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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

        ثَ بِمم و فيرََتهَ يمم  ربمم    أَلَمم ت رَممَي فَ تممَي  َممَيَي الً  َيممًََ  فَّبَيممكَ ََ رَيممكَ فََيممأيَيلُ ََ رَيممكُ أَ تممّ  ي

اللَأََتََمم  َ لبَّّي مم َِ لََّيَّ  َمم ت  يََّممنَفَ ََفاي  ََ اللَّ مم َر ممتتربأ أ ف َّ يمم  ف ممنيَ  ِبممُْ بِمم ِهَاِ َيبِ  يمم  في ي َممَِ 42اللسَّممَي  ب

42 ُلَ يم  َبم ت رَمَيالَ      خيَِ ََكُ فََيأيَيلُ خيَِ ََكُ الجتَّ ََ م ت َبم ت رَمِتاب اللَمأََتَِ َيم       فيَيََني  فَّبَيك42 

اللَّ  َ اللظَ  لبَبْي في يفََّيني  اللَّ  َ  نَ ي  فيرب  اللَآَخبَيلب في َ بني  اللََ  بِ ب رب  اللَحي ي لب اللدَ   ََََِ  َ اللَّ  َ اللَ نب  ي آََيََِّال بِ لَقَِت ِ

 42رَمِتَي َ ت َيالَي اللََيمِيالَِ    ل ِال نبَّتَيكَ اللَّ م ب ف فَمَ ال فيأَِيّ  مِال   درإِلَ  اللَ نب  ي بي أَلَ ت رََي 42 َي   يَي  َ 

ر منيَ رََيََّ ََّمِال رَم ِاي      ّ مِال لبَّ م ب أَنَمديالَ ال لب َ بمّ  ِال هيم ت ليمَِ ّب ب      فيجيَّي 42اللَقَمَيالََ   جي يمَّي  ي  يْتمَِّتنَ ي  فيبِم َ ي   

                    03        َيْبرييف  ت إِلَ  اللَّي  َِ 

 ]03 –42سورة إبراهيم                                                                               [

                                   
 
 

 إهـــــــــــــداء
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 .َمح َ  الً رَّ ىل َمحك الألبَالَ .... إىل َفح فاللدير اللكَميْ
 

 .َمح  الً فألكَّ  رس ح جَّ ر  .... إىل َفح فلدي الحلَ ب هْ م
 

إىل َممم  كممم َفَّر ََمممِالَ الحل ممم ل ف كمممأََّّر هّممم  ال َممم بَل    .... إىل أِمممب اللَّممم َ إىل رّممم   

 .زفجيت اللغ ل كإىل ...     فاللَّّ 
 

 .اللن    حِال بأمجني أفر هت  يف لَ ني َالِيت فإمت م ََالليت .... إىل أبَّ ئأ فبَّ رأ الألهزال 
 

 . إىل أل رنرأ اللكَالم اللن   فرفِال ََّأ َ  أجني إجن ح هنال اللََّني 
 

 .إىل أَفالح اللَ دال  اللن   َفت ََ ؤه  أََ رّسطْ ال َ َفك أََ الجل  َ فاللَب ط 
 

  ,إىل حم  اللَّأ ح فاللَّفِا... فإىل فني ر ئد رَبِي ألدى يل هِن َ فنْح َ فإَك َالَإىل ََّك اللَّّ  
 

 فاللني ألأ  الً رَّ ىل اللقد َ أا  كِا خ لْ َ لِج   رَّ ىل ,إل    مج َّ َ أردم هنال الجل د ال َِّال ع 

 .فأا  كَّب يل فهل  الألجَ فاللَِالَ  ,فَف دالَ    اللرتكد ب  

 
 / الباحث      

   ك إبَاله   ََْحَْطف  هط 



 د 

 شـــكر و تقديــــر
اللّ   لك الحلَد فَ  هد ََّّ  لإللًم، فهَََّّّ  الحلكَك فاللقَآا، لك الحلَد هّ  َ  أنََّ  ب  هّ َّ  َم  نََّمك اللَّظ َمك،    

الحلَمد   ,فآالئك الجلس َك، ِ ث أنزل  إل َّ  خري فََّك فأَلّ  إل َّ  أر ني َلّك فكَه  لَّم  أر مني كمَالئع َ َّمك    

فاللًْل فاللسًم هّ  ن  الخلّق فإَ َ   حمَد ب  هَد الً ال َّّ  الألف  فهّ  آل  ف حَ  فَم    ,جبًل  ً محدالَ  ّ ق 

 .فالاله

 " 224اللَقَل " " رَ هَف ََفنبأ أَهَف ََف  ت  فيالكك ََفالَ لبأ فيلَ َ رَكَف ََفا " الحلَد ً اللق ئني 

 " 2222" ح "  0/232اللرتَني "  "  َ  مل  َكَ اللَّ َ مل  َكَ الً" ف قِ   ّ  الً هّ   فلّ  

ثم  اللَمكَ جل ََّمك الألزهمَ اللَم  ك       ,اللَكَ أفالَ ً لَح ن  فرَّ ىل أا َي ر هّأر ف سَ يل إجنم ز همنال اللََّمني ال َِّال مع     

 م  رمدَِه يل َم  همِا       ,الألر  ني هّم  ج مَِه      فهَ َل اللدَالل ت اللَّّ   ففّ ك اللرتب ك فرس  هّ  اللَّف  فأل رنهت

ك َ، فَ  فأككَ   ِب اللْدَ اللَِب فالخلّق اللَر مع جمزاله الً همر فمني خمري الأللمَّ ه اللمدفََِّ  مًح         فنْح  فإَ

ِ ث أرقمدم إل م  بمأآ  آ م ت اللَمكَ فاللََّرم ا فاللَّقمد َ هّم  رِج   رم           ,اللد   حمَد أبِ ن ه ك ال ََف هّ  اللَحث

 .َِّ   مت  هنال اللَحث هّ  أِس  فج  فأفَني  َِل. فإَك َالر  اللسد دل 

َ      فَمم ََّ رَمم َ َالخّ مم َ   -ألمم َك محدفنممك  /   أرقممدم ب لَممكَ فهظمم   الالَََّّمم ا لّسمم َل أه مم   جلَّممك ال َّ رَممك اللممدفَِّ

فهّ  َ  ألد  ه يل َم  نْمح    ,ََّ رَ َ خ َج  َ ، هّ  رف ّ   بقَِ  ََّ رَك هنه اللَل لك  -هِا حم س  /فاللدفََِّ

.شاءهللاوعلىماقدماهمنمالحظاتقيمةستثريهذاالبحثإن,فإَك َ

يف ال مدالََ  ( يف ال مََِّّْ الألل لم ك فاللَ نِ مك    ) فميَّد كمكَي إىل تََّمع اللدَاللمك َم  ََكمد   رَبمِ ْ  فََكمدالت        

 .فإىل اللس َل الحملكَْ اللََّ نك اللدَاللك اللن   أل َِال بآَالئ   فَقرتِ هت  فنقده  اللََّر   ,الحلكَِ ك مبح رظ ت غزل 

فأخممب ب لممنفَ الأللممَّ ه ه ئممد اللَبَّممأ    , رنل اللَّمم َّْ يف فزالَل اللرتب ممك فاللََّّّمم    فَمم  فأرقممدم ب لَممكَ الجلز ممني إىل الأللمم 

فإخِالن  جل ده  ال ََّ ز يف ت   ال َّ جل ت الإلِْ ئ ك،  فالأللَّ ه ز  َ اللَِّالفَل، فالأللَّ ه ِسْ أبِ ِّ َك، فالأللمَّ ه  

 .ِسَّ هت  فالً فيلر اللَِّر ق فجيَّّ   يف َ زالا ,ل ئً  ال ِىل هز فجني أا  َ َك ج َِه   ,ه َ  أبِ َالَ 

   اللَ ِث

َْطف  هط ك إبَاله   ََْح                                                                    



 ه 
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 الفصل األول
 الدراسة مدخل إىل

 :مقدمةال
تسررع مفهومررش ليشررمل جميررع اوقررد  , القرررار مررن العمليررات المهمررة فرري حياتنررايعتبررر اتخرراذ 

حيررث يمررر المرررء منرا فرري حياتررش اليوميررة بمواقررف تتطلرب منررش اتخرراذ قرررار أو أكثررر , منراحي الحيرراة 
وهذه القرارات هي عملية نعيشها في كل لحظة من لحظات حياتنا, فعملية  , لتصريفها ومعالجتها
هنرراك و  ,وفرري محرريط الحيرراة االجتماعيررة األخرررى , مهمررة, فرري المنررزل والعمررلاتخرراذ القرررار عمليررة 

 .أكثر  حاجة ماسة ومستمرة إلنجاز قرار أو

وأن يكرون , الشخص ذاتش وعالقتش براخخرين ىاتخاذ القرار عل ةولهذا يرتكز نجاح وفاعلي
إلررى فرررد أو مجموعررة وقررد يخضررع اتخرراذ القرررار . ومرغوب ررا لرردى اخخرررين ايجابيررا  وفرراعال  ومناسرربا  

 .لتنفيذه حسب المواقف المختلفة

وقد اتسع نطاق عملية اتخاذ القرار في المدرسة, واتسع أيضرا مجرال المشراركة فيهرا حترى 
أصرررحاب التربرررويين  المرشررردينو وال سررريما المعلمرررين  , شرررمل معظرررم فئرررات العررراملين داخرررل المدرسرررة

كما شمل فئات من خارج المدرسرة مثرل  ,مين لها والداع الدور الفاعل في إنجاح العملية التعليمية
 المدرسرةب المحيطرة لين عن بعض المؤسسات المجتمعيرة فري البيئرة المحليرةؤو أولياء األمور والمس

 .وهكذا اتخذت عملية اتخاذ القرار في المدرسة مستويات عديدة ,

متاحرررة فررري االختيرررار الرررواعي برررين البررردائل ال "اتخررراذ القررررار بأنرررش  Nigroويعررررف نيجررررو 
 .ويتصف اتخاذ القرارات بعضها بالبساطة والبعض بالتعقيد.  " موقف معين

 ( 164 :1984 ساعاتي  أمين) 

أنش البد أن يكون لدى الفرد لكي يحرل مشركلة مرا معرفرة مرن نروو ومسرتوى " ويرى جانييش 
مقدار الخبررة  أي أن, لكي يحلها, وأنش كلما زادت تلك المعرفة زاد احتمال حل المشكالت  ينرفيع

والتخرراذ القرررارات الرشرريدة يجررب ".  أو البنرراء المعرفرري لرردى الشررخص يعتبررر أساسرريا  لحررل المشرركلة
  . تباو المنهج العلمي في التفكير وفي عملية صنع واتخاذ القراراعلى متخذ القرار 

  (  49 :1985 المانع  سعيد)             
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بتكروين نفسري خراص برش كغيرره مرن أفرراد هرذا فكل إنسان يتميز عن غيره من أبناء جنسش 
وبذلك فإن كل شخص لش كينونتش الخاصة بش والتري تتمثرل فري شخصريتش المتميرزة عرن  , المجتمع

المررولى عررز وجررل فرري خلقررش بهررذه الشخصررية المتميررزة عررن  ةوتتجلررى قرردر , غيررره مررن أفررراد المجتمررع 
 . غيره من أبناء جنسش

ومعرفرررة أسرررباب , ودراسرررة السرررلوك الصرررادر عنهرررا  واهرررتم العلمررراء بدراسرررة هرررذه الشخصرررية
ودوافرع ومعرززات هرذا السرلوك ر وكران مرن أهرم مردارس علرم الرنفس التري تناولرت دراسرة الشخصرية 

 .Watson وما يصدر عنها من سلوك هي المدرسة السلوكية التي أسسها واطسن 

حترل مركررزا ي  self efficacyأن مفهروم فاعليرة الررذات  " Banduraكمرا أكرد بانردورا 
رئيسريا  فرري تفسررير القرروة اإلنسررانية, ففاعليررة الررذات تررؤثر فرري أنمرراط التفكيررر والتصرررفات, واالسررتثارة 

 وانخفضت االستثارة االنفعالية ,نجازاالنفعالية, وكلما ارتفع مستوى فاعلية الذات ارتفع بالتالي اإل
 (3  : 2007البندري عبد الرحمن الجاسر )   "

,  Akens ,Bandura ن العلمراء فرري تطرور هررذه المدرسررة أمثرال وقرد أسررهم الكثيرر مرر
Ratter  واعتبر باندورا فاعلية الذات هي نوو مرن التفكيرر الرذاتي الترأهيلي الرذي يرؤثر فري سرلوك

 .الشخص كما اعتبرها أهم أنواو التأمل الذاتي

صرل عليهرا وتؤثر المساندة االجتماعية علرى اتخراذ القررار, فالمسراندة االجتماعيرة التري يح
فرري  هامررا   الفرررد مررن خررالل شرربكة العالقررات االجتماعيررة والجماعررات الترري ينتمرري إليهررا تررؤدي دورا  

 .اتخاذ القرار
أن "  ( 73 : 2001  هريررديعررادل محمررد رضرروان و شررعبان جرراب ا  ) فرري حيررث يؤكررد ليبرمرران

لمسرررراندة المسرررراندة االجتماعيررررة مفهرررروم أضرررريف مررررن شرررربكة العالقررررات االجتماعيررررة حيررررث تعتمررررد ا
االجتماعية في تقديرها على إدراك األفراد لشبكاتهم االجتماعية باعتبارها األطر التي تشتمل على 

 ".م أولئك األشخاص الذين يثقون فيهم ويستندون على عالقتهم به

ويرى الباحث أن عملية اتخاذ القرار من وجهة النظر التربوية الحديثة تعد عمليرة تواصرل 
وقد زاد االهتمام برالقرارات  , اق اإلدارة المدرسية بمشاركة العديد من األطرافواتصال, تتم في سي

وبرردأ دراسررتها لمعرفررة طبيعررة الممارسررات الترري تصرراحبها, ومررا  , الترري تتخررذ علررى مسررتوى المدرسررة
 .تحرزه هذه القرارات من نجاح أو إخفاق في حل المشكالت وتحقيق األهداف التربوية
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فرررري استشرررراراتهم الموضرررروعية  التربررررويين يسررررهمون كثيرررررا   رشرررردينالميرررررى الباحررررث أن كمررررا 
فري الدراسرة الحاليرة  الباحثولذلك يحاول , والشفافية للقرارات الصائبة في حل كثير من المشاكل 

إلقاء الضوء علرى طبيعرة عالقرة متغيررات الدراسرة الحاليرة بعضرها بربعض مرن خرالل دراسرة القردرة 
التربرويين  المرشردينمرن فاعليرة الرذات والمسراندة االجتماعيرة لردى على اتخراذ القررار وعالقترش بكرل 

 .في المدارس الحكومية 
 

للبرراحثين فرري العررالم الغربرري بدراسررة القرردرة علررى اتخرراذ  وممررا ال شررك فيررش أن هنرراك اهتمامررا  
ذ إال أننررا نجررد أن االهتمررام بدراسررة القرردرة علررى اتخررا , القرررار وفاعليررة الررذات والمسرراندة االجتماعيررة

القررررررار وعالقترررررش بفاعليرررررة الرررررذات والمسررررراندة االجتماعيرررررة فررررري المجتمرررررع العربررررري عامرررررة ومجتمعنرررررا 
على المساهمة فري  ا  ر كل ذلك شكل باعث الباحثعلى حد علم  الفلسطيني خاصة يكاد يكون نادرا  

وسرروف تسررعى الدراسررة الحاليررة إلررى دراسررة القرردرة علررى اتخرراذ القرررار , إبررراز أهميررة هررذا الموضرروو 
التربرررررويين  المرشرررردينوعالقتررررش بكررررل مررررن فاعليرررررة الررررذات والمسرررراندة االجتماعيررررة لررررردى عينررررة مررررن 

 .بمحافظات غزة
وكرذلك مسرراندة  , فرإن اتخرراذ القررار قرد يتطلررب فاعليرة لرذات متخررذ القررار الباحرثومرن وجهرة نظررر 

تمرس القررارات التري تمرس حيراة الشرخص و  وخصوصرا   , اجتماعية لكي تسراعده علرى اتخراذ القررار
 .معش حياة اخخرين

 :مشكلة الدراسة 
وعالقترش بكرل مرن فاعليرة , تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على القدرة على اتخراذ القررار 

التربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة بمحافظرررات غرررزة  المرشررردينالرررذات والمسررراندة االجتماعيرررة لررردى 
وبذلك تتمثل مشكلة الدراسة الحاليرة ( الراتبالمرحلة , الخبرة , )ومعرفة العالقة بالمتغيرات التالية 

 :في السؤال الرئيس التالي
ا عالقة القـدر  علـا اتخـال القـرار مكـل مـي فاعليـة الـلات والمسـااد  الجتماعيـة لـد  م 

 ؟ الترموييي في المدارس الحكومية ممحافظات غز  المرشديي
- : وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ذات داللرة إحصرائية برين القردرة علرى اتخراذ القررار وفاعليرة الرذات لرردى  ةجرد عالقرة ارتباطيرهرل تو  .1
 التربويين بمحافظات غزة ؟ المرشدين

ذات داللة إحصائية بين القدرة على اتخراذ القررار والمسراندة االجتماعيرة  ةهل توجد عالقة ارتباطي .2
 التربويين بمحافظات غزة ؟ المرشدينلدى 
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 المرشرردينمرتفعري القرردرة علرى اتخرراذ القررار و  المرشرردينذات داللرة إحصررائية برين  هرل توجرد فررروق .1
 ؟ منخفضي القدرة على اتخاذ القرار في فاعلية الذات

 المرشرردينمرتفعري القرردرة علرى اتخرراذ القررار و  المرشرردينهرل يوجرد فررروق ذات داللرة إحصررائية برين  .4
 ؟ اعيةمنخفضي القدرة على اتخاذ القرار في المساندة االجتم

ونرروو ( مرتفررع  –مررنخفض ) هررل يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار  .5
 ؟ التربويين المرشدينعلى فاعلية الذات لدى ( ثانوي  –أساسي ) المرحلة التي يعمل بها 

 وفقرررا  ( مرتفررع  –مرررنخفض ) هررل يوجررد أثرررر دال إحصررائيا  للتفاعرررل بررين القررردرة علررى اتخررراذ القرررار  .6
 المرشررردينعلرررى فاعليرررة الرررذات لررردى ( سرررنوات فرررأكثر 5سرررنوات ,  5أقرررل مرررن )  دمرررةلسرررنوات الخ
 ؟ التربويين

) وللراترب ( مرتفرع  –منخفض ) هل يوجد أثر دال إحصائيا  للتفاعل بين القدرة على اتخاذ القرار  .7
(  شريكل 2111شريكل , أكثرر مرن  2111وأقرل مرن  1511مرن  شريكل , أكثرر 1511أقل من 

 التربويين؟ المرشدينفاعلية الذات لدى  على

ونرروو ( مرتفررع  –مررنخفض ) هررل يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار  .1
 المرشرردينعلررى المسرراندة االجتماعيررة لرردى ( أساسرري ر ثررانوي )   القائرردالمرحلررة الترري يعمررل بهررا 

 ؟ التربويين

وفقرررا  ( مرتفررع  –مرررنخفض ) القررردرة علررى اتخررراذ القرررار هررل يوجررد أثرررر دال إحصررائيا  للتفاعرررل بررين  .9
 المرشردينعلرى المسراندة االجتماعيرة لردى ( سرنوات فرأكثر 5سنوات ر  5أقل من ) دمةلسنوات الخ
 ؟ التربويين

للراتررب ( مرتفررع  –مررنخفض ) هررل يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار  .11
( شريكل 2111شريكل , أكثرر مرن  2111وأقرل مرن  1511ن مر شريكل , أكثرر 1511أقل من )

 ؟ التربويين المرشدينعلى المساندة االجتماعية لدى 

 :أهداف الدراسة
 :إلى الدراسةهذه  تهدف

دراسة  القدرة على اتخاذ القرار وعالقتش بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لردى عينرة مرن 
إلى تحقيق األهداف  ترميلذلك فإنها ,  حكومية بمحافظات غزة التربويين في المدارس ال المرشدين
 -:التالية

 .القدرة على اتخاذ القرار وفاعلية الذات لدى أفراد العينة  العالقة بين الكشف عن  - 1
 دة االجتماعية لدى أفراد العينة القدرة على اتخاذ القرار والمسان على العالقة بين التعرف  - 2
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فاعليرة الرذات في القدرة على اتخاذ القرار (  مرتفعي ومنخفضي)  الفروق بين علي التعرف  - 1
 .لدى أفراد العينة

المسررراندة فررري القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار ( مرتفعررري ومنخفضررري)  علرررى الفرررروق برررين التعررررف  - 4
 . االجتماعية لدى أفراد العينة

ونروو المرحلرة التري (  ع ومرنخفضمرتفر)  القردرة علرى اتخراذ القررار الكشف عن التفاعل برين  - 5
 .المساندة االجتماعية لدى أفراد العينة على ( ثانوي   أساسي ,)يعمل بها 

ونوو المرحلة التي يعمل بها (  مرتفع ومنخفض) الكشف عن تفاعل القدرة على اتخاذ القرار – 6
 . فاعلية الذات لدى أفراد العينةعلى ( ثانوي   أساسي ,)
علرررى (  مرتفرررع ومرررنخفض) و القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار مسرررتوى الررردخل لالكشرررف عرررن تفاعررر – 7

 .  فاعلية الذات لدى أفراد العينة
والمرحلرة التري يعمرل بهرا (  مرتفرع ومرنخفض) القردرة علرى اتخراذ القررار الكشف عن تفاعرل   - 1
 .على المساندة االجتماعية لدى أفراد العينة ( أساسي , ثانوي )
 والمرحلررة الترري يعمررل بهررا( مرتفررع ومررنخفض) القرردرة علررى اتخرراذ القرررار الكشررف عررن تفاعررل   -9
 .لدى أفراد العينة  المساندة االجتماعية على ( أساسي, ثانوي )

 :أهمية الدراسة
 :من خالل ما يلي تهاأهمي تكتسب هذه الدراسة

 :األهمية الاظرية: أولا 
م مرررن مجررراالت الدراسرررات النفسرررية الدراسرررة الحاليرررة إلرررى المسررراهمة فررري إثرررراء جانرررب مهررر ىتسرررع -

ومعرفرة طبيعرة  , وهو القدرة على اتخاذ القررار وفاعليرة الرذات والمسراندة االجتماعيرة,واالجتماعية 
 .التربويين في المدارس الحكومية في محافظات غزة المرشدينالعالقة بينها لدى 

ش بكررل مررن فاعليررة الررذات تعتبررر أول دراسررة محليررة تجررري حررول القرردرة علررى اتخرراذ القرررار وعالقترر -
وذلرك للكشرف عرن العالقرة برين متغيررات الدراسرة , التربرويين  المرشدينوالمساندة االجتماعية لدى 

فعنرردما يعتقررد الشررخص فرري فاعليتررش الذاتيررة فإنررش يميررل , الترري تعررد إحرردى موجهررات سررلوك اإلنسرران 
م فرري الضررغوط الترري يواجههررا وتكررون قدرتررش علررى الررتحك, إلررى أن يكررون أكثررر إنجررازا  وتقررديرا  لذاتررش

 .مرتفعة ويكون أكثر دقة في أنماط قراراتش التي تمسش وتمس اخخرين
كما تتناول الدراسة الحاليرة أيضرا متغيرر المسراندة االجتماعيرة ومرا لهرا مرن أثرر كبيرر فري قدرترش  -

 .على اتخاذ قراراتش في حياتش الخاصة وحياتش االجتماعية والمهنية
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 :التطميقية األهمية: ثااياا 
توجيررش  سريتم مررن خاللهرا والتري نترائجالعنرش  ستسررفرتظهرر األهميرة التطبيقيرة لهررذه الدراسرة فيمرا  -

 .لديهم لين واخباء والمربين في اتخاذ قراراتهم ومراعاة فاعلية الذات والمساندة االجتماعيةؤو المس
وعي بتررأثير كررل منهررا فرري معرفررة العالقررات بررين متغيرررات البحررث قررد تسرراهم فرري زيررادة الفهررم والرر -
وذلررك يررؤدي إلررى مسرراعدة علمرراء الررنفس والمررربين والمسررئولين فرري معرفررة مسررتويات القرردرة , خرررخا

فاعليتش الذاتية والمساندة االجتماعية  ىعل اتخاذ القرار بناء   ىعلى اتخاذ القرار وقدرة الشخص عل
 .ها من اخخريناالتي يتلق

تحقيق األهداف التي مرن  ىلين عن التربية والتعليم علؤو المسكما يساعد المؤسسات التعليمية و  -
عانرررة  وجرررد التوجيرررش واإلرشررراد فررري المررردارس اجلهرررأ االهتمرررام بالجانرررب التربرررويين علرررى  المرشررردينوا 

 .للطالب النفسي
- :مصطلحات الدراسة

 :القدر  : أولا 
تري تررتبط فيمرا مجموعرة مرن أسراليب األداء, ال أنهراالسرالم أحمرد القردرة  يعّرف محمرد عبرد

ترررتبط مررع  ارتباطررا  عاليررا , بمررا يمّيزهررا عررن غيرهررا مررن أسرراليب األداء األخرررى, أي تلررك الترري بينهررا
 http://www.elborouj.com/showthread.php?t=895                  .غيرها ارتباطا  ضعيفا  

 ثابت قابل للنقل في حقول نشاط فكري”القدرة بأنها  ( Meirieu, 1986 )عرف ميريووي
فال توجرد  (savoir faire) الفعل يستعمل غالبا كمرادف للمعرفة  ي مصطلحهختلفة, فممعرفية 

ومن األمثلة على  تطبيقها على محتويات متعددة دال بعإأي قدرة في شكلها الخام, وهي ال تظهر 
   إلخ..  مسألة في الرياضيات,  وضعية , نص أدبي , يل جملةتحل -:ذلك 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/QodoratAkl/sec01.doc_cvt.htm  
كل ما يستطيع الفرد أداءه في اللحظة الحاضرة مرن أعمرال عقليرة أو  ويعرف الباحث القدرة بأنها 

القدرة اللفظية ,  القدرة العددية , القدرة علي التذكر , القردرة علرى  -:حركية , ومن أنواو القدرات 
 .االستدالل القدرة المكانية 

 : القرار: ثاايا
االختيرار  "بأنرش  القررار(  164 :1984 سراعاتي  أمرين ال )فريNigro يعررف نيجررو 

(  1974:201 تكررال ليلررى درويررو و  إبررراهيم) ويعرررف" الررواعي بررين البرردائل المتاحررة فرري موقررف
البررت النهررائي واإلرادة المحررددة لصررانع القرررار بشررأن مررا يجررب فعلررش للوصررول بوضررع "القرررار بأنررش 

 ".معين إلى نتيجة محددة ونهائية

http://www.elborouj.com/showthread.php?t=895
http://www.elborouj.com/showthread.php?t=895
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/QodoratAkl/sec01.doc_cvt.htm
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علرى التصررف علرى نحرو مرا بشرأن المشركلة  استقرار إرادة الفرد أنش ويعرف الباحث القرار
دراك يقرروم بررش الفرررد, الترري يواجههررا بررين مجموعررة مررن  مررن والقرررار هررو فعررل اختيررار تررم عررن وعرري وا 

 .البدائل المحددة بطريقة مدروسة وليس اختيارا  عشوائيا  

 : اتخال القرار: ثالثا
الختيار بين البدائل العملية التي يتم من خاللها ا "بأنش  Murrayم 1980يعرفش مواري 

 (  9 : 2002السبيعي  علي محسن ) . " من أجل تحقيق أهداف المنظمة
العمليررررة الترررري تتعلررررق بالحصررررول علررررى المعلومررررات "  بأنررررش Mcclureم 1980ويعرفررررش مرررراكلوري 

 ( 9 : 2002 السرررربيعيعلرررري محسررررن )". والسررريطرة عليهررررا واسررررتخدامها لتحقيررررق بعرررض األهررررداف
 ,تتم بالحصول على المعلومات المتعلقة بالمشكلة بأنها عملية اتخاذ القرار ويعرف الباحث إجرائيا  

 .ثررم عمليررة المفاضررلة بررين هررذه البرردائل مررن أجررل اختيررار أفضررلها, وتحديررد البرردائل المتاحررة للحررل
 هذه الدراسة مفهوم اتخاذ القرار كما يقيسش مقيراس اتخراذ القررار المسرتخدم فري هرذه الدراسرة ىوتتبن
. 

 : فاعلية اللات :رامعا
ثقرررة الفررررد الكامنرررة فررري  " :  فاعليرررة الرررذات بأنهرررا( 131:  2001العررردل  عرررادل ) يعررررف

 ." أو المواقف ذات المطالب الكثيرة وغير المألوفة, قدراتش خالل المواقف الجديدة
 مرع التركيرز علرى الكفراءة فرري,  اعتقرادات الفررد فري قرواه الشخصرية : بأنهرا يعرفهرا الباحرث إجرائيرا  

 ".تفسير السلوك دون المصادر أو األسباب األخرى 
وتتبنرررى هرررذه الدراسرررة مفهررروم فاعليرررة الرررذات كمرررا يقيسرررش مقيررراس فاعليرررة الرررذات المسرررتخدم فررري هرررذه 

 . الدراسة

 : المسااد  الجتماعية: خامسا
إلررى أن المسرراندة االجتماعيررة هرري المعلومررات الترري تجعررل (  Cobb 1976كرروب )يشررير

صرررال وااللترررزام تمحرررل عنايرررة وتقررردير مرررن اخخررررين وأنرررش عضرررو فررري شررربكة االالشرررخص يعتقرررد أنرررش 
 (85 :  2001شعبان جاب ا  رضوان و عادل محمد هريدي) . " المتبادل

 

بأنها النظام الذي يتضمن مجموعة من الرروابط  " ( مCaplan 1981كابلن  ) ويعرفها
ويمكرن االعتمراد عليهرا والثقرة , ة المردىتسم بأنهرا طويلرت التي والتفاعالت االجتماعية مع اخخرين

 . " بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها لتمده بالسند العاطفي
 ( 9:  2000  يعلعلي عبد السالم  )      
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 المرشرد التربرويمجموو الروابط االجتماعية التي يشعر بهرا : يعرفها الباحث إجرائيا  بأنهاو 
األمور والمعلمين والتري تمرده بالردعم والسرند العراطفي فري من جانب كل من إدارة المدرسة وأولياء 

 .التربويين عن المساندة االجتماعية المرشدينورضا ,  كل ما يتعلق بجوانب عملش
وتتبنرري هررذه الدراسررة مفهرروم المسرراندة االجتماعيررة كمررا يقيسررش مقيرراس المسرراندة االجتماعيررة 

 .الدراسة الحالية المستخدم في 

 : مويالمرشد التر : سادسا
ويقصررد بررش فرري الدراسررة الحاليررة الشررخص المكلررف مررن قبررل اإلدارة العامررة للتوجيررش واإلرشرراد أو مررن 
قبررل إدارة التربيررة والتعلرريم للقيررام بتنفيررذ برررامج وخرردمات التوجيررش واإلرشرراد فرري مرردارس التعلرريم العررام 

 .م2011-2010التابعة لوزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة للعام الدراسي
 

        :          محافظات غز   : سامعا
ومررع قيررام السررلطة الفلسررطينية تررم ,  2كررم" 356"جررزء مررن السررهل السرراحلي وتبلرر  مسرراحتش 

 شرق وغرب" محافظة غزة, محافظة الشمال) : خمس محافظات وهي ىتقسيم قطاو غزة إداريا إل
  (  ومحافظة رفح, سخان يونمحافظة , محافظة الوسطى, "

 .(14:1997زارة التخطيط والتعاون الدوليو )      

 :حدود الدراسة 
 :تشتمل هذه الدراسة على عدة حدود مختلفة يمكن توجيهها نحو أهدافها

اقتصرت الدراسة على تحديد القدرة على اتخاذ القرار وعالقتش بكل مرن : الحد الموضوعي .1
المررردارس الحكوميرررة التربرررويين فررري  المرشررردينفاعليرررة الرررذات والمسررراندة االجتماعيرررة لررردى 

 .بمحافظات غزة

س الحكوميررررة ار التربررررويين بالمررررد المرشرررردينبحثررررت الدراسررررة وجهررررة نظررررر : الحررررد البشررررري  .2
 بمحافظات غزة 

التربويين بالمردارس الحكوميرة بمحافظرات  المرشديناقتصر على جميع : الحد المؤسساتي .1
 .غزة

 .محافظات غزة  ىاقتصرت الدراسة عل: الحد المكاني .4

 .2111تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي : اني الحد الزم .5
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 :تمهيـد 

ن إن اتخرراذ القرررارات اإلداريررة مررن المهررام الجوهريررة والوظررائف ا ألساسررية للقائررد اإلداري, وا 
مقررردار النجررراح الرررذي تحققرررش أيرررة منظمرررة إنمرررا يتوقرررف فررري المقرررام األول علرررى قررردرة وكفررراءة القرررادة 
اإلداريين وفهمهم للقرارات اإلدارية وأساليب اتخاذها, وبما لرديهم مرن مفراهيم تضرمن رشرد القررارات 

 .ة تنفيذها وتقويمها وفاعليتها, وتدرك أهمية وضوحها ودقتها, وتعمل على متابع
وُيعررد اتخرراذ القرررارات مررن أهررم العناصررر وأكثرهررا أثرررا  فرري حيرراة األفررراد, وفرري حيرراة الرردول 
والمنظمات, كما إنش ُيعد من أهم الوظائف األساسية والجوهرية للقائد اإلداري ومتخرذ القررارات فري 

يوصرررف القرررادة الرررذين  كافرررة المنظمرررات اإلداريرررة, العامرررة منهرررا والخاصرررة علرررى حرررد سرررواء, ولرررذلك
 .يتخذون قرارات بأنهم العامل األول واألساس في هذه اإلدارة 

وُتعد عملية اتخاذ القرارات جوهر العملية اإلدارية والمحور األساسي الفعال لدراسة اإلدارة 
ونشرررراطها, كررررالتخطيط والتنظرررريم والتوجيررررش والرقابررررة وتحليررررل السررررلوك الرررروظيفي داخررررل المنظمررررات 

ذا فضررال  عررن ارتبرراط مهمررة عمليررة اتخرراذ القرررارات بمجرراالت النشرراط اإلنسرراني وتأثيرهررا اإلداريررة, هرر
هيبررت " على أجهزة اإلدارة ككل, ولذلك توصف عملية اتخاذ القرارات بأنها قلرب اإلدارة واعتبرهرا 

 .  اإلدارة هي اتخاذ القرارات واتخاذ القرارات هي اإلدارة" مرادفة لإلدارة إذ قال بأن "سايمون

حيث يعد اتخاذ القرار من أهم المراحرل ولريس مررادف لصرنع القررار, فمرحلرة اتخراذ القررار 
لررذلك , هرري خالصررة مررا يتوصررل إليررش صررانعو القرررار مررن معلومررات وأفكررار حررول المشرركلة القائمررة 

 .يعتبر اتخاذ القرار هو نتاج عملية صنع القرار ذاتها 

 :مفهوم اتخال القرارات
البت النهائي واإلرادة المحددة لصانع القرار بشأن مرا يجرب " تعني (  Decision) إن كلمة قرار 

 . وما ال يجب فعلش  للوصول بوضع معين إلى نتيجة محددة ونهائية
 ( 245 : 1993 مصطفى شاويو    ) 

ن هرذا االختيرار يرتم بعرد  وتعرف عملية اتخاذ القررارات بأنهرا عمليرة اختيرار برديل مرن عردة بردائل وا 
 موسعة وتحليلية لكل جوانب المشكلة موضوو القرار للوصول لألهداف المرجوة دراسة 

 (165 : 1992 محمد عبد القادر  ) 
ويرى الباحث أن عملية اتخاذ القرارات أساس اإلدارة حيث تعتمرد علرى تروفر البيانرات والمعلومرات 

 .لمتخذ القرارالالزمة الختيار بديل معين من عدة بدائل وعلى مقدار الحرية الممنوحة 
 :أنواو القرارات
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إن القرارات كثيرة ومتنوعة ولها خصوصية وأطر تحكرم إصردارها تبعرا  ألهميتهرا وتكرارهرا وشرمولها 
ودرجة وضوح محتوياتها وقد صنف علماء اإلدارة القررارات  –كتابية أو شفوية  -وطريقة إصدارها

 :إلى عدة أنواو وهي 
 : رمجتهاالقرارات طبقا  إلمكانية ب :أوال  
وهي التي تتعلق بالمسرائل اإلداريرة البسريطة وغيرر المعقردة وال تحتراج إلرى  -:القرارات المبرمجة. أ

 .جهد كبير للبت فيها 
وهي التي تتعلق بأمور معقردة وغيرر متوقعرة وتحتراج إلرى دراسرات   -:القرارات غير المبرمجة. ب

 .دقيقة ومكثفة 
 :ها القرارات وفقا  ألسلوب اتخاذ: ثانيا  
وهذا النوو يتم اتخاذه باالعتمراد علرى األسراليب التقليديرة كالتقردير الشخصري  -:القرارات الكيفية. أ

 .للقائد اإلداري ُمتخذ القرار وخبراتش وتجاربش ودراستش 
 .وهذه القرارات يتم اتخاذها باالعتماد على قواعد وأسس علمية مدروسة -:القرارات الكمية. ب
 :فقا  ألهميتها القرارات و : ثالثا  
وهرري تلررك القرررارات الترري تتخررذها اإلدارة العليررا وتتعلررق بكيرران التنظرريم  -:القرررارات االسررتراتيجية . أ

 .اإلداري ومستقبلش والبيئة المحيطة
وهرري تلررك القرررارات الترري تتخررذها اإلدارة الوسررطى وتهرردف هررذه القرررارات  -:القرررارات التكتيكيررة . ب

ة لتحقيق أهداف المنظمة وترجمة الخطرط, وبنراء الهيكرل التنظيمري, أو إلى تقرير الوسائل المناسب
 .تحديد العالقات بين العاملين, أو توضيح حدود السلطة وتقسيم العمل 

هي تلك القرارات التي تتخذها اإلدارة التنفيذية المباشرة وتتعلق بمشكالت  -:القرارات التنفيذية . ج
 .ري في المنظمة العمل اليومي وتنفيذه والنشاط الجا
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 :القرارات وفقاا لظروف اتخالها : رامعاا 
وهي تلك القرارات التي تتخذ بعد تروافر المعلومرات المطلوبرة عرن المشركلة  -:القرارات التأكيدية. أ

 .محل القرار
وهي تلك القرارات التي ال تتوافر لمتخرذها كرل المعلومرات المطلوبرة  -:القرارات غير التأكيدية. ب

كلة محل القرار, مما يجعل االحتمراالت المرتبطرة باألحرداث المتوقعرة عرن المشركلة غيرر عن المش
 .اإلداري قرارا  غامضا   القائدمعروفة مسبقا  فيتخذ 

 :القرارات وفقاا للامط القيادي : خامساا 
لقررار اإلداري متخرذ ا القائردوهري تلرك القررارات التري ينفررد بهرا  -:القرارات الفردية األوتوقراطية . أ

 .ومن ثم يعلنها على العاملين معش في المنظمة دون إعطاء فرصة للمشاركة فيها
هري تلرك القررارات التري يسرمح فيهرا متخرذ القررار للمرؤوسرين  -:القرارات الجماعية الديمقراطية. ب

 .بالمشاركة فيها وتتميز بأنها قرارات رشيدة وبناءة 
 ( 257  -249:  2003نواف كنعان ) 

 :ملية  اتخال القرارات عااصر ع 
 :تدور عملية اتخاذ القرار في إطار معين وتهدف إلى معالجة مشكلة ما, وأهم هذه العناصر هي

 (.المشكلة )  الموقف أو  .2
 .متخذ القرار .4

 .الهدف .0

 .البدائل .2

 .قواعد االختيار .2

 .عملية اختيار الحل األمثل بين البدائل .2

 :مراحل اتخال القرارات  
تخاذ القرارات اإلدارية مرن المهرام الجوهريرة والوظرائف األساسرية للقائرد ويرى الباحث بأن ا

ن مقدار النجاح الذي تحققش أية منظمة إنما يتوقف في المقام األول علرى قردرة وكفراءة  اإلداري, وا 
القررادة اإلداريررين وفهمهررم للقرررارات اإلداريررة وأسرراليب اتخاذهررا, وبمررا لررديهم مررن مفرراهيم تضررمن رشررد 

. فاعليتهرررا, وتررردرك أهميتهرررا ووضررروحها ووقتهرررا, وتعمرررل علرررى متابعرررة تنفيرررذها وتقويمهررراالقررررارات و 
وتعررددت النمرراذج التحليليررة لعمليررة صررنع القرررار, واختلررف البرراحثون فرري مراحررل صررنع القرررار إال أن 
هناك عناصر اتفاق بينهم, كذلك يتفق كل الباحثين في أن صنع القرار يمر بمجموعرة مراحرل إال 
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فون في عدد هذه المراحل وترتيبها, وهنراك خمرس مراحرل لعمليرة اتخراذ القررارات كمرا هرو أنهم يختل
- :موضح في الشكل اختي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 11/80/1880تاريخ الطالع : المراحل األساسية لتخال القرارات المصدر" 1"شكل 
.(awww.faculty.ksu.edu.s 

 :تشخيص المشكلة : المرحلة األولا
تحديرررد المشررركلة ُيعرررد أهرررم خطررروة فررري عمليرررة اتخررراذ القررررار, فالتشرررخيص الخررراط  للمشررركلة 

مهما كانرت الدقرة والوضروح فري تنفيرذ الخطروات التاليرة, فرال يقتصرر دور , يؤدي إلى قرار خاط  
عليررش التعرررف علررى الجوانررب اإلداري علررى اتخرراذ القرررار فرري المشرركلة المعروضررة بررل يجررب  القائررد

يضررراح  المختلفرررة للمشررركلة وتشخيصرررها وتحديررردها تحديررردا  دقيقرررا  مرررن حيرررث نوعهرررا وكيرررف نشرررأت وا 
األسباب الرئيسة للمشكلة ثم األسباب الثانوية وعند التعرف على هذه األسباب توجرش الجهرود لحرل 

 :هذه المشكلة
(. (faculty.ksu.edu.sawww. 

اإلداري إدراكهررا وهررو بصرردد التعرررف علررى  القائرردومررن األمررور المهمررة الترري ينبغرري علررى 
المشررركلة األساسرررية وأبعادهرررا, هررري تحديرررده لطبيعرررة الموقرررف الرررذي أوجرررد المشررركلة, ودرجرررة أهميرررة 

ذ القررار الفعرال المشكلة, وعدم الخلط بين أعراضها وأسبابها, والوقت المالئم للتصدي لحلها واتخرا
 .والمناسب بشأنها

 تشخيص المشكلة محل القرار
 

 جمع الميااات والمعلومات
 

 تحديد المدائل المتاحة وتقويمها
 

 اختيار المديل المااسب لحل المشكلة
 

 متامعة تافيل القرار وتقويمه

http://www.faculty.ksu.edu.sa/
http://www.faculty.ksu.edu.sa/
http://www.faculty.ksu.edu.sa/
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 :جمع الميااات والمعلومات : المرحلة الثااية
إن فهرررررم المشررررركلة فهمرررررا  حقيقيرررررا , واقترررررراح بررررردائل مناسررررربة لحلهرررررا يتطلرررررب جمرررررع البيانرررررات 

 القائردوالمعلومات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار, ذلك أن اتخاذ القرار الفعرال يعتمرد علرى قردرة 
حصررول علررى أكبررر قرردر ممكررن مررن البيانررات الدقيقررة والمعلومررات المحايرردة والمالئمررة اإلداري فرري ال

زمنيررا  مررن مصررادرها المختلفررة, ومررن ثررم تحديررد أحسررن الطرررق للحصررول عليهررا, ثررم يقرروم بتحليلهررا 
تحليال  دقيقا  ويقارن الحقائق واألرقام ويخرج من ذلرك بمؤشررات ومعلومرات تسراعده علرى الوصرول 

 مناسبإلى القرار ال
(.www.faculty.ksu.edu.sa.) 

- :اإلداري إلى  القائدوقد صنف بعض علماء اإلدارة أنواو البيانات والمعلومات التي يستخدمها 
 .البيانات والمعلومات األولية والثانوية .2
 .البيانات والمعلومات الكمية .4

 لنوعيةالبيانات والمعلومات ا .0

 .األمور والحقائق .2

 :تحديد المدائل المتاحة وتقويمها : المرحلة الثالثة
فرري هررذه المرحلررة يررتم التعرررف علررى البرردائل المسرركنة والمترروافرة لمعالجررة المشرركلة ويشررترط 
وجود بديلين علرى األقرل, ألن اختيرار برديل واحرد ال يمثرل اتخراذ قررار ويمكرن تسرهيل عمليرة تقرديم 

استخدام أسلوب يشرجع علرى تقرديم أكبرر عردد مرن األفكرار الجيردة , ويعتمرد هرذا  البدائل من خالل
 :األسلوب على أربعة عناصر هي

 .الحرية في طرح األفكار . أ
 .تقديم أكبر عدد من األفكار كلما أمكن ذلك . ب

 .عدم نقد األفكار المطروحة. ج
 .المزج بين األفكار المقدمة وتحسينها. د

 :واوعها علا عد  عوامل ماهاويتوقف عدد الحلول المديلة 
مكانياتها المادية ,  وضع المنظمة , والسياسات التي تطبقها , والفلسفة التي تلتزم بها , وا 

وقدرترش علرى التفكيرر " متخرذ القررار " اإلداري   القائردوالوقت المتاح أمام متخذ القررار , واتجاهرات 
الرذي يرتكرز علرى التصرور والتوقرع وخلرق  المنطقري والمبردو , الرذي يعتمرد علرى التفكيرر االبتكراري

األفكرررررار ممرررررا يسررررراعد علرررررى تصرررررنيف البررررردائل المترررررواترة وترتيبهرررررا والتوصرررررل إلرررررى عررررردد محررررردود 
 .(  257: 1993 مصطفى شاويو )منها

http://www.faculty.ksu.edu.sa/
http://www.faculty.ksu.edu.sa/
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 :اختيار المديل المااسب لحل المشكلة : المرحلة الرامعة
كلة المرحلررة المميررزة فرري تعررد عمليررة االختيررار النهررائي مررا بررين البرردائل المتاحررة لحررل المشرر

فبعررد تحديررد البرردائل وتقييمهررا يجررد متخررذ القرررار نفسررش فرري موقررف يسررمح لررش , عمليررة اتخرراذ القرررار 
بتحديد البدائل أو الحرل المناسرب الرذي يحقرق الهردف ويحرل المشركلة وهنرا يصرل متخرذ القررار إلرى 

لمرحلرة السرابقة بحيرث يكرون اختيار واحد أو أكثر من بين البدائل التي حددها وتوصرل إليهرا فري ا
 ( .109 : 1996 محمد ياغي  .)هذا البديل هو أنسب البدائل المتاحة وأفضلها 

وتررتم عمليررة المفاضررلة بررين البرردائل المتاحررة واختيررار البررديل األنسررب وفقررا  لمعررايير واعتبررارات 
- :اإلداري في عملية االختيار وأهم هذه المعايير القائدموضوعية يستند إليها 

 حقيررق البررديل للهرردف أو األهررداف المحررددة, فيفضررل البررديل الررذي يحقررق األهررداف أو أكثرهررا ت
 .مساهمة في تحقيقها

 جراءاتها  .اتفاق البديل مع فلسفة المنظمة وأهدافها وقيمها ونظمها وا 

  قبول أفراد المنظمة للحل البديل واستعدادهم لتنفيذه. 

  والمعامالت الناجحة بين أفراد التنظيم درجة تأثير البديل على العالقات اإلنسانية. 

  درجرررة السررررعة المطلوبرررة فررري الحرررل البرررديل, والموعرررد الرررذي يرررراد الحصرررول فيرررش علرررى النترررائج
 .المطلوبة

 مدى مالءمة كل بديل مع العوامل البيئية الخارجية للمنظمة مثل العادات والتقاليد. 

 ن تعززه هذه البيئة مرن عوامرل مسراعدة القيم وأنماط السلوك واألنماط االستهالكية وما يمكن أ
 .أو معوقة لكل بديل 

  المعلومات المتاحة عن الظروف البيئية المحيطة. 

 كفاءة البديل, والعائد الذي سيحققش إتباو البديل المختار. 

 :متامعة تافيل القرار وتقويمه: المرحلة الخامسة
اإلداري متخرذ  القائده من قبل يتم في هذه المرحلة وضع خطة لتنفيذ الحل الذي تم اختيار 

القرررار, ويجررب علررى متخررذ القرررار اختيررار الوقررت المناسررب إلعررالن القرررار حتررى يررؤدي القرررار إلررى  
اإلداري بتقرويم هرذه النترائج  القائردأحسن النتائج, وعندما يطّبق القرار المتخذ, وتظهر نتائجش يقروم 

 .الهدف الذي اتخذ من أجلش ليرى درجة فاعليتها, ومقدار نجاح القرار في تحقيق 

وعملية المتابعة تنمي لدى متخذي القرار أو مساعديهم القدرة على تحري الدقرة والواقعيرة "
في التحليل أثنراء عمليرة التنفيرذ ممرا يسراعد علرى اكتشراف مواقرع القصرور ومعرفرة أسربابها واقترراح 
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تسرررراعد علررررى تنميررررة روح سرررربل عالجهررررا, ويضرررراف إلررررى ذلررررك بررررأن عمليررررة المتابعررررة لتنفيررررذ القرررررار 
 "        المسؤولية لدى المرؤوسين وحثهم على المشاركة في اتخاذ القرار

 (  . 49:  2000كاسر المنصور )    
 :أساليب اتخال القرار

اتفررق كثيررر مررن علمرراء اإلدارة علررى تصررنيف األسرراليب الترري يتبعهررا القررادة اإلداريررون فرري 
األسرراليب النظريررة واألسرراليب العمليررة ويضررم كررل منهررا : مررااتخرراذ القرررارات إلررى أسررلوبين رئيسرريين ه

الخبررررة, البديهيرررة ,الحكرررم : عررردد مرررن األسررراليب المسررراعدة فررري اتخررراذ القررررارات فيشرررمل القسرررم األول
الشخصي, اخراء واالقتراحات بينما يشمل القسم الثاني علي  بحوث العمليرات , نظريرة المباريرات 

 .ة القرارات , نظرية االحتماالت و نظرية شجر 
- :وفيما يلي شرح موجز لكل من األساليب المستخدمة في اتخاذ القرارات 

 (غير الكمية ) األساليب الاظرية : أولا 
 :الخمـر . أ

اإلداري ُمتخررذ القرررار بالعديررد مررن التجررارب أثنرراء أدائررش لمهامررش اإلداريررة يخرررج  القائررديّمررر 
ذه الردروس المسرتفادة مرن التجرارب الماضرية غالبرا  منها بدروس مستفادة من النجاح أو الفشل, وهر

ما تكسب متخذ القرارات مزيردا  مرن الخبررة التري تسراعده فري الوصرول إلرى اتخراذ قررارات سرليمة وال 
اإلداري متخرررذ القررررار, برررل يمكنرررش االسرررتفادة مرررن خبررررات القرررادة  القائررردتقتصرررر الخبررررة علرررى خبررررة 

كلة اإلداريررررة, واالسررررتفادة أيضررررا  مررررن تجررررارب القررررادة اإلداريررررين اخخرررررين وتجرررراربهم فرررري حررررل المشرررر
اإلداريين السابقين الذين ُأحيلوا على التقاعد, وعرادة مرا يسرتخدم أسرلوب الخبررة فري اتخراذ القررارات 

 .المتكررة والبسيطة
 (. 181 :2003 نواف كنعان )

 :المديهة والحكم الشخصي. ب
الررررة إنمررررا يسررررتمد حكمررررش مررررن خلفياتررررش اإلداري عنررررد اتخرررراذه للقرررررارات فرررري هررررذه الح القائررررد

ومعلوماتش السابقة وسررعة بديهترش فري فهرم وتبيران العناصرر المؤلفرة للمشركالت التري يتعررض لهرا, 
صرردار األحكررام وربررط العناصررر بسرررعة, وبالتررالي اتخرراذ القرررار  وقدرتررش علررى التقيرريم والتحليررل , وا 

 .المناسب 
 :اآلراء والقتراحات. ج

متخررذ القرررار بعرررض قررراره المبرردئي علررى العرراملين معررش فرري المنظمررة  اإلداري القائررديقرروم 
ألخذ وجهة نظرهم حول ما يحتاجش هذا القرار من تعديل أو إقراره أو إلغائش بهدف الوصول للقرار 
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األنسب , واالعتماد على اخراء الجماعية ُيعد أسلوبا  ديمقراطيا  في اتخاذ القرارات ألنش مبني على 
ع  .طاء الرأي المشاركة وا 

 :الحقائق. د
ُتعرررد الحقرررائق مرررن الركرررائز الهامرررة فررري اتخررراذ القررررارات, ففررري حالرررة توافرهرررا فرررإن القررررارات 

اإلداري ,متخرذ القررار  القائردالمتخذة تصبح منطقية وقويرة, أمرا فري حالرة عردم تروافر الحقرائق عنرد 
 .غير متوقعة  باتخاذ قرارات غير رشيدة إزاء مواقف أو أحداث القائدفقد يقوم هذا 

 ( .152  :  1996 مدني عالقي)
 :العوامل المؤثر  في اتخال القرار

 :هناك عدة عوامل تؤثر في اتخاذ القرار منها ما يلي
 :أهداف الماظمة. 1

ممرا الشررك فيررش أن أي قرررار ُيتخررذ ال بررّد وأن يررؤدي فري النهايررة إلررى تحقيررق أهررداف المنظمررة أو الهيئررة أو 
لقرار, فأهداف المنظمة أو الهيئرة مرثال  هرو محرور التوجيرش األساسري لكرل العمليرات المجتمع المتخذ فيش ا

بهرا , لرذلك فرإن برؤرة االهتمرام فري اتخراذ القررار هري اختيرار أنسرب الوسرائل التري يبردو أنهرا سروف تحقرق 
 .أهداف المنظمة التكتيكية أو االستراتيجية 

 :الثقافة السائد  في المجتمع. 1
تمررع وعلررى األخررص نسررق القرريم مررن األمررور الهامررة الترري تتصررل بعمليررة اتخرراذ القرررار, تعتبررر ثقافررة المج

نما تباشر نشاطها في المجتمع وللمجتمع, ومن ثم فال بد من مراعاة األطر  فالمنظمة ال تقوم في فراغ وا 
 .االجتماعية والثقافية للمجتمع عند اتخاذ القرار 

 :ت المتاحةالواقع ومكاوااته مي الحقائق والمعلوما. 3
ال يكفرري المحترروى القيمرري أو المحترروى األخالقرري كمررا يسررميش الرربعض بررل يجررب أن يؤخررذ فرري االعتبررار 

 .الحقيقة والواقع وما ترجحش من وسيلة أو بديل على بديل 
أن القرارات هي شيء أكبر من مجرد افتراضات تصف الواقع , ألنها بكرل تأكيرد "  سيمون " وفي رأي  

ية هنراك تفضرريل لهرا علرى حالرة أخررى وتوجررش السرلوك نحرو البرديل المخترار, ومعنررى تصرف حالرة مسرتقبل
 .هذا باختصار أن لها محتوى أخالقي باإلضافة إلى محتواها الواقعي

 :العوامل السلوكية. 4
 :يمكن تحديد اإلطار السلوكي لمتخذ القرار في ثالثة جوانب هي

لفرررد ومرردى معقوليتهررا والترري يمكررن مررن خاللهررا تفسررير ويتعلررق بالبواعررث النفسررية لرردى ا :الجااــب األول 
 .السلوك النفسي للفرد في اتخاذ قراره 

ويتصرل بالبيئررة النفسرية للفرررد حيرث تعتبررر المصردر األساسرري الرذي يوجررش الشرخص إلررى  :الجااـب الثــااي
 .اختيار القرار من بين البدائل التي أمامش, ومن ثم كان اتخاذه لش 
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- :التنظيم ذاتش في خلق البيئة النفسية للفرد من خاللدور  :الجااب الثالث 
 .تحديد األهداف لش* 
 .إتاحة الفرص للممارسة اإلدارية واكتساب الخبرة داخل التنظيم* 
 .مده بالمعلومات والبيانات والبدائل* 
 (. www.ngoce.org)إسناد المسؤوليات لش مع منحش القدر الالزم من السلطة         * 

 :أهمية اتخال القرارات
اتخرراذ القرررارات هرري محررور العمليررة اإلداريررة, وذلررك ألنهررا عمليررة متداخلررة فرري جميررع وظررائف 
اإلدارة ونشرراطاتها, فعنرردما تمررارس اإلدارة وظيفررة التخطرريط فإنهررا تتخررذ قرررارات معينررة فرري كررل مرحلررة مررن 

هررردف أو رسرررم السياسرررات أو إعرررداد البررررامج أو تحديرررد المررروارد مراحرررل وضرررع الخطرررة سرررواء عنرررد وضرررع ال
المالئمررة أو اختيرررار أفضررل الطررررق واألسررراليب لتشررغيلها, وعنررردما تضرررع اإلدارة التنظرريم المالئرررم لمهامهرررا 
المختلفررة وأنشررطتها المتعررددة  فإنهررا تتخررذ قرررارات بشررأن الهيكررل التنظيمرري ونوعررش وحجمررش وأسررس تقسرريم 

واألفررررراد الررررذين تحترررراج إلرررريهم للقيررررام باألعمررررال المختلفررررة ونطرررراق اإلشررررراف المناسررررب اإلدارات واألقسررررام, 
اإلداري وظيفترش القياديرة فإنرش يتخرذ مجموعرة  القائردوخطوط السلطة والمسؤولية واالتصرال, وعنردما يتخرذ 

اء مررن القرررارات سررواء عنررد توجيررش مرؤوسرريش وتنسرريق مجهرروداتهم أو اسررتثارة دوافعهررم وتحفيررزهم علررى األد
الجيرررد أو حرررل مشررركالتهم, وعنررردما ترررؤدي اإلدارة وظيفرررة الرقابرررة فإنهرررا أيضرررا  تتخرررذ قررررارات بشرررأن تحديرررد 
المعرررايير المالئمرررة لقيررراس نترررائج األعمرررال, والتعرررديالت التررري سررروف تجريهرررا علرررى الخطرررة, والعمرررل علرررى 

سررتمرار العمليررة تصرحيح األخطرراء إن وجرردت, وهكررذا تجرررى عمليررة اتخراذ القرررارات فرري دورة مسررتمرة مررع ا
 . www.faculty.ksu.edu  ))اإلدارية نفسها 

ويرررى الباحررث بررأن عمليررة اتخرراذ القرررارات ترررتبط ارتباطررا  مباشرررا  بوظررائف اإلدارة, كررالتخطيط 
ظيميررة, كمرا ترتم فري كررل والتنظريم والتوجيرش والرقابرة, فهرري عمليرة ترتم فري كررل مسرتوى مرن المسرتويات التن

وبالتررالي فكررل المسررتويات اإلداريررة يواجهررون ظروفررا  تتطلررب مررنهم اتخرراذ , نشرراط مررن أنشررطة المنظمررات 
القرارات , والقرار الجيد يساعد القادة في نجراح أيرة سياسرة جديردة أو تغييرر فري السياسرة القائمرة, أو فري 

لررذلك أصرربحت نظريررة القرررارات مررن أهررم مررا تحقيررق تعرراون أكثررر أو فرري مقاومررة أقررل فرري موقررف معررين, و 
ذا اتخرذ قررار خراط  تكرون لرش  تعني بش النظرية العامة للقيادة الحديثرة , وللقررار أثرر برال  علرى اإلدارة, وا 
تكلفتررش, لررذا تكتسررب عمليررة اتخرراذ القرررار أهميررة متزايرردة بسرربب التطررورات الترري أدخلررت علررى طرررق جمررع 

نها, كما جذبت هذه العملية العديد مرن األطرراف فري ميرادين عمليرة المعلومات وتحليلها وتصنيفها وتخزي
 .متعددة إلى أهمية القرار الستخدامش في الوصول إلى حلول للمشاكل

  

http://www.ngoce.org/
http://www.faculty.ksu.edu/
http://www.faculty.ksu.edu/
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 :طرق جمع المعلومات للوصول إلي حل المشكالت
 :مالمعلومات والميااات الصحيحة  القائدتزويد . 1

اتخاذ القرارات السرليمة, حترى إنرش فري الوقرت  القائدوهذه المعلومات أصبحت ضرورية إذا أراد 
أي إنها كل سلوك وتصرف لرإلدارة " اإلدارة بالمعلومات " الحاضر ظهر شكل من أشكال اإلدارة يسمى 

بعيررررردا  عرررررن التحيرررررزات واألهرررررواء الشخصرررررية , يعتمرررررد علرررررى الحقرررررائق والمعلومرررررات والبيانرررررات الصرررررحيحة 
للقررررارات الهامرررة يخضرررع نفسرررش للمعلومرررات وال شررريء غيرررر فررري إدارترررش وعنرررد اتخررراذه  القائررردف. والضرررغوط

فهرري تحرررص علررى وجررود نظررام فعررال , المعلومررات, نظرررا  ألهميررة المعلومررات والبيانررات بالنسرربة لررإلدارة  
لالتصاالت وخاصة في المنظمات الكبررى يسرمح بالحصرول علرى المعلومرات والبيانرات وحفظهرا بصرورة 

 .لعاملين الحصول عليها عند طلبهاجيدة حتى يسهل للقائد ولغيره من ا

- :عارفاا محقيقة ما يجر  داخل ماظمته القائدجعل . 1
لعررل أسرروأ القررادة اإلداريررين هررم الررذين يتكاسررلون عررن معرفررة مررا يجرررى داخررل منظمرراتهم, حيررث 
يبقررون داخررل مكرراتبهم الخاصررة, وقررد تكررون المعلومررات الترري تصررل إلرريهم عمررا يجرررى حررولهم ناقصررة أو 

مشررروهة, وهرررذا يرررؤدي بهرررؤالء القرررادة إلرررى اتخررراذ القررررارات غيرررر الصرررحيحة والتصررررفات غيرررر  متحيرررزة أو
 .المنطقية 

اإلداري النرراجح هررو الررذي يحرررص علررى ترروافر وسررائل اتصررال فعالررة تمكنررش مررن معرفررة  القائرردو 
حقيقة ما يجرى داخل منظمتش بصورة صادقة دون تأخير أو إبطاء, فالمعلومات والحقائق قد تصرل إلرى 

اإلداري ولكنهررا تصررل متررأخرة أي بعررد الوقررت المناسررب, ممررا يررؤدي الرري عرردم جرردوى مررا يتخررذه مررن  القائررد
 .قرارات 

- :اإلداري مي التأثير في مرؤوسيه القائدتمكي . 3
اإلداري ال يمكنش التأثير في مرؤوسيش, والقيام بوظيفة التوجيش واإلشرراف علرى أكمرل  القائدإن 

ل بينررش وبررين مرؤوسرريش, فلكررل قائررد اتجاهاتررش وأفكرراره ومعتقداتررش الترري يريررد وجررش برردون نظررام اتصررال فعررا
عنررد قيامررش باإلشررراف علررى العمررل والعرراملين, ُيصرردر توجيهاتررش وأوامررره  القائرردتوصرريلها للعرراملين, كمررا أن 

 وذلرك بموجرب مرا لديرش, التي يريد توصريلها لهرؤالء العراملين, وهري تلرك المتمثلرة فيمرا يتخرذه مرن قررارات 
 من معلومات وبيانات توفرها لش وسائل االتصال في منظمتش 

 (.22ص :4333, عبد السالم علي علي )
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ونخلص مما تقردم إلرى أن مفهروم االتصراالت يمثرل تبرادال  لألفكرار والمعلومرات والبيانرات فيمرا 
ات ومرررن ثرررم صرررارت مسرررألة تبرررادل األفكرررار والمعلومرررات مرررن أبررررز المسرررتلزم, برررين القرررادة ومرؤوسررريهم 

 .األساسية في عملية اتخاذ صنع القرارات في اإلدارات المختلفة

ولقرررد أصررربحت كفررراءة اإلدارة وصرررحة القررررارات معتمررردة علرررى مررردى تررروفر المعلومرررات الكافيرررة 
 .وبالمواصفات الكمية والنوعية وفي الوقت المناسب 

دراك المجتمعررررات المتق دمررررة ألهميررررة إن تعرررراظم األثررررر التكنولرررروجي فرررري الحضررررارة اإلنسررررانية وا 
المعلومات ودورها في ترشيد القرارات أديا إلرى تعراظم دور نظرم االتصراالت, بحيرث باترت شررطا  أساسريا  

وتسراعد نظرم االتصراالت , لمواكبة التطورات الهائلرة فري مجرال قيرادة الجماعرات واألفرراد فري المنظمرات 
رعة ممررا يسرراعدهم علررى صررنع الفعالررة القررادة اإلداريررين علررى تفهررم وجهررات نظررر مرؤوسرريهم بأقصررى سرر

 .القرارات واتخاذها بدقة وموضوعية أفضل 
اإلداري  القائرردإن عالقرة االتصرراالت باتخراذ القرررارات تتمثررل فري أن سررالمة القرررار الرذي يتخررذه 

وفعاليترش يتوقفرران علررى مرردى دقررة المعلومررات المترروفرة ووسريلة االتصررال الترري يررتم عررن طريقهررا نقررل هررذا 
 .المعنية ومدى تأثيره على تصرفاتهم وسلوكهم  القرار إلى الجهات

 : في اتخال القرارات( الكمية ) األساليب العلمية : ثااياا 
تزداد أهمية األساليب والنظريات العلميرة التري تسرهم فري عمليرة اتخراذ القررار ومرع كثرتهرا فرإن 

 :أهمها ما يلي
 :محوث العمليات. أ

العلمري علرى دراسرة االحتمراالت فري أيرة مشركلة تهدف بحروث العمليرات إلرى تطبيرق األسرلوب 
أنهرا تطبيرق الوسرائل   Miller & Starمن المشكالت اإلدارية بقصرد تحقيرق الهردف المطلروب ويررى 

واألسرررلوب العلمررري يفتررررض وجرررود , والطررررق العمليرررة لحرررل المشررركالت اإلداريرررة فررري المواقرررف المعقررردة 
وجررود شررخص أو جهررة معينررة تشررعر بوجررود  عناصررر معينررة واتبرراو خطرروات علميررة محررددة تتمثررل فرري

المشكلة اإلدارية, وأن يكون هناك أكثر من بديل متاح لحل هذه المشكلة, وأن يكون هنراك أهرداف أو 
نتائج يرغب الشخص أو الجهة المعنية تحقيقها, وأن يكون هناك متغيرات يمكن لمتخذ القرار السيطرة 

فيهررا, وأن يكررون هنرراك قيررود وضررغوط يررتم فرري ظلهررا عليهررا وأخرررى يصررعب السرريطرة عليهررا أو الررتحكم 
 اتخاذ القرار

 ( .191 -190:  2003نواف كنعان)
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 :أسلوب المماريات. ب
وهري بمثابرة تنررافس , يعرد أسرلوب المباريرات مررن األدوات التري تفيرد اإلدارة فري اتخرراذ القررارات 

األمثرل الرذي تتبنراه اإلدارة  بين منظمترين أو أكثرر وتعمرل بتفكيرر عقلري رشريد, وتسرعى إلرى بيران الحرل
وعرادة يكرون نجراح طررف , وتخفريض الخسرائر , في موقف معين من أجل تحقيق أكبر كسرب ممكرن 

معين على حساب الطرف اخخر, وكثيرا  ما ينظر لهذه النظرية كوسيلة فعالرة لتردريب القرادة اإلداريرين 
ظريرررة المباريرررات بمرررا يتعررردى حررردود علرررى اتخررراذ القررررارات, غيرررر أنرررش مرررع اسرررتمرار التطرررور الرياضررري لن

معالجة المواقف التنافسية البسيطة, فإنش ينتظر لها مساهمة أكبر فري اتخراذ القررارات االسرتراتيجية فري 
 (  126: 1986جميل توفيق) ظروف تنافسية أكثر تعقيدا  

 :أسلوب الحتمالت. ج
وبصررفة خاصررة فرري ظررل  يمثررل أسررلوب االحتمرراالت أحررد األسرراليب المسررتخدمة التخرراذ القرررار,

ظررروف المخرراطرة, أي الظررروف الترري يكررون فيهررا متخررذ القرررار غيررر متأكررد بالكامررل مررن النتيجررة الترري 
 .ستحقق عند استخدام بديل معين

 :أسلوب شجر  القرارات . د
يعررد أسرررلوب شرررجرة القرررارات أداة أو نمررروذج بيررراني يسررتخدم لتوضررريح كيفيرررة نمررط العالقرررة برررين 

وتسررتخدم عررادة فرري القرررارات الماليررة للمشرراريع مررن حيررث اختيررار مشررروو , حتمررال القرررارات وعوامررل اال
 .معين دون اخخر

ومما تقدم يتضح أن أساليب اتخاذ القرارات النظريرة والعلميرة تسرهم إسرهاما  ناجحرا  فري اتخراذ القررارات, 
تباو أي أسلوب مرن األسراليب النظريرة والعلميرة قرد يختلرف مرن مردير خخرر ومرن من ظمرة إلرى أخررى وا 

باختالف طبيعة الموقف أو المشركلة التري نشرأت فري المنظمرة ونوعهرا ومردى خطورتهرا علرى المنظمرة 
اإلداري متخذ القررار إلرى نترائج مرضرية, إذا مرا أحسرن اسرتخدام أحرد  القائدوالعاملين فيها, وقد يوصل 

  .رؤوسيش في العملهذه األساليب السابقة ودعم معرفتش في اتخاذ القرار بآراء ومقترحات م
 ( Group Technique)األساليب الجماعية في اتخال القرار 

 ( Nominal Group Technique) أسلوب الجماعة السمية : أولا 
وقد أطلق على هذا األسلوب تعبير الجماعات االسمية نظرا  ألن األفرراد الرذين يحضررون 

ء الجماعة االتفاق علرى أحرد الحلرول, برل هذه االجتماعات محددون سلفا  باالسم وال يحاول أعضا
 (. 222:  4332  بارونوروبرت  جرينبرججيرالد ) إنهم يصوتون على كل حل طرح عليهم,  

 
 :ينشط أفراد الجماعة من خالل األسلوب بطريقة فردية ووفق الخطوات التالية
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يجتمرررع األعضررراء علرررى شررركل جماعرررة, وقبرررل القيرررام برررأي عمليرررة نقررراو يقررروم كرررل عضرررو  .أ 
 . كتابة أفكاره حول المشكلة بشكل مستقلب

التي يمكن أن تسمى مرحلة السكون يقدم كل عضو للجماعرة فكررة واحردة ( أ)بعد مرحلة  .ب 
مرررن األفكرررار التررري دونهرررا بحيرررث يشرررمل ذلرررك كرررل األعضررراء علرررى التررروالي, مرررع مالحظرررة 

ع عملية مناقشة حتى يرتم عررض جمير ةضرورة تسجيل جميع أفكار األعضاء, وال تتم أي
 . األفكار

 . يقوم أفراد الجماعة بمناقشة األفكار بهدف توضيحها وتقييمها .ج 

يقرروم كررل عضررو بمفرررده بترتيررب األفكررار وفررق األولويررات الترري يراهررا ومررن ثررم يررتم تحديررد  .د 
وعلى الرغم مرن أن هرذا  . القرار بالفكرة التي تحصل على أعلى أولوية وفق رأي الجميع

النقراو أثنراء عمليرة صرنع القررار إال أن جميرع أفرراد األسلوب يحد مرن فررص التفاعرل أو 
 .الجماعة ال بد وأن ينشطوا في لقاء رسمي يجمعهم ويضمن لهم حرية التفكير المستقل

 .( 422:  2222  الطويلهاني  )                                                       

لمثالررررب, منهررررا أن اسررررتخدام هررررذا ويتمتررررع أسررررلوب الجماعررررة االسررررمية بعرررردد مررررن المزايررررا وا .ه 
األسرررلوب يمكننرررا مرررن الحصرررول علرررى اتفررراق فررري عررردة سررراعات, كرررذلك فإنرررش يقلرررل فرصرررة 
ضررغط األعضرراء الررذين يملكررون مصررادر القرروة علررى األعضرراء اخخرررين للحصررول علررى 
مرروافقتهم علررى رأيررش نظرررا  ألنررش يررتم تقيرريم جميررع األفكررار واالقتررراو عليهررا سرررا  ولكررن هررذا 

لرى عررض مشركلة واحردة محرددة بدقرة علرى األسلوب ي حتاج إلرى قائرد مردرب للجماعرة, وا 
الجماعررة فرري كررل اجتمرراو ويتطلررب نجرراح هررذا األسررلوب فرري حررل المشرراكل المعقرردة تقسرريم 

 وغالبا  ما يتطلب ذلك أكثر من اجتماو,, ا  ئيالمشكلة إلى أجزاء ومناقشتها جز 

 .(  222:  4332  بارون و روبرت جرينبرججيرالد )

 Delphi Techniqueأسلوب دلفاي : ثااياا 
ستغرق وقتا  أطول غير أنش في جوهره ال يختلرف عنرش, يهذا األسلوب أكثر تعقيدا  من سابقش و 
ألعضراء الجماعرة, وفري الحقيقرة  Physical Presenceإال في كونش ال يشترط الحضور الفعلي 

يمرا يلري الخطروات التري يعتمردها هرذا وف. ي ال يسمح باللقاء بين أعضاء الجماعرة اأن أسلوب دلف
 : األسلوب

د المشررركلة ويتطلرررب مرررن أعضررراء الجماعرررة وضرررع حلرررول ممكنرررة لهرررا عبرررر مجموعرررة مرررن يرررتحد . أ
 . االستبانات المصممة بعناية

 . سمشايقوم كل فرد في الجماعة بتعبئة االستبانة األولى بمفرده ودون ذكر  . ب
 . نسخها ثم تدون ويتم يتم جمع نتائج االستبانة األولى في مكان مركزي . ت
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 . يستلم كل عضو نسخة من النتائج . ث

 وفي العادة تثير النتائج , بعد مراجعة النتائج يطلب من األعضاء ثانية أن يقدموا حلولهم . ج
أو قد تؤدي إلى تغييرات في مروقفهم األصرلي  , حلوال  جديدة لديهم( ث)التي استلموها في مرحلة 

 . أو تدعمش

 . جماوإحسب الحاجة حتى يتم الوصول إلى ( ج)و ( ث)يتم تكرار الخطوتين  . ح

يعرزل أعضراء الجماعرة (  NGT) ي شأنش شأن أسرلوب الجماعرة االسرمية ايالحظ أن أسلوب دلف
ي اكمرا أنرش ال يتطلرب حضرورهم الشخصري, ولرذا فرإن أسرلوب دلفر , من أن يتأثروا ببعضهم بعضا  

عة جغرافيا , مما يوفر من تكاليف تجميع يمكن أن يستخدم في عملية قرارات تتعلق بجماعات موز 
 . ( 443:2222 الطويلهاني  ) .أفراد الجماعات في مكان مركزي

راء ومقترحرات مجموعرة مرن آي أنرش يمكرن متخرذ القررار مرن الحصرول علرى اومن مزايا أسرلوب دلفر
راءات ن معظرم اإلجرأحيرث  , الجتماو فعرال  االخبراء دون تحمل تكاليف إعداد مكان وتحديد وقت 

تتم عن طريق البريد, ولكن لهذا األسلوب بعض المحددات, فعلي سبيل المثال فإن إجرراءات هرذا 
سرررتغرق وقترررا  طرررويال  فررري إجرررراءات تجميرررع ردود الخبرررراء ودراسرررتها ثرررم إرسرررال نترررائج تاألسرررلوب قرررد 

حررل  الدراسررة لهررم وطلررب آرائهررم فيهررا وتكرررار تلررك اإلجررراءات حتررى يررتم الوصررول إلررى اتفرراقهم علررى
المشرركلة, ومررن الواضررح أن هررذا األسررلوب غيررر مناسررب لألزمررات وال للظررروف الترري يكررون تررأثير 

 . الوقت فيها جوهريا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 العصف اللهاي  :ثالثاا 

 ياتلخيص لخطوات اتخاذ الجماعة للقرار باستخدام أسلوب دلف( 4)شكل        
 ( 22024332جرينبرج, بارون,  )

 اتفاقىإذاتمالحصولعل
 يصدرالقراربالحل

يعلقالخبراءعليأفكاراآلخرين

 ثميقدمواحلوالجديدة

 يتمتجميعالحلول

يتمتقاسماآلراءبين

 الجميعمرةثانية

يتمتجميعآراءالخبراء

 وإعادةصياغتها

يقوم الخبراء بتقديم 
 لمقترحاتالحلول وا

 المشكلة تسجيلالخبراء عرضالمشكلةعليهم
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يعررررد العصررررف الررررذهني مررررن أكثررررر األسرررراليب المسررررتخدمة فرررري تحفيررررز اإلبررررداو والمعالجررررة 
صررررناعة والسياسررررة والعديررررد مررررن المؤسسررررات اإلبداعيررررة للمشرررركالت فرررري حقررررول التربيررررة والتجررررارة وال

والرردوائر التررري تأخرررذ بمررا تتوصرررل إليرررش البحررروث والدراسررات العلميرررة مرررن تطبيقررات ناجحرررة فررري حرررل 
المشررركالت المعقررردة التررري يواجههرررا, ويعرررود الفضرررل فررري إرسررراء هرررذا لصررراحب شرررركة إعالنرررات فررري 

 .2202في عام  Osbornنيويورك اسمش أوسبورن 
هني أساسرا  إلرى توليرد قائمرة مرن األفكرار التري يمكرن أن ترؤدي وتهدف جلسرة العصرف الرذ

 (. 22222222جروان فتحي عبد الرحمن) , إلى حل المشكلة مدار البحث

 :مفهوم العصف اللهاي
ويسرتخدم مرن أجرل توليرد أكبرر  ,العصف الذهني أسلوب تعليمي وتدريبي يقروم علرى حريرة التفكيرر

مرن المهتمرين أو المعنيرين بالموضروو  قترحرةضوعات المكم من األفكار لمعالجة موضوو من المو 
 .خالل جلسة قصيرة

- : الممادئ األساسية في جلسة العصف اللهاي
ال يجوز تقييم أي من األفكار المتولدة في المرحلرة مرن الجلسرة ألن نقرد أو : إرجاء التقييم .2

هرش عرن محاولررة تقيريم أي فكررة بالنسربة للفرررد المشرارك سروف يفقرده المتابعررة ويصررف انتبا
 .الوصول إلى فكرة أفضل ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر يعيقان التفكير اإلبداعي

أي التحرر مما قد يعيق التفكير اإلبداعي وذلك للوصول إلى حالة : إطالق حرية التفكير .4
انطرالق القردرات اإلبداعيرة علرى التخيرل وتوليرد مرن ما يزيرد ممن االسترخاء وعدم التحفظ 

غير  فكارفكار في جو ال يشوبش الحرج من النقد والتقييم, ويستند هذا المبدأ إلى أن األاأل
 .الواقعية الغريبة والطريفة قد تثير أفكارا  أفضل عند األشخاص اخخرين

أي التركيز في جلسة العصف الذهني على توليد أكبر قدر مرن األفكرار : الكم قبل الكيف .0
ويسررتند هررذا  ,المتطرفررة وغيررر المنطقيررة أو الغريبررة مقبولررةمهمررا كانررت جودتهررا, فاألفكررار 

المبدأ على االفتراض بأن األفكار والحلول المبدعة للمشكالت تأتي بعرد عردد مرن الحلرول 
 .غير المألوفة واألفكار األقل أصالة

 , دةرار جديررأي جواز تطوير أفكار اخخرين والخروج بأفك: البناء على أفكار اخخرين .2
المقترحة ليست حكرا  على أصحابها فهي حق مشاو ألي مشارك تحويرها  فاألفكار

.    منها وتوليد أفكار أخرى 
http://www.moe.gov.sa/training/traning4.htm 

 

 :خطوات جلسة العصف اللهاي
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يجرب ترروخي الدقرة فرري أداء كرل منهررا علرى الوجررش  ,تمرر جلسرة العصررف الرذهني بعرردد مرن المراحررل
- : جاحها وتتضمن هذه المراحل ما يليالمطلوب لضمان ن

 -(:الموضوع)تحديد ومااقشة المشكلة  .1

في حين يكون لردى الربعض اخخرر  ,قد يكون بعض المشاركين على علم تام بتفاصيل الموضوو 
لرة المطلرروب مرن قائررد الجلسرة هررو مجررد إعطرراء المشراركين الحررد افكررة بسريطة عنهررا وفري هررذه الح
لموضروو ألن إعطراء المزيرد مرن التفاصريل قرد يحرد بصرورة كبيررة مررن األدنرى مرن المعلومرات عرن ا

 . لوحة تفكيرهم ويحصره في مجاالت ضيقة محددة
 : إعاد  صياغة الموضوع. 1

يطلب من المشاركين في هذه المرحلة الخروج من نطاق الموضوو على النحو الذي عرف بش وأن 
 .جوانب أخرى وون للموضفقد تكو  , يحددوا أبعاده وجوانبش المختلفة من جديد

نمررا إعررادة صررياغة الموضرروو وذلررك عررن طر  ق يررولرريس المطلرروب اقتررراح حلررول فرري هررذه المرحلررة وا 
 .طرح األسئلة المتعلقة بالموضوو ويجب كتابة هذه األسئلة في مكان واضح للجميع

 : تهيئة جو اإلمداع والعصف اللهاي. 3
وتستغرق عملية التهيئة  ,تهم للجو اإلبداعييحتاج المشاركون في جلسة العصف الذهني إلى تهيئ

 .ش قائد المشغلييتدرب المشاركون على اإلجابة عن سؤال أو أكثر يلق ,حوالي خمس دقائق
 : العصف اللهاي. 4

يقرروم قائررد المشررغل بكتابررة السررؤال أو األسررئلة الترري وقررع عليهررا االختيررار عررن طريررق إعررادة صررياغة 
ويطلرب مرن المشراركين تقرديم أفكرارهم بحريرة  , المرحلة الثانيرةالموضوو الذي تم التوصل إليش في 

علررى أن يقررروم كاتررب المالحظرررات بتررردوينها بسرررعة علرررى السرربورة أو لوحرررة ورقيرررة فرري مكررران برررارز 
للجميع مع ترقيم األفكار حسب تسلسرل ورودهرا, ويمكرن للقائرد بعرد ذلرك أن يردعو المشراركين إلرى 

 . لمزيد منهاالتأمل باألفكار المعروضة وتوليد ا
 :تحديد أغرب األفكار. 5

عنردما يوشررك معرين األفكررار أن ينضرب لرردى المشراركين يمكررن لقائرد المشررغل أن يردعو المشرراركين 
إلى اختيار أغرب األفكار المطروحة وأكثرها بعدا  عن األفكار الواردة عن الموضوو ويطلب منهم 

وعند انتهاء الجلسرة يشركر قائرد  , ة مفيدةأن يفكروا كيف يمكن تحويل هذه األفكار إلى فكرة عملي
 . المشغل المشاركين على مساهماتهم المفيدة

 
 
 : جلسة التقييم. 6
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الهدف من هذه الجلسة هو تقييم األفكار وتحديد ما يمكرن أخرذه منهرا, وفري بعرض األحيران تكرون 
فينرررة يصرررعب ولكرررن فررري الغالرررب تكرررون األفكرررار الجيررردة د ,األفكرررار الجيررردة برررارزة وواضرررحة للغايرررة

وعمليررة التقيرريم تحترراج  ,خشررى عررادة أن تهمررل وسررط العشرررات مررن األفكررار األقررل أهميررةيتحديرردها و 
 .نوعا  من التفكير االنكماشي الذي يبدأ بعشرات األفكار ويلخصها حتى تصل إلى القلة الجيدة

 waseredu.gov.sa/tdreb/asaleep7.htmhttp://www.da 

 :أسلوب السلم الاقال :رامعاا 
ويبردأ هرذا  ,يؤدي هرذا األسرلوب إلرى تقليرل ميرل أعضراء الجماعرة إلرى عردم عررض آرائهرم

ثم يجتمعان معا  ليناقشا  ,األسلوب بأن يفكر عضوان بعيدان عن بعضهما في إيجاد حل للمشكلة
ضرررم إليهمرررا شرررخص ثالرررث يكرررون قرررد عمرررل منفرررردا  إليجررراد حرررل وبينمرررا همرررا مجتمعررران ين ,أفكارهمرررا

للمشررركلة, ثرررم يبررردأ هرررذا الشرررخص فررري عررررض أفكررراره الخاصرررة بالمشررركلة, والمشررراركة فررري المناقشرررة 
وخررالل المناقشررة الثالثيررة ينضررم للثالثررة شررخص رابررع  ,الثالثيررة للتعرررف علررى أفضررل حررل للمشرركلة

 . وهكذا.... رباعية للمشكلة يقوم أوال  بعرض أفكاره ثم المشاركة في مناقشة
وعند إتباو هذا األسلوب ال بد من إعطاء كل فرد وقتا  كافيا  للتفكير في المشكلة ومحاولة إيجاد 
حل لها قبل االنضمام إلى الجماعة, ثم إعطاء كل فرد وقتا  كافيا  لعرض وجهة نظره أمام 

لمناقشة المشكلة والوصول إلى الجماعة بدقة ووضوح ويستلزم ذلك أن يتاح للجماعة وقت كاف 
حل مبدئي لها قبل انضمام العضو الجديد, على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد انضمام جميع 

( 0)شكل  ( 222-220 : 4332)  بارونو روبرت  جرينبرججيرالد   .األعضاء إلى االجتماو 
  (447: 2004, بارون,  جرينبرج )تلخيص أسلوب السلم النقال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :المشاركة في اتخال القرارات. 23

القرار الاهائي ( د)و ( ج)و ( ب)و ( أ)اتخال األفراد  
 للجماعة

 الخطوةالرابعة

 الثالثةالخطوة (ج)و ( ب)و ( أ)قرار مبدئي اتخذه  (د)قرار فردي اتخذه

 الثانيةطوةالخ (ب)و ( أ)قرار مبدئي اتخذه  (ج)قرار فردي اتخذه

 األوليالخطوة (أ)قرار مبدئي اتخذه  (ب) قرار فردي اتخذه

http://www.dawaseredu.gov.sa/tdreb/asaleep7.htm
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إن المنظمررات الديمقراطيررة تشررارك كررل مررن يتررأثر بررالقرار فرري عمليررة إعررداده واتخرراذه, وهنررا تكمررن 
الفلسررفة الحقيقيررة لمبرردأ القيررادة الجماعيررة الررذي يحظررى بأهميررة متزايرردة فرري الررنظم اإلداريررة, فهنرراك 

القرررار, فكلمررا زادت اخراء كرران القرررار أقرررب  ميررزات عديرردة تترتررب علررى إشررراك الجماعررة فرري اتخرراذ
إلى الصواب, وكلما اشتركت الجماعة فري القررار كانرت أقردر علرى فهرم مغرزاه وهدفرش وكانرت أكثرر 

على عردد كبيرر مرن األنظمرة التعليميرة  أجريتتأييدا  لش وتحمسا  لتنفيذه, وقد أثبتت الدراسات التي 
انتظام وفاعلية في رسم السياسة والخطرط التعليميرة أكثرر في أمريكا أن المدرسين الذين يشتركون ب

                                  .  وأن المدرسين يحبون مشاركتهم في القرارات المتصلة بالمناهج والتدريس,حماسا  لها من غيرهم 
  ( 234:2222 مرسيمحمد )

مصرردرا  مررن مصرررادر ويعررد إفسرراح المجرررال أمررام العرراملين للمشررراركة فرري صررنع القررررارات  
نسرانيتهم  ويسراعدهم علرى االجتهراد , الدعم المعنوي لهرم, األمرر الرذي يجعلهرم يشرعرون بقيمرتهم وا 

في طرح األفكار التي من شأنها تحسين طرق العمرل والحرد مرن الصرراعات, كمرا ترؤمن المشراركة 
ضراياهم ومشراركتهم مزيدا  من االنسجام في جرو العمرل, ومرن هنرا نجرد اهتمرام اإلدارة بالعراملين وق

فري عمليررة صررنع القرررار يرروفر مناخررا  مدرسرريا  صررحيا  يسرراهم فرري إطررالق الطاقررات الكامنررة وتحريرهررا 
علرى الرضرا عرن  ا  قوي ا  لدى العاملين إلى أقصى الحدود, كما أن للمشاركة في صنع القرارات تأثير 

ة للعرراملين, ولهررا أثررر أيضررا  العمررل, وتشرركل حررافزا  معنويررا  إيجابيررا  وتعمررل علررى رفررع الررروح المعنويرر
 . على اإلنتاجية

َفِبَما َرْحَمرة  منرَن اِ    فقال تعالاوقد ثبتت مشروعية الشورى والمشاركة في القرآن الكريم         
ْم َوشرَاِوْرُهْم ِفري ِلنَت َلهُرْم َولَرْو ُكنرَت َفظّرا  َغلرِيَظ اْلَقْلرِب اَلَنفِضروْا ِمرْن َحْوِلرَك فَراْعُف َعرْنُهْم َواْسرتَغِفْر َلهُر

يَن  ِْ َت َفَتَوكنْل َعَلى اِ  ِإنن اَ  ُيِحِب اْلُمَتَوَكلِّ ْْ  (.222آل عمران, ) اأَلْمِر َفِإَذا َعزَم

أن ا  أمرر النبري صرلى ا  عليرش وسرلم بمشراورة المسرلمين لترأليف  إلرى تشير هرذه اخيرة 
  للجماعة وسبب في الصواب قلوبهم والوصول إلى الرأي الصحيح, فالشورى ألفة 

 (. 22224333محمد عبد الجواد )  
ول عررن نجرراح المدرسرة بصررفتش الرررئيس المباشررر للعرراملين ؤ باعتبرراره المسرر اإلداري القائردو           

لون أمامررش فرري تحمررل أعبرراء وظررائفهم, مطلرروب منررش العمررل علررى تنظرريم مدرسررتش ؤو فيهررا, وهررم مسرر
وأحرد مظراهر هرذه الديمقراطيرة هرو إشرراكهم فري  ,فعالرة ومتعاونرة والعاملين فيها بطريقة ديمقراطيرة

عمليررة اتخرراذ القرررار, وبهررذا يكررون لررديهم الشررعور بررأنهم يشرراركون فرري إدارة مدرسررة حقيقيررا  برردال  مررن 
هرادي )                                  .   شعورهم بأنهم ضحايا للممارسات اإلداريرة المسرتبدة

 (. 43224332 ربيع
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 :بعض الدراسات والبحوث  أهمية مشاركة المعلمين في صنع القرارات وذلك لما يلي ظهرتقد أل
ن إتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة السياسات تمثل العنصر المهم فري رفرع معنويرات إ .2

 .المعلمين وفي حماستهم للنظام المدرسي
 .تدريسترتبط المشاركة في صنع القرار إيجابيا  برضا المعلم عن مهنة ال .4
 .الذين يشاركونهم في صنع القرار اإلداريين دةيفضل المعلمون القا .0

المعلمون ال يتوقعون وال يريدون أن يكونوا مشاركين في كل قرار, وفي الحقيقة المشراركة  .2
 .الزائدة قد تؤدي إلى نتائج سلبية

تكررون  فري صررنع القرررار تحتراج إلررى أن اإلداريررين دةأدوار ووظرائف كررل مررن المعلمرين والقررا .2
 .متنوعة طبقا  لطبيعة المشكلة

 .كل من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر في درجة مشاركة المعلمين في صنع القرار .2

ة يحتررراج يولكررري تقلرررل النترررائج السرررلب , لكررري تزيرررد اإلسرررهامات اإليجابيرررة فررري صرررنع القررررار .2
 :اإلجابة عن األسئلة اختيةإلى اإلداريون 

 المعلمون في صنع القرار؟ تحت أي الظروف يجب أن يشترك . أ

 ألي حد وكيف يجب أن يشترك المعلمون؟ . ب
 كيف تشكل مجموعة صنع القرار؟ . ت

  ؟  األكثر فاعلية اإلداري القائدما دور  . ث

  ( 22224334إبراهيم  أحمد )          

وهري  ,ويرى الباحث أن سياسة التشاور والمشراركة مرن أفضرل الطررق لعمليرة صرنع القررار 
الصرررراعات واالختالفرررات داخرررل الجماعرررة المدرسرررية, وتزيرررد مرررن فاعليرررة وكفايرررة  تعمرررل علرررى تقليرررل
 ة العمل داخل المدرس

تبردأ مرن السرماح لهرم بتقرديم اقتراحرات فري  , قد يكون إشراك المرؤوسين على عدة درجات 
 :أمور بسيطة إلى االشتراك التام في القرارات الكبيرة وذلك حسب المتدرج التالي

م ثر,  هنا بصنع القرار منفرردا   اإلداري القائدحيث يقوم : تبليغش للمرؤوسينصنع القرار ثم  .2
لشرح  اإلداري القائدمحاولة من قبل  ةوال تحتوى عملية التبلي  على أي, يبلغش للمرؤوسين 

 . أسباب القرار أو إقناعهم بش أو استمالتهم لقبولش
نمرا يحراول  دهنا ال يكتفي الرئيس بمجر : صنع القرار ثم شرح مبرراتش .4 إعالم المرؤوسين وا 

أن يبيررع القرررار لهررم بررأن يشرررح مبرراتررش ومالبسرراتش لقبولررش, ويعمررل علررى التخفيررف مررن وقررع 
انفررراده بررالقرار خوفررا  مررن احتمرراالت مقاومرررة المرؤوسررين للقرررار وعرردم تعرراونهم فرري تنفيرررذه 

 . بإبراز أسبابش وأهم ميزاتش
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يقرروم الرررئيس بعررد صررنع القرررار بفررتح : حولررشصررنع الرررئيس للقرررار ثررم دعوتررش إلجررراء حرروار  .0
, ويقوم بالرد على هرذه  حوار مع المرؤوسين للتعرف على استفساراتهم بشأن القرار وآثاره

 . االستفسارات إلزالة خوفهم والتأكد من فهمهم واستيعابهم واقتناعهم بالقرار

فري هرذه الحالرة يقروم :  صنع الرئيس لقرار مبدئي مع ترك المجال مفتوحا  إلمكانيرة تغييرره .2
ثرررم يتررريح ( القررررار المبررردئي ) الررررئيس بعررررض المشررركلة وبررردائل حلهرررا وأنسرررب هرررذه الحلرررول 

إلى تعديل قراره أو اختيرار  اإلداري القائدللمرؤوسين الفرصة لإلدالء بآرائهم التي قد تدفع 
. مرررهنررا بسررلطة البررت النهررائي فرري األ اإلداري القائرردأحررد البرردائل األخرررى, ولكررن يحررتفظ 

 . (42222222 قر عاشورأحمد ص)             

وفيش يدعو الررئيس مرؤوسريش لعقرد اجتمراو عنردما يقتضري الموقرف, : اإلشراف االستشاري .2
حيررث يقرروم باسررتطالو آرائهررم لحررل مشرركلة معينررش ويرردعوهم لتقررديم مقترحررات ثررم يتخررذ قررراره 

 . بعد ذلك في ضوء تلك المقترحات

لية اتخرراذ القرررار مررن الرررئيس إلررى المجموعررة حيررث ؤو تنتقررل مسرر اإلدارة الديمقراطيررة وفيهررا .2
 يعمل قائدا  لها مشاركا  في المناقشات والمداوالت تاركا  سلطة اتخاذ القرار للمجموعة,

  ( 22024330فرج ومحمد صبري حافظ  حافظأحمد )                                 

ويض األمر برمتش للمرؤوسين بدءا  من يقوم الرئيس هنا بتف: تفويض األمر للمرؤوسين .2
.                                                            تحديد المشكلة وتشخيصها إلى تحديد بدائل الحلول ثم الوصول إلى القرار النهائي

 . (42222222حمد صقر عاشور أ ) 

 :حساات مساهمة العامليي في اتخال القرارات

مما ال شك فيش أن اشتراك المعلمين وغيرهم مرن العراملين فري مجرال  -:الشعور ماألهمية .2
العملية التعليمية في اتخاذ القرارات يعطيهم الشرعور باألهميرة وأنهرم مرن العناصرر المهمرة 

 .في التنظيم
بمررا أن القرررارات تجلررب معهررا التغييررر لررذا يحرراول أفررراد التنظرريم إعاقررة هررذا  -:تقمــل التيييــر .4

علرررى هرررذه المشررركلة يتطلرررب األمرررر إشرررراك كرررل مرررن يهمهرررم أمرررر القررررار  التغييرررر وللتغلرررب
األمرررر الرررذي يجعلهررم أكثرررر اسرررتعدادا   , صررناعتش مرررن العرراملين داخرررل التنظررريم أو خارجررشو 

 .لتقبل التغيير عندما يشتركون في اتخاذ القرار
يترتررب علررى مشرراركة المرؤوسررين للرؤسرراء فرري صررناعة القرررار  -:ســهولة توجيــه اآلخــريي .0

 . يض عدد الرؤساء المشرفين الالزمين لتوجيش المرؤوسينتخف
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أدت مشرراركة المرؤوسررين فرري صررناعة القرررار إلررى زيررادة معرردالت  -:تحســيي كفايــة العمــل .2
حسررن الواضررح فرري العالقررات بررين الرؤسرراء والمرؤوسررين باإلضررافة إلررى اإلقبررال تاإلنترراج وال

 . على تحمل المسؤولية بنفس راضية

نتيجة لقدرة المرؤوسين على إظهار المالحظات والعوامل التري  -:تتحسيي اوعية القرارا .2
ومرن هنرا تلعرب المشراركة دورا  فعراال  فري ,تشكل الموقرف ويصرعب علرى الرؤسراء اكتشرافها

 . إيضاح الرؤية والمالحظات والحقائق إلى الرؤساء

ذي يؤدي تقل الحاجة إلى توقيع الجزاءات الشتراك المرؤوسين في صناعة القرار األمر ال .2
االختصاصرات المحرددة لكرل أعضراء التنظريم ويزيرد مرن اسرتجابة المرؤوسررين  وحإلرى وضر

  ( 22324330 حافظ حافظ فرج و محمد صبري أحمد)لتوجيهات اإلدارة

شعارها بأهميتهرا وأنهرا عنصرر فعرال األمرر  .2 تنمية القيادات اإلدارية في المستويات الدنيا وا 
 . ها على أحسن وجشالذي يسهل على القيادة أداء مهام

أنهرا  كمرا , المشاركة تعمل على تحقيق الثقة المتبادلة بين القيادة والعراملين فري المؤسسرة .2
 ( 222:  4332محمد الطريف )      . تؤدي إلى إقامة عالقات إنسانية جيدة

 لحد أيضا  من غيابهم وتأخرهم 42والتظلمات من جانب المرؤوسين وا ىالحد من الشكاو  .2

 . (22222222 جوهرصالح الدين )          

أنها تضمن الوصول إلى قرارات أكثر صحة وأبعد عن الخطأ إذ أن المجموعة أقدر على  .23
النظر إلرى المشركلة المطروحرة مرن جوانرب متعرددة مرن الفررد الرذي كثيررا  مرا تسريطر عليرة 

 . األخرى للبدائل فكرة أو جانب من القضية تحول بينش وبين الرؤية الواضحة

المشرراركة فرري اتخرراذ القرررارات تنررال قبرروال  أكثررر مررن العرراملين فرري المؤسسررة إذ يشررعرون  أن .22
 . أنها صادرة منهم أو من ممثليهم وليست مفروضة عليهم من اخخرين

إن المشررراركة فررري اتخررراذ القررررارات تحقرررق مزيررردا  مرررن رضرررا العررراملين, وترفرررع مرررن روحهرررم  .24
 . المعنوية وتزيد من حبهم ألعمالهم

توثيق التعاون واالتصال بين مجموعات أكبر من العاملين فري المؤسسرة ذلرك  تعمل على .20
 . كبر من التفاعل والتفاهم فيما بينهمأأن مناقشة القرارات ضمن المجموعات يتيح قدرا  

تترريح اكتشرراف المزيررد مررن المواهررب والقرردرات فرري المؤسسررة وتفررتح الطريررق لالسررتفادة منهررا  .22
 . إلى أبعد حد

تعرررف علررى مزيررد مررن الحلررول للمشرركلة الواحرردة وبررذلك يمكررن للمؤسسررة أن تترريح المجررال لل .22
 . واألفضل مالءمةتختار الحل األكثر 
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تشيع في المؤسسة جروا  مرن االنفتراح وبخاصرة برين اإلدارة العليرا والمسرتويات األخررى فري  .22
األسررلوب الفررردي الحررواجز كثيفررة وكثيرررة بررين صررانعي القرررارات وبررين جمهررور  يحررين يبقرر

 (        22:  4332 البوهيفاروق شوقي ) . ملين معشالعا

 :معوقات المشاركة في اتخال القرارات

أنهرررا تسرررتنزف وقرررت المؤسسرررة, فبررردال  مرررن أن ينفرررق فررررد واحرررد سررراعة مرررثال  فررري اإلعرررداد أو  .2
الدراسة وكل ما يحتاجش اتخاذ قرار ما فإننا نضاعف الوقت بعدد المشاركين لتحقيق الهدف 

 .المؤسسة, واإلدارة الناجحة تتجنب إضاعة المال ملكشهو أثمن ما ت والوقت , نفسش
 ,أنها تشكل عائقا  في وجش اتخاذ القررار ريثمرا يرتم االتفراق عليرش مرن قبرل الجماعرة المشراركة .4

 . وقد يفوت المقصود من القرار قبل الوصول إليش
مسررريطرا  علرررى  أنهرررا قرررد تسرررتغل سرررتارا  لفررررض رأي فررررد واحرررد عنررردما يكرررون مثرررل هرررذا الفررررد .0

 .الجماعة

أنهررا قررد ترردفع بعررض النرراس إلررى سررلوكات غيررر شررريفة السررتمالة الجماعررة والحصررول علررى  .2
 . حقيقة مقتنعين بش وااألصوات الكافية إلنجاح قرار ما دون أن يكون

ل أنررراس متعرررددين ومختلفررري اخراء تميرررل غالبرررا  إلرررى الجانرررب برررأن القررررارات التررري تتخرررذ مرررن ق .2
اء واختيار الحلول التي تعمل على إرضراء جميرع األطرراف بردال  مرن الحرل التوفيقي بين اخر 

 . الصحيح والقرار النابع من الموضوعية التي ال تخضع للضغوط

إذ إن المجموعرررة تحررراول أن , أن هرررذا األسرررلوب ال يتررريح الفرصرررة لبرررروز قيرررادة قويرررة مرررؤثرة  .2
 . تكون قيادة جماعية

طبيعة الجماعة تقلل من فرص بروز المبدعين وذوي  رة المناقشة والجدل النابعين منمإن ث .2
 . األفكار التجديدية

أو أكثرر أو حرول شرخص مرا  شأنها تفتح المجال للمناورة داخرل الجماعرة والتمحرور حرول رأير .2
 ةالمنرراورة والرردفاو عررن رأيهررم بأيرر شمررن الجماعررة وقررد يكررون الفرروز للرررأي الررذي يررتقن أصررحاب

 . طريقة وليس للحل األصح

 .األسلوب يضعف السلطة اإلدارية في المؤسسات ويجعلها تحت سيطرة المجموعةإن هذا  .2

أن أسرلوب المشرراركة قررد يتحررول إلرى وسرريلة لضررياو المسررؤولية وخاصرة عنررد وقرروو أخطرراء  .23
فررال يكررون مررن السررهل محاسرربة مجموعررة مررن النرراس قررد تكررون  , فادحررة فرري القرررارات المتخررذة

 . ( 2224332 البوهيفاروق شوقي  ). فرديةفي القرارات ال كذل يوجدكبيرة في حين 

فرري مجرراالت  ةاحتمررال زيررادة طموحررات المعلمررين والتالميررذ واتسرراو توقعرراتهم إلررى المشررارك .22
 . أخرى ال تتناسب طبيعتها مع إشراكهم فيها
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أو قلررة  اإلداريلقائررد لعلررى أنررش قلررة خبرررة  ةاحتمررال فهررم المعلمررين والتالميررذ سرربب المشررارك .24
  ( 0324332 إبراهيم الطخيس) .  بنفسش كفاءتش وضعف ثقتش

نرررش برررالرغم مرررن هرررذه المعوقرررات التررري تقرررف فررري وجرررش المشررراركين فررري اتخررراذ أويررررى الباحرررث 
أنش ال يمكن ألحد أن ينكر مميزات القرارات الجماعية خاصة إذا روعيرت عردة  القرارات إال 
- : أمور منها

والرؤسررراء التخررراذ قررررارات معينرررة  يررريناإلدار  للقرررادةقرررد يكرررون الوقرررت المتررراح  : الوقرررت المتررراح .2
قصيرا  أو محدودا  كما في حالة القرارات ذات الصفة العاجلة الملحة, في هرذه الحراالت فرإن 
الفوائررد الترري تترتررب علررى المشرراركة قررد تررؤدي فرري نفررس الوقررت إلررى تعطيررل بعررض األهررداف 

يوازنوا برين هرذا وذاك  والرؤساء أن اإلداريين دةاألخرى التي قد تكون أكثر أهمية وعلى القا
 . على وجش السرعة

المشرراركة فرري اتخرراذ القرررارات داخررل المنظمررات عمليررة مكلفررة اقتصرراديا  : العامررل االقتصررادي .4
والرؤسراء أن يراعروا أال  اإلداريرين دةمن حيث الوقت والجهد واإلعرداد الرالزم لهرا, وعلرى القرا
 . تي تترتب على المشاركةتكون التكلفة عالية حتى ال تطغي على قيمة المزايا ال

لمرؤوسررين للمشرراركة لينبغرري أال يكررون إعطرراء الفرصررة : المسررافة بررين الرؤسرراء والمرؤوسررين .0
في عملية اتخاذ القرارات مع الرؤساء مصيدة إليقاو المرؤوسين في أخطراء ترؤثر علريهم أو 

ة علرى على مستقبلهم الوظيفي بالمؤسسرة, ومرن ناحيرة أخررى ينبغري أال تكرون تلرك المشرارك
 . حساب الرؤساء ومكانتهم داخل المؤسسة

كثيرررا  مررا يتطلررب العمررل فرري بعررض المنظمررات عرردم تسرررب المعلومررات منهررا : سرررية القرررارات .2
وفرري مثررل هررذه الحرراالت ينبغرري أال يررؤدي إعطرراء فرصررة المشرراركة فرري صررنع  , إلررى الخررارج

هموا فررري صرررنع واتخررراذ القررررارات إلرررى تسررررب المعلومرررات عرررن طريرررق المرؤوسرررين الرررذين سرررا
 . القرارات

إشررررراك العرررراملين فرررري الموضرررروعات الترررري ترررردخل فرررري نطرررراق عملهررررم والترررري يملكررررون قرررردرات  .2
 . ومهارات تمكنهم من المساهمة فيها

تهيئررة المنرراخ الصررالح والمالئررم مررن الصررراحة والتفرراهم وترروفير البيانررات والمعلومررات الالزمررة  .2
 . البدائل على أساسها حتى يتمكن األفراد من دراستها وتحليلها وتحديد

إعطاء الفرصة المناسبة لعملية المشاركة مثل األخذ باخراء التي يدلي بهرا األفرراد إذا كانرت  .2
عليررة ورشررد اائرردة عمليررة ويترتررب علررى تطبيقهررا نتررائج إيجابيررة تررنعكس علررى ففمالئمررة وذات 

 . القرار الذي يتم اتخاذه عن طريق المشاركة

 (22 – 02:  4332 نحجازي و هشام عياصرةعلي )       
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مررن خررالل مررا تررم عرضررش مررن مميررزات عمليررة مشرراركة الجماعررة فرري :  مميــزات القــرارات الجماعيــة
أن علرى الرؤسراء أن يقومروا بروزن األمرور ميزانرا  دقيقرا , فرال  باحرثاتخاذ القرارات ومعوقاتهرا يررى ال

ؤسسرة واتخراذ القررارات التري بد أن يكون لهم شخصيتهم القياديرة الخاصرة بهرم فري تسريير أمرور الم
ال تحتاج إلى مشاركة الجماعة فيها, كما ينبغي أن يلجأ إلى الجماعة عندما يحتاج إلى رأيها وأال 

, معلررم  تأخرذه العرزة والغررور بعردم مشراركة جماعترش, ولنرا فري رسرولنا الكرريم صرلى ا  عليرش وسرلم
ولكررن ا   , لهرردف منهرا بدايرة هرو العيررالبشررية األسروة الحسرنة فكلنرا يعلررم غرزوة بردر حيرث كران ا

أراد غير ذلك فكان النفير, وقد لجأ الرسول إلى الجماعة فقد كان قرار الرسرول قررارا  تربويرا  عنردما 
 كرشأمنرزال  أنزل: " براب برن المنرذرحعمد إلى مبدأ الشرورى والمشراركة فري اتخراذ القررار عنردما قرال ال

ش أم هرو الررأي والحررب والمكيردة فقرال الرسرول صرلى ا  عليرش ا  فليس لنا أن نتقدم أو نترأخر عنر
باب بالنزول عند أقرب بئر ماء من القروم فأخرذ حال عليشوسلم, بل الرأي والحرب والمكيدة, فأشار 

وكررذلك أخررذ الرسررول برررأي سررلمان الفارسرري عنرردما حفررر الخنرردق حررول المدينررة فرري  ."الرسررول برأيررش
 .  "أشيروا علّي أيها الناس " يقول  غزوة األحزاب, وكان كثيرا  ما

أال يكرون حرري  , إن كان هذا هو سلوك الرسول القدوة الموحى إليش من ربش في أخذ رأي جماعترش
بنا كل في موقعش أن يتخذ من جماعتش مشيرا  وشريكا  لش في صنع القرارات خاصة تلك التي تؤثر 

 .اعلى الجماعة ويتطلب تنفيذها وتفاعلها اإليجابي معه
  Self – Efficacyفاعلية اللات : ثاايا

- :مقدمة 
مرن أكثرر المفراهيم النظريرة والعلميرة فري علرم الرنفس الحرديث ذلرك الرذاي وضرعش بانردورا تحرت اسررم 

أو معتقردات الفررد عرن قدراترش لينجرز  Self – efficacy expectationsتوقعرات فاعليرة الرذات  
وهذه المعتقدات تؤثر علرى سرلوك الفررد وأدائرش , يات أو مجموعة من السلوك, بنجاح سلوكا معينا 

ويؤكررد بانرردورا علررى أن معتقرردات الفرررد عررن فاعليتررش الذاتيررة تظهررر مررن خررالل اإلدراك , ومشرراعره 
 .والخبرات المتعددة سواء المباشرة أو غير المباشرة , المعرفي للقدرات الشخصية 

 (bandura.1983-122   ) 
علرررى أسرررراس األحكررررام الصررررادرة مررررن الفررررد علررررى قدرتررررش علررررى القيررررام  وتقررروم نظريررررة فاعليررررة الررررذات

ولكنهررا تقررويم مررن جانررب الفرررد , والفاعليررة الذاتيررة ليسررت مجرررد مشرراعر عامررة , بسررلوكيات معينررة 
ومدى مثابرتش وللجهد الذي يبذلش ومرونتش فري التعامرل مرع المواقرف , لذاتش عما يستطيع القيام بش 
 .صعاب ومقاومتش للفشل الصعبة والمعقدة وتحديش لل

حيرث تمثرل مركرزا هامرا فري , وتعد فاعلية الذات من أهم ميكانيزمات القوى الشخصرية لردى األفرراد
عترضرش فهي تساعد الفرد علرى مواجهرة الضرغوط التري ت, دافعية األفراد للقيام بأي عمل أو نشاط 

 (  222: 2220, عواطف صالح ) . في مراحل حياتش المختلفة 
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علرى أن مفهروم الفررد عرن فاعليترش الذاتيرة يظهرر مرن Bandura  (1977-191   )نردورا ويؤكرد با
, خررالل اإلدراك المعرفرري لقرردرات الفرررد الشخصررية ومررن خررالل تعرردد الخبرررات الترري يمررر بهررا الفرررد 

وهررذه , حيررث تعمررل هررذه الخبرررات علررى مسرراعدة الررذات فرري التغلررب علررى الضررغوط الترري تواجهررش 
 .ا كانت تقسم بالفشل فإنها قد تعوق الذات عن القيام بوظائفها االيجابية الخبرات لممارسات إذ

أن فاعليرة الرذات ليسرت سرمة ثابترة أو مسرتترة فري Bandura  (1977-126   )كمرا يررى بانردورا 
ولكررن أيضررا , السررلوك الشخصرري بررل هرري مجموعررة مررن األحكررام ال تتصررل بمررا أنجررزه الفرررد فقررط 

 . وأنها نتاج للمقدرة الشخصية , ه بالحكم على ما يستطيع إنجاز 
ويعد مصطلح الذات من المصطلحات القديمة فري مجرال علرم الرنفس إال أن معراني الرذات تغيررت 

) فقررد ناقشررش الفالسررفة فرري الشرررق والغرررب علررى أنررش الررروح        , عبررر رحلررة طويلررة مررن القرررون 
Soul ) وأحيانرا أخررى بمعنرى الرذاتSelf)   ) ,معنرى األنرا وأحيانرا أخررى ب(  Ego)        فمرا

 هي الذات وكيف تنمو ؟ 
إنها ليست ظاهرة حديثة ولكنها مفهوم نظري انسراب مرع تيرارات الفكرر الفلسرفي والسريكولوجي منرذ 

أو الررررذات " المرررردرك " القرررررن السررررابع عشررررر عنرررردما نرررراقو الفيلسرررروف الفرنسرررري ديكررررارت ألول مرررررة 
لقويررة بمعرفررة فالسررفة أمثررال ليبنتررز وجررون لرروك كجرروهر مفكررر خضررعت بعررده للفحرروص الفلسررفية ا

وعنرردما تطررور علررم الررنفس منفصررال عررن الفلسررفة تحركررت الررذات معررش كتكرروين . وبيركلرري , وهيرروم 
ومع بداية القرن العشرين أخذت معظم النظريات الفلسفية تتبنى مفهومي الذات واألنرا , متعلق بش 

وبعرض النظريرات اختلفرت حرول طبيعرة , فسري كمفهومين مهمين في دراسة الشخصية والتوافق الن
وقرد وجرد العلمراء أنرش ال , الذات وبنيتها وتركيبها وأبعادها ووظائفهرا واختلفرت أيضرا حرول تعريفهرا 

ومنرذ العقرد الرابرع مرن القررن العشررين أخرذت , يمكن الكتابة فري علرم الرنفس دون االهتمرام بالرذات 
وأصررربح مفهررروم الرررذات اخن ذا أهميرررة واسرررعة , الررذات وضرررعها الطبيعررري فررري دراسرررات علرررم الررنفس 
 .ويحتل مكان الصدارة في اإلرشاد والعالج النفسي

 (   89-90: 2002سالم محمد عبد السالم )  
الذات بانهرا كينونرة الفررد أو الشرخص وتنمرو وتنفصرل تردريجيا عرن (  68-2001زهران  )ويعرف 

ل مررع البيئررة وتشررمل الررذات المدركررة والررذات وتتكررون بنيررة الررذات نتيجررة للتفاعرر, المجررال اإلدراكرري 
 ( 68-2001: حامد عبد السالم زهران) .االجتماعية والذات المثالية 

بدرجرة كبيررة إال أن تقردير الرذات  Self-Esteemويتداخل مصطلحا مفهوم الذات وتقردير الرذات  
تررتبط بنجاحرش وجدارترش يشير إلى تقييم الشخص لنفسش وقدراتش التي يعتقد أنهرا متروافرة لديرش والتري 

 . التي يستحقها سواء من وجهة نظره أو من وجهة نظر اخخرين 
  (Brody & Ehrilichman, 1998 )  

 : فاعلية اللات مفهوم 
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توقعات الفرد عن أدائرش للسرلوك فري مواقرف : " فاعلية الذات بأنها Banduraيعرف باندورا 
ر الفرررد لألنشررطة المتضررمنة فرري األداء, وكميررة تتسررم بررالغموض, وتررنعكس هررذه التوقعررات علررى اختيررا
نجاز السلوك   الجهود المبذولة ومواجهة الصعاب وا 
 ( 28:  2007 البندري عبد الرحمن محمد الجاسر)

مجموعرة مرن التوقعرات العامرة التري يمتلكهرا  -:ر فيعرف فاعلية الذات على أنهرا تز أما شير 
ترؤثر علرى توقعرات النجراح فري المواقرف الجديردة, الشخص, والتي تقروم علرى الخبررة الماضرية والتري 

                 .بمعنى آخر فإن فاعلية الذات العامة هي فاعلية الذات لمهمة محددة والتي تعمم إلى مواقف أخرى
( Shertzer,B.and Stone, S.C.(Eds.),pp.422-426 ( 

سررتوى الدافعيررة , ويرررى سرريرفون وبيررك أن معتقرردات األشررخاص حررول فاعليررة الررذات تحرردد م 
كما تنعكس من خالل المجهودات التي يبذلونها في أعمالهم, والمدة التي يصمدون فيها في مواجهة 
العقبررات وتخطرري مررا يقررابلهم مررن عقبررات, وعنرردما يواجههررا األفررراد الررذين لررديهم شرركوك فرري مقرردرتهم 

 " .حة الذاتية يقللون من مجهوداتهم بل ويحاولون حل المشكالت بطريقة غير ناج

ثقررة الفرررد الكامنررة :" إلررى فاعليررة الررذات علررى أنهررا(  202:   4332 ,عررادل العرردل )وينظررر 
فرررري قدراتررررش, خررررالل المواقررررف الجديرررردة, أو المواقررررف ذات المطالبررررة الكثيرررررة وغيررررر المألوفررررة, أو هرررري 
أو اعتقررادات الفرررد فرري قررواه الشخصررية, مررع التركيررز علررى الكفرراءة فرري تفسررير السررلوك دون المصررادر 

 "  .األسباب األخرى  
مفهروم فاعليرة الرذات علرى أنرش مجموعرة مرن   ) 422-4333عرالء محمرود الشرعراوي  ) ويعررف 

, والتي تعبر عن معتقداتش حول قدراتش علرى القيرام بسرلوكيات معينرة , األحكام الصادرة عن الفرد 
ومررردى مثابرترررش , وتحررردي الصرررعاب , ومرونترررش فررري هرررذا التعامرررل مرررع المواقرررف الصرررعبة والمعقررردة 

, الثقررة بررالنفس : ويتضررمن هررذا المفهرروم األبعرراد التاليررة الترري أظهرهررا التحليررل العررامي , لإلنجرراز 
والصرمود أمرام خبررات الفشرل , وتجب المواقف التقليدية , والمقدرة على التحكم في ضغوط الحياة 

 . والمثابرة لإلنجاز , 
دراك الررذاتي لقرردرة الفرررد علررى أداء السررلوك علررى أنهررا اإل( 422: 4333عواطررف صررالح ) وتعرررف 

وكميرة الجهرد , الذي يحقق نتائج مرغوبة في أي موقف معرين وتوقعاترش عرن كيفيرة األداء الحسرن 
والنشاط والنشاط والمثابرة المطلوبة عند تعاملش مع المواقف والتنبرؤ بمردى النجراح فري تحقيرق ذلرك 

 . السلوك 
أن فاعليررة الررذات هرري توقررع الفرررد فرري قدرتررش علررى أداء (  22:  2222السرريد أبررو هاشررم ) ويررذكر

 . وهي بذلك تعني استبصار الفرد بإمكاناتش وحسن استخدامها . مهمة محددة 
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 . بينما توقعات فاعلية الذات السالبة تعني انخفاض ثقة الفرد في قدرتش على أداء السلوك 
 (  2222السيد محمد أبو هاشم ) 

أن توقعرررات الفاعليرررة الذاتيرررة للشرررخص يمكرررن أن تحررردد (  2223:  024حمررردي الفرمررراوي )ويررررى 
المسار الذي يتبعش كرإجراءات سرلوكية إمرا فري صرورة ابتكاريرش أو نمطيرة , كرذلك فرإن هرذا المسرار 

وثقتررش    personal  Efficacyيمكررن أن يشررير إلررى مرردى اقتنرراو الفررر د بفاعليتررش الشخصررية 
 ( 2223:  024علي  الفرماوي  حمدي).بإمكانتش التي يقتضيها الموقف 

فاعليرررة الرررذات علرررى أنهرررا إدراك الفررررد لقدرترررش علرررى انجررراز (  20224332زيررردان  سرررامي)ويعررررف 
السرررلوك المرغررروب بإتقررران ورغبترررش فررري أداء األعمرررال الصرررعبة , وتعلررريم األشرررياء الجديرررد ة والتزامرررش 

اده على نفسش في تحقيرق بالمبادئ وحسن تعاملش مع األخرين وحل ما يواجهش من مشكالت واعتم
صرار   ( 4332سامي محمد زيدان . ) أهدافش بمثابرة وا 

أن فاعليررة الررذات هرري ثقررة الفرررد فرري قدراتررش خررالل المواقررف (202: م 4332)العرردل  عررادل  ويرررى
الجديدة أو المواقف ذات المطالب الكثيرة وغير المألوفة أو هي اعتقادات الفرد فري قروة الشخصرية 

عرادل ) . الكفراءة فري تفسرير السرلوك دون المصرادر أو األسرباب األخررى للتفراؤل مع التركيز على
 ( 222-242: م4332محمد محمود العدل 

نجررراز   Banduraويررذكر بانرردورا  أن فاعليررة الررذات تشررير إلررى اعتقررادات الفرررد فرري قدرتررش لتنظرريم وا 
م حيررث SCHUNK 2222مجموعررة مررن األعمررال الالزمررة إلنترراج مهمررة معينررة ويتفررق معررش شررنك 

 " .يرى أن فاعلية الذات تشير إلى اعتقادات الفرد في قدرتش إلنتاج مهمة معينة
وفي ضوء ما تم استعراضش لمفهوم فاعلية الذات يررى الباحرث أ, فاعليرة الرذات هري ثقرة الفررد فري 

 . قدراتش ومهاراتش على مواجهة الضغوط واألحداث التي تؤثر على حياتش 

 

 :لماادورااظرية فاعلية اللات 
(   30: 2007  البنردري عبرد الررحمن محمرد الجاسرر)فري  Bandura 2222 يشرير بانردورا        

النظريرة المعرفيرة االجتماعيرة برأن نظريرة فاعليرة الرذات اشرتقت " : أسس التفكيرر واألداء " في كتابش 
الترري وضررع أسسررها,  SOCIAL COGNTIVE THORYمررن النظريررة المعرفيررة االجتماعيررة  

لتي أكد فيها بأن األداء اإلنساني يمكن أن يفسر من خالل المقابلة بين السلوك ومختلرف العوامرل وا
المعرفية, والشخصية والبيئية, وفيما يلي االفتراضات النظرية والمحددات المنهجيرة التري تقروم عليهرا 

 :النظرية المعرفية االجتماعية 
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مح بإنشرراء نمرراذج داخليررة للتحقررق مررن فاعليررة يمتلررك األفررراد القرردرة علررى عمررل الرمرروز والترري تسرر -2
التجارب قبل القيام بها, وتطوير مجموعة مبتكرة من األفعال واالختبار الفرضي لهذه المجموعة 

 .من األفعال من خالل التنبؤ بالنتائج واالتصال بين األفكار المعقدة وتجارب اخخرين 

ة عرررن طريرررق القررردرة علرررى التفكيرررر إن معظرررم أنرررواو السرررلوك ذات هررردف معرررين, كمرررا أنهرررا موجهررر -4
 .المستقبلي,  كالتنبؤ أو التوقع وهي تعتمد بشكل كبير على القدرة على عمل الرموز 

يمتلك األفراد القدرة على التأمل الذاتي, والقدرة على تحليل وتقييم األفكار والخبرات الذاتية وهذه  -0
 .القدرات تتيح التحكم الذاتي في كل من األفكار والسلوك 

يمتلك األفراد القدرة على التنظريم الرذاتي, عرن طريرق الترأثير علرى الرتحكم المباشرر فري سرلوكهم,  -2
وعررن طريرررق اختيرررار أو تغييررر الظرررروف البيئيرررة, والترري بررردورها ترررؤثر علررى السرررلوك, كمرررا يضرررع 
األفررراد معررايير شخصررية لسررلوكهم, ويقومررون بتقيرريم سررلوكهم بنرراء علررى هررذه المعررايير, وبالتررالي 

 .بناء حافز ذاتي يدفع ويرشد السلوك  يمكنهم

يررتعلم األفررراد عررن طرررق مالحظررة سررلوك اخخرررين ونتائجهررا, والررتعلم عررن طريررق المالحظررة يقلررل  -2
بشركل كبيرر مررن االعتمراد علررى الرتعلم عررن طريرق المحاولررة والخطرأ, ويسررمح باالكتسراب السررريع 

 .الممارسة  للمهارات المعقدة, والتي ليس من الممكن اكتسابها فقط عن طريق

القررردرة علرررى عمرررل الرمررروز, التفكيرررر المسرررتقبلي, والتأمرررل الرررذاتي, ) أن كرررل مرررن القررردرات السرررابقة  -2
العصربية  –هي نتيجة تطور الميكانيزمات واألبنية النفسرية ( والتنظيم الذاتي, والتعلم بالمالحظة

ويرررده بالمرونرررة المعقررردة, حيرررث تتفاعرررل كرررل مرررن القررروى النفسرررية والتجريبيرررة لتحديرررد السرررلوك ولتز 
 .الالزمة

( معرفيررة, وانفعاليررة, وبيولوجيررة )  –تتفاعررل كررل مررن األحررداث البيئيررة والعوامررل الذاتيررة الداخليررة  -2
والسلوك بطريقة متبادلرة, فراألفراد يسرتجيبون انفعاليرا  وسرلوكيا  إلرى األحرداث البيئيرة, ومرن خرالل 

الذي بدوره يرؤثر لريس فقرط علرى البيئرة القدرات المعرفية يمارسون التحكم على سلوكهم الذاتي, و 
ولكرررن أيضرررا علرررى الحررراالت المعرفيرررة واالنفعاليرررة والبيولوجيرررة, ويعتبرررر مبررردأ الحتميرررة المتبادلرررة 

RECIPROCAL DETERMINISM   مرن أهرم افتراضرات النظريرة المعرفيرة االجتماعيرة
ثرات ذات تفاعررل مبرردأ الحتميررة المتبادلررة وبررالرغم مررن أن هررذه المررؤ ( 2)ويوضررح الشرركل رقررم  –

وتهرتم , تبادلي إال أنهرا ليسرت بالضررورة أن تحردث فري وقرت مترزامن, أو أنهرا ذات قروة متكافئرة 
نظرية الفاعلية الذاتية بشكل رئيس بدور العوامل المعرفية والذاتية في نموذج الحتمية المتبادلرة, 

ة علرررى االنفعرررال والسرررلوك التررابع للنظريرررة المعرفيرررة االجتماعيرررة, ذلرررك فيمرررا يتعلرررق بترررأثير المعرفررر
وتأثير كل من السرلوك واالنفعرال واألحرداث البيئيرة علرى المعرفرة, وتؤكرد نظريرة الفاعليرة الذاتيرة 
إلى معتقدات الفرد في قدرتش على ممارسة التحكم في األحداث التري ترؤثر علرى حياترش, ففاعليرة 

نمرا كرذلك ب مرا يسرتطيع الفررد عملرش بالمهرارات الذات ال تهتم فقط بالمهارات التي يمتلكهرا الفررد وا 
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الترررري يمتلكهررررا, ويرررررى بانرررردورا أن األفررررراد يقومررررون بمعالجررررة وتقرررردير ودمررررج مصررررادر المعلومررررات 
المتنوعرررة المتعلقرررة بقررردراتهم, وتنظررريم سرررلوكهم االختيررراري, وتحديرررد الجهرررد المبرررذول الرررالزم لهرررذه 

 .القدرات 

القرررردرات الخالقررررة, واالختيررررار المحرررردد وبالتررررالي تمتلررررك التوقعررررات المتعلقررررة بفاعليررررة الررررذات  
لألهداف, واألحداث ذات األهرداف الموجهرة, والجهرد المبرذول لتحقيرق األهرداف واإلصررار علرى 

 " .مواجهة الصعوبات, والخبرات االنفعالية 
 (4)شكل رقم 

 مبدأ الحتمية المتبادلة
 
 
 
 
 

 
 :توقعات فاعلية اللات
ولكرل , لتوقعرات يرتبطران بنظريرة فاعليرة الرذات وجود نروعين مرن ا Banduraيؤكد باندورا 

توقعررات الخاصررة بفاعليررة الررذات, والتوقعررات المتعلقررة ال:" منهمررا تأثيراتررش القويررة علررى السررلوك وهمررا
وفيمررا يتعلررق  –وتوقعررات النتررائج  العالقررة بررين توقعررات الفاعليررة( 4)يوضررح الشرركل رقررم  –" بالنتررائج 

تتعلرق برإدراك الفررد بقدرترش علرى القيرام برأداء سرلوك محردد, : فإنهرابالتوقعات المرتبطة بفاعلية الذات 
وهررذه التوقعررات يمكنهررا أن تسرراعد علررى تمكررن الفرررد مررن تحديررد مررا إذا كرران قررادرا  علررى القيررام بسررلوك 
معين أم ال في مهمة معينة, وتحردد مقردار الجهرد المطلروب منرش للقيرام بهرذا السرلوك, وأن يحردد إلرى 

 .أن يتغلب على العوائق الموجودة في هذه المهمة  أي حد يمكن لسلوكش
 

فيعني االعتقاد برأن النترائج يمكرن أن تنرتج  التوقعات الخاصة بالنتائج: أما النوو الثاني وهو
من االنخراط في سلوك محدد, تظهر العالقة بوضوح بين توقعات النترائج وتحديرد السرلوك المناسرب 

عررات الخاصررة بفاعليررة الررذات مرتبطررة بشرركل واضررح بررالتنبؤ للقيررام بمهمررة معينررة, فرري حررين أن التوق
 .بأفعال الفرد المستقبلية 

 
وتأخرررذ توقعرررات النترررائج ثالثرررة أشررركال ق حيرررث تعمرررل التوقعرررات اإليجابيرررة كبواعرررث فررري حرررين تعمرررل 

 :التوقعات السلبية كعوائق كالتالي

 الفـرد

 البـيئـة السـلوك
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ة السرارة, واأللرم, وعردم اخثار البدنيرة والسرلبية التري ترافرق السرلوكق وتتضرمن الخبررات الحسري -2
 .الراحة الجسدية 

فاخثرررار اإليجابيرررة تشررررمل التفاعرررل االجتمررراعي مررررع : اخثرررار االجتماعيرررة السرررلبية وااليجابيررررة -4
اخخرررررين , كتعبيرررررات االنتبرررراه, والموافقررررة, والتقرررردير واالجتمرررراعي والتعررررويض المررررادي ومررررنح 

م الموافقرة, والررفض االجتمراعي, السلطة, أما اخثار السلبية فهي تشرمل عردم االهتمرام, وعرد
يقاو العقوبات   .والنقد, والحرمان من المزايا وا 

فتوقررررع التقرررردير االجتمرررراعي, : ردود الفعررررل اإليجررررابي والسررررلبية للتقيرررريم الررررذاتي لسررررلوك الفرررررد -0
يؤدي إلى أداء متفوق في حين أن توقع خيبة أمل , واإلطراء , والتكريم, والرضا الشخصي 

 .لدعم, ونقد الذات يقدم مستوى ضعيفا  من األداء  اخخرين, وفقدان ا
 

 

 ( 32: م2007, البندري الجاسر عبد الرحمن محمد ) (5)شكل رقم 
 العالقة بين توقعات الفاعلية وتوقعات النتائج

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :أمعاد فاعلية اللات
ثالثررة (  33:  2007  البنرردري عبررد الرررحمن محمررد الجاسررر)  Bandura حرردد بانرردورا 

 :بعاد تتغير فاعلية الذات تبعا  لها هيأ
- :Magnitudeقدر الفاعلية "  -2
وهرو يختلرف تبعرا  لطبيعرة أو صرعوبة الموقرف, ويتضرح قردر الفاعليرة بصرورة أكبرر عنردما تكررون  

المهام مرتبة, وفقا  لمسرتوى الصرعوبة واالختالفرات برين األفرراد فري توقعرات الفاعليرة, ويمكرن تحديرده 
 .ة المتشابهة, ومتوسطة الصعوبة, ولكنها تتطلب مستوى أداء شاق في معظمهابالمهام البسيط

 الشخص السلوك النتائج

Outcome Behavior Person 

Outcome

Expectations

توقع النتائج

Efficacy 
Expectations

 توقعات الفاعلية
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في هذا الصدد أن طبيعة التحديات التي تواجرش الفاعليرة الشخصرية يمكرن  Banduraويذكر باندورا 
مسررتوى اإلتقرران, وبررذل الجهررد, والدقررة, واإلنتاجيررة, والتهديرررد, : الحكررم عليهررا بمختلررف الوسررائل مثررل

فإن القضية لم تعد أن فردا  ما يمكن أن ينجز . اتي المطلوب, فمن خالل التنظيم الذاتيوالتنظيم الذ
عمال  معينا  عن طريق الصدفة, ولكن هي أن فردا  ما لديش الفاعلية لينجز بنفسرش وبطريقرة منظمرة ق 

 .من خالل مواجهة مختلف حاالت العدول عن األداء

 : GENERALITYالعمومية  -4
توقعات الفاعلية إلى مواقف مشابهة, فاألفراد غالبا  ما يعممون إحساسهم بالفاعلية وتعني انتقال  

 .في المواقف المشابهة للمواقف التي يتعرضون لها
أن العموميرررة تحررردد مرررن خرررالل مجررراالت األنشرررطة  Banduraوفررري هرررذا الصررردد يرررذكر بانررردورا  

درجررة تشررابش : دد مررن األبعرراد مثررلالمتسررعة فرري مقابررل المجرراالت المحررددة, وأنهررا تختلررف برراختالف عرر
األنشررطة, والطرررق الترري تعبررر بهررا عررن اإلمكانررات أو القرردرات السررلوكية, المعرفيررة, والوجدانيررة, ومررن 

 .خالل التفسيرات الوصفية للمواقف, وخصائص الشخص المتعلقة بالسلوك الموجش

 :STRENGTHالقـو   -0
الفررد ومرردى مالءمتهرا للموقررف, وأن أنهررا تتحردد فري ضرروء خبررة  BANDURAويرذكر بانردورا  

الفرررد الررذي يمتلررك توقعررات مرتفعررة يمكنررش المثررابرة فرري العمررل, وبررذل جهررد أكثررر فرري مواجهررة الخبرررات 
الشررراقة, ويؤكرررد علرررى أن قررروة توقعرررات فاعليرررة الرررذات تحررردد فررري ضررروء خبررررة الفررررد ومررردى مالءمتهرررا 

 .للموقف
اعليرررة الشخصرررية تعبرررر عرررن المثرررابرة العاليرررة ويؤكرررد بانررردورا فررري هرررذا الصررردد أن قررروة الشرررعور بالف 

والقدرة المرتفعة التي تمكن من اختيار األنشرطة التري سروف ترؤدي بنجراح, كمرا يرذكر أيضرا  أنرش فري 
حالة التنظيم الذاتي للفاعلية فإن الناس سوف يحكمون على ثقتهم في أداء النشاط بشكل مرنظم فري 

 .خالل فترات زمنية محددة 
 :اتمصادر فاعلية الل

 :PERFORMANCE ACCOMPLISHMENTاإلاجازات األدائية  -1
 في BANDURAويقصد بها التجارب والخبرات التي يقوم بها الفرد, ويذكر باندورا  

فالنجرراح , أن هررذا المصرردر لررش تررأثير خرراص, ألنررش يعتمررد أساسررا  علررى الخبرررات الترري يمتلكهررا الفرررد 
متكرررر يخفضررها, وبعررد أن يررتم تحقيررق فاعليررة ذاتيررة عررادة يرفررع توقعررات الفاعليررة, وبينمررا اإلخفرراق ال

مرتفعررة مررن خررالل النجاحررات المتكررررة فررإن األثررر السررلبي للفشررل العررارض عررادة مررا يتنرراقص, بررل إن 
اإلخفاقات العارضة التي يتم التغلب عليها من خالل الجهود الدؤوبة يمكن أن ترفع الدافعية الذاتية, 
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مواقف أخرى سربق وأن كران األداء فيهرا ضرعيفا  النعردام الفاعليرة ويمكن لفاعلية الذات أن تعمم إلى 
 .الذاتية

  -:إلى ما يلي (  220: 2222عبد الحميد جابر )وفي هذا الصدد يشير 

 .إن النجاح في األداء يزيد من مستوى فاعلية الذات بما يتناسب مع صعوبة المهمة أو العمل * 

معتمرردا علررى نفسررش تكررون أكثررر تررأثيرا علررى , قبررل الفرررد  إن األعمررال الترري يررتم إنجازهررا بنجرراح مررن* 
 .فاعلية ذاتش من تلك األعمال التي يتلقى فيها مساعدة من اخخرين 

وخاصرررة عنررردما يعلرررم , إن اإلخفررراق المتكررررر فررري أغلرررب األحيررران يرررؤدي إلرررى انخفررراض الفاعليرررة * 
 . الشخص أنش قد بذل أفضل ما لديش من جهد 

وأن األداء , ات األدائيرررة التررري تمثرررل أداء الفررررد وخبراترررش السرررابقة المباشررررة ويررررى الباحرررث أن اإلنجررراز 
الناجح يزيد من فاعلية الذات لدى الفرد بينمرا اإلخفراق المتكررر مرع برذل الجهرد المناسرب يرؤدي إلرى 

 . خفض درجة فاعلية الذات 

- : VICARIOUS EXPERIENCEالخمـرات المديلة  -1
فمرررن " الرررتعلم برررالنموذج ومالحظرررة اخخررررين "أو ( مالحظرررة الرررتعلم بال) ويعنررري هرررذا المصررردر 

خالل هذا المصدر يمكن أن تكتسب االعتقادات في فاعلية الرذات مرن المالحظرة أو الترجمرة 
لسلوك اخخرين فيعكس الشخص ذلك السلوك على خبراتش السرابقة ويسرلك بطريقرة مماثلرة فري 

مرررن فاعليرررة الرررذات لررردى الشرررخص مواقرررف مشرررابهة , فمالحظرررة اخخررررين وهرررم ينجحرررون ترررزد 
المالحررظ , كمررا أنررش إذا الحررظ الشررخص أن اخخرررين يفشررلون فرري  عمررل مشررابهش لمررا يقرروم بررش 
على الرغم مرن الجهرد الكبيرر الرذي برذلوه , ألن حكرم الشرخص المالحرظ علرى قدراترش الخاصرة 

ثمرراره  ومهاراتررش علررى قدراتررش الخاصررة ومهاراتررش  سررينخفض , والررتعلم بالمالحظررة يررؤتي أفضررل
مشررررابها للمالحررررظ فرررري الوضررررع  –الشررررخص الررررذي يقرررروم بالسررررلوك  –عنرررردما يكررررون النمرررروذج 

 .االقتصادي والجنس , والثقافة , والحالة االجتماعية 
             Brown and Bettine , 1999:232)) 

رة أن نظرية المقارنة االجتماعية نشأت لتفسير التقييم الذاتي للقد BANDURAباندورا  يرى و  
في ظل غياب محك محايد, فهناك العديد من العمليات التي من خاللها ترؤثر الخبررات البديلرة علرى 

ومن هذه العمليات المقارنة االجتماعية, فرأداء اخخررين المشرابش ألداء , التقييم الذاتي لفاعلية الذات 
اد ألدائهررم تحررت ظررروف الفرررد يشرركل مصرردرا  مهمررا  للحكررم علررى القرردرة الذاتيررة, كمررا أن مراقبررة األفررر 
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وهررذا مرا يطلررق , يوضرح بطريقررة مباشررة حرردود قردرات الفررد , معينرة والرذي يررؤدي إلرى نتررائج ناجحرة 
 .SELF-MODELINGعليش محاكاة الذات 

 :والتعلم بالمالحظة تتحكم فيش أربع عمليات فرعية وهي
ـــا   .2 ـــة الاتم ذجرررة, وهررري فهررري تحررردد المالحظرررات االنتقائيرررة فررري ضررروء ترررأثير النم  -:عملي

المعلومرررات المستخلصرررة مرررن األحرررداث المشررراهدة, وهنررراك العديرررد مرررن العوامرررل التررري ترررؤثر علرررى 
اكتشاف وفحص النماذج في البيئة االجتماعية والرمزية, ومنها العمليرات المعرفيرة, والتصرورات 

لرك فرإن السابقة, وقيم المالحظ, والتكرافؤ الفعرال, والجاذبيرة, والقريم واألنشرطة المالحظرة, ومرع ذ
 .األفراد يتأثرون كثيرا  باألنشطة التي يتم نسيانها

وتقوم بتحويل وبنراء المعلومرات التري تتعلرق باألحرداث, ليعراد تمثيلهرا فري  -:عملية اللاكر   .4
الذاكرة على هيئة قواعد وتصورات, وتتولى التصورات السرلوكية إنتراج القواعرد التري تعمرل علرى 

لمتغيررة, وقرد ترؤدي التصرورات المسربقة والحالرة االنفعاليرة إلرى بناء األحداث المناسبة للظرروف ا
األحداث المناسبة للظروف المتغيرة في استحضار تأثيرات متحيرزة علرى األنشرطة التري يقروم برش 

 .الفرد

يعررادل السرررلوك عررادة فرري ضررروء المعلومررات المقارنررة برررالنموذج   -:عمليــة إاتـــاج الســلو   .0
ين الفعل والتصرورات المسربقة, وكلمرا امتلرك الفررد العديرد مرن التصوري لإلنجاز, فهناك ارتباط ب

 .المهارات الفرعية كلما كان من السهل استخدام هذه النماذج التصورية إلنتاج سلوك جيد

تفرررق النظريررة المعرفررة االجتماعيررة بررين الررتعلم واألداء, ألن األفررراد ال  -:العمليــة الدافعيــة  .2
ء السرررلوك النررراتج عرررن المالحظررة بثالثرررة أنرررواو مرررن الررردوافع يقومررون بكرررل مرررا تعلمررروه, ويتررأثر أدا

النترررائج المباشررررة, والخبررررات البديلرررة, واإلنتررراج الرررذاتي, فررراألفراد يميلرررون إلرررى أداء : المحفرررزة وهررري
السلوك الناتج عن النمذجة إذا كان يؤدي إلى نتائج قيمة مباشرة وليس العكس, حيث إن نجاح 

م بسررررلوك مماثررررل, بينمرررا اإلخفرررراق والسررررلوكيات ذات العواقررررب اخخررررين يعطرررري الفرررررد دفعرررة للقيررررا
حيررث إن , الوخيمررة تررؤدي إلررى كررف السررلوك, والمعيررار الشخصرري يرروفر مصرردر آخررر للدافعيررة 

التقيررريم التفررراعلي الرررذي يملكرررش الفررررد لسرررلوكش يرررنظم األنشرررطة الناتجرررة عرررن الرررتعلم بالمالحظرررة, إذ 
 .خصي, وتعطي اإلحساس باألهميةيسعى الفرد إلى األنشطة التي تحقق الرضا الش

إن تررررأثير الخبرررررات البديلررررة علررررى فاعليررررة الررررذات ال يتضررررمن فقررررط تعرررررض األفررررراد لنمرررراذج, 
فالنماذج تعمرل مرن خرالل شربكة معقردة مرن العمليرات المعرفيرة, والنظريرة المعرفيرة االجتماعيرة تروفر 

نترراج السررلوك, والدافعيررة لتعزيررز إطررارا  تصرروريا  لكيفيررة اسررتخدام كررل مررن عمليررات االنتبرراه والررذاكرة,  وا 
 .الفاعلية الذاتية, عن طريق الخبرات البديلة
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وهنرراك طريقررة أخرررى يمكررن للخبرررات البديلررة بموجبهررا التررأثير علررى التقيرريم الررذاتي للفاعليررة, 
وهرري الحرراالت االنفعاليررة المسررتثارة مررن تقيرريم الررذات المقررارن, فرؤيررة إنجررازات اخخرررين المشررابهة قررد 

تحررررربط المالحظرررررين, اعتمرررررادا  علرررررى تصرررررور النجررررراح أو اإلخفررررراق النررررراتج عرررررن المقارنرررررة  تسرررررعد أو
االجتماعية, والمقارنة التنافسية بأداء متفوق تؤدي إلى انتقاص الرذات واليرأس, بينمرا ترؤدي المقارنرة 

ان بأداء أفراد لهم نفس القدر مرن الموهبرة إلرى االنتقراص الرذاتي , واألفرراد الرذين يشرعرون بعردم األمر
 .يتجنبون المقارنات االجتماعية التي تحمل تهديدا  كامنا إلحساسهم بتقدير الذات

ويرى الباحث أن ميل الفرد إلى مالحظة اخخرين الذين لهم تقدير وكفاءة واهتمام اجتماعي 
 . يساهم في رفع فاعلية الذات مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل 

 :VERBAL PERSUASIONاإلقااع اللفظي . 3
الحرررديث الرررذي يتعلرررق بخبررررات : أن اإلقنررراو اللفظررري يعنررري BANDURAويرررذكر بانررردورا 

معينة لآلخرين, واالقتناو بها من قبل الفرد, أو معلومات تأتي إلى الفررد لفظيرا  عرن طريرق اخخررين 
فيما قد يكسبش نوعا  من التقريب في األداء الفعلي, ويؤثر على سلوك الشخص أثناء محاوالترش ألداء 

ن اإلقناو الجماعي لش دور مهم في تقدم اإلحساس بالفاعلية الشخصية  .المهمة, وا 

وبرررالرغم مرررن أن اإلقنررراو الجمررراعي وحرررده يملرررك حررردودا  معينرررة إليجررراد حرررس ثابرررت بالفاعليرررة 
الذاتيررة لكنررش يمكررن أن يسرراهم فرري النجاحررات الترري تررتم مررن خررالل األداء التصررحيحي, فرراألفراد الررذين 

ويتلقون المساعدة , الجتماعي فإنهم يمتلكون القدرات للتغلب على المواقف الصعبة يتلقون اإلقناو ا
للقيررام بررأداء نجرراح يسررتطيعون أن يبررذلوا جهرردا  عظيمررا  أكثررر مررن أولئررك الررذين يتلقررون المسرراعدة فقررط 
ومرع ذلررك فرإن وجررود اإلقنراو اللفظرري وحررده دون تهيئرة الظررروف المالئمرة لررألداء الفعرال يررؤدي غالبررا  

وبالترالي , ويقوض الفاعلية الذاتية المدركة للمتلقري لإلقنراو ,لى الفشل الذي يضعف الثقة بالمقنع  إ
  .وفي نفس الوقت مستقلة خثار اإلقناو اللفظي على فاعلية ذاتش, فإن هناك عالقة تفاعلية 

 ويرررى الباحرررث أن طبيعررة معتقررردات الفرررد حرررول كفاءترررش وفاعليتررش الذاتيرررة ترجررع مباشررررة إلرررى
طبيعة الحوار الذهني الداخلي والحديث اإليجابي مع الذات فإذا كان الفرد مقتنع بأدائش ولديش دافعية 

 .عالية نحو النجاح فإنش يمتلك ذاتية مرتفعة 

وهرذا مرا ينطبرق عليررش أيضرا عنرد اقتناعررش مرن اخخررين فرإذا اسررتطاو الفررد أن يقتنرع فسرريقدر 
 . ي مستوى فاعلية الذات على مواجهة المواقف الصعبة مما يزيد ف

 :الستثار  الافعالية. 4
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أن االسرررتثارة االنفعاليرررة تظهرررر فررري المواقرررف الصرررعبة بصرررفة  BANDURAيرررذكر بانررردورا 
وتعتمد على الموقف وتقييم معلومات القردرة فيمرا يتعلرق بالكفراءة , عامة والتي تتطلب مجهودا  كبيرا  

الرذات وترؤثر عليهرا, واألشرخاص يعتمردون جزئيرا  الشخصية, وهي مصدر أساسي لمعلومات فاعلية 
علرى االسرتثارة الفسريولوجية فرري الحكرم علرى فرراعليتهم, فرالقلق واالجتهراد يررؤثران علرى فاعليرة الررذات, 
واالستثارة االنفعالية المرتفعة عادة ما تضعف األداء, كما يمكن خفض االسرتثارة االنفعاليرة بواسرطة 

نررراك متغيرررر مهرررم يعتبرررر أكثرررر ترررأثيرا  فررري رفرررع فاعليرررة الرررذات وهرررو النمذجرررة, وباإلضرررافة إلرررى ذلرررك فه
 ".ظروف الموقف نفسش

في هذا الصدد أن معظم الناس تعلموا (  222-222:  2222جابر عبد الحميد  )ويذكر  
الحكم على ذواتهم, من خالل تنفيذ عمل معين في ضوء االستثارة االنفعاليرة, فالرذين يخبررون خوفرا  

حادا  يغلب أن تكون فاعليتهم منخفضة, وأن معلومرات االسرتثارة تررتبط بعردة متغيررات  شديدا  أو قلقا
 :هي

 .فاالستثارة االنفعالية ترتبط في بعض المواقف بتزايد األداء: مستوى االستثارة"  .2

فرررإذا عررررف الفررررد أن الخررروف أمرررر واقعررري فرررإن هرررذا : الدافعيرررة المدركرررة لالسرررتثارة االنفعاليرررة .4
علية الشرخص, ولكرن عنردما يكرون خوفرا  مرضريا فرإن االسرتثارة االنفعاليرة الخوف قد يرفع فا

 .عندئذ تميل إلى خفض الفاعلية

ويغلب أن تعطل , أن االستثارة االنفعالية قد تيسر النجاح لألعمال البسيطة : طبيعة العمل .0
 ".األنشطة المعقدة

 
 

 :آثار فاعلية اللات
إلرى أن (  37-40:  2007 البنردري مرد الجاسررعبرد الررحمن مح) BANDORAلقد أشار باندورا 

فاعلية الذات يظهر تأثيرها جليا  مرن خرالل أربعرة عمليرات أساسرية وهري العمليرة المعرفيرة, والدافعيرة 
 :والوجدانية, وعملية اختيار السلوك وفيما يلي عرض ألثر فاعلية الذات في تلك العمليات األربعة

 :COGNITIVE PROCESS العملية المعرفية  .1
أن آثرررار فاعليرررة الرررذات علرررى العمليرررة المعرفيرررة تأخرررذ أشررركاال   BANDORAوجرررد بانررردورا 

مختلفة فهي تؤثر علرى كرل مرن مراترب الهردف للفررد وكرذلك فري السريناريوهات التوقعيرة التري يبينهرا, 
 فاألفراد مرتفعو الفاعلية يتصورون سيناريوهات النجاح التي تزيرد مرن أدائهرم وتدعمرش, بينمرا يتصرور

 .األفراد منخفضو الفاعلية دائما  سيناريوهات الفشل ويفكرون فيها 
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أن معتقدات فاعلية الذات تؤثر على العملية المعرفية مرن  BANDORAويضيف باندورا 
خالل مفهوم القدرة, ومن خالل مدى اعتقراد األفرراد بقردرتهم علرى السريطرة علرى البيئرة, ففيمرا يتعلرق 

تقررردات فاعليرررة الرررذات فرري الترررأثير علرررى كيفيرررة تأويرررل األفرررراد لقررردراتهم , بمفهرروم القررردرة يتمثرررل دور مع
فالبعض يرى أن القدرة على أساس أنها موروثة, ومن الخطأ االرتقاء بالقدرات الذاتية, وبالتالي فرإن 
األداء الفاشرررل يحمرررل تهديررردا  لهرررم ولرررذكائهم علرررى حسررراب خوضرررهم تجرررارب قرررد توسرررع مرررن معرررارفهم 

 .ومؤهالتهم 
م أنررش كلمررا زاد مسررتوى تعقيررد األداء كلمررا أدى Berry 2222ا الشررأن يررذكر بيررري وفرري هررذ

ذلك إلرى ارتقراء أداء الرذاكرة, وبالترالي تسراهم معتقردات الفاعليرة الذاتيرة فري تحسرين أداء الرذاكرة عرن 
 .طريق األداء 

 .غذية الراجعة واألفراد بشكل عام يقيمون قدراتهم عن طريق مقارنة أدائهم باخخرين, وعن طريق الت
أمرررا فيمرررا يتعلرررق بمررردى اعتقررراد األفرررراد بقررردرتهم علرررى ممارسرررة السررريطرة علرررى البيئرررة فهنررراك 
مظهران لهذه السيطرة واالستخدام اإلبداعي للقدرات والمصادر, وتعديل البيئة فراألفراد الرذين تسريطر 

ويقومررون بتغييررر  علرريهم الشرركوك الذاتيررة يتوقعررون فشررل جهررودهم لتعررديل المواقررف الترري يمرررون بهررا
ن كانرت مليئرة برالكثير مرن الفررص المحتملرة, فري حرين أن مرن يمتلكرون اعتقرادا   طفيف في بيئتهم وا 
راسخا  في فاعليتهم الذاتية عن طريق اإلبداو والمثابرة يتوصلون إلرى طريقرة لممارسرة السريطرة علرى 

ن كانررت البيئررة مليئررة بررالفرص المحرردودة والعديررد مررن العوا ئررق, ويضررعون ألنفسررهم أهرردافا  بيئررتهم, وا 
 .مليئة بالتحدي, ويستخدمون التفكير التحليلي 

ومبدئيا  يعتمد األفراد على أدائهم الماضي للحكم على فاعليتهم, ولتحديد مسرتوى طمروحهم, 
ولكن عن طريق المزيد من التجارب يبادرون بوضع خطة ذاتية لفاعليتهم الذاتية, وهذا في حد ذاتش 

 .شكل جيد عن طريق معتقداتهم في فاعليتهم الذاتية يعزز األداء ب
أن معتقرردات فاعليررة الررذات تررؤثر علررى العمليررة المعرفيررة مررن خررالل  MADDUXويرررى مررادوكس 

 :التأثير على 
األهرررداف التررري يضرررعها األفرررراد ألنفسرررهم, فالرررذين يمتلكرررون قررردرات مرتفعرررة يضرررعون أهررردافا  .2

ت, بعكرس الرذين لرديهم ضرعف فري معتقرداتهم طموحة, ويهدفون لتحقيق العديد مرن اإلنجرازا
 .فيما يتعلق بقدراتهم 

 .الخطط واالستراتيجيات التي يضعها األفراد, من أجل تحقيق األهداف  .4

 .التنبؤ بالسلوك المناسب, والتأثير على األحداث  .0

القدرة على حل المشكالت, فراألفراد ذوو الفاعليرة المرتفعرة أكثرر كفراءة فري حرل المشركالت,  .2
 .اذ القرارات واتخ
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- :MOTIVATIONAL PROCESSالعملية الدافعية  .1
لقرررد أشرررار بانررردورا إلرررى أن اعتقرررادات األفرررراد لفاعليرررة الرررذات تسررراهم فررري تحديرررد مسرررتوياتهم 

نظريرررة العرررزو السرررببي, : الدافعيرررة, وهنررراك ثالثرررة أنرررواو مرررن النظريرررات المفسررررة للررردوافع العقليرررة وهررري
اف المدركررة, وتقرروم فاعليررة الررذات برردور مهررم فرري التررأثير علررى ونظريررة توقررع النتررائج, ونظريررة األهررد

الدوافع العقلية في كل منها, فنظرية العزو السببي تقوم على مبدأ أن األفراد مرتفعي الفاعلية يعزون 
فشرررلهم إلرررى الجهرررد غيرررر الكرررافي أو إلرررى الظرررروف الموقفيرررة غيرررر المالئمرررة, بينمرررا األفرررراد منخفضرررو 

لهم إلى انخفاض في قردراتهم, فرالعزو السرببي يرؤثر علرى كرل مرن الدافعيرة, الفاعلية يعزون سبب فش
واألداء وردود األفعررال الفاعليررة, عررن طريررق االعتمرراد فرري الفاعليررة الذاتيررة, وفرري نظريررة توقررع النتررائج 
ترنظم الرردوافع عررن طريررق توقرع أن سررلوكا  محررددا  سرروف يعطرري نتيجرة معينررة بخصررائص معينررة, كمررا 

الكثيرر مرن الخيرارات التري توصرل إلرى هرذه النتيجرة المرغوبرة, ولكرن األشرخاص  هو معروف فهنالك
منخفضي الفاعلية ال يستطيعون التوصل إلها, وال يناضرلون مرن أجرل تحقيقهرا ألنهرم يحكمرون علرى 
أنفسهم بعدم الكفاءة وفيما يتعلق بنظريرة األهرداف المدركرة تشرير الداللرة إلرى أن األهرداف الواضرحة 

حررديات تعررزز العمليررة الدافعيررة, وتتررأثر األهررداف بالتررأثير الشخصرري أكثررر مررن تأثيرهررا والمتضررمنة ت
م أن BANDURA & CERVONE 2222بتنظريم الردوافع واألفعرال, ويرذكر بانردورا وسريرفون 

الرضررا وعرردم الرضررا : الرردوافع القائمررة علررى األهررداف تتررأثر بثالثررة أنررواو مررن التررأثير الشخصرري وهرري
عرررادة تعرررديل األهرررداف بنررراء علرررى التقيررريم , اعليرررة الرررذات المدركرررة للهررردف الشخصررري عرررن األداء وف وا 

الشخصرري, ففاعليررة الررذات تحرردد األهررداف الترري يضررعها األفررراد ألنفسررهم, وكميررة الجهررد المبررذول فرري 
مواجهتهرررا أو حلهرررا, ودرجرررة إصررررار األفرررراد ومثرررابرتهم عنرررد مواجهرررة تلرررك المشررركالت, فاألشرررخاص 

 .جهدا  عظيما  عند فشلهم لمواجهة التحديات مرتفعو الفاعلية يبذلون

- :AFFECIVE PROCESSالعملية الوجدااية  .3
تررؤثر اعتقررادات فاعليررة الررذات فرري كررم الضررغوط واإلحباطررات الترري يتعرررض لهررا األفررراد فرري 
مواقف التهديد, كما يؤثر على مستوى الدافعية, حيث إن األفرراد ذوى اإلحسراس المنخفضرة بفاعليرة 

كمررا , رضررة للقلررق, حيررث يعتقرردون أن المهررام تفرروق قرردراتهم علررى إنجرراز تلررك المهمررة الررذات أكثررر ع
حساسررررهم المررررنخفض بفرررراعليتهم  إنهررررم أكثررررر عرضررررة لالكتئرررراب, بسرررربب طموحرررراتهم غيررررر المنجررررزة, وا 
االجتماعيررة, وعرردم قرردرتهم علررى إنجرراز األمررور الترري تحقررق الرضررا الشخصرري, فرري حررين يترريح إدراك 

تنظرريم الشررعور بررالقلق والسررلوك االنسررحابي مررن المهررام الصررعبة, عررن طريررق  فاعليررة الررذات المرتفعررة
 .التنبؤ بالسلوك المناسب في موقف ما 

- :SELECTION PROCESSعملية اختيار السلو   .4
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ترررؤثر فاعليرررة الرررذات علرررى عمليرررة انتقررراء السرررلوك, ومرررن هنرررا فرررإن اختيرررار األفرررراد لألنشرررطة 
يترروفر لررديهم مررن اعتقررادات ذاتيررة فرري قرردرتهم علررى تحقيررق واألعمررال الترري يقبلررون عليهررا مرهررون بمررا 

النجررراح فررري عمرررل محررردد دون غيرررره , ويمكرررن إجمرررال نترررائج الدراسرررات فيمرررا يخرررتص بالعالقرررات برررين 
األفررراد الررذين لررديهم إحسرراس بانخفرراض مسررتوى : فاعليررة الررذات واختيررار السررلوك علررى النحررو التررالي

عبة التري يشرعرون أنهرا تشركل تهديردا  شخصريا  لهرم, حيرث الفاعلية الذاتية, ينسحبون من المهرام الصر
يتراخررون فرري بررذل الجهررد ويستسررلمون سررريعا  عنررد مواجهررة المصرراعب, وفرري المقابررل فررإن اإلحسرراس 
المرتفع بفاعليتش يعزز اإلنجاز الشخصي بطرق مختلفة, فاألفراد ذوو الثقة العالية في قردراتهم يررون 

ولريس كتهديرد يجرب تجنبرش, كمرا أنهرم يرفعرون ويعرززون مرن  الصعوبات كتحدي يجب التغلب عليش,
 " .جهدهم في مواجهة المصاعب, باإلضافة إلى أنهم يتخلصون سريعا  من آثار الفشل

 :خصائص عامة لفاعلية الذات 
 : هناك خصائص عامة لفاعلية الذات وهي 

مكاناتش ومش -2  .اعرهمجموو األحكام والمعتقدات والمعلومات عن مستويات الفرد وا 
 .ثقة الفرد في النجاح في أداء عمل ما   -4

وجود قدر من االستطاعة سواء كانت فسيولوجية أم عقلية أم نفسرية باإلضرافة إلرى تروافر  -0
 . الدافعية في المواقف 

 .توقعات الفرد لألداء في المستقبل  -2

داؤه ولكرن حكرم الفررد علرى مرا يسرتطيع أ. ال تركز على المهارات التي يمتلكها الفررد فقرط  -2
 . مع ما يتوافر لديش من مهارات 

هرري ليسررت سررمة ثابتررة أو مسررتقرة فرري السررلوك الشخصرري فهرري مجموعررة مررن األحكررام ال  -2
نهررا نترراج  تتصررل بمررا ينجررز الشررخص فقررط ولكررن أيضررا بررالحكم علررى مررا يسررتطيع إنجررازه وا 

 .للقدرة الشخصية 

 ب الخبرات المختلفة تنمو من خالل  تفاعل الفرد مع البيئة واخخرين بالتدريب واكتسا -2

مكاناترش  -2 ترتبط بالتوقع والتنبرؤ ولكرن لريس بالضررورة أن تعكرس هرذه التوقعرات قردرة الفررد وا 
الحقيقية فمن الممكن أن يكون الفرد لديش توقع بفاعلية ذات مرتفعة وتكرون إمكاناترش قليلرة 

. 

المبررذول , كميررة الجهررد . تتحرردد فاعليررة الررذات بالعديررد مررن العوامررل مثررل صررعوبة الموقررف  -2
 .مدى مثابرة الفرد 

ليست مجرد إدراك أو توقع فقط بل يجب أن تترجم إلى برذل جهرد وتحقيرق نترائج مرغروب  -23
 .فيها 
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ويررررى الباحرررث أنرررش مرررن خرررالل هرررذه الخصرررائص يمكرررن إخضررراو فاعليرررة الرررذات االيجابيرررة للتنميرررة 
 .والتطوير وذلك بزيادة التعرض للخبرات التربوية المناسبة 

              (Cynthia & bobko,1994:364) 
 عدة مظاهر لفاعلية الذات يتصف بها  الشخص الفعال ومنها  إلى( 21: 1986)ويشير صديق 

 .الثقة بالنفس وبالقدرات  -2
 .المثابرة  -4

 .القدرة على إنشاء عالقات سليمة مع اخخرين  -0

 .القدرة على تقبل وتحمل المسئولية  -2

 . قليدية البراعة في التعامل مع المواقف الت -2

 ( 1986:21عمر الفاروق صديق ) 
هنرراك خصررائص عامررة يتميررز بهررا ذوو فاعليررة الررذات (   bandura 1979:38) ويررذكر بانرردورا 

 :المرتفعة والذين لديهم إيمان قوي في قدراتهم وهي 
  يتميزون بمستوى عال من الثقة بالنفس. 
  لديهم قدر عال من تحمل المسؤولية. 
 ية عالية وقدرة فائقة على التواصل مع اخخرين لديهم مهارات اجتماع. 
  يتمتعون بمثابرة عالية في مواجهة العقبات التي تقابلهم. 
  لديهم طاقة عالية . 
  فهم يضعون أهداف صعبة ويلتزمون بالوصول إليها , لديهم مستوى طموح مرتفع . 
  يعزون الفشل للجهد غير الكافي. 
  يتصفون بالتفاؤل. 
 لى التخطيط للمستقبل لديهم القدرة ع. 
  لديهم القدرة على تحمل الضغوط . 

 ( : الذين يشكون في قدراتهم ) بينما  سمات ذوي فاعلية الذات المنخفضة 
  يخجلون من المهام الصعبة. 
  يستسلمون بسرعة. 

  لديهم طموحات منخفضة. 

  ويهولون المهام المطلوبة , ينشغلون بنقائصهم. 

 لة يركزون على النتائج الفاش. 

  ليس من السهل أن ينهضوا من النكسات. 

  يقعون بسهولة ضحايا لإلجهاد واالكتئاب. 
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  -: المرشد التربويفاعلية الذات لدى 

فالمهمرات التري   المرشرد التربرويإن مفهوم الذات جزء أساسري مرن مفهروم فاعليرة الرذات لردى 
تماعيرة واإلنسرانية التري يبنيهرا جميعرا والعالقرات االج المرشرد التربروييؤديها واإلنجازات التي يحققهرا 

  المرشد التربويتعطي صورة واضحة كل الوضوح عن فاعلية الذات لدى 

ازدحررام المكتبررات بعلرروم التربيررة وعلررم الررنفس إال أن الباحررث يجررد فراغررا كبيرررا فرري بررالرغم مررن 
لهرررم  بررويين التر  المرشررديينهررذه الدراسررات والسرريما أنهررا خلرررت مررن الحررديث عررن فاعليررة الرررذات لرردى 

أدوارهم المهمة,فانطلق الباحث ليسلط الضوء حول قضية تربوية مهمة وهي فاعلية الذات للمرشدين 
حيررث اخررذ يجمررع ويررربط هررذه . التربررويين برراذال كررل جهررد, باحثررا عررن أجررزاء ومكونررات فاعليررة الررذات

ذات للمرشرردين فاعليررة الرر"المكونررات مشرركال فرري النهايررة موضرروعا مرتبطررا ومتكررامال وواضررحا بعنرروان 
 ".التربويين 

   -:اظرية ماادورا لات األمعاد الثالثية 

 : األدب الترموي: أول

- ( :الخصائص الشخصية للمرشد التربوي)البعد الشخصي : أ

النرراس لمعرفررة مررا بأنفسررهم مررن حقررائق وطبررائع وميررول, " اعرررف نفسررك"سررقراط بمقولتررش يرردعو 
أن معرفررة المرررء "خررارميوس"وأفالطررون قررال فرري . قراطوهررذه بررذرة صررغيرة عررن فكرررة الالشررعور منررذ سرر

  (.2224,سحاق إ رمزي)نفسش هي علمش وتفطنش لما يدرك 

بران الصرفات الشخصرية التري يجرب أن يتصرف بهرا  : Morets) 2222مورتس   ) ويكشف
الشخصررية القويررة الجذابررة والديناميكيررة وهرري أهررم األركرران فرري اإلشررراف والشررخص : المرشررد التربرروي

إمررا أن يترررك العمررل القيررادي :ال يتمتررع بجانررب كبيررر مررن هررذه الصررفات لرريس أمامررش إال طريقرران الررذي
 .اإلشرافي وأن يبدأ بجد وعزم في العمل المضني أال وهو تحسين صفاتش وخصائصش الشخصية

هرو الرذي يتسرم بسرمات شخصرية معينرة  المرشرد التربرويأن ( 2222:العريران إبرراهيم ) ويرى
ة والعصررربية والرررذكاء وان يكرررون طموحرررا وصررربورا وعميرررق التفكيرررر وغيرررر ذلرررك مرررن مثرررل القررروة البدنيررر
 (2222محمد علي شهاب, إبراهيم العريان, )                           .السمات االيجابية

 :مالتالي الترموي مرشدالصفات الشخصية لل( 1790:سليمايعرفات عمد العزيز ) ويحدد 
 .على عاتقش بحيث ينعكس هذا على المعلمين والعاملين والطلبةاإلحساس بالمسؤولية الملقاة  -
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مراعرراة العدالررة التامررة فرري تعاملررش مررع مرؤوسرريش دون تحيررز أو عصرربية أو السررماح بوجررود الوشرراية  -
 .بين العاملين

 .اتخاذ القرارات بصورة علنية وفي اجتماو عام بعد مناقشة واقتناو -

 :سنة لزمالئش والعاملين والطلبة من خاللاالتسام بالخلق الطيب والقدوة الح -

 .احترام المواعيد والمشاعر اإلنسانية وحسن المظهر -

 .التواضع دون ضعف والحزم دون تعسف والمرونة دون تراخي -

 .القدرة على اكتساب الصداقات -

 (  2222,  سليمان عرفات عبد العزيز)  .االستعداد للبذل والتضحية والتعاطف -

ورا فررري دراسرررتش  برررأن أحكرررام فاعليرررة الشرررخص وأحكرررام توقرررع النترررائج قرررد تميرررزت نرررداويشرررير ب
كمكونين في شعور الفاعلية للمعلمين والفاعلية الشخصية هي قدرة الفرد لما ينجزه بال مستوى معين 

 (  : 2222Bandura. ) بينما توقع النتائج تكون حكم على النتائج لهذه السلوك

كيررررف يقرررراس مفهرررروم الررررذات؟قام العلمرررراء بتطرررروير ( Walace  :2222واالس ) ويتسررراءل 
مجموعرة مرن االختبرارات وذلرك لتحديررد نروو السرلوك وأجريرت معظررم هرذه االختبرارات علرى أسرراس أن 
يطلب من شخص أن يدلي بمعلومات عن نفسش وقد تكون نتيجة هرذه االختبرارات صرحيحة إلرى حرد 

)          ويررذكر شن اهتماماتررش واتجاهاتررنسررأل الفرررد عمررا يستحسررنش أو ال يستحسررنش ونسررأل عرر. مررا
فرري هررذا المجررال أن الوسرريلة المثلررى ( :2222Walaceواالس ) الرروارد فرري ( Krujors :وجرررسكر 

 .لفهم السلوك يمكن التعرف عليش من خالل اإلطار المرجعي الداخلي للفرد نفسش

والعمليرات عن مفهوم الذات الفردي هي شعور الفررد (   : 2222Walaceواالس ) ويتحدث
النفسية المتصلة والوعي الشعوري والمفهوم الذاتي للفررد يقروم بصرفة أساسرية بتوجيرش وضربط وتنظريم 

 (2222واالس, دالبين )  .أداء الفرد وفعلش

كمررا ويرررى الباحررث أن معالجررة التخرروف مررن وجررود مثررل هررذا الخررداو والتمويررش والتشررويش فرري 
عررن أنفسررهم وذلررك بتوجيررش نفررس فقرررات  اقرررات ليتحرردثو علررى الف نالتربررويي دةالقررااسررتجابات بعررض مررن 

بررنفس المدرسررة  المرشررد التربرروياإلسررتبانة بصررياغة موجهررة إلررى مجموعررة مررن المعلمررين يعملررون مررع 
واسرتجابات عردد  المرشرد التربرويكما يروهم حتى تكون مقارنة ومطابقة ما بين استجابات  اليستجيبو 

وهذا من باب التأكد والطمأنينة والشعور  المرشد التربوي من المعلمين حول نفس فاعلية الذات لنفس
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بضررمانة أكثررر علررى صررحة النتررائج لهررذه الدراسررة حيررث يزيررد مررن مصررداقية وموثوقيررة البيانررات الترري 
 .نتجت عن هذه الدراسة

, البد من توفر صرفات مميرزة للقائرد التربروي ومرن (2222: وهيب , ومرسي محمد سمعان ) ويبين 
 :أهمها

 .وة الحسنة في المظهر والتصرف والنضوج والتكاملالقد -

 .أن يكون إنسانيا شاعرا مع اخخرين -

 .أن يحترم مواعيد العمل والشعور بالمسؤولية -

 .اإلخالص في األداء والعدالة -

 .أن يجمع بين الحزم والعطف والمحبة -

 .حسن األخالق -

 .ديمقراطيا في التفكير والتصرف -

 .ألمور وال يستغرق وقتش في األمور الروتينيةأن يهتم بجوهر ا -

 .سريع البديهة والبت في األمور -

 .التعبير بدقة عن نفسش بالحديث والكتابة -

 .المرونة في مواجهة المشكالت -

 .الوعي الكامل ألبعاد العمل -

 .الحذر واليقظة -

 .أن ينمو ويتطور باستمرار -

ن شعور الفاعلية يعود إلى تصور األفراد لقدرتهم أ( Bandura   :2222)وأظهرت دراسة باندورا 
  .على تنظيم وتنفيذ النشاطات الالزمة إلنجاز مستوى محدد من العمل

 ( 4332,  عبد الرحمن محمد الجاسر البندري)

الذي تأتي السيطرة على قراراترش  القائدفي هذا الصدد إن ( 2222:  خصاونة  سامي عبدا )ويقول 
لررذي يقرررر مررا يحرردث لررش ويشررعر عررادة بالسرريادة علررى مصررادره الداخليررة , أفعالررش , مررن داخلررش فهررو ا



 20 

, أفكاره,وبخاصة بعد أن يكرون قرد اتخرذ قرراره وحردد موقفرش إزاء مرا يحردث علرى الصرعيدين  شاتجاهات
عنرردما يقرروم بعمررل معررين ذي معنررى فرران ذلررك يرروفر لررش  القائرردالررداخلي والخررارجي ويمكررن القررول أن 

والمنزلررة واالحترررام والنرراس ال يجرردون جرردارة فيمررا يفعلررون إذا كانررت أعمررالهم تتعررارض  الرضررا والتميررز
 .مع معتقدهم وتصورهم ألنفسهم

شخصررية و األخالقيررة تتمثررل فرري ال المرشررد التربررويإن صررفات ( 2222: البرادعرري  عرفرران )ويررذكر 
قرة برالنفس واالترزان والرويرة قوة الشخصية وقابلية التكيف والرغبة في العمل والعردل فري المعاملرة والث

 .  والنظرة الشاملة والذكاء واإلبداو والبداهة والتعاون مع اخخرين والصدق واألمانة ولياقة المظهر

ركررز فيهررا علررى فاعليررة الررذات المدركررة كعامررل وسرريط  ( : 2220Banduora)وفرري دراسررة بانرردورا 

ن ناحيررة ثانيررة تنرراقو علررى أنهررا دافررع وغيررر مباشررر فرري التطررور المعرفرري والرروظيفي وتوقررع النتررائج مرر

معرفي وفقا لنظرية قيمة التوقع والتي تلعب دورا فري عمليرات الدافعيرة إذ مرن خاللهرا تمرارس فاعليرة 

 .الذات المدركة تأثيراتها

" الكررفء"صرراحب الررذات القويمررة ( 2220:  ترروق محرري الرردين عرردس و عبررد الرررحمن )ويعرررف 
 :بالتالي

 .في نفسش والذي يدرك جيدا ما يمكنش أن يتوقع من خبراتشالتي يفكر صاحبها جيدا  -

 .إنش الشخص الذي يحسن التفكير باخخرين ويرى فيهم خير مكان الستثماره -

نمررا لبنرراء الررذات ويحسررن التعامررل معهررم ومررع  - إنررش الررذي ال يرررى فرري اخخرررين فرصررة لالسررتغالل وا 
 .الحفاظ على قيمش

 .الذي يقدر قيمة اخخرين -

 .ص الذي يجد نفسش يقوم بلعب ادوار خالقة يأخذ كما يعطيالشخ -

 .هو الذي يقابل الحياة متوقعا النجاح غير خائف من الفشل -

 .الذي يرى في أعمالش البداية دائما -
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عنرد وصرف شخصرية الفررد أنرش (  2220: محري الردين عردسو عبد الرحمن توق, )ويضيف 
وطبيعرة قدرترش ودوافعرش وردود أفعالرش العاطفيرة وطبيعرة االعتبرار مظهرره العرام  ال بد مرن األخرذ بعرين

 .الخبرات التي مر بها ومن ثم مجموعة القيم واالتجاهات والميول التي توجش سلوكش

كرذلك إنرش ال برد مرن إشرباو حاجرات ( 2220: محري الردين عردسو عبد الرحمن تروق, )وينوه 
 :هيمعقولة حتى تبقى سيكولوجية الفرد سليمة و  سيكولوجية لدرجة

 .حب االستطالو والتعرف على الجديد -

 .النظام والمعنى وترتيب المدركات -

 .الحب واالنتساب -

 .االنتماء والعالقة االجتماعية -

 .احترام الذات -

 (2220عبد الرحمن توق, محي الدين عدس, )

 .تطوير القيم واآلمال واألهداف المستقملية

جملررررش مررررن الصررررفات والخصررررائص : هررررا الشخصررررية بأن(  2222: محمررررد شررررحاتش ) يعرررررف 
االجتماعية والخلقية والمزاجية التي تميز الفرد عن غيره , ومن هذه الصفات ضبط النفس , والميرل 
إلررري التسرررامح , والميرررل إلرررى التعسرررف , الرغبرررة فررري السررريطرة وصرررفات أخررررى مثرررل القناعرررة واألمانرررة 

 .والثبات االنفعالي واالنطواء أو االنبساط 

 المرشرد التربرويإن خصائص مفرروض توافرهرا فري ( 2222:العمايرة حسن  محمد)ويضيف 
 :وهي بشكل  عام موروثة ويمكن تطويرها وهي

 .القدرة العقلية -

 التفكير اإلبداعي  -

 القدرة الجسدية -

 .القدرة على إصدار أحكام سليمة وبعيدة عن األوهام -
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 .مالثقة بالنفس للسيطرة على المرؤوسين وتوجيهه -

 .الهدوء النفسي واالبتعاد عن الغوغائية -

ن ( 2222:العمررايرة  محمررد حسررن )ويضرريف  عررن البعررد الشخصرري أو النفسرري أو الفررردي وا 
لكل فرد شخصيتش الفريدة والمميزة ولكل شخصية مجموعة من الحاجات المرئية وفق هرم معين من 

مرع األشرياء بشركل يجعلرش  الحاجات وهذه تؤثر على سرلوك الشخصرية بمعنرى توجرش طريقرة تفاعالترش
واالجتمراعي لرش اثرر علرى (النفسري)يتوقع مرتبات معينة لهذه التفاعالت وكال من البعدين الشخصي 

كل مكون إنساني في النظام أي أن السلوك المالحظ ألي فرد في نظرام اجتمراعي هرو دالرة التفاعرل 
 .بين بعدي النظام االجتماعي المؤسسي والنفسي الشخصي

تتمثررل فرري  المرشررد التربررويأن السررمات تترروافر فرري ( 2222: العمررايرة  حسررن  محمررد)ويرررى 
القوة الجسمية والعصبية والحيوية والطالقة اللفظية والصحة النفسية والخلرق الطيرب والقردوة الحسرنة :

والعدالرررة التامرررة وحسرررن اإلصرررغاء والتواضرررع دون ضررررعف والنزاهرررة واألمانرررة والتجررررد وعررردم التحيررررز 
 .رح والفكاهة وتنمية العالقاتوالمودة والم

 

 (:الخصائص اإلدارية للقائد الترموي)المعد الوظيفي: ب

للقائرد التربروي ( الوظيفيرة)الصرفات المهنيرة ( 2222: سليمان عرفات عبد العزيز)يرى 
 :بالتالية

 .اإليمان الشديد بمهنة التربية والتعليم واالعتزاز بها -

دراك األهداف التعليميةاإلدراك الكامل ألهداف التعليم و  -  .ا 

 .معرفة خصائص الطالب ومتطلبات النمو واإللمام الكافي بوسائل تحقيق األهداف  -

 .القدرة على العمل مع اخخرين في تعاون مثمر فعال -

 .القدرة على تنسيق جهود العاملين وتشجعيهم -

 .التعرف على البيئة المحلية وتفهم مشكالتها والمساهمة في حلها -
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فالصفة القيادية تتمثل بقدرترش ,  للقائد صفات شخصية ( 2222: عرفان البرادعي ) يسرد و 
فرري التررأثير فرري اخخرررين وترروجيههم بطريقررة معينررش يتسررنى لررش معهررا كسررب اسررتجاباتهم لررش واحترررامهم 

 .ووالئهم فيشحذهم ويوجد التعاون فيما بينهم في سبيل تحقيق األهداف التربوية 

فررري حديثرررش حرررول أهرررداف اإلدارة التعليميرررة يررررى أن االهتمرررام ( 2222:ك الررردويتيسرررير ) يررررى
المطلق باألعمال اإلداريرة الروتينيرة تحولرت إلرى االهتمرام بالطفرل ولمسراعدتش والتمترع بطفولترش وحرل 
عداده لمسؤوليتش الحاضرة والمقبلة والتي أصبحت معنيرة بدراسرة المجتمرع والمسراهمة فري  مشكالتش وا 

قيق أهدافش فرزاد التقرارب واالتصرال والمشراركة برين اإلدارة المدرسرية والمجتمرع كمرا حل مشكالتش وتح
قام المجتمرع اإلمكانرات والمسراعدات التري يمكرن أن تسرهم فري تحقيرق أهرداف العمليرة التربويرة ورفرع 

 .مستواها لذلك عدلت اإلدارة المدرسية من أساليبها لتحقيق التقارب مع المجتمع

 (  2222:خرون تيسير الدويك وآ) 

ممجموعـة مــي الخصـائص الوظيفيــة  المرشـد الترمــوي(  1777: محمــد حسـي العمــاير  ) ويصـف 
- :وهي 

 ةتفهم معنى المسؤولي 

 استطالو آراء اخخرين 

 التعرف على سلوك األفراد والقدرة على التأثير فيهم 

 قدرة التعبير عن نفسش كتابيا وشفهيا ومقنع لآلخرين 

 الجاد الصبر والجلد والعمل 

 (:الخصائص الجتماعية للقائد الترموي)المعد الجتماعي :ج

بران اإلسرهام فري اتخراذ القررار يرؤدي إلرى قررارات أفضرل (  :Donlad 2222)أظهرر دونالرد 
 .فيشترك اخخرين في حل المشكلة

علرررى العمرررل الجمررراعي التعررراوني فررري التخطررريط والتنفيرررذ (  2224: سرررنقر صرررالحة ) ؤكرررد تو 
, صررالحة سررنقر ) ال يررتم ذلررك إال مررن خررالل عالقررات تعاونيررة بررين العرراملين فرري المدرسررةوالتقررويم , و 

2224) 
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 :أن مميزات اإلدارة التي تعمل بروح الفريق هي (  2222: سامي عبد ا  خصاونش ) ويذكر 

 جو يخلو من التوتر والتشنج 

 المناقشة الممركزة على األهداف العامة 

 بولة من األعضاءأهداف الجماعة مفهومش جدا ومق 

 يصغي األعضاء لبعضهم البعض 

 التعبير الحر عن االختالفات 

 تتخذ معظم القرارات من خالل الموافقة العامة 

 النقد يحدث بصورة مريحة وصريحة بين الحين واخخر 

 األشخاص أحرار في التعبير عن مشاعرهم وعن أفكارهم 

مات للمجتمرررع المحلررري مباشررررة وغيرررر برررأن المدرسرررة تقررردم خرررد( 2222:البرادعررري عرفررران ) ويكشرررف 
 .كما أنها مركز إشعاو ثقافي ومعرفي, مباشرة فهي تساهم في إصالح البيئة المدرسية 

فرري أهميررة العالقررات اإلنسررانية ألن القررادة التربررويين (   :2220Newl كالرنررس نيررول ) يرررى
المشررركالت علرررى وجرررش الخصررروص يتعررراملون مرررع  النررراس ويمثرررل تنسررريق الجهرررد البشرررري جررروهر حرررل 

 .اإلنسانية

مررع النرراس حيويررة  المرشررد التربررويبررأن عالقررة (    :2220Newl كالرانررس نيررول) ويكمررل 
 :لنجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها وذلك لثالثة أسباب

 يساعد في النظام المدرسي على تحقيق أهداف المؤسسة التربوية عن طريق اخخرين. 

 ا الشخصرية اإلنسرانية وكمرا هرو واضرح أن عالقرات العالقات اإلنسرانية التري تنمرو نتيجرة لهر
 .الناس بعضهم ببعض لها تأثيرات بالغة على األطفال

  العالقررات اإلنسررانية ليسررت مجرررد وسرريلة بررل هرردف بحررد ذاتهررا, فالنرراس قيمررة غيررر محرردودة
 .ألنهم بحاجة لبعضهم بعضا
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دوافعرررش ودوافررررع  ولكررري يكرررون اإلداري وثيرررق الصرررلة بالحقيقرررة وبررررالواقع فرررإن عليرررش أن يأخرررذ 
اخخرررين بنظررر االعتبررار فحيررث تعرررف الرردوافع يصرربح السررلوك اإلنسرراني مفهومررا والتواصررل أساسرري 
حيرروي فرري العالقررات اإلنسررانية ونظرررا لألهميررة الحيويررة للعالقررات اإلنسررانية فرري حيرراة المؤسسررة فرران 

 .عملية التواصل تحظى باهتمام بال  وفي اإلدارة الفعالة

مدرسة والمجتمع يعد حيويرا لعمرل المدرسرة التري تترأثر باسرتمرار برالتفكير إن االتصال بين ال
السائد في المجتمع الذي يؤثر في تفكير الطلبة واتجاهاتهم ويوجش تعلريمهم ويرؤثر فري التقردم ايجابيرا 

 .وسلبيا

إن مسررؤوليات اإلداري المسرراعدة علررى تسررهيل االتصررال نظرررا ألن المؤسسررة المدرسررية يمكررن 
 .جاح إذا ما توفر لها االتصال الفعالأن تعمل بن

واجبرراتهم بشرركل فعررال فيعبرررون عررن أفكررارهم ومشرراعرهم  نوفرري الجررو المنفررتح يررؤدي المعلمررو 
بحرية ويحكم على األفكرار علرى أسراس قيمتهرا ولريس علرى أسراس مصردرها ويعمرل جميرع المعلمرين 

ن اإلحسرراس بالحيرراة كوحرردة داخررل المؤسسررة ويررنعكس احترررام علررى تصرررف المؤسسررة المهنرري ويكررو 
سررائدا فرري جوهررا ومررن خررالل دراسررة تبررين أن هنالررك عالقررة ايجابيررة بررين معنويررات المعلمررين وقيررامهم 

المعلمررين فرري السررلطة فرران  المرشررد التربررويبعملهررم المهنرري وفرري دراسررة أخرررى وجرردت عنرردما يشرررك 
 ( .  :2220Newl كالرانس نيول )المعلمين يشركون طلبتهم فيها 

أظهررت مردى رغبرة القرادة  :Crow and Glascock)2222)راو وجالسركوك وفي دراسة كر
التربررويين فرري عمررل تغيرررات إيجابيررة فرري المرردارس وخاصررة فرري العمررل مررع النرراس باإلضررافة إلررى أن 

قضى وقتا في تشجيع المعلمين لعمل تغييرا ويمنحهم الفرصة في أن يكونوا مبدعين  المرشد التربوي
كمررا  المرشررد التربررويتطرروير رؤيررة عمررا يجررب أن تكررون عليررش المدرسررة فوخالقررين ويرردفعهم التبرراو و 

 .فاعل وزميل في التغير: يريانش هو 

فري عملرش رهرن بعالقاترش  المرشرد التربرويأن نجراح ( 2222: حجي  أحمد إسماعيل  )ويرى 
ن برررالمعلمين والمررروظفين والعررراملين ترررؤثر فررري العمرررل المدرسررري فالعالقرررات السررريئة بينرررش وبرررين اخخرررري

المرشررد تسرراعد علررى هبرروط الررروح المعنويررة وتحررول المدرسررة إلررى شررلل وأحررزاب بعضررها فرري صررف 
وبعضها يتملقرش خوفرا وبعضرها ضرده وفري الجرو السري  يفسرد العمرل التعليمري ومرن هنرا فران  التربوي

 .     وهي من أهم واجباتش المرشد التربويأنسب العالقات داخل المدرسة واجب 


 :لجتماعيةالمسااد  ا: ثالثا
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 تحديرد وفري األفرراد شخصرية بنراء فري كبيرر دور مؤسسراتها جميرع في االجتماعية للتنشئة
 فري نسبيا إسهاما لهما فسيكون المؤسسات لهذه امتداد الجامعة أن وبما, وايجابيا كان سلبا نمطها
 .كافة  الوظيفية للمجاالت األساس الرافد كونش المجتمع من المهم القطاو هذا إعداد

كونها إحردى الشررائح المهمرة فيرش وهرم , إن هذه الفئة يمكن عدها القلب النابض للمجتمع 
لرريهم تعرررود مسررؤولية حمرررل  أمانرررة العمررل الررروطني والقررومي وعلرررى قرردر مرررا يرررنجح  قررادة المسرررتقبل وا 

وهررم الجيررل الررذي يواجررش التحررديات فرري جميررع مرافررق فرري إعررداد هررذه الشررريحة يررنجح غررده  المجتمررع
متعش بالصحة النفسية وت, اتش الخالقة على اإلنجاز من خالل توافقش السوي مع اخخرينالحياة بقدر 

. 
لذا فإن الطلبة بحاجة إلرى الشرعور بالحرب والردْف والحنران والرى إشرباو شرعورهم باالنتمراء 
إلى أسرة وجماعة إنسانية وال بد من أن يشعر الطلبرة باألمران وبوجرود سرند لهرم يقرف بجرانبهم فري 

 (224332:  محمد سعيد سلطان )                   واألزمات والشدائد  المواقف
وربمررا تكررون بدايررة ظهررور اصررطالح المسرراندة االجتماعيررة حررديثا فرري العلرروم اإلنسررانية مررع 
تناول علماء االجتماو لهرذا المفهروم فري إطرار تنراولهم للعالقرات االجتماعيرة إذ صراغوا اصرطالح 

 (   Social Net Work)شبكة العالقات االجتماعية 
( Social Support)الرذي يعرد البدايرة الحقيقيرة  لظهرور مصرطلح المسراندة االجتماعيرة 

 . والذي يطلق عليش البعض اسم الموارد االجتماعية أو اإلمكانيات االجتماعية  
        إال أن المسرررراندة االجتماعيررررة حظيررررت باهتمررررام أكبررررر مررررن البرررراحثين بعررررد أن نشررررر كررررابلن

 (2222Kaplen :  ) دراستش التي تضمنت أصنافا متنوعة مرن المسراعدة والعرون والتري تقردم مرن
         .  أفراد األسرة واألصدقاء والجيران و اخخرين إلى الفرد

واختلررف البرراحثون فرري تنرراولهم للمسرراندة االجتماعيررة تبعررا للمنظررور الررذي ينظررر مررن خاللررش 
فقررررد اقترررررح ويررررس (   : Barrera:1::2220) .  كررررل باحررررث إلررررى المسرررراندة االجتماعيررررة

(2222:Weiss ) اصطالح اإلمدادات االجتماعية(Social Provisions ) وحدد مكوناتش برالود
وقرررد نظرررر ( Weiss:2222)والتوجرررش , واالرتبررراط , والقيمرررة  , والعطررراء , واالنررردماج االجتمررراعي 

تماعيرررة إذ تعتمرررد المسررراندة الررربعض إليرررش علرررى أنرررش مفهررروم يشرررير إلرررى طبيعرررة وبنررراء الرررروابط االج
وبرذلك فهرو يشرمل العالقرة الزوجيرة , االجتماعية بين الفررد واخخررين مرن ذوي األهميرة فري حياترش 

إذ تعررد كلهررا , واإلسررهام فرري التنظيمررات االجتماعيررة وتكرررار زيررارة األصرردقاء للفرررد ووجررود األبرروين 
مهمرا للمسراندة االجتماعيرة وهرري  وعليرش يعررد مفهروم الرروابط االجتماعيرة مصرردرا, مصرادر مسراندة 

 ىفيرر (  Liberman :2224ليبرمران ) أما  ية خالل فترات الشدائد واألزماتتقدم مساندة اجتماع
أن المساندة االجتماعية مفهوم أقل شمولية من شبكة العالقات االجتماعية في تقديرها على إدراك 

ي تقرررديرها علرررى إدراك األفرررراد شررربكاتهم األفرررراد عرررن االجتماعيرررة إذ تعتمرررد المسررراندة االجتماعيرررة فررر
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االجتماعيررة كونهررا اإلطررار الررذي يشررتمل علررى األفررراد الررذين يثقررون فرريهم ويسررتندون علررى عالقرراتهم 
 .بهم 

                                                     (Leberman   :22242224) 
ت االجتماعيرررة والمسررراندة ويجرررب فررري هرررذا المقرررام أن نميرررز برررين مرررا يسرررمى بشررربكة العالقرررا

االجتماعيرررة فتعررررف شررربكة العالقرررات االجتماعيرررة بأنهرررا مجموعرررة مرررن األشرررخاص الرررذين يعرفرررون 
 . ويتفاعلون مع فرد محدد أو مجموعة من األفراد 

 ( 0424334,   يعقوب يوسف محمد عبد ا  الكندري)      
سرة أو األصدقاء أو الجيران أو ويرى ليفي أن األفراد الذين يساندوننا يكونون من أفراد األ
( 04324334, الكنررردري يعقررروب )الرررزمالء الرررذين يشررراركوننا مشررراركة وجدانيرررة ويررردعموننا معنويرررا 

فاألسرررة هرري العالقررة األوليررة واألزليررة الترري يرررتبط بهررا الفرررد والترري تسرراعده علررى تحمررل العالقررات 
بط الفرررد بررالوجود وهرري المكرران الررذي إذ أنهررا أول رابطررة تررر  واالجتماعيررة خررارج إطارهررا, الرسررمية 

يتوفر فيش األمن وتتكون فيرش اتجاهرات الطفرل العاطفيرة األولرى  واألسررة تقردم هويرة أسررية لمرن ال 
هويرة لررش كمررا أنهررا الملجررأ والمررالذ النفسرري والضررمانة ضررد األخطررار الخارجيررة وهرري تررأمين اإلنسرران 

, ضرد والتعراون الرداخلي الرذي يشريع فيهراالمهدد في صحتش وسمعتش ورزقرش وذلرك خرالل نظرام التعا
فرررالفرد يمكنرررش إذا حلرررت برررش طارئرررة أن يلجرررأ إلرررى أسررررتش ويحصرررل علرررى المسررراعدات ممرررن يملكرررون 

 .فاألسرة هي المؤسسة االجتماعية األولى التي تقدم المساندة االجتماعية للفرد  ,تقديمها 
للمساندة المادية والعاطفيرة  وجماعة األصدقاء ال تقل أهمية فيما تقوم بش من دور بالنسبة

المتبادلرررة لألفرررراد ومرررن الممكرررن أن تقررردم  المسررراندة االجتماعيرررة لألفرررراد مرررن أنررراس يعرفرررونهم أو ال 
 ( 04324334, يعقوب يوسف محمد عبد ا  الكندري). يعرفونهم 

ويرى الباحث أن المساندة االجتماعية تأتي من األشخاص الذين نعرفهم والذين ال نعرفهم 
ن الذين نعرفهم يقدمون المساندة االجتماعية لنا ألنهم يرتبطون معنرا بعالقرات وعرادات وأعرراف أل

أمرررا الرررذين ال نعررررفهم فيقررردمون لنرررا المسررراندة االجتماعيرررة بررردافع إنسررراني أو دينررري أو , اجتماعيرررة 
.أخالقي أو فلسفي 

ين يعرفرونهم حينمرا يشرعر األفرراد أن اخخرر أنرش 4333
ويكونررون واعررين بهررويتهم الشخصررية فررإنهم قررد يشررعرون بنرروو مررن الخجررل والررذنب إذا تركرروا إنسررانا 

 .يعاني من دون مساندة 
وتؤكرررد بعررررض الدراسررررات بررررأن هنرررراك أبعررراد عديرررردة للمسرررراندة االجتماعيررررة منهررررا المسرررراندة  

اإلرشرررادية والتررري ترررزود الفررررد المعنويرررة والتررري تتضرررمن تررروفير التأييرررد والمسررراندة الماديرررة والمسررراندة 
والمسررراندة المعلوماتيرررة التررري ترررتخلص بتقرررديم النصرررائح والتوجيهرررات الترررري , بالخررردمات اإلرشرررادية 

 ..تساعد الفرد في حل مشكالتش وتعطيش تغذية راجعة عن سلوكش
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ويرى البعض من الباحثين أن للمساندة االجتماعية آثارا مهمة في مواقف الشدة واإلجهراد 
كمرا , وتؤكد الدراسات بأن المساندة االجتماعية تساعد في التوافق خالل أوقرات الضرغوط النفسي 

ووجررود المسرراندة االجتماعيررة تحررت . يبرردو أنهررا تخفررف مررن تهديررد المرررض وتسرررو فرري التعررافي منررش
 ) ظرررررررروف الضرررررررغط علرررررررى المرتفرررررررع يقلرررررررل مرررررررن قابليرررررررة الفررررررررد للمشررررررراكل الجسررررررردية واالنفعاليرررررررة

( www.specialteam.org , عموما فإن المساندة االجتماعية تتضمن التبادل بين األفرراد وفرق
الروابط االجتماعية بينهم وتؤثر مساندة الجماعة والمجتمع في كيفية استجابتنا للضغوط ونجد أن 

لتعامرل مرع التغيررات الرئيسرية األشخاص الذين يتميزون بنظام قوي لإلسناد يبدون أكثرر قردرة فري ا
فاإلسررناد يررؤثر علررى (  Seeman & other 1985:237)فرري الحيرراة والصررعوبات اليوميررة 

 :بطرق عديدة ومنها   الباحثالضغوط التي يتعرض لها 
ن األصدقاء واألشخاص الذين نرتبط معهم بزمالة يسمحون لنا بمعرفة قيمتنرا كأشرخاص إ -2
. 

سهامهم في تقليل الصعوبات يزداد احترام الذات لدينا حي -4 نما نشعر باتفاق اخخرين معنا وا 
فهررم , إذ يزودنررا األشررخاص اخخرررين عررادة باإلسررناد المعلومرراتي , واإلخفاقررات الترري نتعرررض لهررا 

يجاد الحلول لها    .يساعدوننا في تحديد وفهم مشكالتنا وا 

ت التسرلية واألنشرطة إذ نشرترك فري أوقرا, ننا نجد بصورة خطية إسنادا اجتماعيا مشرتركا إ -0
والترري تسرراعدنا فرري الررتخلص مررن , الجديرردة وفرري مسرراعدة اخخرررين لمواجهررة حاجتنررا االجتماعيررة 

    .اضطراباتنا ومعاناتنا  

المسررررراعدات الماليرررررة  –وأخيررررررا فرررررإن األشرررررخاص اخخررررررين يقررررردمون لنرررررا اإلسرررررناد المرررررادي  -2
الضررغوط مررن خررالل مسرراعدتنا علررى والترري تقلررل مررن , والمسررتلزمات والماديررة والخرردمات المطلوبررة 

 .والتعامل معها ’ حل المشكالت 

الررزمالء , العائلرة  إن أحرد عناصرر فاعليررة النظرام االجتمراعي هررو رضرا ومسراندة اخخرررين
والمجتمع  لما تقوم بش من عمل لذا يكون ضعف أو قلة المساندة االجتماعية مصدرا من مصادر 

 (222 :2223زهير الصباغ ). الضغط النفسي
,  المساندة االجتماعية عند الحاجة إليها يمكن أن يكرون فري حرد ذاترش أمررا ضراغطا  صكما أن نق

وحيرررث ال يوجرررد عنررردها , السررريما للمجموعرررات التررري لرررديها حاجرررات مرتفعرررة للمسررراندة االجتماعيرررة 
إذ تلعررب المسرراندة ( Weiss , 1974 :164)فرررص كافيررة للحصررول عليهررا مثررل كبررار السررن 

ونجررد العديررد مررن البرراحثين فرري هررذا المقررام يحرراولون , الصررحة الجسررمية والعقليررة للفرررداالجتماعيررة ب
تقريرررر عالقرررات الضرررغط والمسررراندة االجتماعيرررة بالصرررحة الجسرررمية والعقليرررة وال ترررزال طبيعرررة هرررذه 

http://www.specialteam.org/
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برررين الوظرررائف النفسرررية ( Intrgratoin)أو التكامرررل ( Adjustment)العالقرررة غيرررر متفرررق عليهرررا 
رة  علررى مواجهررة األزمررات النفسررية الترري تطرررأ عررادة علررى اإلنسرران  والترري تحمررل المختلفررة مررع القررد

   (.Noxious Stimuli)طابعا مؤذيا 
 (2322222,  داهريوال , ناظم هاشمالعبيدي ;صالح حسن احمد)  

الفررد ومرا هرو مولرع برش ال تفسرر لنرا ميولرش التري تحردد ة إذ أن مجرد المعرفة بمستوى قابلير
أي مردى  –ش لآلخرين وما يملك مرن كفراءة فري مجابهرة المواقرف المتأزمرة انفعاليرا طبيعتش استجابت

هي في الواقع اللبنات األساسية التي تدخل في بنراء الوحردة  –وعيش بجوانب شخصيتش وانسجامها 
نجررررازه فرررري العالقررررات االجتماعيررررة بررررين األفررررراد لهررررا دور أسرررراس فرررري تشرررركيل  المتكاملررررة لسررررلوكش وا 

وتحديرد األنمراط السرلوكية التري يمارسرونها ولهرذه العالقرات ترأثير كبيرر فري بنراء شخصريات األفرراد 
 .فالحياة عبارة عن توافق مع مطالب وضغوط الحياة , وفي تحقيق توافق الفرد, الصحة العقلية 

ويحترراج اإلنسرران إلررى , وتتطلررب الحيرراة مررن كررل إنسرران أن يتوافررق مررع نفسررش ومررع بيئتررش 
وأن توافرق الفررد توافقرا سرليما مرع نفسرش وبيئترش يمكنرش , جتمع معقد متغير التوافق ألنش يعيو في م

أو مكران العمرل , أو في المدرسرة , من مجابهة الحياة المتغيرة وأعبائها سواء كان ذلك في البيت 
أو في نشاطاتش االجتماعية لذلك ينبغي أن يعد إعدادا نفسيا واجتماعيا يؤهلرش لالنسرجام مرع قريم , 

 .تمعش الذي يعيو فيشوأنماط مج
إن النتائج وما ستتوصل إليها الدراسة من مقترحات يمكن أن تثير بحوثرا نظريرة وميدانيرة 

 .تعمق الموضوو وتعزز األساس المعرفي في هذا الميدان 
إال أن معظرررم المقررراييس , علرررى الررررغم مرررن تعررردد المفررراهيم الخاصرررة بالمسررراندة االجتماعيرررة 

م المسراعدات الماديرة أو المعنويرة للفررد التري تتمثرل فري أشركال التشرجيع المرتبطة بها تشير إلى تقدي
 .أو التوجيش أو المشورة 

وتباينررت هررذه التعريفررات , وقرردم المنظرررون والبرراحثون تعريفررات لمفهرروم المسرراندة االجتماعيررة 
, اص من حيث العمومية والنوعية, فقد ركز البعض على العالقات االجتماعية المتبادلة بين األشخ

وركرررز الررربعض اخخررررر علرررى جوانرررب محررررددة فررري هررررذه العالقرررات باعتبارهرررا تمثررررل جررروهر المسرررراندة, 
أو السلوكات واألفعال التي يقوم بها الفرد , أو اإلمداد بالمعارف والمعلومات , كالمشاركة الوجدانية 

ذور مفهروم وكذلك المساهمات المادية, وربما ترجع ج, بهدف مساعدة اخخرين في مواقف األزمات 
المساندة االجتماعية إلى علماء االجتماو, حيث تناولوا هذا المفهوم في إطار اهتماماتهم بالعالقرات 
االجتماعية, عندما قدموا مفهوم شربكة العالقرات االجتماعيرة , والرذي يعتبرر البدايرة الحقيقيرة لظهرور 

 .مصطلح المساندة االجتماعية

 :مفاهيم المسااد  الجتماعية
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 :مقدمة 
المساندة االجتماعية هي إدراك الفرد المساندة المترتبة عن عالقتش االجتماعيرة ذات األهميرة وتعرد 

مرن األفرراد المحيطرين برش و فررد آخرر فري بيئرة  ةتماسكا اجتماعيا نتيجة ما يتلقاه الفرد مرن مسراعد
 .اجتماعيش 

بالعالقات االجتماعية  منذ   " اإلرشادي, والعيادي, واالجتماعي وغيرهم" ولقد اهتم علماء النفس 
ازدهررررت فررري  حترررىترررأثير علرررى االتجاهرررات السرررلوكية معروفرررة جيررردا ,الفكانرررت فكررررة عقرررود عديررردة 

 Reference Group)األربعينيرات والخمسرينيات مرن القررن العشررين نظريرة الجماعرة المرجعيرة

theory) راد والجماعررات كإطررار فررالترري كرران هرردفها تقريررر كيفيررة قيررام الفرررد بأخررذ المعررايير قرريم األ
 .مقارن يتم من خاللش تشكيل االتجاهات والسلوكيات  مرجعي

(Norbek et al,1981:p264-269) 
ولقررد مهرردت األعمررال المبكرررة فرري إطررار هررذه النظريررة الطريررق لنمررو نظريررة المقارنررة  الترري 

أو عايير موضروعية من خالل المقارنة بم رائهم واتجاهاتهمآفراد حافزا لتقييم ن لدى األإكانت ترى 
 (Social comparison theory).بسلوكات اخخرين 

مفهررروم أضررريق بكثيرررر مرررن مفهررروم شررربكة العالقرررات : "يررررى ليبرمررران فررري أن المسررراندة االجتماعيرررة و 
, االجتماعية, حيث تعتمد المساندة االجتماعية في تقديرها على إدراك األفراد لشربكاتهم االجتماعيرة 

تشتمل على أولئك األشخاص الذي يثقون فيهم ويسرتندون علرى عالقراتهم بهرم  باعتبارها األطر التي
. "  

(  22: 4332شررعبان جرراب ا  رضرروان و عررادل محمررد هريرردي)فرري  Cobbويشررير كرروب 
المعلومات التي تجعل الشخص يعتقد أنش محل عناية وتقدير من " إلى أن المساندة االجتماعية هي 
 " .تصال وااللتزام المتبادل اخخرين, وأنش عضو في شبكة اال

, Schetter, وسرررركتر Syme, وسرررريم Cohenولقررررد اتفررررق فرررري تعريفهررررا كررررل مررررن كرررروهين 
تفاعل الفرد في عالقاتش مع " بأنها (  2:  4333علي عبد السالم علي  )في  Sarasonوسارسون 
 ".اخخرين

النظرام الرذي  "بأنهرا  (  2:  4333علري عبرد السرالم علري   )فري  Caplanويعرفها كابلن 
والتفررراعالت االجتماعيرررة مرررع اخخررررين تتسرررم بأنهرررا طويلرررة المررردى , يتضرررمن مجموعرررة مرررن الرررروابط  

 "  .ويمكن االعتماد عليها والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها لتمده بالسند العاطفي 

علررري عبررد السرررالم علررري ) فرري   Antonucci, وانتونيسررري Kahnولقررد أكرررد كررل مرررن خرران 
, والتفاعرل Affectالعاطفرة : " على أن المساندة االجتماعية لها ثالث مقومات هامرة هري(  4333

Affimation وتقررديم العررون و المسرراعدة ,Aid and Assistance وبهررذا يعرررف كررل مررن خرران ,
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وانتوسي المساندة االجتماعية التي تتمثرل فري أوسرع معانيهرا بمرا نسرتقبلش مرن مشراعر العاطفرة والرود 
, وتعبيرررات القبرررول والتفاعررل , والمبررادرة فررري تقررديم المسرراعدة المباشررررة, أو العررون المرررادي أو والحررب

 " .النصيحة والمشورة

إحساس الفررد بالقيمرة, وتقردير " بأنها   Johnson & Sarsonن وسارسون و ويعرفها كل من جونس
 " .جتش إليهم الذات, واالحترام من خالل السند العاطفي الذي يستمد من اخخرين وقت حا

 ( 2:  4333علي عبد السالم علي )

كررل مرررا " أن المسررراندة االجتماعيررة يقصررد بهررا (  ت.د)عبررد العزيررز المغيصرريب . ويعرفهررا د
وقرد يكرون هرذا الردعم ( الرخ....أقارب, أصدقاء, جهرات مجتمعيرة) يتلقاه الفرد من دعم من اخخرين 

وقرررد تكرررون مسررراعدة ( الرررخ... تقررردير, احتررررامرعايرررة, ثقرررة, تجررراوب, ) علرررى شررركل مسررراندة انفعاليرررة 
وقررد تررتم المسرراندة مررن ( استشررارة أو مهررارات تعررين علررى مواجهررة مشرراكل الحيرراة اليوميررة)بالمعلومررات 

 ( .مثال  ... المساعدة في العمل أو المساعدة المادية) خالل التدعيم األدائي 

نمرررا بمررردى اقتنررراو فالترررأثير اإليجرررابي للمسررراعدة االجتماعيرررة ال يررررتبط بكرررم المسررران دة االجتماعيرررة, وا 
الشخص الذي تقدم لش هذه المساعدة , أي بمدى إدراكش لعمق عالقاتش براخخرين وكفايرة مرا يقردمون 

الشرق األول مررتبط : لش من دعم, وبمعنى آخر يمكن القول إن عملية المساندة هنا مكونة من شقين
ين يمكرن أن يرجرع إلريهم, والشرق اخخرر بعملية إدراك الشخص لوجود عدد معين مرن األشرخاص الرذ

 . بمدى الرضا الذي يشعر بش عن هذه المساندة المتاحة واالعتقاد بكفاية الدعم
علررى أن المسرراندة (  2:   4333علرري عبررد السررالم علرري  )فرري  Sarsonويؤكررد سارسررون وآخرررون 

سررراعد علرررى تعميرررق االجتماعيرررة تلعرررب دورا  برررارزا  فررري تخفيرررف اإلصرررابة باالضرررطرابات النفسرررية, وت
التوافررق النفسرري واالجتمرراعي للفرررد, وتقرري الفرررد مررن اخثررار السررلبية الترري يتعرررض لهررا فرري مواجهتررش 

 " .ألحداث الحياة الضاغطة 

علرى أهميرة المسرراندة (  2:  4333علرري عبرد السرالم علرري  )فري  Brehamويشرير بريهرام 
لذاتش, وتشرجيعش علرى مقاومرة أحرداث الحيراة االجتماعية لقيامها بمهمة تعميق تقدير الفرد, واحترامش 

 " .الضاغطة التي يواجهها في  الحياة اليومية 

 22: 4332شعبان جاب ا  رضوان و عادل محمد هريدي  )في  Thoitsويعرف ثويتس 
مجموعرررررة األشرررررخاص الرررررذين يمثلرررررون جرررررزءا  مرررررن شررررربكة العالقرررررات " المسررررراندة االجتماعيرررررة بأنهرررررا( 

 " .دمون لش الدعم الوجداني والمساعدة األدائية االجتماعية للفرد, ويق
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العالقررررات القائمررررة بررررين الفرررررد  يتجسررررد فرررريالمسرررراندة االجتماعيررررة  مفهرررروم  ويرررررى الباحررررث أن
 .خرين والتي يدركها على أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها اخو 

أن (  22:  4332شرررعبان جررراب ا  رضررروان وعرررادل محمرررد هريررردي  ) فررري Barreraويررررى بررراريرا 
- :هناك ثالثة معان أو مفاهيم للمساندة االجتماعية هي 

 Social Embeddedness: العمر االجتماعي "  -2
وفقا  لهذا المفهوم فرإن المسراندة االجتماعيرة تشرير إلرى العالقرات أو الرروابط االجتماعيرة التري يقيمهرا 

 .األفراد مع اخخرين ذوي األهمية في بيئتهم االجتماعية
ينظر إلى المساندة االجتماعية  Perceived social supportالمساندة االجتماعية المدركة "  -4

 .وفقا  لهذا المعنى باعتبارها تقويما  معرفيا  للعالقات الثابتة مع اخخرين
 Emacted Support: المساندة الفعلية -0

عررال الترري يؤديهررا اخخرررون بهرردف ويشررير هررذا المفهرروم إلررى المسرراندة االجتماعيررة باعتبارهررا تلررك األف
 ".مساعدة شخص معين

 : المسااد  الجتماعية  اظريات 
   (Fromm)نظرية فروم : أوال  -

إلى إمكانيات اإلنسران ,وقدرترش علرى حرل مشراكلش نظررة متفائلرة ,ألنرش (ايرك فروم)لقد نظر
حقرق أفرراده كامرل يعتقد أن هذه المشاكل أوجدها اإلنسان بنفسرش ,وأن المجتمرع الرذي يسرعى لكري ي

ويعتقرد فرروم . ذواتهم هو المجتمع الذي يتسم بالحب ,واألخروة والتماسرك فري العالقرات االجتماعيرة
بأن اإلنسانية تستطيع وسروف تصرل إلرى حالرة تحسرين إمكاناتنرا للنمرو الكامرل المتناسرق المتكامرل 

وم بأننرا برالفطرة أخيرار ,ولو انش غير سعيد ,بسبب إخفاقنرا فري تحقيرق ذلرك لحرد اخن ,ال يعتقرد فرر 
إن الطريقررة الوحيرردة .وأشرررار ,بررل يعتقررد بأننررا أشرررار إذا أخفقنررا فرري أن ننمررو ونتطررور بشرركل كامررل 

التي يمكن أن نكون فيها على وفاق مع اخخرين ,ومع أنفسنا ,هي عن طريرق االسرتعمال الكامرل 
ي وال يسررتطيع الفرررد الوصررول  اإلنسرران الحقيقررنررا ,ولرريس هنرراك طريقررة أخرررى لتحقيررق والمنررتج لقابليت

إلرررى االسرررتعمال الكامرررل ,والمنرررتج بررردون مسررراعده ,أو مسرررانده اجتماعيرررش مرررن المحيطرررين برررش ومرررن 
 (  2222: وعبد الرحمن السيد , محمد الشناوي ) . المجتمع 

 (Adler)نظرية ادلر : ثانيا   -
اإلنسان عنرد ادلرر إن سلوك اإلنسان تحركش أساسا الحوافز االجتماعية و ( الفرد ادلر)يرى 

كرررائن اجتمررراعي فررري أساسرررش ,وهرررو يميرررل إلرررى إقامرررة عالقرررات مرررع اخخررررين ,وينشرررغل بنشررراطات 
ن أبررر( ادلرررر)ويعتقرررد .اجتماعيرررش تعاونيرررة ,ويفضرررل المصرررلحة االجتماعيرررة علرررى المصرررالحة الذاتيرررة

برين  االهتمام االجتماعي الذي يحرك السلوك البشرري فطرري وان كانرت األنمراط النوعيرة للعالقرات
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( ادلرر )الناس والنظم االجتماعية تظهر ,وتتكون وتحددها طبيعة المجتمع الرذي ينشرا فيرش  ويررى 
الهرردف األول تنرردرج تحتررش كررل أنمرراط السررلوك  اإلنسرراني هررو حمايررة الررذات ,فكررل فرررد يبرردأ بحياتررش 

ى البيئررة ضرعيفا ال حيلرة لرش , ويمتلررك الردوافع الفطريرة للتغلررب علرى الشرعور بررالنقص ,والسريادة علر
  ( 4332,حامد زهران ) .  المحيطة بش  واستخدامات ادلر مصطلح الدونية العضوية

 (Solivan) نظرية سوليفان : ثالثا  -
إلى اإلنسان من خالل اندماجرش وتفاعلرش مرع اخخررين ,وهرو (هاري ستاك سوليفان )ينظر 

أو اجتماعيررة ,أو يرررى إننررا مررن الصررعوبة أن نرردرس سررمة مررن سررمات شخصررية ,أو ظرراهرة نفسررية ,
سلوكيش بمعزل عن اخخرين ,ألنش يرى إن أساس فكرة المررء عرن نفسرش مبينرش علرى أسراس عالقترش 
باخخرين ,وان العزلة عن اخخرين سببها فقدان الشعور باألمن وهذا هو من مخاطر فقدان أو قلة 

 .المساندة االجتماعية لدى الفرد
ن فرضرررري ال يمكررررن عزلررررش عررررن المواقررررف أن الشخصررررية تمثررررل الكيررررا(سرررروليفان ) ويفترررررض

االجتماعيررة المتبادلررة ,كمررا يرررى أن يعبررر عنهررا عررن الطريررق التفاعررل مررع اخخرررين فقررط ,حتررى إن 
الشخص المنعزل يحمل معش ذكريات عالقاتش الشخصية السابقة التري تواصرل تأثيرهرا علرى تفكيرره 

 .وسلوكش خالل العزلة 
التي تأتي من العالقرات االجتماعيرة المحيطرة برالفرد تعمرل ويرى سوليفان أن المساندة االجتماعية 

 (2222:عبد الرحمن عيسوي ) . على خفض حاالت القلق والتوتر التي تصيب الفرد
 (Beren)نظرية بيرن : رابعا  -

بمدرسة التحليل النفيس الفرويدية ,ولكنش ترك هذا المجال وتبنرى نظريترش ( ايرك بيرن )تأثر 
أولى اهتماما كبيرا لعالقات الناس وتفاعلهم مع بعضهم البعض ,ويرؤمن بيررن في تحليل التفاعل إذ 

بان لدى كل فرد ومنذ والدتش القدرة على تطوير قدراتش إلى أقصى مدى ممكرن ليفيرد نفسرش ومجتمعرش 
بهررا وكرري يعمررل بإنتاجيررش وبشرركل إبررداعي ,وأن يحرررر نفسررش مررن المعوقررات وأن يحصررل علررى المتعررة 

 .على ذلكالنفسية المترتبة 
بررأن كررل فرررد يولررد أميرررا ,ولكررن أسرراليب تنشررئة الوالرردين الخاطئررة تحيلررش إلررى (بررين )ويقررول 
أن السرلوك غيرر السروي ناشر  مرن الرتعلم الخراط  عنرد الفررد نتيجرة تفاعلرش (بيررن )ضفدو إذ يري 

ش مررع والديررش ,وأخواتررش الكبررار ,أو مررن ينرروب مكررانهم ,ويرررى بررأن الطفررل ومنررذ نشررأتش األولررى يواجرر
صعوبات وعوائق من والديش والتي تتمثل في الممنوعرات التري يفرضرونها عليرش األمرر الرذي يمنعرش 

  .من تطوير قدرتش 
برررررأن العضررررروية اإلنسرررررانية بحاجرررررة إلرررررى أشررررركال عديررررردة مرررررن االتصررررراالت ( بيررررررن)ويررررررى 

ت واالسررتجابات والتفرراعالت مررع اخخرررين ,ويعرررف هررذه الحاجررات بررالجوو ,وهررذه المثيرررات والحاجررا
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ويقرررول إن أول الحاجرررات هررري الجررروو .لهرررا أشررركال عديررردة مبنيرررة بشررركل ينطلرررق مرررن األقرررل فررراألكثر
الحسررري عنرررد الفررررد أو الطفرررل السررريما الرررذي يتمثرررل بأشررركال االتصرررال أو القررررب الجسررردي والمحبرررة 

ويرى بأن افتقار الفرد لمثل هذه الحاجات يقوده إلى الحرزن واالكتئراب كمرا هرو الحرال فري .واأللفة 
كاسرر )  .طفال المحرومين من ذلك بسبب عيشهم في المالج  بعيردين عرن والرديهم أو ذويهرم األ

 (  4333: المنصور 
  Rogers ) )  روجرز نظرية: خامسا 

ش ريحكمش اإلدراك التام لذات, مخلوق واو وعاقل , يرى كارل روجرز أن اإلنسان في أساس 
ة التي يتلقاها الفرد من المحيطين راعيردة االجتمرانروالمحيط الذي يعيو فيش  فبقدر المس, الخاصة 

 .بش  يكون نموه النفسي واالجتماعي صحيحا  
لرذا فهرو يسرعى , النمو النفسي السليم لحياة الفرد يمكن أن ينتج فردا  متكامل الوظائف النفسية  إن

يوصرف بأنهرا , وان الفرد المحقق لذاترش والسراعي لخدمرة وتطرور مجتمعرش , لنمو وتطور المجتمع 
أو يشرررهوه هرررذه , أو يمنرررع , أي انرررش ال يهمرررل , لفررررد الرررذي يكرررون علرررى وعررري ترررام بكامرررل خبراترررش 

ألنهرررا جميعرررا  سرررتغربل وتمرررر مرررن الرررذات الناميرررة السرررلمية الفاعلرررة كرررذلك يتصرررف الفررررد , الخبررررات 
بهرررا عرررن طريرررق المتعرررة التررري تجل, المتكامرررل نفسررريا  بالقررردرة علرررى اسرررتمتاو بكرررل لحظرررة مرررن حياترررش 

( . والجرنس اخخرر , واألصدقاء , كالمساندة االجتماعية من الوالدين ) الخبرات السارة في الحياة 
والشعور بالحرية من أجرل , بالقدرة على اتخاذ القرار المناسب , كما يتصف الفرد المتكامل نفسيا  

 .ش التحرك في أي اتجاه يرغب ليكون قادرا  على تحقيق ذات
إلنسررران كرررائن اجتمررراعي يحتررراج إلرررى التفاعرررل االجتمررراعي منرررذ والدترررش ويررررى الباحرررث أن ا

وحتى مماتش فهو بحاجة متزايدة إلى المسراندة االجتماعيرة ,وكرل مرحلرة مرن مراحرل الحيراة تتطلرب 
االجتمراعي تختلرف عرن المسراندة التري  الباحرثأنواو أخرى مرن المسراندة فالمسراندة التري يحتاجهرا 

لينرردا )  .صررور التفاعررل االجتمرراعي المسرراندة االجتماعيررة صررورة مررنكمررا تمثررل , يحتاجهررا الطفررل 
 (دافيدوف 

 :أمعاد المسااد  الجتماعية
إلى أن (  22:  4332شعبان جاب ا  رضوان و عادل محمد هريدي   )تشير كاترونا في

الرغم تكشف عن درجة عالية من االتفاق بين المؤلفين, على , مراجعة األنساق التصنيفية للمساندة 
من اختالف المصطلحات التري يسرتخدمونها, وتخلرص إلرى أن هنراك خمسرة أبعراد أساسرية للمسراندة 

 :تظهر في معظم هذه النماذج وهي
 .وتبدو في إظهار الشعور بالراحة -:المسااد  الوجدااية .2
 .ويشير إلى مساندة شبكة العالقات االجتماعية كالعضوية في جماعة :التكامل الجتماعي .4
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 .من خالل دعم الشعور بالكفاءة الشخصية وتقدير الذات -:التقدير مسااد  .0

 .كما تتمثل في تقديم خدمات أو أشياء عينية  -:المسااد  المادية .2

عطاء النصيحة -:المساعد  المعرفية .2  مثل التوجيش وا 

 :أاماط السلوكات للمسااد  الجتماعية
(   22:  4332 ,د هريرررردي شررررعبان جرررراب ا  رضرررروان و عررررادل محمرررر )فرررري Houseيحرررردد هرررراوس 

- :أربعة أنماط من السلوكات للمساندة االجتماعية هي
 .Empathyكالتعاطف  :المسااد  الوجدااية . أ
 .كالمساعدة في أداء عمل أو مهمة صغيرة :المسااد  األدائية أو اإلجرائية . ب

 .ةمثل إعطاء معلومات أو تعليم أو مهارة أو المساعدة في حل مشكل :المسااد  المعرفية . ت

 .وتتمثل في إعطاء الشخص معلومات تساعده على تقويم أدائش :المسااد  التقويمية . ث

 ".وهذه األنماط األربعة للمساندة ترتبط بعضها ببعض

 :المسااد  الجتماعية والضيوط

إلرى أن الترراث السريكولوجي المسرتمد مرن نترائج ( " ت.د)المغيصريب عبرد العزيرز . د أوضح
وظيفرة وقائيرة : أن للمساندة االجتماعية في عالقاتها بالضغوط وظيفتين  البحوث النفسية يشير إلى

 .ووظيفة عالجية 

فمررن الناحيررة الوقائيررة تعتبررر المسرراندة االجتماعيررة مصرردرا  هامررا  مررن مصررادر الرردعم النفسرري 
حيررث يررؤثر نمررط مررا يتلقرراه الفرررد مررن , االجتمرراعي الفعررال الررذي يحتاجررش الفرررد فرري مواجهررة الضررغوط 

ثررراء خبرتررش دعررم سرر وجعلررش أكثررر إدراكررا , واء كرران عاطفيررا  أو معلوماتيررا  أو أدائيررا  فرري شررد عضررده وا 
وتقديرا  وواقعية في تقييمش للحدث, مما يسهم بالتالي في زيادة قدراتش ومهاراترش فري مواجهرة الضرغوط 

ن فري حردوث والتعامل معهرا, وهكرذا نجرد أنرش بمقردار تلقرى المسراعدة والردعم االجتمراعي يكرون التبراي
 .الضغوط وخطورة تأثيراتها 

تعمررل , أمرا مرن الناحيرة العالجيرة فرإن المسرراندة االجتماعيرة تتسرم بالحميميرة والردفء والثقرة 
ضد التأثيرات السلبية لضغوط الحياة, ومثل هذه العالقة باإلضرافة   Buffersكحواجز أو مصدات 

اتجة عن تعرض الفرد لألحرداث الضراغطة بمرا إلى أنها تمثل مصدرا  للتخفيف من اخثار السلبية الن
تتيحرش مرن إشرباو لحاجاترش لألمرن النفسري, فإنهرا تزيرد مرن شرعوره بهويترش وتقرديره لذاترش, وتعمرل علرى 

وتعرزز ثقترش فري , شحن معنوياتش وترفرع مرن مسرتوى صرالبتش النفسرية واعتقراده فري فاعليترش وكفاءترش 
نمررا يمكررن أن تسررهم فرري نفسررش, وهرري كلهررا عوامررل ال تسرراعد فقررط علررى الو  قايررة مررن هررذه الضررغوط وا 
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الشفاء مما يترتب عنش من آثار سلبية على الصحة والنفس, وفي هذا الصردد تشرير نترائج الدراسرات 
المقارنة التي أجريت في مجال صحة المسنين إلرى أن األشرخاص الرذين يعرانون مرن أمرراض نفسرية 

يا  يتمراثلون بشركل أكبرر للشرفاء مرن المرضرى الرذين أو جسمية مزمنة ويتلقون دعما  نفسيا  أو اجتماع
كمررا أنهررم أثنرراء مرضررهم أقرروى إرادة وأقررل شرركوى مررن األلررم, هررذا وتررزداد , ال يتلقررون مثررل هررذا الرردعم 

 .فاعلية المساندة االجتماعية بتفاعلها مع متغيرات أخرى كالتدين مثال  
 
 
 

 التصور األساسي لهلا الامولج (6)الشكل رقم 
 

 
 

 
 (6)رقم شكل 

 

 

- :اآلثار الرئيسة للمسااد  الجتماعية
م برأن للمسراندة االجتماعيرة دورا  2222استخلص كوهن وسايم من خالل دراسة لهما عام 

في الصحة النفسية والبدنية للفرد, وأن هناك نموذجا  يفسر كيفية ترأثير المسراندة االجتماعيرة علرى 
ة االجتماعية ويقوم هذا النموذج على مسلمة مفادها وهو نموذج اخثار الرئيسية للمساند, الصحة 

شرعبان جراب ا   )أن المساندة االجتماعية ذات تأثير إيجابي على الصحة النفسية والبدنيرة للفررد,
 (.  02:  4332و عادل محمد هريدي   رضوان

, وكفاءترش  وترزداد فعاليترش لتفاعلرش وصرالبتش, وعليش يكون أي دعم يعطي لمتخرذ القررار إرادة وقروة 
 .وتعزز ثقتش بنفسش عند التعرض لألحداث الضاغطة 

مقرردار مررا يتلقرراه الفرررد مررن  دعررم وجررداني  ومعرفرري وسررلوكي ومررادي مررن "فالمسرراندة االجتماعيررة 
 .يكون بحاجة إليش اخخرين في بيئتش االجتماعية عندما

:مما تقدم  يمكن تحديد النقاط اختية   

 االقتداء



 تدعيم السلوكيات

 التشجيع    

 تأثير األقران  

 البيئة االجتماعية الصحة والسعادة
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أو اإلسناد االجتماعي أو الدعم االجتماعي أو الموارد االجتماعية أو أن المساندة االجتماعية . 2
.اإلمدادات االجتماعية تعني شيئا واحد   

أن المساندة االجتماعية تقدم للفرد من المجتمع الذي ينتمي إليش ومن خالل شبكة العالقات .4
.التي يقيمها الفرد معهم   

.نعرفهم  قد تأتي المساندة االجتماعية من أفراد ال. 0  
.قد تكون المساندة االجتماعية مادية أو معنوية أو سلوكيش أو معرفيش أو عاطفية أو تقويمية .2  
.المساندة االجتماعية تجعل الفرد يتمتع بصحة نفسية وجسمية . 2  
.مفهوم المساندة االجتماعية أضيق من مفهوم شبكة العالقات االجتماعية .2  
سلوك المساعدة التي يحصل عليها الفرد ممن حولش عند الحاجة أن المساندة االجتماعية هي .2

.لذلك  
والدفء العاطفي إذ انش ,واألمن النفسي,توفر المساندة  االجتماعية المناسبة للفرد كالحماية .2

.تلقى حالة التفاعل االجتماعي   
:وفي ضوء ذلك فان الباحث يعرف المساندة االجتماعية بأنها   

دعم مادي ودعم معنوي من اخخرين في بيئتش االجتماعية وقت الحاجة إليها  ما يتلقاه الفرد من)
.) 

-:املرشد الرتبوي أدوار ومهام 
كمررررا حرررددتها وزارة التربيررررة التعلرررريم العررررالي تنقسرررم أدوار ومهررررام المرشررررد التربررروي  إلررررى قسررررمين 

 :الفلسطينية
 :أدوار أساسية وتتمثل يف : القسم األول 

 :الجانب اإلداري - أ
 بتوضرريح طبيعررة عملررش لررإلدارة المدرسررية والهيئررة التدريسررية والطلبررة المرشررد التربرروي وم يقرر

وأوليراء األمرور فري بدايرة عملرش فري المركرز اإلرشرادي الجديرد, أو كلمرا وجرد ضررورة لرذلك 
 .أو في بداية العام الدراسي للطلبة الجدد أو المعلمين حديثي التعيين في المدرسة

 باء والمعلمين بالتعاون مع اإلدارة المدرسيةالتخطيط الجتماعات اخ. 

 عقد الندوات والمحاضرات بالتنسيق مع اإلدارة. 

  وضرررع خطررررة عمررررل لكررررل فصررررل دراسرررري تتناسررررب مررررع حاجررررات الطلبررررة والهيئررررة التدريسررررية
والمرحلررررة أو المراحرررررل التعليميرررررة فررررري مدرسرررررتش, ويرررررتم ذلرررررك بالتعررررراون مرررررع اإلدارة والهيئرررررة 

 .ر إن أمكنالتدريسية وأولياء األمو 

  تنفيذ خطة العمل وتقييمها بالتعاون مع اإلدارة والهيئة التدريسية وأوليراء األمرور ومصرادر
 .البيئة المحلية مثل النوادي ومراكز الشباب والنقابات والمؤسسات االجتماعية
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  إعرررداد النشررررات لتوضررريح طبيعرررة العمرررل أو لتوصررريل معلومرررات مهمرررة للطلبرررة والمعلمرررين
ويراعررري أن تكرررون لغرررة النشررررة مفهومرررة وواضرررحة وان يطلرررع عليهرررا مررردير  وأوليررراء األمرررور

 .المدرسة ومعلم لغة عربية لمراجعتها لغويا   قبل طباعتها وتوزيعها

  برردور المستشررار لررإلدارة والهيئررة التدريسررية فرري األمررور والقضررايا التربويررة وفرري  القائررديقرروم
 .و سلوكهم في غرفة الصفقضايا التوجيش واإلرشاد التي تتعلق بالطلبة وأنوا

  متابعرررة حررراالت الغيررراب المتكررررر وأي حررراالت أخررررى محولرررة مرررن قبرررل اإلدارة والمعلمرررين
 (  4334وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ) .وأولياء األمور

 :الجااب الفاي-ب
  إجراء مقابالت فردية للطلبة وتقديم االستشارات لهم فيما يواجهونش مرن صرعوبات وقضرايا

 .ساعتين يوميا  في مكتبش القائدم وذلك بتواجد تهمه

  اإلرشرادي السرتخدامها  الباحرثيجمع المعلومرات عرن الطلبرة ثرم ينظمهرا مرن خرالل سرجل
 .ألغراض إرشادية وينبغي أن تكون هذه المعلومات دقيقة ومتجددة

  العمرررل علرررى رفرررع مسرررتوى التحصررريل الدراسررري للطلبرررة مرررن خرررالل زيرررادة دافعيرررتهم للدراسرررة
 .يفهم بطرق الدراسة الجيدة وخفض مستوى القلق والخوف من االمتحانوتعر 

  بالتوجيش الجمعي في الصفوف حيث يناقو مع الطلبة موضوعات وقضايا  القائدأن يقوم
تهمهررررم وتررررزودهم مررررن خررررالل المناقشررررة بمعلومررررات ال تترررروفر فرررري المنرررراهج الدراسررررية, ممررررا 

وسرلوكهم وذلرك مرن خرالل حصرة أو  يساعدهم على مواجهة مشكالتهم وتعديل اتجاهراتهم
 .حصتين يوميا  

  باإلرشاد الجمعي حيث يناقو مجموعات من الطلبرة يترراوح عردد أعضرائها  القائدأن يقوم
ما يواجهون من مشاكل مشتركة فيسراعدهم مرن خرالل عردة جلسرات علرى ( 2إلى  0)من 

ؤدي إلرررى نمرررو فهررم جوانرررب تلرررك المشرركالت واقترررراح الحلرررول المناسرربة لهرررا, األمرررر الررذي يررر
قدراتهم ومهاراتهم في مواجهة مشكالتهم فري المسرتقبل وتعرديل اتجاهراتهم وأنمراط سرلوكهم 

. 

  الباحرثبالزيارات المنزلية عند الضرورة وذلك بناء على موعد مسربق وبموافقرة  القائديقوم 
بزيارة ولي األمر فري المنرزل, أو فري مكران عملرش إذا وافرق علرى ذلرك وتعرذرت زيارترش فري 

 .نزلش, وتكون هذه الزيارات ألغراض إرشاديةم

  الباحثوفي القضايا الخطرة عليش القيام بالزيارة دون موافقة. 

  الطلبرررررة فررررري التعررررررف علرررررى ميرررررولهم وقررررردراتهم والتعررررررف علرررررى المهرررررن  القائررررردأن يسررررراعد
 .ومساعدتهم في اتخاذ قرار مهنة المستقبل
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  الجررردد لتهيئرررتهم للتكيرررف مرررع جرررو علرررى وضرررع برنرررامج السرررتقبال الطلبرررة  القائررردأن يعمرررل
 .المدرسة الجديد

 :أدوار ثانوية وتتمثل يف: القسم الثاني
 :في مجالت الاشاطات المدرسيةالمرشد دور  –أ 
العلميرررررة, الثقافيرررررة, االجتماعيرررررة, ) بالتعررررراون مررررع رؤسررررراء األنشرررررطة المختلفررررة  القائرررررديقرررروم * 

عالجية ونمائية للحراالت الفرديرة التري بتوظيف األنشطة المدرسية كأساليب وقائية و ( الصحية
 .يتعامل معها مما يثري الدور المهم الذي تلعبش النشاطات المدرسية في العملية التربوية

علرى إبرراز أهميرة النشراطات  القائردمن خالل اللقاءات الفرديرة والجماعيرة مرع الطلبرة يعمرل * 
ي تكروين توجهرات مهنيرة لرديهم, ممرا المدرسية للطلبة, وتوظيفها في تنمية ميولهم وقدراتهم وف

 .يمهد لعملية اتخاذ القرار في اختيار مهنة المستقبل
عمررل التوجيررش فرري المرردارس االبتدائيررة حيررث يتررولى دورا  إشرررافيا  علررى ي المرشررد التربررو يتررابع * 

 .نشاطاتها ومهماتها
 الباحرررثمرررن خرررالل المالحظرررة و سرررجل  : فـــي مجـــال الخـــدمات الصـــحية  القائـــددور . ب

إلرى الطلبررة الررذين يعرانون مررن مشرركالت جسرمية و صررحية كضررعف  مرشرردالاإلرشرادي يتعرررف 
السررمع و ضررعف البصررر وأمررراض القلررب والرومرراتيزم و ينسررق مررع أعضرراء الهيئررة التدريسرررية 
لمراعاة هذه لحاالت في توزيع أماكن الجلوس في غرفة الصف, و في ممارسة األنشطة التي 

 .يبات الرياضيةتتطلب بذل جهد بدني كالتدر 
يتعررررف علرررى حررراالت األمرررراض المعديرررة و بالتعررراون مرررع اإلدارة و المعلمرررين يجرررري العمرررل * 

 . على عزلها ثم وضع البرامج الوقائية لمواجهة انتشارها
مررع لجرران األنشررطة الثقافيررة و العلميررة و االجتماعيررة و الصررحية فرري المدرسررة  القائرردينسررق * 

 .لصحية و إبراز العادات السيئة في الجلوس و التغذيةلوضع برنامج يتعلق بالتوعية ا
  :في مجلس الضمط المرشددور . ج

المحرال إلرى مجلرس  الباحرثكمستشار لمجلس الضبط حول ظروف ووضع  مرشداليعمل 
 . الضبط حيث تعرض عليش الحالة قبل اتخاذ القرار

 . هداف إرشاديةعلى تطبيق و تطوير بعض االختبارات البسيطة أل مرشدالأن يعمل  .د
التعامل بشكل هادئ و سلس مع أسلوب العقاب البدني والنفسي واللفظري  مرشداليستطيع  .هـ

 .داخل المدرسة
التعامررل بشرركل هررادئ و سررلس مررع شرركاوى الطلبررة حررول أسرراليب الترردريس  مرشررداليسررتطيع  .و

 (  2222عبد ا  عبد المنعم ).  داخل المدرسة
 : املرشد الرتبوي تعد عنها املمارسات التي ينبغي أن يب
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فري المدرسرة حترى ال يعكرس  المرشرد التربرويهناك ممارسرات وأعمرال ينبغري أال يقروم بهرا 
في أذهان الطلبة صورة السلطة المدرسية األمر الذي يهدد جسور الثقة واألمن التي يقتضيها بناء 

 :ومن هذه األعمال الباحثو  المرشدالعالقة اإلرشادية بين 
 .المناوبة -2
 .المراقبة في االمتحانات المدرسية التي يعمل فيها كمرشد تربوي -4

تفقررد الحضررور والغيرراب والتررأخر عنررد الطلبررة, عرردا متابعررة الطلبررة مررن خررالل السررجالت المدرسررية  -0
 .الخاصة بذلك فقط

 .المدرسي  اإلشراف على المقصف -2

 .ام في المدرسةاإلشراف على اللجان التي تناط إليها أعمال المحافظة على الهدوء وانتظ -2

 .توزيع المساعدات المالية أو العينية على الطلبة وجمع الرسوم المدرسية -2

 .اإلشراف على الرحالت المدرسية -2

 .كتابة اإلنذارات والتنبيهات وتوزيعها على الطلبة -2

 .بضبط صف ما أو تهدئتش بسبب تأخر المعلم عن الحصة أو تغيبشالمشرف تكليف  -2

 القائردأثناء الحصة بوجود المعلم, إال إذا تم ذلك بتنسيق بين بزيارة الصف المشرف تكليف  -23
والمعلم المعنى مباشرة بهدف متابعة أحد الطلبة أو مجموعة مرن الطلبرة ومالحظرة سرلوكهم وردود 
أفعررالهم الطبيعيررة فرري الصررف علررى أن يررتم إبررالغ مرردير المدرسررة بالترتيبررات الترري تررم إعرردادها بررين 

 .والمعلم القائد

 .لى جماعات النشاطاإلشراف ع -22

  أساليب اإلرشادي املدرسي
    Directive Counseling:اإلرشاد املباشر : أوالً 

سررهير كامرررل  )ومررات النشررط الررذي يوجررش ويقرردم معل القائرردوهررو إرشرراد موجررش , ممركررز حررول 
, ويعتبر اإلرشاد المباشر من أسهل طرق اإلرشاد على اإلطالق وهو أقرب لعمليرة (  2222: أحمد 

الطريقرة علرى  هحيرث يرتم التركيرز فري هرذ" وليامسرون"ورائرد هرذه الطريقرة هرو  . لتوجيش منها لإلرشاد ا
مررن  القائرردمررن افتررراض مفرراده أن مشرركالت المسترشررد ناجمررة عررن نقررص المعلومررات لرردى  القائررددور 

 يمكرررن أن تسررراعد هرررذه. خرررالل تقرررديم المعلومرررات المختلفرررة والمنظمرررة والمتصرررلة بمشررركلة المسترشرررد 
ومرررن خرررالل اسرررتمرار تقرررديم المعلومرررات الناقصرررة . الطريقرررة المسترشرررد علرررى الرررتخلص مرررن مشررركالتش 
 .للمسترشد يمكن مساعدتش على التكيف والتوافق 

ويمكررن القررول أن اإلرشرراد المباشررر يسررتخدم فرري حالررة الطلررب علررى حررل سررريع للمشرركلة ومررع 
د نشرررات خاصررة تتضررمن معلومررات أصررحاب المشرركالت البسرريطة الواضررحة المعررالم ويقرروم علررى إعرردا

أن ويعـاب علـا هـل  الطريقـة (  2222: محمد جرواد, محمرد الخطيرب )عن المشكلة المراد حلها 
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ال يقرردم حلرروال  فرري  القائررديفرررض رأيررش علررى المسترشررد , إذ يبقررى المسترشررد مسررتمعا  , بررل أن  القائررد
 (   4333: أحمد محمد الزيادي , هشام إبراهيم الخطيب ) . بعض األحيان 

ويعتمررد هررذا األسررلوب علررى االختبررارات الموضرروعية والبيانررات وتتبررع خطرروات محررددة فرري 
 : الوصول إلى تحقيق أهدافش ولش ست خطوات 

 . جمع البيانات والمعلومات الالزمة : التحليل  - 2
 . تلخيص البيانات والمعلومات : التركيب  - 4
 . المسترشد وأسبابها  صياغة المشكلة التي يعرضها: التشخيص   - 0
 . التكهن بالتطور المحتمل للمشكلة : التنبؤ  - 2
 . والمسترشد معا  للوصول إلى حل المشكلة  القائدما يقوم بش : االستشارة  - 2
مسرراعدة المسترشررد للتغلررب علررى المشرركالت الجديرردة أو علررى المشرركلة األصررلية إذا : التتبررع  - 2

 . ظهرت ثانية

     Indirection Counseling: غري املباشر  اإلرشاد: ثانيًا 

سررهير كامررل  )وهررو إرشرراد غيررر موجررش , ممركررز حررول المسترشررد الررذي يكررون فرري دائرررة االهتمررام , 
عطاء فرصة كافية لش للتعبير عن (  2222: أحمد  ويقوم هذا النوو من اإلرشاد على المسترشد وا 

هذه الطريقة لكارل روجرز حيرث تقروم هرذه  نفسش والمساهمة في إيجاد حل مناسب لمشكلتش وتعود
إقامررة عالقررة إرشررادية فرري وسررط منرراخ نفسرري يسرراعد المسترشررد علررى تحقيررق أفضررل )الطريقررة علررى 

وبذلك يهدف اإلرشاد غير المباشر إلى نمو إيجرابي نفسري سروي ( مناخ لنموه النفسي االجتماعي 
يجاد تطابق بين مفهوم الذات الواقعي ومفهوم الذات المر درك والمثرالي وبالترالي يهردف هرذا النروو وا 

ولذلك يفيد هذا النوو من اإلرشاد مع المسترشدين األذكياء . من اإلرشاد على تعبير مفهوم الذات 
وذوي القرردرة علررى التعبيررر اللفظرري فرري حرراالت اإلرشرراد الجمرراعي لحررل مشرركالت أسرررية أو مفهرروم 

  .الذات السالب

  ( 2222: محمد الخطيب / محمد جواد)

, ويتميز بأن مكاسبش  نوكذلك في حل مشكالت الشباب المتوسط الذكاء , الطليقي اللسا
كثيرررة , إذ تعلررم المسترشررد حررل المشرركالت واتخرراذ القرررارات , كمررا يقرروم علررى حررق الفرررد فرري تقريررر 

 : ويعاب عليه مأي اإلرشاد مصيره , 

 . يراعي اإلنسان على حساب العلم -

 . كلة يهمل عملية تشخيص المش -
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ال يقرردم النصررريحة فرري الوقرررت المناسررب, إذ يتررررك  القائرررديشررعر المسترشررد باليرررأس أحيانررا  , ألن  -
 (   4333أحمد محمد الزيادي , هشام إبراهيم الخطيب , . )المسترشد فترة من الزمن  القائد

علرررى أسررراس سرررلوكي يرررتلخص فررري إن  -اإلرشررراد غبرررر المباشرررر  –ويقررروم هرررذا األسرررلوب 
اب وأن هررذه األسررباب إنمررا تتحررد بالطريقررة الترري يرردركها الفرررد نفسررش والعررالم المحرريط بررش للسررلوك أسررب

وأن سررلوك الفرررد ال يتغيررر مررا لررم يغيررر الفرررد مررن نظرتررش لنفسررش ولغيرررة ويكررون هررذا التغييررر انفعاليررا  
 . عقليا  في وقت واحد 

 : مقارنة بني اإلرشاد املباشر وغري املباشر

ونروو مشركلتش , إذ يسرتخدم األسرلوب  درشاد حسب نوو المسترشيعتمد استخدام أسلوب اإل
المباشررر حيثمررا تكررون المعلومررات قليلررة , والسرريما فرري اإلرشرراد المهنرري, فرري حررين يسررتخدم اإلرشرراد 

ويرررى بعررض العلمرراء أن اإلرشرراد . غيررر المباشررر فرري المشرركالت الترري تشررمل الصررراعات النفسررية 
الحررظ أن البنررات يفضررلن اإلرشرراد غيررر المباشررر وهررو أكثررر المباشررر وغيررر المباشررر متكررامالن , وي

  . فاعلية في المواقف األسرية والمسائل الجنسية

  (4333: أحمد محمد الزيادي , هشام إبراهيم الخطيب ) 

 الفرق بني اإلرشاد املباشر وغري املباشر
 اإلرشاد غير المماشر اإلرشاد المماشر

 .  القائدممركز حول  -
 . سبب نقص المعلومات االضطراب ب-
 . المعلومات والحلول  القائديقدم  -
 .المسترشد سلبي ألنش يتلقى المعلومات-
 . بعمل االختبارات والمقاييس  القائديهتم -
 .يقيم نجاح عملية اإلرشاد وسلوك المسترشد  القائد-
 . على الجوانب العقلية في اإلرشاد  القائديركز  -

 . ممركز حول المسترشد  -
االضررررطرابات بسرررربب التنرررراقض بررررين الررررذات المدركررررة  -

 . والمثالية 
 . جلسات إرشادية طويلة  -
 مساعدة المسترشد على إيجاد الحلول بنفسش -
التركيررررررررز عمررررررررا يقولررررررررش المسترشررررررررد وعرررررررردم االهتمررررررررام  -

 . باالختبارات وبالتالي التشخيص غير ضروري
 . المسترشد هو الذي يقيم سلوكش ونجاح اإلرشاد  -
 . على الجوانب االنفعالية الشخصية  القائديركز  -

 Individual Counseling:اإلرشاد الفردي : ثالثًا 
هرررو تطبيرررق عملررري لكرررل إجرررراءات عمليرررة اإلرشررراد مرررع مسررراعدة مسترشرررد واحرررد فقرررط مرررن 
الحاالت ذات المشكالت الخاصة التي يغلب عليها الطابع الفردي , والتي ال يستفاد في حلها من 

, محاولررة مسرراعدتش لحررل مشرركلتش  ةد بررالطرق األخرررى والخاصررة جرردا  كاالنحرافررات الجنسررياإلرشررا
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وجهررا لوجررش فرري جررو ودي يتسررم بالثقررة والتقبررل والتسررامح ومررن خررالل إتبرراو فلسررفة إرشررادية معينررة 
 .(  4332)أمنة زقوت , وآخرون )

  Group Counseling( :اجلمعي ) اإلرشاد اجلماعي : رابعًا 

جماعرات  دد من المسترشدين الذين يحسن أن تتشابش مشكالتهم واضطراباتهم معا  فيهو إرشاد ع
أكثرر حيث يهتم اإلرشراد الجمراعي بالمظراهر والمشراكل العاطفيرة  فصلالصغيرة , كما يحدث في 

  (4333هشام الخطيبأحمد الزيادي , .)من اهتمامش بالجانب المعرفي
  يف اإلرشاد اجلمعي  املرشددور 

مررن خررالل هررذا األسررلوب يقرروم علررى التخطرريط للجلسررات  المرشرردر الررذي يقرروم بررش إن الرردو 
أن يعطري ألفررراد  القائرداإلرشرادية المزمرع القيرام بهرا وكرذا تحديرد الوقرت المالئرم لتنفيرذها , ويفضرل 

الجماعيررة المشرراركين فرري الجلسررة فرصررة الحرروار وتبررادل اخراء بيررنهم وأن ال يحتكررر المناقشررة وأن 
د الجماعة قائدا  من بينهم ليقوم بالتنسيق وتنظيم الحوار ويتراوح عردد األفرراد المشراركين يختار أفرا

 . أفراد ويصل إلى أكثر من ذلك (  23ر  2) من 
   متهيد جللسات اإلرشاد اجلماعي

 . تحديد المشكلة وجمع المعلومات عنها  -2
مالحظررات / المعلمررون /  إدارة المدرسررة) تحديررد الطررالب عررن طريررق بعررض المصررادر مثررل   -4

 ( الخ … / مذكرة الواجبات / استمارة الحاجات اإلرشادية / الطالبي الميدانية  القائد
عقرررد لقررراءات فرديرررة مرررع الطرررالب المعنيرررين لمعرفرررة مررردى رغبرررتهم فررري عرررالج المشررركلة فرديرررا  أو -0

 جماعيا  واالتفاق معهم على موعد الجلسة األولى

مرن  القائردن الجماعة متجانسة عقليا  واجتماعيا  حتى يرتمكن وكما يستحسن أحيانا  أن تكو 
التعامرل مررع جميررع أعضررائها فرري مسررتوى يناسررب الجميرع , ومرردة الجلسررة الجماعيررة تتررراوح مررا بررين 

  . نصف ساعة إلى ساعة تقريبا  
  ـ :ويتم تافيل الجلسات وفقاا لإلجراءات التاليـة 

   اجللسة األوىل
عضررراء المشررراركين , وطررررح أولويرررات المشررركلة والتعررررف علرررى وتتضرررمن التعرررارف برررين األ

  األسباب والدوافع المؤدية إلى وجود المشكلة 
   اجللسة الثانية

عطررراء  اسرررتكمال الجلسرررة األولرررى وعررررض النترررائج المترتبرررة علرررى التمرررادي فررري المشررركلة وا 
 . نزلالمشاركين واجبا  منزليا  متعلقا  بالمشكلة يمكنهم من اإلجابة عليش في الم

  اجللسة الثالثة
للمشرررراركين قبررررل نهايررررة الجلسررررة الثانيررررة ويقترررررح  يمناقشررررة الواجررررب المنزلرررري الررررذي ُأعطرررر

استضررافة أحررد المعنيررين بموضرروو الجلسررة ومناقشررتش مررن قبررل المسترشرردين, ويمكررن عرررض بعررض 
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ليرة فيرش جوانب المشكلة من خالل مشهد تمثيلي يقوم بش المشاركون وبإمكرانهم تبرادل األدوار التمثي
ويطلرررق علرررى هرررذا النررروو بالتمثيرررل النفسررري المسررررحي أو تمثيرررل المشررركالت النفسرررية أو االجتماعيرررة 
ويعتبرررر مررررن أشررررهر أسرررراليب التوجيررررش واإلرشرررراد الجمرررراعي ويترررريح للمشرررراركين فيررررش فرصررررة التنفرررريس 
حبرراطهم  االنفعررالي التلقررائي واالستبصررار الررذاتي بمشرركالتهم للكشررف عررن اتجاهرراتهم وصررراعاتهم وا 
مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التوافق والتفاعل االجتماعي السليم والتعلم من الخبرة االجتماعية 

 .  
  اجللسة الرابعة

وتناقو فيش العوامل المؤدية للتخلص من المشكلة من قبل المشاركين في الجلسة وتصاغ 
الطالبري  القائرد, ويسرتخدم  بمتابعتهرا القائردفيش التوصيات التري يتفرق عليهرا المشراركون لكري يقروم 

بعض الوسائل المناسبة لهذه الجلسرات كتسرجيلها علرى شررائط كاسريت أو شررائط فيرديو ر إن تيسرر 
ذلك ر حيث يمكن إعادة التسجيل أو العرض المرئري للمشراركين لالسرتفادة منرش والرتعلم أو اكتسراب 

دور فيهرررا مرررن ات ومرررا يرررالطالبررري بتررردوين هرررذه الجلسررر مرشررردالعرررادات جديررردة فررري ضررروئش , ويقررروم 
محمرد جرواد ) .لمتابعرة والتقرويم لهرذه الجلسراتسجل خراص للقيرام بردور ا مناقشات ومالحظات في

 . (2222 الخطيب
    ـ :وتشتمل جلسات اإلرشاد اجلماعي على اجلوانب التالية 

كرررالقلق البسررريط والعزلرررة واالنطرررواء والخجرررل والسررررحان والتررردخين أو السرررلوك  -: مشـــاكل افســـية
  ر . اإلدماني 

 كالترررأخر الدراسررري, وتكررررار الرسررروب واإلعرررادة والغيررراب والتسررررب واضرررطراب -: مشـــاكل دراســـية
  العادات الدراسية وصعوبات وبطء التعلم وسوء التكيف الدراسي 

ـــة وأســـرية مثرررل التفكرررك األسرررري النررراجم عرررن انفصرررال الرررزوجين أو طالقهمرررا -:مشـــاكل اجتماعي
ء التوافق المهنري أو اإلصرابة بربعض األمرراض العصررية أو المزمنرة وحاالت الشجار بينهما, وسو 

  الخ … 
  الطالبي أثناء جلسات اإلرشاد اجلمعي   القائدمواقف تتطلب تدخل 

 ر :وعلى سبيل المثال  القائدقد يحدث خالل اإلرشاد الجماعي ما يتطلب تدخل 
سترشردين هرو كربو الفرداء عندما يحدث بطريق مباشر أو غيرر مباشرر أن يكرون أحرد الم.  2

  .الذي تفرغ عليش الجماعة مشاعرها وتزيح تهديداتها 
  .عندما تتالحق أسئلة ومناقشة الجماعة . 4
 الخروج من المشكلة وسرد قصص ومواقف جانبية ال عالقة لها بالموضوو . 0
  .عندما تغتاب الجماعة عضوا  غير موجود. 2
 .الجماعة والعمل اإلرشادي  عندما يهاجم أحد المسترشدين أفكار. 2
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  ؟مىت نفضل استخدام اإلرشاد الفردي على اإلرشاد اجلماعي 
إذا تطلبررت حالررة المسترشررد ومشرركلة انتباهررا  وتركيررزا  شررديدا  ال يترروافر أو يترراح مررن خررالل .  2

  .اإلرشاد الجماعي 
  .دراتعندما يكون موضوو اإلرشاد أو العالج انحرافا  جنسيا  أو إدمانا  للمخ. 4
إذا كرررران المسترشررررد فرررري حالررررة تتطلررررب الترررردخل السررررريع كمررررا هررررو فرررري الحرررراالت الهسررررترية . 0

 . واالكتئابية
عنررردما ال يكرررون لررردى المسترشرررد القررردرة علرررى تكررروين عالقرررات اجتماعيرررة وتنقصرررش مهرررارة .  2

 التفاعل مع اخخرين كما هو في حاالت الفوبيا االجتماعية ر 
 .ماعة ألن مشكلتش على درجة من الخصوصيةعندما يرفض المسترشد الج. 2

ومهما يكن فإن اإلرشاد الفردي والجماعي يهدفان لتحقيق نجراح فري مسراعدة المسترشرد لفهرم ذاترش 
وفيمرا (. 2222 الخطيرب محمرد جرواد)ين أو األقرل اضرطرابا  ويتعامل كال النوعين مع األفراد العادي

 : يلي 
 :ماعي مقارنة بني اإلرشاد الفردي واإلرشاد اجل

 اإلرشاد الجماعي اإلرشاد الفردي
-2الشررك بأنررش فترررة الجلسررة قصرريرة تمتررد بررين -

 .دقيقة  23
 . يتم حل مشكالت أكثر خصوصية -
محترررواة التصرررنع مرررن قبرررل المسترشرررد أو إخفررراء -

 . معلومات 
 القائرردأهميررة العالقررة اإلرشررادية بررين المسترشررد و -
 . 
 . مناسب وسهل  القائددور -
 . خدام كافة النظريات اإلرشادية يمكن است-

الجلسرررررة اإلرشرررررادية أطرررررول نسررررربيا  ويعرررررود ذلرررررك لكبرررررر عررررردد  -
 . المسترشدين مقارنة مع اإلرشاد الفردي 

 . يتم حل مشكالت نفسية عامة -
أكثرررررر طبيعيرررررة باعتبرررررار أن هنررررراك أفرررررراد يعرررررانون مرررررن نفرررررس -

 .المشكلة وبالتالي انخفاض الخجل 
 .لتفاعل مع اخخرين أهمية القوى اإلرشادية وا-
 .أكثر صعوبة  القائددور -
صررررعوبة اسررررتخدام النظريررررة التحليليررررة فرررري اإلرشرررراد الجمرررراعي -

 .والسلوكية أحيانا  وأكثر فعالية نظرية روجرز

 ( : لألطفال ) اإلرشاد عن طريق اللعب : خامسًا 
أنررش يسررتند إلررى  اإلرشرراد باللعررب طريقررة شررائعة االسررتخدام فرري مجررال إرشرراد األطفررال, علررى أسرراس

أسس  نفسية ولش أساليب تتفق مع مرحلة النمو التي يمر بها الطفل وتناسبها, وأنش يفيد في تعلريم 
الطفل وفي تشخيص مشكالتش وفي عالج اضرطرابش السرلوكي,  ويعتمرد أكثرر مرا يعتمرد مرا يسرمى 

ألنرش كالكبرار الرذين بلعب األدوار بحيث يلعب الطفل دورا  معينا  يعبر فيها عن مشاعره ومشركالتش 
ويسرتخدم هرذا األسرلوب مرع األطفرال وخاصرة الصرفوف األوليرة  يمكنهم عمل ذلك بالكالم والتعبير

  .من المرحلة األساسية الدنيا

 ( 4333أحمد محمد الزيادي,هشام إبراهيم الخطيب,)
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 : ويتكون عادة أسلوب اإلرشاد باللعب على عدد من الركائز 
 
 ( : عب غرفة الل)حجر  اللعب -2

حيررررث تكررررون عررررادة فسرررريحة جيرررردة اإلضرررراءة والتهويررررة تحترررروي علررررى العديررررد مررررن األدوات 
واأللعرراب والمجسررمات , وقررد يكررون منهررا أجسررام لطيررور أو قطررع أدوات منزليررة أو أفررالم أو أدوات 

تضم الغرفة لعبا  متنوعة الشكل والحجم والموضوو , وتمثل األشخاص واألشياء الهامة , موسيقية 
 اة األطفال والتي توجد في مجالهم السلوكي , وتعتبر بمثابة مثيرات مدروسة لسلوك الطفلفي حي

ويالحظ أن اللعب واألدوات التي توجد في غرفة اللعب يجب أن تكون غير قابلة للكسر,  
 . وال تكون غالية الثمن 

وقد يستخدم يفضل اختيار فريق اللعبة من أطفال لديهم مشكالت متشابهة  : فريق اللعب  -1
فال من خالل مرآة وجش واحد اللعب الفردي أو الجماعي , إذا كان اللعب حرا  يتم مراقبة األط
 (. 4332:,وآخرون آمنة زقوت )

وخالصة القول إن نجاح اإلرشراد والعرالج باللعرب يتوقرف علرى شخصرية المعرالج وقدرترش علرى أن 
.                                                لمشرفق أو المرتراب أو المتحردييضع نفسش موضرع الطفرل وعلرى أال يقرف موقرف المعررض أو ا

 ( 2222:أعضاء هيئة التدريس ) 
 :اإلرشاد السلوكي : سادسًا 

ويعتبرر مررن أهررم أسراليب التوجيررش واإلرشرراد وخاصرة لكونررش يمثررل إعرادة تعلررم ويمثررل تطبيقررا  
 .المشكالت السلوكية وفي ضبط وتعديل السلوك عمليا  لمبادئ قوانين التعلم ولدورة في معالجة

إرشراد الرتعلم )ويقوم اإلرشاد السلوكي , على أسس نظريرات الرتعلم , ويعررف أحيانرا  باسرم 
ويقوم أيضا  على اعتبار المشكلة وليس اعتبار األسرباب حيرث ينظرر السرلوكيون علرى أن سربب ( 

مررة أخررى  طالي البرد مرن إعرادة االشرترااالضطراب النفسي يعود إلرى اسرتجابة خاطئرة لمثيرر وبالتر
وبالتالي نستطيع القول أن النظرية السلوكية ال . من أجل حدوث استجابة صحيحة لمثير مناسب 

.تأخذ أسباب للمشكلة بعين االعتبار ومن هنا بدأت االنتقادات لهذه الطريقة وعدم نجاحها أيضا  
 (    4332: أمنة زقوت ,  وآخرون )      

 : لخيص أسس اإلرشاد السلوكي فيما يلي ويمكي ت
بما أن السلوك يمكن تكوينش بسهولة يمكن إزالتش من خالل إعادة اإلشراط  أو التعلم ومن  

خرالل وقرف عمليررة التعزيرز للسررلوك الشراذ أي منررع الهرروب فررالفرد الرذي يخرراف الصرعود بالمصررعد 
 . الكهربائي فالتعزيز هنا السماح لش باستخدام الدرج 

 :ئص اإلرشاد السلوكي خصا
 :يمكي تلخيص اإلرشاد السلوكي مالخصائص اآلتية 
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البيئة أساس التعلم وبالتالي فسلوك األفراد مرتعلم فري غالبرش بغرض النظرر عرن طبيعرة السرلوك  -2
 .سوي كان أم مضطرب 

السررلوك الررذي يقرروم بررش الفرررد اسررتجابة لمثيررر صررادر مررن البيئررة فررإذا كانررت االسررتجابة مالئمررة  -4
للمثيرررر المالئرررم كررران السرررلوك سرررويا  , أمرررا إذا كانرررت االسرررتجابة غيرررر مالئمرررة للمثيرررر كررران السرررلوك 

 . مضطربا  
زيادة السلوك المضطرب وتكراره يكون لدى الفرد في حالة األعراض النفسي المكونرة للمررض  -0

 النفسي 
ستجابة صحيحة يمكن إعادة اإلشراط مرة أخرى للسيطرة على السلوك المضطرب من خالل ا -2

 (   4332: أمنة زقوت , وآخرون )                               . للمثير المناسب 
 : إجراءات اإلرشاد السلوكي 

هنالرررك إجرررراءات محرررددة ومنظمرررة تتبرررع فررري عمليرررة اإلرشررراد السرررلوكي فررري تعرررديل السرررلوك 
 : المشكل وتتلخص هذه اإلجراءات فيما يلي 

وهرذا يتضرمن التعررف علرى الظرروف البيئيرة : لمراد تعديله أو تيييـر تحديد السلو  المشكل ا -1
التي حدثت فيها المشكل ومن ثم صياغة السلوك المشكل صياغة سلوكية محددة مثل يقضم أنور 

قرررد يتضرررمن ذلرررك تحديرررد رسرررم بيررراني يوضرررح سرررير السرررلوك . دقيقرررة  22أظرررافره خمرررس مررررات كرررل 
وربما يتم . لمالحظة يجب أن تكون موضوعية محددة وهنا أيضا  يجب أن نتذكر بأن ا. المشكل 

 . االستعانة بالوالدين أو أصدقاء الطفل والمعلمين 
ــرات والمواقــف التــي يحــدث فيهــا الســلو  المشــكل  -1 ــد الظــروف والخم وهنررا يررتم رصررد  :تحدي

 . وتسجيل الظروف البيئية المختلفة المحيطة بالسلوك المشكل سواء في المدرسة أو البيت 
وهنررا يجررب بحررث الظررروف الترري  تحديــد العوامــل المســاعد  علــا اســتمرار الســلو  المشــكل -3

تحدث بها أو خاللها الحالة السلوكية المشكلة ومراذا يكرون تصررف الوالردين أو المحيطرين تجاههرا 
فمررثال  االبتسررامة للطفررل عنررد وضررع إصرربعش فرري فمررش تعتبررر تعزيررزا  لهررذه المشرركلة ومحاولررة منررع . 

 . ل إلصبعش في فمش بالقوة أيضا  يعتبر نوعا  من الثواب لش وضع الطف
فبعررد التعرررف علررى المشرركلة : اختيــار الظــروف التــي يمكــي تعــديلها أو تيييرهــا أو ضــمطها  -4

السررلوكية والظررروف البيئيررة المرافقررة لهررا يررتم التعرررف علررى الطريقررة أو األسررلوب الررذي يمكررن مررن 
لألسررلوب الفعررال الطريقررة المناسرربة لررذلك  القائررديررتم باختيررار  خاللررش تعررديل المشرركلة السررلوكية وهررذا

 . ربما يكون للمالحظات دور كبير في ذلك 
وهنا البد للمرشد من عمل تقيريم مالئرم الختيرار : إعداد جدول التعديل أو التييير أو الضمط  -5

مسترشررد خطرروات مالئمررة لتنفيررذ برنررامج عمررل إرشررادي مررع مشرركلة المسترشررد بمررا يضررمن تخلررص ال
 .من مشكلتش في ظروف سهلة ومناسبة 
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المحردد ومحاولرة تقيريم كرل خطروة علرى تافيل خطة التعديل أو التييير ضمي الجدول الزماـي  -6
 (.  4332, عايدة صالح , أنور البنا )حدة ومعرفش مدى نجاحها والصعوبات التي تواجهها 

 : يهدف إلااإلرشاد الديني واألخالقي  -سابعا 

 .القيم اإليجابية النابعة من تعليم الدين اإلسالمي  باحثالإكساب  -2
 .العمل على تكوين الشخصية المسلمة -4
تحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي بالعمل بمكارم األخرالق الرذي هرو جروهر اإلسرالم  -0

 .في جميع نواحيش 
 .غرس اخداب التي تزين أخالق المسلم  -2
 .الفاسدة  البعد عن الرذائل والشرور واألخالقيات -2

 :ممهام اإلرشاد الدياي واألخالقي معد  أساليب مختلفة ماها  القائديقوم 

المشرراركة والتنسرريق مررع معلمرري التربيررة اإلسررالمية فرري نشرراطها الرامرري إلررى تعزيررز األخررالق  -2
اإلسررررالمية الحميرررردة وأداء الواجبررررات كالمحافظررررة علررررى الصررررالة وطاعررررة الوالرررردين والصرررردق 

 . الخ…واألمانة والبّر 
تنظرريم النرردوات والمحاضرررات الترري ترردعو لهررا المدرسررة بحضررور الطررالب والمعلمررين وأوليرراء  -2

 .األمور والمجتمع المحلي ودعوة المختصين للمشاركة فيها

 .تفعيل اإلذاعة المدرسية والصحف الحائطية وما بها من نشاط يومي مستمر   -3

 .اإلسالمية  اإلفادة من الرحالت والزيارات لألماكن الدينية والمعالم -4

تطويررع جميررع مررواد التربيررة اإلسررالمية وغيرهررا فرري تعزيررز وغرررس المفرراهيم اإلسررالمية الترري   -5
 .تحث على الفضائل ومكارم الخالق 

 .إعداد النشرات الهادفة التي تحث على التمسك باألخالق الحسنة ونبذ الرذيلة  -6

معنويررة لتشررجيعهم علررى تكررريم الطلبررة المثرراليين ذوي السررلوك الحسررن ووضررع حرروافز ماديررة و  -7
 .االلتزام باألخالق اإلسالمية 

هادفرة تحرث علرى القريم حصرص التوجيرش الجمعري ومناقشرة موضروعات أثنراء  ةمتابعة الطلب -8
 (. 4332, عايدة صالح , أنور البنا ) .اإلسالمية واألخالق الفاضلة 

 : وهاا  معالم وأسس لإلرشاد الدياي مي أهمها 
عررادة الحررق ألصررحابش , وقررد بررين لنررا ا  سرربحانش وتعررالى : قــرار فيــه العتــراف مالــلاب واإل -1 وا 

ن لررم تغفررر لنررا وترحمنررا لنكررون :" اعتررراف آدم وحررواء بخطئهمررا , فقررال تعررالى  ربنررا ظلمنررا أنفسررنا وا 
 " . من الخاسرين 
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يرث قرال ألن التوبة تعيد للفرد الراحة النفسية , وتشعره بالتفراؤل , ح: ومي ثم التومة إلا اهلل  -1
 " التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لش" رسول ا  صلى ا  عليش وسلم 

 " . إن ا  يحب التوابين ويحب المتطهرين :"وقال تعالى 
بحيرررث يفهرررم الفررررد نفسرررش واخخررررين , مرررن خيرررر وشرررر , وتقبرررل المثرررل والقررريم : والستمصـــار  -3

 " . سان على نفسش بصيرة بل اإلن: " األخالقية , قال تعال 
وعدم العودة إليها وتكروين الضرمير الحري كرقيرب علرى السرلوك لتعزيرز : والتعلم مي األخطاء  -4

بعاد غير السوي , وبهذا يطمئن الفرد , قال تعرالى يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي   : " السوي منش , وا 

 " . إىل ربك راضية مرضية فادخل  يف عبادي وادخل  جنيت
ألن ذلك تخلريص مرن العرذاب : والدعاء إلا اهلل والطلب ماه الميفر  والرحمة والتضرع إليه  -5

عطرراء األمررل الررذي يررريح الضررمير والررنفس , قررال تعررالى وإذا سييالك عبييادي عيي  فيي     : " واخالم , وا 

 " .  قريب أجيب دعوة الداع  إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا ب  لعلهم يرشدون
مرن لرزم االسرتغفار جعرل ا  لرش :" قال رسول ا  صلى ا  عليرش وسرلم : يفار إلا اهلل والست -6

وقرال ربكرم " وقرال تعرالى " . من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقش من حيرث ال يحتسرب 
 " . استغفروا ربكم إنش كان غفارا  :"وقال تعالى " . ادعوني استجب لكم 

مفتاح الفرج , وعرون نفسري يقري اإلنسران مرن المصرائب , قرال  ألن الصبر: ومي ثم الصمر  -9
 " . يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصالة إن ا  مع الصابرين " تعالى 

ألن برش طمأنينرة لإلنسران خاصرة إذا فروض أمرره إلرى ا  , وآمرن : ومي ثم التوكـل علـا اهلل  -0
 " . فهو حسبش  ومن يتوكل على ا :" بقضائش لقولش تعالى 

وهكذا نرى أن اإلرشاد الديني يعيد اإلنسان إلى رشده , ويزيل عنرش االضرطراب النفسري ,  
 (. 4332:أنور البنا , عايدة صالح)ويعيد إليش الثقة بالنفس والطمأنينة 

 :اإلرشاد الرتبوي -ثامنا 
وترروفير الظررروف ونقررل الثقافررة , المدرسررة هرري المؤسسررة التربويررة الترري تقرروم بعمليررة التربيررة

وهري المسرئولة عرن النمرو النفسري السروي والنشرأة . المناسبة لنمو جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا
وهرري المسررؤولية عررن تقررديم الرعايررة . االجتماعيررة السررليمة وترردعيم الصررحة النفسررية لرردى الدارسررين

 . لنفس والتوافق النفسيالنفسية لهم واالنتقال بهم من االعتماد على الغير إلى االعتماد على ا
 : أهداف اإلرشاد الترموي

 . التعرف على المشكالت التي يعاني منها الطلبة وتحديدها - 2
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الوصول إلى طرق ووسائل ناجحة للحد من تأثير هذه المشكالت على سيرة العملية التربوية  - 4
 . بالنسبة للطلبة

خرررالل معرفرررة الطلبرررة وفهرررم سرررلوكهم  وذلرررك مرررن, تحقيرررق نجررراح كبيرررر فررري العمليرررة التعليميرررة - 0
 . ومساعدتهم في األخبار السليمة للنوو الدراسة السليمة ومناهجها

 . مساعدة الطلبة على التكيف داخل البناء المدرسي مع المناهج الدراسية  - 2
 . زيادة إقبال الطلبة على عملية التعلم  - 2
 . مل معهازيادة الثقة بالنفس ومعرفة حدود الذات والتعا  - 2
التطلررع المسررتقبلي والتخطرريط لمسررتقبل التربرروي للطلبررة مررن ضرروء دراسررة الماضرري والحاضررر   - 2

 .ورسم الخطة للمستقبل التربوي, التربوي
 :اإلرشاد النفسي -تاسعا 

يهدف إلى تقديم المساعدة النفسية الالزمة للطالب وخصوصا  ذوي الحاالت الخاصة من 
وقدراتش واستعداداتش وميولرش  الباحثاشرة والتي تتركز على فهم شخصية خالل الرعاية النفسية المب

وتبصريره بمرحلررة النمررو الترري يمررر بهررا ومتطلباتهررا النفسررية والجسررمية واالجتماعيررة ومسرراعدتش علررى 
 .التغلب على حل مشكالتش 

 : فريق اإلرشاد الافسي 
 : المدير - 1

علررررى خدماتررررش والتنسرررريق بررررين برنررررامج  ويتمثررررل دوره فرررري إدارة برنررررامج اإلرشرررراد واإلشررررراف
 . اإلرشاد والبرنامج التربوي العام

 :  مرشدال – 1
عرررداد وسرررائل اإلرشررراد والقيرررام , ويرررتلخص دوره فررري القيرررادة المتخصصرررة لفريرررق اإلرشررراد وا 

وهرررو الرررذي يقررروم بإعرررداد الطرررالب بالمعلومرررات المتعلقرررة برررالفرص . بعمليرررة اإلرشررراد وتقرررديم خدماترررش
ومسرراعدتهم علررى حررل , تررأمين المعلومررات الخاصررة بتالميررذهم ىدة المتعلمررين علررومسرراع, التربويررة

معرردا إعررداد تربويررا حترررى مرشررد ال-ويحسررن أن يكرررون المرردرس, المشرركالت الترري تخررتص بالتالميررذ
 [. القائد-المربي]يطلق عليش اسم 

 : المعالج الافسي - 3
 . ض النفسيةويتلخص دوره في تشخيص وعالج االضطرابات والمشكالت واألمرا

ويخررتص برإجراء الفحرص والقيراس النفسرري واالختصراص بطررق معينررة :  األخصـائي الافسـي - 2
رشررراد بعرررض الفئرررات الخاصرررة, اإلرشررراد باللعرررب: مثرررل ويحسرررن أن يكرررون األخصرررائي النفسررري , وا 

 . وأن يكون معدا إعدادا تربويا حتى يطلق عليش اسم المربي النفسي[ أخصائي نفسي مدرسي]
Vance and Volsky : 1962 ) ) 
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 : الطميب - 5
, والعررالج الجسررمي الررالزم, ويررتلخص دوره فرري إجررراء الفحررص العررام الررالزم لعمليررة اإلرشرراد

 . واتخاذ اإلجراءات الطبية الالزمة في حاالت الفئات الخاصة, وتناول حاالت الطوارئ
 : األخصائي الجتماعي - 6

والعمرررررل مرررررع الوالررررردين واالتصرررررال , يويعمرررررل فررررري إجرررررراء المقرررررابالت والبحرررررث االجتمررررراع
والمشرررراركة فرررري اإلرشرررراد , وتقررررديم الخرررردمات االجتماعيررررة المتخصصررررة, بالمؤسسررررات االجتماعيررررة

 . الجماعي
 : الوالداي - 9

وتزويرد األخصرائيين , النفسي مرن حيرث رعايرة النمرو النفسري السرليم مرشدالويتعاونان مع 
والمشرراركة فرري خرردمات اإلرشرراد , ن مررع فريررق اإلرشررادوالتعرراو , بالمعلومررات الالزمررة لعمليررة اإلرشرراد

 . الجماعي
 : المسترشد - 0

وتزويرررد المسرررئولين بالمعلومرررات الصرررحيحة , ويتحررردد دوره فررري إقبالرررش علرررى عمليرررة اإلرشررراد
واإليجابية في اتخاذ القررارات , واالستفادة من  خدمات اإلرشاد, والتعاون أثناء الجلسات اإلرشادية

 .اركة في تقييم برنامج اإلرشادوالمش, وتنفيذها
 : الخدمات التي تحقق أهداف اإلرشاد الافسي 

توعية الطالب بطبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بها من الناحية النفسية والفسيولوجية  - 2
على تحقيق التوافق النفسي والتكيف السوي  الباحثواالجتماعية ومتطلبات تلك المرحلة بما يعين 

 . التفاعل اإليجابي مع اخخرين مع ذاتش و 
وتعديلررش وتقويمررش والررذي  الباحررثرعايررة الجوانررب السررلوكية للطررالب مررن خررالل رعايررة سررلوك  - 4

يهردف إلررى تحديررد الممارسرات السررلوكية للطررالب وتعزيرز الجوانررب اإليجابيررة فيهرا بمررا ينمرري قرردرات 
طفرراء الممارسرات السررلوكية غيررر الم الباحرث  الباحررثرغوبررة بمرا يقررّوم شخصررية واتجاهاتررش وميولررش وا 

ويجعلرش أكثرر توافقرا  مررع ذاترش وأعمرق استبصررارا  بهرا بمرا يمتلكررش مرن قردرات وبمررا يحقرق بنراء سررلوك 
 . إيجابي لديش 

دراسرررررة حررررراالت الطرررررالب ذوي الصرررررعوبات الخاصرررررة واإلعاقرررررات البسررررريطة ورصرررررد حررررراالت  - 0
برررررين الطرررررالب ومرررررا يصررررراحب االضرررررطراب االنفعرررررالي مثرررررل الخررررروف بمختلرررررف نوعياترررررش ودرجاترررررش 

االضرررطرابات االنفعاليرررة مرررن ضرررعف الثقرررة برررالنفس واضرررطراب الكرررالم والحساسرررية الزائررردة وسرررهولة 
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االسرررتثارة ومتابعرررة حررراالتهم بالتعررراون مرررع إدارة المدرسرررة والمعلمرررين وأوليررراء أمرررور الطرررالب بهررردف 
 . تحقيق الصحة النفسية للطالب داخل المدرسة وخارجها 

ا الطررالب داخررل المدرسررة ودراسررتها واسررتثمار جهررود اللجرران والمجررالس بهررا فرري متابعررة قضرراي - 2
 .  الباحثمعالجة تلك القضايا بما يحقق رعاية تقويم سلوك 

اكتشرراف مواهررب وقرردرات واسررتعدادات وميررول واتجاهررات الطررالب ورعايتهررا بمررا يتناسررب مررع  - 2
ف هررذه الجوانررب لتحقيررق النمررو أعمررارهم مررن خررالل تقررديم خرردمات إرشررادية تسرراعدهم علررى اكتشررا

 ( 4334وزارة التربية والتعليم  ) . السوي معرفيا  ونفسيا  واجتماعيا  

 : اإلرشاد االجتماعي  -عاشرا 
وتهدف خدمات اإلرشراد االجتمراعي إلرى تحقيرق الردور الرذي تقروم برش التنشرئة االجتماعيرة 

ومررن األسرراليب الترري يسررتخدمها  علررى االتجاهررات االجتماعيررة اإليجابيررة الباحررثمررن خررالل تعويررد 
حرررث الطرررالب علرررى العمرررل الجمررراعي والتنرررافس الشرررريف وبرررث روح : فررري هرررذا المجرررال مثرررل القائرررد

األخوة اإلسالمية والكرامة اإلنسانية في نفوس الطالب من خرالل التعراون مرع مشررف النشراط فري 
 .المدرسة 

 ( 2222: سهير كامل  أحمد ) 

 : اإلرشاد الوقائي -احلادي عشر 
يهرررردف إلررررى توعيررررة وتبصررررير الطررررالب حررررول اخثررررار والنتررررائج الدينيررررة والصررررحية والنفسررررية 
واالجتماعيررة الترري قررد تترتررب علررى بعررض الممارسررات السررلبية والعمررل علررى إزالررة أسرربابها وترردريب 

وتنميررة قناعتررش الذاتيررة والحفرراظ علررى مقوماتررش الدينيررة والخلقيررة والشخصررية بمررا يقرريهم مررن  الباحررث
 .في كثير من اخفات والشرور الوقوو 

 :ولل  في ضوء اآلتي 
 .استثمار موضوعات المناهج الدراسية في التوعية الصحية والنفسية واالجتماعية - 2
 .التوعية بأضرار التدخين  -4
 .التوعية بأضرار المسكرات والمخدرات وما يدخل في حكمها كشم المواد الطيارة والمنشطات  -0
( الرخ… النظافة الشخصية  -اإلفطار اليومي مبكرا   –التغذية السليمة )ي نشر الوعي الصح -2
. 
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التوعيررة بمخرراطر التقليررد األعمررى لرربعض العررادات والتقاليررد الدخيلررة علررى مجتمعنررا اإلسررالمي  -2
مثرل قصرات الشرعر وارتررداء المالبرس الغربيرة والكلمررات البذيئرة واألفكرار الهدامررة التري تبثهرا بعررض 

 … ت والمجالت الصحف والقنوا
 .تبصير الطالب بأضرار الرفقة السيئة  -2
 .التوعية بأهمية المحافظة على المرافق العامة والممتلكات الخاصة  -2
 .التوعية األمنية والسالمة المرورية  -2
 .ترشيد استهالك الماء والكهرباء  -2

 سررررررراءة إلررررررريهم تكثيرررررررف الجهرررررررود فررررررري الحرررررررد مرررررررن إيرررررررذاء األطفرررررررال أو اإلهمرررررررال لهرررررررم أو اإل -23
 .خطورة حمل السالح  -22

 :اإلرشاد التعليمي واملهني  -الثاني عشر 
يعرررد اإلرشررراد المهنررري والتعليمررري مرررن الخررردمات اإلرشرررادية الرئيسرررية ذات االرتبررراط الفعرررال 

علرررى اختيرررار المجرررال العلمررري والعملررري الرررذي  الباحرررثبمتطلبرررات الفررررد والمجتمرررع بحيرررث تسررراعده 
عداداتش وقدراتش وموازنتها بطموحاتش ورغباتش لتحقيق أهداف سليمة وواقعية يتناسب مع طاقاتش واست

. 
برالفرص التعليميرة والمهنيرة  الباحرثويهدف إلرى تحقيرق التكيرف التربروي للطالرب وتبصرير 

المتاحرة واحتيراج المجتمررع فري ضرروء خطرط التنميررة التري تضررعها الدولرة وتكرروين اتجاهرات إيجابيررة 
ثارة اهتماماتهم بالمجاالت العلميرة والتقنيرة والفنيرة ومسراعدتهم علرى  نحو بعض المهن واألعمال وا 

تحقيرررق أعلرررى درجرررات التوافرررق النفسررري والتربررروي مرررع بيئررراتهم ومجررراالتهم التعليميرررة والعمليرررة التررري 
 . يلتحقون بها 

 (.4332:أنور البنا , عايدة صالح)
 :خدمات اإلرشاد التعليمي والمهاي 

لكليرررات والمعاهرررد وغيرهرررا للحصرررول علرررى مرررا يتررروفر لرررديها مرررن نشررررات مراسرررلة الجامعرررات وا - 2
 . ومطويات وكتيبات لتعريف الطالب بها 

إعرررداد حقيبرررة مهنيرررة تشرررتمل علرررى أحررردث مرررا يتررروفر مرررن نشررررات ومطويرررات وكتيبرررات وأفرررالم  - 4
 .وأشرطة تعريفية عن المجاالت التعليمية والمهنية 
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ة بررين الطررالب مررن خررالل النشرررات والمطويررات واللوحررات نشررر المعلومررات التعليميررة والمهنيرر - 0
 . الخ …
تنظرريم اللقرراءات والنرردوات والمحاضرررات وورو العمررل إلبررراز أهميررة االختيررار السررليم للمجررال   - 2

 . وميولش وحاجة المجتمع  الباحثأو المهنة المستهدفة بما يتناسب وقدرات 
 . لثاني من كل عام دراسي تنفيذ حصص توجيش مهني في الفصل الدراسي ا  - 2
 .توجيش الطالب نحو التخصصات في المرحلة الثانوية وفقا  لميولهم واتجاهاتهم واستعداداتهم - 2

 .جامعات والمدارس ومراكز التدريبتنظيم زيارات إرشادية للطالب إلى المعاهد والكليات وال - 2
 ( 4334: وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ) 

 االت اإلرشاد املدرسيميادين وجم

  ميادين اإلرشاد املدرسيميادين اإلرشاد املدرسي  ––أوال أوال 
  ::التوجيه واإلرشاد المدرسي التوجيه واإلرشاد المدرسي   --  11

فرري رسررم وتحديررد خططررش وبرامجررش التربويررة والتعليميررة الترري  الباحررثيهرردف إلررى مسرراعدة           
ت تتناسب مع إمكانياتش واستعداداتش وقدراتش واهتماماترش وأهدافرش وطموحاترش والتعامرل معرش المشركال

إلرى  القائردالدراسية التري قرد تعترضرش مثرل الترأخر الدراسري وبرطء الرتعلم وصرعوباتش, بحيرث يسرعى 
 .تقديم الخدمات اإلرشادية المناسبة والرعاية التربوية الجيدة للطالب 

  ::التوجيه واإلرشاد الجتماعي التوجيه واإلرشاد الجتماعي   ––  11
قترش برالمجتمع ومسراعدتش يهتم هذا الميدان بالنمو والتنشئة االجتماعيرة السرليمة للطالرب وعال      

 .على تحقيق التوافق مع نفسش ومع اخخرين في األسرة والمدرسة والبيئة االجتماعية 
  ::التوجيه واإلرشاد الافسي التوجيه واإلرشاد الافسي   ––  33

يهدف إلى تقديم المساعدة النفسية الالزمة للطالب وخصوصا ذوي الحاالت الخاصة مرن                 
وقدراتش واستعداداتش وميولرش  الباحثعلى فهم شخصية  خالل الرعاية النفسية المباشرة والتي تتركز

وتبصريره بمرحلررة النمررو الترري يمررر بهررا ومتطلباتهررا النفسررية والجسررمية واالجتماعيررة ومسرراعدتش علررى 
  .التغلب على حل مشكالتش 

  
  ::التوجيه واإلرشاد الوقائي التوجيه واإلرشاد الوقائي   --  44

لمشركالت سرواء كانرت يهدف إلى توعية وتبصير الطالب ووقايتهم من الوقوو في بعض ا                
صررحية أو نفسررية أو اجتماعيررة , والترري قررد تترتررب علررى بعررض الممارسررات السررلبية , والعمررل علررى 
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وتنميررة قناعتررش الذاتيررة , والحفرراظ علررى مقوماتررش الدينيررة والخلقيررة  الباحررثإزالررة أسرربابها , وترردريب 
 .والشخصية 

  ::التوجيه واإلرشاد التعليمي والمهاي التوجيه واإلرشاد التعليمي والمهاي   --  55
على اختيار المجال العلمي والعملي الذي يتناسب مرع طاقاترش  الباحثية مساعدة هو عمل                

 .واستعداداتش وقدراتش وموازنتها بطموحاتش ورغباتش لتحقيق أهداف سليمة وواقعية 
برالفرص التعليميرة والمهنيرة  الباحرثويهدف إلرى تحقيرق التكيرف التربروي للطالرب وتبصرير                 

ع فري ضرروء خطرط التنميررة التري تضررعها الدولرة وتكرروين اتجاهرات إيجابيررة المتاحرة واحتيراج المجتمرر
ثارة اهتماماتهم بالمجاالت العلمية والنفسية والفنية ومساعدتهم علرى  نحو بعض المهن واألعمال وا 
تحقيرررق أعلرررى درجرررات التوافرررق النفسررري والتربررروي مرررع بيئررراتهم ومجررراالتهم التعليميرررة والعمليرررة التررري 

 (  4332اللطيف دبور  , عبد الحكيم الصافي , عبد)  يلتحقون بها 

  جماالت اإلرشاد املدرسيجماالت اإلرشاد املدرسي  --ثانيا ثانيا 

 : الجااب اإلاشائي والتاموي ويتمثل في   --  11
تاحة الفرص إلشراك أكبر عدد  - تنظيم الحياة االجتماعية للطالب من خالل جماعات مدرسية وا 

 .من الطالب فيها مما يكشف وينمي مواهبهم وميولهم وقدراتهم 
 .تنظيم الخدمات الجماعية الالزمة لنمو الطالب جسميا  ونفسيا  وعقليا  واجتماعيا   -
تنمية المواهب والميول والقدرات وتشجيع الطالب علرى ممارسرة ألروان الهوايرات المختلفرة داخرل  -

 .المدرسة وخارجها 
 :الجااب الوقائي ويتمثـل في  - 1

ة الظروف واألوضاو االجتماعية واالنفعالية التي قد مجموعة الجهود التي تبذل لدراسة ومعالج
هم على رتؤثر على الطالب تأثيرا  سلبيا  بما يؤدي إلى وقايتهم من أسباب االنحراف , ومعاونت

.تجنب الصعوبات والمشكالت   
:الجانب العالجي ويتمثل في  - 3  

م المختلفة مجموعة الجهود والخدمات التي تبذل لمساعدة الطالب على حل مشكالته 
 .والتي قد تعوق نموهم وإلفادتهم من الحياة المدرسية كاملة 

مع  المرشد التربويهذا ويتطلب العمل في إطار الجوانب الثالث السابقة أن يتعامل  
 :في المجاالت التالية  الباحث

  ::مجال العمل مع الحالت الفردية مجال العمل مع الحالت الفردية : : أولا أولا 
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ماعية والمدرسية والصرحية واالقتصرادية ويتضمن تناول حاالت الطالب السلوكية واالجت 
بهرررردف تهيئررررة ظررررروف مالئمررررة تسرررراعدهم علررررى التوافررررق االجتمرررراعي وتقرررربلهم للخبرررررة التعليميررررة .. 

 ومواجهة كل ما يعترض تحقيق هذا الهدف من خالل برامج وقائية وتنموية وعالجية 
  ::مجال العمل مع الجماعـات مجال العمل مع الجماعـات : : ثااياا ثااياا 

تاحرررة الفرررص إلشرررراك أكبررر عررردد مرررن ويتضررمن تكررروين الجماعررات المدرسررري ة المنوعررة وا 
الطررالب فيهررا واإلشررراف علررى الجماعررات ذات الطررابع االجتمرراعي , والعمررل علررى إيجرراد نرروو مررن 
التفاعررل البنررراء برررين أفرررراد الوسرررط المدرسررري مرررن خررالل هرررذه الجماعرررات بمرررا يكفرررل تنميرررة شخصرررية 

مدرسة بالبيئة المحيطة بها مرن ناحيرة وتعديل سلوكش من ناحية , وبما يساعد على ربط ال الباحث
 .أخرى 

  ::مجال العمل مع المجتمع مجال العمل مع المجتمع : : ثالثاا ثالثاا 
ويتنرراول العمررل مررع التنظيمررات المدرسررية لمسررراعدتها علررى تحقيررق أهرردافها المرجرروة بمرررا  

يجاد صرالت قويرة برين الطرالب وبيئرتهم  يساعد على ربط الطالب بالمدرسة والمجتمع المحلي , وا 
تاحة الفرص لهم ل مواجهة المواقف الحقيقية في الحياة العامة التي تصقل شخصرياتهم وتسراهم , وا 

عدادهم بما يعود على المجتمع بالرفاهية المرجوة   .في تنشئتهم وا 
وينبغي مراعاة أن العمل االجتماعي بالمدرسة في المجاالت الثالث السابقة يتطلرب القيام         

 قع واالحتياجات الفعلية, كماببعض الدراسات والبحوث للتعرف على الوا
دارية   يتطلب التخطيط االستراتيجي والمتابعة   .وعمليات تنظيمية وا 

دارة المدرسة مع   في عمليرة اإلرشراد  المرشد التربويويجب أن تتعاون الهيئة التدريسية وا 
رشررد المللمسرراعدة فرري التوصررل لحلررول المشرركالت الترري تررؤثر سررلبا علررى العمليررة التعليميررة , ويقرروم 

 .في المدرسة بدوره في التوجيش واإلرشاد في المجاالت التاليةالتربوي
 ( 22 - 22,  2222: عبد ا  عبد المنعم )  

 :مشكالت الاظام  –أ 
يتعرررض بعررض التالميررذ إلررى كثيررر مررن مشرراكل النظررام , فتحرردث صررراعات وسررلوكيات  

ية والصررفية , وحرردوث حرراالت غيررر سرروية لرردى الرربعض مررنهم , ومنهررا مخالفررات التعليمررات المدرسرر
دارة المدرسة, وقرد  الغو في االمتحانات والسلوك االجتماعي غير السوي مع زمالئهم ومعلميهم وا 

 .تقود تلك المشاكل إلى عدم التكيف المدرسي فينتج عنها التسرب من المدرسة 
 :مشكالت التحصيل الدراسي  –ب 
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لرردى أغلررب التالميررذ فرري مدارسررنا برررزت مشرركلة ترردني التحصرريل الدراسرري بشرركل حرراد ,  
نظرا للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية الصعبة التي تعررض لهرا المجتمرع الفلسرطيني , 
طيلرررة فتررررة االحرررتالل اإلسررررائيلي , وأصررربحت هرررذه الظررراهرة تثيرررر القلرررق وتشررركل تحرررديا كبيررررا جررردا 

 .للتربويين 
 :مشكالت المتفوقيي ومتداي التحصيل  –ج 
 :لتالميذ حسب نموهم ومستوى تحصيلهم إلى ثالث فئات هم يصنف ا 
 .من مجموو التالميذ % 22األفراد المتوسطون في مستوى تحصيلهم وتشكل هذه الفئة  – 2
 .من مجموو التالميذ % 22األفراد المتفوقون دراسيا , وتشكل هذه الفئة  – 4
 .وو التالميذ من مجم% 22األفراد متدنو التحصيل , وتشكل هذه الفئة  – 0

لرررذا (  224نمرررر,العصرررام عزيرررز سمارة,)وحيرررث أن المنررراهج تصرررمم فررري الغالرررب للفئرررة المتوسرررطة
فالخبرات التي تقدمها تلك المناهج تكون أقل من قردرات المتفروقين الرذين يجبررون علرى السرير مرع 

ل فتكرون خبررات الطلبة المتوسطين , مما يشعرهم بالملل والعزلة والقلق , أما الفئة متدنية التحصي
المنرراهج أعلررى مررن مسررتواهم , فررال يسرررتطيعون متابعررة الدراسررة بسررهولة , وتبرررز لررديهم مشررركالت 

ومرن . التخلف الدراسري , وقرد يتررك بعضرهم المدرسرة بعرد الصرف الخرامس أو السرادس األساسري 
تحصريل , االجتماعي والنفسي لمسراعدة الطلبرة المتفروقين ومتردني ال القائدهنا يأتي دور المدرس و 

وذلررك بترروفير خبرررات إضررافية لهررم تناسررب قرردراتهم , وتعمررل علررى التخفيررف مررن مشرراكل التحصرريل 
 ( 224نمر,العزيز سمارة, عصام )              .الدراسي لكلتا الفئتين 

 :مشكلة اختيار اوع الدراسة والتخصص  –د 
دراسررتهم, كانتهرراء  تبرررز هررذه المشرركلة لرردى الطلبررة الررذين ينهررون المراحررل االنتقاليررة مررن 

وهنرا . مرحلة التعليم األساسري والتوجرش نحرو التعلريم المهنري أو األكراديمي بفرعيرش العلمري واألدبري 
يدخل التلميذ في صراعات نفسرية الختيرار نروو الدراسرة والتخصرص , وعرادة يكرون االختيرار غيرر 

مررن األحيرران ال يتعرررف  وفرري كثيررر. مناسررب لقدراتررش وميولررش , وقررد يكررون مبنيررا علررى رغبررة والديررش 
ولرذلك البرد . متهرا لرش , ومردى قدرترش علرى االسرتمرار فيهرا ميذ على مستقبل تلك الدراسة ومالءالتل

أن يكون للمرشد دور كبير فري مسراعدة التالميرذ علرى اختيرار نروو التخصرص المناسرب لرش حسرب 
مكاناتش   .قدرتش واهتماماتش وا 

 :مشكالت التكيف الجتماعي  -هـ 
 :للمرشد أن يسهم في توفير الجو المدرسي المناسب عن طريق يمكن  
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تنظرريم أنشررطة رياضررية وأعمررال فنيررة ورحررالت تسررهم فرري تنميررة المواهررب والمهررارات الحركيررة  – 2
 .والتواصل الفكري واالجتماعي 

تشررجيع التفاعررل االجتمرراعي بررين التلميررذ وزمالئررش مررن جهررة وبررين التلميررذ ومدرسرريش مررن جهررة  – 4
 .أخرى 

تدعيم القيم والمشاعر اإلنسانية وتعزيزها عن طريق نشر الديمقراطيرة ومبردأ العردل والمسراواة  – 0
 ., بين جميع الطالب بغض النظر عن الفوارق الطبقية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية 

ى القيرررام برررإجراء االختبرررارات النفسرررية واإلشرررراف عليهرررا وتفسرررير نتائجهرررا , وذلرررك للتعررررف علررر – 2
 .الميول واالتجاهات ومتغيرات التكيف االجتماعي 

 .متابعة الحاالت وتقديم التوجيش واإلرشاد الالزم لها – 2

 أخالقيات اإلرشاد املدرسي  -ثانيًا 

ال فشررلت الخدمررة  المرشرردينهنرراك دسررتور أخالقرري ينبغرري علررى  التربررويين التقيررد ببنرروده وا 
 :اإلرشادية وهي

 : العلم و الخمر  -1

وز أن يقوم بالعملية األخالقية إال من كان مؤهال ومدربا  لرذلك , فاإلرشراد المدرسري ال يج
 . يحتاج إلي معرفة متخصصة في مجال اإلرشاد

 :الترخيص -1

ن يمررارس مهنررة الطررب إال بعررد أن يحصررل علررى ترررخيص رسررمي أوكمررا ال يجرروز للطبيررب   
فرران اإلرشرراد المدرسرري ال يجرروز أن  ن يتبررين للجهررات الرسررمية بأنررش قررادر علررى ذلررك,أبررذلك وبعررد 
إال بعرررد أخرررذ موافقرررة رسرررمية تكرررون بمثابرررة تررررخيص لرررش بممارسرررة مهرررام اإلرشررراد  المرشرررديمارسرررش 

ال يكون قد خالف الدستور األخالقي لمهنة اإلرشاد و عرض نفسش للمسؤولية   .المدرسي , وا 
 :القسم -3

تقديمش بتقديم القسرم قبرل السرماح نظرا ألهمية اإلرشاد وخطورتش, فان المطلوب لمن يقوم ب
لررررش بممارسررررة مهنررررة اإلرشرررراد, و يتضررررمن القسررررم مراعرررراة ا  فرررري عملررررش والمحافظررررة علررررى أسرررررار 

 .   المسترشدين و مراعاة أخالق المهنة 
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فبعض المعلومات العامة . ولكن من الضروري أن نذكر أن السرية نسبية وليست مطلقة 
و حسرن  القائدلك فان تقدير مدى سرية المعلومات يترك لحكمة يعرفها الجميع ال تعتبر أسرار, لذ

 .تقديره 
 :  العالقة المهاية  -4

و المسترشرررد مرررن عالقرررة ليسرررت صرررداقة و ال عالقرررة خاصرررة برررل أنهرررا  مرشررردالإن مررا برررين 
عالقرررة مهنيرررة تحرررددها معرررايير المجتمرررع و قوانينرررش , و هررري عالقرررة أخالقيرررة نضررريفش وال يجررروز أن 

 (  02 – 02,  2222:  عيسوي عبد الرحمن)نوو من العالقات األخرى تتحول آلي أي 
ممرا الشرك أن .وسرية المعلومات تحتل مكانا هامرا برين أخالقيرات اإلرشراد  :ـ سرية المعلومات 5

أمور شخصية وخاصرة سررية, وسررية المعلومرات واجرب  يةالكثير مما يدور في المقابالت اإلرشاد
يتوصررل إلررى أسرررار وخصوصرريات المسترشررد مباشرررة أو عررن  لمرشرردا,ذلك ألن لمرشررداوأمانررة علررى 

طريررق وسررائل اإلرشرراد مثررل االختبررارات وغيرهررا فرري إطررار مررن الثقررة المتبادلة,والسرررية واجررب علررى 
وحق للعميل, وال يمكن البوح بها إال بعد استئذان المسترشد, ويجوز البوح بالسر في حالرة  لمرشدا

مررا ال يضررر المسترشررد وبشرررط أن يكررون الررذي يبرراح لررش بالسررر رفررع الضرررر عررن الطرررف المضررار ب
 (.20ر  24: 2223حامد زهران,.)مهنيا ومسئوال بدوره عن االحتفاظ بهذا السر

 :اإلخالص في العمل  -6
اإلخرالص فرري العمرل مهمررا كران نرروو هررذا العمرل , و ا  يحررب إذا عمرل أحرردكم عمررال أن 

اإلخررالص فرري العمررل شررديد األهميررة و أي نقررص فرري يتقنررش و فرري مجررال اإلرشرراد المدرسرري يكررون 
ذلك قرد يرؤدي إلرى تغيررات خطيررة وضرارة فري سرلوك الطرالب الرذين كران مرن المنتظرر أن تتحسرن 

 .سلوكاتهم ال أن ترجع للوراء 
 :العمل كفريق  - 9

عملية اإلرشاد عملية معقدة و يفضرل أن يقروم اإلرشراد علرى مبردأ العمرل كفريرق إذ ينبغري 
ن األخصرررائي االجتمررراعي و النفسررري و المعلرررم و األسررررة كفريرررق متكامرررل لضرررمان نجررراح أن يتعررراو 

 ( 222-2, 2222: سيد عبد الحميد المرسي )                            .العملية اإلرشادية 
 :احترام اختصاص الزمالء  -0
ان طبيرب وال يجوز للمرشد النفسي إن يضرع نفسرش أمرام طبيرب مخرتص بصرحة الجسرمية وال مكر  

نفسي أو أخصائي االجتماعي , بل أن عليش إن يحترم اختصاص زمالئش وان يحيل المسترشد إذا 
 .كان في حاجة  إلحالة ألي من االختصاصين في أمور ليست في حدود إمكانياتش

 : كرامة المهاة  -7
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كغيرهررا مررن المهررن , فررإن لمهنررة اإلرشرراد المدرسرري كرامررة يجررب الحفرراظ عليهررا فرري عالقررة 
برررالعمالء بشررركل خررراص و برررالمجتمع بشررركل عررام فرررال يجررروز لرررش أن يقررردم خدماترررش اإلرشرررادية  القائررد

فلهرذه المهنرة كغيرهرا مرن المهرن مكانتهرا وال برد . للناس في وسائل اإلعالم أو في األماكن العامرة 
و كررذلك يجررب أن يكررون السررلوك الشخصرري و السررلوك المهنرري . أن يسررعى إليهررا مررن يحترراج إليهررا 

 .    شد النفسي منفقا مع كرامة المهنة و مكانتهاللمر 

ففرررري المجتمررررع الترررري تترررروفر فيهررررا خرررردمات اإلرشرررراد الخرررراص حيررررث يرررردفع فيهررررا : التكــــاليف  -18
 القائرردالنفسرري مررن خرردمات , فرري تلررك المجتمعررات علررى   المرشرردالمسترشررد تكرراليف مررا يقدمررش لررش 

 .كبيرة مقابل ما يقدمش من خدمات النفسي أال يستغل العمالء و يرهقهم بتكاليفهم مبال  
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 
 

 دراسات تااولت اتخال القرار: أول

 دراسات تااولت فاعلية اللات: ثاايا

 دراسات تااولت المسااد  الجتماعية: ثالثا

 .تعليق عام علي الدراسات * 

 فرضيات الدراسة* 

 
 
 
 
 

 
 الدراسات السامقة

د اطالع الماحث علا العديد مي الدراسات لات العالقـة مموضـوع الدراسـة الحاليـة مع
- :سوف يستعرض الدراسات السامقة كالتالي 

 - :القرار  اتخال تااولت دراسات : أول
 ( 1705) كشميري  دراسة محمد عثماي* 
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 ة لرردى بعررض اتخرراذ القرررارات اإلداريرر: " بدراسررة عنوانهرا(  2222) كشررميري  محمررد عثمرران قرام
مررررديري المرررردارس المتوسررررطة والثانويررررة فرررري المملكررررة العربيررررة السررررعودية, وهرررردفت الدراسررررة إلررررى 
التعرف على المواقف التي يتم فيها صنع القرار اإلداري فري المردارس المتوسرطة والثانويرة فري 
 المملكرررة العربيرررة السرررعودية ألهميرررة القررررار اإلداري ودوره فررري إنجررراح العمرررل, وقرررد ترررم تطبيررررق

مررديرا  مررن مررديري المرردارس المتوسررطة والثانويررة الحكوميررة فرري المملكررة (  44) الدراسررة علررى 
عرردم قرردرة المعلمررين : العربيررة السررعودية , وانتهررت الدراسررة إلررى العديررد مررن النتررائج, مررن أهمهررا

نع على التعبير عن آرائهم أمام اإلدارة, تزايد األعباء الملقاة على عاتق القيادة اإلدارية في ص
إلررى الترردريب علررى الطريقررة المثلررى لصررنع  اإلداريررين دةلية, حاجررة القرراؤو القرررار وتحملهررا المسرر

 ".القرار المناسب بسبب نقص الخبرة 

 1771 القماطي  سليمدراسة * 
صرررررناعة القررررررار واتخررررراذه فررررري اإلدارة "  :دراسرررررة بعنرررروان( 2224 )القبررررراطي  سرررررليم أجرررررى

مؤثرة فيش, والتعرف على تلك األسباب بغية التوصل إلرى حلرول التعليمية التي يواجهها والعوامل ال
ترأثرت صرناعة القررار واتخراذه : مناسبة لها, وقرد توصرل إلرى عردد مرن النترائج كران أبرزهرا مرا يلري

والبعض اخخر  , بعضها نابع من بيئة القرار , في اإلدارة التعليمية بمجموعة من العوامل المؤثرة
ئج البحررث عررن وجررود مشرركالت تواجررش صررناعة القرررار ومتخذيررش فرري , وقررد أسررفرت نترراشمررن خارجرر

اإلدارة التعليمية اليمنية, كان في مقدمتها نقص المعلومات والبيانات الالزمة لصناعة القرار, كما 
توصرررلت أيضرررا  إلرررى أن معظرررم القررررارات فررري اإلدارة التعليميرررة يرررتم صرررنعها واتخاذهرررا خرررارج إطرررار 

ار واتخاذه, وقد كان لتردني المسرتوى العلمري والمهنري لصرناو القررار األسلوب العلمي لصناعة القر 
وقصرور النظرام اإلداري  ,أو نقص المعلومات والبيانات الالزمة لصناعة واتخراذ القررار , ومتخذيش

 .وعدم كفاءتش داخل السلطة المركزية دور كبير في ذلك
فري اإلدارة التعليميرة فري هرذه  ومن خالل الدراسة النظرية والميدانية لصناعة واتخاذ القرار

كررران فررري  ,عمليرررة لررروحظ عررردم تطرررابق بعرررض الجوانرررب النظريرررة مرررع بعرررض الجوانرررب ال , الدراسرررة
 .مقدمتها المشاركة في صناعة القرار واتخاذه 

 (  1773) العيسي حمد توفيق أدراسة * 
المؤسسات عملية اتخاذ القرارات في " دراسة بعنوان (  2220) العيسي احمد توفيق  أجرى

هردفت إلرى معرفرة عمليرة اتخراذ القررارات اإلداريرة حيرث " العامة في دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة 
 اسررتبانةوهرري ,  وقررد صررممت أداة الدراسررةفرري المؤسسررات العامررة بدولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة, 

عرردة قطاعررات  تعمررل فرري , وزعررت علررى عينررة عشرروائية مررن المؤسسررات العامررة االتحاديررة والمحليررة
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بلرررر  عرررردد  ,ة اسررررتبان(  230) , وقررررد أعيررررد مررررن تلررررك االسررررتبانات ة اسررررتبان(  242) عامرررة قوامهررررا 
 . %22أي بنسبة , (  22) االستبانات الصالحة منها للدراسة 
 :كان من أهمها ما يلي  نتائجعدة  وقد خلصت الدراسة إلى

 .مؤسسات اإلدارية طبيعة وأنواو القرارات اإلدارية التي تتخذ في مختلف ال .2
 .مستوى المشاركة والعوامل المؤثرة عليها  .4

 .التعرف على األساليب المستخدمة في صنع القرار  .0

 .مراحل عملية صنع القرار  .2

 (  1774) سامل  عماس فائقةدراسة * 
مشررراركة عضرررو هيئرررة التررردريس فررري " بدارسرررة عرررن (  2222) سرررنبل  عبررراس قامرررت فائقرررة

و هدفت الدراسة إلى تحديد مردى مشراركة أعضراء " بجامعة أم القرى عملية صنع القرار الجامعي
الجرنس ) هيئة التدريس بجامعة أم القرى في صناعة القرار الجامعي, براختالف متغيررات الدراسرة 

إضررافة إلررى تشررخيص العوائررق الترري قررد تررؤدي إلررى إحجررام ( , الجنسررية , الدرجررة العمليررة , الخبرررة 
المررررنهج  ركة فرررري صررررنع القرررررارات الجامعيررررة, واسررررتخدم الباحررررثعضررررو هيئررررة الترررردريس عررررن المشررررا

,  عضروا  (  222) الوصفي التحليلي لمعرفة وجهات نظر أفراد الدراسة, وقد شملت عينة الدراسة 
تأكيرررد أعضررراء هيئرررة التررردريس علرررى أنهرررم : وانتهرررت الدراسرررة إلرررى العديرررد مرررن النترررائج, مرررن أهمهرررا

لمرتبطرررة برررالمواد الدراسرررية, وال توجرررد فرررروق ذات داللرررة يشررراركون فررري صرررنع القررررارات األكاديميرررة ا
, بجامعرة أم القررى (ذكور, إنراث ) إحصائية في ترتيب درجة األهمية بين أعضاء هيئة التدريس 

فرري كررل مررن البعررد اإلداري و البعررد المررالي, بينمررا توجررد فررروق دالررة إحصررائيا  فرري البعررد األكرراديمي 
ة, وتوجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين مجموعررة أعضرراء والمجمرروو لرردى العينررة الكليررة للدراسرر

مارس العمل اإلداري لصالح المجموعة التي تمارس العمل اإلداري, وال توجد تهيئة التدريس التي 
فرررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين مجموعررررات الدراسرررة ذات األعمررررار الزمنيررررة والخبرررررات التدريبيررررة 

 .المختلفة
 :إلا اتائج عديد  أهمها ما يلي  ساملدراسة فائقة عماس وقد توصلت 

وسنوات الخبرة مرن  ,وهي المستوى الوظيفي والتعليمي , وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة -
 , أو اليوميرة ,أو التكتيكيرة ,االسرتراتيجية سرواء  , وبين أنواو القررارات مرن جهرة أخررى ,جهة

 . فاالستراتيجية , ثم اليومية , تيكيةو تبين أن أكثر القرارات استخداما  هي القرارات التك
ويمنحرون المشراركة  , %22ريون بشكل ضعيف فري صرنع القررارات بنسربة اداإل دةيشارك القا -
ودرجرررة األلفرررة برررين أفرررراد المجموعرررة  ,تررروافر القررردرات والخبررررات والمهرررارات لررردى المرؤوسرررينب

 .الواحدة
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سررتراتيجية والتكتيكيررة, بينمررا ال ات االريررون بجمررع المعلومررات عنررد صررنع القرررار اداإل دةيقرروم القررا -
 .يهتمون بها عند صنع القرارات اليومية 

مرن المراحرل العلميرة فري صرنع القررارات كمرا (  2) مرن أصرل (  2) ريون اداإل دةيستخدم القا -
يجراد برردائل للحلرول: وهري(  Arther) وضرعها آرثررر  وتقررويم  , تحديررد المشركلة وتشخيصررها وا 
ار أفضررل بررديل أو تنفيررذ البررديل المناسررب, وتررؤثر عرردة اعتبررارات علررى واختبرر , برردائل الحلررول

طبيعرررة المشررركلة, وتعررردد المسرررتويات اإلداريرررة, وحجرررم : مراحرررل عمليرررة صرررنع القررررارات, وهررري
 .العمل, واإلمكانات البشرية والمادية 

 ( 1775 )سليماي كرم توفيق وعمد الرحمي سميحة دراسة* 
الضربط  مصردر عالقرة "وعنوانهرا ( 2222 )سرليمان كررم وعبرد الررحمن سرميحة دراسرة فري

 وعالقترش (خرارجي - داخلري)الضربط  مصردر علرى التعررف إلرى وتهردف " القررار اتخراذ علرى بالقردرة

 في الجامعية بالمرحلة طالبة و طالب ( 300 ) الدراسة من عينة وتكونت , القرار اتخاذ على بالقدرة

 لطلبرة القررار اتخراذ علرى القردرة اختبرار واسرتخدام,  لياسرترااو  مصر العربيرة جمهوريةو   قطر من كل

 موجرب ارتبراط وجرود البحرث نترائج أوضرحت و , (الحيراة مرن مواقرف ) والجامعرات  الثانوية المرحلة

 يشرير وهرذا مصرر, عينرة لردى ( خرارجي و داخلري ) الضربط مصردر و القررار علرى اتخراذ القردرة بين

 و , قردراتهم الشخصرية فري كبيررة ثقرة لرديهم القررار اتخراذ علرى يرةعال قردرة لرديهم الذين األفراد إلى أن
 بشركل المفهرومين برين فالعالقرة ذلرك ومرع , جهرودهم تحردد التري هري أنها يعتبرون التي مهاراتهم في

 بالضررورة ونيكونر ال القررار اتخراذ علرى القردرة بعرض مرتفعري ألن خطيرة, غيرر عالقرة تظرل عرام

 القررار اتخراذ علرى القردرة منخفضري بعرض فرإن وكرذلك الرداخلي, ضربطفري ال االعتقراد فري المرتفعين

نترائج  أكدترش مرا وهرذا , ينالونهرا التري التردعيمات ألروان يحردد أن يجرب الرذي هرو أن سرلوكهم يعتقردون
 اتخراذ علرى عالقتش بالقردرة في مستقل كمتغير ) وخارجي داخلي ( الضبط بمصدر الخاصة الدراسة

 فرروق هنراك تكرن لرم بينمرا ,إحصرائيا   دالرة فرروق والجنسية الجنس لمتغير نتابع, وكا كمتغير القرار

 .القرار التخاذ دالة بالنسبة

 ( Coulson & Strickland،  1703) كولسوي وستركالاد دراسة * 
 : دراسة وعنوانها(  Coulson & Strickland,  2220) من كولسون وستركالند  أجرى كال  

 ."مهارات اإلداريةالعقل البشري في تنمية ال"
 :هيو وصافت هل  الدراسة أساليب اتخال القرار في أرمعة أساليب 

 .Innovativeأسلوب القرار اإلبداعي  . أ
 .Intuitiveأسلوب القرار الحدسي  . ب

 .Logicalأسلوب القرار المنطقي . ج
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 .Rationalأسلوب القرار العقلي . د
مرررن الطرررالب (  40) ن مختلفترررين وترررم فيهرررا مقارنرررة أنمررراط التفكيرررر المختلفرررة لررردى عينتررري

, وكشفت الدراسة عن وجرود عالقرة قويرة برين (رؤساء أقسام ) من الموظفين (  42) الجامعيين, 
) , و أنمررراط التعلررريم والتفكيرررر (اإلبرررداعي, الحدسررري, المنطقررري, العقلررري ) أسررراليب اتخررراذ القررررار   

رار لردى األفرراد ذوي توجرش النصرف , وأن أفضل أسراليب اتخراذ القر( النمط األيمن, والنمط األيسر
األسررلوب اإلبررداعي والحدسررري, بينمررا كرران أفضرررلها لرردى األفرررراد ذوي : همرررا( المرروظفين ) األيمررن 

األسرلوب المنطقري والعقلري, وقرد كشرفت الدراسرات أن كرال : هما( الطالب )توجش النصف األيسر 
ن برررالمخ, وذلرررك مرررن أجرررل المجررروعتين تكافحررران مرررن أجرررل شرررمولية التوجرررش نحرررو النصرررفين الكررررويي

 . الكرويين  التفكير المتكامل للنصفين
(Whole Brained Thinking)  (222 – 222 :2222)حبيب مجدي عبد الكريم نقال  عن. 

 ( 1777) وقاص  سعد سعددراسة * 
دراسة تحليليرة لعمليرة اتخراذ القررار " دراسة بعنوان (  2222: وقاص   سعد سعد)  أجرى

وهررردفت الدراسرررة إلرررى " المنطقرررة الغربيرررة  –ربويرررة فررري المملكرررة العربيرررة السرررعودية فررري اإلدارات الت
التعررررف علرررى كيفيرررة اتخررراذ القررررار فررري اإلدارة التربويرررة السرررعودية, ومررردى معرفرررة مرررديري المررردارس 
والقادة التربويين لوظيفتهم الفعلية في اإلدارة التربوية, وكيف يتصرف مديرو المردارس والموجهرون 

ومررا  , ألقسررام التربويررة حيررال المشرركالت اإلداريررة, وكيررف يررتم إصرردار القرررارات اإلداريررةورؤسرراء ا
ومرردى االلتررزام بالعررادات  ,مرردى إلمررام القررادة التربررويين بأهميررة المشرراركة فرري اتخرراذ القرررار التربرروي

 ةتبانلمرنهج الوصرفي التطبيقري اسرلوالتقاليد والقيم في القرار التربوي, واسرتخدم الباحرث فري دراسرتش 
سؤاال  بأسلوب االختيار من متعدد, وتوصلت دراستش إلى مجموعة مرن النترائج (  23) مكونة من 

ن يررردركون أبعرراد وظيفرررتهم الفعليررة, ويؤمنرررون يريرراداإل دةالقررراو ن نسررربة كبيرررة مرررن المرروجهين أ: منهررا
 , ريرررة الحديثرررةبأهميرررة القررررار فررري اإلدارة التربويرررة, وكيفيرررة صرررناعة القررررارات طبقرررا  لألسررراليب اإلدا

ن عدم منحهم الصالحيات الكفيلة بممارسرة وظرائفهم الفعليرة, ويحجرم بعرض و ويواجش القادة التربوي
القررادة التربررويين عررن وضرروح النصرروص واالختصاصررات, والحررظ الباحررث أن كررال  مررن المرروجهين 

قررردون ومرررديري المررردارس يراعرررون اسرررتخدام األسرررلوب العلمررري فررري صرررناعة القررررارات التربويرررة, ويعت
 اتبضرررورة مشرراركة كررل مررن يمسررهم القرررار, وأشررار الباحررث إلررى أن نتيجررة البحررث تؤكررد أن القرررار 

 . ن نطاق العادات والتقاليد والقيمالتربوية الصادرة من مختلف المستويات اإلدارية ال تخرج ع

 (1888) هجاي حمز علي دراسة * 
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 علرى مسرتوى القرار اتخاذ عملية واقع " بعنوان دراسة بإجراء (4333:هجان علي حمزة) قام

 أفراد نظر وجهة بين تعرف الفروق وكذلك ووكالؤها, المدارس مديرو يراه كما , "العام التعليم مدارس

 اإلدارة مجرال فري دمرةالخ ومردة العلمري, والمؤهرل والعمرر, التعليميرة, والمرحلرة وظيفرة,لل تبعرا   العينرة

 التعلريم مردارس فري القررار اتخراذ عمليرة تواجرش التري قراتالمعو  علري تعررفال استهدفت كما . المدرسية

 مرن وكريال   و مرديرا    (40)مرن الدراسرة عينرة تألفرت وقرد هرذا , الدراسرة أفراد عينرة نظر وجهة من العام

كليرة  فري المنعقردة التدريبيرة الردورات برنرامج فري المشراركين العرام التعلريم مرديري ووكرالء مردارس
 وقرد  ,(م2222-2222)الدراسري العرام مرن الثراني الدراسري الفصرل فري , ةالمنرور  بالمدينرة المعلمرين

 وقد . القرار اتخاذ معوقات حول مفتوح سؤال إلى إضافة فقرة) 44) من بناؤها تم ةاستبان عليهم طبقت

 نترائج أوضرحت قرد و. "ت" واختبرار الحسرابي, المتوسرط و النسرب المئويرة النترائج تحليل في استخدم

وجرود  عردم النترائج أظهررت كمرا . القررار اتخراذ عمليرة يمارسرون المردارس يري ووكرالءمرد أن الدراسرة
 للمتغيررات القررار تبعرا   اتخراذو  العمرل واقرع إزاء العينرة أفرراد نظرر وجهرة برين إحصائية داللة ذات فروق

 دارةاإل مجرال فري دمرةالخ ومردة العلمري, المؤهرلو  والعمرر, التعليميرة, المرحلرة و الوظيفرة, : التاليرة

 الكرافي الوقرت تروفر عردم هري فري المدرسرة القررار اتخراذ معوقات أبرز عن النتائج وكشفت . المدرسية

 المعلومرات تروفر وعردم القررارات, تنفيرذ فري المدرسرة فري العراملين تعراون بعرض وعردم بردال,األ لتحديد

 . بدال األ تقييم صعوبة و بالنفس, الثقة الكافية, وضعف

 
 
 
 

   (2000) سي السميعيمحعلي دراسة * 
 ,القرار باتخاذ وعالقتها التفكير أساليب " بعنوان دراسة  (2000:علي محسن السبيعي )أجرى

 مرن  (109)مرن الدراسرة عينرة تكونرتو  . " جردة بمحافظرة الحكوميرة اإلدارة مرديري مرن عينرة لردى

 القررار اتخراذ ومقيراس التفكيرر أسراليب اختبرار اسرتخدمو  , جردة بمحافظرة الحكوميرة اإلدارات مرديري

  : أهمها من النتائج من العديد إلى الدراسة وانتهت
 التفكيرر المثرالي, أسرلوب ثرم , التحليلري التفكير أسلوب هي العينة لدى المفضلة التفكير أن أساليب

 , (التحليرل المثرالي,)البعرد  األحرادي البروفيرل وهرو المفضرل التفكيرر بروفيرل عرن الدراسرة وكشرفت
 ةارتباطي عالقة وتوجد , المثالي من التفكير وكل القرار اتخاذ بين دالة سالبة ةارتباطي قةعال وتوجد
 عينرة برين إحصرائية داللرة ذات فرروق توجرد وال , والتفكيرر العملري القررار اتخراذ برين دالرة غيرر سالبة

 المسرتوى التخصرص, العمرر,) الدراسرة لمتغيررات تبعرا   القررار التفكيرر واتخراذ أسراليب فري الدراسرة
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أسراليب  الخرتالف تبعرا   القررار اتخراذ فري الدراسرة عينرة برين فرروق توجرد وال ,) دمرةالتعليمري, الخ
 . التفكير 

 : تعليق الماحث علا الدراسات السامقة التي تااولت اتخال القرار 
جرراء وهكذا اختلفت نترائج الدراسرات السرابقة فري القردرة علرى اتخراذ القررار وفقرا  للعينرة المسرتهدفة إل

الدراسة عليها, وانطالقا  من المؤسسة التعليمية بمستوياتها المختلفة سرواء العراملين فيهرا أو الطلبرة 
ات, وأجمعت معظمها إلى أن هنراك عوامرل مختلفرة ترؤثر فري قردرة الفررد علرى اتخراذ القررار الباحثو 

غيررر البرردائل المحيطررة سرواء كانررت هررذه العوامرل داخليررة أم خارجيررة إمرا بالسررلب أو اإليجرراب تبعرا  لت
 .بالفرد

فكشررفت عررن أبرررز معوقررات اتخرراذ القرررار فرري المدرسررة وهرري ( 4333علرري حمررزة هجرران)أمررا دراسررة 
عررردم تررروفر الوقرررت الكرررافي لتحديرررد األبررردال وعررردم تعررراون بعرررض العررراملين فررري المدرسرررة فررري تنفيرررذ 

 .األبدال القرارات وعدم توفير المعلومات الكافية وضعف الثقة بالنفس وصعوبة تقييم

 :دراسات تااولت فاعلية اللات: ثااياا 
 (م 1774) صالح  حسي عواطفدراسة * 

بإجراء دراسة عنوانها التنشئة الوالديرة وعالقتهرا ( م 2222 :صالح  حسن عواطف)قامت 
 من الرذكور, 232) من المراهقين من الجنسين, بواقع ( 422) بفاعلية الذات, وتكونت العينة من

(  22.222)   عامرررا , بمتوسرررط عمرررري قررردره( 22–22)تترررراوح أعمرررارهم برررين ( ثمرررن اإلنرررا 220و
عليهم مقياس أساليب المعاملة الوالدية مرن إعرداد  تطبق(  3.223)  ه عاما  وانحراف معياري قدر 
ومقياس فاعلية الذات من إعداد الباحث, وأسفرت النترائج عرن ( م 2222) عبد الرحمن والمغربي 
ذات داللررة إحصررائية بررين كررل مررن التسررامح والتعرراطف والتوجيررش مررن قبررل األم وجررود عالقررة موجبررة 

واألب والفاعليرررة الذاتيرررة للمرررراهقين, بينمرررا توجرررد عالقرررة سرررالبة ذات داللرررة إحصرررائية برررين أسررراليب 
التنشئة لألم المتمثلة في الرفض واإلذالل واإلشعار بالذنب وفاعلية الذات, كما توجد عالقة سالبة 

حصرررائية برررين أسررراليب التنشرررئة لرررألب المتمثلرررة فررري الحمايرررة الزائررردة واإلشرررعار بالرررذنب ذات داللرررة إ
 .وفاعلية الذات 

 م Gorton  1775دراسة جورتوي * 
التررري تناولرررت أسررراليب المعاملرررة الوالديررررة (م Gorton  2222 )وهنررراك دراسرررة جورترررون

هرداف, وطبقرت الدراسرة علرى وعالقتها بكل من فاعلية الذات وتقدير الذات والقدرة علرى تحديرد األ
 Arizona State( أريزونررا ) طالبررا  وطالبررة مررن طررالب جامعررة واليررة ( 423) عينررة قوامهررا 

University  طبررق علرريهم مقيرراس أسرراليب المعاملررة الوالديررة أللسررون وآخرررينOison et al. 
راسرررة , وأظهررررت نترررائج الد(م 2222)  Rosenbergم, ومقيررراس تقررردير الرررذات لروزينبيررررج 2224
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التماسررك األسررري والتسررامح مررن قبررل الوالرردين وبررين  وجررود عالقررة موجبررة ذات داللررة إحصررائية بررين
كل من فاعلية الذات وتقدير الذات والقردرة علرى تحديرد األهرداف, ووجرود عالقرة سرالبة ذات داللرة 

الرذات دي وبرين كرل مرن فاعليرة الرذات وتقردير لرإحصائية بين التفكك األسرري والقسروة والضربط الوا
  .والقدرة على تحديد األهداف

 (. 23: 4332 البندري الجاسرعبد الرحمن محمد ) 
   (2003)القادر عمد صامردراسة * 

لردى  القررار واتخراذ الرذات فاعليرة برين العالقرة بفحرص  (2003:القرادر عبرد صرابر)قرام 
ه سرررنة, بمتوسرررط عمرررري قررردر ( 22-20)برررين  أعمرررارهم الجنسرررين, تراوحرررت مرررن المرررراهقين

 فاعليرة الرذات مقياسري الباحرث اسرتخدم ولقرد ,(2.00)قردره  معيراري عامرا, وانحرراف(22,22)

 النترائج إلى الدارسة وانتهت أعداده, من المراهقين لدى القرار صنع في المستخدمة التفكير وأساليب

 -  التالية
 المستخدمة الخمسة التفكير وأساليب الذات فاعلية بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود - 2

 .القرار  صنع في

 الرذات فاعليرة فري واإلنراث الرذكور درجرات متوسرطات برين إحصرائية داللرة ذات فرروق وجرود - 4

 .الذكور لصالح القرار صنع في المستخدمة الخمسة التفكير وأساليب

 (  1886) حااي الحرمي دراسة * 
التحصرريل الدراسرري بكررل  إلررى بحررث عالقررة دراسررة تهرردف(  4332) أجرررت حنرران الحربرري 

مرن طرالب وطالبرات (  222) لردى عينرة مرن من فاعلية الذات العامة واألكاديمية واتجاه الضبط 
واألكاديميرررررة ( العمرررررر, والجرررررنس ) جامعرررررة أم القررررررى فررررري ضررررروء بعرررررض المتغيررررررات الديموغرافيرررررة 

يراس فاعليرة مق: , ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيرق كرل مرن (التخصص, والمستوى األكاديمي )
, ومقيراس فاعليرة الرذات األكاديميرة لروود Chen et al .  (4332 )الرذات العامرة لشرن وآخررين 

, Rotter (2222), ومقيررراس الضررربط مرررن إعرررداد روترررر Lood & Lock  (2222 )ولررروك 
باإلضافة إلى درجات التحصيل الدراسي ممثلة في المعدالت التراكميرة ( 2222)يةوترجمة أبو ناه

 .والباحثاتللطالب 

 :وأسفرت الدراسة عي الاتائج التالية 
 .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين فاعلية الذات العامة واألكاديمية  .2
إحصررائية بررين اتجرراه الضرربط الخررارجي وكررل مررن فاعليررة الررذات داللررة وجررود عالقررة سررالبة ذات  .4

 .واألكاديمية 
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صيل الدراسري وكرل مرن فاعليرة الرذات العامرة وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين التح .0
 .واألكاديمية 

 .قة سالبة ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي واتجاه الضبط الخارجيالعوجود  .2

وجود فروق ذات داللة إحصرائية برين متوسرطات درجرات الطرالب والباحثرات فري فاعليرة الرذات  .2
 .العامة واألكاديمية لصالح الطالب 

داللة إحصائية بين متوسرطات درجرات الطرالب والباحثرات فري وجهرة الضربط  وجود فروق ذات .2
 .الخارجي لصالح الباحثات

  -:تعليق الماحث علا الدراسات التي تااولت فاعلية اللات 
نجرد ( 2222)ودراسرة جورترون ( 2222)من خرالل االطرالو علرى دراسرتي عواطرف حسرن صرالح 

والتماسك األسري فري فاعليرة الرذات وتقردير الرذات والقردرة  أنهما متفقتان في أهمية التنشئة الوالدية
 .على تحديد األهداف بالرغم من اختالف عينة الدراسة عند كليهما

منحنى آخر حيث انتهت إلى وجود عالقة موجبة ( 4330)بينما اتجهت دراسة صابر عبد القادر 
مسرررتخدمة فررري صرررنع القررررار ذات داللرررة إحصرررائية برررين فاعليرررة الرررذات وأسررراليب التفكيرررر الخمسرررة ال

ووجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية برررين متوسرررطات درجرررات الرررذكور واإلنررراث فررري فاعليرررة الرررذات 
حنرران )وأسرراليب التفكيررر الخمسررة المسررتخدمة فرري صررنع القرررار لصررالح الررذكور كمررا أثبتررت دراسررة 

كاديميرررة أيضرررا  وجرررود عالقرررة برررين التحصررريل الدراسررري وفاعليرررة الرررذات العامرررة واأل( 4332الحزلررري 
 .غرافية واألكاديميةو واتجاه الضبط في ضوء بعض المتغيرات الديم

 
 
 

 :دراسات تااولت المسااد  الجتماعية : ثالثاا 
 Schultz 1703شولتز دراسة :  أول

 دراسرة حرول برإجراء saklofske فسرك  وسراكلو م Schultz 2220شرولتز  مرن كرل قرام

 على ومركز الضبط, وذلك بالوحدة والشعور الذات تقدير من وكل االجتماعية المساندة بين العالقة

 سرنة 22.2 قردره للعمرر بمتوسرط) إنراث 00 و ذكور 22 ( الجامعة طالب من) 232 ) شملت عينة

 الوحيرد الفررق أن التابعرة المتغيررات متعردد تحليرل التبراين نتائج , وتشير سنة 2 بين معيار وانحراف

  ,البعرد هرذا علرى والمنخفضة المرتفعة المجموعة بين أي , ندةعن المسا الرضا بعد على كان الدال

 المتغيررات فري ترؤثر التري هري المسراندة وجرود مجررد ولريس عرن المسراندة درجرة الرضرا نإفر ثرم ومرن
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                                                                   الرذات تقردير بينهرا ومرن السرابقة الشاسرعة

 ( 22 :م 4332 ,هريدي  وعادل محمد رضوان جاد ا  شعبان)     

 مNorris 1704وارويس  Murrelموريل دراسة : ثاايا 
برإجراء دراسرة تتبعيرة بهردف  (مNorris  :2222ونررويس  Murrelموريرل )قام كرل مرن 

قيرراس دور المسرراندة االجتماعيررة وبعررض المتغيرررات األخررررى, مثررل تقرردير الررذات ومسررتوى التعلررريم 
وذلك  , يجابيةير في العالقة بين أحداث الحياء وكل من االكتئاب والمشاعر الوجدانية اإلوالتحض

عاما  فأكثر, (  22)         مبحوثا  ومبحوثة من عمر(  2222) ها معلى عينة من الراشدين قوا
 :وقد انتهت نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي

االجتماعيررة والمتغيرررات األخرررى للحمايررة كرران المبحوثررون ذوي الدرجررة المرتفعررة فرري المسرراندة  .2
الشخصية أقل اكتئابا وأكثر ايجابيرة فري المشراعر الوجدانيرة, ومقارنرة برالمبعوثين ذوي الدرجرة 

وذلررك فرري ظررل , المنخفضررة فرري كررل مررن المسرراندة االجتماعيررة ومتغيرررات الحمايررة الشخصررية 
 .المستويات المختلفة من أحداث الحياء

 :االكتئابية بمرور الوقت ترجع إلى متغيرين هما وجدا أن زيادة األعراض .4

انخفاض المساندة االجتماعية ومصادر الحماية الشخصية, وارتفاو أحداث الحياء السيئة 
 (.22: 4332, هريدي  وعادل محمد رضوان شعبان جاد ا )    .التي يعبرها الفرد

 (1993)شقير محمود زيابدراسة : ثالثا 
والعالقرات  الرذات تقردير برين العالقرة حرول دراسرة (1993:شرقير محمرود زينرب (أجررت
 مرن أحردهما , اإلعداديرة المرحلرة تلميرذات مرن عينترين لردى بالوحردة والشرعور المتبادلرة االجتماعيرة

 , سرنة 2.32 سرنة, وانحرراف معيراري 14.40 قردره للعمرر بمتوسرط مبحوثرة 145 وشرملت مصرر
 للعمرر بمتوسرط مبحوثرة 145 مرن العينة وتكونت هذه  ,ديةالسعو  العربية المملكة من الثانية والعينة

 , إحصرائي ا دال غيرر العمرر متوسرطي برين والفررق,  0.86 معيراري  وانحرراف  سرنة 14.66 قردرة
 للمسراندة كمؤشرر) المتبادلرة االجتماعيرة العالقرات برين إيجابيرة عالقرة أن هنراك إلى النتائج وأشارت

 .الدراسة تيعين لدى الذات وتقدير( االجتماعية
 (.22: 4332هريدي  وعادل محمد رضوان شعبان جاد ا )

 (1774)عمد الرحميمحمد السيد الشااوي و محمد محروس دراسة : رامعا 
أجريرررت هرررذه  (2222:عبرررد الررررحمنمحمرررد السررريد الشرررناوي و محمرررد محرررروس  )فررري دراسرررة

ر الذات والتوافرق لردى عينرة الدراسة حول العالقة بين المساندة االجتماعية وأبعاد الشخصية وتقدي
) وتكونرت العينرة مرن  , من طالب الجامعة الذكور بمدينة الريراض فري المملكرة العربيرة السرعودية



 232 

طالبررا , وانتهرري الباحثرران إلررى أن هنالررك عالقررة إيجابيررة بررين المسرراندة االجتماعيررة وتقرردير (  222
  .الذات

 (.22-22 :2222,عبد الرحمنمحمد السيد الشناوي و محمد محروس  )
 

  (1775)دراسة حداد : خامسا 
 (سمة القلق وعالقتها بمستوى الدعم االجتماعي )

يجررراد العالقرررة االرتباطيرررش برررين سرررمة القلرررق ,ومسرررتوى اإلسرررناد  اسرررتهدفت الدراسرررة فحرررص وا 
طالبرا وطالبرة مرن كليرة التربيرة جامعرة اليرمروك والرذين (222)االجتماعي وقد بلغت عينرة الدراسرة 

وقرد اعتمرد الباحرث فرري .عامرا (42-22)وتراوحرت أعمرارهم .سركان الريرف والمدينرة  ينحردرون مرن
مقيراس  (Perceved Social Support from Friends)هرذا البحرث علرى مقياسرين أولهمرا 

 اإلسناد االجتماعي المقدم من األصدقاء

ش ,والرررذي صرررمم (Procidano &Heller,1983)ليقررريس إدراك الفررررد مررردى مرررا تلبيرررش عالقاترررش 
بأصرررردقائش حاجترررررش إلررررى اإلسرررررناد وحاجتررررش إلرررررى المعلومررررات والتغذيرررررة الراجعرررررة  بروسرررريدانو وهليرررررر

 (Trait Anxiety)االجتماعيررررة ,والمقيرررراس األخررررر ويسررررمى مقيرررراس اليرمرررروك للتقيرررريم الررررذاتي, 
 المستخدم مقياس سمة القلق

الجرنس  وقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا في سمة القلرق برين متغيرر
ومتغيرر مكران اإلقامرة أي برين سركان المدينرة والقريرة ,وأشرارت النترائج إلرى وجرود ( ذكور و إناث)

فرروق دالرة إحصرائيا فرري مسرتوى اإلسرناد االجتمرراعي المقردم مرن األصرردقاء لصرالح سركان المدينررة 
إلررى وجررود  ,إمررا العالقررة االرتباطيررة بررين سررمة القلررق ومسررتوى اإلسررناد االجتمرراعي فقررد تفيررد النتررائج

 (.3.22)بلغت (سالبة )عالقة ارتباطيش 
 
 

 (1775)دراسة حسي : سادسا 
 (مستوى اإلسناد االجتماعي وطبيعتش السائدة بين أوساط طلبة الجامعة )

هررردفت الدراسرررة إلرررى الكشرررف عرررن مسرررتوى اإلسرررناد االجتمررراعي السرررائد برررين أوسررراط طلبرررة 
سررناد االجتمرراعي السررائد بررين أواسررط طلبررة الجامعررة ,كمررا هرردفت الدراسررة إلررى الكشررف عررن نرروو اإل

الجامعة والكشف عن الفروق في اإلسناد االجتماعي تبعا لمتغير الجنس ,وطبق الباحث المقياس 
طالبرررا وطالبرررة ومرررن التخصرررص العلمررري اإلنسررراني واعتمرررد (222)عينرررة عشررروائية بسررريطة وبواقرررع 

ذا المقياس بصدق وثبرات مناسربين الباحث مقياس البرزنجي لقياس اإلسناد االجتماعي ,ويتمتع ه
,واسرررتخدام الباحرررث المتوسرررط واالنحرررراف المعيررراري واالختبرررار الترررائي كوسرررائل إحصرررائية إليجررراد 
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النترررائج ,وأظهررررت النترررائج إن إفرررراد العينرررة  يتمتعرررون بدرجرررة معتدلرررة مرررن اإلسرررناد االجتمررراعي وان 
أشررارت النتررائج أيضررا لعرردم وجررود التفاعررل الحميمرري هررو نرروو اإلسررناد السررائد بررين طلبررة الجامعررة و 

 ( 2222حسن ,)فروق بين الذكور واإلناث في اإلسناد االجتماعي 
 :تعليق الماحث علا الدراسات التي تااولت المسااد  الجتماعية   

مررن خررالل االطررالو علررى الدراسررات السررابقة والترري تناولررت المسرراندة االجتماعيررة وعالقتهررا بتقرردير 
أجمعت على الردور الكبيرر الرذي تلعبرش المسراندة االجتماعيرة فري القردرة علرى الذات, وجدنا أنها قد 

اتخرراذ القرررار وقررد أجمعررت علررى وجررود عالقررة إيجابيررة بررين العالقررات االجتماعيررة المتبادلررة وتقرردير 
 .الذات

وكانررت العينررة المسررتهدفة بالدراسررة فرري معظررم الدراسررات السررابقة هرري طررالب وطالبررات و مررراهقين   
التربررويين فرري  المرشرردينف الدراسررة الترري نحررن بصررددها حيررث كانررت العينررة لرردينا هرري وهررذا بخررال

 .المدارس الحكومية في قطاو غزة

 :الدراسات السامقة جميع علاالتعليق العام 
والبحرث فري األدب التربروي حرول القردرة علرى اتخراذ  , من خالل عرض الدراسات السرابقة
ترررم عرررض العديررد مررن الدراسرررات  , المسرراندة االجتماعيررةالقرررار وعالقتررش بكررل مررن فاعليرررة الررذات و 

التشرابش برين الدراسرات  العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوو الدراسة, وتم رصد العديد من أوجش
برررالتعليق علرررى هرررذه الدراسرررات,وما تميرررزت برررش  الباحرررثالحاليرررة والدراسرررات السرررابقة, وسررروف يقررروم 

 .الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  ألن معظررررم , ال توجررررد دراسررررات تناولررررت القرررردرة علررررى اتخرررراذ القرررررار للمرشرررردين التربررررويين

وال تتصرل بموضروو الدراسرة , الدراسات تناولت عينات مختلفة عن عينرة الدراسرة الحاليرة 
 .الحالية اتصاال  مباشرا  

  كرل مرن ال توجد دراسات تناولت القدرة على اتخاذ القررار وعالقتهرا بالباحث على حد علم
ومررن هنررا تكتسررب هررذه الدراسررة أهميررة خاصررة فرري , فاعليررة الررذات والمسرراندة االجتماعيررة 

الميدان التربوي والتي تعتبر من أوائل الدراسات التي تناولت هذا الموضوو في محافظات 
 .غزة

 :أوجه التفاق والختالف ميي الدراسات السامقة فيما مياها 
 : تخال القرار الدراسات المتعلقة مالقدر  علا ا -1

بتت ن(22222فائقتتةعبتتابستتنبل)متتعدراستتة(22224ستتليمالقبتتاطي)اتفقتتددراستتة -2

القتراربعضهانتابعمتنبي تة,عمليةصناعةالقرارواتخاذهتت ثربمجموعةمنالعواملالمؤثرة

 (22222وعبدالرحمنسليمان,سميحةكرمتوفيق)وكذلكدراسة,والبعضاألخرمنخارجه
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أبرزالمعوقاتفيعمليةاتخاذالقترارفتي(24333حمزةهجان)كماأوضحددراسة -4

,وهيعدمتوفرالوقتدوعتدمتعتاونبعتضالعتاملينفتيالمدرستةفتيتنفيتذالقترارات,المدارب

 .وضعفالثقةبالنفسوصعوبةتقييماألبدال,وعدمتوفرالمعلوماتالكافية

 2الذات فاعليةبالدراسات المتعلقة  -4

جورتون)ودراسة,(22222عواطفحسنصالح)اتفقددراسةكلمن– 1

حولالتنش ةالوالديةوعالقاتهابفاعليةالذات(22222

دراستتهمداتفق(24332حنانالحربي)ودراسة,(24330صابرعبدالقادر)أمادراسة–4

ودعالقتةموجبتةذاتداللتةإحصتائيةبتينفاعليتةووجت,ثرمتغيرالعمرعلىفاعليةالذاتأىعل

.الذاتالعامةواألكاديمية

وهتيالبعتدالشخصتيوالبعتدالتو يفي2وفتقنظريتتهذاتاألبعتادالثالثتة"ندورااب"ويرى–0

واختلتف,فيوضحأنمفهومالذاتهوركنرئيسيفيمفهومفاعليةالتذات,والبعداالجتماعي

حولكيفيةقيابمفهومالذات(22222واالب)معه

دراستتةهتتدفدإلتتيفحتتصإذاكتتانلتوقعتتاتفاعليتتةالتتذاتأي(22222هيتتلمتتان)وأجتترى–2

وأكدتالنتائجأن,والتيتضمطلبةومعلمينومديرين,عالقةفيتحقيقاالنجازداخلالمدرسة

نهابالمعلمينوالطلبةخصوصاًماتعلقم,التوقعاتوفاعليةالذاتهيمتغيراتهامة

أنالفاعليتتةكانتتدذاتعالقتتةايجابيتتةمتتعمتغيتترالخبتترة(22222ليتتونز)وأكتتدتدراستتة–2

,بينماكاندالفاعليةذاتعالقتةستلبيةمتعالتوجتهالتقليتديوايكراهتي,وحسناستخدامالسلطة

.وأيضاسلطةالمكاف ة
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 :ة الدراسات المتعلقة بالمساندة االجتماعي

ب نهناكعالقةبينالمساندة(22222وموريلونرويس),(22220شولتز)اتفقكلمن–2

وخرجدالدراستةبت ندرجتة,االجتماعيةوكلمنتقديرالذاتوالشعوربالوحدةومركزالضبط

هتيالتتيتتؤثرفتيالمتغيتراتالتتيمتنبينهتا,الرضاعنالمساندةوليسمجتردوجتودالمستاندة

.قديرالذاتت

بعضبيناالهتمامالمعاصربالمساندةاالجتماعية,والمفتاهيمالمتذكورةستابقاً,وواختلفال-4

لعلأحدهذهاالختالفاتأنهمتغيربي يفيحينكانعلماءالنفسفيالستيناتمعترفيين,وكتان

الفتتردباستتتخدامالمتتدخلاهتمتتامهمموجهتتاًلتتيسعلتتىاألبنيتتةاالجتماعيتتة,ولكتتنعلتتىكيفيتتةقيتتام

(Heller & Swindle, 1983: p.161)االجتماعيلتحسينالذات

 :أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

 :على اتخاذ القرار    الدراسات المتعلقة  ب/ أوالً 

 : من حيث موضوع الدراسة وأهدافها – 1

الدراسةوأهدافهامعبعضالدراساتالستابقةومنهتادراستةتتفقهذهالدراسةمنحيثموضوع

22220احمتدتوفيتقالعيستي)و,(22224سليمالقباطي),(22222محمدعثمانكشميري)

,(24330دروزة)ودراسة,(24332ماضي)ودراسة,(22222وفائقةعبابسنبل),(

(.24332األشهب)ودراسة

 :جتمع الدراسة وعينتهامن حيث م – 1

حيتتثتكتتونمجتمتتعالدراستتةاألصتتليمتتنجميتتع,اختلفتتدهتتذهالدراستتةعتتنالدراستتاتالستتابقة

مرشتتداً(020)مرشتتديومرشتتداتالمتتداربالحكوميتتةفتتيمحافظتتاتغتتزةوالبتتال عتتددهم

استاتبينمتااتختذتالدر,(4332)حسبإحصتائياتوزارةالتربيتةوالتعلتيمالعتالي,ومرشدة

(22222محمدعثمانكشميري)كمافيدراسة,السابقةمنالمديرينوالطلبةعينةلدراستهم

(22222كورنويلوآخرون)ودراسة

 :من حيث مكان الدراسة – 3

,تتفتتقهتتذهالدراستتةمتتعبعتتضالدراستتاتالستتابقةفتتيأنهتتاأجريتتدفتتيفلستتطينفتتيقطتتاعغتتزة

ودراستتة,(4330)بينمتتااختلفتتدمتتعدراستتةدروزة,(4332)خصوصتتاًدراستتةماضتتي

.التياتخذتمنالضفةالغربيةمكانيجراءدراستها,(4332)األشهب
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:من حيث المنهج المستخدم في الدراسة – 4

تتفتتقالدراستتةالحاليتتةمتتعجميتتعالدراستتاتالستتابقةفتتيمتتنهجالدراستتةالمستتتخدموهتتوالمتتنهج

وبيتانالعالقتةبتين,وتحليلبياناتها,الذييحاولمنخاللهوصفالظاهرة,الوصفالتحليلي

.واآلراءالتيتطرححولها,مكنوناتها

 :من حيث أداة الدراسة - 5

أداة(االستتبانة)تتفقالدراسةالحاليةمتعالدراستاتالستابقةفتيأداةالدراستةالمستتخدمةوهتي

(.24222عبدون)اذالقراركمااستخدمدمقياباتخ,للدراسة

ضاتفقتتدالدراستتةالحاليتتةفتتيمتغيتتراتالدراستتةمتتعبعتت:مننن حيننث متتيننرات الدراسننة – 6

(.24333محمدالسبيعي)ةالدراساتالسابقةكمافيدراس

,ستتنواتالخدمتتة,المؤهتتلالعلمتتي,الجتتنس,المنطقتتةالتعليميتتة)واختلفتتدمتتعبعضتتهاحستتب

كورنويتتل)ودراستتة,(4332)كمتتافتتيدراستتةشتتعدونشتتوان(الراتتتب,يتتةالمرحلتتةالتعليم

(.22222مصطفيمحمودعفيفي)و,(22222وآخرون

 : الدراسات المتعلقة بفاعلية الذات /ثانياً 

 :من حيث موضوع الدراسة وأهدافها – 1

2لستتابقةومنهتتاتتفتتقهتتذهالدراستتةمتتنحيتتثأهتتداوالدراستتةوموضتتوعهامتتعبعتتضالدراستتاتا

,(22222غتريفنبتروكوفترينس)ودراستتا,(22222تايلور)و,(22222ليونز)دراسة

(.22222عواطفحسنصالح)ودراسةباندورةو

 :من حيث مجتمع الدراسة وعينتها – 1

يتختلفهتذهالدراستةمتعنتوعالعينتةالمستتهدفةالتتيطبقتدعليهتاالدراستةالمتمثلتةفتيمرشتد

بينماكاندالعينةالمستهدفةفتيالدراستاتالستابقةهيتاالمتراهقين,ومرشداتالمداربالحكومية

كمافيدراساتعواطفحسنصالح,منالجنسين

وطالبالجامعةكمافيدراساتجورتون,(24330صابرعبدالقادر)و,(2222)

(.4332)وماريوتبورك(2222)

 :الدراسة  من حيث مكان – 3

بينمتتاأجريتتد,اختلفتتدهتتذهالدراستتةمتتعالدراستتاتالستتابقةفتتيأنهتتاأجريتتدفتتيقطتتاعغتتزة

(22222جورتون)الدراساتالسابقةإمافيالوالياتالمتحدةاألمريكيةكمافيدراسة

(24332حنانالحربي)أوفيأمالقرىودراسة,(22222ليونو)ودراسة
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 :هج المستخدم في الدراسةمن حيث المن 4

وهتتوالمتتنهج,تتفتتقالدراستتةالحاليتتةمتتعجميتتعالدراستتاتالستتابقةفتتيمتتنهجالدراستتةالمستتتخدم

وبيتانالعالقتةبتين,وتحليتلبياناتهتا,الوصفيالتحليليالتذييحتاورمتنخللتهوصتفالظتاهرة

.مكنوناتهاواآلراءالتيتطرححولها

:من حيث أداة الدراسة – 5

(االستتبانة)قالدراسةالحاليةمعجميعالدراساتالستابقةفتيأداةالدراستةالمستتخدمةوهتيتتف

.كمااستخدمالباحثأسلوبتحليلالتباينالثنائيلتحققمندراسته

: من حيث متتيرات الدراسة – 6

اسةمثلدر,اتفقدالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتالسابقةفيبعضمتغيراتالدراسة

(.22222عواطفحسنصالح)و,(22222جورتون)

,(24332ماريونبورك)واختلفدمعبعضالدراساتالسابقةفيالبعضاآلخرمثلدراسة

(.24330صابرعبدالقادر)ودراسة

 :الدراسات المتعلقة بالمساندة االجتماعية/ثالثاً 

 :من حيث موضوع الدراسة  وأهدافها  -1

2قالدراسةالحاليةمنحيثأهداوالدراسةوموضوعهامعبعضالدراساتالسابقةومنهاتتف

(22220زينبمحمودشقير)ودراسة,(22222موريل)ودراسة,(22220شولتز)دراسة

.(22222حسن)ودراسة

 :من حيث مجتمع الدراسة وعينتها – 1

حيتثكانتدالف تةالمستتهدفة,قةمنحيثمجتمعالدراسةوعينتهااختلفدهذهالدراسةمعالدراساتالساب

اتكمتافتيالباحثتبينماركزتالدراساتالسابقةعلىالطلبةو,هيمرشديومرشداتالمداربالحكومية

(22222حداد)ودراسة(22222البرزنجي)

 :من حيث مكان الدراسة – 3

يبهتذاتختلتفعتنبعتضالدراستاتالستابقةالتتياتختذتمتناتخذتالدراسةمنقطاعغتزةمكانتاًلهتاوهت

أوفتيمصتركمتافتي,(22222الستيدخضتر)كمتافتيدراستةالشتناويو,السعوديةمكاناًلهتالدراستتها

(.24333ملكوش),أواألردنكمافيدراسة(22220زينبمحمودشقير)دراسة

 :من حيث أداة الدراسة – 4

عبعضالدراساتالسابقةفياستخدامبعضأدواتالدراسةمثلمقيابالمستاندةاالجتماعيتةاتفقالباحثم

(.24332شعبانجابهللارضوانوعادلمحمدهريدي)للباحث

 : من حيث متتيرات الدراسة – 5
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توياتفقدالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتالسابقةفتيبعتضمتغيتراتالدراستةمثتلتقتديرالتذاتومست

موريل)التعليمحيثكاندالدرجةمرتفعةفيالمساندةاالجتماعيةوأقلاكت اباوأكثرايجابيةكمافيدراسة

التيتؤكتدعلتيأندرجتة,(22220شولتز)واختلفدمعبعضالدراساتمثلدراسة(22222نرويس

ةهيتاالتتيتتؤثرعلتىعمليتةاتختاذالرضاعنالمساندةاالجتماعيةولتيسمجتردوجتودالمستاندةاالجتماعيت

.القرار

.األسرة,األقارب,األصدقاء,رئيسالعمل)مصادرايسناداالجتماعيكمايلي(22222الربيع)رتبكما

2أوجهاستفادةالدراسةالحاليةمنالدراساتالسابقة

اغيرهمنالباحثينتساعدالدراساتالسابقةالباحثعلىتجنبدراسةقضاياسبقواندرسه–2

.واالنتقاءمنهابمايتناسبمعموضوعالدراسة,االطالععلىاألدواتالمستخدمةفيهذهالدراسات-4

.تستفيدالدراسةالحاليةمنالدراساتالسابقةفيتحديداألساليبايحصائيةالمناسبةومنهجيةالدراسة–0

لجهتتدبتزويتتدهب ستتماءالعديتتدمتتنالكتتتبوالمراجتتعذاتالصتتلةتتتوفرالدراستتاتالستتابقةعلتتيالباحتتثا–2

.بموضوعالدراسة

.وتحديدمجاالتهاوفقراتها(االستبيانات)تساعدالدراساتالسابقةالباحثفيبناءأدواتالدراسة–2

.تساعدالدراساتالسابقفيعرضومناقشةالنتائجوتفسيرهاوتقديمالتوصياتوالمقترحات–2

 :روض الدراسة ف
في ضوء اإلطار النظري وما أسفرت عنش نتائج البحوث والدراسات السابقة أمكن للباحث صياغة 

 :فروض دراستش على النحو التالي
ذات داللة إحصائية بين درجات القدرة على اتخاذ القررار وبرين درجرات  ةال توجد عالقة ارتباطي .2

 .ة الدراسة التربويين من عين المرشدينفاعلية الذات لدى 
ذات داللة إحصائية بين درجات القدرة على اتخاذ القررار وبرين درجرات  ةال توجد عالقة ارتباطي .4

 .التربويين من عينة الدراسة المرشدينالمساندة االجتماعية لدى 

, ذات داللررة إحصررائية بررين درجررات مرتفعرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار  ةال توجررد عالقررة ارتباطيرر .0
التربويين فري فاعليرة الرذات  المرشديننخفضين في القدرة على اتخاذ القرار من وبين درجات الم

. 

ذات داللة إحصائية بين درجات مرتفعي القدرة على اتخاذ القرار وبرين  ةال توجد عالقة ارتباطي .2
 .التربويين في المساندة االجتماعية  المرشديندرجات منخفضي القدرة على اتخاذ القرار من 

دال إحصرررائيا  للتفاعررل برررين درجرررات أفررراد العينرررة منخفضررري ومرتفعرري القررردرة علرررى  ال يوجررد أثرررر .2
 ., على فاعلية الذات لديهم (ثانوي  –أساسي ) اتخاذ القرار والمرحلة التي يعملون بها 
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ال يوجررد أثرررر دال إحصرررائيا  للتفاعررل برررين درجرررات أفررراد العينرررة منخفضررري ومرتفعرري القررردرة علرررى  .2
علرى فاعليرة الرذات ( سرنوات فرأكثر  5 -سرنوات  5أقل من )  خدمةنوات الاتخاذ القرار وفقا  لس

 .لديهم 

ال يوجررد أثرررر دال إحصرررائيا  للتفاعررل برررين درجرررات أفررراد العينرررة منخفضررري ومرتفعرري القررردرة علرررى  .2
 على فاعلية الذات لديهم ( ألف شيكل فأكثر  -أقل من ألف شيكل ) اتخاذ القرار وفقا  للراتب 

إحصرررائيا  للتفاعررل برررين درجرررات أفررراد العينرررة منخفضررري ومرتفعرري القررردرة علرررى  ال يوجررد أثرررر دال .2
 .على المساندة االجتماعية لديهم( ثانوي  –أساسي ) اتخاذ القرار والمرحلة التي يعملون بها 

يوجررد أثرررر دال إحصرررائيا  للتفاعررل برررين درجرررات أفررراد العينرررة منخفضررري ومرتفعرري القررردرة علرررى  ال .2
علررررى المسرررراندة (سررررنوات فررررأكثر 5 -سررررنوات 5أقررررل مررررن )  دمررررةسررررنوات الخاتخرررراذ القرررررار وفقررررا  ل

 .لديهم االجتماعية

ال يوجررد أثرررر دال إحصرررائيا  للتفاعررل برررين درجرررات أفررراد العينرررة منخفضررري ومرتفعرري القررردرة علرررى  .23
علرى المسراندة االجتماعيرة ( ألرف شريكل فرأكثر  -أقل من ألف شريكل) اتخاذ القرار وفقا  للراتب 

 .لديهم 
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 ماهج الدراسة. 
 مجتمع الدراسة. 
 ةـــعياة الدراس . 

 أدوات الدراسة. 
 .مقياس اتخال القرار -
 .مقياس فاعلية اللات -

 مقياس المسااد  الجتماعية -
 إجراءات الدراسة. 

 ةــخطوات الدراس. 
 المعالجات اإلحصائية. 


















 الطريقة واإلجراءات
 

 :دمةالمق
 , فررري تنفيرررذ الدراسرررة الباحرررثهرررا عتنررراول هرررذا الفصرررل وصرررفا  مفصرررال  لإلجرررراءات التررري اتبي 

عررررداد أداة  ومنهررررا تعريررررف مررررنهج الدراسررررة, ووصررررف مجتمررررع الدراسررررة, وتحديررررد عينررررة الدراسررررة, وا 
, والتأكررد مررن صرردقها وثباتهررا, وبيرران إجررراءات الدراسررة, واألسرراليب اإلحصررائية (االسررتبانة)الدراسررة
 :استخدمت في معالجة النتائج, وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات التي

 :ماهج الدراسة: أول
ذي يحرراول مررن خاللرررش وصررف الظرراهرة موضررروو الررر التحليلرري المرررنهج الوصررفياتبررع الباحررث         

والعمليات التي , واخراء التي تطرح حولها , وبيان العالقة بين مكوناتها , الدراسة, وتحليل بياناتها 
وهررو أحررد أشرركال التحليررل والتفسررير العلمرري المررنظم لوصررف ظرراهرة , تتضررمنها واخثررار الترري تحرردثها 

ومحاولة تفسيرها كميا  عن طريق جمع بيانرات ومعلومرات مقننرة عرن الظراهرة أو , موضوو الدراسة 
خضاعها للدراسات الدقيقة, وتحليلها , وتصنيفها , المشكلة   .وا 
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                                 (.43: 4333, األستاذ إحسان األغا ومحمود )     

 :مجتمع الدراسة: ثاايا
مرن جميرع مرشردي ومرشردات المردارس الحكوميرة فري محافظرات  تكون مجتمع الدراسرة           

مرشرردا  ومرشرردة حسررب إحصررائية وزارة ( 020)والبررال  عررددهم  4322-4323غررزة للعررام الدراسرري 
 ( .4322, 4323)التربية والتعليم

 :عياة الدراسة: ثالثا
 :عياة الدراسة الستطالعية -أ
( 50)تم تطبيقهرا علرى عينرة اسرتطالعية قوامهرا  , للتحقق من ثبات أداة الدراسة وصدقها 

 .األساسية مرشدا  ومرشدة في محافظات غزة , وقد تم استبعادها من عينة الدراسة 
 :عياة الدراسة األساسية_ ب
مرشدا  ومرشدة تربويرة مرن العراملين بالمردارس الحكوميرة ( 032)راسة من تكونت عينة الد 

من المجتمع األصلي للدراسة, والجرداول التاليرة توضرح أفرراد %( 22.2)يمثلون , بمحافظات غزة 
المنطقررررة التعليميررررة, الجررررنس, المؤهررررل العلمرررري, سررررنوات الخدمررررة, المرحلررررة )عينررررة الدراسررررة حسررررب 

 :(التعليمية, الراتب
 

 :ر الماطقة التعليميةمتيي -1

 (1)جدول رقم 
 حسب الماطقة التعليميةدراسة مجتمع اليوضح توزيع أفراد 

%الاسمة المئوية العدد الماطقة التعليمية  

 16.01 49 شمال غزة

 25.16 77 شرق غزة

 15.69 48 غرب غزة

 11.11 34 الوسطى

يونس خان  72 23.53 

 8.50 26 رفح

 111 116 المجموع

 
 

 الجاس متيير -1
 ( 1)جدول رقم 
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 حسب الجاسيوضح توزيع أفراد عياة الدراسة 
%الاسمة المئوية العدد الجاس  

 49.67 152 ذكر

 50.33 154 أنثى

 100.00 306 المجموو

 

 متيير المؤهل العلمي -3
 ( 3)جدول رقم 

 حسب المؤهل العلمييوضح توزيع أفراد عياة الدراسة 
%يةالاسمة المئو  العدد المؤهل العلمي  

 70.59 216 بكالوريوس

دبلوم تربية+بكالوريوس  69 22.55 

 6.86 21 ماجستير فأعلى

 100.00 306 المجموو

 
 
 

 :متيير ساوات الخدمة
 ( 4)جدول رقم 

 حسب ساوات الخدمةالدراسة مجتمع يوضح توزيع أفراد 
% الاسمة المئوية العدد سنوات الخدمة  

سنوات 5أقل من   172 56.21 

فأعلىسنوات   5 134 43.79 

 100.00 306 المجموو

 
 :متيير المرحلة التعليمية -4

 ( 5)جدول رقم 
 حسب المرحلة التعليميةالدراسة مجتمع يوضح توزيع أفراد 
% الاسمة المئوية العدد المرحلة التعليمية  

 57.52 176 أساسية

 42.48 130 ثانوية

 100.00 306 المجموو
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 :متيير الراتب -5
 ( 6)جدول رقم 

 حسب الراتبالدراسة مجتمع يوضح توزيع أفراد 
% الاسمة المئوية العدد الراتب  

شيكل 1511أقل من   152 49.67 

أو أقل من  1511أكثر من 
2111 36 11.76 

شيكل 2111أكثر من   118 38.56 

 100.00 306 المجموو

 :الدراسة رامعاا أدوات

 :اتخال القرار مقياس: أولا 
ويهدف إلرى قيراس قردرة الفررد علرى اتخراذ القررار, وقرد ( 2222:عبدون )أعد هذا المقياس  

اختبررار :سرميت( ب)اختبرار المواقرف, والصرورة : سررميت( أ)صرمم علرى صرورتين, الصرورة األولرى 
, ويتكررون اختبررار الجمررل تعبررارة متبوعررة بثالثررة اختيررارا( 42)الجمررل ويتكررون اختبررار المواقررف مررن

جابات, والمطلرررروب مررررن المفحرررروص اختيررررار إحرررردى هرررررذه عبررررارة متبوعررررة بخمررررس اسررررت( 02)مررررن 
أنظررر الملحررق رقرررم "االسررتجابات, وتترردرج هررذه االسررتجابات مررن ال أوافررق تمامرررا  إلررى أوافررق تمامررا  

(2.") 

 :طريقة تصحيح المقياس
وتصرررحيح الصرررورة ( " 2)انظرررر الملحرررق " مفتررراح تصرررحيح خررراص بهرررا ( أ)يوجرررد للصرررورة 

لالسررتجابات ( 2,  2, 0,  4,  2)تعطررى الرردرجات : الترراليعلررى مقيرراس ليكرررت الخماسرري ك( ب)
علرررى الترتيرررب وذلرررك للعبرررارات ( ال أوافررق تمامرررا  , ال أوافرررق , غيرررر متأكرررد , أوافرررق , أوافررق تمامرررا  )

ومن خالل مجموو  02- 42وهي ذات األرقام من , الموجبة, والعكس في حالة العبارات السالبة 
 .يمكن معرفة درجتش الكلية على اختبار اتخاذ القرار الدرجات التي يحصل عليها المفحوص

 :صدق المقياس
 :صدق المقياس في الميئة المصرية-1
عررررن طريررررق بحسرررراب صرررردق المقيرررراس ( 2222)حيررررث قررررام سرررريف الرررردين يوسررررف عبرررردون  

علرررى مجموعرررة مرررن  بصرررورتيشحيرررث ترررم عررررض المقيررراس " صررردق المحكمرررين " الصررردق المنطقررري 
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ذ القرررار , وذلررك للحكررم علررى مرردى تمثيررل العبررارات الترري يتكررون منهررا المحكمررين والخبررراء فرري اتخررا
بإعطرراء درجررة ألهميررة العبررارة , ودرجررة لتأثيرهررا فرري المجررال , وتررم , المقيرراس بصررورتيش لمكوناتررش 

 .مراعاة مالحظات السادة المحكمين

 :صدق وثمات المقياس في الميئة السعودية-1
 :بحساب صدق المقياس عن طريق( 4334)قام علي محسن السبيعي :صدق المقياس
 :صدق المحكميي

على بعض أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة ( ب)و( أ)تم عرض االختبار بجزئيش 
وأخذ آرائهم حول صياغة العبارات رومدى صدقها في الكشف عن القدرة على اتخاذ , أم القرى 

للمقياس ليصبح خمسة بدائل بدال  ( ب)رةوبناء على توصية المحكمين على تعديل الصو , القرار
 . من سبعة تبعا  لطريقة ليكرت

 

 :المقياس على البيئة الفلسطينيةصدق  -3

قام الباحث الحالي بالتحقق مرن صردق المقيراس مرن خرالل االتسراق الرداخلي للمقيراس حيرث 
وترم ربويرة, مرشردا  ومرشردة ت( 23)علرى عينرة اسرتطالعية مكونرة مرن  المقيراسبتطبيرق  قام الباحرث

( ب)الختبرار, وفقررات اختبرار والدرجة الكلية ل( أ)فقرات اختبار حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
(  2)و(  2) والجردول ( SPSS)وذلرك باسرتخدام البرنرامج اإلحصرائي مع الدرجة الكلية لالختبرار, 

 :توضح ذلك
 ( 7)الجدول 

 ختماررجة الكلية لالمع الد ( أ)الصور  معامل ارتماط كل فقر  مي فقرات 
 مستو  الدللة معامل الرتماط م

 1011دالة عند  0.773  -1

 1011دالة عند  0.636  -2

 1011دالة عند  0.709  -1

 1011دالة عند  0.714  -4

 1011دالة عند  0.617  -5

 1011دالة عند  0.773  -6

 1011دالة عند  0.649  -7

 1015دالة عند  0.361  -1

 1011دالة عند  0.553  -9

 1015دالة عند  0.327  -11



 222 

 مستو  الدللة معامل الرتماط م

 1011دالة عند  0.427  -11

 1011دالة عند  0.514  -12

 1011دالة عند  0.506  -11

 1011دالة عند  0.664  -14

 1011دالة عند  0.751  -15

 1011دالة عند  0.436  -16

 1011دالة عند  0.481  -17

 1011دالة عند  0.661  -11

 1011دالة عند  0.709  -19

 1011دالة عند  0.522  -21

 1011دالة عند  0.901  -21

 3.022( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 22)عند درجة حرية  ةر الجدولي
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة ( 22)عند درجة حرية  ةر الجدولي

 
 
 
 
 (8)الجدول 

 ختمارمع الدرجة الكلية لال( "ب)الصور  معامل ارتماط كل فقر  مي فقرات 

معامل  الفقر  م
 الرتماط

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.471 .قدرة على اختيار أنسب األوقات التخاذ قرارأملك ال  .1

 1011دالة عند  0.489 .لدي الخبرة ودرجة التعليم الكافيتين التخاذ القرار الناجح  .2

 1011دالة عند  0.560 .ابني قراراتي على المعرفة بالحقائق  .1

 1011د دالة عن 0.586 .عندما اتخذ قرارا  أتابعش جيدا  في التنفيذ  .4

 1011دالة عند  0.456 .استطيع أن أتعرف على المشكلة  .5

 1011دالة عند  0.592 .أدرك أهمية التوقيت في اتخاذ القرار  .6

 1011دالة عند  0.589 .أجمع الحقائق التي احتاج إليها قبل اتخاذ القرار  .7

 1011دالة عند  0.549 .أزن النتائج المترتبة على القرار  .1

 1011دالة عند  0.531 .اتخاذ القرارأقدر مسؤولية   .9

 1011دالة عند  0.563 .أتحمل مسؤولية الفشل في قرار خاط   .11

 1011دالة عند  0.503 .أرجع إلى اللوائح والقوانين ألسترشد بها عند اتخاذ القرار  .11

 1011دالة عند  0.475 .أحدد فوائد ومضار القرار  .12
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معامل  الفقر  م
 الرتماط

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.520 .أتابع القرار  .11

 1011دالة عند  0.590 .تبر نفسي ممن يشتركون في المناقشات باستمرار التخاذ القرارأع  .14

 1015دالة عند  0.288 .أقيس المواقف عند اتخاذ القرار على الخبرات السابقة  .15

 1011دالة عند  0.439 أستطيع أن اقدر نسبة األفراد الذين يشتركون في المناقشات عند اتخاذ القرار  .16

 1011دالة عند  0.408 .حلول التي تصطدم بالقوانين واللوائح التي ال يمكن تغييرهاأستبعد ال  .17

11.  
أستطيع تحديد المواقف التي يكون لرأي كل من األفراد المشاركين في اتخاذ القرار 

 .وزنش الكبير
 1011دالة عند  0.410

 1011دالة عند  0.370 .أعتمد على االتصال الشخصي عندما اتخذ القرار  .19

 1011دالة عند  0.561 .أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من مسئولية النتائج المترتبة على هذا القرار  .21

 1011دالة عند  0.674 .معرفة رأي الجماعة كتابة يستغرق وقتا  طويال    .21

 1011دالة عند  0.672 .احد األعضاء علنا  من أجل اقتراحش القائديثير غضب األعضاء تمييز   .22

 1011دالة عند  0.476 .على انفراد مع اخخرين سبيل للحصول على رأيهم بصراحة في مشكلة الحديث  .21

 1015دالة عند  0.333 .أواجش االختالفات في ميول واتجاهات األفراد بوضع مبادئ عامة  .24

 1011دالة عند  0.661 .أسلوب المناقشة الهادئ يؤدي إلى إقناو اخخرين بالحجج العقلية والمنطقية  .25

 1011دالة عند  0.641 .المكالمات الهاتفية تكشف عن عقد اجتماو التخاذ قرار  .26

 1011دالة عند  0.691 .ندرة المعلومات ترجع إلى صعوبة معرفتها بدقة وسرعة  .27

 1011دالة عند  0.662 .ضعفعن أحد أفكاره وقبول االقتراح المقدم من اخخرين عالمة القائدأعتبر تنازل   .21

 1011دالة عند  0.694 .تي المتخذة مرة ثانيةأعود لقرارا  .29

 1011دالة عند  0.397 .ندرة المعلومات ترجع إلى أنها مكلفة  .11

 1015دالة عند  0.326 .ُأأخر اتخاذي للقرار ألني آمل في أن يحدث شيء يريحني منش  .11

 1015دالة عند  0.317 أسمح لآلراء السابقة أن تؤثر على قراراتي  .12

 1011دالة عند  0.361 ذ قرارأتردد عند اتخا  .11

 1015دالة عند  0.335 .معظم القرارات التي تنفذ بواسطة فرد  .14

 1011دالة عند  0.674 تؤثر حالتي النفسية في نتيجة قراراتي  .15

 1011دالة عند  0.680 .أتراجع في قراري بعد اتخاذه   .16

 1015دالة عند  0.340 .عند اتخاذي لقرار أعاني علنا  من الشك في خطئش أو صوابش  .17

 1011دالة عند  0.463 .أسمح للتعصب والتحيز أن يؤثر في قراراتي  .11

 3.022( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 

ة ات والمجمروو الكلري لالختبرار دالرأن معامالت االرتباط بين الفقر ( 2)و (  2)يتضح من جدولي 
 .الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة نمما يطمئ, (3.32, 3.32 )عند مستوى داللة 
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 :صدق التساق الداخلي لالختماريي -3

قام الباحرث بحسراب معرامالت االرتبراط برين درجرة  االتساق الداخلي لالختبارين للتحقق من صدق
 .يوضح ذلك( 2)لجدول الدرجة الكلية وااختبار و كل 

 (7)الجدول 
 مع الدرجة الكليةاختمار مصفوفة معامالت ارتماط كل 

 (ب)الصور   (أ)الصور   

  1 (أ)الصور  

  0.375 (ب)الصور  

 0.852 0.366 الدرجة الكلية

 3.022( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة  (22)ر الجدولية عند درجة حرية 

( 3.32, 3.32)إحصائية عند مستوى داللة قيم االتساق دالة  أن (2)يتضح من الجدول 
 .واالتساق الداخليالصدق من  جيدةتمتع بدرجة ختبار يوهذا يؤكد أن اال

 
 :Reliabilityالختمار  ثمات

أفررراد العينررة بيقهررا علررى أجرررى الباحررث خطرروات للتأكررد مررن ثبررات االختبررار وذلررك بعررد تط
 .وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ, بطريقتين االستطالعية 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة الاصفية -1
 , بطريقررة التجزئررة النصررفية االختبررارتررم اسررتخدام درجررات العينررة االسررتطالعية لحسرراب ثبررات 

وكررررذلك درجررررة  ,اختبررررارات االختبررررار ن مرررر اختبررررارحيررررث احتسرررربت درجررررة النصررررف األول لكررررل 
ثررم جرررى تعررديل  , النصررف الثرراني مررن الرردرجات وذلررك بحسرراب معامررل االرتبرراط بررين النصررفين

والجرردول   (Spearman-Brown Coefficient)الطررول باسررتخدام معادلررة سرربيرمان بررراون
 :يوضح ذلك( 23)

 ( 18)الجدول 
 التعديل ومعامل الثمات معد التعديلقمل  اختماريوضح معامالت الرتماط ميي اصفي كل 

 عدد الفقرات 
الرتماط قمل 

 التعديل
 معامل الثمات معد التعديل

 0.930 0.927 *12 (أ)الصور  
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 0.559 0.388 88 (ب)الصور  

 0.746 0.736 *95 الدرجة الكلية

 .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين* 
 االختباروهذا يدل على أن ( 0.746)معامل الثبات الكلي  يتضح من الجدول السابق أن 
 .إلى تطبيقها على عينة الدراسة باحثمن الثبات تطمئن ال عاليةتمتع بدرجة ي

 :طريقة ألفا كرواماخ -1
, وذلرك إليجراد وهي طريقة ألفرا كرونبراخ طريقة أخرى من طرق حساب الثبات الباحثاستخدم 

يوضح (  22)والجدول  اختبارقيمة معامل ألفا لكل  , حيث حصل علىاالختبارمعامل ثبات 
 :ذلك

 ( 11)الجدول 
 ككل ختماروكلل  لال اختماريوضح معامالت ألفا كرواماخ لكل 

 معامل ألفا كرواماخ عدد الفقرات المجال

 0.905 *12 (أ)الصور  

 0.921 88 (ب)الصور  

 0.883 *95 الدرجة الكلية

 االختبررراروهرررذا يررردل علرررى أن ( 0.883)مرررل الثبرررات الكلررري أن معا السرررابقيتضرررح مرررن الجررردول 
 .إلى تطبيقها على عينة الدراسة الباحثتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن ي
 :مقياس فاعلية اللات: ثااياا 
وفررري ضررروء اإلطرررار النظرررري للبحرررث ومراجعرررة ( 4332)أعرررد هرررذا المقيررراس عرررادل العررردل 

ثرررم قرررام بمراجعرررة بعرررض , يفرررا  إجرائيرررا  لفاعليرررة الرررذات حيرررث يعرررد المقيررراس تعر , الدراسرررات السرررابقة 
ومررن أمثلررة ذلررك المقيرراس , االختبررارات الترري أعرردت سررابقا  لقيرراس فاعليررة الررذات فرري بيئررات أجنبيررة 

مفرردة فري صرورة مواقرف (23)وهو يتضمن( Wheeler wlaad)  :2224  الذي أعده ويلر والد 
ابة عليش قردرة الفررد علرى إنجراز سرلوك  محردد فري و يبين بعد اإلج, , وتصنف كل منها اجتماعيا  

 (".4)أنظر الملحق رقم "هذا الموقف 

 :طريقة تصحيح المقياس
هري نرادرا , أحيانرا  , , مفردة , أمام كل مفردة أربعرة اختيرارات ( 23)يحتوي المقياس على 

مفرردات السرلبية, للمفرردات اإليجابيرة , والعكرس لل 2, 0, 4, 2غالبا , دائما  , تصحح وفق التدرج 
, 02, 03, 42, 42, 42, 40, 44, 22, 22, 22, 24, 2, 2, 2, 2, 2)والعبررررارات السررررلبية 
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والدرجررررة المرتفعررررة للمقيرررراس ترررردل عررررن فاعليررررة الررررذات ( 23, 22, 22, 22, 22, 02, 02, 02
 .المرتفعة

 2وقد اتبع الباحث عددا  من الطرق لحساب صدق األداة  :صدق المقياس
 :ت في الدراسة الحاليةالصدق والثما

دى للتحقررق مررن صرردق األداة بهرردف التأكررد مررن قياسررها لمررا وضررعت لررش ومرر:صــدق المحكمــيي -1
علررى مجموعررة مررن أسرراتذة جررامعيين مررن  المقيرراستررم عرررض و , شررموليتها ومرردى صررحة العبررارات 

تربية ووزارة الممن يعملون في الجامعات الفلسطينية علم النفس والصحة النفسية المتخصصين في 
حيررث قرراموا بإبررداء آرائهررم ومالحظرراتهم حررول مناسرربة فقرررات  , فرري محافظررات غررزةوالتعلرريم العررالي 

 . وقام الباحث بتعديل الفقرات وفقا خراء المحكمين  المقياس

ويقصد بش مدى توافق كل فقرة من فقررات المقيراس مرع الدرجرة الكليرة :صدق التساق الداخلي -1
, فقرام تحقق من صدق االتساق الداخلي لالسرتبانةوقد قام الباحث بال, قراتالتي تنتمي إليش هذه الف

وترررم مرشررردا  ومرشررردة تربويرررة, ( 23)علرررى عينرررة اسرررتطالعية مكونرررة مرررن  المقيررراسبتطبيرررق  الباحرررث
وذلررك باسررتخدام لمقيرراس, الدرجررة الكليررة لفقرررات المقيرراس مررع حسرراب معامررل ارتبرراط بيرسررون بررين 

 :يوضح ذلك(  24) والجدول  (SPSS)البرنامج اإلحصائي 
 
 (21)الجدول 

 للمقياسمع الدرجة الكلية المقياس معامل ارتماط كل فقر  مي فقرات 

معامل  الفقر  م
 الرتماط

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.516 .ال يمكنني التعامل مع جميع العقبات التي تواجهني  .1

 1011دالة عند  0.732 .إذا واجهتني عقبة ما فسوف أجد طريقة لحلها  .2

 1015دالة عند  0.341 .استطيع وضع الحلول المناسبة ألي مشكلة قد تواجهني  .1

 1011دالة عند  0.457 .أتمكن من حل المشاكل السهلة إذا بذلت الجهد المناسب  .4

 1011دالة عند  0.413 .يمكن لبعض العقبات أن تحول بيني وبين تحقيق أهدافي  .5

 1011دالة عند  0.472 .أي هدف مهما كان بعيدا  يسهل على الوصول إلى   .6

 1011دالة عند  0.439 .ال يمكنني وضع الخطط المناسبة لتحقيق أمالي  .7

 1011دالة عند  0.566 .يلجأ لي زمالئي في حل معظم مشكالتهم  .1

 1015دالة عند  0.295 .يسهل على زمالئي حل كثير من المشاكل التي يصعب على حلها  .9

 1011دالة عند  0.456 .في مهارتي هي التي تدعوهم للتعاون معي ثقة زمالئي  .11

 1011دالة عند  0.370 .يمكنني مساعدة أي فرد لديش مشكلة  .11

 1015دالة عند  0.308 .ال أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة مع األحداث غير المتوقعة  .12

 1015دالة عند  0.295 .سيكون لي مستقبال  باهرا    .11

 1011دالة عند  0.416 .من الطموحات التي سوف أنجزها عندي كثير  .14

 1015دالة عند  0.344- .استطيع التعامل مع المواقف مضمونة العواقب  .15
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معامل  الفقر  م
 الرتماط

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.484 .يمكنني التفكير بطريقة عملية عندما أجد نفسي في مأزق ما  .16

 1011دالة عند  0.533 .يصعب على إقناو أي إنسان بأي شيء  .17

 1015دالة عند  0.347 .المحافظة على اتزاني في المواقف الصعبةاستطيع   .11

 1011دالة عند  0.578 .ال يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أي إنسان  .19

 1011دالة عند  0.520 .اخخرين من زمالئي تيمكنني السيطرة على انفعاال  .21

 1011عند دالة  0.503 .يقتنع زمالئي بارآئي لثقتهم الكبيرة في شخصيتي  .21

 1011دالة عند  0.417 .اتبع جميع إرشادات المرور طالما يلتزم بها الجميع  .22

 1011دالة عند  0.469 .التعامل مع اخخرين بجدية ال يجبرهم على إتباو نفس األسلوب  .21

 1011دالة عند  0.634 .يصعب على التفكير في حل أي مشكلة تواجهني  .24

 1011دالة عند  0.549 .ما يواجهني من مشكالتأستطيع الوصول إلى حلول منطقية ل  .25

 1011دالة عند  0.556 .أرى نظرات السخرية بقدراتي في عيون زمالئي  .26

 1011دالة عند  0.779 .يصعب على الوصول إلى أهدافي وتحقيق غاياتي  .27

 1011دالة عند  0.465 .عندما تواجهني مشكلة أجد عندي حلوال  كثيرة  .21

 1011دالة عند  0.534 .ءة مع مستجدات الحياةيمكنني التعامل بكفا  .29

 1011دالة عند  0.838 .يصعب على التوافق مع أي مجتمعات جديدة  .11

 1011دالة عند  0.789 .اعتمد على نفسي في حل كل ما يواجهني من مشكالت  .11

 1015دالة عند  0.330 .نظرا  لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحلول التي أصل إليها  .12

 1015دالة عند  0.343 .وهبني ا  عز وجل من القدرات ما يجعلني أعيو سعيدا    .11

 1011دالة عند  0.549 .إذا عارضني احد أكون أنا الخاسر في النهاية  .14

 1011دالة عند  0.542 .إذا أعاقني إنسان يصعب على التغلب عليش  .15

 1011دالة عند  0.686 .انتصر لنفسي في كثير من المواقف  .16

 1011دالة عند  0.763 .صعب علي إيقاف أي إنسان عند حدهي  .17

 1011دالة عند  0.763 .ال أترك حقي مهما كان مع أي إنسان  .11

 1011دالة عند  0.763 .ترك اإلنسان لحقوقش ال يعد انهزامية أو سلبية  .19

 1011دالة عند  0.701 .في المواقف التي تتطلب ذلك شعلى اإلنسان أن يضبط انفعاالت  .41

 1011دالة عند  0.382 .ال يمكنني تحقيق كثيرا  من المفاجآت  .41

 1015دالة عند  0.325 .سوف أصل إلى مكانة مرموقة في هذا المجتمع  .42

 1011دالة عند  0.600 .أستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هدف محدد  .41

 1011دالة عند  0.443 .ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودني إلى ما يريد  .44

 1011دالة عند  0.630 .استطيع تحمل كثيرا  من المسؤوليات  .45

 1011دالة عند  0.743 .يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة  .46

 1011دالة عند  0.758 .تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدم وجودي معهم  .47

 1015دالة عند  0.307 .وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعلش ممتعا  ومشوقا    .41

 1011دالة عند  0.833 .يمكنني إضافة القليل ألي عمل أكلف بش  .49

 1011دالة عند  0.718 .يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة  .51

 3.022( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
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ة عنررد ول السررابق أن معررامالت االرتبرراط بررين الفقرررات والمجمرروو الكلرري للمقيرراس دالرريتضررح مررن الجررد
 .مما يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة, (1011, 1015 )مستوى داللة 

 : Reliabilityالمقياس  ثمات
أفررراد العينررة علررى  وذلررك بعررد تطبيقررش, ثبررات المقيرراس  أجرررى الباحررث خطرروات التأكررد مررن

 .ومعامل ألفا كرونباخ, بطريقتين, وهما التجزئة النصفية طالعية االست
 Split Half Method : طريقة التجزئة الاصفية: أولا 

 , بطريقة التجزئة النصفية المقياستم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات 
لثررراني مرررن وكرررذلك درجرررة النصرررف ا ,المقيررراس حيرررث احتسررربت درجرررة النصرررف األول لكرررل فقررررات 

وهذا  , (10762) المقياس ثباتمعامل  , وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين , الدرجات
تطبيقهرا علرى عينرة  فري الباحرثمرن الثبرات تطمرئن  تمتع بدرجة عالية جدا  ي المقياسيدل على أن 

 .الدراسة
 Cronboch Alfa : طريقة ألفا كرواماخ: ثاايا ا 

مرررن طررررق حسررراب الثبررررات, وذلرررك إليجررراد معامرررل ثبررررات طريقرررة أخرررررى  الباحرررثاسرررتخدم 
تمترررع ي المقيررراسوهرررذا يررردل علرررى أن  , (1.941), حيرررث حصرررل علرررى قيمرررة معامرررل ألفرررا المقيررراس

 . تطبيقها على عينة الدراسة في الباحثبدرجة عالية من الثبات تطمئن 
 :Social support scale: مقياس المسااد  الجتماعية: ثالثاا 

وذلررك فرري ضرروء اإلطررار النظررري الخرراص , داد مقيرراس المسرراندة االجتماعيررة قررام الباحررث بإعرر -
شرررعبان جررراب ا  )بالمسررراندة االجتماعيرررة, كمرررا ترررم االطرررالو علرررى بعرررض المقررراييس السرررابقة 

 (4332أسماء السرسي, أماني عبد المقصود, ),( 4332)رضوان وعادل محمد هريدي 

 :وصف المقياس
ويقصرد بهرا الباحرث مجموعرة العالقرات , دة االجتماعيرة قام الباحث بإعداد مقياس المسران
مرررن جانررب كررل مرررن إدارة المدرسررة وأوليررراء  المرشرررد التربررويوالررروابط االجتماعيررة التررري يشررعر بهررا 

والتي تمرده بالردعم والسرند العراطفي فري كرل مرا يتعلرق بجوانرب عملرش, ولقرد ترم , األمور والمعلمين 
مجموعررة مررن المقرراييس المتعلقررة بالمسرراندة االجتماعيررة, بنرراء المقيرراس بعررد اطررالو الباحررث علررى 

وكررذلك اطالعررش علررى األدب المتعلررق بالمسرراندة االجتماعيررة, ولقررد تررم توزيررع العبررارات علررى أربعررة 
 :أبعاد تتضمن المساندة االجتماعية للمرشد التربوي وهي 

المرشررد ر مررا يتلقرراه ويقصررد بهررا الباحررث مقرردا, يقرريس المسرراندة مررن جانررب المدرسررة : البعررد األول 
مررن دعررم وتأييررد حتررى ترروفر اإلمكانيررات الالزمررة والجررو المناسررب وكررل مررا يتعلررق بجوانررب  التربرروي

 .عملش المهني داخل المدرسة 
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يقرريس المسرراندة مررن جانررب أوليرراء األمررور ويقصررد بهررا الباحررث مقرردار الرردعم والسررند : البعررد الثرراني 
 .ل مشكالتهم وكل ما يتعلق بأبنائهم من قرارات وح,  المرشد التربويالعاطفي الذي يتلقاه 

المرشررد ويقصرد بهرا الباحرث مقردار مرا يتلقراه , يقريس المسراندة مرن جانرب المعلمرين : البعرد الثالرث 
 .من دعم وتأييد وتعاون في كل ما يتعلق بأمور الطالب الدراسية واالجتماعية والنفسية  التربوي

عررن المسرراندة , ويقصررد بهررا الباحررث مرردى الرضررا الررذي  ربررويالمرشررد التيقرريس رضررا : البعررد الرابررع 
وفيمرررا يلررري وصرررف . عرررن الررردعم والمسررراندة للمشررراركة وزيرررادة الدافعيرررة  المرشرررد التربررروييشرررعر برررش 
 :المقياس

 :مفرد  تتوزع علا أرمعة أمعاد كما يمياها الجدول التالي( 45)يتكوي المقياس مي 

عدد  المعد
 أرقام الفقرات الفقرات

 24, 42,04,02,02,22, 2,22,22,44,40,42 24 مساندة إدارة المدرسة: د األول البع
 20, 23,  02, 03, 42,42, 42, 42, 43, 22,22, 24 24 مساندة أولياء األمور: البعد الثاني

 42, 22, 22, 20, 22, 23, 2, 0,  4, 2 23 مساندة المعلمين: البعد الثالث
 22, 22, 02,02, 02, 00, 02, 2, 2, 2, 2 22 لمساندةعن ا القائدرضا : البعد الرابع

  22 المجموو

 

 :طريقة تصحيح المقياس
مفررردة, أمررام كررل مفررردة أربعررة اختيررارات هرري نررادرا , أحيانررا  , ( 22)يحترروي المقيرراس علررى 

, للفقررررات الموجبرررة والعكرررس فررري حالرررة الفقررررات 2, 0, 4, 2غالبرررا , دائمرررا  , تصرررحح وفرررق التررردرج 
, 20, 02, 42, 42, 44, 22, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 4, 2), والفقرات السلبية هي السلبية

 .تجمع درجات كل مستجيب في الفقرات لتحديد درجة المساندة االجتماعية( 22

 :صدق المقياس
 :وقد اتبع الباحث عددا  من الطرق لحساب صدق األداة 
 :صدق المحكميي -1

علرم الرنفس تذة جرامعيين مرن المتخصصرين فري على مجموعة من أسرا المقياستم عرض 
فرررري ووزارة التربيررررة والتعلرررريم العررررالي ممررررن يعملررررون فرررري الجامعررررات الفلسررررطينية , والصررررحة النفسررررية 

وفري ضروء المقيراس, , حيرث قراموا بإبرداء آرائهرم ومالحظراتهم حرول مناسربة فقررات  محافظات غزة
( 22) االسرتبانة خخرر ليصربح عردد فقرراتوتعرديل بعضرها ا , تلك اخراء تم استبعاد بعض الفقرات

 .موزعة على أربعة أبعاد فقرة 
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 :صدق التساق الداخلي -1
 المقيراسبتطبيق  , فقام الباحثتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانةقد قام الباحث بال

وترم حسراب معامرل ارتبراط بيرسرون مرشدا  ومرشدة تربوية, ( 23)على عينة استطالعية مكونة من 
( SPSS)وذلرررك باسرررتخدام البرنرررامج اإلحصرررائي لمقيررراس, الدرجرررة الكليرررة لفقررررات المقيررراس مرررع برررين 

 :يوضح ذلك(  22, 22, 20, 24)والجدول 
 

 (13)الجدول 
 األول معدمع الدرجة الكلية لل " إدارة المدرسةمسااد  " األول المعدمعامل ارتماط كل فقر  مي فقرات 

معامل  الفقر  م
 الرتماط

 الدللة مستو 

 1011دالة عند  0.516 .تفاعل إدارة المدرسة سلبي مع برنامج التوجيش واإلرشاد التربوي  .1

 1011دالة عند  0.839 .داخل المدرسة المرشد التربوياهتمام المدرسة محدود بإبراز دور   .2

 1011دالة عند  0.765 .محدود المرشد التربويتقُبل إدارة المدرسة لعمل   .1

4.  
درسة ببعض األعمال التي تمنعني من مزاولة عملي بالشكل تكلفني الم
 .المطلوب

 1011دالة عند  0.811

 1011دالة عند  0.697 .داخل المدرسة المرشد التربويتثمن إدارة المدرسة جهود   .5

 1011دالة عند  0.877 .تراعي إدارة المدرسة حقوقي كمرشد التربوي  .6

 1011دالة عند  0.831 .د التربويالمرشترفع إدارة المدرسة من معنويات   .7

 1011دالة عند  0.812 .تساعد إدارة المدرسة في إيجاد الجو المناسب لعملي كمرشد تربوي  .1

 1011دالة عند  0.913 .المرشد التربويتتفهم إدارة المدرسة طبيعة عمل   .9

 1011عند  دالة 0.755 .المرشد التربويإدارة المدرسة تقدم العون والمساعدة إلنجاح عمل   .11

 1011دالة عند  0.799 .داخل المدرسة المرشد التربويتعزز إدارة المدرسة من دور   .11

 1011دالة عند  0.697 .المرشد التربويتوفر إدارة المدرسة اإلمكانات المادية الالزمة لعمل   .12

 3.022( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ة حرية ر الجدولية عند درج

 

 (14)الجدول 
 للمعد الثاايمع الدرجة الكلية  "مسااد  أولياء األمور " الثااي المعدمعامل ارتماط كل فقر  مي فقرات 

معامل  الفقر  م
 الرتماط

 مستو  الدللة

 1.11دالة عند  0.673 .يساعدني أولياء األمور على حل مشكالت أبنائهم  .1

 1011دالة عند  0.777 .المرشد التربويينمي أولياء أمور الطالب في نفوس أبنائهم أهمية عمل   .2
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معامل  الفقر  م
 الرتماط

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.680 .المرشد التربوييرفع أولياء أمور الطالب من معنويات   .1

 1011دالة عند  0.609 .عند الحاجة إليش المرشد التربوييتواصل أولياء أمور الطالب مع   .4

 1011دالة عند  0.527 .المرشد التربويأمر الباحث في إمكانية  يثق ولي  .5

6.  
للمعلومررررات  المرشررررد التربرررروييجهررررل أوليرررراء أمررررور الطررررالب أهميررررة إعطرررراء 

 .لالتصال بولي األمر المرشد التربويالكافية والتي تساعد 
 1011دالة عند  0.898

 1011دالة عند  0.865 .أمام أبنائهم المرشد التربوييقلل أولياء األمور من دور   .7

 1011دالة عند  0.822 .المرشد التربوييتفهم ولي أمر الباحث عمل   .1

 1011دالة عند  0.915 المرشد التربوييتعاون أولياء أمور الطالب مع   .9

 1011دالة عند  0.894 .المرشد التربوييتكاسل ولي أمر الباحث في الحضور إلى   .11

 1011دالة عند  0.604 .من حلول لمرشد التربويايتفهم ولي أمر الباحث ما يقوم بش   .11

12.  
يتحفظ ولي أمر الباحث عن اإلفصاح للمرشد التربوي للمشركالت الخاصرة 

 .بهم
 1011دالة عند  0.862

 3.022( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 

 (15)الجدول 
 للمعد الثالث مع الدرجة الكلية "مسااد  المعلميي " المعد المجالمعامل ارتماط كل فقر  مي فقرات 

 الفقر  م
معامل 
 الرتماط

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.494 .داخل المدرسة المرشد التربوييقوم المعلم بدور   .1

 1011دالة عند  0.517 .المرشد التربوييعتبر المعلم سبب في إخفاق   .2

 1011دالة عند  0.493 .لدى الطالب المرشد التربوييقلل المعلم من أهمية عمل   .1

 1011دالة عند  0.608 .القائديبين المعلم للمرشد التربوي اإليجابيات والسلبيات الخاصة بعمل   .4

 1015لة عند دا 0.362 .مباشرة عند حدوث مشكالت الطالب المرشد التربوييلجأ المعلم إلى   .5

 1011دالة عند  0.637 .في حل مشكالت الطالب المرشد التربوييساعد المعلم   .6

 1011دالة عند  0.667 .المرشد التربوييغرس المعلم في نفوس الطالب أهمية عمل   .7

 1011دالة عند  0.660 .يشارك المعلم في تفعيل برامج التوجيش واإلرشاد التربوي  .1

 1011دالة عند  0.485 .ة للمرشد التربويُيقدم المعلم المساعد  .9

 1011دالة عند  0.617 .المرشد التربوييتفهم المعلم طبيعة عمل   .11

 3.022( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 

 (21)الجدول 
 للمعد الرامعمع الدرجة الكلية  "عي المسااد  القائدرضا "المعد الرامع مي فقرات  معامل ارتماط كل فقر 
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معامل  الفقر  م
 الرتماط

 مستو  الدللة

 1015دالة عند  0.348 .المرشد التربويأنا غير راض  عن جهود المجتمع تجاه عمل   .1

 1011دالة عند  0.697 .المرشد التربويضعف أداء العاملين في المدرسة يضعف من عمل   .2

 1011دالة عند  0.697 .المرشد التربوييقف المجتمع سلبي أمام جهود   .1

 1011دالة عند  0.681 .لوضعش االجتماعي يصعب من مهمتش المرشد التربويضعف ارتياح   .4

5.  
ما تقدمش إدارة المدرسة من مساندة للمرشد التربوي لش دور كبير في إبراز 

 .جهوده
 1011دالة عند  0.389

 1011دالة عند  0.497 .عن أداء المعلمين بالمدرسة يجعلش ينجح في عملش المرشد التربويرضا   .6

 1011دالة عند  0.520 .االدراري للمرشد التربوي يسهل نجاحش في عملش القائدمساندة   .7

 1011دالة عند  0.559 .مساندة المعلم للمرشد التربوي تسهل عملش  .1

 1011دالة عند  0.516 .انده اخخرين تجعلش ناجح في عملشعن مس المرشد التربويرضا   .9

 1011دالة عند  0.599 .ألداء عملش المرشد التربويلولي أمر الباحث جهود كبيرة في مساندة   .11

 1011دالة عند  0.415 .المرشد التربويالمجتمع قادر على إقناو الطالب بأهمية   .11

 3.022( = 3.32)داللة وعند مستوى ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجداول السابقة أن معامالت االرتباط بين الفقررات والدرجرة الكليرة للبعرد الرذي تنتمري 
الباحرررث إلرررى تطبيقهرررا علرررى عينرررة  نممرررا يطمرررئ, (1011, 1015 )ة عنرررد مسرررتوى داللرررة إليرررش دالررر
بحسراب معرامالت االرتبراط برين درجرة كرل  الباحرثقام لألبعاد للتحقق من الصدق البنائي ة الدراس
( 17)وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول  , األخرى واألبعاداالستبانة  أبعادمن  بعد

 .يوضح ذلك
 (19)الجدول 

   لالستمااة وكلل  مع الدرجة الكليةاألخر  واألمعادالستمااة  أمعادمي  معدمصفوفة معامالت ارتماط كل 

 
إدار  
 المدرسة

أولياء 
 األمور

 المعلميي
عي  القائدرضا 

 المسااد 

    1 مسااد  إدار  المدرسة

   1 0.457 مسااد  أولياء األمور

  1 0.566 0.365 مسااد  المعلميي

 1 0.379 0.342 0.428 عي المسااد  القائدرضا 

 0.465 0.706 0.852 0.735 الدرجة الكلية لالستمااة

 
 3.022( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.420 ( =3.32)وعند مستوى داللة ( 22)ر الجدولية عند درجة حرية 
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الررربعض وبالدرجرررة الكليرررة  يبعضرررهايتضرررح مرررن الجررردول السرررابق أن جميرررع المجررراالت تررررتبط 
وهررذا يؤكررد أن االسررتبانة تتمتررع  , (3.32)ئية عنررد مسررتوى داللررة داللررة إحصررا الالسررتبانة ارتباطررا  ذ

 .بدرجة عالية من االتساق الداخلي

 :Reliability لمقياس ا ثمات
وهمرررا , بطرررريقتين مقيررراس المسررراندة االجتماعيرررة أجررررى الباحرررث خطررروات التأكرررد مرررن ثبرررات 

 .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة الاصفية
 , تم استخدام درجات العينرة االسرتطالعية لحسراب ثبرات االسرتبانة بطريقرة التجزئرة النصرفية

وكذلك درجة النصف الثاني من ,  أبعاد االستبانةمن  بعدحيث احتسبت درجة النصف األول لكل 
دام معادلرررة الرردرجات وذلررك بحسرراب معامررل االرتبررراط بررين النصررفين ثررم جررررى تعررديل الطررول باسررتخ

 :يوضح ذلك(  22)والجدول   (Spearman-Brown Coefficient)سبيرمان براون

 

 

 ( 10)الجدول 
 أمعاد الستمااةمي  معديوضح معامالت الرتماط ميي اصفي كل 

 ككل قمل التعديل ومعامل الثمات معد التعديل لالستمااةوكلل  

 عدد الفقرات المجالت
الرتماط قمل 

 التعديل

الثمات معد معامل 
 التعديل

 0.926 0.862 12 مسااد  إدار  المدرسة

 0.881 0.787 12 مسااد  أولياء األمور

 0.866 0.764 11 مسااد  المعلميي

*11 عي المسااد  القائدرضا   0.442 0.613 

*45 الدرجة الكلية  0.747 0.771 

 .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين* 
هرذا يردل علرى أن , ( 0.771) لالسرتبانة الجدول السابق أن معامل الثبات الكلييتضح من 

 .إلى تطبيقها على عينة الدراسة الباحثمن الثبات تطمئن  جيدة تمتع بدرجة ي المقياس

 :طريقة ألفا كرواماخ -3
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, وذلررك وهرري طريقررة ألفررا كرونبرراخ طريقررة أخرررى مررن طرررق حسرراب الثبررات الباحررثاسررتخدم 
 أبعرراد المقيرراسمررن  بعررد, حيررث حصررل علررى قيمررة معامررل ألفررا لكررل المقيرراسثبررات إليجرراد معامررل 

 :يوضح ذلك(  22)ككل والجدول  للمقياسوكذلك 
 

 ( 17)الجدول 
 ككل للمقياسوكلل   أمعاد المقياسمي  معديوضح معامالت ألفا كرواماخ لكل 

 معامل ألفا كرواماخ عدد الفقرات المعد

 0.906 12 مسااد  إدار  المدرسة

 0.931 12 مسااد  أولياء األمور

 0.750 11 مسااد  المعلميي

 0.737 11 عي المسااد  القائدرضا 

 0.913 45 الدرجة الكلية

 المقياسوهذا يدل على أن  , (0.913) للمقياس أن معامل الثبات الكلي السابقيتضح من الجدول 
 .على عينة الدراسة إلى تطبيقها الباحثمن الثبات تطمئن  جيدةتمتع بدرجة ي

 

 : اإلحصائية األساليب 
                                                     تم استخدام الباحث للبرنامج اإلحصائي -2

Statisticl Package for the Social Science   , لتحليل البيانات ومعالجتها. 
 :اإلحصائية  ساليب األاستخدام تم -4

للتحقررق مررن العالقررة بررين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار وفاعليررة الررذات : بيرسررون معامررل ارتبرراط -*
 .والمسساندة االجتماعية 

 .لبيان داللة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين (: ت ) اختبار  -*

لبيررران داللرررة الفرررروق برررين متوسرررطات ثرررالث عينرررات فرررأكثر يعرررزى : تحليرررل التبررراين الثنرررائي -*
 .لمتغير

 :الدراسة ق أدواتخطوات تطمي
وتعرررديلها , بعرررد التأكرررد مرررن صررردق وثبرررات أدوات الدراسرررة وصرررالحيتها لقيررراس مرررا وضرررعت ألجلرررش 

خراجها في صورتها النهائية   :قام الباحث باإلجراءات التالية , وا 



 203 

حصل الباحث على كتاب موجش من عمادة كلية الدراسات العليا بجامعرة األزهرر إلرى وكيرل  -2
التربويين  المرشدينيم العالي لتسهيل مهمة الباحث في توزيع االستبانات على وزارة التربية والتعل

 (. 2)  في المدارس الحكومية بمحافظات غزة في فلسطين ملحق رقم 

عرن  اإلجابرةالتري لرم يرتم  السرتبانات, ترم اسرتبعاد امجتمع الدراسة بعد جمع األداة من أفراد  -4
 .أو لم يتم استرجاعها,  أحد فقراتها

رقيم وترميررررز أداة الدراسررررة, كمررررا تررررم توزيررررع البيانررررات حسررررب األصررررول ومعالجتهررررا تررررم ترررر -0
 .   spssاستخدام البرنامج اإلحصائي إحصائيا , من خالل 

 
 
 
 
 
 

 
 

















 

 

 الفصل اخلامس

 نتائج الدراسة وتفسريها
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 الفصل الخامس
 اتائج الدراسة وتفسيرها

 :مقدمة
, ا  لنترررائج الدراسرررة, وذلرررك مرررن خرررالل اإلجابرررة عرررن فرررروض الدراسرررة يتضرررمن هرررذا الفصرررل عرضررر

القدرة على اتخراذ بهدف التعرف على دور  تم التوصل إليها  واستعراض أبرز نتائج الدراسة والتي
التربرويين فري المردارس  المرشردينالقرار وعالقتش بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لردى 

المؤهرل العلمري,  زة , والوقروف علرى متغيررات الدراسرة التري اشرتملت علرىالحكومية  بمحافظات غ
وقررد تررم إجررراء المعالجررات اإلحصررائية للبيانررات المتجمعررة مررن ( الخبرررة, المراحررل التعليميررة, الراتررب

للحصول علرى ( SPSS)استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
 :ي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصلنتائج الدراسة الت

 :الاتائج المتعلقة مالفرض األول
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ل توجـد عالقـة ارتماطيـة لات دللـة إحصـائية  : "ينص الفرض األول من فرروض الدراسرة علرى 
الترمـوييي مـي  المرشـدييميي درجات القدر  علا اتخـال القـرار ومـيي درجـات فاعليـة الـلات لـد  

 ". عياة الدراسة
قام الباحرث باسرتخدام معادلرة بيرسرون للكشرف عرن العالقرة برين  األول  من نتائج الفرضوللتحقق 

 التربرويين , للكشرف عرن قيمرة المرشردينالقدرة على اتخاذ القررار وبرين درجرات فاعليرة الرذات لردى 
 :والجدول التالي يوضح ذلك, االرتباط بين المتغيرين 

 (18)جدول 
 علا اتخال القرار وميي درجات فاعلية اللات يميي معامالت الرتماط ميي القدر 

 معامل الرتماط المقياس

 **0.635 فاعلية اللات/ القدر  علا إتخال القرار

 3.222( = 3.32)وعند مستوى داللة (  032) ر الجدولية عند درجة حرية **
 3.220( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 032)ر الجدولية عند درجة حرية **

وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة دالرررة إحصرررائيا  برررين القررردرة علرررى اتخررراذ ( 43)دول يتضرررح مرررن الجررر
وهو دال عند مسرتوى داللرة  3.202القرار وبين درجات فاعلية الذات, حيث كان معامل االرتباط 

وقبول الفرض البديل بوجود عالقة بين اتخاذ القررار , , وبالتالي يتم رفض الفرض الصفري 3.32
كلمررا زادت  المرشرردينهررذه النتيجررة كلمررا زادت درجررات فاعليررة الررذات لرردى وفاعليررة الررذات, وتعنرري 
 .القدرة على اتخاذ القرار

, ( 4330: صرابر عبرد القرادر )وتتفق هذه النتيجة مع مرا جراء فري الدراسرات السرابقة مثرل دراسرة 
رار, حيث أكردتا علرى ارتبراط فاعليرة الرذات بالقردرة علرى اتخراذ القر( 4332: حنان الحربي)ودراسة 

 .وكذلك القدرات األكاديمية

( مBandura ,2222)وتؤكررررد النتررررائج السررررابقة مررررا ذكررررر فرررري اإلطررررار النظررررري لكررررل مررررن بانرررردورا 
Bandura) :2222و( م (Schunk :2222م ) وهررو أن ( م4332)مررن خررالل مررا ذكررره الجاسررر

 .فاعلية الذات تشير إلى اعتقادات الفرد في قدرتش إلنتاج مهمة معينة

التربويين نظررا  لالرتبراط  المرشديين ىد الباحث أنش من الضروري تعزيز فاعلية الذات لدلذلك يعتق
 ىإلررفرري حاجررة ماسررة  المرشررد التربررويالوثيررق بينهررا وبررين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار , خاصررة وأن 

تمتعش بقدرات اتخاذ القرار بسبب المسؤوليات الكبيرة المنوطرة برش , والتري تتعلرق بمهنترش مرن حيرث 
التعامل مرع الطرالب وممارسرة عمليرة التوجيرش التربروي والمهنري , ولنرا أن نتخيرل كيرف يمكنرش أداء 

 .مهنتش إذا فقد قدرتش على اتخاذ القرار 



 200 

 :الاتائج المتعلقة مالفرض الثااي
ل توجـد عالقـة ارتماطيـة لات دللـة إحصـائية  ": ينص الفرض الثاني من فروض الدراسرة علرى 

الترموييي  المرشدييعلا اتخال القرار وميي درجات المسااد  الجتماعية لد   ميي درجات القدر 
 . مي عياة الدراسة

قرررام الباحرررث باسرررتخدام معامرررل ارتبررراط بيرسرررون للكشرررف عرررن  الثررراني  وللتحقرررق مرررن نترررائج الفررررض
يين, التربرو  المرشردينالعالقة بين القدرة على اتخاذ القررار وبرين درجرات المسراندة االجتماعيرة لردى 

 :كما في الجدول التالي ينللكشف عن قيمة االرتباط بين المتغير 
 (11)جدول 

 يميي معامالت الرتماط ميي القدر  علا اتخال القرار وميي درجات المسااد  الجتماعية
 القدر  علا إتخال القرار المقياس

 0.478** مسااد  إدار  المدرسة

 0.165** مسااد  أولياء األمور

 0.198** لمعلمييمسااد  ا

 0.418** عي المسااد  المرشد الترمويرضا 

 0.436** الدرجة الكلية المسااد  الجتماعية

 3.222( = 3.32)وعند مستوى داللة (  032) ر الجدولية عند درجة حرية 
 3.220( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 032)ر الجدولية عند درجة حرية 

القررار  قة ارتباطية دالة إحصائيا  بين القدرة على اتخاذ وجود عال( 42)يتضح من الجدول 
وبين درجات المساندة , أي كلما كانت درجة المسراندة االجتماعيرة مرتفعرة كلمرا ارتفرع لردى 

 :التربويين القدرة على اتخاذ القرار , ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي  المرشدين
  إحصررائيا  بررين القرردرة علررى اتخرراذ يتضررح مررن الجرردول السررابق وجررود عالقررة ارتباطيررة دالررة

 القررررار والمسررراندة مرررن جانرررب إدارة المدرسرررة,وكانت قيمرررة معامرررل ارتبررراط بيرسرررون تسررراوي
, وهذا يشير إلى ( 3.32)وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.478**

 لمرشرديناأنش كلما كانت درجة المساندة من جانب إدارة المدرسة مرتفعرة كلمرا ارتفرع لردى 
وتلررك النتيجررة توضررح الرردور الهررام والحيرروي للمسرراندة , التربررويين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار 

يجررابي  االجتماعيررة مررن جانررب إدارة المدرسررة للمرشررد التربرروي , لمررا لررذلك مررن أثررر كبيررر وا 
وانعكاسرات طيبرة علرى قدرتررش علرى اتخراذ القرررار, وعليرش يررى الباحررث أنرش مرن األهميررة أن 

اإلداري ونائبرش برالوقوف والمسراندة للمرشرد التربروي ,  القائردرة المدرسة ممثلة فري تحاط إدا
وسرروف يكررون لررذلك بررإذن ا  المررردود الجيررد فرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار الصررائب والقيررام 

 .بما هو متوقع منش
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  توجررد عالقررة ارتباطيررة موجبررة وذات داللررة إحصررائية بررين كررل مررن القرردرة علررى اتخرراذ القرررار
 (0.165)المسرراندة مررن جانررب أوليرراء األمور,وكانررت قيمررة معامررل ارتبرراط بيرسررون تسرراويو 

, وتعنري أنرش كلمرا كانرت درجرة ( 3.32)وهذه القيمة ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة
التربررويين القرردرة علررى  المرشرردينالمسرراندة مررن جانررب أوليرراء األمررور مرتفعررة كلمررا ارتفررع لرردى 

يبرز الدور الهام للمساندة االجتماعيرة مرن جانرب أوليراء األمرور للمرشرد  وهذا,  اتخاذ القرار
التربرروي, لررذا يرررى الباحررث ضرررورة توعيررة أوليرراء األمررور بأهميررة المسرراندة للمرشررد التربرروي , 

وانعكاسات ذلرك علرى األبنراء , وسوف يكون لذلك األثر الكبير في القدرة على اتخاذ القرار 
 .بالفائدة

  تباطيررة موجبررة وذات داللررة إحصررائية بررين كررل مررن القرردرة علررى اتخرراذ القرررار وجررود عالقررة ار
وهذه  (0.198)والمساندة من جانب المعلمين , وكانت قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي 

وتعني أنش كلما كانت درجة المساندة ( 3.32)القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
. التربررويين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار المرشرردينارتفررع لرردى مررن جانررب المعلمررين مرتفعررة كلمررا 

وهرذا يوضرح الردور الحيروي للمسراندة االجتماعيرة مرن جانرب المعلمرين للمرشرد التربروي , لرذا 
يرى الباحث ضرورة قيام إدارة المدرسة بين الحين واخخر بتذكير الزمالء والمعلمين بأهمية 

ش األثررررر الكبيررررر فرررري القرررردرة علررررى اتخرررراذ القرررررار المسرررراندة للمرشررررد التربرررروي , ممررررا يكررررون لرررر
 .وانعكاسات ذلك على خدمات التوجيش التربوي والمهني للطالب

  أشارت النترائج إلرى وجرود عالقرة ارتباطيرة موجبرة وذات داللرة إحصرائية برين كرل مرن القردرة
سرون عن المساندة , وكانت قيمة معامرل ارتبراط بير  المرشد التربويعلى اتخاذ القرار ورضا 

, وتعني أنش ( 3.32), وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( 0.418)تساوي
عرن المسراندة مرتفعرة كلمرا ارتفعرت لديرش القردرة علرى  المرشرد التربرويكلما كانت درجرة رضرا 

عن المسراندة االجتماعيرة ال يتحقرق إال  المرشد التربوياتخاذ القرار, ويرى الباحث أن رضا 
عوامل كثيرة في مقدمتها المساندة من جانب المدرسة والمساندة من جانب أوليراء من خالل 

والمسررراندة مرررن جانرررب المعلمرررين للمرشرررد التربررروي وتررروفير البيئرررة المناسررربة لممارسرررة , األمرررور
 .برنامج العملية اإلرشادية في التوجيش التربوي والمهني

  داللرة إحصرائية برين كرل مرن القردرة أشارت النترائج إلرى وجرود عالقرة ارتباطيرة موجبرة وذات
ارتبراط بيرسرون على اتخاذ القرار والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية , وكانت قيمة معامرل 

وتعنري أنرش ( 3.32) وهرذه القيمرة ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة( 0.436)تساوي 
لتربرويين القرردرة علررى ا المرشرردينكلمرا كانررت المسراندة االجتماعيررة مرتفعرة كلمررا ارتفعررت لردى 

ويرررى الباحررث أن هررذه النتيجررة تؤكررد مررا تررم التوصررل إليررش بخصرروص العالقررة . اتخرراذ القرررار
عرررن المسررراندة , أي كلمرررا  المرشرررد التربررروياالرتباطيرررة برررين القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار ورضرررا 
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رشرد المكانت المساندة االجتماعية متنوعة وتشمل المساندة مرن كافرة األطرراف التري تحريط ب
 .التربويين على اتخاذ القرار مرتفعة المرشدينكانت قدرة  التربوي

, التري (م2222:  سرميحة توفيرق وسرليمان )وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت لرش دراسرة 
 .وضحت عالقة اتخاذ القرار بمصادر الضبط الخارجي, والمساندة

, و (م 2224 :القبرررراطي ), ودراسررررة ( هررررر2243وقرررراص , )وتختلررررف مررررع نتيجررررة دراسررررة 
ألنهرا وضرحت مواجهرة التربررويين وعردم مرنحهم الصرالحيات الكفيلرة بممارسررة ( م 4333: هجران )

 .وظائفهم الفعلية, وضعف مساندتهم االجتماعية أدى إلى فتور في العالقات االجتماعية 
وتتفررررق مررررع مررررا جرررراء فرررري اإلطررررار النظررررري للدراسررررة الررررذي أوضررررح العالقررررة بررررين المسرررراندة 

 .والقدرة على اتخاذ القراراالجتماعية 

, لرذا يررى الباحرث المرشرد التربرويوهذا يوضرح أهميرة المسراندة االجتماعيرة فري دعرم قررار 
ضررورة قيرام إدارة المدرسررة برين الحررين واخخرر بترذكير الررزمالء والمعلمرين بأهميررة المسراندة للمرشررد 

انعكاسررات ذلررك علررى خرردمات و , التربرروي, ممررا يعررزز األثررر الكبيررر فرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار 
 .التوجيش التربوي والمهني للطالب

 :الاتائج المتعلقة مالفرض الثالث
ل توجــد فــروق لات دللــة إحصــائية مــيي  : "يررنص الفرررض الثالررث مررن فررروض الدراسررة علررى 

الترموييي ماخفضي القدر  علا  المرشدييالترموييي مرتفعي القدر  علا اتخال القرار و  المرشديي
 .القرار في فاعلية اللات اتخال

يوضح ( 44)والجدول "  T. test"ولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار  
 :ذلك

 (11)جدول 
 للفروق ميي مرتفعي وماخفضي القدر  علا" ت"المتوسطات والاحرافات المعيارية وقيمة 

 اتخال القرار في الدرجة الكلية لفاعلية اللات
ال القدر  علا اتخ

 القرار
 المتوسط العدد

الاحراف 
 مستو  الدللة قيمة الدللة "ت"قيمة  المعياري

 12.923 158.542 83 مرتفعي
12.481 0.000 

دالة إحصائيا  
 11.710 134.651 83 منخفضي 1011عند 

2.22( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 222)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
4.24( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 222)عند درجة حرية  الجدولية" ت"قيمة   



 202 

الجدولية في الدرجة " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"أن قيمة ( 44)يتضح من الجدول 
الكليرررة لمقيررراس فاعليرررة الرررذات, وهرررذا يررردل علرررى وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية برررين مرتفعررري 

الرذات, ولقرد كانرت الفرروق لصرالح مرتفعري  ومنخفضي القدرة على اتخاذ القرار في مستوى فاعلية
 .القدرة على اتخاذ القرار

ويعرررزو الباحرررث ذلرررك إلرررى االرتبررراط الوثيرررق برررين القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار وفاعليرررة الرررذات, 
وذلك نظرا  للثبات النسبي الرذي تتمترع , فارتفاو فاعلية الذات يرتبط بارتفاو القدرة على اتخاذ القرار 

فإننرا نررى أن االرتفراو فري فاعليرة الرذات صراحبش , كمكون من مكونرات الشخصرية بش فاعلية الذات 
واتضررح أن هنرراك فروقررا  ذات داللررة بررين مرتفعرري القرردرة علررى , ارتفرراو فرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار

اتخرراذ القررررار ومنخفضررري القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار فررري فاعليرررة الرررذات, وهرررذا يعرررزز الفرضرررية القائلرررة 
 .بين فاعلية الذات والقدرة على اتخاذ القرارباالرتباط 

: صرررابر عبرررد القرررادر )وتتفرررق هرررذه النتيجرررة مرررع مرررا جررراء فررري الدراسرررات السرررابقة مثرررل دراسرررة 
حيث أكدتا على ارتباط فاعلية الذات بالقردرة علرى اتخراذ ( 4332: حنان الحربي), ودراسة ( 4330

 .القرار, وكذلك القدرات األكاديمية

( مBandura :2222)لسابقة ما ذكر في اإلطار النظري لكل من باندورا وتؤكد النتائج ا
Bandura) :2222و ( م(Schunk :2222م )وهررو أن ( م4332:الجاسررر ) مررن خررالل مررا ذكررره

 .اعتقادات الفرد في قدرتش إلنتاج مهمة معينة إلىفاعلية الذات تشير 
التربرررويين نظررررا  لالرتبررراط  شررردينالمر ويررررى الباحرررث أنرررش مرررن الضرررروري تعزيرررز فاعليرررة الرررذات لررردى 
فرري حاجررة ماسررة إلررى  المرشررد التربررويالوثيررق بينهررا وبررين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار, وخاصررة وأن 

تمتعررش بقرردرة اتخرراذ القرررار بسرربب المسررؤوليات الكبيرررة المنوطررة بررش , والترري تتعلررق بمهنتررش مررن حيررث 
أن نتخيرل كيرف يمكنرش أداء مهنترش إذا  التعامل مع الطالب وممارسرة عمليرة اإلرشراد التربروي, ولنرا

 .فقد قدرتش على اتخاذ القرار
 :الاتائج المتعلقة مالفرض الرامع

ل توجـــد فـــروق لات دللـــة إحصـــائية مـــيي  : "يرررنص الفررررض الرابرررع مرررن فرررروض الدراسرررة علرررى 
لا الترموييي ماخفضي القدر  ع المرشدييالترموييي مرتفعي القدر  علا اتخال القرار و  المرشديي

 .اتخال القرار في المسااد  الجتماعية
يوضح ( 40)والجدول "  T. test"ولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار  

 :ذلك
 (13)جدول 

 لالستبانة تعزى لمتتير مرتفعي ومنخفضي القدرة" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
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 االجتماعيةعلى اتخاذ القرار على مستوى المساندة 

 المجالت

القدر  
علا 
اتخال 
 القرار

 المتوسط العدد
الاحراف 
 المعياري

 قيمة الدللة "ت"قيمة 
مستو  
 الدللة

 مسااد  إدار  المدرسة
 10.671 4.846 42.398 83 مرتفعي

 
0.000 

 

دالة إحصائيا  
 5.869 33.482 83 منخفضي 1011عند 

 مسااد  أولياء األمور
 3.387 5.207 34.205 83 مرتفعي

 
0.001 

 

دالة إحصائيا  
 3.914 31.783 83 منخفضي 1011عند 

 مسااد  المعلميي
 4.414 3.743 29.807 83 مرتفعي

 
0.000 

 

دالة إحصائيا  
 3.534 27.313 83 منخفضي 1011عند 

عي  المرشد الترمويرضا 
 المسااد 

 8.806 3.061 35.265 83 مرتفعي
 

0.000 
 

إحصائيا  دالة 
 3.952 30.434 83 منخفضي 1011عند 

الدرجة الكلية لمقياس 
 المسااد  الجتماعية

 9.618 12.283 141.675 83 مرتفعي
 

0.000 
 

دالة إحصائيا  
 12.714 123.012 83 منخفضي 1011عند 

2.22( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 222)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
4.24( = 3.32)وعند مستوى داللة ( 222)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

الجدوليررة فرري جميررع " ت"المحسرروبة أكبررر مررن قيمررة " ت"أن قيمررة ( 40)يتضررح مررن الجرردول 
األبعررراد والدرجرررة الكليرررة لمقيررراس المسررراندة االجتماعيرررة, وهرررذا يررردل علرررى وجرررود فرررروق ذات داللرررة 

على اتخاذ القرار على مستوى المساندة االجتماعية, ولقد إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي القدرة 
 .كانت الفروق لصالح مرتفعي القدرة على اتخاذ القرار

ويعزو الباحث ذلرك إلرى االرتبراط الوثيرق برين المسراندة االجتماعيرة والقردرة علرى اتخراذ القررار, 
فاتخراذ , ة علرى اتخراذ القررار فارتفاو المساندة االجتماعية في جميع مجاالتها يتبعرش ارتفراو فري القردر 

 .القرار ينبع جزء كبير منش من المساندة االجتماعية
و              (م2224: القبررررررررررررراطي)ودراسرررررررررررررة(4333وقررررررررررررراص, )وتختلرررررررررررررف مرررررررررررررع نتيجرررررررررررررة دراسرررررررررررررة 

 .ألنها وضحت الضعف في المساندة االجتماعية للتربويين( م 4333: هجان )

, لررذا يرررى الباحررث المرشررد التربررويم قرررار وهررذا يوضررح أهميررة المسرراندة االجتماعيررة فرري دعرر
بأهميرة ( أوليراء األمرور, الرزمالء والمعلمرين)ضرورة قيام إدارة المدرسة برين الحرين واخخرر بترذكير 

وانعكاسررات ذلررك , المسرراندة للمرشررد التربرروي, ممررا يعررزز األثررر الكبيررر فرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار
 .بعلى خدمات التوجيش التربوي والمهني للطال
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 :الاتائج المتعلقة مالفرض الخامس

ل يوجـــد أثـــر دال إحصـــائياا للتفاعـــل مـــيي : "يرررنص الفررررض الخرررامس مرررن فرررروض الدراسرررة علرررى 
القدر  علا اتخـال القـرار والمرحلـة التـي يعملـوي مهـا ( مرتفعي -ماخفضي )درجات أفراد العياة 

 .، علا فاعلية اللات لديهم (ثااوي  –أساسي )
 Two Wayا الفرررض قررام الباحررث باسررتخدام أسررلوب تحليررل التبرراين الثنررائي ولإلجابررة عررن هررذ

ANOVA  يبينان ذلك( 42, 42) والجدولين: 
 
 
 
 

 ( 14) جدول 
 تحليل التمايي الثاائي لتأثير اتخال القرار والمرحلة التي يعملوي مها علا فاعلية اللات

 مجموع المرمعات مصدر التمايي
درجات 
 الحرية

متوسط 
 تالمرمعا

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الدللة

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.000 155.628 23557.738 1 23557.738 القدرة على اتخاذ القرار

 غير دالة إحصائيا   0.206 1.609 243.583 1 243.583 المرحلة

القدرة على اتخاذ القرار 
 المرحلة* 

 غير دالة إحصائيا   0.289 1.131 171.154 1 171.154

خطا  ال  24522.333 162 151.372    

     166 3616051.000 المجموو

 :ما يلي( 42) يتضح من الجدول 
  التربررويين فرري  المرشرردينلرردى  إحصررائيا التخرراذ القرررار علررى فاعليررة الررذات وجررود أثررر دال

 .0.01عند مستوى داللة  محافظات غزة

 عدم وجود أثر دال إحصائيا  للمرحلة على فاعلية الذات. 

 تخاذ القرار والمرحلة على فاعلية الذاتال م وجود تفاعل دال إحصائياعد. 

والجدول التالي يبين المتوسطات واالنحرافرات المعياريرة للمجموعرات الناتجرة عرن التفاعرل 
ثرانوي  –أساسري )والمرحلرة التري يعملرون بهرا ( مرتفعري -منخفضري )في القدرة علرى اتخراذ القررار 

 .اد العينة , على فاعلية الذات ألفر (
 (  15) جدول 
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 المتوسطات والاحرافات المعيارية واألعداد لكل فئة

 المرحلة

 القدر  علا اتخال القرار
 المجموع

 ماخفضي مرتفعي

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 16.79 148.28 13.26 136.86 12.31 158.72 أساسية

 17.50 144.69 9.52 132.39 13.82 158.32 ثانوية

 17.17 146.60 11.71 134.65 12.92 158.54 المجموو

ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين المرحلتين األساسية والثانوية في فاعلية الذات يرجع 
لررة األساسررية اإلداري للمرح القائرردإلررى أن هررذا المتغيررر ال يتبررع مرحلررة معينررة, ففاعليررة الررذات لرردى 

فهرررذا العامرررل يرجرررع إلرررى البنررراء الرررداخلي للشخصرررية, , يشرررابش فاعليرررة الرررذات فررري المرحلرررة الثانويرررة 
بنفس المسرتوى علرى  المرشدينأكاديميا  ومهنيا  في الميدان يتم لجميع  المرشدينوكذلك ألن إعداد 

تربررروي لهرررا قوانينهرررا اخرررتالف المرحلرررة العمريرررة للمدرسرررة التررري يعمرررل بهرررا, كمرررا أن مهنرررة اإلرشررراد ال
وأسسررها ومبادئهررا ومجاالتهررا والترري ال تختلررف برراختالف المراحررل اإلنمائيررة, وبالتررالي فررإن اخليررات 

فرري مرحلررة مررا هرري ذاتهررا الترري يعمررل بهررا فرري  المرشررد التربررويوالمهررارات والتقنيررات الترري يعمررل بهررا 
نما في أمور شكلية , مرحلة أخرى   .بسيطةفاالختالف ال يكون في الجوهر وا 

: صرررابر عبرررد القرررادر )وتتفرررق هرررذه النتيجرررة مرررع مرررا جررراء فررري الدراسرررات السرررابقة مثرررل دراسرررة 
حيث أكدتا على ارتباط فاعلية الذات بالقردرة علرى اتخراذ ( 4332: حنان الحربي), ودراسة ( 4330

ن بانردورا القرار, وكذلك القدرات األكاديمية, وتؤكد النتائج السابقة ما ذكر في اإلطار النظري لكل م
Bandura (2222م )Bandura (2222م ) وSchunk (2222م ) مرررن خرررالل مرررا ذكرررره الجاسرررر

 .وهو أن فاعلية الذات تشير إلى اعتقادات الفرد في قدرتش إلنتاج مهمة معينة( م4332)
 :الاتائج المتعلقة مالفرض السادس

يا  للتفاعرررل برررين ال يوجرررد أثرررر دال إحصرررائ: " يرررنص الفررررض السرررادس مرررن فرررروض الدراسرررة علرررى 
 5أقرل مرن )درجات أفراد العينة منخفضي ومرتفعي القدرة علرى اتخراذ القررار وفقرا  لسرنوات الخدمرة 

 .على فاعلية الذات لديهم ( سنوات فأكثر  5 -سنوات 

 Twoولإلجابررة عررن هررذا الفرررض قررام الباحررث باسررتخدام أسررلوب تحليررل التبرراين الثنررائي 

Way ANOVA  يبينان ذلك ( 42, 42)والجدولين: 

 (  16) جدول 
 تحليل التمايي الثاائي لتأثير اتخال القرار وساوات الخمر  علا فاعلية اللات
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 مجموع المرمعات مصدر التمايي
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرمعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الدللة

 مستو  الدللة

 1011عند  دالة 0.000 160.098 23141.684 1 23141.684 القدرة على اتخاذ القرار

 غير دالة إحصائيا   0.445 0.587 84.909 1 84.909 سنوات الخبرة

القدرة على اتخاذ القرار 
 سنوات الخبرة* 

 1011دالة عند  0.002 9.933 1435.817 1 1435.817

    144.547 162 23416.673 الخطا  

     166 3616051.000 المجموو

 :ما يلي(  42)  يتضح من الجدول 
 عنرررد مسرررتوى داللرررة  التخررراذ القررررار علرررى فاعليرررة الرررذاتإحصرررائيا ثرررر دال وجرررود أ

0.01 . 

 دال لسنوات الخبرة على فاعلية الذات  إحصائيا عدم وجود أثر. 

 لتفاعررل اتخرراذ القرررار وسررنوات الخبرررة علررى فاعليررة الررذات دال إحصررائيا وجررود أثررر 
 . 0.01عند مستوى داللة 

نحرافرات المعياريرة للمجموعرات الناتجرة عرن التفاعرل والجدول التالي يبين المتوسطات واال
 2سرررنوات,  2أقرررل مرررن )وعررردد سرررنوات الخدمرررة ( مرررنخفض ومرتفرررع)فررري القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار 

 .على فاعلية الذات ألفراد العينة(  سنوات فأكثر

 
 ( 19)جدول 

 المتوسطات والاحرافات المعيارية واألعداد لكل فئة

 عدد ساوات الخمر 

 علا اتخال القرار القدر 
 المجموع

 ماخفضي مرتفعي

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 15.601 144.464 12.693 136.596 13.106 154.459 سنوات 5أقل من 

 18.477 148.780 9.890 132.111 11.924 161.826 5سنوات فأعلى

 17.167 146.596 11.710 134.651 12.923 158.542 المجموو

حيرث إن , حديثي التعيرين  المرشدينويعزو الباحث ذلك إلى أن غالبية عينة الدراسة من 
لررديهم الفاعليررة والطمرروح لالرتقرراء بالعمررل والسررعي للحصررول علررى التثبيررت فرري الوظيفررة, كمررا يرررى 
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كررون المهررام والمسررؤوليات المنوطرررة يخضررعون لرردورات تدريبيررة, حيررث ت المرشرردينالباحررث إلررى أن 
ون علررى اخررتالف سررنوات خرردمتهم, كمررا أن مهنررة اإلرشرراد لهررا القائرردواحرردة ويقرروم بهررا  المرشرردينب

ون على اختالف سنوات خردمتهم, وقرد تكرون طبيعرة القائدخصائص وضوابط ومتطلبات يلتزم بها 
 .وأخالقيات مهنتش ضابطا  لعملش القائدعمل 

 Marionمراريون برورك )ع ما جراء فري الدراسرات السرابقة مثرل دراسرة وتتفق هذه النتيجة م

Burke  :4332حيث ( 4332: حنان الحربي), ودراسة ( 4330: صابر عبد القادر ), ودراسة (م
 .أكدتا على ارتباط فاعلية الذات بالقدرة على اتخاذ القرار, وكذلك القدرات األكاديمية والعامة

( م2222) Banduraكر في اإلطرار النظرري لكرل مرن بانردورا وتؤكد النتائج السابقة ما ذ
Bandura (2222م ) وSchunk (2222م ) م4332الجاسرر عبد الرحمن من خالل ما ذكره , 

وهررو أن فاعليررة الررذات ترررتبط بررالعمر وسررنوات الخبرررة, و أن الفترررات المختلفررة للحيرراة تقرردم أنماطررا 
 .للكفاءة المطلوبة, من أجل األداء الناجح

 :لاتائج المتعلقة مالفرض السامعا

ال يوجد أثر دال إحصائيا  للتفاعل برين درجرات : " ينص الفرض السابع من فروض الدراسة على 
 -شرريكل 2233أقررل مررن ) أفررراد العينررة منخفضرري ومرتفعرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار وفقررا  للراتررب 

 ؟على فاعلية الذات لديهم ( شيكل فأكثر  2233
 Twoذا السررؤال قررام الباحررث باسررتخدام أسررلوب تحليررل التبرراين الثنررائي ولإلجابررة عررن هرر

Way ANOVA  يبينان ذلك(  42,42)والجدولين: 
 ( 10)جدول 

 تحليل التمايي الثاائي لتأثير اتخال القرار والراتب علا فاعلية اللات
 

 مجموع المرمعات مصدر التمايي
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرمعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 لةالدل 

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.000 102.390 14413.306 1 14413.306 القدرة على اتخاذ القرار

 1015دالة عند  0.013 4.478 630.394 2 1260.787 الراتب

القدرة على اتخاذ القرار 
 الراتب* 

 غير دالة إحصائيا   0.103 2.307 324.728 2 649.456

    140.768 160 22522.913 الخطا  

     166 3616051.000 المجموو

 :ما يلي(  42) يتضح من الجدول 
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  على فاعلية ( مرتفع _ منخفض) التخاذ القرار (  0,01)إحصائيا عند مستوى وجود أثر دال
 . الذات 

  التربويين  المرشدينلدى وجود أثر دال إحصائيا  لقيمة الراتب على فاعلية الذات. 

  على فاعلية الذات وقيمة الراتب لقدرة على اتخاذ القرار ا لدال إحصائيال يوجد تفاعل. 

والجدول التالي يبين المتوسطات واالنحرافرات المعياريرة للمجموعرات الناتجرة عرن التفاعرل 
أكثرر مرن  -شريكل  2233أقرل مرن ) وقيمرة الراترب ( منخفضي ومرتفعري)للقدرة على اتخاذ القرار 

 ., على فاعلية الذات ألفراد العينة(شيكل 4333أكثر من  -شيكل  4333و اقل من  2233
 
 

 ( 17)  جدول 
 المتوسطات والاحرافات المعيارية واألعداد لكل فئة

 

 قيمة الراتب

 القدر  علا اتخال القرار
 المجموع

 ماخفضي مرتفعي

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 15.182 145.712 12.752 137.805 11.698 155.844 شيكل 1511ن أقل م

و أقل من  1511أكثر من 
2111 

150.571 17.038 128.050 7.695 133.889 14.540 

 17.366 152.773 10.547 134.773 12.364 161.773 شيكل 2111أكثر من 

 17.167 146.596 11.710 134.651 12.923 158.542 المجموو

التربرررويين فررري فاعليرررة الرررذات  إلرررى أن هرررذا  المرشررردينباحرررث وجرررود فرررروق برررين ويعرررزو ال
 .ففاعلية الذات ترتبط بالقدرة على اإلنتاج, والراتب يمثل اإلنتاج , المتغير يرتبط بالراتب وقيمتش 

, وتتفرق مرع (Lood&Lock  :2222ولروك  لروود)وتتفرق هرذه النتيجرة مرع نتيجرة دراسرة 
  ANADORAللتحليررل التطرروري لفاعليررة الررذات , ويررري بانرردورا  مررا جرراء فرري اإلطررار النظررري

أن الفتررات المختلفرة للحيراة تقردم أنماطرا للكفراءة المطلوبرة (  20 – 23ص : م   4332الجاسر )
مررن أجررل األداء النرراجح والخاصررة بمراحررل الرشررد , والررذي بررين أن المجررال المهنرري اإلنترراجي يعررد 

حيررث يوجررد العديررد مررن الطرررق الترري مررن خاللهررا تسرراهم اعتقررادات تحررديا  تحوليررا  فرري فاعليررة الررذات 
فاعلية الذات في التطورات المهنية والنجاح في األغرراض المهنيرة, ومرن خرالل المراحرل التمهيديرة 



 220 

فررإن فاعليررة الررذات المدركررة لرردى النرراس بشرركل جزئرري تحرردد لهررم كيررف يطرروروا األسرراس المعرفرري 
 .الخاص بهم

 :ض الثاميالاتائج المتعلقة مالفر 
ال يوجرد أثرر دال إحصرائيا  للتفاعرل برين درجرات : "ينص الفررض الثرامن مرن فرروض الدراسرة علرى

 –أساسرري )أفررراد العينررة منخفضرري ومرتفعرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار والمرحلررة الترري يعملررون بهررا 
 ., على المساندة االجتماعية لديهم (ثانوي 

 Twoخدام أسررلوب تحليررل التبرراين الثنررائي ولإلجابررة عررن هررذا الفرررض قررام الباحررث باسررت

Way ANOVA  يبينان ذلك(  03, 42)والجدولين: 
 ( 38) جدول 

 تحليل التمايي الثاائي لتأثير اتخال القرار والمرحلة التي يعملوي مها علا المسااد  الجتماعية
 

 مجموع المرمعات مصدر التمايي
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرمعات

 "ف"قيمة 
قيمة 

 للةالد
 مستو  الدللة

القدرة على اتخاذ 
 القرار

 1011دالة عند  0.000 93.615 14582.870 1 14582.870

 غير دالة إحصائيا   0.674 0.177 27.600 1 27.600 المرحلة

القدرة على اتخاذ 
 المرحلة* القرار 

 غير دالة إحصائيا   0.129 2.329 362.758 1 362.758

    155.776 162 25235.665 الخطا  

     166 2947533.000 المجموو

 :ما يلي(  03)يتضح من الجدول       
  علرررى ( مرتفرررع ر مرررنخفض )التخررراذ القررررار (  0,01)عنرررد مسرررتوى  أثرررر دال إحصرررائيا يوجرررد

 .المسااد  الجتماعية

 المساندة االجتماعيةعلى ( ثانوي  –أساسي )أثر دال إحصائيا  للمرحلة  ال يوجد . 

 علررى  ( أساسرري ر ثررانوي ) والمرحلررة  اتخرراذ القرررار للقرردرة علررىعررل دال إحصررائيا  ال يوجررد تفا
 .المساندة االجتماعية

والجدول التالي يبين المتوسطات واالنحرافرات المعياريرة للمجموعرات الناتجرة عرن التفاعرل 
, (ي ثرانو  –أساسري )والمرحلة التي يعملرون بهرا ( منخفضي ومرتفعي)في القدرة على اتخاذ القرار 

 .ألفراد العينة المساندة االجتماعية على 
 ( 31) جدول 

 المتوسطات والاحرافات المعيارية واألعداد لكل فئة
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 المرحلة

 القدر  علا اتخال القرار
 المجموع

 ماخفضي مرتفعي

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 14.759 133.159 11.608 124.881 13.266 140.717 أساسية

 16.517 131.423 13.632 121.098 11.003 142.865 ثانوية

 15.586 132.343 12.714 123.012 12.283 141.675 المجموو

 
, ويعرررزو الباحررررث ذلرررك إلررررى أن متغيرررر المسرررراندة االجتماعيرررة ال يتبررررع المرحلرررة التعليميررررة 

للمرشررد فرري المرحلررة األساسررية تشررابش المسرراندة االجتماعيررة المقدمررة فالمسرراندة االجتماعيررة المقدمررة 
وهررري مسررراندة تعرررود إلرررى المجتمرررع الرررذي ينظرررر إلرررى تقرررديم , للمرشرررد التربررروي فررري المرحلرررة الثانويرررة 

 .المساندة للمدرسة بغض النظر عن المرحلة التي تتبعها هذه المدرسة

, التري (م2222:  وفيرق وسرليمانسرميحة ت)دراسرة ه النتيجرة مرع مرا توصرلت لرش وتتفق هرذ
 .وضحت عالقة اتخاذ القرار بمصادر الضبط الخارجي, والمساندة

هجران ), و (م 2224: القبراطي), ودراسرة ( هرر2243وقراص, )وتختلف مع نتيجة دراسة 
وضحت مواجهة التربويين وعدم منحهم الصرالحيات الكفيلرة بممارسرة وظرائفهم  ألنها( م 4333: 

 .ساندتهم االجتماعية الفعلية, وضعف م
وتتفررررق مررررع مررررا جرررراء فرررري اإلطررررار النظررررري للدراسررررة الررررذي أوضررررح العالقررررة بررررين المسرررراندة 

 .االجتماعية والقدرة على اتخاذ القرار
وهذا يوضح أهمية المساندة االجتماعية في جميع المراحل الدراسية, وضررورتها فري دعرم 

 .في المدرسة المرشد التربويجهود 

 :مالفرض التاسع الاتائج المتعلقة
ال يوجد أثر دال إحصائيا  للتفاعل برين درجرات : " ينص الفرض التاسع من فروض الدراسة على 

سرنوات  5أقرل مرن ) أفراد العينة منخفضي ومرتفعي القردرة علرى اتخراذ القررار وفقرا  لسرنوات الخبررة 
 .على المساندة االجتماعية لديهم ( سنوات فأكثر  5 -

 Twoلسررؤال قررام الباحررث باسررتخدام أسررلوب تحليررل التبرراين الثنررائي ولإلجابررة عررن هررذا ا

Way ANOVA  يبينان ذلك(  04, 02)والجدولين: 
 (  31) جدول 

 تحليل التمايي الثاائي لتأثير اتخال القرار وساوات الخمر  علا المسااد  الجتماعية
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 مجموع المرمعات مصدر التمايي
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرمعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الدللة

 مستو  الدللة

 1011دالة عند  0.000 90.411 14267.642 1 14267.642 القدرة على اتخاذ القرار

 غير دالة إحصائيا   0.994 0.000 0.009 1 0.009 سنوات الخبرة

* القدرة على اتخاذ القرار 
 سنوات الخبرة

 غير دالة إحصائيا   0.531 0.394 62.117 1 62.117

    157.809 162 25565.082 الخطا  

     166 2947533.000 المجموو

 :ما يلي( 04) يتضح من الجدول 
   علررررى المسرررراندة  (مرتفررررع ر مررررنخفض ) لقرررردرة علررررى اتخرررراذ القرررررارلوجررررود أثررررر دال إحصررررائيا

 .( 0,01) داللة مستوى عند  االجتماعية

 جتماعية عدم وجود أثر دال إحصائيا  لعدد سنوات الخبرة على المساندة اال. 

  علرررى المسررراندة وسرررنوات الخبررررة ال يوجرررد تفاعرررل دال إحصرررائيا  فررري القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار
 .االجتماعية

 والجدول التالي يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمجموعات الناتجة عن التفاعل
سرنوات  2وات, سن 2أقل من )وعدد سنوات الخبرة ( منخفضي ومرتفعي)والقدرة على اتخاذ القرار 

 ., على المساندة االجتماعية ألفراد العينة(فأكثر

 ( 33) جدول 
 المتوسطات والاحرافات المعيارية واألعداد لكل فئة

 عدد ساوات الخمر 

 القدر  علا اتخال القرار
 المجموع

 ماخفضي مرتفعي

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
ف الاحرا

 المعياري

 15.545 131.238 13.646 123.553 12.007 141.000 سنوات 5أقل من 

 15.641 133.476 11.536 122.306 12.607 142.217 5سنوات فأعلى

 15.586 132.343 12.714 123.012 12.283 141.675 المجموو

اعيرررة صررراحب الخبررررة األعلرررى للمسررراندة االجتم القائررردويفسرررر الباحرررث ذلرررك إلرررى أن رؤيرررة 
صاحب الخبرة األقل, ولم يظهر تفاعل بين القدرة  القائدالمقدمة من المجتمع ال تختلف عن رؤية 

 .على اتخاذ القرار وبين سنوات الخبرة
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شررولتز ), ودراسرة ( م 1993:شرقير زينرب)وتتفرق هرذه النتيجرة مرع نتيجرة دراسرة كرل  مرن 
Schultz فسك  , وساكلو saklofske :2220 ريل مو ), ودراسة (مMurrel  ونرويسNorris 

 (.م2222: 
 

وتتفق مع ما جاء في اإلطار النظري ومع ما استخلصش كل  من كروهن وسرايم مرن خرالل 
م, بررررأن للمسررراندة االجتماعيررررة دور فررري الصررررحة النفسرررية والبدنيررررة للفرررررد, 2222دراسرررة لهمررررا عرررام 

 .ودعمها التخاذ القرار
 

 :الاتائج المتعلقة مالفرض العاشر

درجات  ال يوجد أثر دال إحصائيا  للتفاعل بين: " ض العاشر من فروض الدراسة على ينص الفر 
 -شرريكل 2233أقررل مررن ) أفررراد العينررة منخفضرري ومرتفعرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار وفقررا  للراتررب 

 .على المساندة االجتماعية لديهم ( شيكل فأكثر  2233

 Twoلوب تحليررل التبرراين الثنررائي ولإلجابررة عررن هررذا السررؤال قررام الباحررث باسررتخدام أسرر

Way ANOVA  يبينان ذلك( 02, 00) والجدولين: 

 
 ( 34) جدول 

 تحليل التمايي الثاائي لتأثير اتخال القرار والراتب علا المسااد  الجتماعية

 مجموع المرمعات مصدر التمايي
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرمعات

 مستو  الدللة قيمة الدللة "ف"قيمة 

 1011دالة عند  0.000 89.859 13286.774 1 13286.774 رة على اتخاذ القرارالقد

 غير دالة إحصائيا   0.334 1.105 163.383 2 326.766 الراتب

* القدرة على اتخاذ القرار 
 الراتب

 1011دالة عند  0.004 5.603 828.444 2 1656.888

    147.862 160 23657.947 الخطا  

     166 2947533.000 المجموو

 :ما يلي( 00)يتضح من الجدول 
   على اتخاذ القرار على المساندة االجتماعية للقدرةوجود أثر دال إحصائيا. 
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 عدم وجود أثر دال إحصائيا  لقيمة الراتب على المساندة االجتماعية. 

   يرة علرى المسراندة االجتماعوقيمرة الراترب لقدرة على اتخراذ القررار لوجود تفاعل دال إحصائيا
. 

والجدول التالي يبين والمتوسطات واالنحرافات المعيارية للمجموعات الناتجة عن التفاعل  
أكثرر مرن  - (شريكل 2233أقل من ) وقيمة الراتب( منخفضي ومرتفعي)والقدرة على اتخاذ القرار 

, علررى المسرراندة االجتماعيررة ألفررراد (شرريكل 4333أكثررر مررن  -شرريكل  4333و اقررل مررن  2233
 .العينة





 ( 35) جدول 
 المتوسطات والاحرافات المعيارية واألعداد لكل فئة

 قيمة الراتب

 القدر  علا اتخال القرار
 المجموع

 ماخفضي مرتفعي

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 المتوسط
الاحراف 
 المعياري

 14.791 130.466 13.840 124.171 11.892 138.531 شيكل 1511أقل من 

أو أقل من  1511أكثر من 
2111 

151.429 6.729 117.150 9.642 126.037 17.684 

 14.377 137.000 11.677 126.182 12.492 142.409 شيكل 2111أكثر من 

 15.586 132.343 12.714 123.012 12.283 141.675 المجموو
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مسررراندة االجتماعيرررة يعرررزى التربرررويين فررري ال المرشررردينويفسرررر الباحرررث وجرررود فرررروق برررين 

 4333وأقرل مرن  2233أكثرر مرن )الراتب المتوسط  يذ مرشداللمتغير الراتب يرجع إلى أن رؤية 
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الفئررات األخرررى  يذ مرشرردالللمسرراندة االجتماعيررة المقدمررة مررن المجتمررع تختلررف عررن رؤيررة ( شرريكل
 .من الراتب

ات الراترب علرى الررغم مرن تفاعرل برين القردرة علرى اتخراذ القررار وبرين فئرالومن هنا ظهرر  
 .للمساندة االجتماعية القائداالختالف في رؤية 

, وتتفرق مرع (Lood&Lock  :2222ولروك  لروود)وتتفرق هرذه النتيجرة مرع نتيجرة دراسرة 
والرذي برين أن وعري الفررد بقدرترش اإلنتاجيرة, تعينرش وتسراعده , ما جاء في اإلطار النظري للدراسرة 

 .ة المقدمة لش بشكل أفضل في تقدير المساندة االجتماعي

 التوصيات

 :كما يليبناء  على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات, 
 .بسبب عالقتها باتخاذ القرار  نالتربويي المرشدينتنمية فاعلية الذات لدي  -2
 .اتخاذ القرار  التربويين بسبب عالقتها ب المرشدينتقوية المساندة االجتماعية لدي  -4

 التربويين  المرشدينالقرار لدي  تصميم برامج إرشادية وتدريبية لتنمية القدرة علي اتخاذ -0

بعملرش علري  المرشرد التربرويإزالرة كافرة المعوقرات والمشركالت التري تحرول دون قيرام  ىالعمل علر -2
 .أكمل وجش

العامرررة لإلرشررراد والتوجيرررش  أن يرررولي صرررانعو القررررار فررري وزارة التربيرررة والتعلررريم العرررالي واإلدارة -2
واعتمرراد معررايير يترروافر فيهررا الصرردق والثبررات عنررد , التربررويين األهميررة الكبيرررة  المرشرردينالتربرروي 

 .اختيارهم المهني وترقيتهم لتنمية القدرة علي اتخاذ القرار 

التعررراون مرررع أعضررراء هيئرررة التررردريس فررري قسرررم التوجيرررش واإلرشررراد فررري الجامعرررات الفلسرررطينية  -2
 .دورات تدريبية في صنع القرار إلعطاء

 ن ون التربويو القائدعقد مؤتمرات وندوات حول اتخاذ القرار وسبل تطويره يشارك فيش  -2

تحرديث أسرراليب الرقابررة واألدوات المسررتخدمة فري تقيرريم العمررل بمررا يتناسرب مررع أبعرراد المسرراندة  -2
 .االجتماعية 

ب مررع التطرور العلمرري والتطررور تصرميم برررامج تدريبيرة متخصصررة لمتخرذي القرررار بشرركل يتواكر -2
 .التكنولوجي 

قامرة مشرروو تردريبي يتضرمن إقامرة ورو  المرشدينتبني تدريب  -23 التربرويين أثنراء الخدمرة وا 
 .عمل تطبيقية حول فاعلية الذات والمساندة االجتماعية 
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التربررويين فرري الجامعررات الفلسررطينية إلجررراء مزيررد مررن الدراسررات النوعيررة  المرشرردينتوجيررش  -22
 .لقدرة على اتخاذ القرار وعالقتش بالروح المعنوية للمرشدين التربويين حول ا

تكررررون مرجعررررا  للمرشرررردين , إعررررداد مررررادة وخطررررة عمررررل معتمرررردة مررررن وزارة التربيررررة والتعلرررريم  -24
وتفعيررل دور اإلعررالم التربرروي , وترروفير المنرراخ التربرروي المناسررب للعمرل اإلرشررادي , التربرويين 
 .قرارات التي تنتج عنهم ومتابعة ال المرشدينفي دعم 

التربويين وفق أجندة تتناغم مع فلسفة وزارة التربية والتعليم في  المرشدينتوصيف عمل  -20
 .لالرتقاء بأدائهم , قطاو غزة 

  وفق رؤى واستراتيجيات التعلم الحديثة المرشدينلعمل  يتقديم الدعم النفسي واللوجست -22

ت أخررري بخررالف فاعليررة الررذات والمسرراندة إجررراء دراسررات مشررابهة يررتم فيهررا تنرراول متغيرررا -22
 .االجتماعية لمعرفش عالقتها باتخاذ القرار  

 الدراسـة مراجـع

 :المصادر : أول
 .القرآن الكريم .2

تحقيق بشار عرواد , 4ط , سنن الترمذي -الجامع  الكبير(: 2222)محمد بن عيسى , الترمذي .4
  بيروت, دار الجيل, معروف

 :ةالمراجـع العرميـ: ثااياا 
 .دار ابن سينا للنشر , الرياض االدارة التربوية ,(:  :100) إبراهيم الطخيس  .:
 .التحليل اإلداري, القاهرة دار النهضة العربية(:  2220) إبراهيم درويو  .1
مكتبررة ألنجلررو  , القرراهرة. أصررول اإلدارة العامررة(:  2222) إبررراهيم درويررو و ليلررى تكررال  .0

 .المصرية
المفرررراهيم العامررررة واألسررررلوب المنهجرررري فرررري اتخرررراذ (:  2222) ف إبررررراهيم عبررررد ا  المنيرررر .2

 ..2مجلة اإلدارة العامة, العدد والعشرون, معهد اإلدارة, ص ,  الرياضالقرارات, 
, القاهرة, مصر ,  اإلدارة التربوية في الوطن العربي(:  4330) إبراهيم عصمت مطاوو  .2

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 .مطبعة األمل التجارية, غزة البحث التربوي, الطبعة الثالثة,(:  4333) إحسان األغا  .2

جامعرة عرين  ,أثر التغذية الراجعرة علرى فاعليرة الرذات (  991:) السيد محمد أبو هاشم  .7
 .كلية التربية, رسالة ماجستير غير منشورة  , شمس 

, اإلسرركندرية, مصررر  ةاإلدارة المدرسررية فرري األلفيررة الثالثرر(:  4334) أحمرد إبررراهيم أحمررد  .2
 .مكتبة المعارف الحديثة,
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عميررد مصررر /القرراهرةالمدرسررية,  واإلدارةالتعليميررة  اإلدارة( 2222)أحمررد اسررماعيل حجرري,  .2
 .كلية التربية, جامعة حلوان, دار الفكر العربي,

 دولرة العامرة فري المؤسسات في القرارات اتخاذ عملية(: 993:(  العيسى توفيق أحمد .0:
 .األردنية الجامعة , منشورة غير ماجستير رسالة . المتحدة ربيةالع اإلمارات

 القاهرة الطبعة الثانية, ,األسس النفسية للتعليم الثانوي  ( : 2224) أحمد زكي صالح  .22
 .دار النهضة العربية ,  , 

إدارة القرروى العاملررة األسررس السررلوكية وأدوات البحررث (:  2222) أحمررد صررقر عاشررور  .24
 .دار المعرفة الجامعية,,  ة, مصر القاهر التطبيقي, 

التوجيرش التربروي واإلرشرراد ( :   2222) أحمرد لطفري بركررات , ومحمرد مصرطفى زيرردان  .20
 .مكتبة األنجلو المصرية ,  ,  القاهرة النفسي في المدرسة العربية ,

مبرادئ التوجيررش واإلرشرراد ( :  4333) أحمرد محمررد الزيرادي ,  هشررام إبرراهيم الخطيررب   .22
 .الطبعة الثانية , عمان , األردن النفسي , 

 .عالم الكتب, القاهرة, مصر(:  4332) اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها  .22

 , القرراهرة مقيرراس المسرراندة االجتماعيررة,( 4332)أسررماء السرسرري, أمرراني عبررد المقصررود  .22
 "مكتبة األنجلو المصرية 

علررم الررنفس , كليررة التربيررة,  التقررويم التربرروي , قسررم( :  2222) أعضرراء هيئررة الترردريس  .22
 .جامعة عين شمس 

كيرررف تنمررري قررردرتك علرررى اتخررراذ القررررار, ترجمرررة سرررامي تيسرررير (: 991:) ألرررن بررراركر  .1:
 .بيت األفكار الدولية,, الرياض سلمان, 

غرررزة ,  طررررق ووسرررائل اإلرشررراد , الطبعرررة األولرررى,( :  4332) أمنرررة زقررروت , وآخررررون  .22
 .مكتبة جامعة األقصى , فلسطين

 .السعودية, جدة العربية المملكة في العامة اإلدارة: ( ( 1984 ساعاتيأمين  .10
غزة , أسس اإلرشاد النفسي , الطبعة األولى, ( :  7002)أنور البنا , عايدة صالح ,  .42

 .مكتبة جامعة األقصى ,فلسطين 

, تررأليف (النظريررة والتطبيررق) اإلرشرراد النفسرري والعررالج النفسرري ( :  2222) باتيرسررون  .44
, مكتبررة القرراهرة , ون , تعريررب وتحريررر سرريد عبررد الحميررد مرسرري , الطبعررة األولررى باتيرسرر
 .وهبة

 دراسررة عررن اإلدارة الجامعيررة فرري: صررنع السياسررات والقيررادة الفّعالررة :(:91:)بالدريرردج   .13
 :1: – 10:ص ( 1,:), العددان (5)الواليات المتحدة, المجلة العربية لإلدارة, مج 



 222 

 التربروي, واإلشررافالتربويرة والمدرسرية  اإلدارةأسرس ( 2222) وآخررونتيسير الدويك,   .42
  .دار الفكر والتوزيع ,  األردن/عمان

طرررق  -النمررو -الررديناميات –البنرراء : نظريررات الشخصررية(  2222) جررابر عبررد الحميررد  .42
 .دار النهضة العربية , التقويم, القاهرة -البحث

 ., عمان, األردنالسلوك التنظيمي(:  2222) جامعة القدس المفتوحة  .42
 .دار النهضة العربية, ,  بيروت إدارة األعمال, :( 911:) جميل توفيق  .17
اإلدارة التعليميررة واإلشررراف التربرروي, الطبعررة األولررى (:  4332) جررودت عررزت عطرروي  .42

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع,  عمان, األردناإلصدار الثاني, 
 عريررررب وترجمررررة, رفرررراعي  رفرررراعي وت(:  4332) جيرالررررد جرينبرررررج و روبرررررت بررررارون  .42

الريررراض, المملكرررة  بسررريوني محمرررد و بسررريوني إسرررماعيل , إدارة السرررلوك فررري المنظمرررات ,
 .دار المريخ للنشر ,  العربية السعودية

القرراهرة ة المؤسسرات التربويرة, إدار (:  4330) حرافظ فررج أحمرد و محمرد صرربري حرافظ  .03
 .عالم الكتب,  مصر

التحرررديات التررري تواجرررش اإلرشررراد النفسررري فررري ( :  2222 )حامرررد العبرررد , لطفررري فطررريم  .02
 اإلرشرراد النفسرري بكليررة التربيررة , دراسررة ميدانيررة , حلقررة جامعررة الكويررت  ,الخلرريج العربرري 

 .مارس 

العمليرررة اإلداريرررة معرررارف نظريرررة ومهرررارات تطبيقيرررة, (:  2222) حامرررد سررروادي عطيرررة  .04
 .ربويةإدارة البرامج الت: معهد اإلدارة العامة , الرياض

التوجيرررش واإلرشررراد النفسررري, الطبعرررة الثانيرررة, عرررالم (  2223) حامرررد عبرررد السرررالم زهرررران  .00
 .الكتب, القاهرة 

النفسي , عالم الكتب , القاهرة / التوجيش واإلرشاد ( :  2222) حامد عبد السالم زهران .02
. 

توقعررررات الفاعليررررة الذاتيررررة وسررررمات الشخصررررية لرررردى (  990:)حمرررردي علرررري الفرمرررراوي  .02
ص , 1:العردد ,الجرزء الثراني , مجلرة كليرة التربيرة , جامعرة المنصرورة  , الجامعة طالب
171 -173 . 

الضربط  واتجراه واألكاديميرة العامرة الكفايرة معتقردات):  1001 ) حنران الحربري .31
 واألكاديميرة لردى الديموغرافيرة المتغيررات بعرض ضروء فري الدراسري بالتحصيل وعالقتهما

 غيرر ماجسرتير رسرالة ,  المكرمرة مكرة,   القررى أم عرةجام وطالبرات طرالب مرن عينرة
 . , القرى أم منشورة, جامعة

 . عالم الكتب:القاهرة , 3الصحة النفسية والعالج النفسي ط(  :100) حامد زهران  .37
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 .مصر/وتطبيقش, القاهرة أصولشعلم النفس الفردي ( 2224)سحاق إرمزي  .02

مجلررة اإلدارة  ,  الريرراض القرررارات,بحرروث العمليررات واتخرراذ (:  2223) زهيررر الصررباغ  .02
 .العامة, العدد السابع والعشرون, معهد اإلدارة

اتخرراذ القرررارات كنظريررة وتطبيقيررة, مجلررة اإلدارة العامررة, (: 2222) زيرراد محمررد بخيررت  .23
 .42د اإلدارة, ص همع , العدد الحادي عشر, الرياض

اعيرة المتبادلرة والشرعور تقردير الرذات والعالقرات االجتم(:  2220) زينب محمود شرقير  .22
بالوحدة لدى عينتين مرن تلميرذات المرحلرة اإلعداديرة فري كرل مرن مصرر والمملكرة العربيرة 

الثرراني / السررعودية, مجلررة العلرروم االجتماعيررة, المجلررد الحررادي والعشرررون, العررددان األول
 .222: 240ص 

لتربية, الجامعة المدرسية, كلية ا اإلدارةأساسيات في ( 2222)سامي عبدا  خصاونة,  .24
 .األردن/,عماناألردنية

فاعليرررررة الررررذات ودور الجرررررنس لررررردى التالميرررررذ األيترررررام (  :100) سررررامي محمرررررد زيررررردان  .13
كليرررة التربيرررة , رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة . والعررراديين فررري مرحلرررة الطفولرررة المترررأخرة 

 . جامعة المنصورة ,
بويرررة فررري المملكرررة العربيرررة اتخررراذ القررررار فررري اإلدارة التر (:  4334) سرررعد سرررعد وقررراص  .22

كليررررة : المنطقررررة الغربيررررة, رسررررالة ماجسررررتير غيررررر منشررررورة, جامعررررة أم القرررررى –السررررعودية 
 .التربية, قسم اإلدارة التربوية والتخطيط

 .حل المشكالت جامعة أم القرى, كلية التربية (: 915: )سعيد علي مانع  .22

 رسرالة اليمنيرة  التعليميرة ارةاإلد فري واتخراذه القرار صناعة :( 915: ) القباطي سليم .11
 . مصر , المنصورة جامعة , التربية كلية , منشورة غير دكتوراه

  مصرررر/القررراهرة ,4االدارة التربويرررة الحديثرررة,ط( 2222)سرررمعان وهيرررب, ومرسررري محمرررد  .22
 .عالم الكتب

عالقررة مصردر الضرربط بالقرردرة (:  2222) سرميحة كرررم توفيرق , وعبررد الرررحمن سرليمان  .22
قرررار, مجلررة مركررز البحرروث التربويررة, السررنة الرابعررة, العرردد الثررامن, جامعررة علررى اتخرراذ ال

 .قطر
 .التوجيش واإلرشاد النفسي , مركز اإلسكندرية للكتاب ( :  2222) سهير كامل  أحمد  .22

 .مكتبة عين شمس ,  القاهرة يفعل المديرون ,  ماذا(:  910:) سيد الهواري  .50
 .مكتبة عين شمس: ت اإلدارية, القاهرةاتخاذ القرارا(:  2222) سيد الهواري  .22
اإلرشررراد النفسررري والتوجيرررش التربررروي والمهنرررري, ( :  2222) سررريد عبرررد الحميرررد المرسررري  .24

 . 22الخانجي , القاهرة , ص 
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اإلرشرررراد النفسرررري و التوجيررررش التربرررروي والمهنرررري, (:  2222)سرررريد عبررررد الحميررررد المرسرررري  .20
 .الطبعة الثانية, دار التوفيق النموذجية  

مقياس اتخاذ القررار, كراسرة التعليمرات القراهرة, دارة (: ت.د)لدين يوسف عبدون سيف ا .22
 .الفكر العربي

العالقررررة بررررين المسرررراندة (:  4332) شررررعبان جرررراب ا  رضرررروان وعررررادل محمررررد هريرررردي  .22
االجتماعيررة وكررل مررن مظرراهر االكتئرراب وتقرردير الررذات والرضررا عررن الحيرراة,  مجلررة علررم 

 .232-24ن القاهرة, ص النفس العدد الثامن والخمسو 

فعاليررررة الررررذات وعالقتهرررررا باتخرررراذ القرررررار لررررردى (:  4330) صررررابر سررررفينة عبررررد القرررررادر  .22
  .جامعة عين شمس, القاهرة المراهقين من الجنسين, رسالة ماجستير غير منشورة, 

الشخصررية والصررحة ( 2222),  داهريوالرر , نرراظم هاشررمالعبيرردي ;صررالح حسررن احمررد .22
 . الثقافة للنشر والتوزيع مكتبة دار. ا ...النفسي

 .سوريا , دمشق , التوجيش التربوي وتدريب المعلمين (  2224) صالحة سنقر  .22
مكتبرة  القراهرة, مصرر مقدمة في إدارة وتنظريم التعلريم,(:  2222) صالح الدين جوهر  .22

 . عين شمس
تحليل المسار للعالقة بين مكونرات القردرة علرى  (: :100 )العدل محمد محمود عادل  .10

حررل المشرركالت االجتماعيررة وكررل مررن فعاليررة الررذات واالتجرراه نحررو المخرراطر, مجلررة كليررة 
 :1:, ص  15التربية جامعة عين شمس, الجزء األول, العدد 

العرررالج النفسررري , اإلسرررركندرية , جمهوريرررة مصررررر ( :  2222) عبرررد الررررحمن عيسرررروي  .22
 .العربية 

النفعرررالي وعالقترررش بكرررل مرررن الرررذكاء ا(:  4332) عبرررد الررررحمن محمرررد الجاسرررر البنررردري  .24
دراك القبول  وطالبرات جامعرة أم  الررفض الوالردي لردى عينرة مرن طرالب –فاعلية الذات وا 

 .جامعة أم القرى, مكة المكرمة ماجستير غير منشورة القرى رسالة 

 /عمران, 4عالم النفس,ط إلىالمدخل ( 2220)عبد الرحمن وتوق, محي الدين عدس,  .20
 .,ردنياألمركز الكتب ,  األردن 

الترراث السريكولوجي المسرتمد مرن نترائج البحروث النفسرية  (ت.د (المغيصيبعبد العزيز  .22
 جريدة الراية .يوميا والعالم والخليج قطر من األخبار أحداث :
اإلرشراد المدرسري برين النظريرة ( :  4332) عبد اللطيف دبور , عبد الحكيم الصافي   .22

 .دار الفكر ,  ردنعمان , األ والتطبيق , الطبعة األولى ,

التوجيررررش واإلرشرررراد النفسرررري واالجتمرررراعي والتربرررروي, (:   2222) عبررررد ا  عبررررد المررررنعم  .22
 . مكتبة جامعة األقصى , غزة, فلسطين الطبعة األولى , وزارة التربية والتعليم ,
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الرضررا الرروظيفي لرردى العرراملين فرري (:  4332) عبررد المحسررن الحيرردر و إبررراهيم طالررب  .22
 .معهد اإلدارة العامة للبحوث ,الرياض, السعودية في مدينة الرياض,القطاو الصحي 

فررري التعلررريم دراسرررة تحليليرررة  اإلدارةاسرررتراتيجية ( 2222)سرررليمان,  عرفرررات عبرررد العزيرررز .22
 .كلية التربية, جامعة عين شمس , مصر/القاهرة مقارنة,

اختيرراره  بأسررالي –مهامررش  –مرردير المدرسررة الثانيررة صررفاتش ( 2222)عرفرران البرادعرري ,  .22
 .دار الفكر,  سوريا /دمشق, إعداده –
عمران , 4محاضرات في التوجيرش واإلرشراد, ط(:  2224)عزيز سمارة , عصام النمر   .23

 .دار الفكر,, األردن 

القررارات (:  4332) علي أحمد عبد الرحمن عياصررة و هشرام عردنان موسرى حجرازين  .22
 .ر الحامد للطباعة والنشردا , عمان, األردن القيادية في اإلدارة التربوية,

 القيررادة والدافعيررة فرري اإلدارة التربويررة, الطبعررة األولررى,(:  4332) علرري أحمررد عياصرررة  .24
 . دار الحامد للنشر والتوزيع ,  عمان, األردن

واقررع عمليررة اتخرراذ القرررار علررى مسررتوى مرردارس التعلرريم (:  4333) علرري حمررزة هجرران  .20
التعليمية, مجلة كلية التربية, العدد الرابع والعشرون,  العام, دراسة ميدانية بمنطقة المدينة
 .22القاهرة, جامعة عين شمس ص 

( دلفرري ) الحكرم الجمرراعي وصرنع القررارات اإلسرتراتيجية (:  2222) علري عبرد الحفريظ  .22
 .22معهد اإلدارة العامة, ص  ,مجلة اإلدارة العامة, العدد الواحد والثالثون, الرياض

المسرررراندة االجتماعيررررة وأحررررداث الحيرررراة الضرررراغطة (: 4333) علرررري عبررررد السررررالم علرررري .22
وعالقتهرررا برررالتوافق مررررع الحيررراة الجامعيررررة, مجلرررة علررررم الرررنفس, العرررردد الثالرررث والخمسررررون, 

 .22 -2القاهرة, ص 
أسرراليب التفكيررر وعالقتهررا باتخرراذ القرررار لرردى عينررة (:  4334) علرري محسررن السرربيعي  .22

دة, رسررررالة ماجسررررتير غيررررر منشررررورة, مكررررة مررررن مررررديري اإلدارات الحكوميررررة بمحافظررررة جرررر
 .المكرمة, كلية التربية جامعة أم القرى

فاعليررة الررذات وعالقتهررا برربعض متغيرررات الدافعيررة (  1000) عررالء محمررود الشررعراوي  .22
ص " 11"العررردد,جامعرررة المنصرررورة ,مجلرررة كليرررة التربيرررة . لررردى طرررالب المرحلرررة الثانويرررة 

:13. 
 .معهد اإلدارة العامة: قدمة في اإلدارة, الرياضم(:  2224) علي محمد عبد الوهاب  .22

سرري لرردى قطاعررات مررن الفاعليررة وعالقتهررا بررالتوافق النف( 911:)عمررر الفرراروق صررديق  .79
 .جامعة عين شمس , مصر , اجستير غير منشورة رسالة م, الشباب 
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التنشررررئة الوالديررررة وعالقتهررررا بفاعليررررة الررررذات لرررردى (:  2222) ن صررررالح يعواطررررف حسرررر .10
 .20, ص 42من الجنسين, مجلة كلية التربية جامعة المنصورة العدد المراهقين 

الفاعليررررة الذاتيررررة وعالقتهررررا بضررررغوط الحيرررراة لرررردى (  993:) عواطررررف حسررررين صررررالح  .:1
  117-:11ص ( 13)العدد ,جامعة المنصورة , مجلة كلية التربية .الشباب الجامعي 

المفررراهيم (:  2224 )فرررؤاد سرررالم و رمضررران الشررريخ و زيررراد الررردهان و محسرررن محرررامرة  .24
 . دار الشعب األردن, ,  عمان , اإلدارة الحديثة

مشاركة عضو هيئة التدريس في صرنع القررار الجرامعي (:  2222) فائقة عباس سنبل  .20
بجامعرررة أم القرررررى, رسرررالة دكترررروراه غيررررر منشرررورة جامعررررة أم القررررى قسررررم اإلداري التربرررروي 

 .والتخطيط
دار  , القررراهرة, مصرررر رة التعليميرررة والمدرسرررية,اإلدا(:  4332) فررراروق شررروقي البررروهي  .22

 . قباء للطباعة والنشر

تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات, الطبعة األولى, (:  2222) فتحي عبد الرحمن جروان  .22
 .دار الكتاب الجامعي, العين,,  اإلمارات العربية المتحدة 

جلرة االقتصراد واإلدارة اتخراذ القررارات فري العالقرات الدوليرة م(:  2224) فيصرل زيردان  .22
 .02كلية االقتصاد واإلدارة, ص : العدد الرابع عشر, جامعة الملك عبد العزيز

, الطبعرة (مفراهيم وطررق كميرة ) نظرية القرارات اإلدارية  :( 1000) كاسر المنصور  .17
 .دار الحامد للنشر , عمان األولى,

دراسة –رارات اإلستراتيجيةنحو نموذج متكامل التخاذ الق(:  2222) كامل السيد غراب  .22
العامرررة, معهرررد اإلدارة : تحليليرررة, مجلرررة معهرررد اإلدارة, العررردد السرررادس والخمسرررون الريررراض

 .2ص

ترجمرررررة سرررريد الطرررررواب ,الدافعيررررة واالنفعرررراالت  –الشخصرررررية (  4333)لينرررردا دافيرررردوف  .22
 . الثقافية  لالستثماراتمصر الدار الدولية , ومحمود عمر 

المقابلررة فرري اإلرشرراد والعررالج النفسرري , اإلسرركندرية, ( :  2222) مرراهر محمررود عمررر   .23
 .  دار المعرفة الجامعية

سرريكولوجية صررنع القرررار, القرراهرة مكتبررة االنجلررو (:  2222) مجرردي عبررد الكررريم حبيررب  .22
 .المصرية

الحاسرب اخلري وعالقترش باتخراذ القررارات والتسلسرل (:  2222) الترويجرى  إبرراهيممحمد  .24
معهرررررد اإلدارة , مسرررررقط,  ,  مجلرررررة اإلداري العررررردد السرررررادس والثالثرررررونالهرمررررري اإلداري, 

 .  20,2العامة, ص 
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التكيررف والصررحة النفسررية , اإلسرركندرية, جمهوريررة ( :  2222) محمررد السرريد الهررابط ,  .20
 .مصر العربية 

مهرررررر برررررن سرررررعود  اإلمرررررامالنررررراجح , جامعرررررة  القائررررردمهرررررارات (:  1001) محمرررررد الطريرررررف  .91
 .ة , السعودي اإلسالمية

التوجيرررررش واإلرشررررراد النفسررررري برررررين النظريرررررة (  2222) محمرررررد جرررررواد, محمرررررد الخطيرررررب  .22
 .غزة   –وكالة الغوث الدولية  , فلسطين  والتطبيق, الطبعة األولي ,

المدرسررررية, كليررررة العلرررروم التربويررررة, دار  اإلدارةمبررررادئ ( 2222)محمررررد حسررررن العمررررايرة,  .22
 .ناألرد/المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان

دار الجامعة ,  اإلسكندرية, مصر السلوك التنظيمي, (:  4332) محمد سعيد سلطان  .22
 .الجديدة,

 .النشر للثقافة والعلومدار ,مصر, طنطا, اإلدارةحرفة (  1000) محمد عبد الجواد  .91
قيررراس اتجاهرررات المرررديرين نحرررو مؤشررررات فاعليرررة ( 2220)محمرررد عبرررد الفتررراح يررراغي,   .22

 – 224/ص.,4, العدد 44مجلة دراسات العلوم االنسانية, المجلد دراسة ميدانية, /االدارة
220. 

   , دار(المبرررررررادئ والتطبيقرررررررات ) أساسررررررريات اإلدارة (  991:) محمرررررررد عبرررررررد القرررررررادر  .00:
 .المريخ للنشر

دار ,  عمرران, األردن  اإلدارة المدرسررية الحديثررة, ( 4332) محمررد عبررد القررادر عابرردين  .232
  . الشروق للنشر والتوزيع

اتخرررراذ القرررررارات اإلداريررررة لرررردى مررررديري المرررردارس (:  2222) عثمرررران كشررررميري محمررررد  .234
المتوسطة والثانوية في المملكرة العربيرة السرعودية, دراسرة ميدانيرة, مجلرة دراسرات تربويرة, 

 .جامعة الملك سعود . الرياض , 22ص  كلية التربية, المجلد الثاني
وديناميكيرررة الجماعرررات متررررجم,  القيرررادة( 2222)العريررران,  إبرررراهيممحمرررد علررري شرررهاب,  .230

 . مكتبة االنجلو مصريةمصر /القاهرة

االتجاهررات الحديثررة فرري دراسررة فاعليررة الررذات دراسررة (  1001)محمررد عبررد السررالم سررالم  .01:
للدراسرررات المصررررية المجلرررد الثررراني  المجلرررة النفسرررية" بانررردورا " نمررروذج تحليليرررة فررري ضررروء 

 . 05:-19يوليو ص "  31" العدد , عشر 
االكتئرراب وعالقتررش بالشررعور (:  2222) محررروس الشررناوي و علررى السريد خضررر  محمرد .232

بحرررروث المررررؤتمر الرابررررع لعلررررم ,  مصررررر,  بالوحرررردة وتبررررادل العالقررررات االجتماعيررررة, القرررراهرة
 .223-202النفس, ص  
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المسرراندة االجتماعيررة (:  2222) محمررد محررروس الشررناوي وعبررد الرررحمن محمررد السرريد  .232
مكتبرررة االنجلرررو المصررررية : نظريرررة ودراسرررات تطبيقيرررة, القررراهرة مراجعرررة: والصرررحة النفسرررية
 .الطبعة األولى

 .اإلدارة المدرسية الحديثة , عالم الكتب , القاهرة (:  991:) محمد مرسي  .07:
اإلدارة التعليميررررة أصررررولها وتطبيقاتهررررا, عررررالم الكتررررب, (:  4332) محمررررد منيررررر مرسرررري  .232

 .القاهرة, مصر
 .دارة العامة الطبعة الخامسة, عمانمبادئ اإل :( 991:) محمد ياغي  .09:
دراسرررة تحليليرررة للوظرررائف والمقرررررات اإلداريرررة, الطبعرررة الرابعرررة,  :( 991:) مررردني عالقررري  .0::

 ..جدة
,         عمرررررررررران , (مفرررررررررراهيم, وظرررررررررائف, تطبيقررررررررررات ) اإلدارة  :( 993:) مصرررررررررطفى شرررررررررراويو  .:::

 .دار الفرقان للنشر
 .إلدارة العامة, طنطامبادئ أصول علم ا(:  2222) مصطفى محمود عفيفي  .224
عمران,  , الطبعرة الثالثرة,"إدارة المروارد البشررية(: "  4333) مصطفى نجيب الشراويو  .220

 .دار الشروق للنشر والتوزيع, , األردن
 دمشرق, جامعرة منشرورات,  اإلداريرة القررارات نظريرة ( 1994 ): ناديرة أيروب .222

 .سوريا

تنظيمي, اإلدارة العامة للبحوث, السلوك اإلنساني وال(:  2222) ناصر محمد العديلي  .222
 .الرياض, المملكة العربية السعودية

اتخراذ القررارات اإلداريرة برين النظريرة والتطبيرق, الطبعرة السادسرة,  :( 1003) ان عنواف كن .1::
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع,, عمان 

 السرررلوك االنسررراني فررري االدارة التربويرررة, ترجمرررة خليرررل محمرررد( 2220)نيرررول, كالرنرررس  .222
 .االردن/الحاج, والياس طش الحاج, دار مجدالوي, عمان

 .مكتبة المجتمع العربي, عمان المدير المدرسي الناجح , (:  1001) هادي ربيع  .1::
اإلدارة المدرسرررية واإلشرررراف التربررروي الحرررديث, مكتبرررة (:  4332) هرررادي مشرررعان ربيرررع  .222

 .المجتمع العربية
عمرررران,  التربويرررة والسررررلوك المنظمررري,اإلدارة (:  4332) هررراني عبررررد الررررحمن الطويررررل  .243

 .دار وائل للطباعة والنشر, , األردن
المسررراندة االجتماعيرررة وعالقتهرررا باالكتئررراب واليرررأس (:  2222) هشرررام إبرررراهيم عبرررد ا   .242

لدى عينة من الطالب والعراملين, بحروث المرؤتمر الردولي الثراني لمركرز اإلرشراد النفسري, 
 222-220القاهرة, المجلد, الثاني, ص 
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 النظريررررررة والتطبيقيررررررة, ترجمررررررة فرررررروزي أسسررررررشمفهرررررروم الررررررذات ( 2222)واالس, دالبررررررين  .244
 .لبنان/بهلول,بيروت

اإلصدار األول , السلطة الوطنية الفلسطينية , (  997:) وزارة التخطيط والتعاون الدولي  .13:
 .غزة 

برروزارة فرري مرردارس التعلرريم العررام  المرشررد التربررويدليررل (:  4334) وزارة التربيررة والتعلرريم  .242
 .التربية والتعليم, اإلدارة العامة للتوجيش واإلرشاد

إحصرررررائية بعررررردد المررررردارس والمعلمرررررين فررررري (:  4332) وزارة التربيرررررة والتعلررررريم العرررررالي  .242
 ., غزة  4332المدارس الثانوية في محافظات غزة, 

  .الكويت  – فاعلية الحوار داخل األسرة(. 2112)الكندري  يوسف يعقوب .11:
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 م  ـق رقـالملح
(1) 

 
 

 (أ ) مقياس اختاذ القرار صورة  
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 (أ  )مقياس اتخاذ القرار صورة 
 العمـــارات م العمــارات م
 :ماي القرار علا*  .1

 )     (العرف والتقاليد    -أ 
 )     (األهرداف        -ب 
 )     (الموقرف         -ج 

 :يجب أي يهتم الفرد عاد اتخال القرار*  .0
 )     (بمقارنة النتائج بالجهد المبذول   -أ 
 )     (  بالموارد اإلنسانية            -ب 
 )     (بعنصر المخاطرة              -ج 

 :السمب الحقيقي وراء اتخال قرار ااجح هو*  .1
 )     (الخبرة العملية       -أ 
 )     (الشهرادات        -ب 
 )     (مشاركة اخخرين  -ج 

 

 :المهارات الشخصية لمتخل القرار هي القدر  علا*  .7
 )     (    تحديد المشكلة        -أ 
 )     (إجراء التجار            -ب 
 )     (تحديد طريقة الحل       -ج 

 

 :عاد مواجهة الفرد لمشكلة يقوم*  .3
 )     (بتحديد ظواهرها            -أ 
 )     (بتحديد موقفة من المشكلة  -ب 
 )     (تحديد أسبابها              -ج 

 

 :سب لتخال القرار هوعقد إي األسلوب الماا*  .18
 )     ( التصرويت                     -أ 
 )     (  االجتمراو                     -ب 
 )     ( تفويض سلطة أعلى في اتخاذه  -ج 

       

 :الصعومات التي يواجهها الفرد عاد اتخال القرار هي*  .4
 )     (قلة المعلومات               -أ 
 )     (البيئية           الظروف  -ب 
 )     (تعدد جوانب المشكلة       -ج 

 

 :مي العوامل التي تؤثر علا القرارات*  .11
 )     (التعصب والتحيز          -أ 
 )     (اخراء السابقة            -ب 
 )     (االنفعاالت النفسية        -ج 

 

 :اعادما يواجه الفرد مشكلة يعمل أول عل*  .5
 )     (البحث عن أسبابها            -أ 
 )     (البحث عن طريقة لحلها     -ب 
 )     (التفكير في ظواهرها        -ج 

 :افل الفرد قراراته عي طريق*  .11
 )     (االتصال الشخصي         -أ 
 )     (وضع خطة جديدة        -ب 
 )     (خطة مرسومة مسبقا       -ج 

 :القدرات لات أهمية لمتخل القرار أي*  .6
 )     (توفر الصفات القيادية فيش    -أ 
 )     (القدرة على معرفة البشر   -ب 
 )     (القدرة على تحليل المشكلة  -ج 

 

مالا تواجه الختالفات ميي األفراد الليي تتخل معهم *  .13
 :القرار

 )    (إزالة تلك الفروق                           -أ 
 )    (معاملتهم سواء بمقياس واحد               -ب 
 )    (معاملة كل فرد بطريقة تختلف عن األخر   -ج 

 :ما أهم عااصر اتخال القرار*  .14 :أهم مراحل اتخال القرار* .9
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 )     (مرحلة إدراك المشكلة          -أ 
 )     (مرحلة اختيار الحل           -ب 
 )     (مرحلة إصدار القرار          -ج 

 

 )    (ما سبق إن الزمت بش الجماعة           -أ 
 )    (المناقشة والحوار                       -ب 
 )    (تنوو القيم والمعتقدات                   -ج 

 

 :مالا يعمل الفرد ليجمع المعلومات عي المشكلة*  .15
 )     (        يبحث عنها بنفسش          -أ 
 )     (يخصص شخص لتجميعها         -ب 
 )     (يجد المعلومات متاحة لديش         -ج 

هل تعتقد أي أسلوب المااقشة لتخال القرار يجب *  .17
 :إي يكوي

 )     (أسلوب يهتم بأن ال يس  لآلخرين       -أ 
 )     (أسلوب يهتم باستشارة المشاعر        -ب 
 )     (لوب يهتم بالنتيجة                  أس -ج 

 :تأثر عملية اختيار الحل للمشكلة*  .16
 )     (باتجاهات الرأي العام                 -أ 
 )     (بالضغوط الداخلية والخارجية        -ب 
 )     (بالمعلومات الشخصية                -ج 

 

 :لتخال قرار عادما يواجه الفرد مشكلة ويضطر*  .18
 )     (يظهر تردده فيها                        -أ 
 )     (يأمل في أن يحدث شيء يريحش منش    -ب 
 )     (يرجع فيش بعد اتخاذه                    -ج 

 

 :عاد مواجهة الفرد لمشكلة يقوم*  19
 )     (قليال                   -أ 
 (   )  ال يؤثر             -ب 
 )     (كثيرا                 -ج 

 

 :إاتاج لي الفرصة للمشاركة في اتخال قرارات*  .11
 )    (كثيرا                       -أ 
 )     (  قليال                       -ب
 )     ( ال تتاح                   -ج 

       

 :أجلةالسمب اللي يقرر الفرد جمع المعلومات مي *  .10
 )     (المخاطر التي يتضمنها القرار بدون معرفتها    -أ 
 )     (أهمية المعلومات بالنسبة للقرار                -ب 
   )     (تكلفة الحصول على المعلومات                 -ج 
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أوافق  العمـــار  م
غير  أوافق تماماا 

 متأكد
ل 
 أوافق

ل أوفق 
 تماماا 

      .تيار أنسب األوقات التخاذ قرارأملك القدرة على اخ .1

      .لدي الخبرة ودرجة التعليم الكافيين التخاذ القرار الناجح .1

      .أبني قراراتي على معرفة بالحقائق .3

      .عندما اتخذ قرارات, اتابعش جيدا  في التنفيذ .4

      .أستطيع أن أتعرف على المشكلة .5

      .في اتخاذ القرار أدرك أهمية التوقيت .6

      .أجمع الحقائق التي احتاج إليها قبل اتخاذ القرار .9

      .أزن النتائج المترتبة على القرار .0

      .أقدر مسئولية اتخاذ القرار .7

      .أتحمل مسؤولية الفشل في قرار خاط  .18

      .القرارأرجع إلى اللوائح والقوانين ألسترشد بها عند اتخاذ  .11

      .أحدد فوائد ومضار القرار .11

      .أتابع القرار .13

      .أعتبر نفسي ممن يشتركون في المناقشات باستمرار التخاذ القرار .14

      .أقيس المواقف عند اتخاذ القرار على الخبرات السابقة .15

      ااقشات عاد اتخال القرارأستطيع أي اقدر اسمة األفراد الليي يشتركوي في الم .16

      .أستبعد الحلول التي تصطدم بالقوانين واللوائح التي ال يمكن تغييرها .19

     أستطيع تحديد المواقف التي يكون لرأي كل من األفراد المشاركين في اتخاذ  .10
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 .القرار ووزنش الكبير

      .أعتمد على االتصال الشخصي عندما اتخذ القرار . 17

18. 
اعفى المشاركين في اتخاذ القرار من مسئولية النتائج المترتبة على هذا 

 .القرار
    

 

      .معرفة رأي الجماعة كتابة يستغرق وقتا  طويال   .11

      .أحد األعضاء علنا  من أجل اقتراحش القائديثير غضب األعضاء تمييز  .11

13. 
للحصول على رأيهم بصراحة في  الحديث على انفراد مع اخخرين سبيل

 .مشكلة
    

 

      .أواجش االختالفات في ميول واتجاهات األفراد بوضع مبادئ عامة .14

15. 
أسلوب المناقشة الهادئ يؤدي إلى إقناو اخخرين بالحجج العقلية 

 .والمنطقية
    

 

      .المكالمات الهاتفية تكشف عن عقد اجتماو التخاذ قرار .16

      .ندرة المعلومات ترجع إلى صعوبة معرفتها بدقة وسرعة .19

10. 
عي أحد أفكار  وقمول القتراح المقدم مي اآلخريي عالمة  القائدأعتمر تاازل 

 .ضعف
    

 

      .أعود لقراراتي المتخذة مرة ثانية .17

      .ندرة المعلومات ترجع إلى أنها مكلفة .38

      .خني آمل في أن يحدث شيء يريحني منش ُأأ خر اتخاذي للقرار .31

      سمح لآلراء السابقة أن تؤثر على قراراتيأ .31
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      أتردد عند اتخاذ قرار .33

      .معظم القرارات التي تنفذ في نتيجة قراراتي .34

      تؤثر حالتي النفسية في نتيجة قراراتي .35

      .أتراجع في قراري بعد اتخاذه  .36

      .عند اتخاذي لقرار أعاني علنا  من الشك في خطأه أو صوابش .39

      .سمح للتعصب والتحيز أن يؤثر في قراراتيأ .30
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 م  ـق رقـالملح
(2) 

 

 مقيـاس فاعليـة الـذات
 
 
 
 
 

 مقيـاس فاعليـة الـذات
 

 دائماا  غالماا  أحياااا  اادراا  العمـــار  م
     .لتعامل مع جميع العقبات التي تواجهنيال يمكنني ا .1
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     .إذا واجهتني عقبة ما فسوف أجد طريقة لحلها .1

     .ستطيع وضع الحلول المناسبة ألي مشكلة قد تواجهنيأ .3

     .أتمكن من حل المشاكل السهلة إذا بذلت الجهد المناسب .4

     .افييمكن لبعض العقبات أن تحول بيني وبين تحقيق أهد .5

     .يسهل على الوصول إلى أي هدف مهما كان بعيدا   .6

     .ماليآال يمكنني وضع الخطط المناسبة لتحقيق  .9

     .يلجأ لي زمالئي في حل معظم مشكالتهم .0

     .زمالئي حل كثير من المشاكل التي يصعب على حلها ىيسهل عل .7

     .وهم إلى اللجوء إليثقة زمالئي في مهارتي هي التي تدع .18

     .يمكنني مساعدة أي فرد لديش مشكلة .11

     .ال أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة مع األحداث غير المتوقعة .11

     .سيكون لي مستقبل باهر .13

     .عندي كثير من الطموحات التي سوف أنجزها .14

     .واقبستطيع التعامل مع المواقف مضمونة العأ .15

     .يمكنني التفكير بطريقة عملية عندما أجدني في مأزق ما .16

     .إقناو أي إنسان بأي شيء ييصعب عل .19

     .ستطيع المحافظة على اتزاني في المواقف الصعبةأ .10

     .ال يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أي إنسان . 17

     .اخخرين من زمالئي تيمكنني السيطرة على انفعاال .18
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     .يقتنع زمالئي بآرائي لثقتهم الكبيرة في شخصيتي .11

     .تبع جميع إرشادات المرور طالما يلتزم بها الجميعأ .11

     .التعامل مع اخخرين بجدية ال يجبرهم على إتباو نفس األسلوب .13

     .التفكير في حل أي مشكلة تواجهني ييصعب عل .14

     .ستطيع الوصول إلى حلول منطقية لما يواجهني من مشكالتأ .15

     .أرى نظرات السخرية بقدراتي في عيون زمالئي .16

     .الوصول إلى أهدافي وتحقيق غاياتي ييصعب عل .19

     .عندما تواجهني مشكلة أجد عندي حلوال كثيرة .10

     .اةيمكنني التعامل بكفاءة مع مستجدات الحي .17

     .التوافق مع أي مجتمعات جديدة ييصعب عل .38

     .عتمد على نفسي في حل كل ما يواجهني من مشكالتأ .31

     .نظرا  لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحلول التي أصل إليها .31

     .وهبني ا  عز وجل من القدرات ما يجعلني أعيو سعيدا   .33

     .ني احد أكون أنا الخاسر في النهايةإذا عارض .34

     .التغلب عليش يإذا عاقني إنسان يصعب عل .35

     .نتصر لنفسي في كثير من المواقفأ .36

     .نتصر على إيقاف أي إنسان عند حدهأ .39

     .ال أترك حقي مهما كان مع أي إنسان .30

     .سلبيةترك اإلنسان لحقوقش ال يعد انهزامية أو  .37
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     .في المواقف التي تتطلب ذلك شعلى اإلنسان أن يضبط انفعاالت .48

     .ال يمكنني تحقيق كثيرا  من المفاجآت .41

     .سوف أصل إلى مكانة مرموقة في هذا المجتمع .41

     .ستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هدف محددأ .43

     .أن يقودني إلى ما يريدليس من الصعب على أي إنسان  .44

     .ستطيع تحمل كثيرا  من المسؤولياتأ .45

     .يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة .46

     .تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدم وجودي معهم .49

     .وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعلش ممتعا  ومشوقا   .40

     .ألي عمل أكلف بش يمكنني إضافة القليل .47

     .يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة .58
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 الملحـق رقـم  

(3) 
 .مقياس المساندة االجتماعية
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 .مقياس المساندة االجتماعية
 

 اادراا  أحياااا  غالماا  دائماا  العمـــار  م
     .داخل المدرسة المرشد التربوييقوم المعلم بدور  .1
     .المرشد التربوييعتبر المعلم سبب في إخفاق  .1
     .لدى الطالب المرشد التربوييقلل المعلم من أهمية عمل  .3
     .المرشد التربويأنا غير راض  عن جهود المجتمع تجاه عمل  .4
     .المرشد التربويضعف أداء العاملين في المدرسة يضعف من عمل  .5
     .ة سلبي مع برنامج التوجيش واإلرشاد التربويتفاعل إدارة المدرس .6
     .المرشد التربوييقف المجتمع سلبي أمام جهود  .9
     .لوضعش االجتماعي يصعب من مهمتش المرشد التربويضعف ارتياح  .0
     .القائدوالسلبيات الخاصة بعمل  تيبين المعلم للمرشد التربوي اإليجابيا .7

     .مباشرة عند حدوث مشكالت الطالب المرشد التربويإلى يلجأ المعلم  .18
     .في حل مشكالت الطالب المرشد التربوييساعد المعلم  .11
     .يساعدني أولياء األمور على حل مشكالت أبنائهم .11
     .المرشد التربوييغرس المعلم في نفوس الطالب أهمية عمل  .13
     .رامج التوجيش واإلرشاد التربوييشارك المعلم في تفعيل ب .14
     .المرشد التربوييغرس أولياء أمور الطالب في نفوس أبنائهم أهمية عمل  .15
     .المرشد التربوييرفع أولياء أمور الطالب من معنويات  .16
     .داخل المدرسة المرشد التربويهتمام المدرسة محدود بإبراز دور ا .19
     .محدود المرشد التربويالمدرسة لعمل  تقُبل إدارة .10
     .ُيقدم المعلم المساعدة للمرشد التربوي .17
     .عند الحاجة إليش المرشد التربوييتواصل أولياء أمور الطالب مع  .18
     .المرشد التربوييثق ولي أمر الباحث في إمكانية  .11
     .من مزاولة عملي بالشكل المطلوب تكلفني المدرسة ببعض األعمال التي تمنعني .11
     .داخل المدرسة المرشد التربويتثمن إدارة المدرسة جهود  .13

للمعلومات الكافية والتي تساعد  المرشد الترموييجهل أولياء أمور الطالب أهمية إعطاء  .14
 .لالتصال مولي األمر المرشد الترموي

    

     .د التربويالمرشيتفهم المعلم طبيعة عمل  .15
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     .أمام أبنائهم المرشد التربوييقلل أولياء األمور من دور  .16
     .تراعي إدارة المدرسة حقوقي كمرشد التربوي .19
     .المرشد التربويترفع إدارة المدرسة من معنويات  .10
     .المرشد التربوييتفهم ولي أمر الباحث عمل  .17
     المرشد التربوير الطالب مع يتعاون أولياء أمو  .38
     .له دور كمير في إمراز جهود للمرشد الترموي ما تقدمه إدار  المدرسة مي مسااد   .31
     .تساعد إدارة المدرسة في إيجاد الجو المناسب لعملي كمرشد تربوي .31
     .عن أداء المعلمين بالمدرسة يجعلش ينجح في عملش المرشد التربويرضا  .33
     .المرشد التربوييتكاسل ولي أمر الباحث في الحضور إلى  .34
     .مساندة مدير المدرسة للمرشد التربوي يسهل نجاحش في عملش .35
     .مساندة المعلم للمرشد التربوي تسهل عملش .36
     .عن مسانده اخخرين تجعلش ناجح في عملش المرشد التربويرضا  .39
     .المرشد التربويدارة المدرسة طبيعة عمل تتفهم إ .30
     .المرشد التربويإدارة المدرسة تقدم العون والمساعدة إلنجاح عمل  .37
      .من حلول المرشد التربوييتفهم ولي أمر الباحث ما يقوم بش  .48
     .داخل المدرسة المرشد التربويتعزز إدارة المدرسة من دور  .41
     .المرشد التربويارة المدرسة اإلمكانات المادية الالزمة لعمل توفر إد .41
     .يتحفظ ولي أمر الباحث عن اإلفصاح للمرشد التربوي للمشكالت الخاصة بهم .43
     .ألداء عملش المرشد التربويلولي أمر الباحث جهود كبيرة في مساندة  .44
     .لمرشد التربوياالمجتمع قادر على إقناو الطالب بأهمية  .45
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 الملحـق رقـم  

(4) 
 

 اإلستبانةم ــة حتكيــجلن أعضــاءاء ــأمس
قائمة أمساء جلنة التحكيم ملقياس املساندة 

 االجتماعية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 اإلستبانةم ــة حتكيــجلن أعضــاءاء ــأمس
 

 

 نــــةاملدي املسمى الوظيفي مكــان العمــل االســــــم م

 غـز  رئيس قسم علم الافس جامعة األزهر أسامة سعيد حمدواة/ الدكتور .2

 غـز  محــاضر جامعة األزهر ماسم علي أمو كوي / الدكتور .4

 غـز  محــاضر جامعة األزهر محمد جواد الخطيب/ الدكتور .0

اـة        ل لجؤومسـ الجامعة اإلسالمية  محمد وفائي الحلو /الدكتور/ األستال  .2
 غـز  المحث العلمي

 غـز  رئيس قسم علم الافس الجامعة اإلسالمية أاور عمد العزيز العمادسة/ الدكتور .2

 غـز  عميد شئوي الطلمة جامعة األقصا درداح حسي الشاعر/ الدكتور .2

 غـز  محـاضر جامعة األقصا عوي محمود محيسي/ الدكتور .2

 غـز  محـاضر جامعة القدس المفتوحة مو الخيرأحمد عمد اهلل أ/ الدكتور .2

 غـز  مشرف ترموي وزار  الترمية والتعليم العالي جواد محمد الشيخ خليل/ الدكتور .2

 غـز  مدير مدرسة  وزار  الترمية والتعليم العالي حسيي راضي العايدي/ الدكتور .23

 غـز  معلمة لممحث الفيزياء عاليوزار  الترمية والتعليم ال عطاف علي الزمار/ الدكتور .22

 غـز  الاائب اإلداري شرق غز  وزار  الترمية والتعليم العالي أشرف رياض حرز اهلل/ األستال  .24
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 الملحـق رقـم  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 غـزة –جامعة األزهر 

 عماد الدراسات العليا

 كليـــة الرتبيــــة

 قسم علم النفس 



 استبـــانه
 ة/المحترم   ة التربويةالقائد, أختي المرشد التربويأخي 

 السالم عليكم ورحمة ا  وبركاتش,,, 
 

القـدرة علـى اذـال القـرار تع قكـ  بكـل مـة  اعليـة         " يقوم الباحث بإجراء دراسـة ميداييـة بعنـوان    

 .ومية مبحا ظات غزةالرتبويني يف املدارس احلك املرشديةالذات تاملسايدة االجكماعية لدى 

 

سرتبانة كرأداة الوذلك من أجل الحصول على درجة الماجسرتير فري علرم الرنفس وقرد ترم بنراء هرذه ا 
 :البيانات وهي تتكون من ثالثة أقسام لجمع

عبرردون ..... مررن إعررداد) قيرراس القرردرة علررى اتخرراذ القرررار وهررو يتكررون مررن جررزأين  :القســم األول
 (.م4332
 .مجموعة من المواقف على هيئة مشكالت يتكون من :الجزء األول -
 .يتكون من مجموعة من الجمل على هيئة أسئلة :الجزء الثااي -

 (.م4332العدل ...... من إعداد ) قياس فاعلية الذات,  :القسم الثااي
 :قياس المساندة االجتماعية وهو من إعداد الباحث ويتكون من أربعة أبعاد وهي :القسم الثالث

انرررب إدارة المدرسرررة, المسررراندة مرررن جانرررب المعلمرررين, المسررراندة مرررن جانرررب أوليررراء المسررراندة مرررن ج 
 .التربويين عن المساندة المرشديناألمور, رضا 

 

لذا يرجو الباحث من حضراتكم التكرم بقرراءة كرل فقررة مرن فقررات االسرتبانة وتحديرد درجرة موافقترك 
االختيررار الررذي يتناسررب مررع رأيررك,  أمررام العبررارة وتحررت(  ) أو تأييرردك لكررل فقرررة يوضررع عالمررة 

وكلي أمل في إجاباتكم عن جميع فقرات االستبانة بصراحة ودقة وموضروعية للوصرول إلرى نترائج 
صرررحيحة وصرررادقة تعكرررس الواقرررع التربررروي فررري مدارسرررنا, مرررع العلرررم برررأن إجابترررك سررروف تسرررتخدم 

 .ألغراض البحث العلمي فقط
 ،،، شاكريي لكم حسي تعاواكم

 الماحث
 عطية مصمح مصطفا  
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- :الميااات األولية: أولا 
 :الماطقة التعليمية

)   ( الوسطى  )   ( شرق غزة  )   ( غرب غزة  )   ( شمال غزة  )   ( 
 .رفح)   ( خانيونس  

 :الجاـس
 .أنثرى)   ( ذكرر    )   ( 

 :المؤهل العلمي
 .ر فأعلىماجستي)   ( دبلوم تربية    + بكالوريوس )   ( بكالوريوس   )   ( 

 :ساوات الخدمة
 .سنوات فأكثر 2)   ( سنوات    2أقل من )   ( 

 :المرحلة التعليمية
 .المرحلة الثانوية)   ( المرحلة األساسية   )   ( 
 :الراتـب
أكثر )   (   4333شيكل أو أقل من  2233أكثر من )   ( شيكل  2233أقل من )   ( 
 شيكل 4333من 
 :أقسام االستبانة: ثانيا  

 :جزأينلقياس القدرة على اتخاذ القرار وهو يتكون من  :القسم األول
 .على هيئة مشكالت المواقفيتكون من مجموعة من  :الجزء األول

 

 العمــارات م
 :ماي القرار علا*  .1

 الموقرف -األهرداف         ج  -العرف والتقاليد       ب  -أ 
            :هوالسمب الحقيقي وراء اتخال قرار ااجح *  .1

 مشاركة اخخرين     -الشهرادات         ج -الخبرة العملية          ب -أ 

 :عاد مواجهة الفرد لمشكلة يقوم*  .3
 تحديد أسبابها              -بتحديد موقفة من المشكلة    ج  -بتحديد ظواهرها         ب  -أ 

.  
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 :لقرار هيالصعومات التي يواجهها الفرد عاد اتخال ا* 
 تعدد جوانب المشكلة    -الظروف البيئية              ج  -قلة المعلومات            ب  -أ 

 :عادما يواجه الفرد مشكلة يعمل أول علا*  .5
 التفكير في ظواهرها -البحث عن طريقة لحلها     ج  -البحث عن أسبابها        ب  -أ 

 :لقرارأي القدرات لات أهمية لمتخل ا*  .6
 القدرة على تحليل المشكلة -القدرة على معرفة البشر   ج  -توفر الصفات القيادية فيش   ب  -أ 

 :أهم مراحل اتخال القرار* .9
 مرحلة إصدار القرار -مرحلة اختيار الحل  ج  -مرحلة إدراك المشكلة           ب  -أ 

 :يجب أي يهتم الفرد عاد اتخال القرار*  .0
 بعنصر المخاطرة  -بالموارد اإلنسانية  ج  -نة النتائج بالجهد المبذول    ب بمقار  -أ 

 :المهارات الشخصية لمتخل القرار هي القدر  علا*  .7
 تحديد طريقة الحل   -إجراء التجارب  ج  -تحديد المشكلة    ب  -أ 

 :أعتقد أي األسلوب المااسب لتخال القرار هو*  .18
 تفويض سلطة أعلى في اتخاذه  -االجتمراو     ج  -ب التصرويت        -أ 

 :مي العوامل التي تؤثر علا القرارات*  .11
 االنفعاالت النفسية    -اخراء السابقة  ج  -التعصب والتحيز  ب  -أ 

 :افل الفرد قراراته عي طريق*  .11
 خطة مرسومة مسبقا    -وضع خطة جديدة  ج  -االتصال الشخصي ب  -أ 

 :مالا تواجه الختالفات ميي األفراد الليي تتخل معهم القرار*  .13
 معاملة كل فرد بطريقة تختلف عن األخر -معاملتهم سواء بمقياس واحد   ج  -إزالة تلك الفروق   ب  -أ 

 :ما أهم عااصر اتخال القرار*  .14
 نوو القيم والمعتقدات    ت -المناقشة والحوار      ج  -ما سبق أن ألزمت بش الجماعة    ب  -أ 

 :مالا يعمل الفرد ليجمع المعلومات عي المشكلة*  .15
 يجد المعلومات متاحة لديش   -يخصص شخص لتجميعها      ج  -يبحث عنها بنفسش        ب  -أ 

 :تتأثر عملية اختيار الحل للمشكلة*  .16
 بالمعلومات الشخصية  -جية   ج بالضغوط الداخلية والخار  -باتجاهات الرأي العام    ب  -أ 

 :هل المركز القيادي يؤثر في اتخال القرارات*  .19
 كثيرا               -ال يؤثر        ج  -قليال         ب  -أ 
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 :السمب اللي يقرر الفرد جمع المعلومات مي أجلة*  .10
تكلفة الحصول على  -ات بالنسبة للقرار ج أهمية المعلوم -المخاطر التي يتضمنها القرار بدون معرفتها ب  -أ 

 المعلومات     
 :هل تعتقد أي أسلوب المااقشة لتخال القرار يجب أي يكوي*  .17

 أسلوب يهتم بالنتيجة       -أسلوب يهتم باستشارة المشاعر ج  -أسلوب يهتم بأن ال يس  لآلخرين ب  -أ 
 :رارعادما يواجه الفرد مشكلة ويضطر لتخال ق*  .18

 يرجع فيش بعد اتخاذه                    -يأمل في أن يحدث شيء يريحش منش  ج  -يظهر تردده فيها  ب  -أ 
 :تتاح لي الفرصة للمشاركة في اتخال قرارات*  .11

 ال تتاح      -قليال    ج  -كثيرا      ب -أ 
 

 .يتكوي مي مجموعة مي الجمل علا هيئة أسئلة: الجزء الثااي
أوافق  لعبرررارةا م

غير  أوافق تماماا 
 ل أوافق متأكد

ل أوفق 
 تماماا 

      .أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات التخاذ قرار .2
      .لدي الخبرة ودرجة التعليم الكافيين التخاذ القرار الناجح .4
      .بني قراراتي على معرفة بالحقائقأ .0
      .ش جيدا  في التنفيذعندما اتخذ قرارات, اتابع .2
      .ستطيع أن أتعرف على المشكلةأ .2
      .أدرك أهمية التوقيت في اتخاذ القرار .2
      .أجمع الحقائق التي احتاج إليها قبل اتخاذ القرار .2
      .أزن النتائج المترتبة على القرار .2
      .أقدر مسئولية اتخاذ القرار .2
      .ؤولية الفشل في قرار خاط أتحمل مس .23
      .رجع إلى اللوائح والقوانين ال سترشد بها عند اتخاذ القرارأ .22
      .حدد فوائد ومضار القرارأ .24
      .أتابع القرار .20
      .أعتبر نفسي ممن يشتركون في المناقشات باستمرار التخاذ القرار .22
      .القرار على الخبرات السابقةأقيس المواقف عند اتخاذ  .22
      أستطيع أي أقدر اسمة األفراد الليي يشتركوي في المااقشات عاد اتخال القرار .22
      .ستبعد الحلول التي تصطدم بالقوانين واللوائح التي ال يمكن تغييرهاأ .22
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في اتخاذ القرار ستطيع تحديد المواقف التي يكون لرأي كل من األفراد المشاركين أ .22
 .وزنش الكبير

     

      .تخذ القرارأعتمد على االتصال الشخصي عندما أ .22
      .أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من مسئولية النتائج المترتبة على هذا القرار .43
      .معرفة رأي الجماعة كتابة يستغرق وقتا  طويال   .42
      .احد األعضاء علنا  من أجل اقتراحش القائديثير غضب األعضاء تمييز  .44
      .الحديث على انفراد مع اخخرين سبيل للحصول على رأيهم بصراحة في مشكلة .40
      .أواجش االختالفات في ميول واتجاهات األفراد بوضع مبادئ عامة .42
      .ة والمنطقيةأسلوب المناقشة الهادئ يؤدي إلى إقناو اخخرين بالحجج العقلي .42
      .المكالمات الهاتفية تكشف عن عقد اجتماو التخاذ قرار .42
      .ندرة المعلومات ترجع إلى صعوبة معرفتها بدقة وسرعة .42
      .عي احد أفكار  وقمول القتراح المقدم مي اآلخريي عالمة ضعف القائدأعتمر تاازل  .42
      .ثانية أعود لقراراتي المتخذة مرة .42
      .ندرة المعلومات ترجع إلى أنها مكلفة .03
      .خر اتخاذي للقرار ألني آمل في أن يحدث شيء يريحني منشأأ .02
      سمح لآلراء السابقة أن تؤثر على قراراتيأ .04
      أتردد عند اتخاذ قرار .00
      .معظم القرارات التي تنفذ بواسطة فرد .02
      تؤثر حالتي النفسية في نتيجة قراراتي .02
      .أتراجع في قراري بعد اتخاذه  .02
      .عند اتخاذي لقرار أعاني علنا  من الشك في خطأه أو صوابش .02
      .سمح للتعصب والتحيز أن يؤثر في قراراتيأ .02

 

 

 
 
 
 



 222 

 .لقياس فاعلية الذات :القسم الثااي
 

 نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبرررارة م
     .ال يمكنني التعامل مع جميع العقبات التي تواجهني .2
     .إذا واجهتني عقبة ما فسوف أجد طريقة لحلها .4
     .ستطيع وضع الحلول المناسبة ألي مشكلة قد تواجهنيأ .0
     .أتمكن من حل المشاكل السهلة إذا بذلت الجهد المناسب .2
     .بعض العقبات أن تحول بيني وبين تحقيق أهدافييمكن ل .2
     .يسهل على الوصول إلى أي هدف مهما كان بعيدا   .2
     .ال يمكنني وضع الخطط المناسبة لتحقيق أمالي .2
     .يلجأ لي زمالئي في حل معظم مشكالتهم .2
     .يسهل على زمالئي حل كثير من المشاكل التي يصعب على حلها .2
     .ثقة زمالئي في مهارتي هي التي تدعوهم لتعاون معي .23
     .يمكنني مساعدة أي فرد لديش مشكلة .22
     .ال أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة مع األحداث غير المتوقعة .24
     .سيكون لي مستقبال  باهرا   .20
     .عندي كثير من الطموحات التي سوف أنجزها .22
     .ستطيع التعامل مع المواقف مضمونة العواقبأ .22
     .يمكنني التفكير بطريقة عملية عندما أجد نفسي في مأزق ما .22
     .يصعب على إقناو أي إنسان بأي شيء .22
     .ستطيع المحافظة على اتزاني في المواقف الصعبةأ .22
     .إنسانال يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أي  . 22
     .اخخرين من زمالئي تيمكنني السيطرة على انفعاال .43
     .يقتنع زمالئي بآرائي لثقتهم الكبيرة في شخصيتي .42
     .تبع جميع إرشادات المرور طالما يلتزم بها الجميعأ .44
     .التعامل مع اخخرين بجدية ال يجبرهم على إتباو نفس األسلوب .40
     .على التفكير في حل أي مشكلة تواجهني يصعب .42
     .ستطيع الوصول إلى حلول منطقية لما يواجهني من مشكالتأ .42
     .أرى نظرات السخرية بقدراتي في عيون زمالئي .42
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     .يصعب على الوصول إلى أهدافي وتحقيق غاياتي .42
     .عندما تواجهني مشكلة أجد عندي حلوال  كثيرة .42
     .يمكنني التعامل بكفاءة مع مستجدات الحياة .42
     .يصعب على التوافق مع أي مجتمعات جديدة .03
     .عتمد على نفسي في حل كل ما يواجهني من مشكالتأ .02
     .نظرا  لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحلول التي أصل إليها .04
     .ات ما يجعلني أعيو سعيدا  وهبني ا  عز وجل من القدر  .00
     .إذا عارضني احد أكون أنا الخاسر في النهاية .02
     .إذا أعاقني إنسان يصعب على التغلب عليش .02
     .نتصر لنفسي في كثير من المواقفأ .02
     .يصعب علي إيقاف أي إنسان عند حده .02
     .ال أترك حقي مهما كان مع أي إنسان .02
     .ترك اإلنسان لحقوقش ال يعد انهزامية أو سلبية .02
     .في المواقف التي تتطلب ذلك شعلى اإلنسان أن يضبط انفعاالت .23
     .ال يمكنني تحقيق كثيرا  من المفاجآت .22
     .سوف أصل إلى مكانة مرموقة في هذا المجتمع .24
     .ف محدداستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هد .20
     .ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودني إلى ما يريد .22
     .ستطيع تحمل كثيرا  من المسؤولياتأ .22
     .يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة .22
     .تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدم وجودي معهم .22
     .متعا  ومشوقا  وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعلش م .22
     .يمكنني إضافة القليل ألي عمل أكلف بش .22
     .يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة .23
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 .لقياس المساندة االجتماعية :القسم الثالث
 

 اادراا  أحياااا  غالماا  دائماا  العمـــار  م
     .داخل المدرسة المرشد التربوييقوم المعلم بدور  .1
     .المرشد التربوييعتبر المعلم سبب في إخفاق  .1
     .لدى الطالب المرشد التربوييقلل المعلم من أهمية عمل  .3
     .المرشد التربويأنا غير راض  عن جهود المجتمع تجاه عمل  .4
     .المرشد التربويضعف أداء العاملين في المدرسة يضعف من عمل  .5
     .رسة سلبي مع برنامج التوجيش واإلرشاد التربويتفاعل إدارة المد .6
     .المرشد التربوييقف المجتمع سلبي أمام جهود  .9
     .لوضعش االجتماعي يصعب من مهمتش المرشد التربويضعف ارتياح  .0
     .القائدوالسلبيات الخاصة بعمل  تيبين المعلم للمرشد التربوي اإليجابيا .7

     .مباشرة عند حدوث مشكالت الطالب المرشد التربويم إلى يلجأ المعل .18
     .في حل مشكالت الطالب المرشد التربوييساعد المعلم  .11
     .يساعدني أولياء األمور على حل مشكالت أبنائهم .11
     .المرشد التربوييغرس المعلم في نفوس الطالب أهمية عمل  .13
     .برامج التوجيش واإلرشاد التربوي يشارك المعلم في تفعيل .14
     .المرشد التربوييغرس أولياء أمور الطالب في نفوس أبنائهم أهمية عمل  .15
     .المرشد التربوييرفع أولياء أمور الطالب من معنويات  .16
     .داخل المدرسة المرشد التربوياهتمام المدرسة محدود بإبراز دور  .19
     .محدود المرشد التربويرة المدرسة لعمل تقُبل إدا .10
     .ُيقدم المعلم المساعدة للمرشد التربوي .17
     .عند الحاجة إليش المرشد التربوييتواصل أولياء أمور الطالب مع  .18
     .المرشد التربوييثق ولي أمر الباحث في إمكانية  .11
     .ني من مزاولة عملي بالشكل المطلوبتكلفني المدرسة ببعض األعمال التي تمنع .11
     .داخل المدرسة المرشد التربويتثمن إدارة المدرسة جهود  .13

للمعلومات الكافية والتي تساعد  المرشد الترموييجهل أولياء أمور الطالب أهمية إعطاء  .14
 .لالتصال مولي األمر المرشد الترموي

    

     .رشد التربويالميتفهم المعلم طبيعة عمل  .15
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     .أمام أبنائهم المرشد التربوييقلل أولياء األمور من دور  .16
     .تراعي إدارة المدرسة حقوقي كمرشد التربوي .19
     .المرشد التربويترفع إدارة المدرسة من معنويات  .10
     .المرشد التربوييتفهم ولي أمر الباحث عمل  .17
     المرشد التربويمور الطالب مع يتعاون أولياء أ .38
     .لش دور كبير في إبراز جهودهللمرشد التربوي ما تقدمش إدارة المدرسة من مساندة  .31
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 ملخص الدراسة                              

هرردفت هررذه الدراسررة إلررى التعرررف علررى القرردرة علررى اتخرراذ القرررار وعالقتررش بكررل مررن فاعليررة 
  التربويين في المدارس الحكومية بمحافظات غزة المرشدينلدى الذات والمساندة االجتماعية 

القرردرة علررى اتخرراذ القرررار, )باختيررار ثررالث مقرراييس  الباحررثولتحقيررق أهررداف الدراسررة, قررام 
 (.وفاعلية الذات, المساندة االجتماعية

 :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 
ية بين القدرة على اتخاذ القررار وفاعليرة الرذات لردى هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائ .2

 التربويين بمحافظات غزة ؟ المرشدين
هررررل توجررررد عالقررررة ارتباطيررررة ذات داللررررة إحصرررررائية بررررين القرررردرة علررررى اتخرررراذ القرررررار والمسررررراندة  .4

 التربويين بمحافظات غزة ؟ المرشديناالجتماعية لدى 

 المرشردينرتفعي القدرة علرى اتخراذ القررار و م المرشدينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  .0
 منخفضي القدرة على اتخاذ القرار في فاعلية الذات؟

 المرشردينمرتفعي القدرة علرى اتخراذ القررار و  المرشدينهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  .2
 منخفضي القدرة على اتخاذ القرار في المساندة االجتماعية؟

ونروو ( مرتفعي  –منخفضي ) فاعل بين القدرة على اتخاذ القرار هل يوجد أثر دال إحصائيا  للت .2
 ؟نالتربويي المرشدينعلى فاعلية الذات لدى ( ثانوي  –أساسي ) المرحلة التي يعمل بها 

وفقرا  ( مرتفعري  –منخفضري ) هل يوجد أثر دال إحصائيا  للتفاعل بين القدرة على اتخاذ القررار  .2
 التربويين؟ المرشدينعلى فاعلية الذات لدى ( سنوات فأكثر 5 - سنوات 5أقل من ) لسنوات الخبرة 

وفقرا  ( مرتفعري  –منخفضري ) هل يوجد أثر دال إحصائيا  للتفاعل بين القدرة على اتخاذ القررار  .2
 التربويين؟ المرشدينعلى فاعلية الذات لدى ( شيكل فأكثر  1500 -شيكل  1500أقل من )للراتب 

ترجع ( مرتفعي  –منخفضي ) للتفاعل بين القدرة على اتخاذ القرار  هل يوجد أثر دال إحصائيا   .2
 المرشرردينعلرى المسراندة االجتماعيرة لردى ( ثرانوي  -أساسرري )   القائردلنروو المرحلرة التري يعمرل بهرا 

 التربويين؟

وفقرا  ( مرتفعري  –منخفضري ) هل يوجد أثر دال إحصائيا  للتفاعل بين القدرة على اتخاذ القررار  .2
 المرشرردينعلررى المسرراندة االجتماعيررة لرردى ( سررنوات فررأكثر 5 -سررنوات  5أقررل مررن )الخبرررة  لسررنوات

 التربويين؟
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( مرتفعري  –منخفضري ) هل يوجد أثر دال إحصائيا  للتفاعل برين القردرة علرى اتخراذ القررار  -23
علرررى المسررراندة االجتماعيرررة لررردى ( شررريكل فرررأكثر 2233 -شررريكل  2233أقرررل مرررن )وفقرررا  للراترررب 

 التربويين؟ شدينالمر 

(  393) التربرويين حيرث  كران عرددهم       المرشرديينمرن عينرة  ىالدراسة علر الباحث قبطوقد 
 ىمقيرراس القرردرة علررمسررتخدما   ومرشرردة يعملررون بمرردارس التعلرريم الحكررومي بمحافظررات غررزة مرشرردا  

/ إعرررداد   ومقيررراس فاعليرررة الرررذات( ت . د) سررريف الررردين يوسرررف عبررردون,  /  اتخررراذ القررررار إعرررداد
 2001) ومقيراس المسراندة االجتماعيرة مرن إعرداد الباحرث ( م 2001) عادل محمد محمود العردل

 .( م 

لقيراس القردرة علرى اتخراذ القررار وقيراس فاعليرة  ةببنراء اسرتبان لباحرثقرام التحقيق أهرداف الدراسرة و 
ل مقيررراس وبعرررد عررررض االسرررتبانة علرررى محكمرررين ترررم تعررردي , الرررذات وقيررراس المسررراندة االجتماعيرررة

ثم قرام الباحرث  , أبعاد ةفقرة موزعة علي أربع 22فقرة بدال  من  22المساندة االجتماعية ولتصبح 
 .التربويين للتأكد من ثباتها وصدقها المرشدينمن  ةاستطالعي ةبتطبيقها على عين

مررع وقررد اسررتخدم المررنهج الوصررفي التحليلرريق ألنررش يتناسررب مررع طبيعررة الدراسررة الحاليررة, وتكررّون مجت
سررري التربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة بمحافظرررات غرررزة للعرررام الدرا المرشررردينالدراسرررة مرررن جميرررع 

مرشررردا   (306)مرشررردا  ومرشررردة, وبلغرررت عينرررة الدراسرررة  (393)عرررددهم  م والبرررال  2010-2011
 .ومرشدة

لتحليرررل  (SPSS)اسرررتخدم الباحرررث برنرررامج الررررزم اإلحصرررائية للدراسرررات االجتماعيرررة  كمرررا
 ,(T .Test) أفرررراد العينرررة, وذلرررك باسرررتخدام التكررررارات والمتوسرررط الحسرررابي واختبرررار اسرررتجابات 
 .الدراسةل التباين الثنائي, للتحقق من فروض واختبار تحلي
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 :فروض الدراسة 
في ضوء اإلطار النظري وما أسفرت عنش نتائج البحوث والدراسات السابقة أمكن للباحث صياغة 

 :التاليفروض دراستش على النحو 
ذات داللرة إحصرائية برين درجرات القردرة علرى اتخراذ القررار وبرين  ةال توجد عالقرة ارتباطير (2

 .التربويين من عينة الدراسة  المرشديندرجات فاعلية الذات لدى 
ذات داللرة إحصرائية برين درجرات القردرة علرى اتخراذ القررار وبرين  ةال توجد عالقرة ارتباطير (4

 .التربويين من عينة الدراسة المرشدينى درجات المساندة االجتماعية لد

ذات داللة إحصائية بين درجات مرتفعي القدرة على اتخاذ القرار  ةال توجد عالقة ارتباطي (0
التربرررويين فررري  المرشررردينوبرررين درجرررات المنخفضرررين فررري القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار مرررن , 

 .فاعلية الذات 

رجات مرتفعي القدرة على اتخاذ القرار ذات داللة إحصائية بين د ةال توجد عالقة ارتباطي (2
التربررويين فرري المسرراندة  المرشرردينوبررين درجررات منخفضرري القرردرة علررى اتخرراذ القرررار مررن 

 .االجتماعية 

ال يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين درجرررات أفررراد العينررة منخفضرري ومرتفعرري القررردرة  (2
, علررى فاعليررة الررذات (انوي ثرر –أساسرري ) علررى اتخرراذ القرررار والمرحلررة الترري يعملررون بهررا 

 .لديهم 

ال يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين درجرررات أفررراد العينررة منخفضرري ومرتفعرري القررردرة  (2
علررى ( سررنوات فررأكثر  5 -سررنوات  5أقررل مررن )  خدمررةعلررى اتخرراذ القرررار وفقررا  لسررنوات ال

 .فاعلية الذات لديهم 

العينررة منخفضرري ومرتفعرري القررردرة  ال يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين درجرررات أفررراد (2
علرى فاعليرة ( ألرف شريكل فرأكثر  -أقرل مرن ألرف شريكل ) على اتخراذ القررار وفقرا  للراترب 

 الذات لديهم 

ال يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين درجرررات أفررراد العينررة منخفضرري ومرتفعرري القررردرة  (2
علرررررى المسررررراندة (  ثرررررانوي –أساسرررري ) علررررى اتخررررراذ القررررررار والمرحلررررة التررررري يعملرررررون بهرررررا 

 .االجتماعية لديهم

يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين درجرررات أفررراد العينررة منخفضرري ومرتفعرري القررردرة  ال (2
علرررى (سرررنوات فرررأكثر 5 -سرررنوات 5أقرررل مرررن )  دمرررةعلرررى اتخررراذ القررررار وفقرررا  لسرررنوات الخ

 .لديهم المساندة االجتماعية



 222 

  فررراد العينررة منخفضرري ومرتفعرري القررردرة ال يوجررد أثررر دال إحصررائيا  للتفاعررل بررين درجرررات أ (23
علرررى المسررراندة ( ألرررف شررريكل فرررأكثر  -أقرررل مرررن ألرررف شررريكل) علرررى اتخررراذ القررررار وفقرررا  للراترررب 

 . االجتماعية لديهم

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
  ذاتدالة إحصائيا  بين القدرة على اتخاذ القرار وبين درجات فاعلية ال ارتباطيةجد عالقة تو. 

 دالررة إحصررائيا  بررين القرردرة علررى اتخرراذ القرررار وبررين جميررع أبعرراد المسرراندة  ارتباطيررةد عالقررة جررو ت
 .االجتماعية

  مسرتوى  فريمرتفعري ومنخفضري القردرة علرى اتخراذ القررار  برين ذات داللة إحصائية وجود فروق
 . فاعلية الذات, ولقد كانت الفروق لصالح مرتفعي القدرة على اتخاذ القرار

  مرتفعي ومنخفضري القردرة علرى اتخراذ القررار علرى مسرتوى  بينجود فروق ذات داللة إحصائية و
 .المساندة االجتماعية, ولقد كانت الفروق لصالح مرتفعي القدرة على اتخاذ القرار

  والمرحلرررررة( ومرتفرررررع مرررررنخفض)ال يوجرررررد ترررررأثير دال إحصرررررائيا   فررررري القررررردرة علرررررى اتخررررراذ القررررررار          
 .على فاعلية الذات ألفراد العينة ( نوي ثا, أساسي ) 

  وعردد سرنوات الخبررة  (ومرتفرع مرنخفض)وجود أثرر دال إحصرائيا برين القردرة علرى اتخراذ القررار (
 .على فاعلية الذات ( أكثر من خمس سنوات , أقل من خمس سنوات 

  ة الذاتعلى فاعلي( مرتفع , منخفض ) وجود أثر دال إحصائيا في القدرة على اتخاذ القرار. 

   والمرحلرررة ( منخفضررري ومرتفعررري)القررردرة علرررى اتخررراذ القررررار برررين ال يوجرررد ترررأثير دال إحصرررائيا ,
 . , على المساندة االجتماعية ألفراد العينة نوات الخبرةوس

  وقيمرة الراترب( مرتفرع ,  مرنخفض ) وجود أثر دال إحصائيا في القردرة علرى اتخراذ القررار      (
 . على المساندة االجتماعية (يكل فأكثر ألف ش -أقل من ألف شيكل
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The study aims at defining the ability of Decision-Making and its 

relationship wit both of Effectiveness and the Social support among the 

Education supervisors of Government schools in Gaza Governorates 

through answering the following questions: 

 

1. Is there a connective relation with a statistical indication between 

the ability of decision making and the self efficiency of the 

educational supervisors in Gaza  Governorates? . 

2. Is there a connective relation with a statistical indication between 

the ability of decision making and the social support of the educational 

supervisors in Gaza Governorates? . 

3. Are there differences with statistical indications among the 

supervisors of high  ability of decision making and those of low ability 

of decision making in self efficiency. 

4. Are there differences with statistical indications among the 

supervisors of high  ability of decision making and those of low ability 

of decision making in the  social support ? . 

5. Is there a statistical indication effect of the reaction between the 

ability of  decision making (low-high) and the type of stage he works 

with (elementary- secondary) on the self efficiency of the educational 

supervisors? 

6. Is there a statistical indication effect of the reaction between the 

ability of decision making (low-high) and the number of experience 

years (less than 5  years, 5 years and more) on the self efficiency of 

the educational supervisors? 

7. Is there a statistical indication effect of the reaction between the 

ability of decision making (low-high) and the salary of the supervisors 

(less than one thousand shekels , one thousand shekels and more) on 

the self efficiency of the  educational supervisors? 

8.Is there a statistical indication effect of the reaction between the 

ability of decision making (low-high) and the type of stage he works 

with (elementary-secondary) on the social support of the educational 

supervisors? 

9.Is there a statistical indication effect of the reaction between the 

ability of decision making (low-high) and the number of experience 

years (less than 5 years, 5 years and more) on the social support of the 

educational supervisors? 

10. Is there a statistical indication effect of the reaction between the 

ability of decision making (low-high) and the salary of the supervisors 

(less than one thousand shekels , one thousand shekels and more) on 

the social support of the  educational supervisors? . thousand shekels , 
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one thousand shekels and more) on the social support of the  

educational supervisors? . 

This study has been applied on a group of (393) female and male 

educational supervisors who work at Governmental schools in Gaza 

Governorates. 

The researcher uses the measurement of decision making prepared by 

Seif Eldein  Yusuf Abdoon , the measurement of self efficiency prepared 

by Mohammed . 

Mahmood  El_Adel (2001) and the measurement of the social support 

prepared by the researcher (2001). 

To achieve the aims of study , the researcher makes a questionnaire to 

measure the ability of decision making , self efficiency and social support 

. the experts studies the 

questionnaire and they advise to change the social support measure to be 

45 items  

rather than 64 items divided in 4 dimensions . then , the questionnaire 

was applied on an experimental sample of educational supervisors to 

make sure that it is trueIn this study , the researcher uses the analytical 

descriptive approach because it is suitable for the nature of the study . the 

community of the study is the female and male educational supervisors in 

Gaza governorates schools year 2010-2011 the  number is (393) and the 

sample of the study was (306) supervisors . 

The researcher also uses ( SPSS) to analyze the responses  of the 

individuals of the  sample using the repetitions and arithmetic average , ( 

T.Test) and the test of dual differences analysis to test the study 

hypothesis . 

 

Study Hypothesis  

1: There is no connective relation with a stastical indication between the 

ability of decision making and the self efficiency of the educational 

supervisors of the study sample .  

2: There is no connective relation with a stastical indication between the 

ability of decision making and the social support of the educational 

supervisors of the study sample . 

3 : There is no connective relation with a stastical indication between the 

high ability decision making and those of low ability of decision making 

of educational supervisors on the self efficiency . 

4: There is no connective relation with a statistical indication between the 

individuals  

of the study sample  ( high – low )  ability of decision making and the 

stage ( level ) 

 they work in ( secondary – elementary ) on the self efficiency of 

educational supervisors . 
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5: There is no statistical indication effect of the reaction between the  

degrees of the individuals of the study sample ( high – low ) ability of the 

decision making and the  

stage ( level) they work in ( secondary – elementary ) on the self 

efficiency ofeducational supervisors. 

6: There is no statistical indication effect of the reaction between the 

degrees of the individuals of the study sample ( high – low ) ability of 

decision making and the number of experience years ( less than 5 years – 

5 years and more ) on the selfefficiency of educational supervisors  

7: There is no statistical indication effect of the reaction between the 

degrees of individuals of the study sample ( high – low ) ability of the 

decision making and the salary ( one thousand shekels , one thousands 

shekels and more ) on the self efficiency of the educational supervisors  

8: There is no statistical indication effect of the  reaction between the 

degrees of individuals of the study ( low – high ) the ability of decision 

making and the stage ( level) they work in ( elementary – secondary ) on 

the social support of the  educational supervisors. 

9:  There is no statistical indication effect of the reaction between the 

degrees of the individuals of the study sample ( low – high ) ability of 

decision making and the number of experience years ( less than 5 years , 

5 years and more ) on the social supports of the educational supervisors . 

Results : 

- There is a connective relation with a statistical indication between 

the ability of decision making and the degrees of self efficiency. 

- There is a connective relation with a statistical indication between 

the ability of decision making and the dimensions of the social 

support. 

- There were some differences with statistical indication to (high-low) 

of the 

 ability of decision making to the level of the self efficiency . the 

differences were with the high level of the ability of decision making. 

- There were some differences with statistical indication to (high-low) 

of the ability of decision making to the level of the social support . the 

differences were with the high level of the ability of decision making. 

-There was no statistical indication effect between the ability of 

decision making (low-high) and the stage, years of experience and the 

salary of the supervisors and the self efficiency of the individuals of 

the sample. 

-There was no statistical indication effect between the ability of 

decision making (low-high) and the stage, years of experience and the 

salary of the supervisors and the social support of the individuals of 

the sample. 
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