ت   رية، وفل هه  السات اتخاذ ال راةشكلة من أهم خطو  ع بر تشخجص الس  تشخجص السشكلة: .1

بطر    جا ة لفظًجا  تعبر  السشكلة  مثدجة  إ رائجة  وهياال  ي ي ة  الثقج ل،  معياها  كبيرة  ن  اهسجة 

ي م   للطري ة ال ع   ال ل  السببها  اأ  شكلة،ير ين  الرئجس  وتر ع هه   جوةها  إلى  اك شاف  هسجة  فل 

  بين ص   أهسي ها، والفشك ، وجة ة  الس    السوقف الهي خلقا وتثديد طبجعة  السشكلة وال عرف يليه

 ا. هه  السشكلة وأسبابه أيرا  

والسعل .2 البجانات  من    مات:و  سع  مسكن  قدة  أكبر  يلى  ال راة  م خه    الدقج ة   البجانات  ثص  

السخايدة و السث  والسعلومات  السصاجة  السالسالئسة زميًجا من  ي سكن من فهم هه   شكلة،  لفة، لكل 

يل البوالعس   هه   تثلي   جقى  تثليال  يجانات  ويعس   بالسلى  جً ا،  واأةقام  اةنة  الث ائق    ين 

 اسب. ى اتخاذ ال راة السيالسعلومات ال ل ترايد  يلو واس خالص بعض السؤشرات 

الس اية  يد  تثد  .3 بالبدي     سها:وت يجالبدائ   لث  فرو   وضع    (Alternative)وي صد  م عدجة 

بثيب   بد السشكلة،  ميها  ك   وكجفج صلح  معيية  للو ول  ة ة  مثدجة  اة  اأهداف  ة، لوبلسطإلى 
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والوقل  وظروفها،    خر، وفً ا لطبجعة السشكلةلثلول الس اية من موقف آللف يدج البدائ  أو اويخ 

 ال و   إلى يدج مثدوج ميها.وترتيبها و   يجف البدائ تص   د يلىوهها  رايالسشكلة،  الس اح لث 

السشك .4 لث   السياسب  البدي   الب  لة:اخ جاة  بين  السفاضلة  يسلجة  وات م  الس اية  البدي   دائ   خ جاة 

 ا:جة، ميه ضوعمو  يير واي باةات نرب وفً ا لسعااأ

 تثيق البدي  للهدف. •

 س ها.جا وس سهاأهدافها وقجظسة و السي ةاتفا  البدي  مع أهسج •

 يلى العالقات اإلنرانجة.    البدي قبول الث •

 اإلنرانجة. جة ة تأاير الث  البدي  يلى العالقات  •

 البدي . جة ة الررية فل الث  •

 م.اليد والقجت وال  اجاالعلخاة جة، مث    بدي  للعوام  البيئجة اءمة كمدى مال •

 عوبة تيفيه .  ة أو لسخاطرة، وسهولة ة اة، وج عكفاءة البدي ، والفوائد الس وق •

وت يجس .  5 ال راة  تيفيه  ف:  م ابعة  ال يفيه  ال راة ووضع  موضع  اتخاذ  السريلة، وذلك من ي م  هه   ل 

م ابعة    بج   امل طسب  ة الوقل السياوبرجطة، واخ جا  ة واضثة ومخ صرةا ة ال راة بصوة خالل  ج

 بأسرع وقل. يلها يلى   واك شاف السعوقات والعس هها ال طبيق

 : راراذ القفي اتخالمؤثرة ل وامالع
أو الت اهاااات ا وأويشااس  ذلااك الاادوافع   صااد بالعوامااا  اليفرااجة تكااوين الفاارج اليفرااال  العواماا  اليفرااجة:

 .(Blous, 2008) ة وميظومة القجماب الر ت ار الخب



 

24 
 

 خا اة فجساا ي علاق راةال ا عيا  يسلجاة  ايرافال مخ لاف م راةيلاى الفارج م خاه ال اؤار ة تافرجالثالة الي

إ  ابجااًا، فااإذا كااا  تااأاير هااه  العواماا    يااجم الباادائ وم ااداة ال هااد السبااهول وت، عهاااعلومااات ال اال   سبالس

 .(2006مثسد،    ثجح والعكس اً قجوميط اً الس خه سجكو  نا ث راةال  فإ 

 ،جطاااة باااالفرج السثاياااة ست سثااا  العوامااا  اال  ساعجاااة بالضاااغوط ال ااال تفرضاااها ال  :عجاااة ساالعوامااا  اال 

مراايرة  راةات اتخااذ بعاض ال ا يلى الفارج أيجانااً ي رتب الس  سع كك  ييب   س الهي  ساةس ضغال  لكوكه 

 . ساةس  الس  سعضغس الهي  لل

 ائدة ال اال تثكاام أفكاااة وساالوالالراا قجااةخالل وايااد اأال  اليااد و ات و لعاااجاات ضااسن القااجم و  الث افجااة:العواماا  

  .(2010 موسى،  راةلل  فل و ول العوام  بهه   ي أار راةإ  م خه ال لك فوبه  ، والس  سع كك راج اأف

 راةذ ال ات ال ل ي ثلاى بهاا الشاخص مان م وماات اتخااةا د ال  تعد   : راةالشخصجة لس خه ال  ةات توافر ال د 

ومااااا تثسلاااا  هاتااااا  ال اااادةتا  ماااان تخياااا   ،وأساااالوب ال فكياااار ،ءالااااهكا :ت اال اااادة  هاااام هااااه ن أ وماااا ،الراااالجم

 ،وةؤي هاا مان كافاة  وانبهاا ،يلى تثلي  السشاكلةدةة وال ، ت الراب ةالخبر وتهكر ا،  الس وقعة  ت ساال لالي

ال اال  ااة القجاج  ت ةالل ااد  ضااافةباإلراة و اادت لس خااه ال اا فر ت اااةب ساااب ة إذا ماااويعااد ييصاار الخباارة وتااوا

السشااك   ىء يلااال ضا اسا بعاج الثلاول ال ال فشالل مان قبا  فال  ال  ااةب فاله   ن هاتؤجي لالسا فاجة ما

 .(2007 كام ،  يالً  ت طلب  رألة ال لس  الت ابال ل 

ت ال ال  شا س  يليهاا موقاف معاين تاؤار بشاك  راإ  الس غيا :راةيوام  ت علق بالسوقف الهي ي م فج  ال ا

هااو عباااةة ياان  راةر م خصصااو  أ  ال ااشاايك  ولااهل راةاتخاااذ ال اا يسلجااة شاار أو  ياار مباشاار يلااىمبا

 .(Waknesn, 2009  راة ال الفرج م خه  ت يلىرايغن ج ة أار تلك الس 
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 مشكالت ومعوقات عملية اتخاذ القرار: 
 :الع النلمعوقات اتخاذ ال راة 

 انات والسعلومات:ة البج. قصو 1

ال راةات، فس خاه  لس خه ها افر من الشروط ال ل ييبغل تو   اإليصاءات شرط أساسلالبجانات والسعلومات و 

ل االخ جااة وفا ،هااتثليل و السشاكلة وفالأ ،هادفتثدياد البجاناات فال    وأ  ،ال راة فل يا ة إلاى معلوماات 

نال البجاناات والسعلوماات  يار م اوفرة بالدة اة والس ااب ياة وال  اويم، فكلساا كا ،وفال ال يفياه   ،بين البادائ 

 .(2002 مصطفى،  ت ااة  ر لاشك  ذلك  عوبة فل اتخاذ لدقة السطلوبة كلسا وا

 ا: أهسه دة من أسباب يدي ت ماوير ع يدم توفر البجانات والسعلو 

نظام ضاعف  تيبها  ير مؤهلين للقجام بهه  العسلجاة باإلضاافة إلاى  يلى  سعها وتر أ   كو  ال ائسو   -أ

 السعلومات.

 ضيق. والسعلومات فل وقل   أ  ت م يسلجة  سع البجانات  -ب 

 .(2002 أيسد،  ت تعو  انرجاب السعلومات شبكة االتصاالفل وب  أ   كو  هياال يي -ت 

 ثرم(:يدم ال. ال رجج  2

قال الو  ل ال راةات وكثيًرا ماا  عرقا  اتخااذ ال اراةات فالوقات ال ل توا    انع ع بر ال رجج من السع

رة ييا ال اراة مان ماا يي ااب  اانع ةات، وياق  اد باال رجج السياسب، ويثير قلاق مان يهسهام أمار هاه  ال ارا

 .(2002 مصطفى،  اخ جاة البدي  اأفض فل 

 يلل: ام  وأسباب ذلك

 السشكالت بدقة.اأهداف أو  يلى تثديد  س دةةدم الي -أ 

 يدم الس دةة يلى تثديد الي ائج الس وقعة من البدائ . -ب 

 ولد ين ذلك الخوففات م خه ال راة وي تعدج اأساليب واأ هءة الرقابجة يلى تصر  -ت 
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 .ةلبجالروالشك و 

 مرضل.    ير و ى يدم وضوح الرلطات والسرئولجات ومساةس ها يل -ث 

   وال كالجف و يرها.بولة كالهاتجة لصانع ال راة نفرءامات  ير الس ط واالل غو الض -م

 الس باجلة:. ضعف الث ة 3

ات راة ال ا ى اتخااذ  ال ال تشا ع يلامان اأساباب الاء رؤساوال عد ضعف الث ة والوفا  باين الساديرين 

  ث ااق الي ااائج الو   هااالبها فايليمشااو   راا ةوتثساا  مراائولجة إ ااداةها وإذا  اادةت فإنهااا تكااو  فاال إطااا

 .(2002 أيسد،   وةالسر 

 القرار  اتخاذنظريات 
إلتتو ع تتس ا  تت   إنـتت  ييا تت   ـتت   إال ،القتترا  ا ختت    ةآلجااالنظريتت ف ـمتتتي  امنـتت  ـتتت   ف تتمر  اختلفتت  

 :النظري ف أارز هذه  عمن ،القرا  ا خ   ا    اة ل يلاة 

 :( nSimoHerbert ,5019) لهيربت سيمون  رارلقا اتخاذفي  الكالسيكيةالنظرية  

"، Fayol و"فاايول Taylor"وأهاام ةواجهاا " تاايلوة، تسثا  أول الساداةس الفكريااة فال يلااام القجااجة وأقدماااها

يادة  اف راضاات وت اوم يلاى ، الثالاييجاات مان ال ار  الساضال وساجت مفاهياام هااه  اليظرياااة ي اى أواخااار

 تكلفاااةأهاااداف السؤسراااة بأقااا   ل ث ياااق ةنجاااي ال ت برااالوكجا  اااوم  ةمؤسرااا أ  ال ائاااد فااال أي مااان أهسهاااا:

ال ال  الع النجاةمبادأ الكفا اة يلاى نشااطات السؤسراة  سجعهاا مان خاالل ال اراةات  وي اوم ب طبياق مسكياة.

الااهي ي خااه   الع الناالوأ  ال ااراة ، وفااق أسااس يلسجااةبعااد جةاسااة جقج ااة وشاااملة للباادائ  الس ايااة  ي خااهها

تخ لااااف  الع النجاااةوأ  نرااابة  أهاااداف السؤسرااااة. ق ياااتثفاااال بااادائ  لتثديااااد أفضااا  اال ااااجة يلاااى  الفااارج 

لاااها سااااسيل هاااااه  اليظريااااااة ، والوقااال الاهي ي خااه با  ال ااااراة،  ال راة  بإخ الف الثالة أو السشكلة موضوع

 (.2010 موسى،  االق صاجيالر     بإنسااااوذم
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 :(1Elton Mayo ,930) مايوإللتون  النظرية السلوكية

 واتخااهت   ،خسراااييجات ال ار  نفرااا وساااجت ي ااى، اجات ال اار  الساضاالرية فااال ااالاياياااليااظظاااهرت هاااه  

ويسلال يلاى تالفااال  ،ال اراة أساساا لهاا اتخاذ الكالسجكجة فل   ال ااال و هل إلى اليظاااريااة  االن  اجات مااان  

 فاااااال هااااااها الس ااااال كالساااجكيااااااةة الااااااريظااااااال تاابياااااا ها اليوالسفاااهيااااااام ال ا االف راضااااات  لااااي ص فاااال اااااااوانب ا

 (.2002البدةي،   

 ليظريااااااااة أفكاااااااااة اماااااااان ةواج هااااااااااه   كاااا وقاااااااادم ، Owen)  أوياااانو  ،Follett)  فااااااااوليل ماااااااااان ةواجهااااااااااا 

يلاى أ  سالطة  ، وةكاءواال اراة تخااذ اباإلجاةية السرتبطة  وإسهاماتاا  فال م اال تطوير السفاهياام القجاج ة و 

وأنا  ماان ، الس خااه وتيفيااه  وإنساا مان قباول السرؤوساين لل اراة شخصا  بااع منيت ال راة ال  اتخاذ ال ائد فل  

  يااااار  والعواماااا ،ال اااااراة اتخاااااذ رة فااااال السااااؤا (اإلساااا راتج جة  باااااين العواماااا  السهساااااة الضااااروةي ال سييااااء

 كفاي ا يلاى  وياة أماما  إلخ جااة جلاياللبادائ   سجعهاا السطر رفض اقراة ال ائد با     كو   وقد   ،اإلس راتج جة

 (.2010، الف ل 

 :(Fred Fiedler, 1967)لفريد فيدلر  الموقفيةالنظرية 

ة تسثاا  يااد وا طري ااة دة م شااألبة ولااهلك ال يو ااد لجااة مع اا عااد يس راةأ  اتخاااذ ال اا اليظريااة تع باار هااه 

لهااا الفاارج وتيويهااا فسااا  صااالح   عااار  اقااف ال اال يو تعاادج السلراابب فاال ذلاااك هااو او  راةتخاااذ ال اايسلجااة ا

 .(2006 اإلمام،  سوقف ال  صلح آلخرل

بشك   ة  راذ اللبيئجة ال ل تؤار يلى يسلجة اتخاا وأ  ساعجة الأو ا إضافة ل أاير الثالة الو دانجة  

انل  أو الو د  لاالنفعال إضافة لهلك فال انب  ،راة يلى قثجطة بالفرج السئة أو بآخر فالك   علم تأاير البي

ال ل تل ل بظاللها يلج  وهها ال انب   ت اسثجطة ب  أو يرب السؤار نرا  ي بدل يرب البيئة الل اإلف
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وقد  مباشر،ولو بشك   ير  ري ة ماالس االت بط ت اإلنرا  فل مخ لفراةالخاص يلى قل  أار  ا

 . (2009، جةويش  ر من السواقفكثيفل تثدج تو ه  

mMichael Allingha ,) لميشيل ألينجام لعقالني(يار ا)االخت  ر بال مجازفةنظرية االختيا 

1998) : 

مثكاااات  يلاااىًا  سااااج ضااا  اياأف   ا ر   الفااارج   اااب أ   خ ااااة البااادي  الاااهي يااااليظرياااة أ اااوهر هاااه  

ها الابعض ومان اام ضالسياافع مرا  لة يان بع أعاة  سكان أ  ت اء يياب أ  السيف،  ةازفم   السيفعة جو  أي

يئجااة ة يلااى أ  تغياار الثا ااات الب  اليظريااهااه كااد وتؤ ، السيفعااة الكلجااةت سجعهااا مااع بعااض ل ث يااق   سكاان

 غييارات ال أو وذلك لسراايرة هاه  ال  لباات  راةخه ال قب  م  باالس  ابات من   ر ديل مرونة  ،وم طلباتها

ةكءت يلى االث ييا ر أساسجة، هال: ييصار الفعا  الع النال السسكان الاهي و ،  ومثسر  ابلبشك  إ  

وييصاار االي  اااجات الع النجااة  ة، ميطقجااة، اق صاااج ة،..(،ءيائجااأنااواع السثاادجات  في تراا وفى فجاا   سجااع

 عل ااة بالعالقااات الرااببجة، وال اال تثاادج ن ااائج السراااةات السخ لفااة لألفعااال، ااام ييصاار ال رتيااب الااهاتل الس

ام وا هاال واليظريااة بشاك  يا ،ات السخ لفاة لألفعاال مراا سدا مان ترتياب الي ااائج الس وقعاة لخجاةاتيااللسرااة 

عيادما ن ثادث يان االخ جاااة الشخصال ال ال ساايلر فساا تارا  أناال فلار م ماان أهسي هاا، ى ايلا اً كبيار  ن اداً 

ل باليرابة لاك يارا  م  سعاك السثاجس  يار اخ جاة ي النل يرا   يرال  ير ي النل، وما تع  اد أنا  ي النا

 .(2010 موسى،  لي الن

 : (Bloom, 1966)لبلوم  كمية المتدرجةاالنظرية التر 

 ىأة ي يياب وذم الع النال ال  لياد الاهي و ا  ان  ااجات لليسا (Bloom  مبلاو   ع هاه  اليظرياة إلاىر ت

 مو وت ااواقعال,  ع النجاة الكاملاة هاها أسالوب  يارهي  ف ار  الالات ااة أ  اأسالوب العلسال فال اتخااذ ال ار 

, جااً ة  ءئياد السشاكلإيااجة تثد  ب ة ييب ت مراال راةات خاذ الهه  اليظرية يلى االس فاجة من الخبرة فل ات
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ماع  يا م  سعهاا سااب اً  سعلوماات ال الاظ بالاالي فا ال ديادة فيهاا, كساا يا م  يد يلاى ال واناب ر ال ثد فج  ص

 .(2010الف ل،   السشكلة ال ديدة ت علق ب وانب  مات ال للو لسعة اإضاف

 : (Etzioni, 1968)إلتزويني  تلطمسح المخلنظرية ا

 ل ائسااة يلااى فرضااجةد ااة ال  ليةسااة اهي ان  ااد السد لااا (Etzioni  تءيااونلإوييرااب هااها اليسااوذم إلااى 

شااااملة  وفثصاااها بطري اااةات وتولياااد البااادائ  لوماااثدياااد السشاااكلة و ساااع السعالرشاااد الكامااا  مااان خاااالل ت

ا ل ظا  مافامسكان  ةشاد  يار راةيرى  ايب هها اليسوذم أ  اتخاذ قا ا.ميهث  جاة اأمخ ا وت يجسها او

. كسااا ياارى أ  اليظريااة راقياا وي ج يااو ماان ق لبيئااةة ومااا تضااع  اجاالامث ةات  عانجاا  الفاارج ماان ياادم اماا الال قااد 

ال  كسجااة الس دة ااةرالااى أ  اليظريااة ال ك إكااهل ، وأشاااةل فا ااي الغ فاال تركيءهااا يلااى  سجااع اال  ليد ااة تباا

ظرياااة يااا م مااان خاللهاااا االه ساااام ح نر ق ااااساااة  ءئجاااة و ةاج  وال تااادةس إال ، لبااادائ  السهساااة ف اااسا إالول ت ياااا

أفضاا  لباادي  اخ جاااة اا ه  اآلااااة بال فصااي  وم اةن هااا اويم هااوت ااو  ،لبجةاإل  ابجااة والراا باابعض الباادائ 

 ميها.

يياااب  نة مااااليظرياااة ال  ليد اااع بعاااض الخصاااائص  لس أنهاااا ت سااا  بالسراااح السخااانظري اااساااسيل و 

ة ااابدي  وت ويم هاه  اآل اآلااة الس رتبة يلى ك  عسة البدائ  السهسة بال فصي  ومرح  سجةااه سامها بد 

يياب تركيءهاا يلاى يادج مان  كسجاةراال  ل مطالاب الطري اةراياس الوقال توفال نفا  اة.قجج  زا يطائهاا أو إ و 

 .(2003، الء ولو  الء ول  لسهم ميهاي ا، أثدوج من البدائ م
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 راسات السابقة: لد: اثانيا 
ال الدةاسات  البايثة م سوية من  قرتياولل  وقد  الدةاسة  بسوضوع  العالقة  ذات  بايثة  الل  اماب ة 

لهاساجةاى  إلب  رجسها   ي ريى  ي ى  زمانجا  وترتيبها  وأ يبجة  يربجة  الدةا  ت  ن ائج  ما  م اةنة  مع  سة 

، وبربب ندةة الدةاسات ال ل تطرقل إلى ال فكير ال أملل لدى السرشدين، اسات الراب ةتو لل إلج  الدة 

إلى    ل أت ف د   ال ل  البايثة  الدةاسات  السرش  ل بأشكاال فكير    بثثل اس خدام  لدى  كسا  دين،  السخ لفة 

 : وهل كال الل ال فكير ال أملل لدى السعلسين والطالب بثثل ل ل تطرقل إلى الدةاسات ا

 التأملي: فكير الت ة بالدراسات المتعلق

ال فكيار ال ثليلال ال عارف إلاى إياداج برناامج تادةيبل ل يسجاة مهااةات   (2017)  هدفت دراسة محمود

كااة العربجااة الرااعوج ة، وتكوناال الطالبجااة بالسسلرشاادة اةسااة ال أملجااة لاادى السوقجاااس أااار  فاال تثرااين السس

( مرشدة طالبجة، واسا خدمل البايثاة مقجااس السساةساة ال أملجاة، وبرناامج تادةيبل 19ييية الدةاسة من  

ًا فعااااًل فاال البرنااامج ال اادةيبل كااا  لاا  أااار ل يسجااة مهاااةات ال فكياار ال ثليلاال، وتو االل الدةاسااة إلااى أ  

إلاااى يااادم و اااوج فااارو  ذات جاللاااة ، كساااا تو ااالل الدةاساااة ى السرشااادات جاااة لاااد ة ال أملتثراااين السساةسااا

فال ال طبياق البعادي بعاد ال ادةيب يلاى مهااةات إيصائجة فال مرا وى السساةساة ال أملجاة باين السرشادات  

 سيوات الخبرة لديهن. ال فكير ال ثليلل تعءى إلى م غير

 ويالق ا  اإل  اابل ر فكيالا مرا وى  عارف يلاىلاى ال هادفل إ اساةة ج ( 2017) شِمران ى أجِر و 

 بيااء  ارى  البثاب  أهاداف ول ث ياق ال رباويين السرشادين لادى السهيال والي ااح وال أهيا  والعسار سبال ي

مقجااس  الباياب  تبياى ياين ( فالHamfrize ,2004  نظرياة يلاى اي سااجاً  اإل  اابل رال فكيا جااسقم

 ومرشادة مرشاد  (100) مهااقوا ةيلاى يييا السقجاساين طباق ( 2006 د،شاه( د أيا الاهي السهيل الي اح

جاة ترب مديرياة الاى ال ابعاة يداج اةإلوا والس وساطة االب دائجاة الساداةس مان وماديرة مادير(100)  لكوكاه 
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 اإل  اابل، وإ  ال فكيار مان يالجاة بدة اة ي س عاو   ال رباويين أ  السرشادين  الي اائج أظهارت  ةديوانجالا

 باين ا  ابجاة جا اةتباط يالقاة سهيال، وهياااللا  ااحالي مان يالجاة بدة اة و  ي س عا ويين ربالا دينالسرشا

 السهيل. والي اح وال أهي  وال يس والعسر اإل  ابل ال فكير

أسااليب ال فكيار لاهوي اإلقيااع اال  ساايل مان مرشادي   ال عارف إلاى  (2014وهدفت دراسة الكارضِي )

الو اافل فاال ساايهج البايثااة ال واساا خدمل ، مثافظااات الفاارات اأوسااسفاال  ومرشاادات السااداةس الثانويااة

ياان أساااليب ال فكياار الرااائدة لاادى السرشاادين ال ربااويين ماان ذوي اإلقياااع اال  سااايل، ول ث يااق الكشااف 

 وتكااو  بياااء مقجاااس لإلقياااع اال  سااايل لاادى السرشاادين ال ربااويين، بثااب يساادت البايثااة إلااى أهااداف ال

سا عسلل البايثاة واخرين، اع اآلوإقي ،اإلقياع الهاتل  :توزيل يلى م الين هسا  ،ف رة  (46 من  السقجاس  

( والاااهي  كشاااف يااان خسراااة 2010 ،مااان  مثرااان والسعااارب (، 1982 ،مقجااااس  هاةيراااو  وبرامراااو  

ل، أسااااليب لل فكيااار هااال: أسااالوب ال فكيااار ال ركيبااال، وأسااالوب ال فكيااار السثاااالل، وأسااالوب ال فكيااار العسلااا

امهاااا جاساااين يلاااى ييياااة قو السق طب ااال البايثاااةو لاااواقعل. وأسااالوب ال فكيااار ال ثليلااال، وأسااالوب ال فكيااار ا

كاااربالء( للعاااام  –بابااا   –الي اااف  -مرشاااد ومرشااادة فااال مثافظاااات الفااارات اأوساااس  الديوانجاااة  (400 

باإلقيااع اال  ساايل.  ي س عاو  السرشادو  ال رباويين  وتو لل الدةاسة إلى أ ،  2014-2013الدةاسل  

وع اليا ى ييية البثب تبعا لس غياريل لد فل اإلقياع اال  سا اً إيصائج  ةجالفرو     كسا أظهرت يدم و وج 

 11 تبعاا لس غيار مادة الخدماة ولصاالح إيصاائجًا  ة  جالو إناث(، فل يين يو د فر   –اال  سايل  ذكوة

 أسااااليب ال فكيااار ال ااال  فضااالها السرشااادو  ال ربوياااو   اأكثااار إقيايااااً  وتو ااالل إلاااى أ ساااية فاااأكثر(. 

يلاال، أسااالوب ال فكياار السثاااالل، أسااالوب كيااار ال ثلال ف ل، أسااالوب  فكيااار ال ركيباا( هااال أساالوب الا  ساعجاااً 

ال فكير العسلل، أسلوب ال فكير الواقعل يلى ال والل، أماا أسااليب ال فكيار السفضالة للسرشادين ال رباويين 

عسلال،  اأق  إقيايا ا  ساعجا( هل أسلوب ال فكير ال ركيبل، أسلوب ال فكير السثاالل، أسالوب ال فكيار ال
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 ة  جالااو فاار وتو االل إلااى ياادم و ااوج ال فكياار الااواقعل يلااى ال ااوالل.  لاال، أساالوب ل ثليأساالوب ال فكياار ا

 إناث( فل اإلقياع اال  سايل، وأساليب ال فكير. -تبعا لليوع اال  سايل  ذكوة إيصائجاً 

لل لادى أمل فكير ال ا ساعجة ويالق ها باالى القجم اال يال عرف    إلى  (2013)  الثقفيهدفت دراسة  و 

هااه   ة الطااائف، وتكوناال يييااةوالعاج ااات فاال  امعاا سجاااً الس فوقااات اكاج   ااةة الخا ربجاالاراام ت قطالبااا

س ى الطالبااات مقجااايلاا طبااق( ياج ااات وقااد 177( م فوقااات و  56طالبااة ماايهن  ( 233الدةاسااة ماان  

 Eysenck & Wilson Reflectionsأملل اليءناك وولراو    اللقاجم اال  ساعجاة ومقجااس لل فكيار ال

Scale, 1991).  ائجة بااين الطالبااات ج فاارو  ذات جاللااة ايصااو ااو  إلااىأشاااةت ن ااائج هااه  الدةاسااة  د قااو

الح يثاة لصااو  واإلل عل اات يلى مقجاس القجم اال  ساعجة فل ك  من م الس فوقات أكاج سجا والعاج ال

 لثة والساااوجةياااة الصاااااطسو و  ذات جاللاااة ايصاااائجة فااال م ااالل الر الطالبااات الس فوقاااات، ويااادم و اااوج فاا

العاج ااات يلااى الس فوقااات أكاج سجااا و يصااائجة بااين الطالبااات إس الكلاال، و ااوج فاارو  ذات جاللااة جاااسقوال

ة اةتباطجااة بااين ، ياادم و ااوج يالقااكلاالال ياار ال ااأملل ولصااالح السواطيااة الصااالثة والسقجاااسمقجاااس ال فك

 فكير ال أملل.  القجم اال  ساعجة وال

ال ااأملل ويالق اا   ى ال فكياارن مراا و ياا شاافالكفل إلااى يااب هااد ساا   يةاج  (2013)ربابعِِة أ اارى و 

البل ااء.  الثاانل لل سياء فال مثافظاةفل مداةس السلك يبادهللا   سوهوبينة لدى الطلبة الكفا ة اال  ساعجبال

 Eysenck & Wilson  ،( طالبااًا وطالبااة. اساا خدم البايااب  350سااة ماان   االدة راج فااأتكااو    وقااد 

Reflections Scale, 1991) الاهي يارب مان قبا  بركاات "   نك وولرو ل "أيء  لأملال ر مقجاس ال فكي

  :سااااة كال اااااللاة ييياااة الد  راج مراااا وى ال فكياااار ال اااأملل لاااادى أفاااا أ  ةساااةاوأظهااارت ن ااااائج الد (،  2005  

 %( كاا  لاديهم مرا وى م وساس 8.57، و  فال ال فكيار ال اأملل عكا  لديهم مرا وى مرتفا%(  87.43 
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أشااةت الي اائج إلاى  ملل، كساار ال اأال فكيل ميخفض ف  وى مر هم%( كا  لدي4و    أملل،فل ال فكير ال

 ة.اإلناث م اةنة بالهكو  ملل كانل أيلى لدىمر وى ال فكير ال أ أ 

ى ال ادةة يلاى ال فكيار ال اأملل فال ى الكشف ين مر و لإهدفل  ال ل  (  2011)  األستاذ  راسةفي دو 

لسريلاااة ال علجسجاااة فااال ا ساااات م للسهفياااههيتهاااا معلسااال العلاااوم يياااد ال علجسجاااة ال ااال يوا ه ت الالسشاااكيااا  

ال علجسجااة، ال علجسجااة والسؤهاا  العلساال والسؤسرااة  اايس والخباارة رات كاا  ماان الغياام  ساسااجة فاال ضااوءاأ

ريلاة سفل مداةس الثكومة ووكالة الغوث فل الالعلوم العاملين   لسهه  الدةاسة يلى معل راء  واق صر إ

يياة يشاوائجة براجطة ، ف م اخ جاة يفظات  ءةسثا اسع بوال نملرابع والثاالصفوف ا العلجا فل  اأساسجة

ا، كساااا تااام  20   بيرااابة ( مااان السعلساااين والسعلساااات أي 108ساااة بلغااال   م  ساااع الدةا مااان %( ت ريباااً

  ههاا معلساو العلاوماكير ال أملل السكو  من تراع مشاكالت تعلجسجاة يو مر وى ال ف  اخ باة قجاس  اس خدم

 ر ماااان خااااالل ال أماااا  فاااالال ااااأملل الااااهي ظهاااا ل فكياااارى ادةة يلااااال اااا ى و الدةاسااااة إلااااى أ  مراااا  ل لو ااااوت

 سهساااات ال علجسجاااة   ااا  يااان السعاااادلوا ههاااا معلساااو العلاااوم يياااد تيفياااههم للربوياااة ال ااال يالسشاااكالت ال 

 (.% 70االف راضل   

 ال فكيار ول يسلجةشاف تصوة السعلسين ي إلى تثديد واك(  (Vacle, 2009لفيك دراسة وهدفت

أو  معهامم ابلاة إ اراء اةس الس وسطة من خاالل السد من لسًا مع  (18   ةاسة يلىالد   طب ل   ، وقد ال أملل

 ابراتهم ل لك اللثظات ال ل شاعروا بهاا ييادمل خال عطوا و فًا طوياًل من خ  ، بثيب ين طريق الك ابة

الل ات، اك شااف ماان خااالبجاناا ى أساااس تثلياا لااليشاااط ال علجساال. "يوا هااوا طالبااًا لاام  فهاام شاايئًا خااالل ا

الراساخة لادى   فهم ين تلك اللثظاات أ  هيااال بعاض االسا راتج جات وقراءة و   الت مع السعلسينلس ابا

تصاوةات السعلام،  ةبين والسعلسين من خاللها تثديد واس كشافالسد   السعلسين لسياقشة الطر  ال ل  سكن

خاااالل يئًا ال  فهساااو  شااام طالبهااادى اال لثظاااات لاااباااأ  هياااالسعلساااين  بااااي رافت علاااق خا اااة تصاااوةات 
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ل ااااات ال اااادةيس مراااا    راتج جات هاااال مااااا يلاااال: "تصااااسجم الاااادةوس"، "تثلياااا  يهااااه  االساااا ال علجسااااات.

والخجاال". وباين الباياب أ   والثراابات الثكا اات الخجالجاة االخا الف فالبجاة يبالفيديو"، و "الك ابة ال  ر 

أ  مثااا  هاااه   وذلاااك والباااايثين والساااربين،ن ن أمااار مهااام للسعلساااييكشااااف تصاااوةات السعلساااتثدياااد واس 

ثياار ماان اأيجااا   سكاان أ  تضااجع هااه  و  بسثابااة السثفااء لعسلجااة ال فكياار ال ااأملل، فاال ك صااوةات تكااال

 .و وجة باس سراةها منالعسلجة، مع أ

 ,Mahardaie, Neville, Jais, and Chanونيفل وجاس وشان )  رديلمها  دراسةهدفت  و 

 لطلباة الاهين يدةساو  فال بيئاات أملل باين ار ال ايات ال فكياو  رو  فال مراال عرف يلاى الفا  إلى(  2007

ل ى يا  السشاكالت، وقاد تكونالسف اوح يلابيئاات الا علم ا الاهين يدةساو  فالتعلجسجة ت ليد ة وباين الطلباة  

يدةساو  فال  افوف تعلاجم  لبة السريلة اأساساجة مسان( طالبا وطالبة من ط56 ييية هه  الدةاسة من  

وقااد اشاااةت  ( طالبااا وطالبااة،54  ريبجااة ماان   سويااة الل السفاال يااين تكوناا ويااة ضااابطةت ليد ااة كس س

لل كانال يصاول مرا وى يلى مقجاس ال فكيار ال اأمالضابطة  افراج الس سوية  أ  اس  ابات   إلى  الي ائج

 ،أماا للس سوياة ال  ريبجاة ،فال ال رتياب اأخيارفال ياين  ااء مرا وى ال أما  هم يلى ال رتيب اأول، الف

رو  كسا بييل الي اائج و اوج فا ،ي جاجيتيب اأخير  اء مر وى العس  االال ر   اء مر وى الفهم فل  د  ف

ويات الفهام  سوياة ال  ريبجاة فال مرا ولصاالح الس ،جع السر ويات  ين فل  سجا بين الس سويئجالة ايصا

  .اجيح الس سوية الضابطة فل مر وى العس  االي جاقد ييب كانل الفرو  لصالوال أم  الي

لادى طلباة  را وى ال فكيار ال اأمللمجةاساة هادفل إلاى تثدياد الفارو  فال (  2007)  الشِكعة  أجرى و 

يييااة مكوناا  ات، نااوع الكلجااة، ال اايس والسراا وى الدةاساال، وتكوناال لس غياار  ، تبعاااً نااابلس ة/يجااالي ااح الوط

ن اااائج  ت ة أشااااك وويلراااو ( و نجااافكيااار ال اااأملل  ايء مقجااااس ال تااام تطبياااق ( طالباااا وطالباااة، و  641مااان   

ت اساالوةيوس والدة  فكيار ال اأملل، لادى طلباة البكاالفارو  جالاة إيصاائجا فال مرا وى ا وج و لى ة إالدةاس
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ن طلبة البكالوةيوس والسا ر ير ، ولصالح طلبة الكلجات اإلنرانجة، وبيي اح الوطيجةمعة الفل  ا  العلجا

 لل يس. اتبعيسا لم تكن الفرو  جالة إيصائجا  ر ير، بيطلبة السا ولصالح

 الاهاتل ال أما  تاأاير معرفاة ل إلاىجةاسة هدف (Lyubomirsky, 2002) كييرسومليبوأجرى 

 دةرشاوم مرشد  (160) من نةمكو  ييية يلى السشكالت، ي  يلى وال دةة ال فكير اإل  ابل فل السركء

 ال فكيار وباين السركاء الاهاتل ال أما  باين يالقاة ج إلاى و او  ةالدةاسا خلصال  وقاد  اأمريكجاة الوال ات  فل

 قاد  الرالبل ذوي ال فكيار ال رباويين السرشادين إ  ائجي اال بييال  كساا ال رباويين، السرشادين لادى لاإل  ااب

 ال فكير بين  وهرية يالقة ج و و  يلى ئجي الا جلل  كهلك .السخ لفة السشكالت  لث  أق  فايلجة أظهروا

 هكوةلا نم أيلى مر ويات  أظهر   قد  السرشدات  أ  أي اإلناث  لسصلثة يسال  غير مو  ال لقبل و الرل

 وال لق. الرلبل ال فكير فل

 عارف إلاى العالقاة باين البثاب اإل رائال لاجةاسة هادفل إلاى   (Kraft, 2002) كرافت كما أجرى 

  ب تساال م ابل اا  إ رائاال، يياالسعلاام   ااوم بعساا ن جةاسااة يالااةلل، وهاال عباااةة يااة ال فكياار ال ااأمومساةساا

  ااالل و تلسااادة سااا ة أشاااهر، و شاااهرية   ابلاااةاااام أ ريااال معااا  م م، 1999مااارات خاااالل شاااهر يونياااو  أةباااع

ائال، والبثاب اإل ر  اةسة ال فكير ال أملل للسعلممس نبيالدةاسة إلى ن ائج يديدة أهسها و وج يالقة قوية 

وتثليلهااا و ال فكياار ومااات السعل ة و سااعلجااات إن اااز البثااب اإل رائاال، بدقااة الساليظاايس بطاال ييااب اةت

م يلاى يان مراايدة السعلا الوالثاواة، هاها فاضً     صااءاالس نشغال بعسلجات   ، واالال أملل فل الفرو 

 الربس بين اليظرية وال طبيق.  و تمااخ جاة ات اهات ، وت ديد معلو 

العالقاة باين  ال عارف إلاىهادفل   (Marques and Vierira, 2002 ) وفيِرا ماركوس وأجرى 

فااال الساااداةس  معلساااين( 7  مااانييياااة  أ ريااال يلاااىالسهيجاااة يياااب  ساااةة وير السساال اااأملل وتطااا ال فكيااار

معهام م اابالت  ل ( مشارفين  اامعيين أ ريا5هيئة تادةيس بال امعاة، و   أيضاء  ني( معلس3 الثانوية و  
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سث  أيد ة ويعس  يلى تثرييها، ويبالسساةسأملل يرتبس ال فكير ال أ   فرج ة و ساعجة، تبين من خاللها

 ء السعلم.ير  وجة أجامعاي

 :  قرارلالمتعلقة باتخاذ سات ا الدرا

 والعالقاة ال رباويين، السرشادين  لادى  ال اراة  اتخااذ :  يلاى  ال عارف  إلاى(  2016)  طعمِةهدفت دراسِة  

 ات،الاااه  وتيظاااجم البياااائل اإلجةاال باااين االةتباطجاااة القاااةالاااهات، والع وتيظاااجم ال اااراة اتخااااذ  باااين اطجاااةةتباال

ال راة،  اتخاذ  يلى البيائل لإلجةاال بؤية يال البيائل، وال دةة واإلجةاال راةال   اتخاذ   بين  االةتباطجة  والعالقة

 مرشااداً  (400  ماان اأساسااجة البثااب  يااةيي وتكوناال . ال ااراة اتخاااذ  يلااى الااهات  ل يظااجم ال يبؤيااة دةة االوا

 العاارا  مثافظااات  ماان مثافظااات  ساال  نوماا العشااوائجة الطبقجااة بالطري ااة اخ جاةهااا تاام ين،تربااوي ومرشاادة

 ماوزيين ومرشادة مرشاداً  250 مان اليهاائل ال طبياق ييياة وتكونل  إناث، (200و   ذكوة  (200   وبواقع

 يلاى السع ساد ( 1428  للع يبال  اراةلا اتخااذ  مقجاس  اأجوات،  من  البايب   واس عس .  السثافظات   ب ري

 اأسالوب  ياةنظر  السع سد  الهاتل ظجم يال مقجاس واس خدم الع النجة،(  (Max Feber فيبر سماك نظرية

 جةاالإللا اخ بااةا الباياب  أياد  كساا (Higgins & Kruglanski) مان والسعاد ( 2009  سوساوي لل السايظم

 Von) هيرماااا  فاااو   هيرماااا  للعاااالم أساااف  – أيلاااى – السباشااار  يااار اإلجةاال نظرياااة وفاااق البياااائل

Herman, 1892).  راة واإلجةاال ال ااذ ةتباطجاة مو باة باين اتخاالي ج ة بو وج يالقاة ا إلى    و ال تم

ة بااين اإلجةاال باطجااتة يالقااة ا الااهات وو ااوج ن اتخاااذ ال ااراة وتيظااجم يباا طجااةتبائل، وو ااوج يالقااة اة البيااا

 البيائل وتيظجم الهات.

ل للسرشادين اليفرايين اين الهكاء اال  سامعرفة العالقة بي  إلى(  2014)  لظفيري اة  سدراكما هدفت  

جولاة لاجم فال ل عواة يين فل وزاةة ال ربجا( من السرشدين اليفر173اسة  واتخاذ ال راة وبلغ ي م ييية الدة 

اذ ال اراة خاومقجاس مهااةات ات ،س الهكاء اال  سايلمقجاباإل ابة ين  ةسالدةا ييية أفراج قام و .  الكويل 

رية  الصااد  والثبااات( أ اارا  هااه  الرااجكوم صائصااهسا  ااق ماان خا وال ثاللااهين قااام البايااب ب طويرهساا
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الاهكاء  ييية الدةاساة يلاى مقجااس ج فراأين من ت ديرات السفثو ئج الدةاسة بأ   فل ن اوقد كشالدةاسة.  

يلاى مقجااس مهااةات اتخااذ  ةديرات السفثو ين من أفراج ييياة الدةاسال يالجة. وبأ  ت نااال  سايل ك

ن جاللااة ايصااائجة ييااد مراا وى الداللااة االيصااائجة بااي باطجااة ذات يالقااة اةتوتو ااد الجااة، ال ااراة كاناال ي

 ةلاا تو ااد فاارو  ذات جالالو السرشاادين اليفراايين.  ىد اة لااايل ومقجاااس اتخاااذ ال اار مقجاااس الااهكاء اال  ساا

مقجاااس الااهكاء اال  سااايل لاادى السرشاادين  ى وى الداللااة ل  ااديرات افااراج الدةاسااة يلااايصااائجة ييااد مراا

فاارو  ذات جاللاااة السؤهاا  العلساال، وساايوات الخباارة الوظجفجااة، تو ااد ت ال اايس، و عااا لس غيااراين تبليفراايا

ال اااراة لااادى  ذ ايلاااى مقجااااس مهااااةات اتخااات افاااراج ييياااة الدةاساااة ار   ااادية يياااد مرااا وى الداللاااة لايصاااائج

 ة.جرشدين تبعا لس غير سيوات الخبرة الوظجفالس

ن فال ال راة لدى السرشدين ال ربويي ال عرف يلى مر وى اتخاذ   إلى  (2013)  زاحوق دراسة    سعتو 

الفعلجااة ماان لدةاسااة ييااة اوناال ياال  ساعجااة، وتك الااهات والسراااندة ايلجااةماان ف الق هااا بكاا فلرااطين، وي

ل العاااام الخاااس مثافظاااة ةام هللا والبيااارة وبيااال لثااام والخليااا  ( مااان السرشااادين ال رباااويين فااال ماااداة 120 

. ة العشااوائجة يرااب م غيااري ال اايس والسثافظااةبقجااطالة العييااة ، اخ يااروا بطري اا2011/2012الدةاساال 

 ااءأين اأول ميهااا وناال ماان نة تكماان خااالل اساا با لبجانااات و سعاال االساايهج الو اافل اتبعاال الدةاسااة و 

جس فايلجاة الاهات، ياالثانل فشس  م ايجس الدةاسة الثالااة وهال: م ا  معلومات يامة ين السر  يب، أما

ات ة اةتبااط ذ و اوج يالقا إلاىوتو الل الي اائج ات. تخاذ ال اراة اة، ومقجاس اال  ساعج ومقجاس السراندة

ساعجااة لاادى السرشاادين ال ربااويين ييااب ة اال  سراااند هات وجة ااة الفايلجااة الاابااين جة ااة يصااائجة لااة اجال

اتخااذ ال اراة، يياب  اعجاة وجة اة  سالا( وبين جة ة السراندة 0.69م  اةتباط بيرسو   معا  بلغل قجسة

الااهات  لجااةاط بااين جة ااة فاي، وو ااوج يالقااة اةتباا(0.68تباااط بيرسااو  بييهسااا  ة بلغاال قجسااة معاماا  اال

كساااا أشااااةت ن اااائج  (.0.61تبااااط بيرساااو  بييهساااا  االة مااا  معاة قجساااال اااراة، يياااب بلغااال  وجة اااة اتخااااذ 

تخاذ ال راة لدى السرشادين والسراندة اال  ساعجة وا رو  فل جة ة فايلجة الهات يدم و وج ف  إلىةاسة  الد 
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جا فاال للسرشااد جالااة ايصااائ لساالالعتعااءى للسؤهاا  الفاارو  ال اال يين تبعااا لس غياار ال اايس، ولاام تكاان و ال رباا

د جالاااة فااال جة اااة لرااايوات الخبااارة للسرشاااالفااارو  ال ااال تعاااءى ييساااا كانااال ة، باعجااا  سالة اجة اااة السرااااند 

باااخ الف  ة ااة اتخاااذ ال ااراةات، أمااا الفاارو  هات، ولاام تكاان كااهلك فاال ج لااااندة اال  ساعجااة وفايلجااة السراا

لااهات وجة ااة اتخاااذ الغااوث فاال فايلجااة ا الااةوك لصااالح مااداةس جالااة ايصااائجاطبجعااة السدةسااة ف ااد كاناال 

 اال  ساعجة. لة فل جة ة السراندةالفرو  كافجة للدام تكن هه  سا لبييات اة ل ر ا

ك  مان فايلجاة الاهات بجةاسة ال دةة يلى اتخاذ ال راة ويالق    إلى (2011)  مصبح  دراسةوهدفت  

  ،ات  اااءةل الساااداةس الثكومجاااة بسثافظاااين ال رباااويين فاااييياااة مااان السرشاااد  لااادى والسرااااندة اال  ساعجاااة

وبين فايلجة الاهات لادى  راةدةة يلى اتخاذ ال يالقة اةتباطجة بين ال قة اةتباطجة  الي وج  من و   وال ث ق

دم مقجاااس يهج الو اافل  ال ثليلاال واساا خساادةاسااة،  واساا خدم البايااب الل ربااويين ماان يييااة الا سرشاادينلا

 فظاات الثكومجاة فال مثا  سجع مرشدي ومرشدات السداةس بانة يلى س( ييب طبق اال1999يبدو   

ئجا اصايصال أهام الي اائج بو اوج يالقاة اةتباطجاة جالاة إ( مرشدا ومرشادة وتلخ393يدجهم    البالغ ءة و 

ةة  اد ات وو وج يالقة اةتباطجة جالة إيصائجا باين اله ال دةة يلى اتخاذ ال راة وبين جة ات فايلجة البين  

 ة ات السراندة اال  ساعجة.ال راة وبين ج يلى اتخاذ 

ل مان شاأنها أ  ال ا الس ااالت  إلاىل عارف ا (chikeung, 2008) يونِ تشِي كدراسِة هدفت كما 

 خدم الباياب السايهج الو افل، ساال السعلسين فل اتخاذ ال راة، يياب اري السداةس يلى اشرايد ترايد م

 ،ا( معلسا335( مدةساة اانوياة، وشاسلل العيياة  20ج يلاى  نج كاونفل هو   ت الدةاسةيق ا راءاوتم تطب

 لفاااعلساااين  فضااالو  اشاااراكهم الدةاساااة إلاااى أ  الس  ااالل وتو ل ساااع البجاناااات. أجاة واسااا خدم االسااا بانة كااا

ن فااال جة وم اااال اإلجاةة وإ  اشاااراال السعلسااايساااساااوذم ال علجسااال وم اااال السيااااهج الدةاال اااراةات بس اااال الي

 لعس . ا بء  ابجة مؤارة فل الرضا الوظجفل واالل ءام واجةاال ي ائج ات ل  نذ ال راةااتخا
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 فكيار لاال عرف يلاى تاأاير القاجم الخلقجاة وأسااليب  إلى (2008ضيل، عبد الفة )اسدر   هدفتكذلك  

ة السيجا، االن ليءية بكلجة ال ربجة ب امع ة شألبة اللغةعلفرقة الرابيلى اتخاذ ال راة لدى طالب وطالبات ا

( طالباااة، واسااا خدمل 59 و ( طالاااب 72( طالباااا وطالباااة مااايهم  131اساااة  ة لاااغ يااادج ييياااة الد يياااب ب

( وأشااةت 1999و ساريع، باأووا ياء تعرياب  ي اوة، و  غلرا يرنبير يب ال فكيار  لاس قائساة اساثة مقجااالباي

 االساالوب الخاااة لاتخاااذ ال ااراة ولكاان بيراابة اقاا  ماان السثااافظ فاال  رساالوب ال فكيااالي ااائج إلااى اسااهام أ

 .  ل راةجوة كبير فل اتخاذ ام لهأ  اسلوب ال فكير الس ثرة والداخلل  إلى واشاةت الي ائج

الق اا  بكاا  ماان فايلجااة يو الكشااف ياان اتخاااذ ال ااراة  إلااىسااعل ة دراسِِ ( 2007،لعتيبِِي)اوأجِِرى 

 إلااىالدةاسااة سثافظااة الطااائف وسااعل ييااة ماان السرشاادين الطااالب بيلسراااندة اال  ساعجااة لاادى الااهات وا

دة لسراااانمااان فايلجاااة الاااهات وا كااا و  مااان و اااوج يالقاااة اةتباطجاااة باااين ال ااادةة يلاااى اتخااااذ ال اااراةث اااق ال 

ة الدةاسااة  سجااع السرشاادين ياايين الطااالب فاال مثافظااة الطااائف، ييااب كاناال يلسرشااد لاادى ااال  ساعجااة 

 1429-1428اساال فاال مثافظااة الطااائف للعااام الدة العااام الثكومجااة  مفاال مااداةس الاا عل الااهين  عسلااو  

وامهااا ئجة قدةاسااة يلااى يييااة يشااواال  ( مرشاادا طالبجااا، وطبااق البايااب م ااايجس هااه 452  البااالغ ياادجهمو 

الدةاساة و اوج يالقاة اةتباطجاة مو باة  ا، وكا  من أبرز الي ائج ال ل تو لل اليهاالبجاشدا ط( مر 270 

ال ااراة وبااين  اادةة يلااى اتخاااذ ( بااين كاا  ماان جة ااات ال0.01ة  ييااد مراا وى الداللاا ت جاللااة ايصااائجةذا

 يية الدةاسة. ي منجة ات فايلجة الهات لدى السرشدين الطالبيين 

الراالوال  العالقااة ماا بااين ال عاارف يلاى إلاىهاادفل  جةاساة( philibin, 2005بِِين )لف رى جِِأكمِا 

ات العامااااة القااااباساااا راتج جات العهااااا ة إلااااى ةبطفل ويسلجااااة  اااايع ال ااااراةات االساااا راتج جة إضاااااال يظجساااا

 أ  إلااى سااةةالد خلصاال او  ت الشخصااجة لصااياع ال ااراةات الخدام طري ااة الس اااباساا تاام سؤسرااات و قااد لل

ال ال كانال  السيظساات  أولهاا أ  االسا راتج جة يلجة اتخاذ ال راةات فال ة بال والب الس ع ية منهياال م سو 

 لياااة، اانياااا ا هسااة كاناال ت و اا  ل ااراةات اكثاار فايف مهااداأبطااة بتتيظاار لل ااراةات كعسلجااة اساا سراةية مر 
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الااى تءايااد  يج ؤ ب تاايياا االسا راتج جةات اة ار هسجاة فال يسليااة اتخاااذ ال اأر  ا اة فال اصاالشفافجة هال يي

 ةار فاال زيااااج أااااةكة الرؤسااااء مرؤوساايهم لهاااا بااالغ ااشاباااين العااملين و كااهلك و اادت الدةاساااة أ  م اةالث ا

 يجاةة تاااؤج إلو ال صاااسجم و ويااادة ا الءو الاااو ام  اااء اللعرفاااة و اكااا  مااان الس ال اااراةات كساااا و اااد أ فعالياااة 

 .االس راتج جةاةات فعالياة ال ار  يااجةز   اىكلهاا ال

 على الدراسات السابقة:  يب قتع
، تبااين أ  بعااض الدةاسااات كاناال يلااى بعااد اساا عرا  الدةاسااات الراااب ة يلااى السرشاادين ال ربااويين

(، 2014(، وجةاساااة  الكاةضااال، 2017 شاااسرا ، واإل  اااابل، كدةاساااة  لياقاااد أناااواع ال فكيااار اإلبااادايل وا

ال فكياار ال ااأملل   ولكاان لاام  كاان هياااال جةاسااات يربجااة تياولاال ال فكياار ال ااأملل لاادى السرشاادين، يلسااًا أ

 ,Lyubomirsky  يرسااكلليبوملعساا  السرشااد ال ربااوي إال جةاسااة واياادة أ يبجااة وهاال جةاسااة  ضااروةي 

الهاتل وال فكير اإل  ابل وال ادةة يلاى اتخااذ ال اراةات ويا  رفة تأاير ال أم  لى معال ل هدفل إ  (2002

، وقاااد اسااا فاجت البايثاااة مااان ( مرشااادًا ومرشااادًة فااال الوال اااات الس ثااادة160السشاااكالت، وأ ريااال يلاااى  

 طاة اليظري والسقجاس فل هه  الدةاسة.اإل

ال جةاساااات يدياااد ، وقاااد اسااا فاجت فهياااا باليرااابة إلاااى اتخااااذ ال اااراةات لااادى السرشااادين ال رباااويينأماااا 

، وفاال اإلطاااة اليظااري البايثااة ماان هااه  الدةاسااات فاال تطااوير السقجاااس التخاااذ ال ااراةات لاادى السرشاادين

 وتفرير ن ائج الدةاسة.

، إذ بلغ يادج السرشادين فال تربجاة ة ف د أخهت البايثة م  سع الدةاسة كك وبخصوص ييية الدةاس

 وهها ما  سيء الدةاس الثالجة ين الدةاسات الراب ة.  شدًة،( مرشدًا ومر 68ضوايل ال دس  

فال و اوج  (Lyubomirsky, 2002  يرساكلليبوموقد اتف ل ن اائج هاه  الدةاساة ماع ن اائج جةاساة 

ل اااراةات ويااا  السشااااكالت لااادى السرشاااادين يالقاااة اةتباطجاااة بااااين ال فكيااار ال اااأملل وال اااادةة يلاااى اتخاااااذ ا
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 ييدة ال ل ةبطل باين ال فكيار ال اأملل وال ادةة يلاى اتخااذ ال اراةات ة الو ال ربويين فل أمريكا، وهل الدةاس

 لدى السرشدين.

د أظهرت أ ضًا و وج يالقة اةتباطجة أ ريل يلى السعلسين والطلبة، ف   ال لأما الدةاسات اأخرى  

ج اااة  ااأملل وال اادةة يلااى اتخاااذ ال اااراةات وخصو ااًا فاال ال انااب اإلجاةي، وهااها  ظهاار ن بااين ال فكياار ال

، مدةاء إجاةيين، ...(، وأ ضًا لل فكير ال أملل جوة مهم وواضح لدى كافة السهن  معلسينايدة وهو أ   و 

 اراةات لادى السرشادين الدةاساة الثالجاة العالقاة االةتباطجاة اإل  ابجاة باين ال فكيار ال اأملل واتخااذ الأاب ل  

 ال ربويين.
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ث الفصل الثال  

طريقة واإلجراءاتلا  
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 ث الثالالفصل 
 مقدمة 

ا البايثة  ال ل قامل باسة  الدة ومفصاًل لطري ة وإ راءات  كاماًل  و فًا     صلفتياول هها  ل يفيه ها 

سع الدةاسة، وييية الدةاسة، أجاة الدةاسة،  د  اأجاة،     هه  الدةاسة وشس  و ف ميهج الدةاسة، م

 ي  اإليصائل.  ثل ، والة ابات اأجا 

 منهج الدراسة 
ل االةتباااطل ف اادف ماان اساا خدام الساايهج الو الهاا. و ل االةتباااطلف االو ا لساايهجاساا خدمل البايثااة ا

ى السرشادين ال رباويين فال ماداةس تربجاة د لاال فكيار ال اأملل ويالق ا  باتخااذ ال اراةات  ال عرف يلاى "  هو

  ".  ايل ال دسضو 
 وعينتها  مجتمع الدراسة

م  سع   االد تكو   من  سجع  ال ربويين  ةاسة  مد لسرشدين  مداةس  ال دس   ةبجتر يرية  فل   ضوايل 

( مرشدًا ومرشدًة تم اخ جاةهم  66وقد تكونل ييية الدةاسة من  ،  دةً ( مرشدًا ومرش68لغ يدجهم  لباوا

 الد سو رافجة:  أفراج الس  سعيوضح خصائص  (1 وال دول طري ة العيية الس اية، ب

  وات الخبرة، الدورات التدريبيةي، سنحسب الجنس، المؤهل العلم الديموغرافية  أفراد المجتمع صئ (: خصا1جدول )
 رشاد، والتخصص لل 

 % النسبة العدد  مستويات المتغير المتغير

 الجنس 

 37.9 25 ذكر

 62.1 41 أنثى

 100.0 66 المجموع

 لعلميهل االمؤ

 81.8 54 بكالوريوس 

 18.2 12 ماجستير فأعلى

 100.0 66 مجموعال

 سنوات الخبرة 

 51.5 34 سنوات 5 من أقل

 19.7 13 سنوات  10-6

 28.8 19 ات سنو 10 من أكثر

 100.0 66 المجموع

 59.1 39 رات ( دو5-1من )الدورات التدريبية 
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 % النسبة العدد  مستويات المتغير المتغير

 27.3 18 دورات 6-10 اد شرإلل

 13.6 9 دورات 10 من أكثر

 100.0 66 المجموع

 التخصص 

 21.2 14 تربوي إرشاد نفسي 

 62.1 41 خدمة اجتماعية

 16.7 11 تخصصات أخرى 

 100.0 66 المجموع

 
 اسة: لدر أدوات ا
 التفكير التأملي مقياس أواًل: 

 وصف المقياس: -1

وم اايجس ال فكيار  ي و لاى االجب ال ربابعاد االطاالع ي ال اأمللل فكيار  ر مقجااس لب طاوي  ةيثقامل البا

، اذ سا  اأوجةاساة  (، 2013، ةبابعاة وجةاساة  (،2007 ة،شاكع الال أملل فل يدة جةاسات ميها جةاسة 

 .أ( –ا  ( ف رة وهها ما  ظهر فل ملثق 33ة من  الولجوقد تكو  السقجاس فل  وةت  ا (،2011

  رية للسقجاسالخصائص الرجكوم 
 ق المقياس:دص -2
 هري(:  )الصدق الظا صدق المحكمين -أ

الصد   لل من  للسقجا ث ق  االظاهري  قامل  يلى  س  السقجاس  بعر   مثكس8لبايثة  من  (  ين 

ا فل  ومن  ل امعالعاملين  الفلرطييجة  والخبرةات  االخ صاص  ال عدي   ذوي  إ راء  ف رات    وتم  يلى 

ال و   إلى  ، وذلك من أ    ( ف رة33   س وفق إةشاجات السثكسين، وب ل السقجاس مكونًا منسقجاال

 (.2 ظر ملثق ري للسقجاس أن اهلظد  االص

 صدق االتساق الداخلي:  -ب
ف ارة لكا  ( Pearson Correlationو   بااط بيرساةت  اعاماالسقجااس بثرااب م تام ال ث اق مان  اد 

 (2فل ال دول   الكلجة للسقجاس، وذلك كسا هو واضحاس مع الدة ة من ف رات السقج
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وفة ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس  صفلم (Pearson correlationباط بيرسون )(: نتائج معامل االرت2) لجدو
 للمقياس.  مع الدرجة الكلية

 ة رقم الفقر

ل مامع

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

القيمة 

الية االحتم

(Sig.) 

 رقم الفقرة 

معامل 

  ارتباط

بيرسون  

 )ر( 

القيمة 

الية االحتم

(Sig.) 

رقم  

 الفقرة 

ل معام

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

مة قيال

الية االحتم

(Sig.) 

1.  **0.43 0.00 12.  **0.45 0.00 23.  **0.53 0.00 

2.  **0.45 0.00 13.  **0.41 0.00 24.  **0.47 0.00 

3.  **10.4 0.00 14.  **0.40 0.00 25.  **0.55 0.00 

4.  **0.42 0.00 15.  **0.55 0.00 26.  **0.50 0.00 

5.  **0.48 0.00 16.  **0.53 0.00 27.  **0.58 0.00 

6.  **0.45 0.00 17.  **0.48 0.00 28.  **0.52 0.00 

7.  **0.47 0.00 18.  **0.46 0.00 29.  **0.54 0.00 

8.  **0.49 0.00 19.  **0.54 0.00 30.  **30.5 0.00 

9.  **0.49 0.00 20.  **0.56 0.00 31.  **0.59 0.00 

10.  **0.47 0.00 21.  **0.41 0.00 32.  **0.56 0.00 

11.  **.510 0.00 22.  **0.52 0.00 33.  **0.48 0.00 

 (α≤0.01) ** دالة إحصائيًا عند  

مصاافوفة اةتباااط ف اارات السقجاااس مااع لااى أ   سجااع قااجم ( إ2اةجة فاال ال اادول  تشااير السعطجااات الااو 

وأنهاا تشا رال معاا ، السقجااس يان  اد  ف ارات  ، وهاها بال االل  عبارالة إيصائجاً للسقجاس ج الدة ة الكلجة  

 .فل مداةس مديرية تربجة ضوايل ال دسن ال ربويين لدى السرشدي مللال فكير ال أفل قجاس 

 الثبات: -3

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي -أ

سا  ك كوذل ،كرونباخ ألفاالثبات  معام بثراب و الداخلل ترا  قامل البايثة بثراب الثبات بطري ة اال

 (.3  هو موضح فل ال دول

   تأمليلمقياس التفكير الات (: معامل الثب3جدول )

 عدد الفقرات  المقياس
 كرونباخ ألفا 

 الثباتمعامل 
 0.87 33 ة للمقياس الدرجة الكلي
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الكلجاة للسقجااس  للدة اة خكرونبااألفاا  اباات  ( أ  قجساة معاما 3تشير البجانات الاواةجة فال ال ادول  

 .الثبات سقجاس ي س ع بدة ة يالجة من  شير إلى أ  ال (، مسا0.87 ، ييب بلغ ةعكانل مرتف

 : التجزئة النصفيةالثبات بطريقة  -ب
س  هه  الطري ة  ييب تعصفجة،  ل  ءئة اليبات بطري ة ايراب الث تم  س،  ابات السقجا  نلل أكد م

قجاس، بثيب ي م ت ءئة السقجاس إلى نصفين  جة ات نصفل الس  ( بينة   ةتباط ام  االيلى يراب مع 

أ  اج م سوع جة ات السفثو و  لك  نصف من السقجاس، ام يراب معام  االةتباط م كافئين، وي م  

 (.4وضح فل ال دول  سا هو موذلك ك ،صثجحلل    سا اجلة  م اس خدام معت بييهسا، و 

 زئة النصفيةبطريقة التج مليكير التأالتف لمقياس (: معامل الثبات4جدول )

 عدد الفقرات  المقياس
 التجزئة النصفية

 المصحح جتمانمعامل  مل االرتباطمعا
 0.79 0.68 33 الدرجة الكلية للمقياس 

، ل أملل كا   يداً ال فكير ا  لثبات لسقجاسقجسة معام  ا( أ   4ال دول  الواةجة فل    ت تشير البجانا

(. مسا  شير إلى أ  السقجاس ي س ع  0.79سقجاس  لدة ة الكلجة للالسصثح ل   سا  ييب بلغ معام   

وهو  عد ،  من الثبات، وهها  شير إلى أ  السقجاس  الح لل طبيق وتث يق أهداف الدةاسة   يدة بدة ة  

أ  م يلى  الي السقجاس  سكن    ؤشرًا  إذ أ   عطل  نفرها  أييد  ائج  ما  يلى  ت ا  وفى  العييطبج    نفرها  ة 

 . يق نفرهاال طبظروف 

 : تصحيح المقياس 
لجك السقجاس بطري اة  الخساسجة، يياب  ثاص    Likertارت  تم توزيع جة ات اإل ابة يلى ف رات 

ت  جة اا  3،  (فقموا دما   ياب  جة اات ييا  4  ،(موافق بشدة جة ات ييدما   ياب    5السار  يب يلاى  

ييادم م رجج(ما   ياب  يياد  وجة  اا   وايادةوجة ا،   معاة (ا   ياب  ،   معاة   ييادما   ياب    ة 

 .(بشدة
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ئات لسعرفة جة ة مواف ة أفراج ييية الدةاسة يلى مر وى وقد تم ت رجم طول الرلم الخساسل إلى االث ف

 رااب فئاات السقجااسوتام ي ال ادس،ضاوايل مديرياة تربجاة  ال رباويين فال ال فكير ال اأملل لادى السرشادين

 :الخساسل كسا يلل

 4( = 1-5نى للسقجاس =  الثد اأج -سقجاس أيلى لللثد امدى السقجاس = ا
 3يدج الفئات = 

 السقجاس ÷ يدج الفئات طول الفئة = مدى 
    =4  ÷3  =1.33 

هااو  الثرااابجة كسااائااات الس وسااطات ة نثصاا  يلااى فئاا( للثااد اأجنااى لكاا  ف1.33بإضااافة طااول الفئااة  

 :(5 ال دول موضح فل 

 يح التصحيح (: مفات5)جدول 

 درجة الموافقة على التفكير التأملي الوزن النسبي  ي ط الحسابلمتوسفئات ا

 منخفضة 46.6% -% 20 1.00-2.33

 متوسطة  73.4 -% 46.7 2.34-3.67

 عالية  % 100 -% 73.5 3.68-5.00
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 ارة على اتخاذ القر مقياس القدر  :ثانياً 
 قياس:وصف الم -1

لس علااق جب امة ويلااى اأالسراا خد  جوات ةاسااات الراااب ة واالة يلااى ياادج ماان الد بعااد اطااالع البايثاا

 وقااد  مراا وى اتخاااذ ال ااراةات  إلااى اا  ال عاارف أماان  مقجاااسقاماال ب طااوير  ،وأهاادافها بسوضااوع الدةاسااة

يااو ، (، وجةاسااة  زا2011صاابح،  مجةاسااة  وع إلااى ااماان خااالل الر  اتخاااذ ال ااراةات تسثلاال فاال مقجاااس 

 .(أ-1ها ما  ظهر فل ملثق ةقم  ( ف رة وه40من  االولجة وةت  وقد تكو  السقجاس فل   (،2013

 صدق المقياس: -2

 :  نصدق المحكمي -أ

يل السقجاس  بعر   البايثة  قامل  للسقجاس  الظاهري  الصد   من  مثكسين  8   ىلل ث ق  من  ( 

وفق ما اق ري  السثكسين  السطلوبة  ل عديالت  ء اييب تم إ را  ،لفلرطييجةافل ال امعات    الس خصصين

ذلك من أ   ال و    و   ف رة،  أي( ف رة ولم ي م يهف  30ت  اليهائجة مكونًا من   اس بصوة سقجلا ل  وب

 (. 2إلى الصد  الظاهري للسقجاس أنظر ملثق ةقم  

 ي: لصدق االتساق الداخ -ب
لكا  ( Pearson Correlation  اةتبااط بيرساو   مان  اد  السقجااس بثرااب معاما تام ال ث اق

 (6ول  كسا هو واضح فل ال د ، وذلك سقجاسللكلجة ة ال لدة مع ا السقجاسف رة من ف رات 

  اسيالمقلمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون )(: نتائج 6جدول )
 . للمقياسالكلية   مع الدرجة

 ة رقم الفقر

ل اممع

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

القيمة 

الية الحتما

(Sig.) 

 رقم الفقرة 

معامل 

اط  بارت

يرسون  ب

 ر( )

القيمة 

الية االحتم

(Sig.) 

رقم  

 الفقرة 

معامل 

ارتباط  

رسون  بي

 )ر( 

القيمة 

الية االحتم

(Sig.) 

1.  **0.63 0.00 11.  **0.59 0.00 21.  **0.55 0.00 

2.  **0.64 0.00 12.  **0.57 0.00 22.  **0.61 0.00 

3.  **90.5 0.00 13.  **0.53 0.00 23.  **0.58 0.00 

4.  **0.56 0.00 14.  **0.47 0.00 24.  **0.62 0.00 

5.  **0.50 0.00 15.  **0.56 0.00 25.  **0.51 0.00 
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 ة رقم الفقر

ل اممع

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

القيمة 

الية الحتما

(Sig.) 

 رقم الفقرة 

معامل 

اط  بارت

يرسون  ب

 ر( )

القيمة 

الية االحتم

(Sig.) 

رقم  

 الفقرة 

معامل 

ارتباط  

رسون  بي

 )ر( 

القيمة 

الية االحتم

(Sig.) 

6.  **0.48 0.00 16.  **0.49 0.00 26.  **0.56 0.00 

7.  **0.52 0.00 17.  **0.53 0.00 27.  **0.53 0.00 

8.  **0.55 0.00 18.  **0.54 0.00 28.  **0.55 0.00 

9.  **0.42 0.00 19.  **0.60 0.00 29.  **0.49 0.00 

10.  **.570 0.00 20.  **0.59 0.00 30.  **0.60 0.00 

 (α≤0.01 عند ) ائياً ص إح ** دالة 

 مااع السقجاااسع قااجم مصاافوفة اةتباااط ف اارات ( إلااى أ   سجاا6تشااير السعطجااات الااواةجة فاال ال اادول  

ال وأنها تش ر  اس،ترا  الداخلل لف رات السقجر إلى قوة االيجالة إيصائجًا، مسا  ش  للسقجاسالدة ة الكلجة  

ل مااداةس مديرياااة تربجااة ضاااوايل فاايين رباااو لااادى السرشاادين ال ال اادةة يلاااى اتخاااذ ال ااراة معااا فاال قجااااس 

 .ل دسا

 الثبات:  -3

 يلالثبات بطريقة االتساق الداخ -أ

، وذلاك كساا كرونبااخ ألفاالثبات  معام ترا  الداخلل وبثراب ثة بثراب الثبات بطري ة االقامل الباي

 (.7ول  ال د هو موضح فل 

 لمقياس القدرة على اتخاذ القرار(: معامالت الثبات 7ل )جدو

 د الفقرات عد اسلمقيا
 كرونباخ ألفا 
 معامل الثبات

 0.86 30 الدرجة الكلية للمقياس 
 

 ة الكلجة للسقجاس  اخ ألفا للدة قجسة معام  ابات كرونب  ( أ 7ت الواةجة فل ال دول  تشير السعطجا

   لى أ (، مسا  شير إ0.86كرونباخ ألفا للدة ة الكلجة للسقجاس     معام  ابات   بلغ  ، ييب مرتفعةكانل  

بدة ة  الس ي س ع  لل طبيق  من     يدة قجاس  السقجاس  الح  أ   إلى  أهداف  و الثبات، وهها  شير  تث يق 



 

50 
 

مؤشراً ،  الدةاسة يلوهو  عد  أ      السقجاس  سكن  أ   الي ائج  ى  يلى  عطل  تطبج    أييد  ما  إذا  نفرها 

 ف ال طبيق نفرها. رها وفى ظرو ة نفالعيي

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -ب

ييب تعس  هه  ب الثبات بطري ة ال  ءئة اليصفجة،  قامل البايثة بثرالسقجاس،  بات امن ا لل أكد  

ة السقجاس إلى  ثيب ي م ت ءئجة ات نصفل السقجاس، ب  ( بينةراب معام  االةتباط  لطري ة يلى يا

 ات السفثو و  لك  نصف من السقجاس، ام يراب معام   اج م سوع جة أ    نصفين م كافئين، وي م

 (.8 وذلك كسا هو موضح فل ال دول  ،ما  براو  لل صثجح خدام معاجلة سبير ، وتم اسييهسااط باالةتب

   النصفية ريقة التجزئةرة على اتخاذ القرار بطلمقياس القد: معامل الثبات (8جدول )

 عدد الفقرات  المقياس
 النصفيةزئة التج

 معامل سبيرمان براون المصحح  معامل االرتباط
 0.77** 0.77 30 س لمقيالية الدرجة الكل
،  يلى اتخاذ ال راة كا   يداً قجاس ال دةة  س( أ  معام  الثبات ل8لسعطجات الواةجة فل ال دول  تشير ا

السقجاس  شير إلى أ   سا  (. م0.77ثح للدة ة الكلجة للسقجاس    براو  السصييب بلغ معام  سبيرما

 .الدةاسةلح لل طبيق وتث يق أهداف اس  السقج من الثبات، وهها  شير إلى أ  ا  يدةي س ع بدة ة 

 تصحيح المقياس: 

اإل ابة   جة ات  توزيع  السيتم  ف رات  لجكارت  لى  بطري اة  يياب  ثاص    Likertقجاس  الخساسجة، 

جة اات    3،  (موافق دما   ياب  جة اات ييا  4،  (موافق بشدة جة ات ييدما   ياب    5اى  السار  يب يل

وجة  م رجج(ييادما   ياب   وجة اة معاة (ما   ياب  يياد    اا ،  ييادما   ياب    ،    معاة  وايادة 

 .(بشدة
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ى مر وى ة الدةاسة يلجة ة مواف ة أفراج ييي خساسل إلى االث فئات لسعرفةطول الرلم ال  وقد تم ت رجم

باويين فاال مديريااة تربجاة ضااوايل ال اادس، وتام يراااب فئااات سرشاادين ال ر ى الال ادةة يلااى اتخاااذ ال اراة لااد 

 ل كسا يلل:لخساساس االسقج

 4=   (1-5الثد اأجنى للسقجاس =  -الثد اأيلى للسقجاس  مدى السقجاس =
 3ئات = يدج الف

 سقجاس ÷ يدج الفئات الطول الفئة = مدى 
    =4  ÷3  =1.33 

صاا  يلااى فئااات الس وسااطات الثرااابجة كسااا هااو لكاا  فئااة نث جنااى( للثااد اأ1.33بإضااافة طااول الفئااة  
 (:9 موضح فل ال دول 

 (: مفاتيح التصحيح 9)جدول 

 تخاذ القرارالقدرة على ا درجة الموافقة على الوزن النسبي  المتوسط الحسابي  فئات

 منخفضة 46.6% - 20% 1.00-2.33

 متوسطة  73.4 -% 46.7 2.34-3.67

 بيرة ك % 100 -% 73.5 3.68-5.00

 ات الدراسة متغير 
 المتغيرات المستقلة: 

 ال يس. •

 يلى. : بكالوةيوس، ما ر ير فأر ويال  مالسؤه  العلسل و  •

 سيوات. 10وأكثر من وات، ( سي10-6 ،  قسيوات فأ 5سيوات الخبرة ول  االاة مر ويات:  •

ال دةيبجة لإلةشاال •  10ثر من  وأك  ( جوةات،10-6( جوةات،  5-1ر ويات:  ج ول  االث مدوةات 

 ةات.جو 

نفااس،   يلااموتخصصااات  اعجااة،ا  سال خصااص ولاا  االاااة مراا ويات: إةشاااج نفراال تربااوي، خدمااة  •

 .يلم ا  ساع، تربجة اب دائجة(

 



 

52 
 

  التابعة: المتغيرات

 .ل أمللالل فكير ت ديرات السرشدين ال ربويين  •

 .ل راةاذ الل دةة يلى اتخالسرشدين ال ربويين  ت ديرات  •

 لدراسة: إجراءات ا 
الدةاسااة  ت بس غيااراقاااة العال لسثلجااة والعربجااة والعالسجااة ذات الر وع إلااى بعااض الدةاسااات واأبثاااث اباا •

 .الدةاسةس فاجة ميها فل بياء أجوات لال

 يجس ال ل اس خدم ها ل سع البجانات. ب  هيء الس اقامل البايثة  •

 دةاسة.ال أكد من  د  وابات أجوات ل •

 .يلى السواف ات الخا ة ببدء تيفيه توزيع الس ايجس الثصول •

 ئجة الالزمة. ت اإليصاعال اوإ راء الس االس بانات من السفثو ين تم  سع  •

 األساليب اإلحصائية: 
الباي  تثلي   ثاي سدت  فل  اأجانات  بالة  تطبيق  البعد  ييية  أفراج  يلى  يءمة  جوات  البرامج  دةاسة، 

 ة، االيصائجة للعلوم اال  ساعج 

, Version (26)stical Package for the Social SciencesStati :SPSS 

  الجة: ال صائجةتم اس خدام االخ باةات اإلي و 

 اليربجة. ال كراةات واأوزا   •

 ثرافات السألجاةية. ثرابجة، االن لالس وسطات ا •

  بانة. ت ف رات االس رونباخ ألفا لسعرفة ابااخ باة ك •

 عرفة الثبات بطري ة ال  ءئة اليصفجة. لس م    سا ومعا معام  اةتباط سبيرما  براو   •
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العالقة     ف رات االس بانة، ولسعرفة د   سعرفة( لPearson Correlationو   معام  اةتباط بيرس •

 . من  هة أخرى  ةوال دةة يلى اتخاذ ال راهة من  ال أملل  ال فكيربين 

الفرو Independent samples T Test ت(  اخ باة   • لسعرفة  بي(،  ي   م وسطات  يي ين  ن 

 مر  ل ين. 

الس وسطات    بيناةنة ( للس One-Way Analysis of Varianceاخ باة تثلي  ال باين اأياجي   •

 بين الس وسطات. م و وج فرو  د راة ي علق بو وج أو يأو ال و   إلى ق

 عد ة إل  اج مصدة الفرو . الثيائجة الب( للس اةنات Scheffe   اخ باة شجفج •
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 الفصل الرابع 
 وذلك من أ   اإل ابة يلى أسئلة الدةاسة وفرضجاتها.  ةاسة،الد  يرضًا لي ائجي ضسن هها الفص   

 الدراسة نتائج أسئلة 
األول:   مالسؤال  التفكير  ما  المرشدين  ل  التأمليستوى  فدى  مدارسالتربويين  ضواحي    ي  تربية 

 ؟دسالق

لسألجاةيااة واأوزا  اليراابجة الس وسااطات الثرااابجة واالنثرافااات ا يراااب تاام  ول،اأالرااؤال لإل ابااة ياان 

وذلااك كسااا هااو ال اادس، تربجااة ضااوايل  ل مااداةسلاادى السرشاادين ال ربااويين فاا ال ااأمللى ال فكياار سراا و ل

 (.11ال دول   موضح فل

لدى المرشدين  يالتأملفكير مستوى التلان النسبية ألوز الحسابية واالنحرافات المعيارية وا (: المتوسطات11جدول )
 .ياً تنازل، مرتبة تربية ضواحي القدس ي مدارسالتربويين ف 

رقم  

 رة قالف

المتوسط 

 ابي لحسا

االنحراف 

 المعياري 

وزن  ال

 النسبي

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

م  رق 

 الفقرة 

المتوسط 

 بي الحسا

النحراف ا

 المعياري 

وزن  ال

النسبي 

% 

 الرتبة
ة درج

 موافقةال

 عالية  12 85.4 0.54 4.27 7 عالية  1 91.0 0.53 4.55 20

 عالية  13 85.2 0.59 4.26 15 عالية  2 89.6 0.61 4.48 17

 متوسطة  14 63.4 1.34 3.17 4 عالية  3 88.8 0.53 4.44 3

 سطة متو 15 60.0 1.36 3.00 26 عالية  4 88.4 0.66 4.42 12

 متوسطة  16 59.6 1.32 2.98 31 عالية  5 88.2 0.66 4.41 11

 متوسطة  17 59.0 1.34 2.95 19 عالية  م5 88.2 0.63 4.41 28

 متوسطة  18 58.4 1.35 2.92 21 عالية  6 87.6 0.70 4.38 16

 سطة متو 19 57.6 1.35 2.88 32 ة عالي م6 87.6 0.60 4.38 10

 متوسطة  م19 57.6 1.34 2.88 29 عالية  م6 87.6 0.72 4.38 5

 متوسطة  م19 57.6 1.39 2.88 25 لية عا 7 87.2 0.52 4.36 14

 سطة متو م19 57.6 1.34 2.88 22 ية عال م7 87.2 0.57 4.36 2

 متوسطة  20 56.4 1.38 2.82 27 عالية  8 87.0 0.51 4.35 1

 ة متوسط 21 55.8 1.38 2.79 9 عالية  9 86.6 0.59 4.33 30

 متوسطة  22 53.6 1.38 2.68 33 الية ع 10 86.0 0.70 4.30 6

 متوسطة  23 51.6 1.29 2.58 23 عالية  م10 86.0 0.58 4.30 8

 متوسطة  24 49.6 1.34 2.48 18 عالية  11 85.8 0.65 4.29 13

       ة يعال م11 85.8 0.65 4.29 24

 عالية  74.4 0.92 3.72 رجة الكلية للتفكير التأملي الد

 مكرر(م = )
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ل لاادى السرشاادين ال ربااويين فاا ال ااأمللفكياار مراا وى ال   ( أ11الااواةجة فاال ال اادول   البجانااات تشااير 

لل فكياار ال ااأملل جااة س وسااس الثرااابل للدة ااة الكللااغ ال، ييااب بكااا  يالجاااً  يل ال اادستربجااة ضااوا مااداةس

 (. 4.55 – 2.48  الس وسطات الثرابجة بين(، وقد تراويل %74.4بلغل   بيربة مئوية (3.72 

باين السباااجال االخالقجاة فاال العسا  االةشاااجي  أةباس"( 20م ةقااة ( أ  الف ار 11وي ضاح مان ال اادول  

قااد يصاالل يلااى أيلااى جة ااة مواف ااة (، 0.53ةي  مألجااا ( وانثااراف4.55س وسااس يرااابل  " بوال اءم بهااا

 .وايل ال دستربجة ضبويين فل مداةس لدى السرشدين ال ر  ال أملل ر وى ال فكيرسباليربة ل

" بس وساس  ة  فال قضاا ا يجاتجاة  يار اةشااج فكير وال أمال بااأسا غر  "( 18ةقام   ةفل ياين أ  الف ار 

سر وى ال فكير أق  جة ة مواف ة باليربة ل ل يلىقد يصل، (1.34ثراف مألجاةي  ( وان2.48يرابل  

 .ايل ال دسل ربويين فل مداةس تربجة ضو ى السرشدين اد ال أملل ل

 
المرشِِدين  لي لِِدىالتِِأمتفكيِِر ى المسِِتو  لِِف تقِِديرات أفِِراد عينِِة الدراسِِة تختهِِل : انيالثِِالسِِؤال 

سِنوات الخبِرة،   ،مِيالعل  ، المؤهِلالجِنس)  تبعًِا لمتغيِرفي مِدارس تربيِة ضِواحي القِدس  التربويين  

 .(صالتخصالدورات التدريبية للرشاد، 

 :اآلتجة( 5-1من  اأسئلة الفرعجة يي   ييب انبثق

اسِِتجابات أفِِراد عينِِة طات متوسِِبِِين  توجِِد فِِروق ذات داللِِة إحصِِائية هِِل: رعِِي األولالسِِؤال الف

ضِواحي القِدس لِدى المرشِدين التربِويين فِي مِدارس تربيِة   التِأمليلتفكيِر  ا  الدراسة على مقيِاس

 ؟الجنس  لمتغيرتبعاً 

-Independent  لة  للعيياااات السرااا  ت( اسااا خدم اخ بااااة لإل اباااة يااان الراااؤال الفريااال اأول،

Sample t-test باويين فالال ر السرشادين  ال أملل لادىمر وى ال فكير ت ين م وسطاب الفرو  ( إل  اج 

 .ال يس تبعًا لس غيراةس تربجة ضوايل ال دس مد 
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مستوى متوسطات  في الفروق ( للتعرف على Independent- Sample t-testائج اختبار )ت( )نت :(12جدول )
 .(66)ن =  الجنس تبعًا لمتغيرقدس ي مدارس تربية ضواحي الالمرشدين التربويين ف  ي لدىالتأملتفكير لا

 د العد الجنس  المتغير
ط سالمتو

 لحسابي ا

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 ائيةالداللة اإلحص

 التأملي  تفكيرالدرجة الكلية لل
 0.24 3.67 25 ذكر

1.37 0.18 
 0.24 3.75 41 أنثى

 64(، درجات الحرية = 0.05توى داللة )  عند مس (، * دالة إحصائياً 0.01)إحصائيًا عند مستوى داللة  * *دالة
 2.58( = 0.01مستوى داللة ) ، قيمة )ت( الجدولية عند 1.96( = 0.05عند مستوى داللة )  لية و ت( الجدمة ) قي

ال دول  ت فل  الواةجة  الي ائج  و وج  12شير  يدم  إلى  م وسطات  ب  فرو  (  ال فم ين  كير  ر وى 

ا  ال أملل ملدى  فل  ال ربويين  تربجةلسرشدين  ال دس    داةس  لس غيرضوايل   بلغل ، ييب  ال يس  تبعًا 

اقجسة  ت  الكلجة(  للدة ة  ال أملل   لسثروبة  أ غر  1.37    لل فكير  وهل  ال دولجة  (  قجسة  ت(  من 

جاللة  1.96  مر وى  ييد  اإليصائجة 0.05(  الداللة  قجسة  وبلغل  الكلج  (،    ال أملل   لل فكير ة  للدة ة 

 . ئجاً جالة إيصا ( و ير0.05هل أكبر من  ( و 0.18 

اسِتجابات أفِراد عينِة متوسِطات بِين  إحصِائية ق ذات داللِةفِرو توجِد هِل: الثِاني السؤال الفرعِي
ة ضِواحي القِدس تربيِ ين التربِويين فِي مِدارسالتفكيِر التِأملي  لِدى المرشِد  الدراسة على مقيِاس

 ؟المؤهل العلمي تبعًا لمتغير
-Independentلعيياااات السرااا  لة   ت( ل اسااا خدم اخ بااااة لثاااانل،ؤال الفريااال ارااا اباااة يااان اللإل

Sample t-test السرشادين ال رباويين فال  لادى ال أملل  وى ال فكيرمرت بين م وسطا الفرو  ( إل  اج

 .العلسلسؤه  ال تبعًا لس غيرل دس مداةس تربجة ضوايل ا

ت بين متوسطا االختالفرف على ( للتعIndependent- Sample t-testنتائج اختبار )ت( ) :(13جدول )
 . لميالمؤهل الع تبعًا لمتغيرس القدالمرشدين التربويين في مدارس تربية ضواحي  لدى يمستوى التفكير التأمل

 العدد  المؤهل العلمي المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 ري لمعياا

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

ر  ي درجة الكلية للتفكال

 التأملي

 0.20 3.64 54 الوريوس بك
 **77.0 0.00 

 0.09 4.04 12 ماجستير فأعلى

 64(، درجات الحرية = 0.05حصائيًا عند مستوى داللة ) لة إ (، * دا0.01لة ) **دالة إحصائيًا عند مستوى دال 
 2.58( = 0.01ة ) للية عند مستوى دال ، قيمة )ت( الجدو 1.96( = 0.05ستوى داللة ) عند م قيمة )ت( الجدولية 
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ال الي ائج  فتشير  ال دول  واةجة  إلى و وج 13ل  ال أملل   بين م وسطات    فرو    (  ال فكير  مر وى 

ا ال ربوي لسرشلدى  فدين  ال دس  ين  تربجة ضوايل  مداةس  لس غيرل  العلس  تبعًا  بلغل  لالسؤه   ييب   ،

ا  قجسة الكلجة ت(  للدة ة  ال أملل  لسثروبة  وهل  7.07    لل فكير  ق  أكبر(  ال دو ج من  لجة  سة  ت( 

جاللة 1.96  مر وى  ييد  ال0.05   (  قجسة  وبلغل  الكلجة  (،  للدة ة  اإليصائجة  ال أملل داللة    لل فكير 

وهل  0.00  إيصائجًا. و (  0.05 من    أ غر(  مؤ   جالة  الهين  لصالح  الفرو   العلسل وكانل  هلهم 

 الوةيوس.كلسل بمؤهلهم الع( للهين 3.64( م اب   4.04يلى بس وسس يرابل   ير فأ  ما ر

اسِتجابات أفِراد عينِة بِين متوسِطات    ةفِروق ذات داللِة إحصِائي  توجِد  هِل:  الثالِث  ؤال الفرعيالس

القِدس ي مِدارس تربيِة ضِواحي التربِويين فِدين التفكيِر التِأملي  لِدى المرشِ  الدراسة على مقيِاس

 ؟ات الخبرةسنو  تبعًا لمتغير

سرا وى ل الس وساطات الثراابجة واالنثرافاات السألجاةياة  اج إ تم    ل الثالب،الفري ابة ين الرؤال  لإل

، سايوات الخبارة تبعاًا لس غيارضاوايل ال ادس   رباويين فال ماداةس تربجاةالسرشادين ال لدى ير ال أمللال فك

 (.14  دول موضح فل ال ا هووذلك كس

المرشدين  لدى ر التأملي مستوى التفكيلية معيار واالنحرافات ال  سطات الحسابية(: يبين األعداد والمتو 14جدول )
 ة سنوات الخبر  تبعًا لمتغيردس ية ضواحي القبالتربويين في مدارس تر 

 المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المتغير
االنحراف 

 المعياري 

ير  للتفكلكلية جة االدر

 التأملي

 0.21 3.62 34 سنوات 5أقل من 

 0.26 3.84 13 سنوات  10-6

 0.20 3.83 19 سنوات  10ن كثر مأ

 0.24 3.72 66 المجموع

 لادى ال اأملل سرا وى ال فكيارللثراابجة رو  ظاهرياة باين الس وساطات ا( و وج ف15   لي ضح من ال دو 

. ولل ث ااق ماان جاللااة باارةساايوات الخ تبعااًا لس غيااريل ال اادس ضااوا السرشاادين ال ربااويين فاال مااداةس تربجااة
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( كساا هاو موضاح فال ال ادول One Way Anova اين اأيااجي ال با اخ بااة تثليا  الفارو  اسا خدم

 15:) 

على الفروق بين متوسطات  ( للتعرفOne Way Anova)بار تحليل التباين األحادي ( نتائج اخت15جدول )
)ن=  .لخبرةسنوات ا تبعًا لمتغيرضواحي القدس  بيةتربويين في مدارس تر المرشدين ال لدى مستوى التفكير التأملي

66) 

 مصدر التباين  متغيرال
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مة ف  يق 

 ةالمحسوب

 الداللة

 اإلحصائية

ة الكلية  الدرج

 ليللتفكير التأم

 0.37 2 0.74 بين المجموعات 

7.77 0.00 
 0.05 63 3.01 موعات المجداخل 

 ----- 65 3.75 المجموع
 ( 0.05ئياً عند مستوى داللة )* دالة إحصا  (. 0.01لة )عند مستوى دال الة إحصائياً ** د

ذات جاللاااة إيصاااائجة يياااد ( و اااوج فااارو  15فااال ال ااادول   الاااواةجة اناااات جالبي ضاااح مااان خاااالل 

فال ماداةس السرشدين ال ربويين  لدى ل أمللير امر وى ال فك( بين م وسطات α≤0.05مر وى الداللة  

لل فكياار يصااائجة للدة ااة الكلجااة ييااب بلغاال الداللااة إ، لخباارةساايوات ا تبعااًا لس غياارل اادس تربجااة ضااوايل ا

 .جالة إيصائجاً و ( 0.05من   أ غرهل و ( 0.00  ال أملل

الفرو  وإل  ال  للس اةنات(  Scheffeشجفج   م اخ باة  اس خد   ، اج مصدة  للفرو  بعد الثيائجة  ة 

تبعًا  ضوايل ال دس  ربجة  فل مداةس ت  دين ال ربويينالسرش  لدى  فكير ال أمللمر وى ال  م وسطات  ن  بي 

 (.16 دول  ل ، وذلك كسا هو واضح من خالل اسيوات الخبرة لس غير

  فكيرمستوى التمتوسطات بين الثنائية البعدية للفروق  ( للمقارناتScheffeيه )(: نتائج اختبار شيف 16دول )ج
 خبرة ات السنو  تبعًا لمتغيرالقدس  ن في مدارس تربية ضواحيالمرشدين التربويي ىلد التأملي

 المقارنات  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 
 سنوات 10-6

 10أكثر من 

 سنوات

ية للتفكير  الدرجة الكل

 التأملي

 *0.21- *0.22- 3.62 سنوات 5أقل من 

 ------  3.84 سنوات  10-6

  ------ 3.83 وات سن 10أكثر من 

 ( 0.05مستوى )سطات دال إحصائيًا عند * الفرق في المتو 
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ل فكير  امر وى  م وسطات  ( إلى أ  الفرو  بين  16ال دول  الثيائجة البعد ة وفق    اةنات تشير الس 

ال ربويين    لدى  للال أم االسرشدين  تربجة ضوايل  لس غيرل دس  فل مداةس  كانل    تبعًا  الخبرة،  سيوات 

وات(، سي  10-6رتهم  الهين سيوات خبهة وبين  سيوات( من    5ق  من  ت خبرتهم  أ سيوابين الهين  

أكثر من  سيوات(، و  10-6ى، ولصالح الهين سيوات خبرتهم  سيوات( من  هة أخر   10من  أكثر  و 

 .  أملل ييدهم أيلىالهين كا  ال فكير اليوات( س  10

اسِِتجابات أفِِراد عينِِة  بِِين متوسِِطات ئيةتوجِِد فِِروق ذات داللِة إحصِِا هِِل: الرابِِع ؤال الفرعِِيالسِ

القِدس  ضِواحية س تربيِن التربِويين فِي مِدار كيِر التِأملي  لِدى المرشِديالتف  الدراسة على مقيِاس

 ؟الدورات التدريبية للرشاد تبعًا لمتغير

سرا وى ل واالنثرافاات السألجاةياة الس وساطات الثراابجة إ  اج م  ت  يل الثالب،ر لإل ابة ين الرؤال الف

 دةيبجاة الدوةات ال تبعًا لس غيرس ضوايل ال د  مداةس تربجةفل  السرشدين ال ربويين  لدى  ال فكير ال أملل

 (.17 وضح فل ال دول هو م لك كسا، وذ لإلةشاج 

المرشدين  لدى مستوى التفكير التأملي لرية رافات المعياح(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالن 17جدول )
 رشاد لتدريبية لل ات االدور  تبعًا لمتغيرن في مدارس تربية ضواحي القدس التربويي

 يرالمتغ

الدوةات ال دةيبجة  
 ةشاجلإل

 ي بالحساالمتوسط  العدد 
نحراف اال

 المعياري 

للتفكير  الدرجة الكلية 

 التأملي

 0.19 3.61 39 دورات 1-5

 0.22 3.86 18 دورات 10-6

 0.14 3.97 9 دورات 10أكثر من 

 0.24 3.72 66 مجموعال

 ال اأمللسرا وى ال فكيار للثراابجة الس وساطات اظاهرياة باين رو  ( و وج فا17ي ضح من ال دول  

. الااادوةات ال دةيبجاااة لإلةشااااج  تبعاااًا لس غيااارفااال ماااداةس تربجاااة ضاااوايل ال ااادس  ويينباااال ر  السرشااادين لااادى
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( كسااا هااو One Way Anova   ال باااين اأياااجي الفارو  اساا خدم اخ باااة تثليا ث اق ماان جاللااة ولل

 (:18موضح فل ال دول  

توسطات ين مب روق رف على الف( للتعOne Way Anovaتباين األحادي )ر تحليل النتائج اختبا( 18جدول )

الدورات التدريبية   تبعًا لمتغيرالقدس  يالمرشدين التربويين في مدارس تربية ضواح لدى مستوى التفكير التأملي
 (66)ن=  .لرشادل

 مصدر التباين  رالمتغي
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

سط متو

 لمربعاتا

ة ف  قيم

 بةالمحسو

 الداللة

 اإلحصائية

الكلية  درجة ال

 ليأمالت للتفكير 

 0.70 2 1.40 بين المجموعات 

18.83 0.00 
 0.04 63 2.35 داخل المجموعات 

 ----- 65 3.75 مجموعلا
 ً  ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01 عند مستوى داللة )** دالة إحصائيا

 ياااد ة يرو  ذات جاللاااة إيصاااائج( و اااوج فااا18جة فااال ال ااادول  الاااواة  اناااات البجن خاااالل ضاااح ماااي 

س ويين فال ماداة بالسرشدين ال ر  لدى مر وى ال فكير ال أملل( بين م وسطات α≤0.05 وى الداللة  مر

لجة ييب بلغل الداللة إيصائجة للدة ة الك، ة لإلةشاج الدوةات ال دةيبج تبعًا لس غيرتربجة ضوايل ال دس 

 .لة إيصائجاً جاو ( 0.05من   أ غر( وهل 0.00  أملللل فكير ال 

للفرو    للس اةنات(  Scheffeشجفج   اس خدم اخ باة    ،لفرو  ا  صدةم  وإل  اج  البعد ة  الثيائجة 

تبعًا  ةس تربجة ضوايل ال دس  رشدين ال ربويين فل مداالس  لدى  وى ال فكير ال أمللمر م وسطات    نبي 

 (. 19واضح من خالل ال دول   ذلك كسا هو، و لإلةشاج  يبجةالدوةات ال دة  لس غير

ر  يمستوى التفكمتوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffeشيفيه ) رختباا(: نتائج 19جدول )
 الدورات التدريبية للرشاد تبعًا لمتغيرارس تربية ضواحي القدس المرشدين التربويين في مد ىلد التأملي

 ارنات المق المتغير
سط المتو

 الحسابي 
 دورات  10-6

 10أكثر من 

 وراتد

ير  للتفكالدرجة الكلية 

 التأملي

 *0.36- *0.25- 3.62 دورات 1-5

 ------  3.84 دورات 10-6

  ------ 3.83 دورات 10 أكثر من

 ( 0.05مستوى ) وسطات دال إحصائيًا عند* الفرق في المت



 

62 
 

ل فكير  مر وى ام وسطات  فرو  بين  إلى أ  ال  (19ال دول  وفق  تشير الس اةنات الثيائجة البعد ة  

ال دس  لسرشد ا  لدى  ال أملل ضوايل  تربجة  مداةس  فل  ال ربويين  لس غيرين  ال دةيبجة    تبعًا  الدوةات 

تل وا جوةات  الهين   هة وبين    ( جوةات من 5-1لإلةشاج   الهين تل وا جوةات تدةيبجة  ج، كانل بين  الإلةش

  ت تل وا جوةالح الهين  جوةات( من  هة أخرى، ولصا  10كثر من  جوةات(، و أ  10-6 تدةيبجة لإلةشاج  

 .  م أيلىه جوةات( الهين كا  ال فكير ال أملل ييد  10جوةات(، و أكثر من  10-6 بجة لإلةشاج يتدة 

اسِتجابات أفِراد عينِة بِين متوسِطات ة  فروق ذات داللة إحصائي  توجد  هل:  ؤال الفرعي الخامسالس

رس تربيِة ضِواحي القِدس ي مِداالتربِويين فِدين لمرشِالتفكيِر التِأملي  لِدى ا  الدراسة على مقيِاس

 ؟التخصص تبعًا لمتغير

الس وسااااطات الثراااابجة واالنثرافااااات السألجاةيااااة  إ  ااااج تاااام  الراااؤال الفرياااال الخاااامس،ياااان ة لإل ابااا

 تبعاااًا لس غياااارال ااادس  ن فاااال ماااداةس تربجاااة ضااااوايلالسرشااادين ال رباااويي لاااادى أمللال فكيااار ال ااا ى سرااا و ل

 (.20 دول ال  ح فل، وذلك كسا هو موضال خصص 

المرشدين  لدى مستوى التفكير التأملي للمعيارية ا فاتطات الحسابية واالنحرا(: يبين األعداد والمتوس20دول )ج
 صالتخص  تبعًا لمتغيردس قالتربويين في مدارس تربية ضواحي ال

 المتوسط الحسابي  لعدد ا التخصص  المتغير
النحراف ا

 المعياري 

الدرجة الكلية للتفكير 
 يتأملال

 0.23 3.79 14 بوي شاج نفرل تر إة 

 0.25 3.71 41 جةخدمة ا  ساع

 0.23 3.69 11 أخرى  صصاتتخ

 0.24 3.72 66 المجموع

 ل اأمللسرا وى ال فكيار الالثراابجة  ين الس وساطات با( و وج فارو  ظاهرياة 20ي ضح من ال دول  

جاللاة ق مان . ولل ث اخصاص ال  تبعاًا لس غيار ربويين فل مداةس تربجاة ضاوايل ال ادس السرشدين ال  لدى
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( كساا هاو موضاح فال ال ادول One Way Anova يااجي ة تثليا  ال بااين اأالفارو  اسا خدم اخ باا

 21:) 

روق بين متوسطات ( للتعرف على الفOne Way Anovaاألحادي ) ختبار تحليل التباين( نتائج ا21جدول )
 ( 66)ن=  .التخصص تبعًا لمتغيرلقدس بية ضواحي اس تر مدار المرشدين التربويين في  لدى التفكير التأمليمستوى 

 تباين مصدر ال المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

رجة الكلية  دال

 لتفكير التأمليل

 0.05 2 0.09 ات بين المجموع

0.82 0.45 
 0.06 63 3.66 داخل المجموعات 

 ----- 65 3.75 وعالمجم
 ( 0.05ئياً عند مستوى داللة )اة إحص* دال  (. 0.01لة )الة إحصائياً عند مستوى دال ** د

لاة إيصاائجة يياد فارو  ذات جال ج و او يادم  (21الاواةجة فال ال ادول    البجاناات ي ضح من خالل  

ماداةس  ن فالبوييالسرشدين ال ر  لدى مر وى ال فكير ال أمللات ( بين م وسطα≤0.05لة  مر وى الدال

لل فكيااار ائجة للدة اااة الكلجاااة يصااالاااة إيياااب بلغااال الدال، صاااص ال خ تبعاااًا لس غياااريل ال ااادس ة ضاااواتربجااا

 .جالة إيصائجاً و ير ( 0.05من   أكبر( وهل 0.45  ال أملل

ِِ  مِِدارس تربيِِة التربِِويين فِِي لِِدى المرشِِدين اذ القِِرارالقِِدرة علِِى اتخِِمِِا مسِِتوى ث: السِِؤال الثال

 ضواحي القدس؟

اأوزا  و  جاةيااااةواالنثرافااااات السأل الس وسااااطات الثرااااابجة يراااااب م تاااا لااااب،الثاالرااااؤال ياااان   اباااةلإل

 اادس، ضاوايل ال بجااةر ماداةس ت السرشاادين ال رباويين فاال ال ااراة لادىسراا وى ال ادةة يلااى اتخااذ لاليرابجة 

 (.22ل دول  اوذلك كسا هو موضح فل 

  دىالقرار لالقدرة على اتخاذ ستوى ملالنسبية  وزانواأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:22جدول )
 .، مرتبة تنازلياً ضواحي القدس مدارس تربية فيويين المرشدين الترب

رقم  

 رة قالف

المتوسط 

 ابي لحسا

االنحراف 

 عياري مال

وزن  ال

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 فقةالموا

رقم  

 الفقرة 

 المتوسط

 ابي لحسا

النحراف ا

 المعياري 

وزن  ال

النسبي 

% 

 بةالرت
رجة د

 ةالموافق

 ية عال م13 80.6 0.68 4.03 3 عالية  1 89.4 0.53 4.47 8

 عالية  م13 80.6 1.02 4.03 17 عالية  2 86.6 0.69 4.33 20

 عالية  14 80.4 0.73 4.02 27 ة عالي 3 86.0 0.55 4.30 1
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رقم  

 رة قالف

المتوسط 

 ابي لحسا

االنحراف 

 عياري مال

وزن  ال

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 فقةالموا

رقم  

 الفقرة 

 المتوسط

 ابي لحسا

النحراف ا

 المعياري 

وزن  ال

النسبي 

% 

 بةالرت
رجة د

 ةالموافق

 عالية  15 78.8 1.14 3.94 10 عالية  4 85.2 0.47 4.26 4

 متوسطة  16 72.8 1.13 3.64 11 ة عالي 5 84.8 0.58 4.24 13

 سطة متو م16 72.8 1.20 3.64 9 عالية  م5 84.8 0.66 4.24 21

 متوسطة  17 72.4 1.17 3.62 29 عالية  6 84.0 0.77 4.20 6

 توسطة م 18 69.6 1.14 3.48 2 ية الع 7 83.4 0.65 4.17 24

 ة متوسط 19 67.2 1.51 3.36 22 عالية  8 83.0 0.64 4.15 7

 متوسطة  20 63.4 1.40 3.17 28 لية عا 9 82.2 0.70 4.11 15

 متوسطة  21 60.0 1.22 3.00 25 عالية  10 81.6 0.71 4.08 26

 متوسطة  م21 60.0 1.25 3.00 12 عالية  م10 81.6 0.86 4.08 19

 متوسطة  22 54.6 1.25 2.73 16 عالية  11 81.2 0.86 4.06 18

 ة متوسط 23 52.2 1.30 2.61 14 عالية  12 81.0 0.62 4.05 30

 طة وسمت 24 44.6 1.30 2.23 23 عالية  13 80.6 0.68 4.03 5

 لية عا 75.4 0.91 3.77 للقدرة على اتخاذ القرار الدرجة الكلية 

 )م = مكرر(

لااادى السرشااادين  راةال ااادةة يلاااى اتخااااذ ال اااى مرااا و ( أ  22ةجة فااال ال ااادول  الاااوا لبجاناااات اتشاااير 

ةة لل اد ، ييب بلغ الس وسس الثرابل للدة ة الكلجة جاً كا  يال   دسل التربجة ضواي  ل مداةسال ربويين ف

س وساااطات الثراااابجة باااين %(، وقاااد تراويااال ال75.4غااال  ( بيرااابة مئوياااة بل3.77 اة اتخااااذ ال ااار ى يلااا

 2.23 – 4.47) . 

" مرونة فل ال فكير تسكيال مان تعادي  قراةاتال لدي ": (8ة ةقم  الف ر  ( أ 22وي ضح من ال دول  

اليرااابة ب واف اااةقاااد يصااالل يلاااى أيلاااى جة اااة م، (0.53وانثاااراف مألجااااةي   (4.47راااابل  ساااس يبس و 

 .ال دس لايلدى السرشدين ال ربويين فل مداةس تربجة ضو  ال دةة يلى اتخاذ ال راةسر وى ل

" بس وساس يراابل ول يقبة تاوا هيلييد أل راة ترا ع ين اتخاذ اا " :(23ة ةقم   ر ين أ  الففل ي

يلااى ة ال اادة سراا وى قااد يصاالل يلااى أقاا  جة ااة مواف ااة باليراابة ل، (1.30مألجاااةي  راف ( وانثاا2.23 

 .لدى السرشدين ال ربويين فل مداةس تربجة ضوايل ال دس اتخاذ ال راة

ِِالسِِؤال  ِِر : عالراب ِِي هِِل توجِِد ف ِِة إحصِِائية ف ِِى اتخِِاذ اتوى مسِِوق ذات دالل ِِدرة عل ِِرار الق ِِدىلق  ل

سِنوات  ،، المؤهِل العلمِي)الجِنس تبعًا لمتغيرالقدس احي مدارس تربية ضو   المرشدين التربويين في

 .التخصص( تدريبية للرشاد،ال  دوراتال  الخبرة،
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 :اآلتجة( 10-6من  اأسئلة الفرعجة ييب انبثق يي  

القِِدرة علِِى ى تو مسِِبِِين متوسِِطات ئية إحصِِاتوجِِد فِِروق ذات داللِِة  هِِل: سالفرعِِي السِِاد السِِؤال

 ؟الجنس تبعًا لمتغيرتربية ضواحي القدس ن في مدارس بوييلدى المرشدين التر  اتخاذ القرار  

-Independentاساا خدم اخ باااة  ت( للعييااات السراا  لة   الفرياال الراااجس، رااؤالياان اللإل ابااة 

Sample t-testشاادين سر ال لااى اتخاااذ ال ااراة لاادىيال اادةة مراا وى ين م وسااطات باا  اااج الفاارو  ( إل

 .ال يس تبعًا لس غيرال ربويين فل مداةس تربجة ضوايل ال دس 

مستوى بين متوسطات ( للتعرف على الفروق Independent- Sample t-testنتائج اختبار )ت( ) :(23جدول )
 .(66)ن =  الجنس تبعًا لمتغيررس تربية ضواحي القدس اربويين في مدتالمرشدين ال القدرة على اتخاذ القرار لدى

 العدد  الجنس  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف

 عياري الم

ت قيمة 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

اتخاذ   رة علىللقد  الدرجة الكلية

 القرار 

 0.34 3.94 25 ذكر

**4.01 0.00 
 0.21 3.67 41 أنثى

 64(، درجات الحرية = 0.05ًا عند مستوى داللة ) ي(، * دالة إحصائ0.01لة ) ال عند مستوى د  **دالة إحصائياً 
 2.58( = 0.01ة ) ، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دالل1.96( = 0.05داللة )   ستوى قيمة )ت( الجدولية عند م 

وى الداللاة  ( إلى و وج فارو  ذات جاللاة إيصاائجة يياد مرا23الواةجة فل ال دول    البجانات تشير  

 0.05 ≤  ) لدى السرشدين ال ربويين فال ماداةس تربجاة  ة راال دةة يلى اتخاذ ال ى و مر بين م وسطات

( وهاال 4.01 الكلجااة دة ااة ، ييااب بلغاال قجسااة  ت( السثرااوبة للال اايس تبعااًا لس غياارل اادس يل اضااوا

جة ئداللااة اإليصااالوبلغاال قجسااة ا(، 0.05( ييااد مراا وى جاللااة  1.96ماان قجسااة  ت( ال دولجااة   أكباار

( وجالاااة إيصاااائجًا. وكانااال 0.05هااال أ اااغر مااان  و  (0.00لاااى اتخااااذ ال اااراة  يللدة اااة الكلجاااة لل ااادةة 

ى أ  السرشادين  شاير إلاوهاها ( لإلنااث، 3.67( م اب   3.94بس وسس يرابل    صالح الهكوةو  لالفر 

 لهكوة لديهم قدةة يلى اتخاذ ال راة أيلى من السرشدات.ا
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لقدرة علِى اتخِاذ امستوى بين متوسطات ة يجد فروق ذات داللة إحصائتو   هل:  ي السابععالسؤال الفر 

 ؟المؤهل العلمي تبعًا لمتغيرضواحي القدس  مدارس تربيةفي  لدى المرشدين التربويين القرار 

-Independentاساا خدم اخ باااة  ت( للعييااات السراا  لة   ؤال الفرياال الرااابع،ة ياان الرااإل اباال

Sample t-test) السرشاادين  لاادىة يلااى اتخاااذ ال ااراة  اادة المراا وى بااين م وسااطات و  فاار إل  اااج ال

 .سؤه  العلسلال تبعًا لس غير ال ربويين فل مداةس تربجة ضوايل ال دس

مستوى بين متوسطات ( للتعرف على الفروق Independent- Sample t-test) نتائج اختبار )ت( :(24جدول )
)ن =   ؤهل العلميالم تبعًا لمتغيرالقدس  احيبويين في مدارس تربية ضو تر لمرشدين الا ذ القرار لدىالقدرة على اتخا

66). 

 دد الع المؤهل العلمي المتغير
لمتوسط ا

 ابي الحس

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة

ة لداللا

 ةاإلحصائي

 الدرجة الكلية للقدرة على اتخاذ القرار

 0.23 3.68 54 بكالوريوس 

**7.08 0.00  
 0.20 4.17 12 ىجستير فأعلام

 64= جات الحرية ، در (0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 0.01) ائيًا عند مستوى داللة  إحص**دالة 
 2.58( = 0.01قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) ، 1.96( = 0.05) قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة  

د مرا وى الداللاة ييا فارو  ذات جاللاة إيصاائجة وج ( إلى و 24 جة فل ال دول الواة   البجانات تشير  

 0.05 ≤  ) ل رباويين فال ماداةس تربجاة السرشادين ا لادى ال دةة يلى اتخاذ ال اراةمر وى بين م وسطات

( 7.08، يياب بلغال قجساة  ت( السثراوبة للدة اة الكلجاة  العلسال السؤها    غيارًا لستبعاضوايل ال ادس  

بلغااااال قجساااااة الداللاااااة و ، (0.05يياااااد مرااااا وى جاللاااااة   (1.96دولجاااااة   ن قجساااااة  ت( المااااا أكباااااروهااااال 

 .( وجالاة إيصاائجاً 0.05ن  وهال أ اغر ما (0.00صائجة للدة ة الكلجاة لل ادةة يلاى اتخااذ ال اراة  اإلي

 ( للاهين3.68( م ابا   4.17هم ما را ير فاأيلى بس وساس يراابل  الاهين ماؤهل  لصاالحوكانل الفارو   

  سل بكالوةيوس.مؤهلهم العل
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القِدرة علِى اتخِاذ مستوى توسطات بين مات داللة إحصائية  ذ  توجد فروق   هل:  الثامن  رعيفالسؤال ال

 ت الخبرة؟سنوا تبعًا لمتغيري مدارس تربية ضواحي القدس التربويين فدين لدى المرشالقرار 

سرا وى ل نثرافاات السألجاةياةالس وساطات الثراابجة واال إ  اج تم    ابة ين الرؤال الفريل الثامن،لإل

سايوات  تبعاًا لس غيارةس تربجاة ضاوايل ال ادس رشدين ال ربويين فال مادالدى الس  ة يلى اتخاذ ال راةال دة 

 (.25 ضح فل ال دول ك كسا هو مو وذل ،الخبرة

  دىلقدرة على اتخاذ القرار لامستوى لالحسابية واالنحرافات المعيارية د والمتوسطات ألعدا(: يبين ا25جدول )
 سنوات الخبرة  تبعًا لمتغير  تربية ضواحي القدس مدارسيين في و المرشدين الترب

 المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  غيرالمت
ف االنحرا

 معياري ال

رجة الكلية للقدرة  الد

 على اتخاذ القرار 

 0.24 3.64 34 سنوات 5ن أقل م

 0.31 3.93 13 سنوات  10-6

 0.27 3.91 19 سنوات  10ثر من أك

 0.30 3.77 66 المجموع

ال دةة يلى اتخاذ سر وى لالثرابجة    ظاهرية بين الس وسطات ( و وج فرو 25ضح من ال دول  ي 

. ولل ث اق سايوات الخبارة يارلس غ تبعااً ين فال ماداةس تربجاة ضاوايل ال ادس دين ال رباويلسرشاا  ال راة لدى

 ضاح فالا هاو مو سا( كOne Way Anova ة تثلي  ال باين اأياجي اس خدم اخ با ،من جاللة الفرو  

 (:26ال دول  

ين  ( للتعرف على الفروق ب One Way Anovaين األحادي )ائج اختبار تحليل التبا ( نت26جدول )
  تبعًا لمتغيرارس تربية ضواحي القدس التربويين في مدشدين المر  القدرة على اتخاذ القرار لدىى مستو توسطات م

 ( 66)ن=    . ات الخبرةسنو 

 مصدر التباين  غيرالمت
وع ممج

 مربعاتال

درجات  

 الحرية

متوسط 

 تالمربعا

قيمة ف  

 المحسوبة

 لةالدال

 اإلحصائية

للقدرة على اتخاذ  الدرجة الكلية 

 ار القر

 0.65 2 1.31 موعات بين المج

9.31** 0.00 
 0.07 63 4.43 لمجموعاتاخل ا د

 ----- 65 5.74 المجموع 

 (0.05عند مستوى داللة )صائيًا لة إحا * د  (.0.01داللة )  دالة إحصائيًا عند مستوى  **
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خالل  ي ض  من  ال دول  الو   البجانات ح  فل  إيصائج26اةجة  جاللة  ذات  فرو   و وج  يي(  د  ة 

السرشدين ال ربويين فل    ة لدىيلى اتخاذ ال را  ل دةة امر وى  ( بين م وسطات  α≤0.05اللة  مر وى الد 

ة اإليصائجة للدة ة الكلجة الدالل  كانل   ب يي  ،سيوات الخبرة  تبعًا لس غيرجة ضوايل ال دس  مداةس ترب

 .جالة إيصائجاً و ( 0.05من    ( وهل أ غر0.00  ةلل دةة يلى اتخاذ ال را

الفر   اوإل ا   اةناتللس(  Scheffeشجفج   اس خدم اخ باة    ،و  ج مصدة  للفرو  الثيائجة  لبعد ة 

لدى ال دة مر وى  م وسطات  بين   ال راة  اتخاذ  يلى  فا  ة  ال ربويين  تربجةمداة   ل لسرشدين  ضوايل    س 

 (. 27هو واضح من خالل ال دول  ، وذلك كسا يوات الخبرةس  تبعًا لس غيرال دس 

القدرة على  مستوى متوسطات بين لفروق دية ل( للمقارنات الثنائية البعScheffeار شيفيه )اختب (: نتائج 27جدول )
 نوات الخبرة س تبعًا لمتغيرتربية ضواحي القدس  رشدين التربويين في مدارسالم اتخاذ القرار لدى

 نات المقار المتغير
المتوسط 

 الحسابي 
 سنوات 10-6

 10أكثر من 

 سنوات

خاذ  مستوى القدرة على ات 

 القرار 

 *0.28 *0.29 3.64 سنوات 5من أقل 

 -----  3.93 سنوات  10-6

  ------ 3.91 سنوات  10أكثر من 

 (0.05ئيًا عند مستوى ) رق في المتوسطات دال إحصا* الف

ال دةة  رو  بين م وسطات مر وى  ( إلى أ  الف27ال دول  ةنات الثيائجة البعد ة وفق  ر الس اتشي

لخبرة، سيوات ا  تبعًا لس غيرل دس   ربويين فل مداةس تربجة ضوايل االسرشدين ال  لدىيلى اتخاذ ال راة  

ال ال ربويين  السرشدين  لدى  وب  5  هين سيوات خبرتهم  أق  منظهرت  السي سيوات( من  هة  رشدين  ن 

سيوات(، وكانل الفرو  لصالح الهين    10من  ( سيوات و أكثر  10-6م  ل ربويين الهين سيوات خبرتها

  راة أيلى.  قدةتهم يلى اتخاذ ال كانل  سيوات( الهين 10وات و أكثر من ( سي 10-6م   هبرتسيوات خ
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اتخِاذ  القدرة علِىى و مستبين متوسطات ئية توجد فروق ذات داللة إحصا  هل:  التاسع  السؤال الفرعي
ِِرار  ِِدى المرشِِدينالق ِِويين فِِي مِِدارس تر  ل ِِة ضِِواحي القِِدس الترب ِِاً بي ِِرتبع ِِة   لمتغي ِِدورات التدريبي ال
 شاد؟للر 

سرا وى لافاات السألجاةياة واالنثر  الس وسطات الثراابجة اج إ  م  ت  ة ين الرؤال الفريل ال اسع،لإل اب

وةات الاد  تبعاًا لس غياروايل ال ادس داةس تربجة ضمالسرشدين ال ربويين فل  لدى   دةة يلى اتخاذ ال راةال

 (.28 ، وذلك كسا هو موضح فل ال دول ال دةيبجة لإلةشاج 

  ذ القرار لدىعلى اتخاالقدرة مستوى لمعيارية ات ال لمتوسطات الحسابية واالنحراف األعداد وا يبين(: 28جدول )
 بية للرشاددورات التدريلا تبعًا لمتغير احي القدس تربويين في مدارس تربية ضو المرشدين ال

 المتغير
ت التدريبية  الدورا

 للرشاد 
 المتوسط الحسابي  عدد ال

االنحراف 

 المعياري 

ية للقدرة  الكلالدرجة  

 لى اتخاذ القرار ع

 0.27 3.59 39 دورات 1-5

 0.29 3.82 18 دورات 10-6

 0.21 3.96 9 دورات 10أكثر من 

 0.30 3.77 66 المجموع

لى اتخاذ ال دةة يسر وى لثرابجة و  ظاهرية بين الس وسطات ال( و وج فر 28   ي ضح من ال دول

. يبجة لإلةشااج ال دة الدوةات  تبعًا لس غيرل دس بجة ضوايل اس تر السرشدين ال ربويين فل مداة  ال راة لدى

( كساا هاو One Way Anova يا  ال بااين اأيااجي اسا خدم اخ بااة تثل ،لفارو  جاللاة ا ولل ث اق مان

 :(29ال دول   لموضح ف

( للتعرف على الفروق بين  One Way Anovaحليل التباين األحادي )( نتائج اختبار ت29جدول )
  تبعًا لمتغيرس احي القدربويين في مدارس تربية ضو ن التالمرشدي اتخاذ القرار لدى القدرة على ستوى ممتوسطات 

 ( 66)ن=    .تدريبية للرشادالدورات ال

 مصدر التباين  المتغير
موع جم

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 اتالمربع

قيمة ف  

 المحسوبة

 اللةالد

 اإلحصائية

  للقدرة على اتخاذالدرجة الكلية 

 رار الق

 0.48 2 0.96 جموعات بين الم

6.34** 0.00 
 0.08 63 4.77 داخل المجموعات

 ----- 65 5.74 المجموع 

 (0.05عند مستوى داللة ) الة إحصائياً د*   (.0.01مستوى داللة )** دالة إحصائيًا عند 
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خالل  ي  من  ال دول  ال  البجانات ضح  فل  إيصائ 29واةجة  جاللة  ذات  فرو   و وج  ي(  يد  جة 

لسرشدين ال ربويين فل  ا  اة لدىال دةة يلى اتخاذ ال ر  وى  مرات  ( بين م وسط α≤0.05داللة  مر وى ال

ال دس  مدا تربجة ضوايل  لس غيرةس  ال دةيب  تبعًا  لإلةشاج جالدوةات  اإليصائجة  ي   ،ة  الداللة  كانل  يب 

 . صائجاً ة إيجالو ( 0.05من   ( وهل أ غر0.00  لى اتخاذ ال راةلل دةة يللدة ة الكلجة 

الفرو  وإل للفرو  الثي   ناتللس اة (  Scheffeشجفج   باة  م اخ اس خد   ،  اج مصدة  البعد ة  ائجة 

يلى  مر وى  م وسطات  بين   لدى ال دةة  ال راة  ال ربويين  يالسرشد   اتخاذ  تربجة ضوايل  ن  مداةس  فل 

 (. 30 دول ، وذلك كسا هو واضح من خالل ال ل دةيبجة لإلةشاج الدوةات ا  تبعًا لس غير ال دس

القدرة على   مستوى متوسطات بين للفروق البعدية ( للمقارنات الثنائية Scheffeيه )(: نتائج اختبار شيف 30)جدول 
 شادالدورات التدريبية للر  تبعًا لمتغيرة ضواحي القدس ي مدارس تربيف لدى المرشدين التربويين اتخاذ القرار 

 المقارنات  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 
 ات دور 10-6

 10كثر من أ

 وراتد

اذ  ى اتخمستوى القدرة عل

 القرار 

0.37* *0.23 3.59 دورات 1-5  

 ----  3.82 دورات 10-6

  ---- 3.96 دورات 10أكثر من 

 (0.05ئيًا عند مستوى ) طات دال إحصاس * الفرق في المتو 

ال دةة   وى  ت مر( إلى أ  الفرو  بين م وسطا30بعد ة وفق ال دول  الس اةنات الثيائجة ال  تشير

لدى ال راة  اتخاذ  تربجةالسرش  يلى  مداةس  فل  ال ربويين  ا  دين  لس غيرل دس  ضوايل    الدوةات   تبعًا 

رشدين  ( جوةات من  هة وبين الس5-1لهين تل وا  الدى السرشدين ال ربويين  ال دةيبجة لإلةشاج، ظهرت  

الهين   و أكثر من  10-6تل وا   ال ربويين  جوةات  الأخرى جوةات( من  هة    10(  تل و ، ولصالح    ا هين 

 لى اتخاذ ال راة أيلى.قدةتهم يجوةات( الهين كانل  10أكثر من ات و ( جوة 6-10 
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 القدرة علِى اتخِاذمستوى طات بين متوسئية اجد فروق ذات داللة إحصتو  هل: سؤال الفرعي العاشرال

 ؟تخصصال تبعًا لمتغيرلتربويين في مدارس تربية ضواحي القدس لدى المرشدين ا القرار

 سرا وى لنثرافات السألجاةياة ة واالالس وسطات الثرابج ج إ  اتم  شر،العا بة ين الرؤال الفريللإل ا

 تبعاااًا لس غيااارضاااوايل ال ااادس ماااداةس تربجاااة  السرشااادين ال رباااويين فااال ال ااادةة يلاااى اتخااااذ ال اااراة لااادى

 (.31 فل ال دول  ، وذلك كسا هو موضح خصص ال

  دىعلى اتخاذ القرار ل القدرةمستوى لرية واالنحرافات المعيات الحسابية وسطا(: يبين األعداد والمت31جدول )
 التخصص  تبعًا لمتغير تربية ضواحي القدس  مرشدين التربويين في مدارسال

 وسط الحسابي المت العدد  ص صالتخ المتغير
االنحراف 

 اري المعي

درة  للقالدرجة الكلية 

 على اتخاذ القرار 

 0.24 3.82 14 إرشاد نفسي تربوي 

 0.30 3.75 41 ماعيةخدمة اجت

 0.37 3.81 11 خصصات أخرى ت

 0.30 3.77 66 عالمجمو

اتخاذ  ال دةة يلىى و سر ل( و وج فرو  ظاهرية بين الس وسطات الثرابجة 31   ي ضح من ال دول

 . ولل ث اق مانال خصاص  تبعاًا لس غياربجة ضاوايل ال ادس ال ربويين فل مداةس تر   السرشدين  ال راة لدى

موضااح فاال ا هااو ( كسااOne Way Anova  ل باااين اأياااجيليا  ااساا خدم اخ باااة تث ،لاة الفاارو  جال

 (:32ال دول  

على الفروق بين متوسطات  ( للتعرفOne Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )32) جدول

تبعًا القدس احي المرشدين التربويين في مدارس تربية ضو  لقرار لدىالقدرة على اتخاذ اتوى مس
 (66)ن=    .التخصص لمتغير

 ر التباين مصد المتغير
مجموع 

 ربعاتالم

درجات  

 الحرية

متوسط 

 عاتالمرب

قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

اتخاذ   للقدرة علىة يالدرجة الكل

 القرار 

 0.03 2 0.06 ت بين المجموعا

0.36 0.70 
 0.09 63 5.67 داخل المجموعات

 ---- 65 5.74 المجموع 

 (0.05د مستوى داللة )ًا عن* دالة إحصائي  (.0.01مستوى داللة )عند  * دالة إحصائياً *
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ة إيصائجة ييد رو  ذات جاللف( يدم و وج  28الواةجة فل ال دول    البجانات من خالل    ي ضح

يين فل   ربو السرشدين ال  ال دةة يلى اتخاذ ال راة لدىمر وى    ( بين م وسطات α≤0.05ة  مر وى الدالل

امداة  تربجة ضوايل  لس غيرل دس  س  الدالخصص ال   تبعًا  كانل  ييب  اإل،  الكلجة لة  للدة ة  يصائجة 

 . اً جالة إيصائج ر( و ي0.05أكبر من  ( وهل 0.70  دةة يلى اتخاذ ال راةلل 

الخامس توجد:  السؤال  دال   هل  ذات  ارتباطية  بين  عالقة  إحصائية  على لة  والقدرة  التأملي  التفكير 

 ؟ تربية ضواحي القدسفي مدارس مديرية ويين المرشدين الترب  القرار لدىخاذ ات

ج ا( إل  Pearson Correlationخدم معام  اةتباط بيرسو   اس  الرؤال الخامس،بة يلى لإل ا

فال ماداةس السرشدين ال رباويين  ل راة لدىال دةة يلى اتخاذ ابين من  هة و   ال أمللال فكير  ن  العالقة بي

 (.33ال دول  هو واضح من خالل كسا  ،من  هة أخرى  سضوايل ال د  ربجةمديرية ت

  ر لدىاتخاذ القرا ىالقدرة عل من جهة وبين  التفكير التأمليبين للعالقة  نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 33جدول )
 من جهة أخرى  واحي القدسي مدارس مديرية تربية ضف المرشدين التربويين 

 اإلحصائية لة الدال  قيمة )ر(  المتغيرات 
 0.00 **0.73 ال راةل دةة يلى اتخاذ ل * اال فكير ال أمل

 (≥ 0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ≥ 0.01اللة ) الة إحصائيا عند مستوى الد ** د

وبين   التفكير التأملياط للعالقة بين  معام  االةتبأ   (  33ل  السعطجات الواةجة فل ال دو   تشير

مو بة  رج ة  دل يلى و وج يالقة ط(، وهها ي0.00ة  يصائج ( بداللة إ0.73اذ القرار )اتخ  القدرة على

زاج ال فكير    كلسا   ضح بأن  ييب ي،  وبين القدرة على اتخاذ القرار  لتفكير التأمليابين    جالة إيصائجاً 

ة ضوايل  تربجال ربويين فل مداةس مديرية  ال راة لدى السرشدين  ال دةة يلى اتخاذ    ت زاج كلسا    ال أملل

 . حوالعكس  ثج ،دسال 
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 الفصل الخامس 
 مناقشة النتائج أواًل: 

 

ب المتعلقة  النتائج  األ مناقشة  المرش  التأمليالتفكير    ما مستوى ول:  السؤال  ف لدى  التربويين  ي  دين 

 ؟تربية ضواحي القدس مدارس

ربجاة ضاوايل ت ل ماداةسباويين فاال ر  لدى السرشادين  لال أملفكير  ال   مر وى أ     أشاةت الي ائج إلى

ة ياا( بيراابة مئو 3.72 لل فكياار ال ااأملل ابل للدة ااة الكلجااة ، ييااب بلااغ الس وسااس الثرااجاااً   يالكااا ال اادس

 %(. 74.4بلغل  

ويين فال تربجاة ضاوايل ال ادس لاديهم ال ادةة يلاى إلاى أ  السرشادين ال ربا  ويسكن يءو هاه  الي ج اة

أ  العسا  اإلةشااجي ت الخبارة لهام فال العسا  اإلةشااجي، إذ سايوا  اللطويرها من خاساةساتهم وتم  ي تثل

ة، أو إلااى ماااا كلة اإلةشاااج شااي طلااب ماان السرشااد ال فكياار بكااا  االي ساااالت الس وقااع أ  تكااو  سااابب للس

ملل ياالل ل اأااي ها إلاى نهاي هاا، وهاها   عا  مان مرا وى ال فكيار لعسلجة اإلةشاج ة مان باد س  طوة إلج  ا

 ى السرشدين.لد 

فرااير السراا وى العااالل ماان ال فكياار ال ااأملل لاادى السرشاادين ال ربااويين فاال تربجااة ضااوايل سكاان توي

لل أهيا  اأكااج سل لهام، وطبجعاة العسا  اإلةشااجي الاهي ي طلاب مان السرشاد ال دس إلى السر وى العاالل 

أ  ، إذ ل أماا  فاال مشااكالت الطلبااة فاال السراا  ب  فكاار ف ااس فاال الثاضاار، وإنسااا ال بااد ماان ال فكياار وا أال

السرشااد  عساا  يلااى  ااعيد وقااائل ويال اال معااًا، فالوقااائل ي طلااب ماان السرشااد أ   فكاار كجااف ساا ثدث 

كساا أ  الظاروف الس غيارة ال ال نألجشاها فال الس  ساع الفلراطييل   السشكلة فل السر  ب  وسب  موا ه ها.

ال غياارات  ي بااة أخاه بعاين االال ربااوي ت عا  مان كا  فاارج أ   يلاى الصاعيد اال  ساايل أو الرجاسال أو

السراا  بلجة للوضااع اال  سااايل بسشااكالت  السخ لفااة وانعكاااس الوضااع الرجاساال يلااى الوضااع ال علجساال، 

 وهها ما   وم ب  السرشد من تفكير تأملل كبقجة الوظائف اأخرى.
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ال أملل لادى  مر وى ال فكير أ ال ل تو لل إلى  (2013، ةبابعة هه  الي ج ة مع جةاسة    واتف ل 

أ  مرا وى ال ادةة ال ال أظهارت  (2011، ذ اأسا ا. واخ لفال ماع جةاساة  اً مرتفعا كاا ساة  اة الد ييياة    راج أف

لعلااوم ا ربوياة ال اال يوا ههاا معلساوالسشاكالت ال  فاالر ماان خاالل ال أما  يلاى ال فكيار ال ااأملل الاهي ظها

 كا  م وسطًا. سهسات ال علجسجةييد تيفيههم لل

ر ى التفكيِمسِتو ل توجِد فِروق ذات داللِة إحصِائية فِي هِ:  نيالثِاالسؤال  متعلقة بمناقشة النتائج ال

ؤهِِل الم، سالجِن) تبعًِا لمتغيِِرالقِِدس  المرشِِدين التربِويين فِِي مِدارس تربيِِة ضِواحي التِأملي لِدى

 .ص(التخصريبية للرشاد، تدالدورات اللخبرة، سنوات ا ،العلمي

 :اآلتجة( 5-1من   يي ة السيبث ة لفرعجة ال مياقشة اأسئللسياقشة الي ائج الس عل ة بالرؤال الثانل تس

مسِِتوى التفكيِِر ت متوسِِطا بِِينتوجِِد فِِروق  هِِل: الفرعِِي األولالسِِؤال المتعلقِِة ب النتِِائج مناقشِِة

 ؟الجنس تبعًا لمتغيرلتربويين في مدارس تربية ضواحي القدس لدى المرشدين ا  أمليلتا

  ال أملل مر وى ال فكير  ت   وسطان مبي إلى يدم و وج فرو  ذات جاللة إيصائجة    الدةاسةتو لل  

 .ال يس تبعًا لس غيرةس تربجة ضوايل ال دس لدى السرشدين ال ربويين فل مدا

فل  مر وى ال فكير ال أملل تر ع إلى  ئجًا  و وج فرو  جالة إيصا  دمسكن تفرير هه  الي ج ة بعوي

هؤالء  ال يسم غير   ببرامج    بأ   تأهيلهم  تم  قد  وإنااًا  ذكوةًا  ال امألجة   لجسجةتعالسرشدين  السراي     فل 

ال فل  ال دةيبجةم  اةبة  والبرامج  ال علجسجة  وهها  سواج  ال مر  ما   ع ،  بييهم  أهي    وى  م  اةب فجسا 

 مر وى ال فكير ال أملل فجسا بييهم.  لم  كن هياال فرو  فل للاوبال 

هؤ  فإ   ومكهلك  السرشدين  اإلةشاج الء  مساةساتهم  خالل  ي   ن  فل  الطلبة ة    لصفجة ا  مشكالت 

ًا  ذكوةًا وإنااهم اأكاج سجة واال  ساعجة واليفرجة والرلوكجة، و سجعهم خضع إلى جوةات تأهيلجة  علل مي

 ن ال فكير ال أملل.م م  اةب  ي س عو  بسر وى 
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فهم  ألجشو  فل هؤالء السرشدين،  عجة والث افجة لسا  سكن تفرير هه   الي ج ة إلى الخلفجة اال  سا ك

إلى    م  اةب   ، وي ع  من مر وى ونوع ال فكيرلى نسس تفكيرهمالعام  يؤار يهها    ، فإ ا  ساعجةبيئة  

فل مر وى ال فكير ال أملل ولكن هه  الفرو  لم تكن  بين السرشدين  ظاهرية أ  هياال فرو    أي،  يد ما

 . جالة إيصائجاً 

م  الي ج ة  هه   فا   ع  وت فق  تو لل    (Phan,2008جةاسة  جالة إلال ل  فرو   و وج  يدم  ى 

  ( 2007  ،لشكعةا مع جةاسة  واتف ل أ ضًا  .  ال يس  تبعًا لس غيرير ال أملل  ل مر ويات ال فكًجا فصائ إي

 .ا لل يستبع فكير ال أمللى ال  ل مر و ف فرو  جالة إيصائجايدم و وج ال ل تو لل إلى 
 

يِِر مسِتوى التفكن متوسِطات بِيتوجِد فِروق  لهِِ: الثِاني الفرعِيؤال لسِالنتِائج المتعلقِة باقشِة امن
 ؟ميالمؤهل العل تبعًا لمتغيرن في مدارس تربية ضواحي القدس لمرشدين التربوييتأملي  لدى اال

الدةاسة و   تو لل  فإلى  إ  رو  وج  جاللة  م وسطات    يصائجةذات  ال أملل  ا  مر وى بين  ل فكير 

  لفرو  وكانل ا،  ؤه  العلسلالس  تبعًا لس غيرالسرشدين ال ربويين فل مداةس تربجة ضوايل ال دس  لدى  

هلهم ( للهين مؤ 3.64( م اب    4.04ر ير فأيلى بس وسس يرابل  ؤهلهم العلسل ما لصالح الهين م

 العلسل بكالوةيوس. 

الس علسين، وهها   ر لدى الطلبةعلجا هو تيسجة ال فكيال علجم فل برامج الدةاسات  أ  فلرفة ال   كيد  أبال

لعلجا تركء برامج الدةاسات اوأنواي ، ولكن   وة   تيسل ال فكير بكافة  البكالوةيوس ال  ال  عيل أ  برامج  

،  وال ربوي ةشاج اليفرل  اإلفل    يلى ت يجة ال فكير ال أملل فل معظم ال خصصات وال سجسا برامج ال علجم

فكير ( هم أيلى فل مر وى ال جةاسات يلجا  جة ات يالجة  هين  ثسلو وهها ما  فرر أ  السرشدين ال

 جة ة البكالوةيوس فل اإلةشاج اليفرل وال ربوي.  ثسلو  السرشدين الهين  ال أملل من 

اهلك فإ  برام ك العلج  الدةاسات  العس ل جا فل اإلةشاج تركء يلى  ال طبج ل فل  ،   اإلةشاجيانب 

هداف  مث  ال يبؤ وال  يجم والس اةنة ووضع اأ  ال فكير ال أمللمسا  كرب الطلبة مهاةات وقدةات تخص  
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باال والس وةبطها  أ     هاةات س راتج جات  كسا  السهيلاإلةشاج ة.  ال طوير  من    لعام   السرشدين  واطالع 

فأ يسل ما ر ير  واأبثاة  الدةاسات  يلى  اإلة ث  يلى  م ال  فل  تطوير  الثديثة  يلى  شاج  رايدهم 

 ح فل العس  اإلةشاجي. الس ومات للي ا تفكيرهم ال أملل كأيد أهم

فرو  جالة إيصائجا فل  و وج  يلىو لل ال ل ت (2007 ،عةالشك واتف ل هه  الي ج ة مع جةاسة 

لح  ولصا،  الي اح الوطيجةة  فل  امع  سات العلجااوالدة بة البكالوةيوس  مر وى ال فكير ال أملل، لدى طل

 .  ر يرطلبة السا

مسِتوى التفكيِر بِين متوسِطات  توجِد فِروق    هِل:  الِثالث  الفرعِيسِؤال  لامتعلقِة بناقشة النتِائج الم

 ؟ةسنوات الخبر  تغيرتبعًا لم بية ضواحي القدسفي مدارس تر  بويينالتأملي  لدى المرشدين التر 

 لااادى يااار ال اااأمللكرااا وى ال فمجة باااين م وساااطات فااارو  ذات جاللاااة إيصاااائ اااوج و  أظهااارت الي اااائج

ولصالح الاهين سايوات ، سيوات الخبرة تبعًا لس غيربجة ضوايل ال دس  السرشدين ال ربويين فل مداةس تر 

 . سيوات( 10ن كثر مسيوات(، و أ 10-6خبرتهم  

أي وظجفااة أخاارى تع سااد كااشااد لخباارة بااأ  وظجفااة السر ا ت الي ج ااة الس عل ااة براايوا يسكاان تفرااير هااه و 

ة ةشااج اإل ل الثااالت الل اك راب  للخبارة مان خااليلى تراكم الخبرات لدى السرشد ال ربوي، وذلك من خ

السارات ال اجماة، لاهلك فاإ   فال الخطاأ، وتعدي   واناب امن  وانب الي اح فيه واالس فاجة    وم بإةشاجها

، ي  العالل للسرشد ال أه ة وكهلك مر وى يس  السرشد ي طلب توظجف الخبرات الراب ة للثاالت اإلةشاج 

 اااأملل فاااال العساااا  ال فكياااار القااادةة يلااااى توظجاااف لخباااارة اأكثااار هاااام أكثاااار   عاااا  السرشااادين ذوي ا ساااام

 اإلةشاجي.

ر بعاض ، يياب إ  تاأاقدةتهم فل ال فكيار ال اأمللمن يءيد ات بين السرشدين كهلك فإ  تباجل الخبر 

ال فكير ال أملل ف  طو ة من قدةتهم يلى توظجلسرشدين آخرين  السرشدين بال دةات والسهاةات اإلةشاج ة

ماديريات ال ربجااة ال اال ، وذلااك مان خااالل العياقيااد السشاكلة للسرشاادين فال السياااطق و لعساا  اإلةشااجيفال ا
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ذكااار  أيالخا اااة بعسلهااام جو   الخبااارات وي شااااوةو  فااال بعاااض ال ضاااا ا اجلو  ي بعاااو  لهاااا، بثياااب ي بااا

 .للثاالت ال ل ي ابعونها

مسِِتوى التفكيِِر بِِين متوسِِطات وق توجِِد فِِر  هِِل :الرابِِع الفرعِِي السِِؤالقِِة بمناقشِِة النتِِائج المتعل

 يِةتدريبالِدورات ال  تبعًِا لمتغيِرضِواحي القِدس  التأملي  لدى المرشدين التربويين فِي مِدارس تربيِة  

 ؟للرشاد

 لااادى أملل وى ال فكيااار ال ااامرااام وساااطات و اااوج فااارو  ذات جاللاااة إيصاااائجة باااين  ائجأظهااارت الي ااا

ولصاالح ، الادوةات ال دةيبجاة لإلةشااج  تبعاًا لس غيار  س تربجاة ضاوايل ال ادسماداة   سرشدين ال ربويين فالال

 . (جوةات  10و أكثر من جوةات(،  10-6  تل وا جوةات تدةيبجة لإلةشاج الهين 

وير مهام فال تطاا جوة الخدماة لها أهيا  ماا قبا  الخدماة وال أهيا  أايااءال هه  الي ج ة إلاى أ     ى ء عت

لاة الدةاساة ال امألجاة وكاهلك أايااء توظجاف السرشاد وةات ال دةيبجة أايااء مري، فالد قدةات ومهاةات السرشد 

هسها تطوير قدةة أ  نجي وملعس  اإلةشال الزمةهاةات المن الس فل السدةسة  رايد  يلى اك راب الكثير

د ، وهاه  اأناواع مان ال فكيار تراايياقاد أو ال اأمللدايل أو الشد يلى ال فكير سواء كاا  ال فكيار اإلباالسر 

ياا  مشااكالتهم وكااهلك هااه  اأنااواع ماان ال فكياار الطلبااة يلااى  سلاا  ومرااايدةالسرشااد يلااى الي اااح فاال ي

 ب.سالسياة فل الوقل الصائب اتخاذ ال راةات  ترايد السرشد يلى

ها نسااوهم السهياال وهااسااجطوة ماان  شاادين باادوةات تدةيبجااة ميباا  يلااى يا اااتهمويااد السر ال شااك أ  تء 

، وال سااجسا إذا كاناال هااه  الاادوةات ت علااق ماان مراا وى أجائهاام الااوظجفل  خاادم يسلهاام فاال اإلةشاااج ويءيااد 

وةات لااد اذوي  وسااطات بااين السرشاادينس فاار  فاال العاا   بااال فكير ال ااأملل واك راااب مهاةاتاا ، وهااها مااا 

 يلة م اب  السرشدين ذوي جوةات تأهيلجة كثيرة.ال أهيلجة وال ل
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سِتوى التفكيِر مبِين متوسِطات توجِد فِروق    هل:  الفرعي الخامسسؤال  المتعلقة باقشة النتائج المن

 ؟التخصص تبعًا لمتغيرس ي مدارس تربية ضواحي القددين التربويين فالمرش التأملي  لدى

 مر وى ال فكيار ال اأملل ئجة بين م وسطات و وج فرو  ذات جاللة إيصايدم    تو لل الدةاسة إلى

 .ال خصص  تبعًا لس غيرتربجة ضوايل ال دس  رشدين ال ربويين فل مداةسالس لدى

فال   كو  لد   ال دةة يلى العسال إطاة تخصص  سجإ  ال فرير لهه  الي ج ة يؤكد أ  من  عس  ف

 تخصااص إةشااج نفراالها ماا ييطبااق يلاى السرشادين ة، وهاابيال يلااى أساس يلسجاإطااة يلسال ومهياال م

 ة أو يلم نفس، أو يلم ا  ساع.ات أخرى مث  خدمة ا  ساعجوتربوي م اب  السرشدين من تخصص

ل اإلةشااج فاإنهم دةيبجاة م خصصاة فافسهسا تم تأهي  السرشدين من ال خصصات اأخارى بادوةات ت

صاااص أ  الطالاااب ال اااامعل فااال تخ ،ةشااااج رشاااد الاااهي تخصصااا  إا أ  ي فوقاااوا يلاااى السعو لااان  رااا طج

الثا اات الخا اة والس طلباات  واأسري ولهوي  ال سايل تأهيل  بك  السراقات فل اإلةشاج  اإلةشاج ي م

ن  راا طجعوا أ   كااو  خصصااات اأخاارى فلاال ، أمااا الطلبااة فاال االسراااقات فاال اإلةشاااج   لهااه  السيدانجااة

 وي.الت اإلةشاج اليفرل وال ربة م افل كاف طبج لال  لعسق السعرفل وال انب ا لديهم

لدى المرشدين التربويين    القرار القدرة على اتخاذا مستوى مالث: الثالسؤال ائج المتعلقة بتمناقشة الن

 ضواحي القدس؟ مدارس تربية في

تربجاة  ل ماداةسن ال رباويين فاديلادى السرشا ى اتخااذ ال اراةال ادةة يلامر وى أ     أشاةت الي ائج إلى

( 3.77 ة ال ارا لل دةة يلى اتخاذ الكلجة  ةالثرابل للدة  لغ الس وسسيب ب، ي  يالجاً كا دسضوايل ال 

 %(. 75.4ل  بيربة مئوية بلغ

  عااوج إلااى مراا وى  ويسكاان تفرااير ذلااك إلااى أ  السراا وى العااالل فاال اتخاااذ ال ااراةات لاادى السرشاادين

فاة ى تفكيار ياالل وباأنواع مخ لمرا و  الطالاب تث اام إلاىسشكلة اإلةشاج ة لادى  الال فكير العالل لديهم، ف
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  ماار  وتفكياار    كااو إذ أ  تفكياار السرشااد   ااب أ، وهااها م صاا  ب ااوهر يساا  السرشاادينماان ال فكياار، 

 ح.إ  ابل ييب  ر طجع اتخاذ ال راةات فل العسلجة اإلةشاج ة بشك   ثج

ةًا يلااى   قااج مسااا   علا السدةساةعاما  ماع ياادج كبيار فال ي د فال مداةساايا الفلراطييجة كساا أ  السرشا

ذ واتخاال دةيبجة فل ي  السشكالت ح، وأ ضًا ي دخ  يام  الدوةات ا راةات بشك   ثجال فكير واتخاذ ال

ة وبال اااالل ياااا  تكاااو  قااادةتهم يالجااااة فااال اتخااااذ ال ااااراةات اليا ثاااال اااراةات  راااايد السرشااادين يلااااى أ  

 افة أنوايها.بكشكالت الطلبة السر رشدين م

ت السفثو اين مان ديراأ  ت ال إلاى ال ال تو ال (2014 الظفيري، ةاسة ج هه  الي ج ة مع  واتف ل  

 . اذ ال راة كانل يالجةأفراج ييية الدةاسة يلى مقجاس مهاةات اتخ

القِدرة ى مسِتو هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في : الرابعالسؤال بنتائج المتعلقة  مناقشة ال

 ،)الجِنس تبعًِا لمتغيِرالمرشدين التربويين فِي مِدارس تربيِة ضِواحي القِدس   لقرار لدىعلى اتخاذ ا

 .صص(التخ ة للرشاد،دريبيالدورات الت رة،خبسنوات ال ،المؤهل العلمي

 :جةاآلت( 10-6من  تسل مياقشة اأسئلة الفرعجة السيبث ة يي  الرؤال الرابع، لسياقشة الي ائج الس عل ة ب

على القدرة مستوى ت طابين متوستوجد فروق   هل:  الفرعي السادسالسؤال  لمتعلقة بمناقشة النتائج ا

 ؟الجنس  لمتغيرتبعاً  سربية ضواحي القدلدى المرشدين التربويين في مدارس ت تخاذ القرار  ا

 ال ادةة يلاى اتخااذ ال اراة مرا وى  باين م وساطات إيصاائجة  و اوج فارو  ذات جاللاة  أظهرت الي اائج

الح وكانال الفارو  لصا، ال ايس تبعاًا لس غيارال ادس  جة ضاوايلترب  اةسلدى السرشدين ال ربويين فل مد 

 ( لإلناث.3.67( م اب   3.94لهكوة بس وسس يرابل  ا

إلناااث إلاااى نساااس كثاار مااان الصاااالح السرشاادين الاااهكوة أ و  فااال اتخاااذ ال اااراةالفاار  ويسكاان أ  تفرااار

 االل  صابح من اإلنااث، بال س  سع الهي  عطل الهكوة مرؤولجات ومهام أكثرة اال  ساعجة فل الال يشئ

اث، ذ ال اااراةت ال ااال تخاااص يسلهااام اإلةشااااجي أكثااار مااان اإلناااكوة اإلقااادام يلاااى اتخاااالاااه لااادى السرشااادين ا
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باات فال مع السرشدين من الطالأ ضًا إلى أ  الطلبة فل مداةس الهكوة أكثر تفاياًل   ذلك  رويسكن تفري

فاال اليسااو السهياال ماان  لااهكوة أكثاار ة بااةث. كسااا  سكاان إة اااع الفاارو  إلااى أ  السرشاادين امااداةس اإلنااا

 يلاى  كثار  قادةةكوة أع زمالئهم أكثر مان اإلنااث مساا   عا  السرشادين الاه وي باجلو  الخبرات م  اث اإلن

 شاجي.هم اإلة ةات الخا ة بعسلتثس  السرؤولجة واتخاذ ال را

جة ااة رو  فال يادم و ااوج فاال اال تو الل إلاى  (2013 زاياو ، جةاساة وتخ لاف هاه  الي ج اة مااع 

 .شدين ال ربويين تبعا لس غير ال يستخاذ ال راة لدى السر واات والسراندة اال  ساعجة فايلجة اله 

القِدرة علِى مسِتوى بِين متوسِطات توجد فروق  هل: الفرعي السابع سؤاللاالمتعلقة ب ئجمناقشة النتا

 ؟لميالمؤهل الع تبعًا لمتغيررس تربية ضواحي القدس مدان التربويين في لمرشديدى ال اتخاذ القرار  

ال ادةة يلاى اتخااذ ال اراة  وى مراين م وساطات با و اوج فارو  ذات جاللاة إيصاائجة  أظهرت الي اائج

وكانال الفارو  ، السؤها  العلسال تبعاًا لس غيارمداةس تربجة ضاوايل ال ادس فل    بويينلدى السرشدين ال ر 

م العلسال ( للاهين ماؤهله3.68   ابا( م 4.17س وساس يراابل  ى بهم ما را ير فاأيلن مؤهلالهيلصالح  

  بكالوةيوس.

 علسجااة اأيلااى  جةاسااات يلجااا( إلااى أ  ال أهياا  فاالوي الدة ااة الذ ن ويعااءى الفاار  لصااالح السرشاادي

ات اإلةشاااج ة سجااة ال اال تؤهلاا  التخاااذ ال ااراة  عطاال السرشااد الخباارة والسعرفااة العل لجاااالدةاسااات العى مراا و 

العسلجاااة اإلةشااااج ة، وهاااها يؤكاااد أ  السرشااادين  اااث ها فااال كااا  مرايااا  ى ماااد  ويسهاااا ذاتجاااًا لل أكاااد مااان وت

جس ل ثقج هااا خطااال  كونااوا قاااجةين يلااى وضااع اأهااداف و  أيجم الااهات يالجااًا، يهم مراا وى تيظاالااد   صاابح

 ضسن السراقبة وال ثكم وال  يجم الهاتل.

س لاا  فاال مريلااة خطاادانل السكثااف والسركااء والسأ  ال اادةيب السيااويسكاان أ   عااءى هااها الفاار  إلااى 

، إضاافة إلاى ال فايا  ةشااج ةمشاكلة إ أيفال ت اةاات العلجاا  عطال السرشاد ال ادةة يلاى اتخااذ ال ار الدةاس
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يد السرشااد يلااى ال فكياار بطري ااة يلسجااة  ماان أ اا  اتخاااذ ال ااراةات راااب  السياادانل فاال مؤسرااات ال اادةي

 ةشاج ة.السياسبة للثاالت اإل

القِدرة علِى مسِتوى سِطات بِين متو د فِروق توج هل: الثامن لفرعيا السؤالالنتائج المتعلقة بمناقشة  

 الخبرة؟ سنوات تبعًا لمتغيرالقدس  يين في مدارس تربية ضواحيتربو لدى المرشدين الاتخاذ القرار  

ةة يلى اتخاذ ال راة  د المر وى  ئجة بين م وسطات  ذات جاللة إيصا  و وج فرو    أظهرت الي ائج

وكانل الفرو    ،سيوات الخبرة  تبعًا لس غيرس   د السرشدين ال ربويين فل مداةس تربجة ضوايل ال  لدى

 سيوات(.  10( سيوات و أكثر من 10-6هم  لصالح الهين سيوات خبرت

، لىين ذوي سيوات الخبرة اأيل راكسجة للسرشد لرئجس وةاء هها الفر  إلى الخبرة اربب اي سث  ال

م  الخبرة  يل  ل يايدما  وي ،  ًا إلى اليسو السهيل خالل سيوات يسلهم كسرشدينهها  ث ام أ ض  ولكن

ال راة  صبح السرشد قاجة   السهيلويام  اليسو وال طوير   مع  اةنة  ات السياسبة والعلسجة م ًا يلى اتخاذ 

 السرشدين ذوي الخبرة اأق . 

ا  كسا الدوةات  يتلعب  الي اش  ويل ات  اإلة   ولل أهيلجة  ال راةات  ال دةة يلى  اتخاذ  فل  جوةًا  شاج ة 

ال راةات يي ااتخاذ  الخ لسد  ال راةات  رشدين ذوي  ام برة اأيلى، فهم  ك ربو  معرفة يلسجة فل اتخاذ 

 عرفة.اذ ال راةات جو  ترجج بربب ن ص السى اتخ طب ونها يسلجًا وهها يءيد من إقدامهم يل

القِدرة علِى مسِتوى ات بِين متوسِطفروق توجد  هل: التاسع عير لفاالسؤال المتعلقة بنتائج مناقشة ال

دريبيِة الت الِدورات تبعًِا لمتغيِرن في مدارس تربية ضواحي القِدس لدى المرشدين التربويياتخاذ القرار  

 للرشاد؟

خاذ ال راة ال دةة يلى اتمر وى    ات إيصائجة بين م وسط  جاللة  ات رو  ذ و وج ف  جي ائأظهرت ال

ترب  لدى مداةس  فل  ال ربويين  ال دس    جةالسرشدين  لس غيرضوايل  لإلةشاج   تبعًا  ال دةيبجة   ، الدوةات 

 جوةات(.  10( جوةات و أكثر من  10-6  ا و ولصالح الهين تل



 

83 
 

الدوةا أ   إلى  الفر   هها  تفرير  ال دة ويسكن  الت  وترك  لها سخطس  يبجة  اإلةشاجي  الس ال  ها  يء فل 

جة اإلةشاج ة.    مراي  العسلك   ل تءيد من قدةة السرشدين يلى اتخاذ ال راةات فليلى ال انب ال طبج

ال الدوةات  م غير  مع  الخبرة  سيوات  ت سع  فل إ   سواء  ال راةات  اتخاذ  يلى  ال دةة  من  يءيد   دةيبجة 

هي  السرشدين بدوةات  تأ أو وظجفة أخرى، لها فإ     هيةم  أي  أو  شاجيال اإلة الس ال ال علجسل أو الس 

و  يءيد  وال ربوي  اليفرل  اإلةشاج  اليطتدةيبجة فل م ال  قدةة  ال راةات فل وة من  اتخاذ  سرشدين يلى 

 العسلجة اإلةشاج ة. 

قِدرة علِى المسِتوى بين متوسِطات توجد فروق   هل:  العاشر  الفرعيالسؤال  المتعلقة ب  تائجالن  مناقشة

 ؟التخصص تبعًا لمتغيرقدس اللدى المرشدين التربويين في مدارس تربية ضواحي   رراذ القاتخا

إلى الدةاسة  إ  تو لل  جاللة  ذات  فرو   و وج  بيصائ يدم  م وسطات  جة  يلى  ال دةة  مر وى  ين 

 .ال خصص   تبعًا لس غير دس تربجة ضوايل ال شدين ال ربويين فل مداةسالسر  اتخاذ ال راة لدى

الي وت هه   الس إلى   ج ة  عءى  السرشد  بكالوة أ   بدة ة  اإلةشاج سواء  فل  ج يو خصص  أم  ة ة س 

ال راةات ما  اتخاذ  يلى  تءيد  قدةت   فإ   ار ير  السراقات  أ   تؤهل   ،  يدةسها  ال ل  والعسلجة  ليظرية 

،   ةمن مراي  العسلجة اإلةشاج ثة فل ك  مريلة  وتطوة ال دةة لد   يلى اتخاذ ال راةات بصوةة  ثج

سجكو   لصالفر   لها  اال    الخدمة  م اب   وتربوي  نفرل  إةشاج  تخصص   من  يلم  ساعج الح  أو    ة 

يلى اتخاذ خصصين فيها  قدةة الس   اال  ساع أو يلم اليفس. وال شك أ  ال خصصات اأخرى تطوة

ل  خا جة أو  ي، فاإلةشاج  اليفرل وال ربو   ال راةات ولكن فل م االت أخرى ولجس فل م ال اإلةشاج 

 الخدمة اال  ساعجة أو يلم اال  ساع. خصص تين    غيرات تخ لفم 

النت ب ائمناقشة  المتعلقة  إحصائية:  الخامسلسؤال  اج  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  بين    هل 

ي  ية ضواحيرية ترب في مدارس مد ويين  لتربالمرشدين ا  التفكير التأملي والقدرة على اتخاذ القرار لدى

 ؟القدس



 

84 
 

الد  جالة إيصائجاً  ة مو ة طرج و وج يالق  لىةاسة إتو لل  التأمليبين     بة  الق  التفكير  ة در وبين 

وبين ال دةة يلى اتخاذ ال راة    مللال فكير ال أمعام  االةتباط للعالقة بين  ييب بلغ  لقرار،  على اتخاذ ا

ى يلل دةة  ا  ت كلسا زاج   ل أملل فكير ازاج الا  كلس   يب ي ضح بأني(،  0.00( بداللة إيصائجة   0.73)

 . ثجحوالعكس   ، دسالال ربويين فل مداةس مديرية تربجة ضوايل لسرشدين لدى ا راة اتخاذ ال

ال فكير ال أملل هو أيد أنواع ال فكير ال ائسة    فرير هه  العالقة االةتباطجة السو بة إلى أ ويسكن ت

و  وال يبؤ،  الس اةنة واالس ي ام  للسرشدييلى  ال ر ن  ال  سكن  اتخاذ  الصائبةاة الس دةة يلى   بو وج إال    ات 

 . للهه  السهاةات أو ال دةات الخا ة بال فكير ال أم

ال فكير   فل  ال أملل  عطإ   ال ربوي  للسرشد  الفر ة  الس غل  بك   الخا ة  ال ثكم  بسشكلة  يرات 

  ع  إجةاك  للسشكلة  مسا  الس غيرات    السر رشد، وبال الل  ر طجع السرشد الربس وإجةاال العالقة بين هه 

  ا ، مس ها البعض عضفة اأسباب ال ل ت ف وةاء السشكلة وكجف ترتبس ببب معر ، بربكلل وشسوللال  إجةا

  اأسباب واتخاذ ال راةات الخا ة بك  هه     ع  السرشد قاجةًا يلى الو ول إلى الثلول السرتبطة بهه 

اتخاذ  إلى  السرشد  و ول  إذ  ع سد  إةشاج ة  اأسباب.  إةشاج ة    أيبخصوص    قراةات  طلبة  للمشكلة 

ومنإال    رشدينالسر  ال أملل  ال فكير  فل  الس ضسية  السهاةات  الهسأ   بو وج  تثديد  وتثديد ها  سشكلة 

وال دةة   الفرو ،  ووضع  لها  السرببة  يلى العوام   قاجةًا  السرشد  وهها   ع   العالقات  اس ي ام  يلى 

السشكلة إجةاال  وال عسق فل  و وبال الل  صبح    ،الفهم  ال أم   ال دةة يلى  ها  وتصوة السشكالت    ي لد   

 ك  شسولل.بش

،  لديهم نسو مهيل مر سرلسرشدين والهين  و بة إلى أ  السويسكن تفرير هه  العالقة االةتباطجة ا

ما ك   يلى  اإلةشاج   ويطلعو   نظريات  فل  معرفجة  قايدة  ولديهم  اإلةشاجي  العس   فل  هو  ديد 

ين، وي ع   ر رشد ت السل ي  مشكالف  دين ذوي خبرة ساب ة يسلجةمن هؤالء السرش  وتطبج اتها   ع 

السشكالت   إلى  اليظر  ال دةة يلى  العسلجة اإلةشاج ة، وبال الل فإ  هها  وةة تأملجة ميبصلديهم  بدا ة  ه 
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ة  ات الراب  ى اتخاذ ال راةات فل ك  مريلة من مراي  السشكلة بياًء يلى ما سبق من الخبر  رايدهم يل 

 اإلةشاج ة. السشكالت  ة وتطبج ها فل ةشاج ات اإلجات اليظريفي سكن من الد، وبياًء يلى العسج ة للسرش

بة  ةتباطجة مو و وج يالقة اال ل تو لل إلى    (  2016ة  طعسة،  جةاسة مع  الي ج  واتف ل هه   

 أ ضاً ل  واتف   ،جم الهات بين اتخاذ ال راة وتيظ اذ ال راة واإلجةاال البيائل، وو وج يالقة اةتباطجة  بين اتخ

  سعلم بين مساةسة ال فكير ال أملل للو وج يالقة قوية    ل إلىتو ل  ال ل    ( Kraft, 2002   كرافل مع  

  . رائلوالبثب اإل

 وصيات ثانيًا: الت
 :ن وضع ال و جات اآلتجة سك ليها الدةاسة الثالجة، من خالل الي ائج ال ل تو لل إ

للسرشدين • ال أملل  ال فكير  فل  ال دةيبجة  الدوةات  تكثجف  إلى  يا ة  هياال  الي ائج  يلى  ذوي   بياًء 

 . ي ى ي م زياجة مر وى ال فكير ال أملل لدى هه  الفئة ( سيوات 5-1 الخبرة 

ال • ال امعات  فل  اإلةشاج  ل خصص  ال علجسجة  البرامج  مراقات فلرتضسين  ل يسجة    طييجة  تعلجسجة 

هها اليوع   خصو ًا ال فكير ال أملل ي ى  ر طجعوا توظجفدين و السرشد هؤالء الطلبة  ييال فكير  

 سلهم كسرشدين. اةات وي  مشكالت الطلبة ميه بدا ة يخاذ ال ر فل اتل فكير من ا

مثإ • فل  ال ربويين  السرشدين  لدى  ال أملل  ال فكير  يلى  أخرى  جةاسات  من  راء  أخرى  افظات 

و ف يكومجة  مداةس  وفل  بخالرطين  للس اةنة  ووكالة  ال أملل   ة  ال فكير  موضوع  وةبس  ييهم 

 ربويين. وال فكير اإل  ابل لدى السرشدين ال لسعرفل، ةاء اير ما و الهاتجة وال فك  بسر وى الكفاءة
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 المصادر والمراجع 
 لقرآن الكريم:  ا

  .11سوةة الثشر، آ ة   •

 (. 20-17سوةة الغاشجة، اآل ات من    •
 

 المراجع العربية: 
رة : . ال اهوأنماطه هتعريفه وطبيعته ومهارات –ي  ر من منظور تربو تفكيال  .(2005   .جم ، م دي ابرا 

 لليشر وال وزيع .  ب م الكيال

مرشديِِِن فعيِِة اإلنِِِجاز لِِدى اللرضِِا الِِو يفي وعالقتهمِِا بدااالنتمِِاء وا(. 2015.  خلياا  ، ااراج أبااو 

ِِزة ِِات غِ ِِويين بمحافظِ زهااار،  اااءة، ،  امعاااة اأ(ةساااالة ما رااا ير  يااار ميشاااوةة ، التربِ

 رطين.فل

 مك باااة السعااااةف :اإلساااكيدةية، فيِِِة الثالثِِِةاإلدارة المدرسِِِية فِِِي األل .(2002 . أيساااد، أيساااد إبااارا جم

 .الثديثة

ي المرحلِِة علمِِي العلِِوم فِِم لِِدى التِِأمليعلِِى التفكيِِر رة مسِِتوى القِِد" .(2011 . وج مثساا أساا اذ،ا

 ة، فلرطين.عة اأقصى،  ء ما ، ةسالة ما ر ير  ير ميشوةة"، األساسية بغزة

 .فجة طمك ب :السيامة ،أسس إدارة المنظمات .(2006  .هللا يطا ،إلماما

ويالق هاااا باااال فكير  جم اال  ساعجاااةقااال" ا. (2013 . لاااد ويصااافوة، قاااجسوالثساااوةي، خا د هللاالث فااال، يبااا

فاال  امعااة  ااة الس فوقااات أكاج سجااًا والعاج ااات ال ااأملل لاادى طالبااات قراام ال ربجااة الخا

كيولو جااا، مركااء تطااوير وال .  امعااة العلااوم المجلِِة العربيِِة لتطِِوير التفِِوق ". الطااائف

 .65-52(، 6لعدج ا يجة.فو ، ال سهوةية الجسال 
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 حسِب نِوع القِدسفي محافظة  التجمعات السكانية (.2017.  يلال هاز السركءي لإليصاء الفلراطي

 ، جولة فلرطين.عداد السكانأالتجمع، وتقديرات 

ِِ (.2007.  ياارز هللا، أشاارف ِِراراتى مشِِاركة معلمِِدم ِِي اتخِِاذ الق ِِة ف ِِه  ي المِِدارس الثانوي وعالقت

 .فلرطين ،  ءة،ال امعة اإلسالمجةة، ميشوة   ير ، ةسالة ما ر يرو يفيبرضاهم ال

ِِة لتفكاللغِِة وا (.2010.  الثااال ، يلاال ِِر الناقِِد "أسِِس نظري جاة  :سااا  ي .هتدريسِِي تراتيجيةواسِِي

 وال وزيع. ليشرالسريرة ل

ِِة فِِِي القِِِرن الجديِِِدا .(2006  .راااني ثساااد يسااااجات، م جاة الثاماااد لليشااار يساااا : ، لقيِِِادة التربويِ

 .وزيعوال 

 .ال اهرة: يالم الك ب  .القوة على االستحواذ واستراتيجيات القيادة نظريات (.2009 .  جةويش، مثسد 

 نويِِةفِِي تنميِِة التفكيِِر لِِدى طلبِِة المرحلِِة الثا حمقتِِر  جيِِة برنِِامفعال ". (2002  .الااديب، ما ااد 

 .، كلجة البيات سسين ش امعة ي ،ير ميشوةة    ةا ةسالة جك و ، "ات غزةحافظبم

الموهِوبين فِي الطلبة  وعالقته بالكفاءة االجتماعية لدى  التفكير التأملي"  .(2013   .  ةبابعة،  ةبابعة

ر  يااار يا راا ، ةسااالة م"محافظِِِة البلقِِاءي مِِدارس الملِِك عبِِدهللا الثِِِاني للتميِِز فِِ

 ةج .ال طبجقجة، الرلس، اأ ءل ابميشوةة،  امعة ال

 .ة اليهضة السصريةمك ب ال اهرة ،التفكير اسيكولوجي .(2008 . هيد   ،ةشدي

 ت اميشاوة  :يساا ، المعرفِيعلم الِنفس  .(2003  .يساج يبد الاريسن  الء ولو   ؛فع اليصيراة   ،الء ول

 .جاة الشرو  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
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 رة ما رااا ير  ياااةساااال ،قِِِرارال اذباتخِِِ ب التفكيِِِر وعالقتهِِِااليأسِِِ .(2008 . باااد الاااريسني ،لنااااالءهر 

 .الرعوج ة ،مكة ،أم ال رى   امعة ،ميشوةة

ِِا (.2011 .  ااوجة أيسااد  سااعاجة، ِِةت التفراتِِدريس مه ِِات األمثلِِة التطبيقي ِِر مِِع مئ ة جايسااا : ، كي

 .عالشرو  لليشر وال وزي

ِِة م لجاااا.وةيوس والدةاساااات العكاااالال اااأملل لااادى طلباااة الب فكيااارمرااا وى ال  (.2007.  ، يلااالالشاااكعة جلِ

 .1162-1146: (4 21 الي اح، ة امع، نيةلألبحاث اإلنسا جاحجامعة الن

هياا  والي اااح السهياال لاادى أويالق اا  بااالعسر وال اايس وال ال فكياار اال  ااابل (. 2017شااسرا ، عباااس.  

 امعاة  ،مجلة كلية التربية األساسِية للعلِوم التربويِة واإلنسِانية  ،السرشدين ال ربويين

 .335-316(: 33 1، باب 

الة ، ةساالدراسي التحصيل ومؤشراإلبداع  ومستوى الذكاء  دلمع .(2008  .ر الادينفخ  ،يبد الفضي 

 الخرطوم، الروجا .،  امعة  ير ميشوةة ما ر ير

 فاااة فااال تثصاااي وةاء السعر  فعالجاااة اسااا خدام بعاااض اسااا راتج جات ماااا(. 2005يباااد الوهااااب، فاطساااة.  

. اأزهااري نوي الثااا نلثااالدى طااالب الصااف ات ااا  نثااو اساا خدامها لااال فكياار ال ااأملل واالة تيسجااالفيءياااء و 

 .92-61 (،4  8، مجلة التربية العلمية

 : مك بااةماااةات اإل -. العااين  1. ط لتفكيِِر والمنهِِاج المدرسِِيا .(2003  .جم ويفانااة، يااءويبيااد، ولاا

 الفالح لليشر وال وزيع.

 دىت والمسِِاندة االجتماعيِِة لِِعالقتِِه بكِِل مِِن فعاليِِة الِِذااتخِِاذ القِِرار و  .(2007  .بياادةالع يباال، 

ر  يااار ميشاااوةة، رااا ي، ةسااالة ما ين الطالبيِِِين بمحافظِِِة الطِِِائفنِِِة مِِِن المرشِِِدعي

 .الرعوج ة رى،ال   امعة ام
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 اتخِاذ القِِرار وعالقتِه بكِِل مِن فعاليِِة الِذات والمسِِاندة االجتماعيِة لِِدى(. 2007.  الع يبال، بيادة 

 ، ةسااالة ما رااا ير  يااار ميشاااوةة،عينِِِة مِِِن المرشِِِدين الطالبيِِِين بمحافظِِِة الطِِِائف

 .الرعوج ة ة ام ال ارى، امع

 سيدانلال ب هاةات ال فكير ال أملل فل مشكالت ال دةيمر وى م  .(2002   .ف ثجة  واللولو،  ؛ءويفانة، ي

-1(: 1 5، مجلِة التربيِة العلميِة، "غاءةربجاة بال امعاة اإلساالمجة بلادى طلباة كلجاة ال 

36. 

 فِي التفكيِر التِأملي والتحصِيل لِدى فِاييمأثر دورة التعلم وخرائط الم(. 2005.  يسايرة، يبد الكاريم

كلجاة  ،جك اوةا   يار ميشاوةة ةساالة ،طلبة الصف العاشر فِي التربيِة الوطنيِة والمدنيِة

 . امعة اليرموال، اأةج  ال ربجة،

علِِى  دريس الجغرافيِِافِِي تِِ ت المعرفيِِة عبِِر الويِِبرحالالِِفاعليِِة اسِِتخدام " .(2010 زياااج.  الفاااة،

، ةسااالة "اسِِيب الصِِف الثِِامن األسصِِيل لِِدى طِِالالتحو وى التفكيِِر التِِأملي مسِِت

 ن.رطيةة،  امعة اأزهر،  ءة، فل ير ميشو  ما ر ير

 . جاة مشاة   :ال اهرة ،رادةقوة اإل  .(2010 . ، إبرا جمالف ل

 .لسريواجاة  :الريا   ،دارة الموارد البشريةس إأس .(2006  .ميبد الرال ،ل صبلا

العلِِم  ليِِاتأثِِر اسِِتخدام اسِِتراتيجية المتشِِابهات فِِي تنميِِة عم" (. 2010.  عءيااءلراوي، يبااد اال طاا

ِِأملي فِِي العلِِوم لِِدى طِِالبومهِِارات التفكيِِر ا "، ةسااالة الصِِف الثِِامن األساسِِي لت

 فلرطين.إلسالمجة،  ءة، ة اميشوةة، ال امعما ر ير  ير 
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ِِذوي (. 2014الكاةضااال، إ ساااا .   ِِر لِ ِِاليب التفكيِ ِِأسِ ِِدات اإلقنِ ِِدي ومرشِ ِِن مرشِ ِِاعي مِ اع االجتمِ

ةسالة ما ر ير  ير ميشاوةة،  امعاة ، لمدارس الثانوية في محافظات الفرات األوسطا

 ال اجسجة، كلجة ال ربجة، العرا .

 .ة الشرو  جا :يسا  ،لم النفس المعرفيع (.2007.  يبد هللا ، كام

 .هرانلء ة الجا :الريا   ،صبيةالبرمجة اللغوية الع .(2006 . يبد الكريم ،مثسد 

(. برنااامج تاادةيبل ل يسجااة مهاااةات ال فكياار ال ثليلاال وأااار  فاال تثرااين مراا وى 2017مثسااوج، سااساح.  

(: 8 6، المجلة الدولية التربوية المتخصصةالسساةسة ال أملجة لدى السرشدة الطالبجة، 

144-158. 

ة انديِِة الِِذات والمسِِالقتِِه بكِِل مِِن فاعلار وعقِِدرة علِِى اتخِِاذ القِِر ال .(2011 . مصاابح، مصااطفى

، ةساالة لحكوميِة بمحافظِات غِزةالتربويين في المِدارس ادين  االجتماعية لدى المرش

 ،  امعة اأزهر،  ءة، فلرطين. ير ميشوةة ما ر ير

ِِ(، 2002  .مصااااطفى،  ااااالح يبااااد الثسيااااد  ، صِِِِرالمعا ي ضِِِِوء الفكِِِِر اإلداري اإلدارة المدرسِِِِية فِِ

 .الرعوج ةربجة السسلكة الع ليشر،ريو لجاة الس :الريا  

 .جاة الصفاء :يسا  ،رارلقدرة على اتخاذ القا .(2010 .  مثسد  زاج شهر  ،سىمو 

جاة  :يساا ، 1ط ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقِل(.  2008.  مثسد نوف ،  

 .السجررة لليشر وال وزيع والطباية

 



 

91 
 

 األجنبية:  مراجعال
 

Bensuk, A. (2005). Decision and its relationship with thinking stays, Journal of 

educational psychology, 126(1): 47-65. 

Blous, D. (2008). Self-confidence, U.S.A: Sky high press. 

ChiKeung, Cheng. (2008). The Effect of Shared Decision-Making on the Improvement 

in Teachers' Job Development, Access date, October 14, 2009. 

Eysenck, H.J &Wilson, G. (1976). Know your own personality. London: Applicant 

Book. 

Griffith, A & Friedan, G. (2000). Facilitating Reflective thinking in counsellor Education. 

and supervision, EBSCOHOST, 40 (20):8. 

Kraft, Nancy P. (2002). Teacher Research as a Way to Engage in Critical Reflection: A 

Case Study. Reflective Practice. 3(2): 25-43. 

Lyons, N. (2010). Handbook of reflection and reflective inquiry: Mapping a way of 

knowing for professional reflective inquiry, U.S.A: Springer. 

Marques, K. & Vieira L. (2002). What Do We Do with These Computers? Reflection on 

technology in the classroom. Journal of Research on Technology in 

Education. 35(3): 161-175. 

Thorpe, K, Barsky, J (2001). Healing through self-reflection. Journal of Advanced 

Nursing, 35 (5): 67-81. 

Waknesn (2009). Making decision and its relationship with psychological traits, American 

Psychological association, abstract of international study, 131(2): 63-84. 



 

92 
 

Lyubomirsky. S.(2002). Effects of self- focused rumination on negative thinking and 

interpersonal problem solving .Journal of personality and psychohogy.69(1):176-

190. 

Atkinson, S. P., & Irving, J. (2013). Reflective Practice: a non‐negotiable requirement 

for an effective educator. London: BPP University College. 

Josten, M. I (2011). Reflective Thinking: A Tool for Professional Development in 

Educational Practice. Ph. D. Walden University, UMI Number: 3468504. 

Kember, D., Leung, D., Jones, A., Loke, A., McKay, J., Sinclair, K., Tse, H., Webb, C., 

Wong, F., Wong, M. and Yeung, E. (2000). Development of a questionnaire to 

measure the level of reflective thinking. Assessment and Evaluation in 

Higher Education, 25(1): 381-395. 

Boeer , B. Coetzee, H. (2000). The thinking styles preferences of Learner in 

cataloguing and classification, paper presented council and general 

conference, South Africa. 

 



 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لمالحق ا



 

94 
 

 

 بصورتها األولية ألدوات (: ا1ملحق رقم )

 معة الخليل جا
 كلية الدراسات العليا  

   د التربوي والنفسيماجستير اإلرشا

 المحترم: حضرة المرشد/ة 

 د: وبعتحية طيبة 

بدةا البايثة  بع ت وم  "سة  التأمل يوا   باالتفكير  وعالقته  ا  القرارات  ذتخاي  المرشدين  في  لدى  لتربويين 
االةشاج اليفرل وال ربوي فل  امعة "، وذلك ليي  جة ة السا ر ير فل  واحي القدسمدارس تربية ض

 الخلي .
باةة  ع إشاةة  ×( أمام ك  ع بوضرات مقجاسل الدةاسة  م باإل ابة يلى ف  و من يضرتكم ال كر لها نر 

الخساسل  موا بشدة، ومو لل دةيج  اال ابة يلى  ومعاة ، ومعاة   وم رجج،    ،افقفق  بشدة( وس كو  
 م ايجس الدةاسة أ را  البثب العلسل ف س.  

 شاكرا لكم حسن تعاونكم 
 ن ء الطحا إعداد الباحثة: صفا

 
 معلومات أساسية القسم األول: 

 لسربع السياسب : فل ا xال الجة بوضع إشاةة  ئلة ى اإل ابة يلى اأسير 
 ى أنث                      ذكرس:        الجن .1

                   ما ر ير فأيلى                      وةيوس بكالالمؤهل العلمي:   .2

    سيوات فأكثر          10( سيوات10-6من            ( سيوات5أق  من  سنوات الخبرة:  .3

 جوةات 10أكثر من        ( جوةات         6-10( جوةات5-1  : رات التدريبية للرشادالدو  .4

               خدمة ا  ساعجة             إةشاج نفرل وتربوي  خصص:الت .5

 اب دائجة( يلم نفس، يلم ا  ساع، تربجة  أخرى ت تخصصا
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 أوال: مقياس التفكير التأملي:   
ا النمط  التفكير  ذلك  المرتلتأملي  التفكير  بامن  واللوعي  بط  التمعالذاتي  على  يعتمد  والذي  الذاتي  والتأمل  الذاتية  معن  رفة 
 (  2011تية. )سعادة، لحيابعمق في األمور اوالنظر  اتلذومراقبة ا

 معارض بشدة ضمعار  متردد موافق موافق بشدة الفقرة  الرقم 

      إلةشاج ة  فكير فل السشكلة اأيب أ  ي وفر لدي الوقل الكافل لل   .1

      باتخاذ ال راة االةشاجي ل  قب  قجامملجاً  أفكر  .2

      خ لفة  ات نظر م هو   اإلةشاج ة من  أبثب فل السشكلة  .3

      جقجة لرلوال السر رشدين اول البثب فل الدوافع الثقأي  .4

      قضجة إةشاج ة مع سدا يلى خبراتل الراب ة   أيل أفكر بعسق ف  .5

      ين  شداطف السر ر ر ويو لسشايل كجفجة مراياتل اتأم  فو  أفكر  .6

      إلى أخرى    ت يجم أجائل السهيل من ف رة إلىأمي    .7

      إلةشاج ة الخ جاة أفضلها  ة يلول للسشكلة اأضع يد  .8

      تبة يلى أي قراة  أي بر نفرل مرؤوال ين الي ائج الس ر   .9

      الخطة اإلةشاج ة  أفكر أكثر من مرة فل وضع   .10

      ةشاج ة السر  بلجة اإلت السشكلة  تطوةا فل أفكر مطوال  .11

      ل ضجة اإلةشاج ة ء يول اماللء الس دمة من ا أس عر  ك  الس  ريات  .12

      أ  اوافق يلى أي ةأي جو  أ  اتسعن ب   لجس من الره  يلل   .13

      اإلةشاج ة  أتأم  فل ك  ما   ول  السر رشدو  خالل ال لرات   .14

      اج ة ةبسا تثدث فل السر  ب   ةشومشكالت إ قضا ار فل أمي  إلى ال فكي  .15

      شاجي  فل اأسلوب اإلة  أ  أ ير سن ك عة ال أملجة ن ج ة السرا  .16

      يدما أ   لث  مشكلة إةشاج ة  ألبة  أشعر بس عة ي  .17

       ة  س غر  بال فكير وال أم  فل قضا ا يجاتجة  ير اةشاجأ  .18

      ج ة  شال قضا ا اة رين فاآلخ ا أناقش السرشدينياجة م  .19

      بها   ءمل   االةشاجي واأةبس بين السباجال االخالقجة فل العس  .20

      يسل تفكيري ال أملل ءة م االت وقضا ا فلرفجة تاس س ع ب را  .21

      اليظرة ال كاملجة لك  أبعاج السشكلة االةشاج ة   لدي ال دةة يلى   .22

      ة  جة أو  يبجخجال قضا اإلى ال فكير فل  أمي  ايجانا  .23

       شد ر ال لسجثل للسرلدي ال دةة كسرشد يلى ال أم  فل الكالم   .24

       ة  وى أجائل فل ك  يالة اةشاجاقجم واتأم  مر   .25

       م اي  اجي بصث ها لدي ال دةة يلى اك شاف اخطائل ة   .26
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ا  .27 بالطري ة  ايجانا  السرافكر  بها  اسايدل ل  فكر  لكل  فل  رشدو   ي     هم 
 شاكلهم م

     

      لل كسرشد  اشعر ا  ت ديري لهاتل يءجاج مع ك  ن اح فل يس  .28

      لرابقال فكير فل اسلوب تفكيري ااياجة   إلىامي   كثيرا ما  .29

      للسر رشدين لكل ايدل  سع  دات الخاطئة وال اأفكاةاس طجع ال أم  فل   .30

      ها  يق فيالعس من خالل ال فكير د قياي ل بأي فكرةت ول  .31

      ياول تو ج  اسئلة للسر رشد م وقعا ا اباتها أ  .32

الي  .33 العس ح   اي طلب  أ   كو   فل  من االةشاجي  يال  مر وى  السرشد  لدى      
 ال فكير ال أملل 

     

 

القرار : درة على اتخاذ مقياس الق  

 يلاى  اسم وقاد  ة،را اذ الا( ويهدف إلى قجاس قادةة الفارج يلاى اتخا  1999بدو  :  أيد هها السقجاس  ي
ال ساا  وي كااو   اةاخ باا سااسيل:ف، والصااوةة  ب( اخ باااة السواقاا  ااوةتين، الصااوةة اأولااى  أ( سااسيل:

( عباااةة  38ماان    اخ باااة ال ساا  ت، وي كااو  ةاة بثالاااة اخ جاا( عباااةة م بوياا 21اقااف ماان  السو اخ بااة 
ى أنا  يلا ال ركياء ت   اباالساا اسا  ابات، والسطلاوب مان السفثاوص اخ جااة إيادى هاه   م بوية بخسس

( ف اارة م بويااة 40ماان  لااهي ي كااو  اخ باااة ال ساا  ا سقجاااس ف ااس وهااوتاام اساا خدام الصااوةة  ب( ماان ال
 ف رة. 30و  من بح السقجاس ي ك( ف رات ييب أ 10وتم يهف    ابات وتم ال عدي  يلج  س اسبخس

أعارض  

 بشدة 
 أعارض 

غير  

 متأكد
 أوافق

أوافق 

 تماما
 الرقم  العبارة 

.1 راراختيار أنسب األوقات التخاذ ق  ك القدرة علىملأ       

رار  فيتين التخاذ القتعليم الكاالخبرة ودرجة الدي ل     

 الناجح 

2.  

معرفة بالحقائق تي على القرارابني أ       3.  

.4  أتابعه جيدا  في التنفيذ رارا  ندما اتخذ قع       

ستطيع أن أتعرف على المشكلة أ       5.  

رار في اتخاذ الق  همية التوقيترك أدأ       6.  

ر راتخاذ القتاج إليها قبل اق التي احجمع الحقائأ       7.  

رار على الق رتبةزن النتائج المتأ       8.  

.9 رار ر مسؤولية اتخاذ الققدأ       

خاطئ  رارحمل مسؤولية الفشل في قتأ       01.  
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أعارض  

 بشدة 
 أعارض 

غير  

 متأكد
 أوافق

أوافق 

 تماما
 الرقم  العبارة 

اتخاذ عند  د بهاجع إلى اللوائح والقوانين ألسترشأر     

رار الق  

11.  

رار دد فوائد ومضار القأح       12.  

      13.  

القرار أتابع       14.  

ني في اتخاذ القرار. شاركأحدد بشكل دقيق من ي       15.  

  راركون في المناقشات باستميشترر نفسي ممن أعتب     

رارالتخاذ الق  

61.  

.17 لسابقةت ا اربالخ على  رارالمواقف عند اتخاذ القأقيس        

في  ن يشتركوند الذي اطيع أن اقدر نسبة األفرستأ     

رار لقند اتخاذ االمناقشات ع  

18.  

وائح التي ال لتي تصطدم بالقوانين واللول اتبعد الحلأس     

تغييرها يمكن   

19.  

  رادي كل من األفألر أستطيع تحديد المواقف التي يكون     

لكبير نه ازرار والمشاركين في اتخاذ الق  

 

20.  

رراتخذ القمد على االتصال الشخصي عندما اأعت       21.  

نتائج  ة الوليؤمن مس رار ن في اتخاذ القي المشاركيفأع     

رار لقرتبة على هذا ا تالم  

22.  

الجماعة كتابة يستغرق وقتا  طويال يأمعرفة ر        23.  

 لنا  ع  عضاءاألعضاء تمييز القائد احد األ بيثير غض       

حه رامن أجل اقت  

24.  

يل للحصول على  خرين سبد مع اآلرالحديث على انفا     

في مشكلة  ةراحبص أيهمر  

25.  

د بوضع راألفالفات في ميول واتجاهات االختجه ااوأ     

 مبادئ عامة

26.  

اع اآلخرين بالحجج وب المناقشة الهادئ يؤدي إلى إقنأس     

 العقلية والمنطقية 

27.  

رارتكشف عن عقد اجتماع التخاذ قة لمات الهاتفيكاملا       28.  

ة معرفتها بدقة ع إلى صعوبة المعلومات ترجرند     

 وسرعة 

29.  

مقدم ح الراأفكاره وقبول االقت  عن أحد بر تنازل القائدعتأ     

 من اآلخرين عالمة ضعف 

30.  
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أعارض  

 بشدة 
 أعارض 

غير  

 متأكد
 أوافق

أوافق 

 تماما
 الرقم  العبارة 

.31 تي المتخذة مرة ثانيةرارالق أعود       

مكلفة هاترجع إلى أن  ماتلوالمع رةند       32.  

 في أن يحدث شيء ألني آمل رارخر اتخاذي للقأأ     

ها منيريحني   

33.  

راراتي أن تؤثر على ق ابقةء السرامح لآلأس       34.  

ار أتردد عند اتخاذ قر        35.  

طة فرد التي تنفذ بواس راراتظم القمع       36.  

يراترايجة قر حالتي النفسية في نت تؤث       37.  

راجع في قراري بعد اتخاذهأت       38.  

شك في خطئه أو  لنا  من الأعاني ع اري لقراتخاذ ندع     

 صوابه 

39.  

ي راراتر في قمح للتعصب والتحيز أن يؤثسأ       40.  
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 (: األدوات بصورتها النهائية 2حق رقم )مل

 
 معة الخليل جا

 كلية الدراسات العليا  

   سيتربوي والنفد الااإلرش ماجستير

 حضرة المرشد/ة المحترم: 

 وبعد: تحية طيبة 

بدة ت البايثة  بعيوا   وم  با"  اسة  وعالقته  التأملي  ا  تخاذالتفكير  المرشدين  لدى  في  القرارات  لتربويين 
االةشاج اليفرل وال ربوي فل  امعة "، وذلك ليي  جة ة السا ر ير فل  واحي القدسمدارس تربية ض

 الخلي .
عباةة  ةة  ×( أمام ك   بوضع إشام باإل ابة يلى ف رات مقجاسل الدةاسة  كر يضرتكم ال و من  لها نر 

بشدة، ومو لل د  الخساسل  موافق  اال ابة يلى  وم رجج، ومعاة ، ومعاة     افق،ةيج  بشدة( وس كو  
 م ايجس الدةاسة أ را  البثب العلسل ف س.  

 شاكرا لكم حسن تعاونكم 
 ن ء الطحا إعداد الباحثة: صفا

 معلومات أساسية : قسم األول ال
 ع السياسب : فل السرب xلجة بوضع إشاةة ئلة ال اير ى اإل ابة يلى اأس

 ى أنث                      ذكرالجنس:         .6

                   ما ر ير فأيلى                      وةيوس بكالالمؤهل العلمي:   .7

    سيوات فأكثر          10( سيوات10-6من             سيوات (5أق  من  سنوات الخبرة:  .8

 جوةات 10أكثر من        ( جوةات         6-10وةات( ج5-1  د: لتدريبية للرشاالدورات ا .9

               خدمة ا  ساعجة             إةشاج نفرل وتربوي  خصص:الت .10

 اب دائجة( يلم نفس، يلم ا  ساع، تربجة  أخرى ت تخصصا
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 مقياس التفكير التأملي: وال: أ  
اال النمتفكير  ذلك  والط  لتأملي  الذاتي  بالوعي  المرتبط  التفكير  المن  امعرفة  والتأمل  والذذاتية  التمعن  لذاتي  على  يعتمد  ي 

 (  2011تية. )سعادة، لحياوالنظر بعمق في األمور ا لذاتومراقبة ا

 الفقرة  الرقم 
موافق 

 بشدة 
 ض معار متردد موافق

معارض  

 ة بشد

      إلةشاج ة  افكير فل السشكلة فل لل يب أ  ي وفر لدي الوقل الكاأ  .1

       ال راة االةشاجيل باتخاذ أفكر ملجًا قب  قجام  .2

      ات نظر مخ لفة  و ه  بثب فل السشكلة اإلةشاج ة منأ  .3

      جقجة لرلوال السر رشدين اول البثب فل الدوافع الثقأي  .4

      ة  ة مع سدا يلى خبراتل الراب ةشاج قضجة إ أيل أفكر بعسق ف  .5

      شدين  ل كجفجة مراياتل لسشاير ويواطف السر ر فاتأم  و  أفكر  .6

      السهيل من ف رة إلى أخرى   يجم أجائل ت  إلىأمي    .7

      إلةشاج ة الخ جاة أفضلها  أضع يدة يلول للسشكلة ا  .8

      قراة  تبة يلى أي  أي بر نفرل مرؤوال ين الي ائج الس ر   .9

      الخطة اإلةشاج ة  ل وضع أفكر أكثر من مرة ف  .10

      السر  بلجة  اإلةشاج ةأفكر مطوال فل تطوةات السشكلة    .11

      ء يول ال ضجة اإلةشاج ة لءمال  ك  الس  ريات الس دمة من اأس عر   .12

      أ  اوافق يلى أي ةأي جو  أ  اتسعن ب   لجس من الره  يلل   .13

      اإلةشاج ة   لرات ا   ول  السر رشدو  خالل الك  م أتأم  فل  .14

        ب   سا تثدث فل السرةشاج ة ةبأمي  إلى ال فكير فل قضا ا ومشكالت إ  .15

      شاجي  أ  أ ير فل اأسلوب اإلة   كسنن ج ة السرا عة ال أملجة   .16

      يدما أ   لث  مشكلة إةشاج ة  ألبة  أشعر بس عة ي  .17

       ة  اةشاج ال أم  فل قضا ا يجاتجة  يركير و س غر  بال ف أ  .18

      شاج ة  ا أناقش السرشدين اآلخرين فل قضا ا اة مياجة   .19

      بها   ل ءمخالقجة فل العس  االةشاجي والسباجال االأةبس بين ا  .20

      يسل تفكيري ال أملل ءة م االت وقضا ا فلرفجة تاس س ع ب را  .21

      ج ة  ة لك  أبعاج السشكلة االةشاكاملجاليظرة ال  لدي ال دةة يلى   .22

      ة  إلى ال فكير فل قضا ا خجالجة أو  يبج اأمي  ايجان  .23

        رشدأم  فل الكالم ال لسجثل للسرشد يلى ال لدي ال دةة كسر   .24

       ة  وى أجائل فل ك  يالة اةشاجاقجم واتأم  مر   .25

      ا بصث ه م اي  اجي لدي ال دةة يلى اك شاف اخطائل ة   .26
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بالط  .27 ايجانا  اافكر  السري ة  بها  ي   رل ل  فكر  فل  اسايدهم  لكل   رشدو  
 مشاكلهم 

     

      ك  ن اح فل يسلل كسرشد    ل يءجاج معا  ت ديري لهات اشعر  .28

      لرابقال فكير فل اسلوب تفكيري ااياجة   إلىكثيرا ما امي    .29

      للسر رشدين لكل ايدل  اطئة سع  دات الخوال اأفكاةاس طجع ال أم  فل   .30

      من خالل ال فكير العسيق فيها   ةد قياي ل بأي فكر ت ول  .31

      ا اباتها  رشد م وقعا ج  اسئلة للسر أياول تو   .32

    لدى السرشد مر وى يال من فل العس  االةشاجي أ   كو  اح  ي طلب الي  .33
 ال فكير ال أملل 

     

 

 قرار:  اذ الدرة على اتخثانيا: مقياس الق
ت مركبة  تفكير  إلعملية  الهدف  أفضل  اختيار  موقف بى  في  للفرد  المتاحة  الحلول  أو  من    دائل  الهدف معين  تحقيق   أجل 

  ( 2010 بقا.)جروان والمحتسب وآخرون،المرجو مس
 عارض بشدةم معارض متردد موافق بشدة موافق الفقرة  الرقم 

      جي راة االةشااخ اة الوقل السياسب التخاذ ال  .1

      ائبة  لصاتخاذ ال راةات امن  لي سكي لدي من الخبرة ما   .2

      شاج ة  ات السشكلة االة عة ومثدجاتخه قراةي بياء يلى طبج  .3

      د  ل راةات ال ل اتخهها كسرشلى ااتابع الي ائج الس رتبة ي  .4

      من مصاجة م عدجة لكل اتخه ال راة االةشاجي  ا سع السعلومات   .5

      تخاذ ال راة السسكن تيفيه  سيل ايه  .6

      ة وم يعة التخاذ ال راةات يدات ب  بدائ   د  .7

      قراةاتل من تعدي   ل ال فكير تسكيلمرونة ف لدي  .8

       ة  اةاتل فل العسلجة االةشاجة قر اتثس  مرؤولج  .9

      االةشاج ة   تال راةايثا  االخالقل فل اتخاذ اةايل بيوج الس  .10

      اجيتخاذ أي قراة اةشبجة الفل ال وانب الرلبجة واال  اتأم  ا  .11

      لسءا جة لل  فرجة وا ال ت أار قراةاتل بالثالة الي  .12

      ت االةشاج ة  راةاكسرشد فل الي اشات الخا ة بال اش رال   .13

      الراب ة ييد اتخاذ ال راة الثالل  يد من ت رب ل فل ال راةات اس ف  .14

      اجي االةش  من  شاةكيل فل اتخاذ ال راةجقيق يدج بشك  أ  .15

      ةات االةشاج ة ذ ال راى قبول أي ةأي من أولجاء االموة التخاإل أمي   .16
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      اةشاجي يول مشكل    راة اطالع السر رشد يلى أي ق إلى  أمي  .17

      االةشاجي مصلثة الطالب السر رشد  مألجاةي فل اتخاذ ال راة   .18

      تخاذ ال راةات االةشاج ة  ياء ااتثيء اا ال  .19

      شدسجة ومراي  اتخاذ ال راة االةشاجي كسر ساأةايل السباجال اأ  .20

      ال راة   إل ال ام  الي اح فر كافة يو من توا أتأكد  .21

      جي ت م ياقضة فل العس  االةشاايرص يلى يدم ا داة قراةا  .22

       هيليقبة توا  اترا ع ين اتخاذ ال راة ييد أول  .23

      فش   ال  ةات مهسة خوفا مناذ قرااترجج ايجانا فل اتخ  .24

      اذ قراةاتل فل اتخ تؤار اةاء اآلخرين ايجانا  .25

      راةات االةشاج ة ال  ضبس مشايري الرلبجة ييد اتخاذ اس طجع  .26

      ي ى اطسئن يلى اتخاذ ال راة   الث ائق واأجلة  إلىاي ام   .27

      ن ح قراةي االةشاجي للسر رشديشر  لى إما أمي  ياجة   .28

      فريق التخاذ قراة اةشاجي   إلى اي ام ايجانا  .29

      ةشاجي اال لة االةشاج ة ييد اتخاذ ال راةات فل الثااالي باة ال طوة ه بعين آخ  .30
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 أسماء المحكمين (: 3) ملحق رقم

 الجامعة التخصص المحكم ورتبته العلمية  سماال الرقم

 خلي ال امعة   ثة اليفرجة ك لو كام   ج. 1

 جة امعة الي اح الوطي إةشاج نفرل وتربوي  لج. فاخر الخليل 2

  امعة الخلي  اةة تربويةإج  كسال مخامرة  ج. 3

  امعة ال دس السف وية إةشاج نفرل وتربوي  شاهين أ.ج. مثسد  4

  امعة ال دس تربجة خا ة ج. سهير الصباح 5

   امعة الخلي اج نفرل وتربوي إةش ي ج. إبرا جم السصر  6

  امعة ال دس لم نفسي . يسر الريساوي ج  7

 السف وية امعة ال دس  وي بيلم نفس تر  ج. خالد ك لو 8

 

 

 

 

 

 

 

 
 


