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  شكر وعرفان

انطالقا من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني وليثلج صدري أن أتقـدم بالشـكر   
ي مدني من منابع الذمحمد شاهين الدكتور واالمتنان إلى أستاذي، ومشرفي 

عن مد يد المساعدة لـي وفـي جميـع     علمه بالكثير، والذي ما توانى يوماً
هللا بأن يسره في دربي ويسر به أمري وعسـى أن يطيـل    المجاالت، وحمداً
  .في نور العلم والعلماء متأللئاً عمره ليبقى نبراساً

  
ـ   جامعـة كذلك بجزيل الشكر إلى كل من جامعتي الحبيبـة   وأتقدم دس الق

، لكل ما قـدموه  سري نسيبةاألستاذ الدكتور ممثلة برئيسها  العليا للدراسات
  .لي من مساعدة ومسانده مكنتني من المضي بخطى ثابتة في مسيرتي العلمية

  
كما أتتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة النقاش الموقرين على مـا  

  .ئها بمقترحاتهم القيمةتكبدوه من عناء في قراءة رسالتي المتواضعة وإغنا
  

ولم ولن أنسى أن أتتقدم بفائق الشكر واالحترام والتقدير إلى أحبائي، السـيد  
ا بجانبي وووقف معنوياً ونيالذين ساند ساتذة الكرامياد الحالق وكل األإالدكتور 

  .منذ بداية مسيرتي العلمية ولغاية اآلن وجزاهم اهللا عني كل الخير
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  ملخص الرسالة 

  
 المرشدين عينة من االجتماعية لدى والمساندة الذات فاعلية من وعالقته بكل القرار اتخاذ

  فلسطينالتربويين في 
اتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين في فلسطين،  ىجاءت هذه الدراسة للتعرف إلى مستو

من ) 120(الفعلية من عينة الدراسة وتكونت . وعالقتها بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية

خالل العام  وبيت لحم والخليلفي مدارس محافظة رام اهللا والبيرة، العاملين المرشدين التربويين 

 Stratified Random)بطريقة العينة الطبقية العشوائية وااختير، 2011/2012الدراسي 

Sample)   تقريباً من %) 33(حسب متغيري الجنس والمحافظة، وقد شكلت العينية ما نسبته

   .في هذه المحافظات المجتمع األصلي

وجمعت البيانات  ،الحالية وأهدافها الدراسةمشكلة مته لطبيعة ءنهج الوصفي لمالمال اتبعت الدراسة

تكونت االستبانة من جزأين ريسين . من خالل استبانة خاصة بنيت خصيصاً ألغراض الدراسة

، أما الجزء الثاني فشمل مقاييس الدراسة الثالثة، معلومات عامة عن المستجيب تضمن األول منها

  . مقياس فاعلية الذات، ومقياس المساندة االجتماعية، ومقياس اتخاذ القرارات: وهي

بين ) α>0.05(وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

دى المرشدين التربويين، حيث بلغت قيمة معامل درجة فاعلية الذات ودرجة المساندة االجتماعية ل

، وبين درجة المساندة االجتماعية ودرجة اتخاذ القرار، حيث بلغت )0.69(ارتباط بيرسون بينهما 

، وقد كانت هذه العالقة طردية إيجابية، أي أنه وكلما )0.68(قيمة معامل ارتباط بيرسون بينهما 

ووجود عالقة ارتباط بين درجة . دت درجة اتخاذ القرارازدادت درجة المساندة االجتماعية ازدا

  ).0.61(فاعلية الذات ودرجة اتخاذ القرار، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بينهما 
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كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في درجة فاعلية الذات والمساندة االجتماعية 

ولم تكن الفروق التي تعزى للمؤهل . عاً لمتغير الجنستب واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين

في  إحصائياً في درجة المساندة االجتماعية، بينما كانت الفروق دالة حصائياًإالعلمي للمرشد دالة 

وكانت الفروق التي تعزى . فاعلية الذات ودرجة اتخاذ القرارات لصالح الدرجات العلمية األعلى

ي درجة المساندة االجتماعية وفاعلية الذات، ولم تكن كذلك في درجة لسنوات الخبرة للمرشد دالة ف

لصالح مدارس وكالة  حصائياًإأما الفروق باختالف طبيعة المدرسة، فقد كانت دالة . اتخاذ القرارات

الغوث في فاعلية الذات ودرجة اتخاذ القرارات، بينما لم تكن هذه الفروق كافية للداللة في درجة 

 .   جتماعيةالمساندة اال
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Abstract 
 

Decision Making and its Relation with Self-efficacy and Social Support 
for a Sample of Educational Advisors in Palestine 

 

   This study aimed to  examining the levels of decision making for counselors in Palestine 

and their association with self-efficacy and social support. The actual sample of the study 

was consisted of (120) educational advisors working in Ramallah and Al-Bireh, Bethlehem 

and Hebron schools during the academic year 2011/2012. Such educational advisors were 

selected using the Stratified Random Sample method according to gender and governorate 

variables. The sample constituted about (33%) of the original population in those 

governorates. 

   The study used the descriptive approach for its appropriateness to the nature of the 

current study problem and objectives. The Data were collected by using a special 

questionnaire especially designed for the purposes of the study. The questionnaire 

consisted of two main parts: the first part included general information about the 

respondent; whereas the second part involved the three following measures: self-efficacy, 

social support, and decision making. 

   The study findings have concluded that there is a statistically significant correlation at 

the significance level (α≤0.05) between the levels of self-efficacy and social support for 

educational advisors; as Pearson's Correlation Coefficient value between both of them was 

(0.69), whereas it reached (0.68) between the levels of social support and decision making; 

such relationship is positive and direct; which means that whenever the level of social 

support increases, the level of decision making increases. Moreover, the study findings 

have also indicated that there is a correlation between the levels of self-efficacy and 

decision making; as Pearson's Correlation Coefficient value between both of them was 

(0.61).  
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   The study findings have indicated that there are no differences in the levels of self-

efficacy, social support and decision making for educational advisors in terms of gender 

variable. The differences attributed to the advisor’s educational qualifications were 

insignificant in the level of social support; whereas such differences were significant in the 

levels of self-efficacy and decision making in favor of the highest academic degrees. The 

differences attributed to the advisor’s years of experience were significant in the levels of 

social support and self-efficacy; however, it was not the case in the level of decision 

making. The differences of school nature were significant in favor of UNRWA schools 

regarding the levels of self-efficacy and decision making; while such differences were not 

significant enough in the level of social support. 
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  الفصل األول
  اخلفية الدراسة ومشكلته
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   مقدمة 1.1

 لتصريفها ومعالجتها، أكثر أونا في حياته اليومية بمواقف تتطلب منه اتخاذ قرار يمر المرء م     

في  اللحظاتمهمة في حياتنا وهذه القرارات هي عملية نعيشها كل لحظة من  القرارفعملية اتخاذ 

 إلنجازالحياة االجتماعية االخرى هناك حاجة ماسة ومستمرة  حياتنا ففي المنزل والعمل وفي محيط

  .أكثر أو قرار

  

 األفكار من تتضمن مجموعة ألنها معقدا، أمرا المعاصرة التربية في الحديثة االتجاهات تعتبر     

 تتداخل والطبيعية والبشرية العوامل المادية من وغيرها واالهتمامات والميول واالتجاهات واآلراء

 المجتمع وتقدم لنمو ناميكية،الدي العمليات التربوية صياغة تحديد في بعضها مع كلها أو معظمها

 حيث قامت تربوي نظام أي في رئيسا جزء التربوي اإلرشاد أصبح ذلك أجل ومن اإلنساني،

 عين وقد الخدمات للطالب، لتقديم والتوجيه، اإلرشاد في متخصصين بتعيين التربوية المؤسسات

 اإلرشادي العمل نجاح إن .بالمدارس واإلرشاد لبرامج التوجيه خاص وموجه ومرشدات مرشدين

 منها متعددة بعوامل الفاعلية هذه المرشد وترتبط فعاليةى كبيرة عل درجة يعتمد إلي بالمدرسة

المناسبة  التدريب برامج طريق عن للتعديل واالكتساب قابلة مهارات وهي االتصال، في مهاراته

   2004).الخطيب، (

 

 اإلرشاد مستقبل أن كما بمجملها، التربوية ةللعملي ضروري أمر اإلرشاد فاعلية تحسين إن     

 األراضي إلى الوطنية السلطة ومحدداته وبمجيء فوائده حول محسوسة بيانات توفير على يعتمد

 جوانبها، بجميع التعليمية النواحي وخصوصا الحياة كافة مناحي على واضحا االهتمام بدأ الفلسطينية

 المرشد دخول على والتعليم التربية وزارة فعملت التربوي تهتم باإلرشاد السلطة جعل الذي األمر

 في للعمل المرشدين من عدد عين حيث م، 1996عام في المدارس الفلسطينية إلى التربوي

 حاصالً كأن يكون المرشد  محددة، شروط وفق التربوي اإلرشاد أعمال بهم مهمة يناط المدارس

 تعيين توالى السنتين، وقد عن تقل ال وخبرة نفس لمع أو اجتماعية خدمة أو بكالوريوس إرشاد على

 واقعنا في العهد حديث التربوي اإلرشاد إن وحيث .مراحلها بجميع المدارس في تربويين مرشدين

 على بدورها انعكست التي المشكالت من كثيرا يواجه جعله األمر الذي تماماً تحدد فآليته التعليمي،

  2004).الخطيب، (المطلوب  المستوى على هدور التربوي وتأدية المرشد عمل
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 من الشعوب، بغيرها مقارنة أهمية أكثر اإلرشاد خدمات إلى الفلسطيني الشعب حاجة وتعد      

 عن أسفرت والتي يعيشونها، التي الخاصة للظروف نظرا والكبار؛ والصغار الشباب لفئة خاصة

 النفسية ينفردون بصراعاتهم لكونهم فةإضا واالجتماعية، النفسية لالضطرابات فريسة وقوعهم

 للشباب اإلرشادية الخدمات تقديم منه، مناص ال الذي الواقع حكم في أصبح لذلك الخاصة؛

 العون يد مد خالل ملحة، من بكونها ضرورة شك ال حيث عامة، والعربي خاصة بصفة الفلسطيني،

 طريق عن يناسبهم، الذي رشاداإل يجدوا وكي مجهوداتهم، وتعطل طاقاتهم، تهدر حتى ال لهم

 رغم اإلرشاد خدمة إن. وقدراتهم مع إمكانياتهم يتناسب ما مع أنفسهم يؤهلوا أن في مساعدتهم

 التي االجتماعية والفئات المستويات من فهناك العديد عليهم، قاصرة ليست لكنها للشباب أهميتها

 الفئات أم الطالب، للشباب المدارس صعيد على أكان ذلك سواء الخدمات، تلك فيها تقدم أن يمكن

المختلفة  مؤسساتهم أو منازلهم و مراكزهم واألمهات، عبر كاآلباء الراشدين من األخرى

   2004). الخطيب، (

  

لتصريفها  أكثر أو قرار اتخاذ منه تتطلب بمواقف اليومية حياته في منا المرء يمر لذلك     

 لحظة كل عملية نعيشها هي القرارات وهذه حياتنا، في مهمة عملية القرار اتخاذ فعملية ومعالجتها،

 ماسة حاجة هناك االجتماعية األخرى الحياة محيط وفي والعمل المنزل ففي حياتنا لحظات من

 االختيار"بأنه  القرار Nigro  نيجرو ويعرف ).2003عبد القادر، ( أكثر أو قرار إلنجاز ومستمرة

 بالبساطة والبعض بعضها القرارات اتخاذ ويتصف". معين موقف في المتاحة البدائل الواعي بين

  ).1984 ساعاتي، (بالتعقيد 

  

 ومستوى نوع من معرفة الفرد لدى يكون أن بد ال أنه ) 1995يذكرمانع، كما جانييه ويرى     

 مقدار أن أي المشكالت حل زاد احتمال المعرفة تلك زادت كلما وأنه ما، يحل مشكلة لكي رفيع

 يجب الرشيدة القرارات والتخاذ .المشكلة لحل يعتبر أساسياً الشخص لدى المعرفي البناء أو رةالخب

  .القرار واتخاذ صنع عملية وفي التفكير في المنهج العلمي إتباع القرار متخذ على

 

 عملية تواصل تعد الحديثة التربوية النظر وجهة من القرار اتخاذ عملية أن الباحثة وترى     

 بالقرارات االهتمام وقد زاد .األطراف من العديد بمشاركة المدرسية اإلدارة سياق في تتم ل،واتصا
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 تصاحبها، التي طبيعة الممارسات لمعرفة التوجه نحو دراستها وبدأ المدرسة مستوى على تتخذ التي

  .التربوية األهداف وتحقيق حل المشكالت في إخفاق أو نجاح من القرارات هذه تحرزه وما

 

 شمل فيها حتى المشاركة مجال أيضا واتسع المدرسة، في القرار اتخاذ عملية نطاق اتسع وقد     

 الدور الفاعل أصحاب المعلمين والمرشدين التربويين سيما ال المدرسة داخل العاملين فئات معظم

 عن سئولينوالم أولياء األمور مثل المدرسة خارج من فئات شمل كما التعليمية، العملية إنجاح في

 في القرار اتخاذ عملية اتخذت المدرسة وهكذا في المحلية البيئة في المجتمعية المؤسسات بعض

  ).2006حمادات، ( عديدة مستويات المدرسة

  

 Self-efficacyأن مفهوم فاعلية الذات ) Bandura, 1986:393-395(ويؤكد باندورا      

ية؛ ففاعلية الذات تؤثر في أنماط التفكير، والتصرفات، يحتل مركزاً رئيساً في تفسير القوة اإلنسان

واالستثارة االنفعالية، وكلما ارتفع مستوى فاعلية الذات ارتفع بالتالي اإلنجاز وانخفضت االستثارة 

  .االنفعالية

  

فراد هذا أبتكوين نفسي خاص به كغيرة من  جنسهبناء أنسان يتميز عن غيرة من إفكل      

والتي تتمثل في شخصيته المتميزة عن غيرة  ،ن كل شخص له كينونته الخاصة بهالمجتمع وبذلك فا

فراد المجتمع وتنجلي قدرة المولى عز وجل في خلقة بهذه الشخصية المتميزة عن غيرة من أمن 

الصادر منها ومعرفة أسباب السلوك  ودراسةاهتم العلماء بدراسة هذه الشخصية وقد  .جنسه أبناء

وكان من أهم مدارس علم النفس التي تناولت دراسة الشخصية وما  ،هذا السلوكودوافع ومعززات 

  .Watsonيصدر عنها من سلوك في المدرسة السلوكية التي أسسها واطسن 

  

 باندورا وآكنز وراتر أمثالمن وقد أسهم الكثير من العلماء في تطور هذه المدرسة      

Bandura, Akens and Ratter، فاعلية الذات هي نوع من التفكير الذاتي  واعتبر باندورا

  .الذاتي الذي يؤثر في سلوك الشخص كما اعتبرها أهم أنواع التأمل التأهيلي
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في شأن االستثارة االنفعالية أن االنفعال الشديد يخفض ) 445: 1986 عبد الحميد،(ويضيف      

ن تكون توقعات فاعليتهم منخفضة، وقلقاً حاداً يغلب أ األداء عادة، فالذين يخبرون خوفاً شديداً

  .وبالتالي تتأثر قدرتهم على اتخاذ القرارات المالئمة للتعامل مع ما يواجههم من مواقف ومشكالت

 

 أفراد هذا من كغيره به خاص نفسي بتكوين جنسه أبناء من غيره عن يتميز إنسان فكل     

 غيره عن شخصيته المتميزة في تتمثل والتي به، الخاصة كينونته له شخص كل فإن وبذلك المجتمع

 من غيره عن المتميزة بهذه الشخصية خلقه في عز وجل المولى قدرة وتنجلي المجتمع أفراد من

  ).2004ماهر، ( جنسه أبناء

  

 أسباب ودوافع ومعرفة منها الصادر السلوك ودراسة الشخصية هذه بدراسة العلماء واهتم     

 يصدر وما دراسة الشخصية تناولت التي النفس علم مدارس همأ من السلوك، وكان هذا ومعززات

العلماء  من الكثير أسهم وقد Watson.واطسون  أسسها التي السلوكية المدرسة هي سلوك من عنها

 الذات المدرسة واعتبروا أن فاعلية هذه تطور في Akensوأكينز    Banduraمن أمثال باندورا 

 أنواع أهم اعتبرها كما الشخص سلوك في Rotter يؤثر الذي ليالتأهي الذاتي التفكير من نوع هي

  .)2001:73وهريدي،  رضوان(الذاتي  التأمل

  

 من عليها الفرد يحصل التي االجتماعية فالمساندة القرار اتخاذ على االجتماعية المساندة وتؤثر     

القرار،  اتخاذ في ا مهمادور وتؤدي إليها ينتمي التي والجماعات االجتماعية العالقات شبكة خالل

 بكثير أضيق االجتماعية مفهوم المساندة أن ) 2001وهريدي، رضوان(ليبرمان  ورد لدى  حيث

 إدراك على تقديرها فى المساندة االجتماعية تعتمد حيث االجتماعية العالقات شبكة مفهوم من

 فيهم يثقون الذي األشخاص كأولئ على التي تشتمل األطر باعتبارها االجتماعية لشبكاتهم األفراد

  .به عالقاتهم على ويستندون

  

 وكذلك مساندة ،القرار فاعلية لذات متخذ يتطلب القرار اتخاذ نإف الباحثة نظر وجهة ومن      

 حياة وتمس حياة الشخص تمس التي القرارات وخصوصا ،القرار اتخاذ على تساعده لكي اجتماعية

اتخاذ  بدراسة والعربي الغربي العالم في للباحثين اهتماما هناك أن فيه شك ال ومما. معه اآلخرين
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 وعالقته اتخاذ القرار بدراسة االهتمام أن نجد أننا إال االجتماعية، والمساندة الذات وفاعليه القرار

 يكون يكاد خاصة الفلسطيني عامة ومجتمعنا العربي المجتمع في االجتماعية الذات والمساندة بفاعلية

 .الموضوع هذا أهمية إبراز في المساهمة على شكل باعث ذلك الباحثة، كل علم حد على نادراً

 والمساندة الذات فاعلية من بكل القرار عالقة اتخاذ دراسة الحالية إلى الدراسة تسعى وسوف

  .فلسطينالتربويين في  لمرشدينلدى ا االجتماعية

  

  مشكلة الدراسة 2.1

االجتماعية  والمساندة الذات فاعلية من بكل القرار اتخاذ عالقة ةدراس الحالية إلى الدراسة تسعى

 . فلسطينالتربويين في  المرشدين عينة من لدى

  :وتتحدد مشكلة الدراسة في محاولة االجابة عن التساؤالت اآلتية

  .ما درجة فاعلية الذات لدى المرشدين التربويين في فلسطين؟) 1

  .دى المرشدين التربويين في فلسطين؟ما درجة المساندة االجتماعية ل) 2

  .ما درجة اتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين في فلسطين؟) 3

ذات داللة إحصائية بين القدرة على اتخاذ القرار وفاعلية الذات لدى  ارتباطيةهل هنالك عالقة  4)

 .؟الفلسطينيةمدارس الالمرشدين التربويين في 

ت داللة إحصائية بين القدرة على اتخاذ القرار المساندة االجتماعية ذا ارتباطيةهل هنالك عالقة  5)

 .؟المدارس الفلسطينيةلدى المرشدين التربويين  في 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار بين المرشدين التربويين تعزى  6)

 .للجنس للمرشد التربوي؟

ة في القدرة على اتخاذ القرار بين المرشدين التربويين تعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائي 7)

 .للمؤهل العلمي للمرشد التربوي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار بين المرشدين التربويين تعزى  8)

 .لسنوات الخبرة للمرشد التربوي؟

اتخاذ القرار بين المرشدين التربويين تعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على  9)

  ؟)وكالة الغوث، خاصة، حكومية(سة لنوع المدر

  



 
 

   7 
 

  فرضيات الدراسة 3.1

  : إلى األدب النظري صيغت الفرضيات اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة، واستناداً

على اتخاذ  بين القدرة )α>0.05(عند مستوى الداللة  دالة إحصائياً ارتباطيةال توجد عالقة  1)

 .المدارس الفلسطينيةالقرار وفاعلية الذات لدى المرشدين التربويين في 

بين القدرة على اتخاذ  )α>0.05(عند مستوى الداللة  دالة إحصائياً ارتباطيةال توجد عالقة  2)

 .المدارس الفلسطينيةالقرار والمساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين في 

عند لدى المرشدين التربويين ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار ال توجد فروق  3)

 .تعزى إلى متغير الجنس للمرشد التربوي )α>0.05(مستوى الداللة 

عند  لدى المرشدين التربويين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار 4)

 .هل العلمي للمرشد التربويتعزى إلى المؤ )α>0.05(مستوى الداللة 

عند  لدى المرشدين التربويين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار 5)

 .تعزى إلى سنوات الخبرة للمرشد التربوي )α>0.05(مستوى الداللة 

عند  ينلدى المرشدين التربوي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار 6)

 وكالة غوث،( تعزى إلى نوع المدرسة التي يعمل بها المرشد التربوي )α>0.05(مستوى الداللة 

 ).، حكوميةخاصة

  

  ف الدراسةاهدأ 4.1

ن فاعلية الذات والمساندة مبكل  وعالقتهدراسة اتخاذ القرار  إلىتهدف الدراسة الحالية 

 .لدى عينة من المرشدين في فلسطين االجتماعية

 والمساندة الذات فاعلية من وعالقته بكل القرار تخاذ هذه الدراسة فهم ومعرفة واقع تحاول

وعليه، ستهدف هذه الدراسة . المدارس الفلسطينيةالتربويين في  المرشدين عينة من االجتماعية لدى

اندة إلى التحقق من وجود عالقة ارتباطية بين القدرة على اتخاذ القرار وكل من فاعلية الذات والمس

كما ستهدف الدراسة إلى معرفة إذا ما . المدارس الفلسطينيةاالجتماعية لدى المرشدين التربويين في 

في كل من القدرة على اتخاذ القرار وفاعلية الذات والمساندة  دالة إحصائياً كانت هنالك فروقاً

  :االجتماعية باختالف عدد من المتغيرات النوعية، مثل

  .الجنس للمرشد التربوي •
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 .المؤهل العلمي للمرشد التربوي •

 .سنوات الخبرة للمرشد التربوي •

  .طبيعة المدرسة التي يعمل بها المرشد التربوي •

إمكانية التنبؤ بالقدرة على اتخاذ القرار لدى المرشد الوقوف على  ستحاول الدراسة أيضاً ،وأخيراً

 .التربوي من خالل كل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية

 

  أهمية الدراسة 5.1

تتضح اهمية الدراسة الحالية في محاولة الكشف عن طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة، وتتمثل 

  : أهمية أجراء الدراسة الحالية كذلك في العديد من االعتبارات النظرية والتطبيقية على النحو اآلتي

  همية النظريةاأل 1.5.1

النفسية واالجتماعية، وهو اتخاذ القرار وفاعلية الذات إثراء جانب مهم من مجاالت الدراسات  •

 .والمساندة االجتماعية ومعرفة طبيعة العالقة بينها

عدم وجود دراسات محلية تناولت هذا الموضوع ،فهذه الدراسة حسب علم الباحث أول دراسة  •

ة لدى المرشدين محلية تجرى حول اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعي

 . التربويين في المدارس

فإنه  تناولت الدراسة متغير فاعلية الذات الذي يعد أحد موجهات سلوك اإلنسان، فإذا كان إيجابياً •

 .لذاته وتقديراً يميل إلى أن يكون أكثر إنجازاً

اته، وما تناولت الدراسة متغير المساندة االجتماعية وما لها من أثر كبير في اتخاذ الفرد لقرار •

 . التخاذ القرارات المهمة في حياته االجتماعية والمهنية والخاصة تمثل للمرشد نفسيا ومعنوياً
 

  األهمية التطبيقية  2.5.1

 .ندرة الدراسات العربية والمحلية التي تناولت موضوع اتخاذ القرار •

وجيه المسئولين فيما يمكن أن تسفر عنه من نتائج قد تساعد في ت تظهر أهمية الدراسة أيضاً •

 . واآلباء والمربين في اتخاذ قراراتهم ودور فاعلية الذات والمساندة االجتماعية في قراراتهم

كل منهما في  بتأثيرمعرفة العالقات بين متغيرات البحث قد تساهم في زيادة الفهم والوعي  •

 .اآلخر



 
 

   9 
 

األهداف التي من أجلها  مساعدة المؤسسات التعليمية والمسئولين في التربية والتعليم وتحقيق •

وجدت خدمة اإلرشاد في المدارس، وتمكنهم من تسليط الضوء على الجانب النفسي للمرشد 

 . التربوي

 

  حدود الدراسة  6.1

 من فاعلية بكل وعالقته القرار اتخاذ وهو تتناوله، الذي بالموضوع الحالية الدراسة تتحدد     

 المرشدين وهي وبعينة الدراسة الوصفي، المنهج على تمادباالع وذلك االجتماعية والمساندة الذات

القرار  اتخاذ مقياس: وهي المستخدمة وخصائصها، ، وباألدواتفي المدارس الفلسطينيةالتربويين 

 المساندة ومقياس بعد تطويرها،) 2001( للعدل الذات فاعلية ومقياس  ،)ت.د( عبدون إعداد من

 :بالعناصر اآلتية تتحدد كما من تطوير الباحثة، االجتماعية

  .مرشداً تربوياً في المدارس الفلسطينية) 120(اقتصرت عينة الدراسة على : عينة الدراسة •

ضمت الدراسة مرشدين تربويين يعملون في المدارس الفلسطينية خالل  :المحدد الزماني •

 .2011/2012 العام الدراسي

ن التربويين العاملين في ثالث اخذت عينة الدراسة من بين المرشدي: المحدد المكاني •

  .الخليل، وبيت لحم، ورام اهللا والبيرة: مديريات، هي

  :ستحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة في ضوء الجوانب اآلتيةاضافة لذلك 

.                              المدارس الفلسطينيةستقتصر الدراسة على المرشدين التربويين  في : المحددات البشرية

  .ستقتصر على المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: المحددات المفاهيمية

ستقتصر على أدوات الدراسة ودرجة صدقها وثباتها، وعلى عينة الدراسة : المحددات اإلجرائية

  .وسماتها والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

  

  ةمصطلحات الدراس 7.1

ساعاتي، " (موقف ما في المتاحة البدائل الواعي بين االختيار" بأنه يعرف نيجرو القرار: القرار 

 واإلرادة النهائي البت" :بأنه القرار) 201 :1974درويش وتكال،  (ويعرف). 164 :1984

 محددة نتيجة إلى معين بوضع فعله للوصول يجب ال وما يجب ما بشأن القرار لصانع المحددة

 على نحو التصرف على الفرد إرادة استقرار هو القرار أن السابقة التعريفات من ويتضح". ائيةونه
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 يين الفرد به وإدراك يقوم وعي عن تم اختيار فعل هو والقرار يواجهها، التي المشكلة بشأن ما

  .عشوائياً اختياراً وليس مدروسة بطريقة المحددة البدائل من مجموعة

   decision making:القرار  اتخاذ

 بين االختيار خاللها من يتم التي العملية "اتخاذ القرار بأنه ,Murray) 1980(يعرف موراي 

 ,Maclory( ماكلوري ، ويعرفه)9: 2007السبيعي، " (المنظمة أهداف تحقيق أجل من البدائل

 لىع بالحصول تتعلق التي العملية"بأنه ) 9: 2007السبيعي، (كما ورد في السبيعي ) 1980

 ".األهداف لتحقيق بعض واستخدامها عليها والسيطرة المعلومات

 المعلومات المتعلقة على بالحصول تتم القرار اتخاذ عملية أن السابقة التعريفات من ويالحظ

 . أفضلها اختيار أجل البدائل من هذه بين المفاضلة عملية ثم للحل، المتاحة البدائل وتحديد بالمشكلة،

في هذه الدراسة من خالل الدرجة التي يحصل عليها المفحوص  قرار إجرائياًال اتخاذ ويعرف 

 . الدراسة في  المستخدم القرار اتخاذ مقياس على 

  self-efficacy: الذات فاعلية 

 المواقف قدراته خالل في الكامنة الفرد ثقة: "بأنها الذات فاعلية )2001:131 العدل،(يعرف 

 قواه في الفرد هي اعتقادات أو المألوفة، وغير الكثيرة مطالبال ذات المواقف أو الجديدة،

 ".للتفاؤل األخرى األسباب أو دون المصادر السلوك تفسير في الكفاءة على التركيز مع الشخصية،

في هذه الدراسة من خالل الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على  إجرائياَ وتعرف فاعلية الذات

  .في الدراسة خدمالمست الذات فاعلية مقياس

  social support: االجتماعية المساندة

المساندة االجتماعية  (Sarason et al., 1986 ,p.p.846)" ساراسون وزمالؤه"لقد عرف   

االعتقاد بوجود بعض األشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق فيهم، والذين يتركون لديه انطباعاً : "بأنها

  ".للجوء إليهم واالعتماد عليهم عندما يحتاجهمبأنهم يحبونه ويقدرونه ويمكنه ا

ن المساندة االجتماعية هي ألى إ) 2001:85رضوان وهريدي،(كما ورد لدى  1976يشير كوب 

نه عضو في شبكة أو ،خريننه محل عناية وتقدير من اآلأالمعلومات التي تجعل الشخص يعتقد 

نها النظام أب )9: 2000علي، (ورد لدى كما  1981ويعرفها كابلن  .االتصال وااللتزام المتبادل

 نها طويلة المدى،أالذي يضمن مجموعة من الروابط والتفاعالت االجتماعية مع االخرين تبتسم ب

  . بالسند العاطفي هليها لتمدإحساس الفرد بالحاجة إويمكن االعتماد عليها والثقة بها وقت 
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 الشخص تجعل التي المعلومات"ى أنها عل االجتماعية المساندة)  2001وهريدي، رضوان( ويعرف

  ."المتبادل وااللتزام صالتاال شبكة في عضو وأنه من اآلخرين وتقدير عناية محل أنه يعتقد

المساندة االجتماعية تتمثل في توافر أشخاص مقربين، كأفراد األسرة ومجموعة من األصدقاء ف ،إذاً

يتركون لديه انطباعاً بأنهم يحبونه ويقدرونه، يتسمون بالمشاركة الوجدانية والدعم المعنوي، بحيث 

  .ويمكنه اللجوء إليهم واالعتماد عليهم عند الحاجة

 المرشد يشعر بها التي االجتماعية الروابط مجموعة: بأنها االجتماعية المساندة وتعرف الباحثة

 والسند عمبالد والتي تمده والمعلمين موراأل ولياءأو المدرسة دارةإ من كل جانب من الطالبي

االجتماعية من  للمساندة المفهوم الدراسة هذا هذه وتتبنى. عمله بجوانب يتعلق ما كل في العاطفي

خالل التعريف اإلجرائي المتمثل في الدرجة التي يحصل عليها أفراد مجتمع الدراسة في مقياس 

مساندة : على بعديالمساندة االجتماعية الذي أعد لالستخدام في الدراسة الحالية، والذي يشتمل 

 .األسرة والزمالء

 :الطالبي المرشد 

الشخص الحاصل على الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى في أحد فروع العلوم اإلنسانية  به ويقصد

ويقصد به في . إرشاد نفسي، توجيه وإرشاد، صحة نفسية، تربية وعلم نفس، خدمة اجتماعية: اآلتية

بل االدارة العامة للتوجيه واإلرشاد أو من قبل إدارة التربية هذه الدراسة الشخص المكلف من ق

والتعليم للقيام بتنفيذ برامج وخدمات اإلرشاد في مدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية والتعليم 

  .2011/2012للعام الدراسي  الفلسطينيةمدارس الفي 
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  الفصل الثاني

  النظري اإلطار :أوالً

  ةالدراسات السابق :ثانياً
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  :اإلطار النظري 1.2
  

   مقدمة  1.1.2 

      كما المدرسية، اإلدارة لتحقيقه تسعى وليس ترفًا ملحة تربوية واجتماعية ضرورة اإلرشاديعد 

 وأهدافه مفاهيمه في التعليم تطور  ومنها بارات عديدة،العت وذلك والنظريات، البحوث ذلك تؤكد

 وظهور والسلوكية، واالجتماعية النفسية جوانبها المتعلم في بشخصية التعليم واهتمام وأساليبه،

 علميا، المتفوقين مع والتعامل دراسيا، المتأخرين مشكلة مثل بالمدرسة الرئيسية المشكالت بعض

 طريق عن تحقق المدرسية فاإلدارة الطالبي، اإلرشاد ضرورة ضحوغيرها، تو االعتبارات هذه

 داخل وقيمهم الطالب سلوك تشكيل في المساهمة: منها والتي األهداف، من الكثير الطالبي اإلرشاد

 دون وتحول نجاحهم، طريق تعترض التي تخطي العقبات في ومساعدتهم وخارجها، المدرسة

  ).2002 الخواجا،(ألهدافهم  تحقيقهم

  

ن هناك نوعين من أ، الذي يرى 1864ماكس فيبر  عالقرار ماالهتمام بالعقالنية في اتخاذ  أبد     

وله هدف محدد العقالني هو الذي يمتلك المعلومات ، ف)يوغير عقالن عقالني،( متخذي القرار

ك يتحدث على ذل وبناء .لى المعلومات وليس له هدف محددإوغير العقالني يفتقر ، وغاية يسعى لها

يوجه نحو والسلوك العقالني  األفعالنية كوسيلة لتمييز نمط من الفعل عن غيرة من قالفيبر عن الع

على أفضل المعلومات المتاحة  أهداف واضحة وموثوق بها ووسائل تحقيق هذه األهداف ينتقي بناء

  .)2007 السبيعي،(

  

إلى  ملحة حاجة هناك أن على العربي، لمالعا في أجريت التي الميدانية الدراسات أثبتت ولقد     

 يمر المختلفة، التعليم مراحل في فالشباب. المختلفة التعليم مراحل في وذلك اإلرشاد، خدمات

 حتى الالزمة؛ المساعدة تقديم بهدف ودقيق، واضح تفهم إلى تحتاج الدقة، بالغة نمائية بمراحل
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 بين الكبيرة الفجوة تضييق محاولة باالعتبار،األخذ  مع هذا وأمان، بسالم اجتيازها من يتمكنوا

 كله لذلك. أخرى جهة من المعيشي الحياتي وبين واقعهم جهة، من وتوقعاتهم وطموحاتهم أمالهم

 الفلسطيني للشباب واإلرشادية التوجيهية الخدمات تقديم أن منه مناص ال الذي الواقع حكم في أصبح

 يد مد خالل من ملحة تبقى ضرورة عامة بصفة بالشبا وباقي العربي، والشعب خاصة، بصفة

 طريق عن أداء من يناسبها ما توجه إلى وكي مجهوداتهم، وتعطل طاقاتهم تهدر ال كي لهم، العون

 وتوظيفها واستغاللها الذاتية، وقدراتهم وإمكاناتهم يتناسب بما أنفسهم يؤهلوا أن في مساعدتهم

 والمتوقعة، الجديدة المتغيرات مواجهة الشباب على هؤالء ةمساعد الممكن من أنه كما امثال، توظيفًا

 النفسي التكيف سبل تيسير خالل من بواقعية، يتفهموا أنفسهم أن على مساعدتهم خالل من وذلك

 الشخصية قدراتهم وتطوير ذواتهم، لتحقيق المناخ المناسب خلق خالل من لهم، واالجتماعي

  .)2003 ومروان،األسدي ( عمليةال حياتهم ميادين كافة في وإمكاناتهم

 

من  العديد فهناك عليهم، قصرا ليست لكنها – للشباب أهميتها رغم – اإلرشاد خدمات إن     

خدمات  في المساندة ولعل الخدمات، تلك لهم تقدم أن يمكن االجتماعية، التي والفئات المستويات

 يتلقونها االجتماعية التي الخدمات أبرز نم تعد المجتمع، أفراد من فرد كل إلى تقدم التي اإلرشاد،

 في األفقي المتمثل البعد وكذلك اإلرشادية، الخدمات وجودة نوعية في المتمثل الرئيس البعد في

 فإننا الفلسطيني مجتمعنا في والمستجدات التحديات ضوء الحياة في مجاالت لكافة الخدمات شمولية

 ومثابرة، بذكاء يعمل واجتماعيا، وتربويا نفسيا بيباط يكون أن الكثير، نتوقع المرشد من نتوقع

 الحاضرة للمشكالت ومدركًا المجتمع أنشطة جميع على كاملة، متعرفًا لمسئولياته متحمال

 معرفية خبرات من يستجد ما كل في ثقافته وإغناء االطالع منه مواصلة يتطلب وهذا والمستقبلية،

 له يكون أن وال بد ماهرا، وباحثًا متواضعا عالما فيصبح هنية،وم ثقافية اجتماعية وتغيرات وتقنية

  ).2003 سدي،األ(الحياة  جميع ميادين في ملموس نشاط

  

 الخدمات من مجموعة ومتكاملة من مكون منظم برنامج عن عبارة" بأنه النفسي اإلرشاد يعرف     

 بعدم المتعلقة اإلحاطة بمشكالته منو والثانوية، األساسية حاجاته من التأكد من الفرد تمكن التي

 ومن فيها، يعيش التي في البيئة المتاحة والموارد اإلمكانيات مع تفاعالته خالل الحاجات هذه إشباع

 لقدراته، ووفقًا لتلك اإلمكانيات، وفقًا الحاجات هذه إلشباع السبل أفضل إيجاد في مساعدته ثم
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 تعليمية عملية عن عبارة "بأنه اإلرشاد النفسي يعرف كما للحياة، معنى أسمى يحقق حتى واستعداده

 حتى بشخصيته المتصلة للمشكلة الجوانب الكلية على بالتعرف نفسه يفهم أن على الفرد تساعد

 الشخصي نموه في يساهم مما بموضوعية وبحرية مشكالته وحل بنفسه القرار اتخاذ من يتمكن

 النفسي المرشد وبين بينه إنسانية عالقة من خالل لكذ ويتم والمهني، والتربوي االجتماعي وتطوره

  ).1999عمر، ( "مهنية بخبرات منها تحقيق الغاية إلى اإلرشادية العملية دفع يتولى الذي

  

اإلرشاد هي  عملية وأن القرارات، اتخاذ هو عملية اإلرشاد أن السيكولوجيين بعض ويرى     

 السلوك االنعكاسي عدا فيما السلوك أنواع كل أن نعلم ونحن. القرارات اتخاذ في المسترشد مساعدة

 كل حياة في القرارات اتخاذ أهمية تأتي هنا ومن سلوكية، احتماالت عدة بين اختيار فيها والغريزي

 مؤكدا يكون أن يجب بنفسه قراراته واتخاذ حياته، وفلسفة أهدافه تحديد في المسترشد حق إن. فرد

اإلرشاد  عملية تكون وبهذا قراراته، تكون أن البد والقرارات سلوكه وكوالسل حياته الحياة على أن

اتخاذ  إلى تهدف ال اإلرشاد عملية أن يعلم أن المهم ومن التعامل، في ديمقراطية عن تعبر عملية

 مسئول عن المرشد أن ورغم القرارات، يتخذ كيف المسترشد تعلم إلى تهدف ما بقدر معينة قرارات

 تحدد تحقيق التي القرارات اتخاذ مسئولية فإن اإلرشاد، عملية أهداف تحقيق على دالمسترش مساعدة

المسترشد، وهو بذلك بحاجة إلى المساندة االجتماعية من اإلدارة  مسئولية هي وتنفيذها األهداف هذه

المدرسية والمحيطين به ليحقق أهدافة المهنية بطريقة إيجابية تنعكس على عملة وعلى الطالب 

  ).1982ران، زه(

  

 هناك نوعين أن يرى الذي م، 1964فيبر ماكس مع القرار اتخاذ في بالعقالنية االهتمام وقد بدأ     

 وله يمتلك المعلومات الذي هو ، حيث العقالنيالعقالني وغير عقالني،ال :، همامتخذي القرار من

 على وبناء. محدد هدف له المعلومات وليس إلى يفتقر العقالني وغير لها، يسعى وغاية محدد هدف

 العقالني والسلوك فعالاأل من غيره عن الفعل نمط من لتمييز كوسيلة العقالنية عن فيبر يتحدث ذلك

 أفضل على بناء ينتقى األهداف هذه تحقيق ووسائل وموثوق بها واضحة أهداف نحو يوجه

  ).2007السبيعي، ( المتاحة المعلومات
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اتخاذ القرار  مفهوم على ترتكز األساسية نظرياتها كانت لمهمةا اإلدارة مدارس بعض إن     

Decision Makingالمثال سبيل وعلى كبير، بشكل اإلدارة القرار في اتخاذ مفهوم استخدم ، وقد 

 لتشستر المديرين وظائف كتاب حين ظهر م 1938عام في القرارات اتخاذ مدرسة ظهرت فقد

 ظهور م 1947عام في تبعه ، ثمThe Function Of Executives Administrative برنارد

 وضعا معا حيث اإلداري، الفكر في هائالً تطورا فأحدثا سايمون، اإلداري لهربرت السلوك كتاب

 وبالتالي اتخاذ القرارات، على يقوم اجتماعيا نظاما باعتباره التنظيم إلى النظر في جديدا أساسا

 تتفاعل التي المؤثرات وتحديد اتخاذ القرارات عملية تتبع على اأساس منصبة التنظيم دراسة تصبح

 السلوكية بالعوامل Decision Making – Schoolمدرسة  وتهتم .قرار إلى الوصول لتوجيه

 المستويات التنظيمية عبر القرار نقل يتم وكيف القرار، اتخاذ يتم وكيف القرارات، اتخاذ في المؤثرة

 الرسمية التنظيم والتنظيمات داخل االتصال طرق بدراسة االهتمام لىإ يؤدي ما وهو المختلفة،

  .1991)وآخرون،  النمر(القرار  تنفيذ على تؤثر أن يمكن التي العوامل وكل الرسمية، وغير

  

 القرار اتخاذ 2.1.2

 ن عملية اتخاذ القرار ليست بالمهمة السهلة ألنها عملية اختيارأ) 1974درويش وتكال، (يرى       

Choice  بين أفضل البدائلAlternative  وأفضل السبل لتحقيق الهدف، وعملة اتخاذ القرار اختبار

لمدى كفاءة الرؤساء والقادة، وقدرتهم على تحمل المسؤولية والبت في األمور، وتزداد عملية اتخاذ 

هدافها أضخامة عظم وقعاً بزيادة حجم المنظمة ومهامها وأالقرارات أهمية وتعقيداً وتكون آثارها 

  .ومدى اتصالها بالجمهور

  

يرى أنـه ال يوجـد قـرار رشـيد      Simonإلى أن سايمون ) 1991النمر وآخرون،(ويشير      

ألنه ليس من الممكن توافر كل مقومات الرشد لدى متخذ القرار ومقومات الرشد التـي  %) 100(

أن القـرار  ) 1973درويش، (ى وير .المعرفة بكل الحلول الممكنة، ونتائج كل حل: يذكرها، هي 

الرشيد هو أحسن قرار أمكن التوصل إليه في ظل الظروف المعقدة، المتغيرة والبالغة الدقة، ووقف 

وجهات نظر الفريق أو الفرد الذي صنعه أو اتخذه في إطار الموقع المعين أو الموقف المحدد فـي  

القرار، واالعتبارات المتعددة التي تضم فكأن الظروف المكونة لمحيط  .الوقت الذي اتخذ فيه القرار

البيانات والمعلومات والخبرات واالستشارات وأنواع السلوك ومختلف القيم التـي تحكـم التنظـيم    



 
 

  17 
 

بصورة عامة، والقائمين على اتخاذ القرارات بصورة خاصة، والبواعث النفسـية الخاصـة بهـم    

كل ذلك وغيره من العوامل التي ال  .لقرارواألهداف والسياسات والموقف المعين الذي حكم اختيار ا

يمكن حصرها أو التنبؤ بها يسهم بصورة أو بأخرى في مسألة نسبية رشد القرار، وبالتالي احتمال 

  .حدوث خطأ فيه، أو مخاطرة في اتخاذه أو في تنفيذه

  

ن يذكر أن على متخذ القـرار أ  Simonإلى أن سايمون ) 1991النمر وآخرون، (كما يشير      

نسان قدرة محـدودة وليسـت قـدرة    يكتفي بالحلول المقبولة بدالً من الحلول المثالية، ألن قدرة اإل

ال مع جـزء  إنهائية، فهو ال يستطيع أداء أشياء كثيرة في وقت واحد، ألنه غير قادر على التعامل 

  .في ذاكرته أو الموجودة في بيئته قليل من المعلومات المختزنة
 

  

  لقرارات أنواع ا 1.2.1.2

 ،تانـواع مـن القـرار   أبين عدة ) 1991 النمر وآخرون،(كما ورد لدى   Simonيفرق سايمون

 :تييوضحها على النحو اآل

لـى  إهو الذي ال يؤدي : هو الذي يرتبط بالهدف النهائي، والقرار غير الهادف: القرار الهادف .1

 . تحقيق الهدف النهائي

لى تحقيق إلى اختيار بدائل تؤدي إقرار الذي يعود هو ال:  Rational Decisionالقرار الرشيد .2

الهدف النهائي، والقرار غير الرشيد، هو القرار العفوي الذي ال يساعد علـى الوصـول للهـدف    

 .النهائي

هو القرار الذي يخضع لحسابات وخطط دقيقة، : Programmed Decision القرار المبرمج .3

يتطلب قدراً كبيراً من االبتكار، وتختلف : ير المبرمجويتبع جداول زمنية محددة ومقننة، والقرار غ

 .أساليب معالجة القرار غير لمبرمج عن القرار المبرمج
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  ساسية للقرارالعناصر األ 2.2.1.2

  :هي ،ساسية للقرارن العناصر األأ) 1997عفيفي، (يرى 

ـ احيث توجد مشكلة : نصر المشكلةع_ 1 نسـان ال  ة اإلرادإن إو صعوبة تعترض الفرد، ولذلك ف

 .ال بوجود تلك المشكلة من جانبهإتتحرك نحو اتخاذ القرار 

ن يكون وليداً لعملية المفاضلة والموازنة الرشيدة والفعالة أفالقرار ال بد : عدد الحلول والبدائلت_ 2

 .بين عدد من الحلول والبدائل المتاحة

ياً مع الحل األمثل للمشـكلة التـي   لكي يتحقق ذلك يجب تعديل القرار وتطويره بما يتفق عقلو_ 3

  .يجابهها الفرد، وبما يحقق الهدف المطلوب

  

  المظاهر التي تمر بها عملية اتخاذ القرار 3.2.1.2

ن عملية اتخاذ القرار تتميز بثالثة مظـاهر  أ) 1990 حبيب،(كما ورد لدى  Simonيرى سايمون 

  :تتضح فيما يلي ،رئيسة

  Intelligence:لذكاءا) 1

لى قرارات في العمل، ثم جمع المعلومات عنهـا، ثـم   إفي البحث عن الجوانب التي تحتاج  ويتمثل

  .التعرف على المشكلة وأبعادها وحقيقة معناها

  Design: لتصميما) 2

 .وهو عبارة عن االبتكار، وإيجاد الطرق المحتملة للحلول وتحليلها وتقييمها

 Choice: الختيارا) 3

فضل من بين الحلول المتاحة ثم وضع هذا البديل موضع التنفيـذ  ديل األالب اختياروهو عبارة عن 

  .كثر الحلول احتماالً للنجاحأ باعتباره

ن هذه المظاهر الثالثة الرئيسة التي تمر بها عملية اتخاذ القرار عمليات متداخلة وال يمكن أويالحظ 

  .عناصر لعملية مستمرة ألنهاالفصل بينها، 

  

  القرار مراحل اتخاذ 4.2.1.2

لى اتخاذ القرارات هو اختيار بين مجموعة من البدائل، وهـي  إ) 1982، عبد الوهاب(يشير      

ن هناك هدفاً يراد الوصـول  أعملية عقلية تمارس فيها خطوات التفكير المنطقي الذي يتلخص في 
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ليلها للتواصل و مشكلة يراد حلها، وتوجد معلومات بشأن هذه المشكلة، ويقوم متخذ القرار بتحأليه إ

سلوب العلمي في اتخـاذ  حد هذه البدائل او مجموعة منها، وهذا هو األألى بدائل معينة، ثم يختار إ

نه موضـوعي  أساليب، مثل التجربة والخطأ والتقليد، في القرارات، والذي يختلف عن غيره من األ

مكان، لنظرة الذاتية قدر اإلبعاد التحيز الشخصي واإيقوم على دراسة البيانات والحقائق وتحليلها، و

هداف المطلوبة بالدرجة الواجبة من ، وتتحقق األثمارحسن استأالموارد المتاحة  ثمارويعمل على است

  .الفعالية

  

أن عملية اتخاذ القرار تمر بمراحل وخطوات منظمة ومتعددة ) 1982( ويذكر سالم وآخرون     

ى قرار رشيد، وتبدأ عملية اتخاذ القرار بتشخيص لإن يتبعها للوصول أوري لمتخذ القرار رمن الض

 حدها، ومتابعة تنفيـذه أالمشكلة، والعمل على جمع البيانات والمعلومات، ثم تحديد البدائل، واختيار 

  )2001،35 السبيعي،(

  

  

  تشخيص المشكلة محل القرار وتحديدها وتحليلها

  

  جمع البيانات والمعلومات ووسائل الحصول عليها

  

  البدائل المتاحة تحديد

  

  فضلار البديل المناسب واألياخت

  

  ومتابعة القرار وتنفيذه
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أن الخطوات األساسية لعملية اتخاذ القـرار تسـير   ) 357ـ 351م، 991النمر وآخرون، (ويرى 

  :على النحو اآلتي

 :تشخيص المشكلة - 1

صياغة المشكلة لفظيـاً  يعتبر تشخيص المشكلة من أهم خطوات اتخاذ القرار، وفي هذه المرحة تتم 

بطريقة إجرائية محددة تعبر عن معناها الحقيقي، وهناك اهمية كبيرة للطريقة التي يتم بها التعبيـر  

عن المشكلة، وترجع هذه األهمية إلى دورها الرئيس في اكتشاف المشكلة والتعرف عليها وتحديـد  

  .عراض هذه المشكلة وأسبابهاطبيعة الموقف الذي خلق المشكل، ودرجة أهميتها، والفصل بين أ

 :جمع البيانات والمعلومات - 2

يحصل متخذ القرار على أكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة والمعلومات المحايدة والمالئمة زمنياً 

من المصادر المختلفة، لكي يتمكن من فهم هذه المشكلة، والعمل على تحليل هذه البيانـات تحلـيالً   

مقارنة بين الحقائق واألرقام واستخالص بعض المؤشرات والمعلومات التـي  دقيقاً، ويعمل على ال

  .تساعده على اتخاذ القرار المناسب

 .األرقام واالحصائيات والحقائق المتعلقة بالمشكلة) Data(ويقصد بالبيانات  - 

العمل على ترجمة هذه البيانـات وتحليلهـا ودراسـتها،    ) Information(ويقصد بالمعلومات  - 

 .غالباً على الجوانب السلوكية واالجتماعية المتصلة بالمشكلةوتتركز 

 :تحديد البدائل المتاحة وتقييمها -3

وضع فروض متعددة لحل المشكلة، بحيث يصلح كل منها بدرجـة  ) Alternative(ويقصد بالبديل 

حة مـن  معينة وكيفية محددة للوصول إلى األهداف المطلوبة، ويختلف عدد البدائل أو الحلول المتا

موقف آلخر، وفقاً لطبيعة المشكلة وظروفها، وبناء على وضـع المنظمـة وسياسـتها وفلسـفتها     

وإمكاناتها المادية، والوقت المتاح لحل المشكلة، واتجاهات متخذ القـرار وقدرتـه علـى التفكيـر     

رة علـى  الذي يعتمد على التفكير االبتكاري القائم على القد Creativeوالمبدع  Logicalالمنطقي 

التصور والتوقع وإنتاج األفكار الجديدة، وهذا يساعد على تصنيف البدائل وترتيبها والتوصل إلـى  

  .عدد محدود منها

 :اختيار البديل المناسب لحل المشكلة -4

تتم عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيار البديل األنسب وفقاً لمعايير واعتبارات موضوعية، 

  :منها
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 .لبديل للهدفتحيق ا  - أ

 .اتفاق البديل مع أهمية المنظمة وأهدافها وقيمها وسياستها  - ب

 .قبول الحل البديل على العالقات اإلنسانية  -  ج

 .درجة تأثير الحل البديل على العالقات اإلنسانية  - د

 .درجة السرعة في الحل البديل  -  ه

 .يممدى مالءمة كل بديل للعوامل البيئية الخارجية، مثل العادات والتقاليد والق  - و

  .كفاءة البديل، والفوائد المتوقعة، ودرجة المخاطرة، وسهولة أو صعوبة تنفيذه -ز

 :متابعة تنفيذ القرار وتقييمه -5

يتم اتخاذ القرار ووضعه موضع التنفيذ في هذه المرحلة، وذلك من خـالل صـياغة القـرار        

تابعـة هـذا التطبيـق    بصورة واضحة ومختصرة وبسيطة، واختيار الوقت المناسب لتطبيقه ثم م

  .عوقات والعمل على حلها بأسرع وقتواكتشاف الم
 

  العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار 5.2.1.2

إلى أن المرشد يواجه العديد من المشكالت المتنوعـة والتـي   ) 1995،51 عبد الفتاح،(يشير      

فالمشـكالت اإلداريـة   يتطلب كل منها مهارات معينة تمكنه من مواجهة هذا النوع من المشكالت، 

والتنظيمية على سبيل المثال تحتاج إلى قدرات ومهارات فكرية بالدرجـة األولـى، يـدخل فيهـا     

التخطيط والقدرة على تحليل المشكالت ومعرفة أسبابها الحقيقية، باإلضافة إلـى اإللمـام الكامـل    

المرشد إلى أن يكون علـى  بالمعوقات اإلدارية والتنظيمية التي تحيط بالعمل في المدرسة، ويحتاج 

إلمام كامل بالمشكالت المتعلقة بممارسة األنشطة اإلرشادية، وأخيراً المشكالت البيئية التي تعتبـر  

من داخلها أو من خارجها حصيلة الظروف والعوامل المؤثرة على أداء المدرسة سواء.  

  

شخصـية لمتخـذي   الى ان بعض القـرارات تتـأثر بـالظروف ال   ) 1980الصباغ، (ويشير      

القرارات، كالخبرة واإلحساس، وبعضهم يعتمد على توافر المعلومات المالئمـة التخـاذ القـرار    

  .نسب، ولهذا فإن متخذي القرارات يختلفون مما ينعكس على نوعية القرارات المتخذةاأل
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ي ثالث المتغيرات التي تتفاعل مع عملية اتخاذ القرار ويحددها ف) 1990حبيب، (ويصنف السلمي 

  :مجموعات، هي 

 .العوامل الشخصية أو التكوين النفسي واالجتماعي للشخص عند اتخاذ القرار -1

 .العوامل االجتماعية التي تصف البيئة االجتماعية التي يتخذ القرار في إطارها -2

العوامل الحضارية أو الثقافية التي تصف األساليب والعادات والتقاليد التـي تحكـم األفـراد     -3

 .ت في تصرفاتهم في مجتمع معينوالجماعا

 :الى الضغوط التي يتأثر بها متخذ القرار، وهي) 1990الهواري، (يشير  -4

ضغوط الظروف البيئية، وبصفة خاصة القيم االجتماعية واألعراف والتقاليد باإلضـافة إلـى    .1

 .متطلبات الدولة والمجتمع، والمنافسة والتكنولوجيا والمتعاملين

مثل السياسات والقيم واالقتناع السائد في المنظمة، والمناخ والسلوك العام  :المتطلبات التنظيمية .2

المعرفـة، والمهـارة ،   : (فيها، باإلضافة إلى توافر الكوادر ومتطلبات اإلنتاجية ومتطلبات العمـل 

 ).والرغبة، والقدرة

عتـراف  من والدعم والفرصة والسلطة المتاحة واالمثل حاجته إلى األ: احتياجات متخذ القرار .3

 .بالدور والمكافأة واإلحساس باإلنجاز

 .القيم واالقتناع الذاتي لمتخذ القرار .4

الذي يلخص العوامل التي تؤثر على اتخـاذ   Elbing "نموذج البينج"إلى ) 1987غراب، (ويشير 

  :على النحو اآلتي القرار

 ).يط بهالتي تخلق لدى الفرد نموذجاً عن العالم المح(المعرفة المتجمعة االساسية  -1

 ).التي تتم تلقائياً أو بطريقة مدروسة، فردية كانت أو جماعية(عمليات اتخاذ القرار  -2

التي تتعلق بمدى استخدام الفرد للطرق الفنية للتحليل فـي  (افتراضات عالقات السبب والنتيجة  -3

 ).مواجهة المشاكل اإلنسانية

 ). ساسية واالجتماعية وتحقيق ذاتهاألالتي تتعلق بإشباع الفرد الحتياجاته (االحتياجات البشرية  -4

 ).التي تتعلق بتعليم الفرد والقدرات التي حصلها(الخبرات السابقة  -5

التي تتعلق بما ينتظره الفرد طبقاً لخبراته السابقة من إشباعات مختلفة لالحتياجـات  (التوقعات  -6

 ).المختلفة

 ).لى قيمة الشخصية واختياراتهوتتضمن البيئة الثقافية للفرد، التي تؤثر ع(الثقافة والقيم  -7
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نسان لكي يصل إلى قرار رشيد ال بد له أن يختار من بين عـدة  ن اإلأ) 1987الجوهري، (ويرى 

قرارات بديلة، ولكن قد ال تطرأ على ذهنه كل هذه االحتماالت التي قد يكون من بينهـا االحتمـال   

  ).2001السبيعي،(الرشيد 

  :ة في عدم رشد القرار ويذكرها كالتاليالعوامل المؤثر) 1961عطية، (ويحدد 

 .حيث يتأثر ادراك الفرد بالقيم واالتجاهات واألفكار التي يتمسك بها: قصور اإلدراك -1

نقص المعلومات المتوافرة حول المشكلة، أو عدم دقتها، نتيجة لعدم توافرها في المنظمـة، أو   -2

ن توفير هـذه المعلومـات ال   أها، كما لصعوبة الحصول عليها، أو أنها تستغرق وقتاً طويالً لتوافر

يتضمن بالضرورة دقتها وصحتها بشكل تام مما ينعكس على درجة رشد القرار، كما انه في حالـة  

نقص المعلومات لن تزيد قرارات اإلدارة عن التخمين والحدس، ومهما تكن خبرة المدير أو قدرته 

 .اتخاذ القرارعلى الحدس فإنه ال يستطيع االستغناء عن المعلومات في 

كفاءة نظام االتصال بحيث تصل المعلومات في الوقت المناسب الستعمالها في اتخاذ القرار،  -3

 العوامل التي تؤثر في مدى رشد القرارات في مجتمع متغير،) 1974درويش وتكال، (بينما يحدد 

 :بما يلي

هاية كل مرحلـة مـن   صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وبما يمكن أن يكون عليه الموقف تماماً في ن -1

 .مراحل التغيير

صعوبة التحكم في عوامل التغيير، وفي مقدمتها التغيير العلمي واالنفجار السكاني والمـوارد   -2

 .المالية واإلمكانات المادية

سرعة التغير القاهرة إلمكانات البشر وطاقاتهم، وما ينجم عن ذلك من مشـكالت اجتماعيـة    -3

 .واقتصادية

تقود عملية اتخاذ القرار والسماح بممارسة التجربـة والخطـأ فـي     عدم وضوح فلسفة معينة -4

 .التغيير

 

  بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار 6.2.1.2

توجد عوامل متعددة تؤثر في اتخاذ القرار منها المشاركة فـي اتخـاذ القـرار، واألسـاليب          

إلى أهمية المشاركة فـي  ) 1995شهاب، (ر حيث يشي .المستخدمة في اتخاذه، ووقت اتخاذ القرار

  .صنع القرار واالسترشاد برأي العاملين والمستشارين والخبراء في اتخاذه
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رفع الروح المعنوية : إلى مزايا المشاركة في اتخاذ القرار ومنها) 1982عبد الوهاب، (ويشير      

مية مهاراتهم في حل المشكالت، لألفراد، وإشباع حاجة االحترام وتأكيد الذات، وصقل قدراتهم وتن

وتقوية االتصاالت بين الرؤساء والمرؤوسين والزمالء، وتنمية روح الفريق والشعور بالعضـوية  

  .واالنتماء

  

أسـلوب االنطـالق   : إلى أساليب اتخاذ القرارات في فريق، وهي) 1997الهواري، (ويشير      

بخيـت،  (ودة، وأسلوب دلفـاي، ويحـدد   الفرز، وأسلوب التصويت الصامت، بمناقشة محد/الفكري

 Operationalبحـوث العمليـات   : الوسائل المساعدة فـي اتخـاذ القـرارات ومنهـا    ) 1988

Researches    وهي أسلوب علمي مكون من مجموعة من الوسائل والمهـارات العلميـة لحـل ،

، ونظرية Probability Theoryالمشكالت، ومن هذه الوسائل على سبيل المثال نظرية االحتماالت 

 Linear and – dynamicونظرية البرمجة الخطية والديناميكيـة    Game Theoryالمباريات 

Programming  ن التوقيت عامل مهم في اتخاذ القرارات، ويؤكد ألى إ) 1982زيدان، (، ويشير

ئة على أهمية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ألن التأجيل يؤدي إلى آثار سـي ) 1988بخيت، (

  .على العمل

  

على أهمية العوامل التي يجب االهتمام بها لسالمة عمليـة اتخـاذ   ) 1997حبيب، (ويؤكد السلمي 

  :القرار، وهي

أن يؤدي كل قرار إلى نتيجة تسهم في تحقيق الهدف، األمر الذي يتطلب منا معرفة هذا الهدف  -1

 .حتى يساعد في مهمة اتخاذ القرار

ترضى كل فرد في المنظمة، ألن البعض قد يهتم بالقرار لمـا   أن معظم القرارات ال يمكن ان -2

فيه مصلحته، والبعض اآلخر ال يرضى ذلك، ومن هنا فإنه يقع على متخذ القرار عـبء كسـب   

 .تعاون أفراد المنظمة عن طريق شرح الهدف من وراء اتخاذ القرار

كار ذهنية، مـن المهـم أن   أن العمليات التي يتم بمقتضاها اتخاذ القرار تتكون من مفاهيم وأف -3

 .تحول من العمل الذهني إلى العمل المادي

عملية اتخاذ القرارات تتطلب وقتاً كافياً حتى يمكن إعطاء المشكلة موضع القرار التفكير الكافي  -4

 .والتقييم السليم قبل البت فيها
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 .ألساسيعلى متخذ القرار أال يخشى ما يترتب على اتخاذ القرار من تغيرات ألنها عمله ا -5

 .على متخذ القرار أن يتوقع بعض القرارات الخاطئة وأن يعمل على تصحيحها -6

كل قرار يتخذ يرتبط بسلسلة من االعمال مترتبة عليه، كما يجلب معه تغيرات في كثير مـن   -7

االنشطة، ولذا فإن على متخذ القرار ان يكون مستعداً لتعديله او إلغائه في ضوء األعمال واألنشطة 

 .ة عليهالمترتب

 

هو تنظـيم   ، بلن مفهوم صنع القرار ال يعني اتخاذ القرار فحسبأ) 1973درويش، (ويرى      

Organization و عمليةأProcess    سياسـية  –معقدة للغاية تتدخل فيها عوامل متعددة نفسـية– 

يحتمل كما تتضمن عناصر القيمة والحقيقة الظروف غير المحددة وهي التي . اجتماعية –اقتصادية 

توقعها في ذهن صانع القرارات، وهي االعتبارات التي اتخذها في ذهنه كأساس متوقع ومـن ثـم   

اتخذ القرار بناء عليها، ويتضح مما سبق ان هناك عوامل متعددة تؤثر فـي اتخـاذ القـرار مـن     

الضروري لمتخذ القرار مالحظتها، فقدرة الفرد على معرفة آراء العـاملين، واسـتخدام الطـرق    

لصحيحة في استشارة الخبراء، واستخدام الوسائل العلمية التخاذ القرار، وقدرته على االستفادة من ا

ن هـذه  أويالحـظ   .التقنية الحديثة في مجال اتخاذه، تؤثر تأثيراً فعاالً على النتيجة النهائية للقرار

رته من االستفادة من العوامل وغيرها تعتمد على قدرة الفرد على استخدام قدراته الخاصة، وعلى قد

  .لى القرار المناسبإالبيئة المحيطة به، وتسخير كل العوامل المتاحة من أجل الوصول 

  

    self-efficacy الذات فاعلية 3.1.2

   الذات فاعلية تعريف 1.3.1.2

 هذه وتنعكس بالغموض، تتسم مواقف في للسلوك عبر أدائه باندورا فاعلية الذات الفرد يعرف

الصعاب  ومواجهة المبذولة الجهود وكمية األداء، في المتضمنة لألنشطة الفرد على اختيار التوقعات

نها أفيعرفون فعالية الذات على ، )28: 2007الجاسر،(خرون آما شيرر وأ .السلوك وإنجاز

ا الشخص، والتي تقوم على الخبرة الماضية التي تؤثر همجموعة من التوقعات العامة التي يمتلك

فاعلية الذات هي فاعلية الذات لمهمة  نإف خرآبمعنى و ،ات النجاح في المواقف الجديدةعلى توقع

   .خرىألى مواقف إمحددة والتي تعمم 
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 المعرفيويؤكد باندورا على أن معتقدات الفرد عن فعاليته الذاتية تظهر من خالل اإلدراك       

كما تعكس هذه المعتقدات . ير المباشرة للقدرات الشخصية، والخبرات المتعددة سواء المباشرة أو غ

يقوم بها،  التيمعطيات البيئة من خالل األفعال، والوسائل التكيفية  فيقدرة المرشد على أن يتحكم 

مواجهة ضغوط الحياة وتقوم نظرية فاعلية الذات على أساس األحكام الصادرة من  فيوالثقة بالنفس 

وكيات معينة، والفعالية الذاتية ليست مجرد مشاعر عامة، الفرد عن قدرته على تحقيق أو القيام بسل

ولكنها تقويم من جانب الفرد لذاته عما يستطيع القيام به ومدى مثابرته، وللجهد الذى سيبذله، 

        ومرونته فى التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة، وتحديه للصعاب ومقاومته للفشل 

)Bandura, 1989 .(  

  

أن إدراك األفراد لفعاليتهم الذاتية يؤثر على أنواع ) Bandura, 1989(اندورا  ويضيف ب     

يضعونها فالذين لديهم إحساس مرتفع بالفعالية يضعون خططاً ناجحة، والذين يحكمون  التيالخطط 

على أنفسهم بعدم الفعالية أكثر ميالً للخطط الفاشلة واألداء الضعيف واإلخفاق المتكرر، ذلك أن 

  .للفعالية الذاتيتقوية اإلدراك  فياس المرتفع بالفعالية ينشئ أبنية معرفية ذات أثر فعال اإلحس

  

 التي العامة التوقعات من مجموعة" أنها على فاعلية الذات وآخرون، فيعرفون شيرر أما     

 دة،الجدي المواقف في النجاح توقعات على وتؤثر الماضية على الخبرة تقوم والتي الشخص، يمتلكها

 "أخرى مواقف إلى تعمم والتي محددة لمهمة الذات فاعلية هي العامة الذات فاعلية آخر فإن بمعنى

  ).28: 2007 الجاسر،(

 

 الدافعية، مستوى تحدد فاعلية الذات حول األشخاص معتقدات أن وبيك فيرون، سيرفون ويرى     

 مواجهة في فيها يصمدون التي لمدةوا في أعمالهم، يبذلونها التي المجهودات خالل من تنعكس كما

 على إصرارهم ويزيد مجهوداتهم تزيد الذات فاعلية في ثقة األفراد تزايدت كلما أنه كما العقبات،

 يقللون الذاتية مقدرتهم في شكوك لديهم الذين األفراد يواجه وعندما من عقبات، يقابلهم ما تخطي

   ).28: 2007 الجاسر،( ناجحة غير بطريقة المشكالت حل ويحاولون بل من مجهوداتهم
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 خالل في قدراته، الكامنة الفرد ثقة: "أنها على الذات فاعلية إلى) 2001 العدل، (وينظر     

 قواه في الفرد اعتقادات هي المألوفة، أو وغير الكثيرة المطالبة ذات المواقف أو الجديدة، المواقف

  . "للتفاؤل األخرى األسباب أو المصادر وك دونالسل تفسير في الكفاءة على التركيز مع الشخصية،

  

ثقة الشخص في قدراتـه علـى   : ن فاعلية الذات تعنيأ) 2007،28الجاسر، (ويرى كيرتش      

) 2007،28الجاسر،(يرى شيل وميرفي وبرنينج إنجاز السلوك، بعيداً عن شروط التعزيز، وأيضاً 

ل الفرد مع البيئة واستخدامه إلمكانيته المعرفية، ميكانزم ينشأ من خالل تفاع: هي ،ن فاعلية الذاتأ

ومهاراته االجتماعية والسلوكية الخاصة بالمهمة، وهي تعكس ثقة الفرد بنفسه وقدراته على النجاح 

ثقة الفرد الكامنـة فـي   : نهاألى فاعلية الذات على إ) 2001،131 العدل،(وينظر  .داء المهمةأفي 

و هي اعتقـادات  أو المواقف ذات المطالبة الكثيرة وغير المألوفة، أقدراته، خالل المواقف الجديدة، 

و األسـاليب  أالفرد في قواه الشخصية، مع التركيز على الكفاءة في تفسير السلوك دون المصـادر  

     .خرى للتفاؤلاأل

  

دراك الفرد لقدراته إساس أفاعلية الذات على ) 29-2007،28الجاسر، ( Vasilويعرف فسيل      

داء سلوك ما بنجاح والذي يستمد ويصاغ من خالل الخبرات االجتماعية، ويـذكر باونـدورا   أ على

Bandura عمال التي تتطلـب تحقيـق   نجاز بعض األإحكام االفراد على قدراتهم لتنظيم وأ: بأنها

حكـام فاعليـة الـذات    أن ألى إ Gist Mitchellويشير جيست وميتشل . داءنواع واضحة من األأ

نجاز مهمة محددة، كما تشمل الحكـم علـى   إفراد الشاملة على مدى قدرتهم على م األحكاأتتضمن 

التغيرات التي تطرأ على فاعلية الذات أثناء اكتساب الفرد للمعلومات والقيام بالتجارب، باإلضـافة  

الجاسر، ( ويعرف هالينان ودانا هير .لى العوامل الدافعية التي تحرك سلوك الفرد بطريقة مباشرةإ

داء في مجاالت معينة، وعلى فراد في قدراتهم على األفاعلية الذات بأنها اعتقادات األ) 2007،29

لى اعتقـادات  إن فاعلية الذات تشير أ Banduraويذكر باندورا  .نجاز السلوكإهداف، واأل تحقيق

معه شـنك  ويتفق  .عمال الالزمة إلنتاج مهمة معينةنجاز مجموعة من األإالفرد في قدراته لتنظيم و

Schunk )1995(،  مهمـة   ازلى اعتقادات الفرد في قدرته إلنجإن فاعلية الذات تشير أحيث يرى

  .معينة
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  لباندورا الذات فاعلية نظرية 2.3.1.2

 فاعلية نظرية بأن االجتماعية، المعرفية النظرية: واألداء التفكير أسس باندورا في كتابة يشير     

 التـي   SCOOAL COGNITIVE THEORYاالجتماعيـة   معرفيةال النظرية من الذات اشتقت

 السـلوك،  بين خالل المقابلة من يفسر أن يمكن اإلنساني األداء بأن فيها أكد والتي أسسها، وضع

وتعتبر فاعلية الذات أحد محددات التعلم المهمـة  . والبيئية والشخصية، المعرفية، العوامل ومختلف

م ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط، ولكن أيضاً بالحكم علـى مـا   والتي تعبر عن مجموعة من األحكا

يستطيع إنجازه، وأنها نتاج للمقدرة الشخصية، وتمثل مرآة معرفية للفرد تشعره بقدرته على التحكم 

  .Bandura, 1983: 464)(في البيئة 

 

  :رفية االجتماعيةوفيما يلي االفتراضات النظرية والمحددات المنهجية التي تقوم عليها النظرية المع

فراد القدرة على عمل الرموز والتي تسمح بإنشاء نماذج داخلية للتحقق من فاعلية يمتلك األ .1

فعال واالختبـار الفرضـي لهـذه    التجارب قبل القيام بها، وتطوير مجموعة مبتكرة من األ

رب فكار المعقـدة وتجـا  فعال من خالل التنبؤ بالنتائج واالتصال بين األالمجموعة من األ

 .خريناآل

نها موجهه عن طريق القدرة على التفكيـر  أنواع السلوك ذات هدف معين، كما أن معظم أ .2

 .و التوقع وهي تعتمد بشكل كبير على القدرة على عمل الرموزأالمستقبلي، كالتنبؤ 

فراد القدرة على التأمل الذاتي، والقدرة على تحليل وتقييم األفكار والخبرات الذاتية يمتلك األ .3

 .هذه القدرات تتيح التحكم الذاتي في كل من األفكار والسلوكو

يمتلك األفراد القدرة على التنظيم الذاتي، عن طريق التأثير علـى الـتحكم المباشـر فـي      .4

سلوكهم، وعن طريق اختيار أو تغيير الظروف البيئية، والتي بدورها تؤثر على السـلوك،  

على هذه المعايير،  ومون بتقييم سلوكهم بناءكما يضع األفراد معايير شخصية لسلوكهم، ويق

 .وبالتالي يمكنهم بناء حافز ذاتي يدفع ويرشد السلوك

يتعلم األفراد عن طريق مالحظة سلوك اآلخرين ونتائجها، والتعلم عن طريـق المحاولـة    .5

والخطأ، ويسمح باالكتساب السريع للمهارات المعقدة، والتي ليس من الممكن اكتسابها فقط 

 .ريق الممارسةعن ط
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القدرة على عمل الرموز، التفكير المستقبلي، والتأمل الـذاتي،  (ن كل من القدرات السابقة أ .6

العصبية المعقدة، حيث  –بنية النفسية هي نتيجة تطور الميكانيزمات واأل) والتعلم بالمالحظة

 .الزمةتتفاعل كل من القوى النفسية والتجريبية لتحديد السلوك ولتزويده بالمرونة ال

، )معرفية، وانفعالية، وبيولوجيـة ( تتفاعل كل من االحداث البيئية والعوامل الذاتية الداخلية .7

وسلوكياً إلى األحداث البيئية،  والسلوك بطريقة متبادلة، فاألفراد يستجيبون معرفياً وانفعالياً

يؤثر ليس  بدوره ومن خالل القدرات المعرفية يمارسون التحكم على سلوكهم الذاتي، والذي

فقط على البيئة ولكن أيضاً على الحاالت المعرفية واالنفعالية والبيولوجية، ويعتبـر مبـدأ   

من أهم افتراضـات النظريـة المعرفيـة     Reciprocal Determinismالحتمية المتبادلة 

ن هذه المؤثرات ذات أبالرغم من ، ومبدأ الحتمية المتبادلة) 1(يوضح الشكل و. االجتماعية

تبادلي إال أنها ليست بالضرورة تحدث في وقت متزامن، أو أنها ذات قوة متكافئـة   تفاعل

وتهتم نظرية الفاعلية الذاتية بشكل رئيس بدور العوامل المعرفية والذاتية في نموذج الحتمية 

المتبادلة، التابع للنظرية المعرفية االجتماعية، ذلك فيما يتعلق بتأثير المعرفة على االنفعـال  

لوك وتأثير كل من السلوك واالنفعال واألحداث البيئية على المعرفة، وتؤكـد نظريـة   والس

الفاعلية الذاتية الى معتقدات الفرد في قدرته على ممارسة التحكم في االحداث التي تـؤثر  

على حياته، ففاعلية الذات ال تهتم فقط بالمهارات التي يمتلكها الفرد وإنما كذلك بما يستطيع 

فراد يقوموا بمعالجة وتقدير ودمج ن األأه بالمهارات التي يمتلكها، ويرى باندورا الفرد عمل

مصادر المعلومات المتنوعة المتعلقة بقدراتهم، وتنظيم سلوكهم االختياري، وتحديد الجهـد  

 .المبذول الالزم لهذه القدرات

  

واالختيـار المحـدد لألهـداف،     وبالتالي تمتلك التوقعات المتعلقة بالفاعلية الذاتية القدرات الخالقة،

ـ    ة واألحداث ذات األهداف الموجهة، والجهد المبذول لتحقيق األهداف، واإلصـرار علـى مواجه

  .الصعوبات، والخبرات االنفعالية
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  )1( شكل رقم                                           

  ادلةمبدأ الحتمية المتب                                        

  الفرد                                           

  

  

  البيئة السلوك                                                           

  )2007،31 الجاسر،(

 

  

  توقعات فاعلية الذات 3.3.1.2

وجود نوعين من التوقعـات يرتبطـان   ) 32-2007،31 الجاسر،(Bandura يؤكد باندورا      

التوقعات الخاصـة بفاعليـة   : وهما ،ية فاعلية الذات ولكل منهما تأثيراته القوية على السلوكبنظر

يتعلق بالتوقعات المرتبطة بفاعلية الـذات  ، فأما النوع األول وهو الذات، والتوقعات المتعلقة بالنتائج

ن تسـاعد  أيمكنهـا  تتعلق بإدراك الفرد بقدرته على القيام بأداء سلوك محدد، وهذه التوقعات : فإنها

على تمكن الفرد من تحديد ما إذا كان قادراً على القيام بسلوك معين ام ال في مهمة معينة، وتحـدد  

مقدار الجهد المطلوب منه للقيام بهذا السلوك، وأن يحدد إلى أي حد يمكن لسلوكه أن يتغلب علـى  

  .العوائق الموجودة في هذه المهمة

  

لتوقعات الخاصة بالنتائج فيعني االعتقاد بأن النتائج يمكن أن تنتج مـن  ا: أما النوع الثاني وهو     

االنخراط في سلوك محدد، وتظهر العالقة بوضوح بين توقعات النتائج وتحديد السـلوك المناسـب   

بمهمة معينة، في حين أن التوقعات الخاصة بفاعلية الذات مرتبطة بشكل واضح بالتنبؤ بأفعال للقيام 

  .ليةالفرد المستقب
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التوقعات وتأخذ توقعات النتائج ثالثة أشكال، حيث تعمل التوقعات اإليجابية كبواعث في حين تعمل 

  :السلبية كعوائق كالتالي

اآلثار البدنية والسلبية التي ترافق السلوك، وتتضمن الخبرات الحسية السارة، واأللـم، وعـدم    -1

 .الراحة الجسدية

فاآلثار اإليجابية تشمل التفاعل االجتماعي مع اآلخـرين،  : ابيةاآلثار االجتماعية السلبية واإليج -2

كتعبيرات االنتباه، والموافقة، والتقدير االجتماعي والتعويض المادي ومنح  السلطة، أما اآلثار 

السلبية فهي تشمل عدم االهتمام، وعدم الموافقة، والرفض االجتماعي، والنقد، والحرمان مـن  

 .المزايا وإيقاع العقوبات

فتوقع التقدير االجتماعي، واإلطراء، : ردود الفعل اإليجابية والسلبية للتقييم الذاتي لسلوك الفرد -3

والتكريم، والرضا الشخصي يؤدي إلي أداء متفوق في حين أن توقع خيبـة أمـل اآلخـرين،    

  .وفقدان الدعم، ونقد الذات يقدم مستوى ضعيف من األداء

  

  أبعاد فاعلية الذات 4.3.1.2

ثالثة أبعاد تتغير ) 32،33، 2007 ،الجاسر(هي ماخوذة من دراسة كما  Bandura باندورا حدد 

    :هي ،فاعلية الذات تبعاً لها

 :Magnitude  قدر الفاعلية - 1

وهو يختلف تبعاً لطبيعة أو صعوبة الموقف، ويتضح قدر الفاعلية بصورة أكبر عندما تكون المهام 

بين األفراد في توقعات الفاعلية، ويمكن تحديده بالمهام  تالفاتواالخمرتبة، وفقاً لمستوى الصعوبة 

  .داء شاق في معظمهاأالبسيطة المتشابهة، ومتوسطة الصعوبة، ولكنها تتطلب مستوى 

ن طبيعة التحديات التي تواجه الفاعلية الشخصية يمكـن  أفي هذا الصدد  Banduraويذكر باندورا 

وى اإلتقان، وبذل الجهد، والدقـة، واإلنتاجيـة، والتهديـد،    مست: الحكم عليها بمختلف الوسائل مثل

ن فرداً ما يمكن أن ينجـز  أوالتنظيم الذاتي المطلوب، فمن خالل التنظيم الذاتي فإن القضية لم تعد 

ن فرداً ما لديه الفاعلية لينجز بنفسه وبطريقة منظمـة،  أعمالً معيناً عن طريق الصدفة، ولكن هي 

  .حاالت العدول عن األداء من خالل مواجهة مختلف
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 :GENERALITYالعمومية  - 2

توقعات الفاعلية إلى مواقف مشابهة، فاألفراد غالباً ما يعممون إحساسهم بالفاعلية  انتقالوتعني      

  .في المواقف المشابهة للمواقف التي يتعرضون لها

االت األنشطة المتسعة أن العمومية تحدد من خالل مجBandura  باندوراوفي هذا الصدد يذكر     

درجة تشـابه األنشـطة،   : عدد من األبعاد مثل باختالففي مقابل المجاالت المحددة، وأنها تختلف 

والطرق التي تعبر بها عن اإلمكانات أو القدرات السلوكية، والمعرفية، والوجدانية، ومـن خـالل   

  .جهالتفسيرات الوصفية للمواقف، وخصائص الشخص المتعلقة بالسلوك المو

  

 :STRENGTHالقوة  - 3

ن الفرد أأنها تتحدد في ضوء خبرة الفرد ومدى مالئمتها للموقف، وBandura  باندوراويذكر     

الذي يمتلك توقعات مرتفعة يمكنه المثابرة في العمل، بذل جهد أكثر في مواجهة الخبرات الشـاقة،  

  .متها للموقفءد ومدى مالن قوة توقعات فاعلية الذات تتحدد في ضوء خبرة الفرأويؤكد على 

ن قوة الشعور بالفاعلية الشخصية تعبر عـن المثـابرة العاليـة    أويؤكد باندورا في هذا الصدد     

والقدرة المرتفعة التي تمكن من اختيار األنشطة التي سوف تؤدي بنجاح، كما يذكر أيضاً أنه فـي  

تهم في أنهم يمكنهم أداء النشاط بشكل حالة التنظيم الذاتي للفاعلية فإن الناس سوف يحكمون على ثق

  .منظم في خالل فترات زمنية محددة

  

  مصادر فاعلية الذات 5.3.1.2

  :لفاعلية الذات أربعة مصادر، هي

 :PERFORMANCE ACCOMPLISHMENT األدائيةاإلنجازات  - 1

 الجاسـر، (Bandura  بانـدورا ويـذكر   .ويقصد بها التجارب والخبرات التي يقوم بها الفرد    

أن هذا المصدر له تأثير خاص، ألنه يعتمد أساساً على الخبرات التـي يمتلكهـا   ) 2007،33-36

الفرد فالنجاح عادة يرفع توقعات الفاعلية، وبينما اإلخفاق المتكرر يخفضها، وبعد أن يـتم تحقيـق   

ـ     ا فاعلية ذاتية مرتفعة من خالل النجاحات المتكررة فإن األثر السلبي للفشـل العـارض عـادة م

بة يمكن أن ترفع ون اإلخفاقات العارضة التي يتم التغلب عليها من خالل الجهود الدؤإتتناقض، بل 
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الدافعية الذاتية، ويمكن لفاعلية الذات ان تعمم الى مواقف اخرى سبق وان كان االداء فيها ضعيف 

  .النعدام لفاعلية الذاتية

  

نجـازات األدائيـة   اتية لألفراد من خالل اإلن تغير الفاعلية الذأBandura  باندوراويضيف       

دراك المسبق للقدرات الذاتية، وصعوبة المهمة المدركة، ومقدار الجهـد المبـذول،   اإل: يعتمد على

وحجم المساعدات الخارجية، والظروف التي تحيط بعملية األداء، والتوقيـت الزمنـي للنجاحـات    

شعور بالفاعلية فإنها تقلل من الشعور، واألسلوب واإلخفاقات بمعنى أن اإلخفاقات إذا حدثت قبل ال

  .الذي يتم به تنظيم وبناء الخبرات معرفياً في الذاكرة

 

نجـازاتهم  إفراد يعتمدون علـى  ن األأنه بالرغم من أ Lloyd Williamsوترى لويد ويليامز      

، كمهارات الحكـم  دائية للحكم على فاعليتهم الذاتية، فإنهم يستخدمون مصادر أخرى للمعلوماتاأل

الذاتي، والتي تختلف عادة عن اإلنجازات السابقة، وعندما يقع هذا التناقض تصبح فاعليـة الـذات   

  .أفضل منبع لإلنجازات المستقبلية

  

 :VICARIOUS EXPERIENCEالخبرات البديلة  - 2

 باندوراوهي تعني الخبرات غير المباشرة، كالمعلومات التي تصدر من اآلخرين، ويرى      

Bandura ساس للمعلومات فيما يتعلق بمستوى أفراد ال يتقون في نموذج الخبرة كمصدر أن األ

ن الكثير من التوقعات تشتق من الخبرات البديلة، ورؤية أداء اآلخرين إفاعلية الذات، ولذلك ف

ي ن تنتج توقعات مرتفعة عن طريق المالحظة والرغبة فألألنشطة الصعبة ويمكن للخبرات البديلة 

ويضيف باندورا أن تقدير فاعلية  .التقدم، والمثابرة ومقارنة القدرات الذاتية بالنسبة لقدرات اآلخرين

اآلخرين يؤدون بنجاح، وبالرغم من ضعف المكونات و رؤية أالذات يتأثر جزئياً بالخبرات البديلة، 

لومات حول فاعلية ن تنقل معأالمدركة في مالحظة اآلخرين فإن عرض النماذج المشابهة يمكنها 

  .الذات والتنبؤ باألحداث البيئية

  

ن نظرية المقارنة االجتماعية نشأت لتفسير التقييم الذاتي للقـدرة  أ  Bandoraويضيف باندورا    

في ظل غياب محك محايد، فهناك العديد من العمليات التي من خاللها تؤثر الخبرات البديلة علـى  
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من هذه العمليات المقارنة االجتماعية، فأداء اآلخـرين المشـابه ألداء   التقييم الذاتي لفاعلية الذات و

فراد ألدائهم تحـت ظـروف   ن مراقبة األأالفرد يشكل مصدراً مهماً للحكم على القدرة الذاتية، كما 

لى نتائج ناجحة يوضح بطريقة مباشرة حدود قدرات، الفرد وهذا ما يطلق عليه إمعينة والذي يؤدي 

  .Self-Modelingمحاكاة الذات 

  

  :)40-37: 2007الجاسر ،( هي ،ربع عمليات فرعيةأوالتعلم بالمالحظة تتحكم فيه 

فهي تحدد المالحظة االنتقائية في ضوء النمذجة، وهي المعلومات المستخلصـة  : عملية االنتباه -1

من األحداث المشاهدة، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على اكتشاف وفحص النماذج في 

لبيئة االجتماعية والرمزية، ومنها العمليات المعرفية، والتصورات السابقة، وقـيم المالحـظ،   ا

والتكافؤ الفعال، الجاذبية، والقيم واالنشطة المالحظة، ومع ذلك فإن األفراد ال يتأثرون كثيـراً  

 .باألنشطة التي يتم نسيانها

ق باألحداث، ليعاد تمثيلها في الـذاكرة  وتقوم بتحويل وبناء المعلومات التي تتعل: عملية الذاكرة -2

على هيئة قواعد وتصورات، وتتولى التصورات السلوكية إنتاج القواعد التي تعمل على بنـاء  

لـى  إاألحداث المناسبة للظروف المتغيرة، وقد تؤدي التصورات المسبقة والحالـة االنفعاليـة   

لـى  إمسبقة والحالـة االنفعاليـة   األحداث المناسبة للظروف المتغيرة، وقد تؤدي التصورات ال

 .استحضار تأثيرات متحيزة على األنشطة التي يقوم بها الفرد

يعادل السلوك عادة في ضوء المعلومات المقارنة بـالنموذج التصـوري   : نتاج السلوكإعملية  -3

لإلنجاز، فهناك ارتباط بين الفعل والتصورات المسبقة، وكلما امتلك الفرد العديد من المهارات 

 .فرعية كلما كان من السهل استخدام هذه النماذج التصورية إلنتاج سلوك جيدال

فراد ال يقومـون  تفرق النظرية المعرفية االجتماعية بين التعلم واألداء ألن األ: العملية الدافعية -4

 ،نواع من الـدوافع المحفـزة  أداء السلوك الناتج عن المالحظة بثالثة أبكل ما تعلموه، ويتأثر 

داء السـلوك  ألى إتائج المباشرة، والخبرات البديلة، واالنتاج الذاتي، فاألفراد يميلون الن: وهي

ن نجاح اآلخرين ألى نتائج قيمة مباشرة وليس العكس، حيث إذا كان يؤدي إالناتج عن النمذجة 

ذ إيعطي الفرد دفعة للقيام بسلوك مماثل، بينما اإلخفاق والسلوكيات ذات العواقـب الوخيمـة،   

 . حساس باألهميةنشطة التي تحقق الرضا الشخصي، وتعطي اإللى  األإالفرد  يسعى
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فراد لنماذج، فالنمـاذج  ن تأثير الخبرات البديلة على فاعلية الذات ال يتضمن فقط تعرض األإ     

تعمل من خالل شبكة معقدة من العمليات المعرفية، والنظرية المعرفية االجتماعيـة تـوفر إطـاراً    

نتاج السلوك، والدافعية لتعزيز الفاعلية إيفية استخدام كل من عمليات االنتباه، والذاكرة، وتصورياً لك

خرى يمكن للخبرات البديلة بموجبها التأثير على أوهناك طريقة  .الذاتية، عن طريق الخبرات البديلة

نجـازات  إارن، فرؤية التقييم الذاتي للفاعلية، وهي الحاالت االنفعالية المستثارة من تقييم الذات المق

و االخفاق الناتج عن أو تحبط المالحظين، اعتماداً على تصور النجاح أخرين المشابهة قد تسعد اآل

لى انتقاص الذات واليأس، بينما تؤدي إالمقارنة االجتماعية، والمقارنة التنافسية بأداء متفوق تؤدي 

فراد الذين يشعرون يجابي، واألإقاص الذاتي لى انتإفراد لهم نفس القدر من الموهبة أالمقارنة بأداء 

  .مان يتجنبون المقارنات االجتماعية التي تحمل تهديداً كامناً إلحساسهم بتقدير الذاتبعدم األ

: اإلقناع اللفظي يعني Banduraباندورا ويذكر  :VERBAL PERSUASIONاإلقناع اللفظي  -5

لى إو معلومات تأتي أبها من قبل الفرد، الحديث الذي يتعلق بخبرات معينة لآلخرين، واإلقناع 

داء الفعل، ويؤثر علـى  الفرد لفظياً عن طريق اآلخرين فيما قد يكسبه نوعاً من التغريب في األ

ن اإلقناع االجتماعي له دور مهـم فـي تقـديم    أثناء محاوالته ألداء المهمة، وأسلوك الشخص 

الجماعي وحده يملك حدوداً معينة لخلـق  ن اإلقناع أوبالرغم من  .االحساس بالفاعلية الشخصية

داء ن يساهم في النجاحات التـي تـتم مـن خـالل األ    أحس ثابت بالفاعلية الذاتية لكنه يمكن 

نهم يمتلكون القـدرات للتغلـب علـى    أالتصحيحي، فاألفراد الذين يتلقون اإلقناع االجتماعي ب

كثر من أن يبذلوا جهداً عظيماً أون المواقف الصعبة ويتلقون المساعدة للقيام بأداء نجاح يستطيع

قناع اللفظي وحده دون تهيئة الظروف ومع ذلك فإن وجود اإل .ولئك الذين يتلقون المساعدة فقطأ

المالئمة لألداء الفعال يؤدي غالباً الى الفشل الذي يضعف الثقة بالمقنع ويقوض الفاعلية الذاتية 

عالقة تفاعلية وفي نفس الوقت مستقلة آلثار االقناع وبالتالي فإن هناك  ،المدركة للمتلقي لإلقناع

 .اللفظي على فاعلية ذاته

االستثارة االنفعالية تظهـر فـي المواقـف     أن Banduraباندورا يذكر  :االستشارة االنفعالية -6

الصعبة بصفة عامة والتي تتطلب مجهوداً كبيراً وتعتمد على الموقف وتقييم معلومات القـدرة  

ساس لمعلومات فاعليـة الـذات وتـؤثر عليهـا،     أاءة الشخصية، وهي مصدر فيما يتعلق بالكف

واالشخاص يعتمدون جزئياً على االستثارة الفسيولوجية في الحكـم علـى فـاعليتهم، فـالقلق     

داء، كمـا  واالجهاد يؤثران على فاعلية الذات واالستثارة االنفعالية المرتفعة عادة ما تضعف األ
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لى ذلك فهناك متغير مهم يعتبـر  إالية بواسطة النمذجة، وباإلضافة يمكن خفض االستثارة االنفع

 .وهو ظروف الموقف نفسه ،كثر تأثيراً في رفع فاعلية الذاتأ

  

ن معظم الناس تعلموا الحكم على ذواتهـم، مـن   أفي هذا الصدد ) 1986 ،عبد الحميد( ويذكر     

لذين يخبرون خوفاً شديداً أو قلقاً حاداً يغلب خالل تنفيذ العمل معين في ضوء االستثارة االنفعالية، فا

  :هي ،ن معلومات االستثارة ترتبط بعدة متغيراتأن تكون فاعليتهم منخفضة، وأ

 .داءفاالستثارة االنفعالية ترتبط في بعض المواقف بتزايد األ: مستوى االستثارة -1

فإن هذا الخوف  ،ر واقعيمأن الخوف أفإذا عرف الفرد : الدافعية المدركة لالستثارة االنفعالية -2

لـى  إقد يرفع فاعلية الشخص، ولكن عندما يكون خوفاً مرضياً فإن االستثارة االنفعالية عندئذ تميل 

 .خفض الفاعلية

ن تعطـل  أويغلـب   ،ن االستثارة االنفعالية قد تيسر النجاح لألعمال البسـيطة إ: طبيعة العمل -3

 .نشطة المعقدةاأل

 

  آثار فاعلية الذات 6.3.1.2

ن فاعلية الذات يظهر تأثيرها جلياً من خالل ألى إ )2007 الجاسر،( Banduraباندورا شار ألقد  

وفيمـا   .العملية المعرفية، والدافعية والوجدانية، وعملية اختيار السلوك :هي ،ساسيةأربعة عمليات أ

  :، وهيربعةيلي عرض ألثر فاعلية الذات في تلك العمليات األ

 : COGNITIVE PRCESSالعملية المعرفية - 1

معتقدات فاعلية الذات تؤثر على العملية المعرفية من خـالل مفهـوم    نأ Banduraباندورا وجد 

فراد بقدرتهم على السيطرة على البيئة، ففيما يتعلق بمفهوم القدرة القدرة، ومن خالل مدى اعتقاد األ

ن  أاد لقدراتهم، فالبعض يـرى  فريتمثل دور معتقدات فاعلية الذات في التأثير على كيفية تأويل األ

داء الفاشـل  نها موروثة، ومن الخطأ االرتقاء بالقدرات الذاتية، وبالتالي فـإن األ أسس أالقدرة على 

  .يحمل تهديداً لهم ولذكائهم على حساب خوضهم تجارب قد توسع من معارفهم ومؤهالتهم

لـى  إدى ذلك أداء كلما قيد األنه كلما زاد مستوى تعأ )Berry, 1987(وفي هذا الشأن يذكر بيري 

داء الذاكرة عـن طريـق   أداء الذاكرة، وبالتالي تساهم معتقدات الفاعلية الذاتية في تحسين أارتفاع 
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دائهم باآلخرين، وعن طريق التغذية أفراد بشكل عام يقيمون قدراتهم عن طريق مقارنة األ، فداءاأل

  .الراجعة

  

فهناك مظهران  ،اد بقدرتهم على ممارسة السيطرة على البيئةفرما فيما يتعلق بمدى اعتقاد األأ     

درجة وقوة الفاعلية الذاتية إلحداث التغيـر، عـن طريـق الجهـد المسـتمر       الهذه السيطرة، هم

واالستخدام االبداعي للقدرات والمصادر، وتعديل البيئة فاألفراد الذين تسيطر عليهم الشكوك الذاتية 

ن كانت إالمواقف التي يمرون بها ويقومون بتغيير طفيف في بيئتهم و يتوقعون فشل جهودهم لتعديل

ن من يمتلكون اعتقاداً راسخاً في فاعليتهم الذاتية عن أمليئة بالكثير من الفرص المحتملة، في حين 

ن كانت البيئة مليئة أبداع والمثابرة يتوصلون الى طريقة لممارسة السيطرة على بيئتهم، وطريق اإل

هدافاً مليئة بالتحدي، ويستخدمون التفكير أمحدودة والعديد من العوائق، ويضعون ألنفسهم بالفرص ال

  .التحليلي

  

دائهم الماضي للحكم على فاعليتهم، ولتحديد مسـتوى طمـوحهم،   أفراد على ومبدئياً يعتمد األ     

هذا في حد ذاته ولكن عن طريق المزيد من التجارب يبادرون بوضع خطة ذاتية لفاعليتهم الذاتية، و

  .داء بشكل جيد عن طريق معتقداتهم في فاعليتهم الذاتيةيعزز األ

  

ن معتقدات فاعلية الذات تؤثر على العملية المعرفية مـن خـالل   أ Madduxويرى مادوكس      

  :التأثير على

 هدافاً طموحـة، أفراد ألنفسهم، فالذين يمتلكون فاعلية مرتفعة يضعون هداف التي يضعها األاأل -1

نجازات، بعكس الذين لديهم ضعف في معتقداتهم فيمـا يتعلـق   ويهدفون لتحقيق العديد من اإل

 .بقدراتهم

 .هدافجل تحقيق األأفراد، من الخطط واالستراتيجيات التي يضعها األ -2

 .التنبؤ بالسلوك المناسب، والتأثير على األحداث -3

كثر كفاءة في حـل  المشـكالت،   أالقدرة على حل المشكالت، فاألفراد ذوو الفاعلية المرتفعة  -4

 .اتخاذ القراراتو
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 : MOTIVATIONAL PROCESSالعملية الدافعية - 2

فراد لفاعلية الذات تساهم في تحديد مستوياتهم الدافعيـة،  ن اعتقادات األألى إشار باندورا ألقد      

بي، ونظرية توقع نظرية العزو السب: وهي ،نواع من النظريات المفسرة للدوافع العقليةأوهناك ثالثة 

وتقوم فاعلية الذات بدور مهم في التأثير على الدوافع العقلية في  .النتائج، ونظرية األهداف المدركة

ن األفراد مرتفعي الفاعلية يعزون فشلهم إلى الجهد أكل منها، فنظرية العزو السببي تقوم على مبدأ 

األفراد منخفضو الفاعلية يعـزون سـبب    لى الظروف الموقفية غير المالئمة، بينماإغير الكافي أو 

فعـال  داء وردود األلى انخفاض في قدراتهم، فالعزو السببي يؤثر على كل من الدافعية، واألإفشلهم 

كمـا هـو   و .ن سلوكاً محدداً سوف يعطي نتيجة معينة بخصائص معينةأالفعالة، عن طريق توقع 

شـخاص  ه النتيجة المرغوبة، ولكـن األ لى هذإفهنالك الكثير من الخيارات التي توصل  ،معروف

نهم يحكمون منخفضي الفاعلية ال يستطيعون التوصل إليها، وال يناضلون من أجل تحقيق هدف ما أل

هـداف  ن األألـى  إتشير الداللـة   ،هداف المدركةوفيما يتعلق بنظرية األ .نفسهم بعدم الكفاءةأعلى 

كثـر مـن   أهداف بالتأثير الشخصي وتتأثر األ الواضحة والمتضمنة تحديات تعزز العملية الدافعية،

  .فعالتأثيرها بتنظيم الدوافع واأل

  

هداف ن الدوافع القائمة على األأ) Bandura &Cetvone, 1986(ويذكر باندورا وسيرفون       

داء، وفاعليـة  الرضا وعدم الرضا الشخصي عن األ: وهي ،نواع من التأثير الشخصيأتتأثر بثالثة 

ففاعليـة الـذات تحـدد     .هداف بناء على التقديم الشخصيعادة تعديل األإو ،ة للهدفالذات المدرك

و حلها، ودرجة إصرار أفراد ألنفسهم، وكمية الجهد المبذول في مواجهتها هداف التي يضعها األاأل

فراد ومثابرتهم عند مواجهة تلك المشكالت، فاألشخاص مرتفعو الفاعلية يبذلون جهداً عظيماً عند األ

  .تحدياتشلهم لمواجهة الف

  

  :AFFECIVE PROCESSالعملية الوجدانية  - 3

فراد في مواقف تؤثر اعتقادات فاعلية الذات في كم الضغوط واالحباطات التي يتعرض لها األ     

حساس المنخفض بفاعلية الـذات  فراد ذوي اإلن األأالتهديد، كما يؤثر على مستوى الدافعية، حيث 

لـى زيـادة   إن المهام تفوق قدراتهم وسوف يؤدي ذلك بـدوره  أيعتقدون  فهمكثر عرضة للقلق، أ

كثـر عرضـة   أنهم أنجاز تلك المهمة كما إمستوى القلق، العتقادهم بأنه ليس لديهم  المقدرة على 
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حساسهم المنخفض بفاعليتهم االجتماعية، وعدم قدرتهم إلالكتئاب، بسبب طموحاتهم غير المنجزة، و

دراك فاعلية الذات المرتفعة تنظـيم  إي تحقق الرضا الشخصي، في حين يتيح مور التنجاز األإعلى 

الشعور بالقلق والسلوك االنسحابي من المهام الصعبة، عن طريق التنبؤ بالسلوك المناسب في موقف 

  .ما

 :SELECTION PROCESSعملية اختيار السلوك  - 4

عمـال  فراد لألنشطة واألن اختيار األإتؤثر فاعلية الذات على عملية انتقاء السلوك، ومن هنا ف     

التي يقبلون عليها مرهون بما يتوفر لديهم من اعتقادات ذاتية في قدرتهم على تحقيق النجـاح فـي   

جمال نتائج الدراسات فيما يختص بالعالقة بين فاعلية الذات واختيار إعمل محدد دون غيره، ويمكن 

حساس بانخفاض مستوى الفاعلية الذاتية، ينسـحبون  إم فراد الذين لديهاأل: السلوك على النحو التالي

نها تشكل تهديداً شخصياً لهم، حيث يتراخون فـي بـذل الجهـد    أمن المهام الصعبة التي يشعرون 

حساس المرتفـع بفاعليتـه يعـزز    ويستسلمون سريعاً عند مواجهة المصاعب، وفي المقابل فإن اإل

الثقة العالية في قدراتهم يرون صـعوبات كتحـدي   نجاز الشخصي بطرق مختلفة، فاألفراد ذوو اإل

نهم يرفعون ويعززون من جهدهم في مواجهـة  أيجب التغلب عليه، وليس كتهديد يجب تجنبه، كما 

 .نهم يتخلصون سريعاً من آثار الفشلألى إالمصاعب، باإلضافة 

  

  social supportاالجتماعية  المساندة 4.1.2

 بها المقاييس المرتبطة معظم أن إال االجتماعية بالمساندة الخاصة مالمفاهي تعدد من الرغم على      

 أو التوجه أو التشجيع في أشكال تتمثل التي للفرد المعنوية أو المادية المساعدات إلى تقديم تشير

 هذه التعريفات وتباينت االجتماعية المساندة لمفهوم تعريفات والباحثون المنظرون وقد قدم .المشورة

 األشخاص بين االجتماعية المتبادلة العالقات على البعض ركز فقد والنوعية، العمومية حيث من

 المساندة، جوهر تمثل العالقات باعتبارها هذه في محددة جوانب على اآلخر البعض وركز

 الفرد بها يقوم التي واألفعال السلوكيات أو بالمعارف والمعلومات اإلمداد أو الوجدانية كالمشاركة

 مفهوم جذور ترجع وربما. المادية المساهمات وكذلك األزمات في مواقف اآلخرين مساعدة بهدف

 اهتماماتهم بالعالقات إطار في المفهوم هذا تناولوا حيث االجتماع، علماء إلى المساندة االجتماعية

 الحقيقية البداية يعتبر ، والذيNetworkاالجتماعية  العالقات شبكة مفهوم قدموا عندما االجتماعية،

  ).2000علي، (االجتماعية  المساندة مصطلح لظهور
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بأنها ) 1994الشناوي وعبد الرحمن، (كما يعرف الشناوي وعبد الرحمن المساندة االجتماعية      

. تلك العالقات القائمة بين الفرد وآخرين والتي يدركها على أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها

أن هناك ثالثة معـاني أو مفـاهيم للمسـاندة     )2001رضوان وهريدي، (  Barreraويرى باريرا

  :االجتماعية، هي

 Social Embeddedness: الغمر االجتماعي -1

وفقاً لهذا المفهوم فإن المساندة االجتماعية تشير إلى العالقات أو الروابط االجتماعية التـي يقيمهـا   

 .عيةاألفراد مع اآلخرين ذوي االهمية في بيئتهم االجتما

ينظر إلى المساندة االجتماعيـة   perceived social support: المساندة االجتماعية المدركة -2

 .وفقاً لهذا المعنى باعتبارها تقويماً معرفياً للعالقات الثابتة مع اآلخرين

 Exacted Support: المساندة الفعلية -3

ال التي يؤديها اآلخـرون بهـدف   ويشير هذا المفهوم إلى المساندة االجتماعية باعتبارها تلك األفع

  .مساعدة شخص معين
 

  أبعاد المساندة االجتماعية 1.4.1.2

إلى مراجعة األنساق التصنيفية للمساندة تكشف عن ) 2001 رضوان وهريدي،(تشير كاترونا      

درجة عالية من االتفاق بين المؤلفين، على الرغم من اختالف المصـطلحات التـي يسـتخدمونها،    

  :بعاد اساسية للمساندة تظهر في معظم هذه النماذج وهيأن هناك خمسة أى لإوتخلص 

 .وتبدو في إظهار الشعور بالراحة: المساندة الوجدانية -1

 .لى مساندة شبكة العالقات االجتماعية كالعضوية في جماعةإويشير : التكامل االجتماعي -2

 .الذات من خالل دعم الشعور بالكفاءة الشخصية وتقدير: مساندة التقدير -3

 .و أشياء عينيةأكما تتمثل في تقديم خدمات : المساعدة المادية -4

 .مثل التوجيه وإعطاء النصيحة: المساعدة المعرفية -5
 

  أنماط السلوكيات للمساندة االجتماعية 2.4.1.2

نمـاط مـن السـلوكيات للمسـاندة     أأربعة ) 2001رضوان وهريدي، ( Houseيحدد هاوس     

 :االجتماعية، هي

 Empathyكالتعاطف : دة الوجدانيةالمسان  - أ
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 .و مهمة صغيرةأداء عمل أكالمساعدة في : جرائيةو اإلأدائية المساندة األ  - ب

 .و المساعدة في حل مشكلةأو مهارة أـو تعليم أعطاء معلومات إمثل : المساندة المعرفية  -  ج

  .دائهأوتتمثل في إعطاء الشخص معلومات تساعده على تقويم : المساندة التقويمية -د

  .ربعة للمساندة ترتبط بعضها ببعضنماط األوهذه األ

  

  االجتماعية المساندة مفاهيم 3.4.1.2

والتماسك ) Emotional support(بعض المفاهيم كالمساندة االنفعالية ) Moos(حدد موس       

)Cohesion ( آخر للداللة على إدراك الفرد للجوانب اإلسنادية التي تقدمها له البيئة وهناك تجاه

يفهم المساندة االجتماعية على أنها سلوك متنوع من المساعدة الواقعية التي يتلقاها األفراد فعالً 

ثالثة أنواع من  )Kelly(واقترح كيلي وزمالؤه ). 5:1990البرزنجي، (حينما يحتاجون مساعدة ما 

سسات وبعضها المساندة هي المساندة الشخصية، والمساندة داخل المؤسسات والمساندة بين المؤ

ويذهب الشناوي وعبد الرحمن إلى أنه ليست كل شبكة عالقات اجتماعية تعد شبكة مساندة 

وهنالك من نظر إلى المساندة ). 23:1994الشناوي وعبد الرحمن، (اجتماعية، ورفاهيته 

االجتماعية على أنها إدراك الفرد للمساندة المترتبة على العالقات االجتماعية ذات أهمية 

)Schekter et al., 1987:71.(  

 

وفي سلسلة البحوث التي قام بها سارسون وزمالؤه إذ حددوا المساندة االجتماعية بأنها تعبر      

عن مدى وجود أشخاص أو توفر األشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق فيهم، وهم أولئك األشخاص 

  ).Sarason,et,:1983 p.187(ه يتركون انطباعاً في وسعهم أن يعتنوا به وأنهم يقدرونه ويحبون

وفي ضوء اآلراء المهمة لمجموعة الباحثين في ميدان علم النفس ترى الباحثة أن المساندة 

االجتماعية تتمثل في الروابط االجتماعية التي يمتلكها الفرد مع األفراد اآلخرين المهمين في بيئته 

  .االجتماعية الذين يتعامل معهم

  

 بكثير مفهوم أضيق االجتماعية المساندة أن) 1994الرحمن،  وعبد شناويال(ليبرمان  يرىو     

 إدراك على تقديرها االجتماعية في المساندة تعتمد حيث االجتماعية، العالقات شبكة مفهوم من

 فيهم يثقون الذي األشخاص على أولئك تشتمل التي األطر باعتبارها االجتماعية لشبكاتهم األفراد
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 المساندة أن إلى) 2001وهريدي،  رضوان(كوب كما ورد في  ويشير .به قاتهمعال على ويستندون

 وأنه من اآلخرين، وتقدير عناية محل أنه يعتقد الشخص تجعل التي تتمثل في المعلومات االجتماعية

  .المتبادل وااللتزام االتصال شبكة في عضو

  

 مع االجتماعية والتفاعالت روابطال مجموعة من يتضمن الذي النظام"كابلن، بأنها  ويعرفها     

 إليها بالحاجة الفرد إحساس وقت بها والثقة عليها ويمكن االعتماد المدى طويلة بأنها تتسم اآلخرين،

 وتقدير بالقيمة، الفرد إحساس"وسارسون بأنها  جونسن من كل أيضا ويعرفها. "العاطفي بالسند لتمده

 كل أكد ولقد. "إليهم حاجته وقت اآلخرين من يستمد الذي السند العاطفي خالل من واالحترام الذات،

 مشاعر من نستقبله ما: هي هامة، مقومات ثالث لها االجتماعية المساندة خان وانتونيسي أن من

 أو العون المباشرة المساعدة تقديم في والمبادرة والتفاعل، القبول وتعبيرات والود والحب، العاطفة

 ).2000علي، (  ةوالمشور النصيحة المادي أو

 

  المساندة االجتماعية على المرشد التربوي تأثير 4.4.1.2

 دعم المرشد من يتلقاه ما بها كل للمرشد التربوي في المدرسة يقصد االجتماعية المساندة إن     

 هذا يكون مجتمعية، وقد جهات أصدقاء أم  زمالء أم إدارة مدرسة أم  سواء أكانوا اآلخرين من

 ، أو تكون مساعدة)الخ ..احترام تقدير، تجارب، ثقة، رعاية،( انفعالية مساندة شكل الدعم على

 من المساندة تتم ، أو )اليومية الحياة مشاكل مواجهة على تعين مهارات أو استشارات(بالمعلومات 

 بكم يرتبط ال االجتماعية للمساعدة االيجابي فالتأثير). العمل في المساعدة( األدائي التدعيم خالل

 إدراكه بمدي أي بها، المساعدة هذه له تقدم الذي الشخص بمدى اقتناع وإنما االجتماعية، المساندة

المساندة  عملية أن القول يمكن آخر وبمعني دعم، من له يقدمونه ما وكفاية عالقاته باآلخرين لعمق

 من األشخاص معين عدد لوجود المرشد إدراك بعملية مرتبط األول الشق :شقين من مكونة هنا

 المتاحة المساندة عن هذه به يشعر الذي الرضا بمدي اآلخر والشق إليهم، يرجع أن يمكن الذين

  ).1992المغيصيب، (الدعم  بكفاية واالعتقاد

  

 "بأنها االجتماعية المساندة )340 2001:وهريدي،  رضوان(ثويتس كما ورد في  ويعرف     

 الدعم له للفرد، ويقدمون االجتماعية العالقات شبكة نم جزءا يمثلون الذين األشخاص مجموعة
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 االجتماعية تمثل أن المساندة) 1994الرحمن،  وعبد الشناوي( ويرى". األدائية والمساعدة الوجداني

إليها،  يحتاج عندما تعاضده أن إنها يمكن على يدركها والتي وآخرين، الفرد بين القائمة العالقات

  . ى المرشد التربوي في أدائه لعملهوبالتالي تؤثر إيجابا عل

  

 اإلصابة تخفيف في بارزا دورا تلعب االجتماعية المساندة أن سارسون، على ويؤكد      

 اآلثار من الفرد وتقي للفرد، واالجتماعي النفسي التوافق تعميق وتساعد على النفسية، باالضطرابات

 االجتماعية المساندة لذلك تعتبر .الضاغطة الحياة إلحداث مواجهته في لها التي يتعرض السلبية

 ودراسات Killilea & Caplan" إال دراسات الباحثون، بها يهتم لم وإن اإلنسان قدم قديمة ظاهرة

"Wiess" مجال في للعمل األساس منهم كل وضع القرن العشرين، حيث من السبعينات منتصف في 

 للضغط الضارة التأثيرات من تخفف االجتماعية ةالمساند أفعال أن وأوضحوا االجتماعية، المساندة

  )1994الرحمن،  وعبد الشناوي (جسمية  أو نفسية تأثيرات تكون قد التي

  

 عالمه من يحتاجه اإلنسان الذي األمن مصادر من مهماً مصدراً تعتبر االجتماعية والمساندة     

 بمعنى أجهدت أو استنفدت طاقته أن يشعر وعندما يهدده ما هناك أن يشعر عندما فيه، يعيش الذي

وعون  مدد إلى يحتاج وأنه إجهاد، من عليه يقع ما يحمل أو الخطر يجابه أن يعد بوسعه لم أنه آخر

 مستمرة في حاجة دائماً وتعالى سبحانه اهللا جعله وقد اجتماعي مخلوق بطبعه فاإلنسان .خارجه من

 األفراد حياة في كبيرة أهمية أساسياً له متغيراً عيةاالجتما والمساندة اإلنسان، أخيه من العون ليستمد

 حياة يدعم والذي اآلخرين مع االجتماعي بحاجة للتواصل كان بالفرد العمر تقدم فكلما عامة، بصفة

 المساندة إن إذ الحياة، ضغوط لمواجهة قوته من ويزيد والتقدير واالنتماء والقبول بالحب اإلنسان

المرضية  األعراض بزيادة يرتبط غيابها أن كما النفسية، والسعادة ترتبط بالصحة االجتماعية

  . (Cutrona, 1996)كتئابية، وانعكاس ذلك على قدرة الفرد على اتخاذ القرارواال

  

مع ما أجمع عليه الباحثون في أن مصادر المساندة االجتماعية يمكن الحصول " الباحثة"وتتفق      

أفراد األسرة كمصادر أولية للمساندة : الرسمية، والتي تتمثل فيعليها وتدعيمها من المصادر غير 

المساندة االنفعالية، : االجتماعية من حيث امكانياتها وأهميتها الفردية بالنسبة للفرد، والتي تتمثل في

والمساندة األدائية للعامل خارج بيئة العمل، وأيضاً تبرز دور المساندة الرسمية وأهميتها في مواجهة 
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غوط المهنية، والتي تلعب دوراً هاماً في توافق المرشد التربوي المدرسي مع بيئة العمل، الض

  .وتساعده على التوفيق المهني، والرضا عن العمل، وتحسن مستوى الصحة النفسية للمرشد

 

  الدراسات السابقة  2.2

اجستير والدكتوراه، بعد الرجوع إلى األدب التربوي المنشور في المجالت العلمية ورسائل الم     

تبين أن الدراسات في هذا المجال قليلة، نورد منها ملخصات عن بعضها الذي يرتبط بموضوع هذه 

 :الدراسة، وحسب اآلتي

  دراسات تتعلق باتخاذ القرار  1.2.2

دراسة تحليلية لعملية اتخاذ القرار في اإلدارة التربوية –دراسة بعنوان ) 1982(أجرى وقاص  - 1

  .ودية المنطقة الغربيةفي السع

التربوية ومدى معرفة مديري  هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتخاذ القرار في اإلدارة     

المدارس والقادة التربويين بوظيفتهم الفعلية في اإلدارة التربوية وكيف يتصرف مديرو المدارس 

وكيف يتم إصدار القرارات اإلدارية والموجهون ورؤساء األقسام التربوية حيال المشكالت اإلدارية 

بالعادات  القرار التربوي ومدى االلتزام بأهمية المشاركة في اتخاذ وما مدى إلمام القادة التربويين

والتقاليد والقيم في القرار التربوي واستخدم الباحث في دراسته المنهج البحثي التطبيقي مستخدما 

م أسلوب االختيار من متعدد وتوصلت دراسته إلى مجموعة استبانة مكونة من أربعين سؤاالً باستخدا

أن نسبة كبيرة من الموجهين ومديرين يدركون أبعاد وظيفتهم الفعلية ويؤمنون : من النتائج منها

اإلدارية الحديثة ويواجه  بأهمية القرار في اإلدارة التربوية وكيفية صناعة القرارات طبقا لألساليب

حهم الصالحيات الكفيلة بممارسة وظائفهم الفعلية ويحجم بعض القادة القادة التربويين عدم من

التربويين عن اتخاذ القرار نتيجة لضعفهم او تخوفهم او لحداثتهم في العمل أو نتيجة لعدم وضوح 

النصوص واالختصاصات والحظ الباحث أن كل من الموجهين ومديري المدارس يراعون استخدام 

القرارات التربوية ويعتقدون في ضرورة مشاركة كل من يمسهم األسلوب العلمي في صناعة 

أن القرارات التربوية الصادرة من مختلف المستويات اإلدارية ال  وأشارت نتيجة البحث إلى القرار،

  .ن نطاق العادات والتقاليد والقيمتخرج ع

 تنمية في البشري العقل: Coulson & Strickland, 1983)(دراسة كولسون وستركالند  -2

  اإلدارية  المهارات
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 أسلوب: هي أساليب، أربعة في القرار اتخاذ أساليب، )1990( حبيب عن الدراسة نقال هذه صنفت 

المنطقي  القرار ، وأسلوبLogicalالقرار  اإلبداعي، وأسلوب القرار الحدسي، وأسلوب القرار

Intuitiveوالعقلي ،Rational  ، عينتين لدى المختلفة التفكير أنماط مقارنة وهدفت الدراسة إلى 

كشفت . األقسام رؤساء الموظفين من )21(و الطالب الجامعيين من )23(مختلفتين مكونتان من 

 والمنطقي، والحدسي، اإلبداعي، القرار اتخاذ أساليب بين قوية وجود عالقة عن الدراسة نتائج

هي  اتخاذ القرار أساليب أفضل وأن سر،األي والنمط األيمن، النمط  والتفكير التعليم وأنماط والعقلي

من  تكافحان المجموعتين كال أيضا أن الدراسات وكشفت. األيمن النصف توجه ذوي األفراد لدى

  .المتكامل التفكير أجل من وذلك بالدماغ، الكرويين النصفين نحو التوجه شمولية أجل

دارية لدى بعض مديري المدارس اإل بدراسة عنوانها اتخاذ القرارات) 1985(كما قام كشميري  -3

وهدفت الدراسة إلى التعرف على المواقف التي يتحكم فيها صنع . المتوسطة والثانوية في السعودية

القرار اإلداري في المدارس المتوسطة والثانوية في المملكة ألهمية القرار اإلداري ودوره في 

ري المدارس المتوسطة والثانوية مديراً من مدي) 22(إنجاح العمل، وقد طبقت الدراسة على 

عدم قدرت المعلمين على : الحكومية في المملكة، وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها

على عاتق القيادة اإلدارية في صنع القرار  األعباء الملقاةلتزايد  اإلدارة أمام التعبير عن آرائهم

ريب على الطريقة المثلى لصنع القرار المناسب بسبب وحاجة المديرين إلى التد وتحملها المسئولية،

 .نقص الخبرة

بإجراء دراسة بعنوان عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات العامة في ) 1993(وقام العيسي  -4

هدفت الدراسة إلى معرفة عملية اتخاذ القارات اإلدارية في المؤسسات العامة بدولة . دولة اإلمارات

طبيعة وأنواع القرارات اإلدارية التي : أهمها كيز على عدة جوانب، كان مناإلمارات وذلك بالتر

تتخذ في مختلف المؤسسات، ومستوى المشاركة والعوامل المؤثرة عليه، والتعرف على األساليب 

وقد صممت أداة الدراسة وهي استبيانه . المستخدمة في صنع القرار، ومراحل عملية صنع القرار

ئية من المؤسسات العامة االتحادية والمحلية تعمل في عدة قطاعات عامة وزعت على عينة عشوا

استبيانات بلغ عدد االستبيانات الصالحة منها للدراسة  )103( ، أعيد منهااستبانة) 120( قوامها

توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة، وهي المستوى الوظيفي ). 95(

أو  ة من جهة وبين أنواع القرارات من جهة أخرى سواء االستراتيجيةوالتعليمي وسنوات الخبر

التكتيكية أو اليومية، وتبين أن أكثر القرارات استخداماً هي القرارات التكتيكية ثم اليومية 
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ويستخدم المديرون المراحل  .يشارك المديرون بشكل ضعيف في صنع القرارات. فاالستراتيجية

وإيجاد بدائل  تحديد المشكلة وتشخيصها،: كما وضعها آرثر، وهيالعلمية في صنع القرارات 

أو تنفيذ البديل المناسب، وتؤثر عدة اعتبارات  أفضل بديلللحلول، وتقويم بدائل الحلول، واختبار 

طبيعة المشكلة، وتعدد المستويات اإلدارية، وحجم العمل : على مراحل عملية صنع القرار، وهي

  .ماديةواإلمكانات البشرية وال

 أم بجامعة الجامعي القرار صنع في عملية التدريس هيئة عضو مشاركة ):1994(سنبل  دراسة -5

  .القرى

 صناعة في القرى أم بجامعة التدريس هيئة أعضاء مدى مشاركة تحديد إلى الدراسة هدفت      

 ، إضافة إلى)لخبرةا العلمية، الدرجة الجنسية، الجنس،(الدراسة  متغيرات الجامعي، باختالف القرار

 القرارات في صنع المشاركة عن التدريس هيئة عضو إحجام إلى تؤدي قد التي العوائق تشخيص

 وقد بالدراسة، أفراد نظر وجهات لمعرفة التحليلي الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت الجامعية،

 انتهت الدراسة  .عضوا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى) 615(الدراسة  عينة شملت

 صنع في أنهم يشاركون على التدريس هيئة أعضاء تأكيد: أهمها من النتائج، من العديد إلى

 ترتيب في إحصائية داللة فروق ذات توجد وال الدراسية، بالمواد المرتبطة األكاديمية القرارات

 اإلداري البعد من كل في القرى أم بجامعة  التدريس ذكور، إناث هيئة أعضاء بين األهمية درجة

 الكلية العينة لدى والمجموع األكاديمي البعد في إحصائيا فروق دالة توجد بينما المالي، والبعد

 العمل تمارس التي التدريس هيئة أعضاء مجموعة بين إحصائية داللة فروق ذات وتوجد. للدراسة

 إحصائية بين داللة اتذ فروق توجد وال اإلداري، العمل تمارس التي المجموعة اإلداري لصالح

  .المختلفة التدريبية والخبرات الزمنية األعمار ذات الدراسة مجموعات

 العام  التعليم مدارس على مستوى القرار اتخاذ عملية واقع): Heigan, 2000(دراسة هيجان  - 6

على هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عملية اتخاذ القرار  ووكالؤها المدارس مديرو يراه كما

 مستوى مدارس التعليم العام في المدينة المنورة من وجهة نظر مديري المدارس ووكالء المدارس،

 التعليمية، والمرحلة لنوع الوظيفة، تبعا العينة أفراد نظر وجهة بين الوقوف على الفروق وكذلك

سة أيضا إلى الدرا هدفت كما. المدرسية اإلدارة مجال في الخبرة ومدة العلمي، والمؤهل والعمر،

أفراد  نظر وجهة من العام التعليم مدارس في القرار اتخاذ عملية تواجه التي التعرف إلى المعوقات

 ووكالء مدارس مديري مديرا ووكيال من) 40(من  الدراسة عينة تألفت وقد هذا .الدراسة عينة
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 في المنورة بالمدينة المعلمينكلية  في المنعقدة التدريبية الدورات برنامج في المشاركين العام التعليم

 (22) من تكونت استبيانه عليهم طبقت وقد. هـ 1420الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل

 النتائج تحليل في استخدم وقد . القرار اتخاذ معوقات حول مفتوحا سؤاال (1419)إلى  إضافة فقرة

 مديري ووكالء أن الدراسة جنتائ أوضحت. "ت"واختبار الحسابي، والمتوسط النسب المئوية

 بين إحصائية داللة ذات وجود فروق عدم النتائج القرار، وأظهرت اتخاذ عملية يمارسون المدارس

 والمرحلة الوظيفة،: التالية للمتغيرات القرار تبعا اتخاذ العمل واقع إزاء العينة أفراد نظر وجهة

 عن النتائج وكشفت. المدرسية اإلدارة جالم في الخبرة ومدة العلمي، المؤهل والعمر، التعليمية،

تعاون  وعدم اإلبدال، لتحديد الكافي الوقت توفر عدم :وهي القرار، اتخاذ في المدرسة معوقات أبرز

 الثقة الكافية، وضعف المعلومات توفر وعدم القرارات، تنفيذ في المدرسة في العاملين بعض

  .اإلبدال تقييم وصعوبة بالنفس،

لبعض  لحم بيت محافظة في الحكومية المدارس مديري ممارسة واقع): 2004( عودة دراسة - 7

  للمعلمين الوظيفي بالرضا وعالقتها الفعالة القيادية المهام

 لحم بيت محافظة في الحكومية المدارس مديري ممارسة واقع إلى الدراسة إلى التعرف هدفت     

 (42) من الدراسة عينة وتكونت للمعلمين، لوظيفيا بالرضا وعالقتها الفعالة القيادية لبعض المهام

أظهرت  .فقرة (65) من استبانة العينة هذه على وطبقت ومعلمة، معلما  (294)و مديرا ومديرة

بين  طردية عالقة هناك متوسطة، وأن كانت للمعلمين الوظيفي الرضا درجة أن الدراسة نتائج

متوسطات  بين فروق توجد أنه الفعالة، كما قياديةال للمهام المديرين وممارسة الرضا هذا مستوى

درجة  حملة ولصالح العلمي المؤهل لمتغير تعزى الوظيفي رضاهم لمستوى المعلمين تقديرات

  .الدبلوم
 

  دراسات تتعلق بفاعلية الذات  2.2.2

. تبإجراء دراسة عنوانها التنشئة الوالدية وعالقتها بفاعلية الذا) 1994(قامت عواطف صالح  -1

، )من االناث 113من الذكور  105(من المراهقين من الجنسين بواقع ) 218(وتكونت العينة من 

 عاماً وانحراف معياراي قدره )16(بمتوسط عمري قدره  عاماً )18- 16(تتراوح أعمارهم بين 

) 1989(طبق عليهم مقياس أساليب المعاملة الوالدية من إعداد عبد الرحمن والمغربي ). 0,540(

مقياس فاعلية الذات، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين كل من و
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التسامح والتعاطف والتوجيه من األم واألب والفاعلية الذاتية للمراهقين، بينما توجد عالقة سالبة 

 ،ذنبوالشعور بال ذات داللة إحصائية بين أساليب التنشئة لألم المتمثلة في الرفض واإلذالل،

  .وفاعلية الذات

 من المراهقين لدى القرار واتخاذ الذات فاعلية بين العالقة ):2003عبد القادر، (دراسة  -2

  الجنسين
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة ما بين فاعلية الذات واتخاذ القرار لدى من كال      

) 19 –13(ــــت أعمارهم ما بين طالباً وطالبة تراوح) 160(الجنسين، وتكونت العينة من 

سنة، وقد تم استعمال أدوات البحث التي أعدت جميعها من قبل الباحث وتطبيقها لغرض الوصول 

مقياس فاعلية الذات لدى المراهقين، مقياس أساليب التفكير المستعملة في : إلى أهداف بحثه، وهي

وبعد تحليل البيانات . المراهقين صنع القرار لدى المراهق، مقياس سلوك اتخاذ المخاطرة لدى

  : إحصائياً أظهرت نتائج الدراسة على ما يلــــي

وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بين فاعلية الذات واتخاذ القرار للمخاطرة المحسوبة لدى أفراد ) أ 

  . الدراسة  عينة

  .وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بين فاعلية الذات وأساليب التفكير) ب

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في فاعلية الذات واتخــاذ القرار ) ج

  .  بالمخاطرة وأساليب التفكير، وكانت لصالح الذكور

 وإدراك الوالدين مع والعالقة التعلق بالوالدين :)Masson, 2004(ماسون  دراسة لورين -3

  )ه 1428الجاسر، (الجامعة  طالب لدى ق واالكتئابوالقل الذات بفاعلية وعالقتهم الوالدي القبول

 الوالدي القبول وإدراك الوالدين مع والعالقة هدفت الدراسة إلى معرفة درجة التعلق بالوالدين     

 )202(تكونت عينة الدراسة من  الجامعة، وقد طالب لدى والقلق واالكتئاب الذات بفاعلية وعالقتهم

 باركر بالوالدين العالقة وجرينبيرج، ومقياس إرمسدن التعلق ياسمق عليهم وطالبة، طبق طالبا

 لبوري، ومقياس الوالدية المعاملة أساليب لشيرير، ومقياس الذات فاعلية وبراون، ومقياس وتبلنج

 عن الدراسة نتائج وأسفرت. لبيك االكتئاب ولشين وآخرين، ومقياس وغورش لسبيلبيرغر القلق

 مع المثالية والعالقة بالوالدين اآلمن من التعلق كل بين إحصائية لةدال ذات موجبة عالقة وجود

 بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة ووجود وفاعلية الذات، الوالدي القبول وأسلوب الوالدين

 التعلق بين إحصائية داللة ذات سالبة عالقة ووجود واالكتئاب، بالوالدين والقلق اآلمن غير التعلق
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   . الذات وفاعلية والديناآلمن بال رغي

 االجتماعية والمساندة المعاملة الوالدية أساليب): Burke, 2005(دراسة ماريون بورك  -4

  .)ه 1428الجاسر، (لدى عينة من الطالب  الذات بفاعلية وعالقتها

 تالذا بفاعلية وعالقتها االجتماعية والمساندة المعاملة الوالدية هدفت الدراسة إلى معرفة أساليب

 )25-27(بين  أعمارهم الذين تتراوح بالجامعة طالب) 504(لدى عينة من الطالب مكونة من 

 أفراد درجات متوسطات بين إحصائية ذات داللة فروق وجود عن الدراسة نتائج وكشفت .عاما

  . سنًا األكبر العمرية الفئة ولصالح فاعلية الذات، في مختلفة عمرية فئات من العينة

 العامة الذات فاعلية من الدراسي بكل التحصيل عالقة: (2006)الحربي  انحن دراسة - 5

  .الضبط واتجاه واألكاديمية

 واألكاديمية العامة الذات فاعلية من الدراسي بكل التحصيل عالقة دراسة هدفت الدراسة إلى    

 بعض ضوء في القرى أم جامعة وطالبات من طالب) 497(من  عينة مكونة لدى الضبط  واتجاه

). األكاديمي والمستوى العمر، والجنس، والحالة األكاديمية، والتخصص،(الديموغرافية  المتغيرات

، )2001(وآخرون  لشن العامة الذات فاعلية مقياس :األدوات اآلتية طبقت أهداف الدراسة ولتحقيق

 الضبط قياسوم ،)1987(ناهية  أبو ترجمة) 1966(ولوك  لوود األكاديمية الذات فاعلية ومقياس

التراكمية  المعدالت في ممثلة الدراسي التحصيل درجات إلى ، باإلضافة)1986(روتر  إعداد من

 :تيةاآل النتائج عن الدراسة وأسفرت والطالبات، للطالب

 . واألكاديمية العامة الذات فاعلية بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود -١

 فاعلية الذات من وكل الخارجي الضبط اتجاه بين إحصائية ذات سالبة عالقة وجودة -٢

 .واألكاديمية

 الذات من فاعلية وكل الدراسي التحصيل بين إحصائية داللة ذات سالبة موجبة عالقة وجود -٣

 . واألكاديمية العامة

 . الضبط الخارجي واتجاه الدراسي التحصيل بين إحصائية داللة ذات سالبة عالقة وجود -٤

 الذات في فاعلية والطالبات الطالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -٥

 .الطالب لصالح واألكاديمية العامة

 الضبط في وجهة والطالبات الطالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -٦

  .الطالبات لصالح الخارجية
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   االجتماعية المساندةتعلق بت دراسات 3.2.2

 الذات تقدير من وكل االجتماعية المساندة بين العالقة): Sholts, 1983(شولتز  ةدراس -1

  ومركز الضبط بالوحدة والشعور

 بين العالقة ، هدفت إلى معرفة طبيعة)2001وهريدي، رضوان( هذه الدراسة كما وردت في

شملت  عينة ىعل ومركز الضبط، وذلك بالوحدة والشعور الذات تقدير من وكل االجتماعية المساندة

 سنة )19.8(قدره  للعمر بمتوسط إناث، )33(و الذكور من) 71(الجامعة، منهم  طالب من )104(

 الفرق أن التابعة المتغيرات متعدد تحليل التباين أشارت نتائج. سنوات) 8.0(معياري  وانحراف

 هذا على نخفضةوالم المرتفعة المجموعة بين أي عن المساندة، الرضا بعد على كان الدال الوحيد

 في تؤثر التي هي المساندة وجود مجرد وليس المساندة عن درجة الرضا فإن ثم ومن البعد،

  . الذات تقدير بينها ومن الشاسعة السابقة المتغيرات

 وبعض االجتماعية المساندة دور): Norris Murrell, 1984(موريل ونوريس  من دراسة كل -2

 من وكل الحياة أحداث بين العالقة في )والتحضر التعليم ومستوىتقدير الذات ( األخرى المتغيرات

  .يجابيةاإل والمشاعر الوجدانية االكتئاب

 دور قياس ، وهدفت هذه الدراسة التتبعية إلى)2001وهريدي،  رضوان(وردت الدراسة لدى 

 في ضروالتح التعليم تقدير الذات ومستوى مثل األخرى، المتغيرات وبعض االجتماعية المساندة

 من عينة على وذلك االيجابية والمشاعر الوجدانية االكتئاب من وكل الحياء أحداث بين العالقة

 هذه نتائج انتهت وقد فأكثر، عاما )55(عمر  ومبحوثة من مبحوثًا )1166(قوامها  الراشدين

 األخر للحماية والمتغيرات االجتماعية المساندة في المرتفعة الدرجة ذوي أن المبحوثين إلى الدراسة

 الدرجة بالمبحوثين ذوى مقارنة الوجدانية، المشاعر في ايجابية وأكثر اكتئابا أقل الشخصية

 المستويات ظل في الشخصية، وذلك الحماية ومتغيرات االجتماعية المساندة من كل في المنخفضة

 ترجع الوقت بمرور ةاالكتئابي األعراض كذلك أشارت النتائج إلى زيادة. الحياة أحداث من المختلفة

 أحداث وارتفاع الشخصية، الحماية ومصادر االجتماعية المساندة انخفاض :هما متغيرين، إلى

  . الفرد يعبرها التي الحياء السيئة

دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين األحداث الضاغطة ): 2006(دراسة دياب  - 3

  والصحة النفسية للمراهقين الفلسطينيين
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 النفسي األثر من الواقية العوامل كأحد االجتماعية المساندة دور على التعرف إلى الدراسة هدفت

الصحة  على الضاغطة لألحداث السلبي التأثير تحديدو الضاغطة، لألحداث الفرد تعرض الناتج عن

المساندة  دور ما"الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة وتحددت .الفلسطينيين للمراهقين النفسية

للمراهقين  النفسية والصحة الضاغطة األحداث بين العالقة في وسيط كمتغير الجتماعيةا

الثانوية،  المرحلة طلبة من وطالبة طالبا  )550( من الدراسة عينة تكونت وقد. "الفلسطينيين؟

ما  العينة في الذكور شكل حيث سنة، )16(عمري  وبمتوسط سنة )15-19(بين  أعمارهم تراوحت

 عبارة المستخدمة ألدواتا من العينة، وكانت) 1.51%(نسبة  اإلناث شكلت بينما) 9.48%(نسبته 

 قام حيث الضاغطة، األحداث واستبانة المساندة االجتماعية واستبانة النفسية الصحة استبانة عن

 نةعي على تطبيقها خالل من الفلسطينية البيئة على صدقها وثباتها من والتأكد األدوات بتقنين الباحث

 :أظهرت النتائج ما يلي .المحكمين من مجموعة على األصلية وعرضها للعينة مماثلة استطالعية

  .الضاغطة األحداث من متعددة ألنماط الفلسطينيين المراهقين يتعرض -1

المراهقون  لها تعرض التي الضاغطة األحداث درجات بين إحصائياً دالة عكسية عالقة توجد -2

 .ةاالجتماعي والمساندة

 الضاغطة األحداث درجات منخفضي متوسط بين إحصائية داللة ذات جوهرية فروق توجد -3

 المراهقين، لدى االجتماعية لحجم المساندة بالنسبة الضاغطة األحداث مرتفعي درجات ومتوسط

 .الضاغطة األحداث منخفضي لصالح كانت والفروق

المساندة  ودرجات للمراهقين النفسية الصحة درجات بين إحصائياً دالة طردية عالقة توجد -4

  .االجتماعية

 حجم المساندة منخفضي درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات جوهرية فروق توجد -5

النفسية لدى  للصحة بالنسبة االجتماعية المساندة حجم مرتفعي درجات ومتوسط االجتماعية

  .تماعياالج المساندة حجم مرتفعي لصالح كانت والفروق المراهقين،

 األحداث ودرجات للمراهقين النفسية الصحة درجات بين إحصائياً دالة قوية عالقة عكسية توجد -6

 .الضاغطة

الضاغطة  األحداث منخفضي درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات جوهرية فروق توجد -7

 لفروق كانتوا المراهقين، لدى النفسية للصحة بالنسبة الضاغطة األحداث مرتفعي درجات ومتوسط

   الضاغطة األحداث منخفضي لصالح
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 .النفسية والصحة األحداث الضاغطة بين وسيط عامل االجتماعية المساندة -1

 

  تعقيب على الدراسات السابقة 4.2.2

  :من عرض الدراسات السابقة، يمكن استخالص المالحظات اآلتية

العربية واألجنبية تبين للباحثة بعد مراجعة الدراسات السابقة والتي ُأجريت في المجتمعات      

  :تيةالمالحظات اآل

بالنسبة للعينات التي تناولتها الدراسات السابقة، حيث ُأجريت بعض الدراسات على عينات من  :أوال

أعضاء هيئة تدريسية في ، )2004عودة، (، )1985كشمري، (، )1982وقاص، ( مدراء المدارس

 ,Coulson& Strickland, 1983( ،)Masson(، طلبة جامعات )ه1415سنبل، (الجامعات

 موظفو المؤسسات العامة، )2006دياب، (، )Sholts, 1983(، )2006الحربي، ( )2004

عبد القادر، (، )1994صالح، ( مراهقين من كال الجنسين ،)2005دربين، (، )1993العيسى، (

   .لم يكن هناك دراسات تتحدث عن المرشدين التربويين )2003

ضوء المتغيرات التي تعرضت لها الدراسات السابقة باختيار متغيرات الدراسة الحالية،  في :ثانياً

حيث تم اختيار بعض المتغيرات بما يتفق مع الدراسات السابقة وخاصة المتغيرات الديمغرافية مثل 

التي لم تتعرض له  طبيعة المدرسةباإلضافة إل متغير  ،والخبرة والمستوى التعليمي الجنس

بالمرشدين الذين تعلق يللدراسة الحالية خاصة أنه  إضافتهسات السابقة، وترى الباحثة أهمية الدرا

حتى نتمكن من  )حكومة، خاصة، وكالة غوث( يعملون بالمدارس وفي فلسطين يوجد ثالث أنواع

 ، ومن جانبباتخاذ القرار وعالقته بفعالية الذات والمساندة االجتماعيةالحصول على نتائج تتعلق 

 .ه مع معظم الدراسات السابقةتي استخدمذوال أخر استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في الدراسة

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تكوين فكرة الدراسة الحالية في صياغة أهدافها 

راسات وأسئلتها وفروضها وكذلك األساليب اإلحصائية والنتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الد

  .ومن أهم هذه الدراسات

المرشدين التربويين في تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأن عينتها ُأجريت على  :ثالثاً

تتحدث حول هذا العنوان في  دراسات، حيث لم تجد الباحثة محافظات بيت لحم والخليل ورام اهللا 

  .ت السابقة فيهااالفترة التي تمت مراجعة الدراس
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اهتمت معظم دراسات اتخاذ القرار باتخاذ القرار من جهة إدارية، مثل دراسة وقاص  :رابعاً

، والحظت الباحثة عدم وجود دراسات تبحث الموضوع من )1994(، ودراسة فائقة سنبل )1982(

  .هذه الدراسة على عينة من المرشدين حافزا إلجراءجهة نفسية مما شكل لها 

على اتخاذ القرار ال تتصل بموضوع الدراسة الحالية اتصاالً الدراسات التي أجريت  :خامساً

  .مباشراً

ندرة الدراسات العربية حول المساندة االجتماعية التي لها عالقة بمتغيرات الدراسة الحالية،  :سادساً

  ).1994(ما عدا دراسة الشناوي وعبد الرحمن 

أن هناك ندرة  إال ت حول اتخاذ القرار،على الرغم من أن هناك عدداً ال باس به من الدراسا :سابعاً

  .في الدراسات العربية على حد علم الباحثة حول متغير فاعلية الذات ومتغير المساندة االجتماعية

ال توجد دراسات تناولت اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية،  :ثامناً

  .في الميدان التربوي ومن هنا تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات معرفة جل تحقيق هدف الدراسة وهو أمن      

محافظات رام اهللا والخليل والمساندة االجتماعية لدى عينة من المرشدين التربويين في مدارس 

المؤهل ، سنوات الخبرةالجنس،  :للدراسة وهي المتغيرات الديمغرافيةبذلك  تهوعالق وبيت لحم 

كما  ،تضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها وقد. طبيعة المدرسة، العلمي

اءات الدراسة والمعالجة الدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك ِإجروات يعطي وصفاً مفصالً َألد

  .في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها الباحثة  ها استخدمتاإلحصائية التي 
  

  منهج الدراسة  1.3

 لهذه، فهو المنهج المناسب االرتباطيفي هذه الدراسة المنهج الوصفي الباحثة  استخدمت     

العالقة بين المتغيرات، "يدرس  ياالرتباطالدراسة التربوية والنفسية، وذلك ألن المنهج الوصفي 

ويصف درجة العالقة بين المتغيرات وصفاً كمياً وذلك باستخدام مقاييس كمية، ومن أغراض المنهج 

وصف العالقات بين المتغيرات، أو استخدام هذه العالقات في عمل تنبؤات تتعلق بهذه  االرتباطي

ب لهذه هو األنس االرتباطيأن المنهج حثة البا تلهذا فقد رأ ).235: 1998أبو عالم، (المتغيرات 

  .ا بالشكل الذي يضمن الدقة والموضوعيةالدراسة ويحقق أهدافه

  

  مجتمع الدراسة 2.3

 ،رام اهللا والبيـرة  مرشدين التربويين في مدارس محافظـات الجميع تكون مجتمع الدراسة من      

يبين توزيع مجتمع ) 1.3(ل رقم والجدو .2011/2012ذلك في العام الدراسي والخليل، بيت لحم 

  :وهو العام الذي طبقت فيه الدراسة ،2011/2012 الدراسيللعام  دينةالموالدراسة حسب الجنس 
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للعام الدراسي  ، الخليل، بيت لحم رام اهللا والبيرة في محافظاتالمرشدين والمرشدات التربويين عدد  :1.3جدول 

  م2011/2012

  عالمجمو  اناث  ذكور  المدينة 

  71 21 29  رام اهللا
  53 19 18  الخليل
  48 17 16  بيت لحم

 63  المجموع
57 
 172  

  ات التربية والتعليم في محافظات رام اهللا، الخليل، بيت لحممديري :المصدر

  

  

  عينة الدراسة 3.3

  :تألفت عينة الدراسة من عينة استطالعية وعينة فعلية كالتالي

  ) Pilot Sample(عينة استطالعية   - أ

المرشدين من ) 30(بتطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية قوامها الباحثة  قامتيث ح

هذه العينة الباحثة اختارت ، للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة، وقد والمرشدات التربويين

  .بطريقة عشوائية وهى لم تدخل في عينة الدراسة النهائية

  )Actual Sample(عينة فعلية   -  ب

المرشدين التربويين فـي مـدارس محافظـة رام اهللا    من ) 122(من  الفعلية ة الدراسةتكونت عين

حسـب    (Stratified Random Sample)العشوائية الطبقية  ، وقد تم اختيارهم بطريقة العينةوالبيرة

الذي أخذت منه تقريباً من المجتمع %) 70(، وقد شكلت العينية ما نسبته محافظةمتغيري الجنس وال

  نة في المحافظات الثالثالعي

إلى أن العينة تكون ممثلـة بـالبحوث   ) 1992(هذه النسبة جيدة حيث يشير عودة ومكاوي  دوتع .

وقـد  فما فوق، %) 10(المسحية التي يكون فيها مجتمع الدراسة باآلالف عندما تكون نسبة التمثيل 

عملية جمـع البيانـات وصـلت    ، وبعد إتمام المبحوثين استبانة على) 130(بتوزيع الباحثة  قامت

استبانة بسبب عدم صـالحيتها  ) 2( من حصيلة الجمع استبعدوقد  ،استبانة) 122(حصيلة الجمع 

) 120(للتحليل اإلحصائي لكي تصبح عينة الدراسة التي تم إجراء التحليـل اإلحصـائي عليهـا    

  :لةتبين وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستق) 2.3( والجدولاستبانة، 
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  على كامل أفراد عينة الدراسةتبعا لمتغيراتها المستقلة عينة الدراسة توزيع  :2.3جدول 

  )120=ن( 

  (%)النسبة المئوية   التكرار  مستويات المتغير  المتغيرات المستقلة

  الجنس

  55.0  63  ذكر
 45.0  57  أنثى

 %100  120  المجموع

  المؤهل العلمي

  76.7  92  دبلوم
  2.5  3  بكالوريوس

 20.8  25 ماجستير فاعلى

 %100  120  المجموع

  سنوات الخبرة

  22.5  27  سنوات) 5(أقل من 
  41.7  50  سنوات) 5-10(

 35.8  43 سنوات) 10(أكثر من 

 %100  120  المجموع

  طبيعة المدرسة

  22.5  27  وكالة غوث
  45.0  54  حكومية
 32.5  39 خاصة

 %100  120  المجموع

 

 سةأدوات الدرا 4.3

   الذات فاعليةمقياس 1.4.3

وذلك بعد تطويره على  ،)2001:131 العدل،(الباحثة  المقياس الذي قام بتطوريه  ستخدمتا      

ويقوم هذا المقيـاس فـي   ). الصدق والثبات( ةالسيكو متريالبيئة الفلسطينية والتحقق من خصائصه 

 المواقـف  قدراته خالل في الكامنة دالفر مضمونه النفسي على التعريف النظري المتبنى على  ثقة

المألوفة، وقد تكون المقياس في صورته النهائيـة   وغير الكثيرة المطالب ذات المواقف أو الجديدة،

وقد صيغت فقرات المقياس لتكون االستجابة للمفحوصين وطريقة التصحيح بحسب : فقرة) 44(من 

ون استجابة المبحـوث علـى الفقـرات    الخماسي األبعاد، حيث تك) Likert Scale(مقياس ليكرت 

بدرجة موافق جداً، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق إطالقاً، : بالموافقة حسب التدرج اآلتي

  :وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت ،يجابيوقد بنيت الفقرات باالتجاهين السلبي واإل
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 خمس درجات             :موافق جداً

  أربع درجات                 :موافق

  ثالث درجات                 :محايدة

  درجتان            :غير موافق

  درجة واحدة     :غير موافق إطالقاً

  .وقد عكست األوزان للفقرات السلبية

وتعبر الدرجة المرتفعة على المقياس عن مسـتوى مرتفـع لفاعليـة الـذات بينمـا تعبـر            

 . لفاعلية الذات الدرجة المنخفضة على مستوى منخفض

  

  فاعلية الذات مقياسصدق  1.1.4.3

) 12(، عرضـت األداة علـى    فاعلية الـذات  المتمثلة بمقياسللتأكد من صدق أداة الدراسة      

ومناهج البحث  من حملة درجة الدكتوراه في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي وعلم النفس ينمحكم

التربية والتعليم، والشـؤون  لمفتوحة، وجامعة بيرزيت، ومن جامعة القدس، وجامعة القدس ا العلمي

  . ، إضافة إلى محكم لغوي))1(ملحق ( االجتماعية، واألردن

  

الـذي اعتمـده   وكان المعيار ، ت التعديالتوقد أخذ بآراء وتوجيهات المحكمين، حيث أجري      

كثر من أعضـاء لجنـة   فأ%) 80(في التعديل خاصة عند حذف الفقرات يستند إلى اتفاق الباحثة  

  .فقرة )44(التحكيم على تعديلها، فتكون المقياس في صورته النهائية من 

  

  فاعلية الذاتمقياس ثبات  2.1.4.3

  :من اجل التأكد من ثبات المقياسعدة طرق الباحثة  استخدمت

 معادلـة كرونبـاخ  الباحثـة   اسـتخدمت  فاعليـة الـذات  قياس مدى ثبات مقيـاس  من أجل  :أوالً

حيـث طبقـت    ،المقيـاس ومعادلة جتمان ومعادلة التجزئـة النصـفية للتأكـد مـن ثبـات       لفاأ

 .مفـردة مـن مجتمـع الدراسـة    ) 30(المعادالت على العينة االستطالعية والتي تكونـت مـن   

  .فاعلية الذاتيبين ثبات مقياس ) 3.3(والجدول 
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  معامالت ثبات المقياس :3.3 جدول

  الترتيب  الثبات  عدد العبارات  مقياس الثبات

  1  0.84  44  معادلة الفا كرونباخ

  2  0.82 44  معادلة جتمان

  3  0.80  44  ومعادلة التجزئة النصفية

  

) 0.84(عالية حيث بلغ فاعلية الذات أن معامالت ثبات مقياس  )3.3(يتضح من الجدول رقم      

 جزئة النصفية الت حسب معادلة) 0.82(وبلغ  )Cronbach's Alpha( لفاأ كرونباخ حسب معادلة

(Split-Half)  ( حسب معادلة) 0.80(وبلغGuttman( وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة ،

  .عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق النهائي للدراسة

  

علـى عينـة    المقيـاس حيث تم تطبيق ) Test- Retest Method(طريقة إعادة االختبار  :ثانياً

، لم يتم تضمينهم في عينة الدراسـة األصـلية   المرشدين التربويينمن ) 30(نة من استطالعية مكو

درجـات مرتـي    بيرسـون بـين  يوماً بين التطبيقين، ثم حسب معامل ارتباط ) 14( وبفرق زمني

  .وهو معامل مرتفع ويمكن الوثوق به) 0.89( التطبيق، وقد بلغ

  

  االجتماعية المساندةمقياس  2.4.3

في ضوء اطالعها على الدراسات السابقة واألدوات  مساندة االجتماعيةللمقياس احثة الب طورت     

وجود بعض والتي تعني الفاعلية لقياس درجة )  2001وهريدي، رضوان(المستخدمة فيها كدراسة 

األشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق فيهم، والذين يتركون لديه انطباعاً بأنهم يحبونه ويقدرونه 

وقد قامت الباحثة ببناء المقياس وإعادة تقنينه  .لجوء إليهم واالعتماد عليهم عندما يحتاجهمويمكنه ال

إلى فهمها لإلطار النظري للمساندة االجتماعية وتعريفها اإلجرائي لهذا  استناداًعلى البيئة الفلسطينية 

 ادارة من كل انبج من الطالبي المرشد يشعر بها التي االجتماعية الروابط المفهوم وهو مجموعة

 بجوانب يتعلق ما كل في العاطفي والسند بالدعم والتي تمده والمعلمين موراأل ولياءأو المدرسة

: على بعديالمقياس شتمل وقد ا ،االجتماعية للمساندة المفهوم هذا وقد تم بناء المقياس بناء. عمله

، تم حذف ثمانية فقرات بناء رةفق )65(فقرات المقياس  ، وقد بلغت عدد مساندة األسرة والزمالء
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وقد صيغت فقرات المقياس لتكون االستجابة  ،من المحكمين )%80(أكثر من على اتفاق 

الخماسي األبعاد، حيث ) Likert Scale(للمفحوصين وطريقة التصحيح بحسب مقياس ليكرت 

جداً، موافق، بدرجة موافق : تكون استجابة المبحوث على الفقرات بالموافقة حسب التدرج اآلتي

محايد، غير موافق، غير موافق إطالقاً، وقد بنيت الفقرات باالتجاهين السلبي وااليجابي وأعطيت 

  :األوزان للفقرات كما هو آت

 خمس درجات : موافق جداً

  أربع درجات     : موافق

  ثالث درجات        :محايدة

  درجتان      : غير موافق

  درجة واحدة     :غير موافق إطالقاً

  .كست األوزان للفقرات السلبيةوقد ع

حيث تعبر الدرجة المرتفعة عن ارتفاع درجة المساندة االجتماعية، أما الدرجـة المنخفضـة        

  .انخفاض درجة المساندة االجتماعيةفتعبر عن 

  

  المساندة االجتماعية صدق مقياس 1.2.4.3

على  لمقياسوذلك بعرض ا صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي الباحثة  استخدمت     

بهدف التأكـد مـن مناسـبة    ) 3(من ذوى االختصاص كما هو ظاهر في ملحق رقم  محكماً) 12(

على نسبة اتفاق ال تقـل  الباحثة ، وسالمة صياغة الفقرات، وقد اعتمد المقياس لما أعدت من أجله

حذف تلـك الفقـرات    علىجمعوا أبآراء المحكمين الذين الباحثة حيث أخذ  .بين المحكمين%) 80(

حيث تم التعديل فـي   وإعادة صياغة بعض الفقرات، )فقرات 8( التي ال تنسجم مع أهداف الدراسة

  .ضوء مقترحاتهم

  

  المساندة االجتماعية ثبات مقياس 1.2.4.3

  :كما هو آت المساندة االجتماعيةمقياس عدة طرق للتأكد من ثبات الباحثة  استخدمت

حيث تم تطبيق المقياس على عينة  ،)Test- Retest Method(ختبار طريقة إعادة اال :أوالً

، لم يتم تضمينهم في عينة الدراسة األصلية المرشدين التربويينمن ) 30(استطالعية مكونة من 



 
 

  61 
 

يوماً بين التطبيقين، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات مرتي ) 14( وبفرق زمني

  .ل مرتفع ويمكن الوثوق بهوهو معام) 0.86( التطبيق، وقد بلغ

، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين )Consistency( ثبات التجانس الداخلي :ثانياً

 كرونبـاخ (طريقـة  الباحثـة   استخدمتالفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس 

وهو معامل ارتباط مرتفـع  ) 0.93( لفاأوقد بلغت قيمة معامل ارتباط  ).Cronbach Alpha)(ألفا

 .يمكن الوثوق به

إلى قسمين  المقياسحيث تم تقسيم فقرات  ،)Split-Half Method( طريقة التجزئة النصفية :ثالثاً

واحتوى القسم الثاني على ....) 5، 3، 1( متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية

ثم استخرج معامل االرتبـاط بـين الـدرجات الفرديـة     ...) 6، 4، 2(الفقرات الزوجية لالستبانة 

وهذا يعتبـر  ) 0.88( حيث بلغ معامل الثبات الكلي) 310ص :2002ملحم، ( والدرجات الزوجية

 .ع ومناسب ألغراض الدراسة الحاليةمعامل ثبات مرتف

  

  القرار  اتخاذمقياس  3.4.3

 ,Murray) 1980(ها على دراسة موراي بعد اطالع اتاتخاذ القرارالباحثة  مقياس  طورت     

 تحقيـق  أجـل  من البدائل بين االختيار خاللها من يتم التي العملية "الذي عرف اتخاذ القرار بأنه

وقـد   وتقنينه للبيئة الفلسـطينية وقد تم بناء المقياس ، )2002السبيعي، (ودراسة " المنظمة أهداف

 )%80(فقرات بناء على اتفاق أكثر مـن   بع رأفقرة، تم حذف  )40(بلغت عدد  فقرات المقياس 

وقد صيغت فقرات المقياس لتكون االستجابة للمفحوصين وطريقة التصحيح بحسب  من المحكمين،

الخماسي األبعاد، حيث تكون استجابة المبحوث علـى الفقـرات   ) Likert Scale(مقياس ليكرت 

حايد، غير موافق، غير موافق إطالقاً، بدرجة موافق جداً، موافق، م: بالموافقة حسب التدرج اآلتي

  :وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت ،يجابياإلبنيت الفقرات باالتجاهين  وقد

 خمس درجات      :موافق جداً

  أربع درجات     : موافق

  ثالث درجات      :محايدة

  درجتان      :غير موافق

  درجة واحدة    :غير موافق إطالقاً
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، أما الدرجة المنخفضة القدرة على اتخاذ القرارعة عن ارتفاع درجة حيث تعبر الدرجة المرتف     

 .القدرة على اتخاذ القرارفتعبر عن انخفاض درجة 

  

  اتخاذ القرار صدق مقياس 1.3.4.3

استخدمت الباحثة صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلك بعرض المقياس علـى       

بهدف التأكـد مـن مناسـبة    ) 3(ظاهر في ملحق رقم  محكما من ذوى االختصاص كما هو) 12(

المقياس لما أعدت من أجله، وسالمة صياغة الفقرات، وقد اعتمد الباحثة على نسبة اتفاق ال تقـل  

الباحثة بآراء المحكمين الذين اجمعوا على حذف تلك الفقرات  تحيث أخذ .بين المحكمين%) 80(

حيث تم التعديل فـي   وإعادة صياغة بعض الفقرات،) فقرات 4( التي ال تنسجم مع أهداف الدراسة

  .ضوء مقترحاتهم

  

  اتخاذ القرار ثبات مقياس 2.3.4.3

  :كما هو آت اتخاذ القرارمقياس استخدمت الباحثة عدة طرق للتأكد من ثبات 

حيث تم تطبيق المقياس على عينة  ،)Test- Retest Method(طريقة إعادة االختبار  :أوالً

من المرشدين التربويين، لم يتم تضمينهم في عينة الدراسة األصلية ) 30(كونة من استطالعية م

يوماً بين التطبيقين، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات مرتي ) 14( وبفرق زمني

  .وهو معامل مرتفع ويمكن الوثوق به) 0.77( التطبيق، وقد بلغ

هذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين ، و)Consistency( ثبات التجانس الداخلي :ثانياً

 كرونبـاخ (الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدمت الباحثـة طريقـة   

وهو معامل ارتباط مرتفع  ،)0.82( وقد بلغت قيمة معامل ارتباط الفا). Cronbach Alpha)(ألفا

  .يمكن الوثوق به

فقرات المقياس إلى قسـمين   تحيث قسم ،)Split-Half Method( نصفيةطريقة التجزئة ال :ثالثاً

واحتوى القسم الثاني على ....) 5، 3، 1( متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية

ثم استخرج معامل االرتباط بـين الـدرجات الفرديـة     ،...)6، 4، 2(الفقرات الزوجية لالستبانة 

وهذا يعتبـر   ،)0.78( حيث بلغ معامل الثبات الكلي) 310ص :2002م، ملح( والدرجات الزوجية

  .معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية
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  إجراءات تطبيق الدراسة 5.3

  :تيةبإجراءات الدراسة وفق الخطوات اآلالباحثة  قامت من أجل تنفيذ الدراسة

  .التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة -1

إلجراء مديريات التربية والتعليم في محافظات رام اهللا، الخليل، بيت لحم موافقة  الحصول على -2

ـ  الدراسة بتوزيـع   ةمن أجل جمع المعلومات التي تسهل الوصول للمبحوثين وكذلك السماح للباحث

  .االستبانة عليهم

  .تحديد أفراد عينة الدراسة -3

  .اهبنفسوجمعها  بتوزيع مقاييس الدراسةالباحثة  قامت -4

  .استبانة) 122(بلغت حصيلة االستبيانات المسترجعة  -5

) 2( تواسـتبعد  استبانة) 122(االستبيانات المستوفية لشروط االستجابة والبالغ عددها  تفرز -6

  .ستبيانات لعدم استيفاء شروط االستجابةمن اال

  .الحاسوبإلى  تدخلثم أ تالبيانات ورمز تبوب -7

  .ياًعولجت البيانات إحصائ -8

  

   متغيرات الدراسة  6.3

 Independent Variables المتغيرات المستقلة 1.6.3

  :اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة 

  .ذكر، أنثى    : الجنس

  .دبلوم، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس     :المؤهل العلمي

  .سنوات 10سنوات، أعلى من    5-10سنوات،   5أقل من     : سنوات الخبرة

  .حكومية، خاصة، وكالة الغوث   :طبيعة المدرسة

  

  Dependent Variablesالمتغيرات التابعة  2.6.3

فاعليـة   مقاييس الدراسة والمتمثلة بمقيـاس  استجابات أفراد عينة الدراسة على وتمثلت في     

  .المساندة االجتماعية، ومقياس اتخاذ القرارومقياس الذات 
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  المعالجة اإلحصائية  7.3

وذلك  ،)SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  استخدمتجل معالجة البيانات من أ

  :تيةالمعالجات اإلحصائية اآل باستخدام

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة .1

لفحص الفرضيات المتعلقة ) Independent t-test( للمجموعات المستقلة) ت(اختبار  .2

 .يرات الجنسبمتغ

لفحص الفرضية المتعلقة ) One-Way Analysis Variance( تحليل التباين األحادي .3

 .، المعدل التراكمي، مكان السنةالمؤهل العلميبدراسة متغير 

 .بين المتوسطات الحسابية للمقارنات البعدية LSDاختبار  .4

 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات واختبار الفرضيات .5

( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال  -كولومجروف اختبار .6

1- Sample K-S(. 
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  الفصل الرابع

  ةنتائج الدراس
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

اسة يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدر     

أجل تحديـد  من اعتدالية التوزيع لبيانات العينة من ومن أجل التأكد  والتحقق من صحة فرضياتها،

اختبـار التوزيـع   الطرق اإلحصائية التي سيتم استخدامها الختبار فرضيات الدراسة تم اسـتخدام  

  .)(Sample K-S -1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف( الطبيعي
  

سمرنوف  لمعرفة هل البيانـات تتبـع    -ائج اختبار كولمجروفنت) 1.4(يوضح جدول رقم      

ن معظـم االختبـارات   التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات أل

مـن  حيث يتبين أن قيمة مستوى المعنوية  لكـل   المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً

.05.0( 0.05كبر من أ مقاييس الدراسة >sig(،     وهذا يدل على أن البيانـات تتبـع التوزيـع

  .ةالطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمي
  

  )Sample  K-S 1-( اختبار التوزيع الطبيعي: 1.4جدول 

  الداللةمستوى   Zقيمة االختبار   المقياس

 0.123  1.181  فاعلية الذات

  0.179  1.099 المساندة االجتماعية

ذ القراراتخا  1.877  0.07  
  

للتعرف على نتائج الدراسة وذلك كما هـو وارد فـي الجـدول     التالي وقد اعتمد مفتاح تصحيح

)2.4:(  
  والمساندة االجتماعية واتخاذ القرارفاعلية الذات  ودرجةدرجة الموافقة النسب المئوية : 2.4جدول 

 

  

  

  

  

 

   فاعلية الذات درجة  النسبة المئوية

  ماعيةالمساندة االجتدرجة 
  درجة اتخاذ القرار

  قليلة جداً  %50أقل من 
  قليلة  % 59.9-50من 
  ةمتوسط  % 69.9-60من 
  ةكبير  %79.9- 70من
  كبيرة جداً  فأكثر% 80
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   نتائج الدراسة 1.4

  السؤال األولنتائج  1.1.4  

  ؟يت لحمالمرشدين التربويين في محافظات رام اهللا والخليل وبلدى فاعلية الذات  درجةما 

فاعليـة  النسب المئوية ودرجة واستخرجت المتوسطات الحسابية  األوللإلجابة عن سؤال الدراسة 

، وذلك كما هو واضـح  فاعلية الذات حسب درجة ها تنازلياًبيرتوتم ت ،المبحوثينالستجابات  ،الذات

  :)3.4( في الجدول رقم

 
المرشدين لدى فاعلية الذات ودرجة المعياري  واالنحرافوالنسب المئوية  المتوسطات الحسابية :3.4جدول

  الفاعليةحسب درجة  مرتبة تنازلياًالتربويين 

قم
لر
ا

  

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

ــراف  االنح

  المعياري

النســبة 

  المئوية 

درجة 

   الفاعلية 

 كبيرة جدا  82.83 .66479  4.1417  على اإلنسان أن يضبط انفعاالته في المواقف التي تتطلب ذلك   1

 كبيرة جدا  81.83 .78853  4.0917  تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدم وجودي معهم   2

 كبيرة جدا  80.66 .64734  4.0333  أتبع جميع إرشادات المرور طالما يلتزم بها الجميع   3

 كبيرة  79.66 .50182  3.9833  زمالئي يثقون في مهاراتي المهنية   4

 كبيرة  79.66 .44878  3.9833      أتعامل مع جميع العقبات التي تواجهني  5

 كبيرة  78.66 .69492  3.9333  أستطيع تحمل كثير من المسؤوليات   6

 كبيرة  78.13 .64034  3.9068  أعتمد على نفسي في حل كل ما يواجهني من مشكالت   7

 كبيرة  77.16 .47271  3.8583  أثق في قدراتي للتعامل بكفاءة مع األحداث غير المتوقعة   8

 كبيرة  77.00 .51286  3.8577  طيع التعامل مع المواقف مضمونة العواقب أست  9

 كبيرة  76.83 .54996  3.8417  أتمكن من حل المشكالت التي تواجهني  10

 كبيرة  76.83 .54996  3.8417  يمكنني التفكير بطريقة عملية عندما أكون في مأزق ما   11

 كبيرة  76.50 .60339  3.8250   أستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هدف محدد  12

 كبيرة  76.33 .51829  3.8167  أستطيع الوصول إلى حلول منطقية لما يواجهني من مشكالت   13
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قم
لر
ا

  

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

ــراف  االنح

  المعياري

النســبة 

  المئوية 

درجة 

   الفاعلية 

 كبيرة  76.00 .47809  3.8155  أستطيع وضع الحلول المناسبة ألي مشكلة تواجهني   14

 كبيرة  75.83 .62033  3.7917  عندي كثير من الطموحات التي سوف أنجزها   15

 كبيرة  75.66 .66337  3.7833  يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أي إنسان   16

 كبيرة  74.66 .63157  3.7333  يلجا لي زمالئي لحل مشكالتهم   17

 كبيرة  74.50 .48442  3.7250  يقتنع زمالئي بآرائي   18

 كبيرة  74.50 .59356  3.7250  يمكنني التعامل بكفاءة مع مستجدات الحياة   19

 كبيرة  74.33 .67592  3.7167  يمكنني وضع الخطط المناسبة لتحقيق آمالي  20

 كبيرة  74.00 .66862  3.7154  وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعله ممتعا ومشوقا   21

 كبيرة  74.00 .54387  3.7143  يمكنني مساعدة أي فرد لدية مشكلة   22

 كبيرة  74.00 .57394  3.7121  أحافظ على اتزاني في المواقف الصعبة   23

 كبيرة  73.50 .52119  3.6750  نظرا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحلول التي أصل إليها   24

 كبيرة  72.33 .77982  3.6167  سوف أصل إلى مكانه مرموقة في هذا المجتمع   25

 كبيرة  70.00 .63511  3.5110  يمكنني السيطرة على انفعاالت اآلخرين من زمالئي   26

 متوسطة  68.66 .64474  3.4333  يمكنني تحقيق كثير من المفاجآت   27

 متوسطة  68.16 .93031  3.4083  يمكنني إضافة القليل ألي عمل أكلف به   28

التعامل مع اآلخرين بجدية ال يجبرهم على اتباع األسلوب   29

  نفسه 
 متوسطة  67.50 .81025  3.3750

 متوسطة  66.33 .62151  3.3167  ن بعيدا يسهل علي الوصول ألي هدف مهما كا  30

 قليلة  57.33 .84945  2.8667  العقبات تحول بيني وبين تحقيق أهدافي   31

 قليلة  54.83  1.09618  2.7417  ترك اإلنسان لحقوقه ال يعد انهزامية أو سلبية   32

 قليلة  51.66 .94898  2.5833  يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة   33

 قليلة  50.83  1.00332  2.5417  لي إقناع أي إنسان بأي شيء يصعب ع  34
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قم
لر
ا

  

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

ــراف  االنح

  المعياري

النســبة 

  المئوية 

درجة 

   الفاعلية 

 قليلة جدا  47.33  1.09186  2.3667  ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودني إلى ما يريد   35

 قليلة جدا  46.66 .95560  2.3333  يصعب علي التوافق مع أي مجتمعات جديدة   36

 قليلة جدا  45.83  1.08771  2.2917   يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة  37

 قليلة جدا  44.83 .88873  2.2417  يصعب علي الوصول إلى أهدافي   38

 قليلة جدا  44.51 .79349  2.2250  إذا أعاقني أي إنسان يصعب علي التغلب عليه  39

 قليلة جدا  43.50 .75217  2.1750  إذا عارضني أحد أكون أنا الخاسر في النهاية   40

 قليلة جدا  43.16 .77780  2.1583  علي إيقاف أي إنسان عند حدوده يصعب   41

 قليلة جدا  42.50 .96635  2.1250  يقلل زمالئي من قدراتي المهنية   42

 قليلة جدا  41.66 .92203  2.0833  يصعب علي التفكير في حل أي مشكلة تواجهني   43

 ليلة جداق 39.16 1.02405  1.9583 أترك حقي مهما كان مع أي إنسان  44

 متوسطة  64.99 .27285  3.2495  الدرجة الكلية لفاعلية الذات
 

  

على  جداًكانت كبيرة المرشدين التربويين لدى فاعلية الذات أن درجة ) 3.4(يتضح من الجدول 

 ما بـين  النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات  تراوحتحيث ) 3-1( من الفقرات

 تراوحـت  حيـث ) 26-4(كبيرة على الفقرات  الفاعلية درجة وقد كانت  ،%)80.6 -% 82.8(

وقـد كانـت    ،%)70.0 -%79.6(ما بين  النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات

حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين ) 30-27(متوسطة على الفقرات الفاعلية درجة 

قليلـة علـى الفقـرات     الفاعلية وقد كانت درجة  .%)66.3 -%68.6(على هذه الفقرات ما بين 

 علـى التـوالي  النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هـذه الفقـرات    بلغتحيث  ،)31-34(

 تراوحتحيث  ،)44-35(على الفقرات جدا قليلة  الفاعلية وقد كانت درجة  .%)50.8-57.3%(

أمـا   .%)39.1-%47.3( هذه الفقرات علـى التـوالي   النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على

حيث  ،متوسطةفقد كانت  على جميع الفقراتالمرشدين التربويين لدى فاعلية الذات لالدرجة الكلية 

  %).64.9(بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات 
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  السؤال الثانينتائج  2.1.4

  ؟المرشدين التربويينلدى  جتماعيةالمساندة اال ما درجة

والنسب  واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت المتوسطات الحسابية

المساندة حسب درجة  وتم ترتيبها تنازلياً ،، الستجابات المبحوثينالمساندة االجتماعيةالمئوية ودرجة 

  :)4.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االجتماعية
  

لدى   المساندة االجتماعيةوالنسب المئوية ودرجة  واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية :4.4جدول

   المساندةحسب درجة  مرتبة تنازلياًالمرشدين التربويين 

قم
لر
ا

  

  

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  لمساندةا

  للمرشد التربوي تسهل نجاحه في عمله  مساندة مدير المدرسة  1
4.2417  .63505  84.83  

كبيرة 

 جدا

  مساندة المعلمين للمرشد التربوي تسهل عمله   2
4.2250  .64120  84.50  

كبيرة 

 جدا

مساندة إدارة المدرسة للمرشد التربوي لها دور كبير في   3

  إبراز جهوده 
4.1167  .59668  82.33  

كبيرة 

 جدا

 كبيرة  77.00 .68169  3.8500  مدرسة طبيعة عمل المرشد التربوي تتفهم إدارة ال  4

إدارة المدرسة تقدم العون والمساعدة إلنجاح عمل المرشد   5

  التربوي 
 كبيرة  76.00 .64300  3.8410

يلجا المعلمون إلى المرشد التربوي مباشرة عند حدوث   6

  مشكالت مع الطالب 
 كبيرة  74.16 .71474  3.7083

 كبيرة  73.00 .84664  3.6500  رة المدرسة من دور المرشد التربوي داخل المدرسة تعزز إدا  7

 كبيرة  72.33 .70034  3.6167  تثمن إدارة المدرسة جهود المرشد التربوي داخل المدرسة   8

 كبيرة  72.00  1.0322  3.6041  ضعف أداء إدارة المدرسة يضعف من عمل المرشد التربوي   9

درسة في تهيئة البيئة المناسبة لعملي تساعدني إدارة الم  10

  كمرشد تربوي 
 كبيرة  72.00 .80335  3.6021

 كبيرة  72.00 .86384  3.6011  تراعي إدارة المدرسة حقوقي كمرشد تربوي   11

 كبيرة  72.00 .69088  3.6000  يثق أولياء أمور الطلبة في إمكانات المرشد التربوي   12

 كبيرة  71.66 .80527  3.5833  ت المرشد التربوي ترفع إدارة المدرسة من معنويا  13
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قم
لر
ا

  

  

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  لمساندةا

يتواصل أولياء أمور الطالب مع المرشد التربوي عند   14

  الحاجة 
 كبيرة  71.00 .65913  3.5500

يبدي المعلمون رأيهم للمرشد التربوي حول اإليجابيات   15

  والسلبيات الخاصة بعمل المرشد 
 كبيرة  70.66 .68518  3.5333

إدارة المدرسة للمرشد التربوي يحد من أدائه  تقليل مساندة  16

  لمهمته 
 كبيرة  70.33  1.1300  3.5167

 كبيرة  70.00 .76696  3.500  يثمن المعلمون جهود المرشد التربوي داخل المدرسة   17

 متوسطة  69.66 .88861  3.4833  توفر إدارة المدرسة اإلمكانات الالزمة لعمل المرشد التربوي   18

 متوسطة  69.16 .72060  3.4583  ياء أمور الطالب عن المشكالت الخاصة بأبنائهم يفصح أول  19

 متوسطة  68.83 .76472  3.4417  يتفهم ولي أمر الطالب عمل المرشد   20

 متوسطة  67.50 .82056  3.3750  يتفهم المعلمون طبيعة عمل المرشد التربوي   21

رشد التربوي ألولياء أمور الطلبة جهود كبيرة في مساندة الم  22

  ألداء عمله 
 متوسطة  67.50 .91727  3.375

 متوسطة  67.33 .81924  3.3667  يقدم المعلمون المساعدة للمرشد التربوي   23

 متوسطة  67.16 .73102  3.3583  يتعاون أولياء أمور الطالب مع المرشد التربوي  24

 متوسطة  66.00 .80544  3.3000  يساعد المعلمون المرشد التربوي في حل مشكالت الطالب   25

يعزز المعلمون في نفوس الطالب أهمية عمل المرشد   26

  التربوي 
 متوسطة  65.50 .77744  3.2750

 متوسطة  64.50 .88368  3.2250  يرفع أولياء أمور الطالب من معنويات المرشد التربوي   27

 متوسطة  64.00 .74020  3.2000  يشارك المعلمون في تفعيل برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي   28

 متوسطة  63.83 .79172  3.1917  يساعدني أولياء األمور في حل مشكالت أبنائهم   29

يغرس أولياء أمور الطالب في نفوس أبنائهم أهمية عمل   30

  المرشد التربوي 
 متوسطة  63.83 .85303  3.1917

يجهل أولياء أمور الطالب أهمية إعطاء المرشد التربوي   31

  الكافية  للمعلومات
 متوسطة  61.00 .72006  3.050

عدم ارتياح المرشد التربوي لوضعه االجتماعي يصعب من   32

  مهمته 
 متوسطة  61.00  1.0029  3.050

 قليلة  57.66 .83196  2.8833  جهود المعلمين في إظهار دور المرشد التربوي غير كافية  33
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قم
لر
ا

  

  

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  لمساندةا

يتحفظ أولياء األمور في اإلفصاح للمرشد التربوي   34

  المشكالت الخاصة بأبنائهم ب
 قليلة  53.66 .78840  2.6833

اهتمام المدرسة بإبراز دور المرشد التربوي داخل المدرسة   35

  محدود 
 قليلة  53.33 .89192  2.6667

 قليلة  52.33 .92748  2.6167  يتردد أولياء أمور الطلبة في التوجه إلى المرشد التربوي   36

 قليلة  50.00 .94054  2.5000  اء عمل المرشد التربوي ضعيفة تهيئة إدارة المدرسة ألجو  37

 قليلة جدا  49.33 .87863  2.4667  تفاعل المعلمين سلبي مع برامج اإلرشاد الطالبي   38

لدى المعلمين دور سلبي تجاه عمل المرشد التربوي داخل   39

  المدرسة 
 قليلة جدا  49.33 .87863  2.4667

ديم اإلمكانات الالزمة لعمل المرشد دور إدارة المدرسة في تق  40

  ضعيف 
 قليلة جدا  49.00 .91532  2.4532

 قليلة جدا  49.00 .80805  2.4522  دافعية المعلمين للتعاون مع المرشد التربوي ضعيفة   41

 قليلة جدا  48.83 .89627  2.4417  تقبل إدارة المدرسة لعمل المرشد التربوي محدود  42

األعمال التي تمنعني من مزاولة تكلفني المدرسة ببعض   43

  عملي بالشكل المطلوب 
 قليلة جدا  48.83 .84809  2.4417

 قليلة جدا  48.66 .90501  2.4333  إدراك المعلمين لعمل المرشد التربوي ضعيف   44

 قليلة جدا  48.16 .91207  2.4083  يتجاهل أولياء أمور الطلبة التعامل مع المرشد التربوي  45

ر الطلبة يقفون عقبة في طريق نجاح عمل المرشد أولياء أمو  46

  التربوي 
 قليلة جدا  48.16 .92123  2.4083

 قليلة جدا  47.66 .85192  2.3833  يقوم المعلمون بدور المرشد التربوي داخل المدرسة   47

 قليلة جدا  47.16 .87731  2.3583  تقدير أولياء أمور الطلبة لجهود المرشد التربوي ضعيفة   48

يحد المعلمون من نشاط المرشد التربوي في حل مشكالت   49

  الطلبة 
 قليلة جدا  46.16 .92397  2.3083

يقلل أولياء أمور الطالب من دور المرشد التربوي أمام   50

  أبنائهم 
 قليلة جدا  45.83 .85402  2.2917

 ة جداقليل  45.83 .84412  2.2917  تهمل إدارة المدرسة تقديم العون للمرشد التربوي   51

 قليلة جدا  45.66 .93650  2.2833  يقلل المعلمون من أهمية عمل المرشد التربوي لدى الطلبة   52

 قليلة جدا  44.83 .85990  2.2417  تهمل إدارة المدرسة االهتمام بشخصية المرشد التربوي   53
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قم
لر
ا

  

  

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  لمساندةا

تقلل إدارة المدرسة من جهود المرشد التربوي داخل   54

  المدرسة 
 قليلة جدا  44.50 .85467  2.2250

تفاعل إدارة المدرسة سلبي مع برامج التوجيه واإلرشاد   55

  الطالبي 
 قليلة جدا  42.50 .79455  2.1250

 قليلة جدا  42.16 .77564  2.1083  يعد المعلمين سببا في إخفاق المرشد التربوي   56

المرشد  ههناك صدى سلبي في نفوس أولياء األمور لما يقدم  57

 ات في المدرسة التربوي من خدم
 جدا قليلة 41.66 .89427  2.0833

 متوسطة  60.55 .24904  3.0275  الدرجة الكلية للمساندة االجتماعية

  

 كانت كبيرة جداًالمرشدين التربويين لدى المساندة االجتماعية أن درجة ) 4.4(يتضح من الجدول 

وثين على هذه الفقرات ما بين  حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبح) 3-1(على الفقرات 

حيـث تراوحـت   ) 17 -4(كبيرة على الفقرات  المساندة، وقد كانت درجة %)82.3 -% 84.8(

، وقد كانت درجـة  %)70 -%77(النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

جابات المبحوثين على حيث تراوحت النسبة المئوية الست) 32-18(متوسطة على الفقرات  المساندة

) 37-33(قليلة على الفقـرات    المساندةوقد كانت درجة  .%)61 -%69.6(هذه الفقرات ما بين 

 %)50-%57.6(ما بـين  النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات  تراوحت حيث 

ة المئويـة  حيـث تراوحـت النسـب   ) 57-38(على الفقرات  وقد كانت درجة المساندة  قليلة جداً

أما الدرجة الكليـة لدرجـة    ،%)41.6-%49.3(الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

حيث بلغت قيمة متوسط النسـبة   متوسطةفقد كانت  المقياس فقراتعلى جميع  المساندة االجتماعية

  %).60.5(المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات 

  

  

  

  

  



 
 

  74 
 

  لثلثاالسؤال انتائج  3.1.4

  ؟لدى المرشدين التربوييناتخاذ القرار  ما درجة

والنسب لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، وذلك اتخاذ القرارحسب درجة  تنازلياً تورتب ،الستجابات المبحوثين اتخاذ القرارالمئوية ودرجة 

  :)5.4(كما هو واضح في الجدول رقم 
لدى المرشدين   اتخاذ القراروالنسب المئوية ودرجة  واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية :5.4جدول

  اتخاذ القرارحسب درجة  مرتبة تنازلياًالتربويين 

قم
لر
ا

  

  

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

اتخاذ 

  القرار

  رار أقدر مسئولية اتخاذ الق  1
4.0667  53031. 81.33  

كبيرة 

 جداً

أسلوب المناقشة الهادئ يؤدي إلى اقناع اآلخرين بالحجج   2

  العقلية والمنطقية 
 كبيرة  79.66 .67343  3.9833

 كبيرة  79.33 .50098  3.9667  أدرك أهمية التوقيت في اتخاذ القرار   3

 كبيرة  78.66 .54593  3.9333  أزن النتائج المترتبة على القرار   4

 كبيرة  78.50 .48788  3.925  أجمع الحقائق التي أحتاج إليها قبل اتخاذ القرار   5

 كبيرة  78.33 .55886  3.9167  أستطيع أن أتعرف على المشكلة   6

 كبيرة  78.16 .42989  3.9083  أبني قراراتي على معرفة بالحقائق  7

 كبيرة  78.16 .57971  3.9083  أتحمل مسئولية الفشل في قرار خاطئ  8

 كبيرة  77.83 .54689  3.8917  أحدد ايجابيات وسلبيات القرار   9

 كبيرة  77.66 .47071  3.8833  عندما أتخذ قرارا أتابعه لتنفيذه     10

أعتبر نفسي ممن يشتركون في المناقشات باستمرار التخاذ   11

  القرار  
 كبيرة  76.66 .45528  3.8333

 كبيرة  76.33 .48478  3.8167  فيان التخاذ القرار الناجحلدي الخبرة ودرجة التعليم الكا  12
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  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

اتخاذ 

  القرار

 كبيرة  76.33 .54976  3.8167  أقيس المواقف عند اتخاذ القرار على الخبرات السابقة   13

 كبيرة  75.83 .50035  3.7917  أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات التخاذ قرار   14

 كبيرة  74.33 .63753  3.7167  ند اتخاذ القرار أرجع إلى اللوائح والقوانين ألسترشد بها ع  15

أستطيع تحديد المواقف التي يكون لرأي أحد المشاركين في   16

  اتخاذ القرار وزناً
 كبيرة  71.83 .60106  3.5917

 كبيرة  71.66 .84598  3.5833  جمع البيانات مكتوبا يستغرق وقتا طويال   17

 متوسطة  69.33 .64734  3.4667  قرار اعتمد على االتصال الشخصي عندما اتخذ ال  18

أستطيع أن أقدر نسبة األفراد الذين يشتركون في المناقشات   19

  عند اتخاذ القرار 
 متوسطة  68.50 .68185  3.4250

أواجه االختالفات في ميول األفراد واتجاهاتهم بوضع مبادئ   20

  عامة 
 متوسطة  68.50 .69406  3.4250

خرين سبيل للحصول على رأيهم الحديث على انفراد مع اآل  21

  بصراحة في مشكلة 
 متوسطة  67.83 .88209  3.3917

أستبعد الحلول التي تصطدم بالقوانين واللوائح التي ال يمكن   22

  تغييرها 
 متوسطة  67.50 .68676  3.3750

يثير غضب األعضاء تمييز القائد أحد األعضاء علنا من أجل   23

  اقتراحه 
 متوسطة  67.50 .76765  3.3750

 متوسطة  64.66 .75296  3.2333  أعود لقرارتي المتخذة سابقا مرة ثانية   24

 متوسطة  61.83 .72176  3.0917  ندرة المعلومات ترجع إلى صعوبة معرفتها بدقة وسرعة   25

أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من مسئولية النتائج المترتبة   26

  على هذا القرار 
 قليلة  57.50 .81542  2.8750

 قليلة  57.50 .94879  2.8750  تؤثر حالتي النفسية في نتيجة قراراتي   27
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  المئوية
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  القرار

 قليلة  54.50 .87891  2.7250  أتردد عند اتخاذ قرار ما   28

 قليلة  53.83 .82804  2.6917أؤخر اتخاذي للقرار ألني آمل في أن يحدث شيء يريحني منه    29

 قليلة  53.83 .81782  2.6917  القرار أعاني من ندرة المعلومات الالزمة التخاذ  30

 قليلة  52.16 .96402  2.6083  أسمح لآلراء السابقة أن تؤثر على قراراتي   31

 قليلة  51.33 .97647  2.5667  أتراجع في قراري بعد اتخاذه   32

 قليلة  50.50 .85957  2.5250  معظم القرارات التي اتخذها تكون فردية   33

 قليلة  50.00 .86966  2.5000  ي علنا من الشك في خطئه أو صوابه عند اتخاذي لقرار أعان  34

تنازل القائد عن أحد أفكاره وقبول االقتراح المقدم من اآلخرين   35

  عالمة ضعف 
 قليلة جدا  41.83  1.0611  2.0917

 قليلة جدا 38.50 1.0703  1.9250 أسمح للتعصب والتحيز أن يؤثرا في قراراتي   36

 متوسطة  64.22 .35372  3.2110  تخاذ القرارالدرجة الكلية ال
  

علـى   كانت كبيرة جداًلدى المرشدين التربويين  اتخاذ القرارأن درجة ) 5.4(يتضح من الجدول 

، وقد كانـت  %)81.3(ة النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقر بلغتحيث ) 1( ةالفقر

حيث تراوحـت النسـبة المئويـة السـتجابات     ) 17 -2(كبيرة على الفقرات  اتخاذ القراردرجة 

متوسطة  اتخاذ القرار، وقد كانت درجة %)71.6 -%79.6(المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات مـا  ) 25-19(على الفقرات 

حيـث   ،)34-26(لة على الفقـرات  قلي اتخاذ القراروقد كانت درجة  .%)61.8 -%69.6(بين 

وقـد   .%)50-%57.5(تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بـين  

حيـث تراوحـت  النسـبة المئويـة     ) 36-35(على الفقرات  قليلة جداً اتخاذ القراركانت درجة 

رجة الكليـة لدرجـة   أما الد. %)38.5-%41.8(الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

حيث بلغت قيمة متوسط  النسبة المئوية  ،على جميع فقرات المقياس فقد كانت متوسطةاتخاذ القرار 

  %).64.2(الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات  



 
 

  77 
 

  نتائج فرضيات الدراسة 4.1.4

  والثانية األولى تيننتائج الفرضي 1.4.1.4

فاعليـة  بين درجـة   )α>0.05( ة على مستوى الداللةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائي

  .المرشدين التربويينلدى  واتخاذ القرارالذات 

بين درجة المسـاندة  ) α>0.05(ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .لدى المرشدين التربوييناالجتماعية واتخاذ القرار 
  

  :يبين ذلك) 6.4(امل ارتباط بيرسون والجدول ومن أجل فحص الفرضية تم استخدام مع
المساندة االجتماعية وبين درجة فاعلية الذات بين درجة  بيرسوننتائج معامل ارتباط  :)6.4(جدول 

  لدى المرشدين التربويين واتخاذ القرار 

 القرار اتخاذ االجتماعية لمساندةا الذات فاعلية المتغيرات

رسونمعامل ارتباط بي الذات فاعلية  1 .692** .613** 

 0.00 0.00  مستوى الداللة

 **687. 1 **692. معامل ارتباط بيرسون االجتماعية مساندةال

 0.00  0.00 مستوى الداللة

 1 **687. **613. معامل ارتباط بيرسون القرار اتخاذ       

  0.00 0.00 مستوى الداللة

  )α>0.05(دال إحصائيا عند مستوى **
  

  : ما يلي) 6.4(من الجدول يتضح 

فاعلية بين درجة   )α>0.05( وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة -1

، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط المرشدين التربويينلدى المساندة االجتماعية وبين درجة الذات 

وهي أقل من ) 0.00(ن العينة بينما بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب م) 0.69(بيرسون  بينهما 

، وعليه فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقد كانت هذه )α>0.05(مستوى الداللة المحدد للدراسة 

فاعلية درجة ازدادت  المساندة االجتماعية، أي أنه وكلما ازدادت درجة طردية إيجابيةالعالقة 

  .الذات

بين درجة فاعلية  )α>0.05( الداللةوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى  -2

، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون لدى المرشدين التربويينالذات وبين درجة اتخاذ القرار 
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وهي أقل من مستوى ) 0.00(بينما بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب من العينة ) 0.61(بينهما 

الفرضية الصفرية، وقد كانت هذه العالقة ، وعليه فقد تم رفض )α>0.05(الداللة المحدد للدراسة 

  .اتخاذ القرارازدادت درجة  فاعلية الذاتطردية إيجابية، أي أنه وكلما ازدادت درجة 

بين درجة المساندة  )α>0.05( وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة -3

، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط نلدى المرشدين التربويياالجتماعية وبين درجة اتخاذ القرار 

وهي أقل ) 0.00(بينما بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب من العينة  ،)0.68(بيرسون  بينهما 

وقد كانت  .، وعليه فقد تم رفض الفرضية الصفرية)α>0.05(من مستوى الداللة المحدد للدراسة 

ساندة االجتماعية ازدادت درجة اتخاذ هذه العالقة طردية إيجابية، أي أنه وكلما ازدادت درجة الم

  .القرار

  
  

  ةلثنتائج الفرضية الثا 2.4.1.4

فاعلية الذات في درجة  )α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .لمتغير الجنس تبعاً والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين

 Independent( لمجموعتين مستقلتين) ت( اختبارالباحثة  دمتاستخومن أجل فحص الفرضية 

t-test ( كما هو واضح في الجدول رقم)4.7.(  
  

لدى والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار فاعلية الذات في درجة لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار  :7.4الجدول 

  لمتغير الجنس تبعاً المرشدين التربويين

                          الجنس

  
    سالمقايي             

  )ت(  )54= ن(  مرشدة   )66= ن(  مرشد
  المحسوبة

  مستوى الداللة
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المحسوب

 0.169  1.383 .22228  3.2115 .30633  3.2805  فاعلية الذات 

 0.089  1.716 .20926  2.9847 .27400  3.0625  المساندة االجتماعية 

 0.094  1.688 .27987 3.1512 .39974  3.2599  اتخاذ القرار 

  )128(بدرجة حرية * )α>0.05(دال إحصائيا عند مستوى * 

لفاعلية الدرجة الكلية أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على ) 7.4(يتضح من الجدول 

على  لمتغير الجنس تبعاً مرشدين التربويينالذات والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى ال
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وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  ،)0.09، 0.08، 0.16(التوالي  

)α>0.05(. فاعلية الذات ال توجد فروق في درجة  أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه

 .لمتغير الجنس تبعاً التربويينوالمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين 

   

  رابعةالنتائج الفرضية  3.4.1.4

فاعلية الذات درجة في  )α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .المؤهل العلميلمتغير  تبعاً والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين

ومن ثم  المؤهل العلميلمتغير  ج المتوسطات الحسابية تبعاًومن أجل فحص الفرضية تم استخرا

للتعرف على داللة الفروق في درجة ) One-Way ANOVA(ت تحليل التباين األحادي استخدم

 )8.4(والجداول  المؤهل العلمي لمتغير تبعاً واتخاذ القرار المساندة االجتماعيةوفاعلية الذات 

  :ذلك انتبين) 9.4(و

  
فاعلية الذات والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين  توسطات الحسابية لدرجةالم :8.4 جدول

  المؤهل العلمي تبعا لمتغير التربويين

 ماجستير فاعلى  بكالوريوس  دبلوم  المؤهل العلمي 

  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

  3.3634  3.2812  3.2175  فاعلية الذات 

  3.1241  3.0778  2.9996  المساندة االجتماعية 

 3.3762  3.2676  3.1643  اتخاذ القرار 
  

  

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت ) 8.4( يتضح من خالل الجدول

هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي      

)One-Way ANOVA(،  والجدول)ذلك يوضح) 9.4:  
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فاعلية الذات والمساندة االجتماعية واتخاذ الفروق في درجة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة  :9.4جدول 

  المؤهل العلمي لمتغير تبعاً القرار لدى المرشدين التربويين

مجموع   مصدر التباين  المؤهل العلمي

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة 

ى مستو

  الداللة 

  بين المجموعات  فاعلية الذات
  داخل المجموعات

  المجموع

422. 2  211. 2.923  
  

0.05*  
  8.438  117  072. 

 8.860  119  

المساندة 

  االجتماعية
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

313. 2  156. 2.589  
  

0.07  
  7.068  117  060. 

 
7.381  119  

  بين المجموعات  اراتخاذ القر
  داخل المجموعات

  المجموع

893. 2  446. 3.731  0.02*  
13.996  117  120. 

  
    

14.889  119     

  )α>0.05(دال إحصائيا عند مستوى * 

  
  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على الدرجة الكلية لمقيـاس  ) 9.4(يتضح من الجدول 

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللـة  ) 0.07(لمؤهل العلمي اتبعا لمتغير  المساندة االجتماعية

أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللـة   )α>0.05(المحدد للدراسة 

في درجة المساندة االجتماعية، أما بالنسبة لمقياس فاعلية  )α>0.05(إحصائية على مستوى الداللة 

) 0.02، 0.05( عليها على التواليت  قيمة مستوى الداللة المحسوب غفقد بل  رواتخاذ القرا الذات 

أي أننا نرفض الفرضية  )α>0.05(قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  أو تساويوهذه القيمة أقل 

ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق  .بمعنى وجود فروق جوهرية اييسالمق هالصفرية على هذ

يبين  )10.4(والجدول  ،للمقارنات البعدية) LSD( لتباين األحادي باختبار اقل فرق دالأتبع تحليل ا

  :ذلك
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 تبعاً واتخاذ القرار في درجة فاعلية الذاتالفروق لداللة للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار :10.4جدول 

  لمتغير المؤهل العلمي

 ستير فاعلىماج  بكالوريوس  دبلوم  المتوسط  المقارنات  المقياس

        3.2175  دبلوم  فاعلية الذات
        3.2812  بكالوريوس

      *0.14592- 3.3634  ماجستير فاعلى
        3.1643  دبلوم  اتخاذ القرار

        3.2676  بكالوريوس
      *0.21193- 3.3762  ماجستير فاعلى

  )α>0.05(دال إحصائيا عند مستوى  *
  

د فروق في درجة فاعلية الذات واتخاذ القـرار بـين   وجو )10.4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
جوهرية على باقي مستويات وجود فروق عدم و. دبلوم  وماجستير فأعلى  لصالح ماجستير فأعلى

  .المتغيرات
  

  خامسةالنتائج الفرضية  4.4.1.4

فاعلية الذات في درجة  )α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .لمتغير سنوات الخبرة تبعاً ندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويينوالمسا

ومن ثم  سنوات الخبرةومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير 
للتعرف على داللة الفروق في درجة ) One-Way ANOVA(استخدمت تحليل التباين األحادي 

 )11.4(والجداول  سنوات الخبرة لمتغير تبعاًساندة االجتماعية واتخاذ القرار فاعلية الذات والم
  :ذلك انتبين) 12.4(و

فاعلية الذات والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين  المتوسطات الحسابية لدرجة :11.4 جدول

  سنوات الخبرة لمتغير تبعاً التربويين

 سنوات) 10(أكثر من   سنوات) 10-5(  سنوات) 5(أقل من   سنوات الخبرة

  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

  3.3341  3.1698  3.2622  فاعلية الذات 
  3.0420  2.9455  3.1562  المساندة االجتماعية 

 3.2372  3.1817  3.2235  اتخاذ القرار 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجـل معرفـة إن   ) 11.4( يتضح من خالل الجدول

نت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي   كا

)One-Way ANOVA(،  والجدول)يوضح ذلك) 12.4:  
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فاعلية الذات والمساندة االجتماعية واتخاذ الفروق في درجة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة  :12.4جدول 

  سنوات الخبرة لمتغير تبعاً بويينالقرار لدى المرشدين التر

سنوات 
  الخبرة

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

  بين المجموعات  فاعلية الذات
  داخل المجموعات

  المجموع

630. 2  315. 
4.476  
  

0.01**  
  

8.230  117  070. 
 8.860  119  

المساندة 
  الجتماعيةا

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

793. 2  396. 
7.039  
  

0.00**  
  

6.588  117  056. 
 7.381  119  

  بين المجموعات  اتخاذ القرار
  داخل المجموعات

  المجموع

077. 2  038. 303. 0.73  
14.812  117  127. 

  
    

14.889  119     

  )α>0.01(دال إحصائيا عند مستوى **  )α>0.05(دال إحصائيا عند مستوى * 

  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على الدرجة الكلية لمقياس ) 12.4(يتضح من الجدول 

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللـة المحـدد   ) 0.73( سنوات الخبرةتبعا لمتغير  اتخاذ القرار

ة القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أي أننا نقبل الفرضية الصفري ،)α>0.05(للدراسة 

المساندة وأما بالنسبة لمقياس فاعلية الذات  .اتخاذ القرارفي درجة  )α>0.05(على مستوى الداللة 

وهذه القيم ) 0.00، 0.01( فقد بلعت قيمة مستوى الداللة المحسوب عليها على التوالياالجتماعية 

أي أننا نرفض الفرضية الصـفرية   ،)α>0.05(ة المحدد للدراسة أقل أو تساوي قيمة مستوى الدالل

ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفـروق أتبـع    .على هذه المقاييس بمعنى وجود فروق جوهرية

يبـين   )13.4(والجـدول   ،للمقارنات البعدية) LSD( قل فرق دالأتحليل التباين األحادي باختبار 

 :ذلك
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  والمساندة االجتماعيةفي درجة فاعلية الذات الفروق لداللة للمقارنات البعدية  LSDرنتائج اختبا :13.4جدول 

  سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً

) 5(أقل من   المتوسط  المقارنات  المقياس

  سنوات

)5-10 (

  سنوات

) 10(أكثر من 

 سنوات

) 5(أقل من   فاعلية الذات

  سنوات
3.2622        

        3.1698  سنوات) 5-10(

) 10( أكثر من

 سنوات
3.3341    -0.16430*    

المســــــاندة 

  االجتماعية 

) 5(أقل من 

  سنوات
3.1562     -0.21072*    

        2.9455  سنوات) 5-10(

) 10(أكثر من 

 سنوات
3.0420       

  )α>0.05(دال إحصائيا عند مستوى  *

  

  : ما يلي )13.4(يتضح من خالل نتائج الجدول 

 10لصالح   سنوات 10سنوات وبين أكثر من  10-5ين وجود فروق في درجة فاعلية الذات ب -

  .   سنوات فأعلى

سنوات لصالح  5أقل من سنوات وبين  10-5بين  المساندة االجتماعيةوجود فروق في درجة  -

  .   سنوات 5أقل من 

 .عدم وجود فروق جوهرية على باقي مستويات المتغيرات - 

 

  ةادسالسنتائج الفرضية  5.4.1.4

فاعلية الذات في درجة ) α>0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  ال توجد فروق

  .طبيعة المدرسةلمتغير  تبعاً والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين

ومن ثم  طبيعة المدرسةلمتغير  ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعاً 

للتعرف على داللة الفروق في درجة ) One-Way ANOVA(اين األحادي استخدمت تحليل التب
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 )14.4(والجداول  طبيعة المدرسة لمتغير تبعاًوالمساندة االجتماعية واتخاذ القرار فاعلية الذات 

  :ذلك انتبين) 15.4(و
دى المرشدين فاعلية الذات والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار ل المتوسطات الحسابية لدرجة :14.4 جدول

  طبيعة المدرسة لمتغير تبعاً التربويين

 خاصة  حكومية  وكالة غوث  طبيعة المدرسة

  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

  3.1801  3.2508  3.3469  فاعلية الذات 
  2.9715  3.0279  3.1073  المساندة االجتماعية 

 3.0975  3.2565  3.2838  اتخاذ القرار 
  

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجـل معرفـة إن    )14.4( يتضح من خالل الجدول

كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي   

)One-Way ANOVA(،  والجدول)يوضح ذلك) 15.4:  

 
ات والمساندة االجتماعية واتخاذ فاعلية الذالفروق في درجة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة  :15.4جدول 

  طبيعة المدرسة لمتغير تبعاً القرار لدى المرشدين التربويين

طبيعة 
  المدرسة

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة 

مستوى 
  الداللة 

  بين المجموعات  فاعلية الذات
  داخل المجموعات

  المجموع

444. 2  222. 
3.085  
  

0.04*  
  

8.416  117  072. 
 8.860  119  

المساندة 
  االجتماعية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

294. 2  147. 
2.429  
  

0.093  
  

7.086  117  061. 
 7.381  119  

  بين المجموعات  اتخاذ القرار
  داخل المجموعات

  المجموع

757. 2  378. 3.134  0.04*  
14.132  117  121. 

  
    

14.889  119     

  )α>0.01(دال إحصائيا عند مستوى **  )α>0.05(دال إحصائيا عند مستوى * 

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على الدرجة الكلية لمقيـاس  ) 15.4(يتضح من الجدول 

مستوى الداللة أكبر من قيمة  ةوهذه القيم) 0.09( طبيعة المدرسةلمتغير  تبعاًالمساندة االجتماعية 
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أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللـة   ،)α>0.05(المحدد للدراسة 

طبيعـة  لمتغيـر   تبعـاً  المساندة االجتماعيـة في درجة  )α>0.05(إحصائية على مستوى الداللة 

مستوى الداللة المحسـوب  فقد بلعت قيمة اتخاذ القرار فاعلية الذات و اييسأما بالنسبة لمق. المدرسة

قيمة مسـتوى الداللـة المحـدد للدراسـة     من وهذه القيم أقل ) 0.04، 0.04( عليها على التوالي

)α>0.05(،  أي أننا نرفض الفرضية الصفرية على هذه المقاييس بمعنى وجود فروق جوهريـة. 

) LSD( قل فرق دالأومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق أتبع تحليل التباين األحادي باختبار 

  :يبين ذلك )16.4(والجدول  ،للمقارنات البعدية

  
 تبعاًاتخاذ القرار في درجة فاعلية الذات والفروق لداللة للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار :16.4جدول 

  طبيعة المدرسةلمتغير 

 خاصة  حكومية  وكالة غوث  المتوسط  المقارنات  المقياس

  *0.16675-       3.3469  وكالة غوث  فاعلية الذات
        3.2508  حكومية
       3.1801 خاصة

  *0.18624-       3.2838  وكالة غوث  اتخاذ القرار 
        3.2565  حكومية
       3.0975 خاصة

  )α>0.05(دال إحصائيا عند مستوى * 

  

  : ما يلي )16.4(يتضح من خالل نتائج الجدول 

  .   وكالة الغوثلصالح وكالة الغوث ن وبيخاصة بين  وجود فروق في درجة فاعلية الذات -

  .   وكالة الغوثلصالح خاصة وبين وكالة الغوث بين اتخاذ القرار وجود فروق في درجة  -

  .جوهرية على باقي مستويات المتغيراتوجود فروق عدم  - 
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 الخامس الفصل

  والتوصيات النتائج مناقشة
  

 .الدراسة أسئلة نتائج مناقشة - 

 .ولاأل السؤال ئجنتا مناقشة �

 .مناقشة نتائج السؤال الثاني �

 .مناقشة نتائج السؤال الثالث �
 

 .الدراسة فرضيات نتائج مناقشة - 

 .والثانية األولىتين الفرضي نتائج مناقشة �

 .لثةالثا الفرضية نتائج مناقشة �

 .رابعةال الفرضية نتائج مناقشة �

 .خامسةال الفرضية نتائج مناقشة �

  .سادسةال الفرضية نتائج مناقشة �

  

  .والمقترحات التوصيات - 
 

  

  

  

  



 
 

  87 
 

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  مناقشة النتائج 1.5
اتخاذ القرار وعالقته بكل من فعالية الذات والمساندة هذه الدراسة التعرف إلى  هدفت     

المؤهل  ،جنسال(: ، في ضوء متغيرات الدراسةوبيت لحم والخليل اهللا رام اتفي محافظ االجتماعية

وذلك من خالل توضيح المفاهيم النظرية في الفصل  ،)طبيعة المدرسة، سنوات الخبرة، العلمي

التي يتم التوصل إليها في الفصل الرابع للوصول إلى تفسير شامل  واالستنتاجاتالثاني من الدراسة 

ئج وفق الترتيب الفصل ستقوم الباحثة بعرض طريقة تفسير ومناقشة النتا هذا فيو. لنتائج الدراسة

فيه النتائج في الفصل الرابع، وفي نهاية هذا الفصل سوف تتوجه الباحثة بعدد من  تالذي عرض

  .التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها

  

  بالسؤال األول مناقشة النتائج المتعلقة 1.1.5

 ل وبيت لحم؟درجة فاعلية الذات لدى المرشدين التربويين في محافظات رام اهللا والخلي ما

أن درجـة فاعليـة الـذات لـدى      )3.4( لفي الجدو ةالباحث تهاعرض التيالنتائج  توصلت      

حيـث تراوحـت النسـبة المئويـة     ) 3-1(المرشدين التربويين كانت كبيرة جداً على الفقرات من 

ـ %)80.6 -% 82.8(الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين  ة  ، وقد كانت درجة الفاعلي

حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ) 26-4(كبيرة على الفقرات 

حيـث  ) 30-27(، وقد كانت درجة الفاعلية متوسطة على الفقـرات  %)70.0 -%79.6(ما بين 

وقد %). 66.3 -%68.6(تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين )34-31(درجة الفاعلية قليلة على الفقرات  كانت

علـى   وقد كانت درجة الفاعلية  قليلة جـداً %). 50.8-%57.3(على هذه الفقرات على التوالي 

، حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقـرات علـى   )44-35(الفقرات 

أما الدرجة الكلية لفاعلية الذات لدى المرشدين التربويين على جميع %). 39.1-%47.3(لي التوا
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الفقرات فقد كانت متوسطة، حيث بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه 

  %).64.9(الفقرات 

  

ـ  وتعزو الباحثة نتائج        ي محافظـات رام اهللا  درجة فعالية الذات لدى المرشدين التربـويين ف

أن لـديهم   %)64.9( بنسبة متوسطة على الدرجة الكلية أظهرت نتيجةوالتي  ،والخليل وبيت لحم

  .من الثقة في أنفسهم وفي قدراتهم حيال المواقف الصعبة التي تحتاج تدخالت سريعة اًقدر

  

ثـة اإلطـالع عليهـا    ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أمكـن للباح      

ــين أنهــا تتفــق مــع دراســات ــادر(، )1994صــالح، ( ومراجعتهــا تب ــد الق ، )2003، عب

)Massom,2004(، )Bruke,2005( ،)درجات إيجابية  نتائجها أظهرت، والتي )2006 ،الحربي

بعدم وجود فروق لفاعلية ) 2005دربين، (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة حول فعالية الذات 

  .ذات على أي من المتغيرات في الدراسةال

  

  بالسؤال الثاني مناقشة النتائج المتعلقة 2.1.5

  درجة المساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين في محافظات رام اهللا والخليل وبيت لحم؟ ما

دى لأن درجة المساندة االجتماعيـة  ) 4.4( لفي الجدو ةالباحث تهاعرض التيالنتائج  توصلت      

حيـث تراوحـت النسـبة المئويـة     ) 3-1(كانت كبيرة جداً على الفقـرات  المرشدين التربويين 

، وقد كانت درجة المسـاندة  %)82.3 -% 84.8(الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ) 17 -4(كبيرة على الفقرات 

حيث تراوحت ) 32-18(، وقد كانت درجة المساندة متوسطة على الفقرات %)70 -%77(بين ما 

وقد كانت درجة %). 61 -%69.6(النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

حيث تراوحت  النسبة المئوية الستجابات المبحوثين علـى  ) 37-33(المساندة  قليلة على الفقرات 

) 57-38(وقد كانت درجة المساندة  قليلة جداً على الفقرات %) 50-%57.6(فقرات ما بين هذه ال

، %)41.6-%49.3(حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

أما الدرجة الكلية لدرجة المساندة االجتماعية على جميع فقرات المقياس فقد كانت متوسطة حيـث  

  %).60.5(قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات بلغت 
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درجة المساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين في محافظات رام اهللا وتعزو الباحثة نتائج      

 أن لـديهم  %)60.5(أظهرت نتيجة متوسطة على الدرجة الكلية بنسبة والتي  ،والخليل وبيت لحم

لمساندة االجتماعية يتلقونها ممن حولهم في مجال عملهم اإلرشادي قد تكون من المدرسة نوع من ا

المتمثلة باإلدارة والمعلمين باإلضافة ألولياء األمور، ولكنهم بحاجة لمصادر دعم أكبر مـن ذلـك   

ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه دون ممارسة أي ضـغوط علـى أعمـالهم ونشـاطاتهم     

  .اإلرشادية

  

عليهـا   االطـالع ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أمكـن للباحثـة        

 ،دياب( ،)Sholts, 1983( ،)Norris Murrell, 1984( :ومراجعتها تبين أنها تتفق مع دراسات

ه ولم تختلف نتيجة هـذ  المساندة االجتماعيةدرجات إيجابية حول  نتائجها أظهرتوالتي  ، )2006

  .بالمساندة االجتماعيةالدراسة مع أي من الدراسات السابقة المتعلقة 

  

  لثبالسؤال الثا مناقشة النتائج المتعلقة 3.1.5

  درجة اتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين في محافظات رام اهللا والخليل وبيت لحم؟ ما

ـ ) 5.4( لفي الجـدو  ةالباحث تهاعرض التيالنتائج  توصلت      لـدى  ة اتخـاذ القـرار   أن درج

حيث بلغت النسـبة المئويـة السـتجابات    ) 1(كانت كبيرة جداً على الفقرة المرشدين التربويين 

) 17 -2(، وقد كانت درجة اتخاذ القرار كبيرة على الفقرات %)81.3(المبحوثين على هذه الفقرة 

، %)71.6 -%79.6(ين حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما ب

حيث تراوحـت النسـبة المئويـة    ) 25-19(وقد كانت درجة اتخاذ القرار متوسطة على الفقرات 

وقد كانـت درجـة اتخـاذ    %). 61.8 -%69.6(الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

ن على هذه ، حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثي)34-26(القرار قليلة على الفقرات 

) 36-35(وقد كانت درجة اتخاذ القرار قليلة جداً على الفقرات %). 50-%57.5(الفقرات ما بين 

%). 38.5-%41.8(حيث تراوحت  النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين 

، حيـث بلغـت   أما الدرجة الكلية لدرجة اتخاذ القرار على جميع فقرات المقياس فقد كانت متوسطة

  %).64.2(قيمة متوسط  النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات 
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درجة اتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين في محافظات رام اهللا والخليل وتعزو الباحثة نتائج      

تيجـة  ، حيث كانت الن%)64.2(أظهرت نتيجة متوسطة على الدرجة الكلية بنسبة والتي وبيت لحم 

متقاربة وبدرجة متوسطة مع نتائج كالً من فعالية الذات والمساندة االجتماعية وهذا يدلل علـى أن  

فعالية الذات والمساندة االجتماعية كما تظهر نتـائج الدراسـة    عملية اتخاذ القرار تتبع بشكل كبير

ـ   ة العوامـل الداخليـة   الحالية وإن قدرة المرشدين التربويين على اتخاذ القرار نوعاً مقبولـة نتيج

ت جريئة وصعبة في مجـال العمـل   اوالخارجية التي لها تأثير كبير على قدرتهم على اتخاذ قرار

  . اإلرشادي

  

عليهـا   االطـالع ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أمكـن للباحثـة        

 ,Coulson & Strickland, 1983( ،)Heigan( :ومراجعتها تبين أنها تتفـق مـع دراسـات   

ولم تختلـف   اتخاذ القراردرجات إيجابية حول  نتائجها أظهرتوالتي  ، )1994سنبل، ( ،)2000

  .باتخاذ القرارنتيجة هذه الدراسة مع أي من الدراسات السابقة المتعلقة 

  

  الدراسة بفرضيات المتعلقة النتائج مناقشة 2.5.

  والثانية ألولىتين ابالفرضي المتعلقة النتائج مناقشة 1.2.5.

بين درجة فاعلية ) α>0.05(ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .لدى المرشدين التربويينالذات واتخاذ القرار 

بين درجة المسـاندة  ) α>0.05(ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .دى المرشدين التربويينلاالجتماعية واتخاذ القرار 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  )6.4( لفي الجدو ةالباحث تهاعرض التيالنتائج  توصلت

لدى بين درجة فاعلية الذات وبين درجة المساندة االجتماعية ) α>0.05(على مستوى الداللة 

بينما بلغت قيمة ) 0.69(، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  بينهما المرشدين التربويين

وهي أقل من مستوى الداللة المحدد للدراسة ) 0.00(مستوى الداللة المحسوب من العينة 

)α>0.05( وعليه فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقد كانت هذه العالقة طردية إيجابية، أي أنه ،

  .كلما ازدادت درجة المساندة االجتماعية ازدادت درجة فاعلية الذات
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بين درجة فاعلية ) α>0.05(د عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة وجو -2

، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون لدى المرشدين التربويينالذات وبين درجة اتخاذ القرار 

وهي أقل من مستوى ) 0.00(بينما بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب من العينة ) 0.61(بينهما 

، وعليه فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقد كانت هذه العالقة )α>0.05(المحدد للدراسة  الداللة

  .طردية إيجابية، أي أنه وكلما ازدادت درجة فاعلية الذات ازدادت درجة اتخاذ القرار

بين درجة المساندة ) α>0.05(وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -3

، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط لدى المرشدين التربويينبين درجة اتخاذ القرار االجتماعية و

وهي أقل ) 0.00(، بينما بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب من العينة )0.68(بيرسون  بينهما 

وقد كانت . ، وعليه فقد تم رفض الفرضية الصفرية)α>0.05(من مستوى الداللة المحدد للدراسة 

طردية إيجابية، أي أنه كلما ازدادت درجة المساندة االجتماعية ازدادت درجة اتخاذ هذه العالقة 

  .القرار

  

نتائج الفرضيتين سابقة الذكر بوجود عالقة طردية إيجابية بين كل من اتخـاذ   وتعزو الباحثة     

المرشد التربوي القرار وفعالية الذات والمساندة االجتماعية، أي أن اتخاذ القرار السليم الذي سيتخذه 

رضية سليمة ومتماسكة أساسها فعالية ذات جريئة مستمدة من مساندة اجتماعية من أال على إلن يتم 

أولياء  مالمعلمين أ مكانت الجهة إدارة المدرسة أأ المحيط الخارجي المتعلق بالعمل اإلرشادي سواء

الناجح والقادر على اتخاذ القرار التحلي بصفات المرشد  ، فلذلك حتى يتسنى للمرشد التربوياألمور

السليم يجب أن تتوافر لديه فعالية ذات ومساندة اجتماعية وحسب نتيجة هذه الدراسة بـأن فعاليـة   

  .افر مساندة اجتماعيةبتووأكثر  أكثر  قالذات تتحق

  

عليهـا   االطـالع ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أمكـن للباحثـة        

وجود فروق دالة  نتائجها أظهرت، والتي )203، عبد القادر( :ةومراجعتها تبين أنها تتفق مع دراس

التي أظهرت نتائجها )  Burk, 2005(بين بين فعالية الذات وعملية اتخاذ القرار ودراسة  احصائياً

  .بين فعالية الذات والمساندة االجتماعية فروق دالة إحصائياً
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  ةلثية الثانتائج الفرض 2.2.5

فاعلية الذات في درجة ) α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .تبعاً لمتغير الجنس والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد ) 7.4(ل في الجدو ةالباحث تهاعرض التيالنتائج  توصلت     

لفاعلية الذات والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين بلغت على الدرجة الكلية 

، وهذه القيم أكبر من قيمة )0.09، 0.08، 0.16(على التوالي  تبعاً لمتغير الجنس التربويين

جد أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال تو). α>0.05(مستوى الداللة المحدد للدراسة 

 فاعلية الذات والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويينفروق في درجة 

  .تبعاً لمتغير الجنس

  

حصـائياً تبعـاً لمتغيـر الجـنس، أن     إنتائج الفرضية بعدم وجود فروق دالة  وتعزو الباحثة     

ملية اتخاذ القـرار فـي العمـل    المرشدين التربويين ذكوراَ كانوا أو إناثاً ليس له أي تأثير على ع

اإلرشادي حيث إذا توافرت الظروف الكافية للمرشد التربوي بغض النظر عن جنسه سيتمكن مـن  

نثى أن تتقن العمل اإلرشادي أفضل من الذكر اذا توفرت لـديها  اتخاذ قرار بكل سهولة فبإمكان األ

صحيح أيضاً، فالفكرة هنا تكمـن   فعالية ذات ومساندة اجتماعية ومقدرة على اتخاذ القرار والعكس

ظروف المتوافرة للمرشد التربوي إذا توفرت فسيتقن عمله ويستطيع اتخاذ وصنع القرار الـذي  بال

  .يريد

  

عليهـا   االطـالع ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أمكـن للباحثـة        

عدم وجود فروق دالة  نتائجها أظهرت، والتي )1994، سنبل( :ةومراجعتها تبين أنها تتفق مع دراس

في عملية صنع القرار، وتختلف هذه الدراسة مع بين أعضاء هيئة التدريس ذكوراً أو إناث  حصائياًإ

التي أظهرتا نتائج ذات فروق دالة ) 2006الحربي، ( ودراسة) 2003عبد القادر، ( كالً من دراسة

   .اتخاذ القرار وفعالية الذاتبين الذكور واإلناث في عملية  إحصائياً
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  رابعةنتائج الفرضية ال 3.2.5

فاعلية الذات في درجة ) α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد ) 9.4(ل في الجدو ةالباحث تهاعرض التيالنتائج  توصلت      

وهذه القيم ) 0.07(المؤهل العلمي بلغت على الدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية تبعا لمتغير 

أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ) α>0.05(أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

في درجة المساندة االجتماعية، ) α>0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  ال توجد فروق

فقد بلغت  قيمة مستوى الداللة المحسوب عليها على  ،أما بالنسبة لمقياس فاعلية الذات واتخاذ القرار

) α>0.05(وهذه القيمة أقل أو تساوي قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ) 0.02، 0.05(التوالي 

وجود فروق في درجة فاعلية الـذات  أي أننا نرفض الفرضية الصفرية على هذه المقاييس بمعنى 

وعدم وجود فروق جوهريـة   ،واتخاذ القرار بين دبلوم  وماجستير فأعلى  لصالح ماجستير فأعلى

  .يوضح ذلك )10.4(الجدول  على باقي مستويات المتغيرات

  

في درجة المساندة االجتماعية حصائياً إبعدم وجود فروق داله  تعزو الباحثة نتائج هذه الفرضية     

فهذه نتيجة واقعية ومقبولة حيث أن تدني أو ارتفاع المستوى التعليمي ليس له تأثير في توفر 

ظروف المساندة االجتماعية من عدمه، ممكن أن يكون مرشد تربوي مؤهله العلمي دبلوم ولديه 

أن تتوفر المساندة لمرشد تربوي مؤهله العلمي  ه وممكن أيضاًمساندة اجتماعية عالية في محيط

شخص ماجستير، فالظروف عندما تتوفر ال يهم ستتوفر لمؤهل علمي عالي أو متدني فهي ستتوفر لل

  .الذي يعمل في مجال اإلرشاد ويحمل مؤهل علمي يسمح له بممارسته

  

د أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية تبعاً أما بالنسبة لدرجة فعالية الذات واتخاذ القرار فلق     

مؤهل العلمي لصالح ماجستير فأعلى، يعني ذلك كلما تمكن المرشد التربوي من إثراء نفسه لمتغير ال

ته أكثر ويتفوق في مجال عمله اإلرشادي وينمي سيغذي قدرا واالطالعبالمعلومات بالدراسة 

في اتخاذ القرارات وبإمكانه اتخاذها  وعاليةكبيرة  الفاعلية الذاتية الخاصة به ويصبح لديه مسؤولية

الخاصة له، فمستوى فعالية الذات للمرشد التربوي الذي يحمل مؤهل  المساندةبسهوله مع توافر 
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الماجستير ستكون أفضل ممن يحملون البكالوريوس والدبلوم ومقدرتهم على اتخاذ القرار ستكون 

  . أكبر حسب نتائج هذه الدراسة

  

عليهـا   االطـالع لدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أمكـن للباحثـة   و     

وجود فـروق دالـة    نتائجها أظهرت، والتي )1994، سنبل( :ةومراجعتها تبين أنها تتفق مع دراس

ة والمجموع لدى العينة الكلي في البعد األكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس ذكوراً أو إناث حصائياًإ

في الـذي   وجود فروق دالة إحصائياً) 1993 ،العيسى(للدراسة في درجة فعالية الذات ومع دراسة 

ت االستراتيجية أو التكتيكية أو اليومية، واتفقت أيضاً مع الديهم مؤهل علمي عالي في اتخاذ القرار

مسـتوى  بوجود فروق دالة احصائياً بواقع عملية اتخاذ القـرار علـى   ) Heigan, 2000( دراسة

وجود عالقة موجبة ذات داللة احصائية بـين  ) 2006الحربي، ( مدارس التعليم العام، ومع دراسة

حيث ) Norris Murrel, 1984( وتختلف هذه الدراسة مع دراسة ،فعالية الذات والمستوى العلمي

يا لـديهم  بما يخص المساندة االجتماعية أن ذوي المؤهالت العلمية العل أظهرت فروق دالة احصائياً

  .مساندة أكبر وأقل شعوراً باالكتئاب على عكس الدراسة الحالية

  

  خامسةنتائج الفرضية ال. 4.2.5

فاعلية الذات في درجة ) α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .خبرةتبعاً لمتغير سنوات ال والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب ) 12.4( لفي الجدو ةالباحث تهاعرض التيالنتائج  توصلت     

وهـذه القـيم   ) 0.73( سنوات الخبرةلمتغير  قد بلغت على الدرجة الكلية لمقياس اتخاذ القرار تبعاً

لصفرية القائلـة  ، أي أننا نقبل الفرضية ا)α>0.05(أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

 في درجة اتخـاذ القـرار  ) α>0.05(بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

أما بالنسبة لمقياس فاعلية الذات والمساندة االجتماعية . باختالف سنوات الخبرة للمرشدين التربويين

وهذه القـيم أقـل أو   ) 0.00، 0.01(ت قيمة مستوى الداللة المحسوب عليها على التوالي غفقد بل

، أي أننا نرفض الفرضية الصـفرية علـى   )α>0.05(تساوي قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

وجود فروق و سنوات فأعلى )10(في درجة فاعلية الذات لصالح هذه المقاييس بمعنى وجود فروق 

  .ضح ذلكيو) 13.4(الجدول  سنوات )5(في درجة المساندة االجتماعية لصالح أقل من 
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تعزى بعدم وجود فروق دالة احصائياً في درجة اتخاذ القرار  تعزو الباحثة نتائج هذه الفرضية    

  ،فسنوات الخبرة لدى المرشد ليس لها أي تأثير على عمليـة اتخـاذ القـرار    الخبرةلمتغير سنوات 

المناسـبة الصـلبة   فالمرشد المبتدئ وسنوات عمله بالعمل اإلرشادي قليلة بإمكانه أخذ القـرارات  

ذا توافرت له الظروف المناسبة لذلك مـن دراسـة   إوالقوية دون الحاجة لسنوات كثيرة لعمل ذلك 

  .وفعالية ذاتية ومساندة اجتماعية عالية فبإمكانه النجاح بالفعل

  

 فعالية الذات والمساندة االجتماعية فقد أظهرت بوجود فروق دالة احصائياً من أما بالنسبة لكالً     

سنوات فما فوق فكانت نتيجـة   )10(فعالية الذات أظهرت فروق لصالح  الخبرةتبعاً لمتغير سنوات 

فكلما ازداد العمل وأصبح لدى المرشد التربوي سنوات خبرة أكبر تزداد فعالية الـذات   ،في مكانها

 .خبـرة لديه فتراكم الخبرات والتجارب بمواجهة المشاكل والبحث عن طرق لمعالجتها سـتزداد ال 

ويستطيع المرشد التربوي تكوين شخصية قوية قادرة على مواجهة الكثير مـن المعوقـات نتيجـة    

وبالمسـاندة   ةوسهولتكرارها والتعلم من االخطاء ومحاولة تصحيحها ونقلها لألجيال الالحقة بيسر 

د التربوي فبإمكان المرش ،سنوات )5(لصالح أقل من  االجتماعية أيضاً أظهرت فروق داله احصائياً

الذي ال يملك الخبرة الكافية ولكن بمساندة اجتماعية كافية وكبيرة أن يتخذ العديـد مـن القـرارات    

يجابية والداعمة سيتمكن من النجاح كمـا لـو   مساندة المحيطين به في ظروف العمل اإلرشادي اإلب

  .كان يملك خبرة سنوات كثيرة

  

عليهـا   االطـالع اسات السابقة التي أمكـن للباحثـة   ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدر     

 بعدم نتائجها أظهرتوالتي في اتخاذ القرار  )1415، سنبل( :ةومراجعتها تبين أنها تتفق مع دراس

الخبـرات التدريبيـة المختلفـة،    بين أعضاء هيئة التدريس ذكوراً أو إناث في  إحصائياًفروق دالة 

فـي الـذي لـديهم     وجود فروق دالة إحصائياًب) 1993ى، العيس( وتختلف هذه الدراسة مع دراسة

  .اتيجية أو التكتيكية أو اليوميةت االسترافي اتخاذ القرار سنوات خبرة
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  ةادسنتائج الفرضية الس. 5.2.5

فاعلية الذات في درجة ) α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .تبعاً لمتغير طبيعة المدرسة لقرار لدى المرشدين التربويينوالمساندة االجتماعية واتخاذ ا

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب ) 15.4( لفي الجدو ةالباحث تهاعرض التيالنتائج  توصلت     

وهذه ) 0.09( طبيعة المدرسةقد بلغت على الدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية تبعاً لمتغير 

، أي أننا نقبل الفرضـية الصـفرية   )α>0.05(ستوى الداللة المحدد للدراسة القيمة أكبر من قيمة م

في درجة المسـاندة  ) α>0.05(القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

ـ أما بالنسبة لمقاييس فاعلية الذات واتخاذ القرار فقد بل. طبيعة المدرسةاالجتماعية تبعاً لمتغير  ت غ

وهذه القيم أقل من قيمة مستوى ) 0.04، 0.04(ستوى الداللة المحسوب عليها على التوالي قيمة م

، أي أننا نرفض الفرضية الصفرية على هذه المقـاييس بمعنـى   )α>0.05(الداللة المحدد للدراسة 

  .  وكالة الغوثلصالح اتخاذ القرار وجود فروق في درجة وكالة الغوث ولصالح  وجود فروق

  

هذه الفرضية بعدم وجود فروق دالة احصائياً في درجة المساندة االجتماعية و الباحثة نتائج تعز     

تبعاَ لمتغير طبيعة المدرسة فيعود ذلك أن المدرسة سواء كانت حكومة أو خاصة أو وكالة غوث فال 

مـع  ولكني غير متفقـة   يكون لذلك تأثير على درجة المساندة ولم يظهر تفاوت في طبيعة المدرسة

نتائج هذه الفرضية فالمساندة االجتماعية في المدرسة مهمة في صنع القرار التي سيتخذه المرشـد  

، أما بالنسبة لفعالية الذات واتخاذ القـرار فقـد أظهـرت فـروق     التربوي وغير ذلك سيعيق عمله

حسب  أظهرفالمرشد التربوي في وكالة الغوث  ،لصالح مدارس وكالة الغوث حصائياًإ جوهرية دالة

فعالية ذات كبيرة ومقدرة عالية على اتخاذ القرار تتطلب قدرات كبيـرة علـى    نتائج هذه الدراسة

 مسـئولة فهذه المدارس  أكثر من المدارس الحكومية والخاصة، المواجهة والسرعة في اتخاذ القرار

تعـون  تربويين يتم ومرشدينومعنوي عاليين الذي هم بحاجة إلى دعم نفسي  المخيماتعن طالب 

  .بصفات ناجحة وقادرة على التغلب على العديد من المشاكل التي تحدث فيها

  

تتحدث عن متغيـر  ) في حدود علمها(السابقة التي تناولتها الباحثة دراسات من اللم يكن أي      

هذا مـا يميـز   ، وقد يكون طبيعة المدرسة وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار وعالقته بفعالية الذات

   .عن غيرها من الدراساتالحالية اسة الدر
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  التوصيات 3.5

 

 :ن الباحثة توصي بما يليإمن خالل نتائج الدراسة ف

 

 .تنمية فاعلية الذات الدى المرشدين بسبب عالقتها باتخاذ القرار •

 .القرارتقوية المساندة االجتماعية لدى المرشدين بسبب عالقتها باتخاذ  •

 .تنمية القدرة على اتخاذ القرار لدى المرشدينتصميم برامج إرشادية وتدريبية ل •

كمل أالعمل على ازالة كافة المعوقات والمشكالت التي تحول دون قيام المرشد بعمله على  •

 .وجه

 

  المقترحات 4.5

 

  :تيةتقترح الباحثة مجموعة من البحوث والدراسات العلمية اآل

تماعية لمعرفة عالقتها باتخاذ بخالف فاعلية الذات والمساندة االج جراء دراسات مماثلةإ •

 .القرار

دراسة العالقة بين القدرة على اتخاذ القرار والمسئولية االجتماعية لدى المرشدات  •

 . التربويات في المدارس

 .دراسة العالقة بين القدرة على اتخاذ القرار ووجهة الضبط لدى المرشدين •

  .لدى مديري المدارس دراسة العالقة بين المساندة االجتماعية وفاعلية الذات •
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أسماء المحكمين): 1(ملحق   

 

 

 الرقم اسم المحكم التخصص الجامعة

إياد الحالق. د علم نفس جامعة القدس  1(  

حسني عوض. د إرشاد نفسي وتربوي جامعة القدس المفتوحة  (2 

ثريا دودين. د تربية خاصة األردن  (3 

عماد اشتية. د علم اجتماع جامعة القدس المفتوحة  (4 

يوسف عواد. د. إ صحة نفسية جامعة القدس المفتوحة  (5 

أبو بكرإياد . د إرشاد نفسي وتربوي جامعة القدس المفتوحة  (6 

سمير شقير. د إرشاد نفسي وتربوي جامعة القدس  (7 

عمر الريماوي. د علم نفس جامعة القدس  (8 

ة تربية رام اهللامديري خولة سرحان. أ إرشاد نفسي وتربوي    (9 

 10) ريما خليل . أ إرشاد نفسي وتربوي الشؤون االجتماعية

)11  عبد اهللا بشارات. د مناهج بحث علمي جامعة بير زيت  

)مدقق لغوي(لغة عربية وآدابها  جامعة القدس المفتوحة )12  حسن السلوادي. د. أ   
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  االستبانة قبل التحكيم): 2(ملحق 

  

  مبسم اهللا الرحمن الرحيـ

  

  المحترم........................................... حضرة الدكتور  

  ....تحية طيبة وبعد

 والمساندة الذات فاعلية من وعالقته بكل القرار اتخاذ"بعنوان تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية 

وذلك استكماال لنيل  ،"مدارس الضفة الغربيةالتربويين في  نالمرشدي عينة من االجتماعية لدى

  .درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

أقسام لجمع المعلومات الالزمة  أربعةتتكون من  استبانةولتحقيق أهداف الدراسة أضع بين أيديكم 

ومناسبتها وإضافة  تإلبداء الرأي في مدى صالحية الفقراالتكرم باالطالع  كممن يرجىللدراسة، 

الفقرات التي تقترحون إضافتها، مع إجراء ما ترونه من تعديالت تزيد من دقة األداة وقياس ما 

  . وضعت لقياسه
  

  شاكرةً لكم حسن تعاونكم

 هديل محمد زاحوق: الباحثة

  محمد أحمد شاهين. د: إشراف

 
 

  

  المعلومات والبيانات االولية: القسم األول

  :حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليكالرجاء وضع دائرة 

  أنثى ❒                   ذكر ❒           :الجنس

  سنوات ) 10(أكثر من  ❒       سنوات) 10-5( ❒  سنوات) 5(أقل من  ❒:   سنوات الخبرة

ماجستير فأعلى ❒                بكالوريوس ❒            دبلوم ❒   :المؤهل العلمي
          

  خاصة  ❒                حكومية ❒    وكالة غوث ❒   :طبيعة المدرسة
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  :القسم الثاني

 مقياس فاعلية الذات )أ

 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ
 تعديل

 االنتماء للمجال صالحية الفقرة
 الفقرة

 الرقم
غير 
 صالحة

 صالحة
غير 
 منتم

 منتم

  .1 ال يمكنني التعامل مع جميع العقبات التي تواجهني          

  .2 إذا واجهتني عقبة ما فسوف أجد طريقة لحلها              

  .3 أستطيع وضع الحلول المناسبة ألي مشكلة قد تواجهني       

أتمكن من حل المشكالت السهلة إذا بذلت الجهد       
 المناسب

4.  

يمكن لبعض العقبات أن تحول بيني وبين تحقيق       
 أهدافي 

5.  

  .6 هدف مهما كان بعيدا يسهل علي الوصول إلى أي       

  .7 ال يمكنني وضع الخطط المناسبة لتحقيق آمالي       

  .8 يلجا لي زمالئي لحل معظم مشكالتهم       

يسهل على زمالئي حل كثير من المشكالت التي       
 يصعب علي حلها 

9.  

ثقة زمالئي في مهاراتي هي التي تدعوهم إلى اللجوء       
 إلي 

10.  

  .11 عدة أي فرد لدية مشكلة يمكنني مسا      

ال أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة مع األحداث       
 غير المتوقعة 

12.  

  .13 سيكون لي مستقبال باهرا       

  .14 عندي كثير من الطموحات التي سوف أنجزها       

  .15 أستطيع التعامل مع المواقف مضمونة العواقب       

عندما أكون في مأزق  يمكنني التفكير بطريقة عملية      
 ما 

16.  

  .17 يصعب علي إقناع أي إنسان بأي شيء       

  .18 أستطيع المحافظة على اتزاني في المواقف الصعبة       

  .19 ال يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أي إنسان       

  .20 يمكنني السيطرة على انفعاالت اآلخرين من زمالئي       

  .21 انفعاالت اآلخرين من زمالئي يمكنني السيطرة على       

  .22 يقتنع زمالئي بآرائي لثقتهم الكبيرة في شخصيتي       
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 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ

 تعديل

 االنتماء للمجال صالحية الفقرة

غير  الرقم الفقرة

 صالحة
 صالحة

غير 

 منتم
 منتم

  .23 أتبع جميع إرشادات المرور طالما يلتزم بها الجميع       

التعامل مع اآلخرين بجدية ال يجبرهم على اتباع نفس       
 األسلوب 

24.  

  .25 يصعب علي التفكير في حل أي مشكلة تواجهني       

أستطيع الوصول إلى حلول منطقية لما يواجهني من       
 مشكالت 

26.  

  .27 أرى نظرات السخرية بقدراتي في عيون زمالئي       

  .28 تحقيق غاياتي يصعب علي الوصول إلى أهدافي و      

  .29 عندما تواجهني مشكلة أجد عندي حلوال كثيرة       

  .30 يمكنني التعامل بكفاءة مع مستجدات الحياة       

  .31 يصعب علي التوافق مع أي مجتمعات جديدة       

  .32 أعتمد على نفسي في حل كل ما يوجهني من مشكالت       

ئج الحلول التي نظرا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتا      
 أصل إليها 

33.  

  .34 إذا عارضني أحد أكون أنا الخاسر في النهاية       

  .35 إذا اعاقني أي إنسان يصعب علي التغلب عليه      

  .36 أنتصر لنفسي في كثير من المواقف       

  .37 يصعب علي إيقاف أي إنسان عند حده       

  .38 ال أترك حقي مهما كان مع أي إنسان      

  .39 ترك اإلنسان لحقوقه ال يعد انهزامية أو سلبية       

على اإلنسان أن يضبط انفعاالته في المواقف التي       
 تتطلب ذلك 

40.  

  .41 ال يمكنني تحقيق كثيرا من المفاجآت       

  .42 سوف أصل إلى مكانه مرموقة في هذا المجتمع       

  .43 أستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هدف محدد       

ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودني إلى ما       
 يريد 

44.  

  .45 أستطيع تحمل الكثير من المسؤوليات       

  .46 يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة       

  .47 تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدم وجودي معهم       

  .48 وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعله ممتعا ومشوقا       
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 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ

 تعديل

 االنتماء للمجال صالحية الفقرة

غير  الرقم الفقرة

 صالحة
 صالحة

غير 

 منتم
 منتم

  .49 يمكنني إضافة القليل ألي عمل أكلف به       

  .50 يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة       

  

 مقياس المساندة االجتماعية )ب

  . اإلدارة المدرسية، والمعلمون، وأولياء األمور: ت للمساندة االجتماعية، هييتضمن المقياس ثالثة مجاال

 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ
 تعديل

 االنتماء للمجال صالحية الفقرة

غير  الرقم الفقرة

 صالحة
 صالحة

غير 

 منتم
 منتم

  .51 يقوم المعلمون بدور المرشد التربوي داخل المدرسة       

ون من نشاط المرشد التربوي في حل مشكالت يحد المعلم      
 الطالب 

52.  

  .53 يعتبر المعلمين سببا في إخفاق المرشد التربوي       

يقلل المعلمون من أهمية عمل المرشد التربوي لدى       
 الطالب 

54.  

تقليل مساندة إدارة المدرسة للمرشد التربوي يصعب من       
 أدائه لمهمته 

55.  

المدرسة يضعف من عمل المرشد  ضعف أداء إدارة      
 التربوي 

56.  

  .57 تفاعل المعلمين سلبي مع برامج اإلرشاد الطالبي       

  .58 تنخفض جهود المعلمين في إظهار دور المرشد التربوي       

تفاعل إدارة المدرسة سلبي مع برامج التوجيه واإلرشاد       
 الطالبي 

59.  

انيات الالزمة لعمل دور إدارة المدرسة في تقديم اإلمك      
 المرشد ضعيفة 

60.  

  .61 إدراك المعلمين لعمل المرشد التربوي ضعيف       

  .62 دافعية المعلمين للتعاون مع المرشد التربوي ضعيفة       

  .63 يثمن المعلمون جهود المرشد التربوي داخل المدرسة       

أولياء أمور الطلبة يقفون عقبة في طريق نجاح عمل       
 التربوي  المرشد

64.  

ضعف ارتياح المرشد التربوي لوضعة االجتماعي يصعب       
 من مهمته 

65.  
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 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ

 تعديل

 االنتماء للمجال صالحية الفقرة

غير  الرقم الفقرة

 صالحة
 صالحة

غير 

 منتم
 منتم

ضعف ارتياح المرشد التربوي لوضعة االجتماعي يصعب       
 من مهمته 

66.  

يبدي المعلمين رأيهم للمرشد التربوي حول اإليجابيات       
 والسلبيات الخاصة بعمل المرشد 

67.  

يلجا المعلمين إلى المرشد التربوي مباشرة عند حدوث       
 مشكالت مع الطالب 

68.  

  .69 ساعد المعلمين المرشد التربوي في حل مشكالت الطالب ي      

  .70 يساعدني أولياء األمور في حل مشكالت أبنائهم       

يعزز المعلمين في نفوس الطالب أهمية عمل المرشد       
 التربوي 

71.  

يشارك المعلمين في تفعيل برامج التوجيه واإلرشاد       
 الطالبي 

72.  

  .73 طالب عن المشكالت الخاصة بأبنائهم يفصح أولياء أمور ال      

يغرس أولياء أمور الطالب في نفوس أبنائهم أهمية عمل       
 المرشد التربوي 

74.  

  .75 يرفع أولياء أمور الطالب من معنويات المرشد التربوي       

اهتمام المدرسة محدود بإبراز دور المرشد التربوي داخل       
 المدرسة 

76.  

  .77 لمدرسة لعمل المرشد التربوي محدودتقبل إدارة ا      

  .78 يقدم المعلمين المساعدة للمرشد التربوي       

يتواصل أولياء أمور الطالب مع المرشد التربوي عند       
 الحاجة 

79.  

  .80 يثق أولياء أمور الطلبة في إمكانيات المرشد التربوي       

ل تقلل إدارة المدرسة من جهود المرشد التربوي داخ      
 المدرسة 

81.  

تكلفني المدرسة ببعض األعمال التي تمنعني من مزاولة عملي       
 بالشكل المطلوب 

82.  

  .83 تثمن إدارة المدرسة جهود المرشد التربوي داخل المدرسة       

  .84 تهيئة إدارة المدرسة ألجواء عمل المرشد التربوي ضعيفة       

المرشد التربوي يجهل أولياء أمور الطالب أهمية إعطاء       
للمعلومات الكافية، والتي تساعد المرشد في التواصل مع ولي 

 األمر 

85.  



 
 

  110 
 

 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ

 تعديل

 االنتماء للمجال صالحية الفقرة

غير  الرقم الفقرة

 صالحة
 صالحة

غير 

 منتم
 منتم

  .86 يتفهم المعلمين طبيعة عمل المرشد التربوي       

لدى المعلمين دور سلبي تجاه عمل المرشد التربوي داخل       
 المدرسة 

87.  

يقلل أولياء أمور الطالب من دور المرشد التربوي أمام       
 نائهم أب

88.  

  .89 تراعي إدارة المدرسة حقوقي كمرشد تربوي       

  .90 ترفع إدارة المدرسة من معنويات المرشد التربوي       

  .91 تهمل إدارة المدرسة االهتمام بشخصية المرشد التربوي       

  .92 يتفهم ولي أمر الطالب عمل المرشد       

  .93 بوييتعاون أولياء امور الطالب مع المرشد التر      

ما تقدمة إدارة المدرسة من مساندة للمرشد التربوي له       
 دور كبير في إبراز جهوده 

94.  

تساعدني إدارة المدرسة في تهيئة البيئة المناسبة لعملي       
 كمرشد تربوي 

95.  

  .96 تهمل إدارة المدرسة تقديم العون للمرشد التربوي       

  .97 جه إلى المرشد التربوي يتردد أولياء أمر الطلبة في التو      

هناك صدى سلبي في نفوس أولياء األمور لما يقدمة       
 المرشد التربوي من خدمات في المدرسة 

98.  

مساندة مدير المدرسة للمرشد التربوي تسهل نجاحه في       
 عمله 

99.  

 .100 مساندة المعلمين للمرشد التربوي تسهل عمله       

 .101 يعة عمل المرشد التربوي تتفهم إدارة المدرسة طب      

إدارة المدرسة تقدم العون والمساعدة إلنجاح عمل المرشد       
 التربوي 

102. 

 .103 يتجاهل أولياء أمور الطلبة التعامل مع المرشد التربوي      

تعزز إدارة المدرسة من دور المرشد التربوي داخل       
 المدرسة 

104. 

لالزمة لعمل المرشد توفر إدارة المدرسة االمكانيات ا      
 التربوي 

105. 

يتحفظ أولياء أمور الطلبة عن االفصاح للمرشد التربوي       
 ببناتهم /بالمشكالت الخاصة بأبنائهم

106. 
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 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ

 تعديل

 االنتماء للمجال صالحية الفقرة

غير  الرقم الفقرة

 صالحة
 صالحة

غير 

 منتم
 منتم

 .107 تقدير أولياء أمور الطلبة لجهود المرشد التربوي ضعيفة       

ألولياء أمور الطلبة جهود كبيرة في مساندة المرشد       
 ه التربوي ألداء عمل

108. 

  

  مقياس اتخاذ القرار ) ج

 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ

 تعديل

 الفقرة االنتماء للمجال صالحية الفقرة

غير  الرقم
 صالحة

 صالحة
غير 
 منتم

 منتم

 .109 أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات التخاذ قرار       

 .110 ار الناجحلدي الخبرة ودرجة التعليم الكافيين التخاذ القر      

 .111 أبني قراراتي على معرفة بالحقائق      

 .112 عندما أتخذ قرارا أتابعه جيدا في التنفيذ       

 .113 أستطيع أن أتعرف على المشكلة       

 .114 أدرك أهمية التوقيت في اتخاذ القرار       

 .115 أجمع الحقائق التي أحتاج إليها قبل اتخاذ القرار       

 .116 المترتبة على القرار أزن النتائج       

 .117 أقدر مسئولية اتخاذ القرار       

 .118 أتحمل مسئولية الفشل في قرار خاطئ      

أرجع إلى اللوائح والقوانين ألسترشد بها عند اتخاذ       
 القرار 

119. 

 .120 أحدد فوائد ومضار القرار       

 .121 أتابع القرار       

قشات باستمرار أعتبر نفسي ممن يشتركون في المنا      
 التخاذ القرار  

122. 

 .123 أقيس المواقف عند اتخاذ القرار على الخبرات السابقة       

أستطيع أن أقدر نسبة األفراد الذين يشتركون في       
 المناقشات عند اتخاذ القرار 

124. 

أستبعد الحلول التي تصطدم بالقوانين واللوائح التي ال       
 يمكن تغييرها 

125. 

يع تحديد المواقف التي يكون لرأي كل من األفراد أستط      
 المشاركين في اتخاذ القرار وزنه الكبير

126. 
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 التعديل المقترح
بحاجة 

لى إ

 تعديل

 االنتماء للمجال صالحية الفقرة

غير  الرقم الفقرة

 صالحة
 صالحة

غير 

 منتم
 منتم

 .127 أعتمد على االتصال الشخصي عندما أتخذ القرار       

أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من مسئولية النتائج       
 المترتبة على هذا القرار 

128. 

 .129 تا طويال جمع البيانات مكتوبا يستغرق وق      

يثير غضب األعضاء تمييز القائد أحد األعضاء علنا       
 من أجل اقتراحه 

130. 

الحديث على انفراد مع اآلخرين سبيل للحصول على       
 رأيهم بصراحة في مشكلة 

131. 

أواجه االختالفات في ميول واتجاهات األفراد بوضع       
 عامة  مبادئ

132. 

دي إلى اقناع اآلخرين يؤ الهادئأسلوب المناقشة       
 بالحجج العقلية والمنطقية 

133. 

 .134 معظم القرارات التي أتخذها تكون فردية       

ندرة المعلومات ترجع إلى صعوبة معرفتها بدقة       
 وسرعة 

135. 

أعتبر تنازل القائد عن أحد افكاره وقبول االقتراح       
 المقدم من اآلخرين عالمة ضعف 

136. 

 .137 المتخذة سابقا مرة ثانية  أعود لقرارتي      

 .138 أعاني من ندرة المعلومات الالزمة التخاذ القرار      

أؤخر اتخاذي للقرار ألني آمل في أن يحدث شيء       
 يريحني منه  

139. 

 .140 أسمح لآلراء السابقة أن تؤثر على قراراتي       

 .141 أتردد عند اتخاذ قرار       

 .142 نفذ من خالل فرد واحد معظم القرارات التي تتخذ ت      

 .143 تؤثر حالتي النفسية في نتيجة قراراتي       

 .144  اتخاذهأتراجع في قراري بعد       

عند اتخاذي لقرار أعاني علنا من الشك في خطأه أو       
 صوابه 

145. 

 .146 أسمح للتعصب والتحيز أن يؤثرا في قراراتي       
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  تحكيماالستبانة بعد ال): 3(ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مرشد التربوي المحترمال حضرة

  ....وبعد طيبة تحية

 والمساندة الذات فاعلية من بكل وعالقته القرار اتخاذ" بعنوان ميدانية دراسة بإجراء الباحثة تقوم

 لنيل استكماال وذلك ،"الغربية الضفة مدارس في التربويين المرشدين من عينة لدى االجتماعية

  .والتربوي النفسي اإلرشاد في الماجستير درجة

 الالزمة المعلومات لجمع أقسام أربعة من تتكون استبانة أيديكم بين أضع الدراسة أهداف ولتحقيق

آمل منك تعبئة هذا االستبيان بما يتوافق مع وجهة نظرك باهتمام وموضوعية حتى يتسنى  .للدراسة

، وشاكراً حسن تعاونك سلفاً واإلجابة عن كافة الفقرات دون تحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة

  .استثناء، مع اإلشارة إلى أن هذه البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلمي لهذه الدراسة فقط

  

  تعاونكم حسن لكم شاكرةً

  زاحوق محمد هديل: الباحثة

  نشاهي أحمد محمد. د: إشراف

  

  األولية والبيانات المعلومات: األول القسم        

  :عليك تنطبق التي اإلجابة رمز حول دائرة وضع الرجاء

  أنثى ❒      ذكر ❒ :        الجنس

   سنوات) 10( من أكثر ❒     سنوات) 10-5( ❒  سنوات) 5( من أقل ❒:  الخبرة سنوات

        ماجستير ❒               دبلوم عالي ❒    بكالوريوس ❒  :العلمي المؤهل

    خدمة اجتماعية ❒               علم نفس ❒  إرشاد تربوي ونفسي ❒ : التخصص   

  غير ذلك ❒               علم اجتماع ❒            تربية خاصة ❒                
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  مقاييس الدراسة :الثاني القسم

  الذات فاعلية مقياس )أ

 درجة الموافقة
عالية   الرقم  الفقرات

 جداً
 متدنية متوسطة عالية

متدنية 
 جداَ

 1     تواجهني التي العقبات جميع مع أتعامل     
 2  تواجهني مشكلة ألي المناسبة الحلول وضع أستطيع     
 3 التي تواجهني المشكالت حل من أتمكن     
 4  أهدافي تحقيق وبين بيني تحول العقبات     
 5  بعيدا كان مهما هدف ألي الوصول علي يسهل     
 6 آمالي لتحقيق المناسبة الخطط وضع يمكنني     
 7  مشكالتهم لحل زمالئي لي يلجا     
 8  يثقون في مهاراتي المهنية زمالئي     
 9  مشكلة لدية فرد أي مساعدة يمكنني     
 10  المتوقعة غير األحداث مع بكفاءة للتعامل قدراتي في أثق     
 11  أنجزها سوف التي الطموحات من كثير عندي     
  12  العواقب مضمونة المواقف مع التعامل أستطيع     
  13  ما مأزق في أكون عندما عملية بطريقة التفكير يمكنني     
 14  شيء بأي إنسان أي إقناع علي يصعب     
 15  الصعبة المواقف في اتزاني على أحافظ     
  16  إنسان أي استثارني إذا انفعاالتي ضبط نييمكن     
  17  زمالئي من اآلخرين انفعاالت على السيطرة يمكنني     
  18  بآرائي زمالئي يقتنع     
 19  الجميع بها يلتزم طالما المرور إرشادات جميع أتبع     
 20  األسلوب نفسه اتباع على يجبرهم ال بجدية اآلخرين مع التعامل     
  21  تواجهني مشكلة أي حل في التفكير علي يصعب     
  22  مشكالت من يواجهني لما منطقية حلول إلى الوصول أستطيع     
  23  يقلل زمالئي من قدراتي المهنية     
  24  أهدافي إلى الوصول علي يصعب     
  25  الحياة مستجدات مع بكفاءة التعامل يمكنني     
  26  جديدة مجتمعات أي مع وافقالت علي يصعب     
  27  مشكالت من يواجهني ما كل حل في نفسي على أعتمد     
  28  إليها أصل التي الحلول نتائج توقع يمكنني العالية لقدراتي نظرا     
  29  النهاية في الخاسر أنا أكون أحد عارضني إذا     
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 درجة الموافقة
  الرقم  الفقرات

عالية 

 جداً
متدنية  متدنية متوسطة عالية

  30 عليه التغلب علي يصعب إنسان أي أعاقني إذا      جداَ
  31  حدوده عند إنسان أي إيقاف علي يصعب     
  32 إنسان أي مع كان مهما حقي أترك     
  33  سلبية أو انهزامية يعد ال لحقوقه اإلنسان ترك     
  34  ذلك تتطلب التي المواقف في انفعاالته يضبط أن اإلنسان على     
  35  المفاجآت من كثير تحقيق يمكنني     
  36  المجتمع هذا في مرموقة مكانه إلى لأص سوف     
  37  محدد هدف إلى زمالئي من مجموعة قيادة أستطيع     
  38  يريد ما إلى يقودني أن إنسان أي على الصعب من ليس     
  39  المسؤوليات من كثير تحمل أستطيع     
  40  الحياة في األدوار من بالقليل القيام يمكنني     
  41  معهم وجودي عدم حالة في ما بنقص رتيأس تشعر     
  42  ومشوقا ممتعا يجعله بأن كفيل مكان أي في وجودي     
  43  به أكلف عمل ألي القليل إضافة يمكنني     
  44  السهلة باألعمال حولي من جميع يكلفني     

  

 االجتماعية المساندة مقياس) ب     

   .األمور وأولياء والمعلمون، المدرسية، اإلدارة: هي االجتماعية، للمساندة تمجاال ثالثة المقياس يتضمن          

 درجة الموافقة
عالية   الرقم  الفقرات

 جداً
 متدنية متوسطة عالية

متدنية 

 جداَ

 1 يقوم المعلمون بدور المرشد التربوي داخل المدرسة      
 2  ةت الطلبيحد المعلمون من نشاط المرشد التربوي في حل مشكال     
 3 يعد المعلمين سببا في إخفاق المرشد التربوي      
 4  ةيقلل المعلمون من أهمية عمل المرشد التربوي لدى الطلب     
 5 من أدائه لمهمته  حدتقليل مساندة إدارة المدرسة للمرشد التربوي ي     
 6 ضعف أداء إدارة المدرسة يضعف من عمل المرشد التربوي      
  7 تفاعل المعلمين سلبي مع برامج اإلرشاد الطالبي      
 8 غير كافيةجهود المعلمين في إظهار دور المرشد التربوي      
 9 تفاعل إدارة المدرسة سلبي مع برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي      
  10 دور إدارة المدرسة في تقديم اإلمكانات الالزمة لعمل المرشد ضعيف      
 11 إدراك المعلمين لعمل المرشد التربوي ضعيف      
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 درجة الموافقة
  الرقم  الفقرات

عالية 

جداً

متدنية  متدنية متوسطة عالية

 12 دافعية المعلمين للتعاون مع المرشد التربوي ضعيفة      جداَ
 13 يثمن المعلمون جهود المرشد التربوي داخل المدرسة      
  14 أولياء أمور الطلبة يقفون عقبة في طريق نجاح عمل المرشد التربوي      
  15 االجتماعي يصعب من مهمته  المرشد التربوي لوضعه ارتياح عدم     
يبدي المعلمون رأيهم للمرشد التربوي حول اإليجابيات والسلبيات الخاصة       16  
يلجا المعلمون إلى المرشد التربوي مباشرة عند حدوث مشكالت مع      

 الطالب 
17  

  18 ل مشكالت الطالب يساعد المعلمون المرشد التربوي في ح     
   19 يساعدني أولياء األمور في حل مشكالت أبنائهم      
   20 يعزز المعلمون في نفوس الطالب أهمية عمل المرشد التربوي      
  21 اإلرشاد الطالبي التوجيه ويشارك المعلمون في تفعيل برامج      
 22 بنائهم يفصح أولياء أمور الطالب عن المشكالت الخاصة بأ     
 23 يغرس أولياء أمور الطالب في نفوس أبنائهم أهمية عمل المرشد التربوي      
  24 يرفع أولياء أمور الطالب من معنويات المرشد التربوي      
  25 اهتمام المدرسة بإبراز دور المرشد التربوي داخل المدرسة محدود      
  26 ربوي محدودتقبل إدارة المدرسة لعمل المرشد الت     
  27 يقدم المعلمون المساعدة للمرشد التربوي      
  28 يتواصل أولياء أمور الطالب مع المرشد التربوي عند الحاجة      
  29 يثق أولياء أمور الطلبة في إمكانات المرشد التربوي      
  30 تقلل إدارة المدرسة من جهود المرشد التربوي داخل المدرسة      
تكلفني المدرسة ببعض األعمال التي تمنعني من مزاولة عملي بالشكل       31  
  32 تثمن إدارة المدرسة جهود المرشد التربوي داخل المدرسة      
  33 تهيئة إدارة المدرسة ألجواء عمل المرشد التربوي ضعيفة      
  34 للمعلومات الكافية يجهل أولياء أمور الطالب أهمية إعطاء المرشد التربوي      

  35 يتفهم المعلمون طبيعة عمل المرشد التربوي      
  36 لدى المعلمين دور سلبي تجاه عمل المرشد التربوي داخل المدرسة      
  37 يقلل أولياء أمور الطالب من دور المرشد التربوي أمام أبنائهم      
  38 تراعي إدارة المدرسة حقوقي كمرشد تربوي      
  39 ترفع إدارة المدرسة من معنويات المرشد التربوي      
  40 تهمل إدارة المدرسة االهتمام بشخصية المرشد التربوي      
  41 يتفهم ولي أمر الطالب عمل المرشد      
  42 يتعاون أولياء أمور الطالب مع المرشد التربوي     
  43 دور كبير في إبراز جهوده  امساندة إدارة المدرسة للمرشد التربوي له     
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 درجة الموافقة
  الرقم  الفقرات

عالية 

جداً

متدنية  متدنية متوسطة عالية

  44 تساعدني إدارة المدرسة في تهيئة البيئة المناسبة لعملي كمرشد تربوي      جداَ
  45 تهمل إدارة المدرسة تقديم العون للمرشد التربوي      
  46 يتردد أولياء أمور الطلبة في التوجه إلى المرشد التربوي      
ياء األمور لما يقدمة المرشد التربوي من هناك صدى سلبي في نفوس أول      47  
  48 مساندة مدير المدرسة للمرشد التربوي تسهل نجاحه في عمله      
  49 مساندة المعلمين للمرشد التربوي تسهل عمله      
  50 تتفهم إدارة المدرسة طبيعة عمل المرشد التربوي      
  51 لعون والمساعدة إلنجاح عمل المرشد التربوي إدارة المدرسة تقدم ا     
  52 يتجاهل أولياء أمور الطلبة التعامل مع المرشد التربوي     
  53 تعزز إدارة المدرسة من دور المرشد التربوي داخل المدرسة      
  54 توفر إدارة المدرسة اإلمكانات الالزمة لعمل المرشد التربوي      
  55 اإلفصاح للمرشد التربوي بالمشكالت الخاصة بأبنائهم  فيمور األيتحفظ أولياء      
  56 تقدير أولياء أمور الطلبة لجهود المرشد التربوي ضعيفة      
  57 ألولياء أمور الطلبة جهود كبيرة في مساندة المرشد التربوي ألداء عمله      

  

  القرار اتخاذ مقياس ) ج
 درجة الموافقة

عالية   الرقم  الفقرات
 جداً

 متدنية متوسطة عالية
متدنية 
 جداَ

 1  قرار التخاذ األوقات أنسب اختيار على القدرة أملك     
 2 الناجح القرار التخاذ الكافيان التعليم ودرجة الخبرة لدي     
 3 بالحقائق معرفة على قراراتي أبني     
 4    لتنفيذه  أتابعه قرارا أتخذ عندما     
 5   المشكلة على أتعرف أن ستطيعأ     
 6  القرار اتخاذ في التوقيت أهمية أدرك     
  7  القرار اتخاذ قبل إليها أحتاج التي الحقائق أجمع     
 8  القرار على المترتبة النتائج أزن     
 9  القرار اتخاذ مسئولية أقدر     
  10 خاطئ قرار في الفشل مسئولية أتحمل     
 11  القرار اتخاذ عند بها ألسترشد والقوانين اللوائح إلى أرجع     
 12  القرار ايجابيات وسلبيات أحدد     
 13   القرار التخاذ باستمرار المناقشات في يشتركون ممن نفسي أعتبر     
  14  السابقة الخبرات على القرار اتخاذ عند المواقف أقيس     
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 درجة الموافقة
  الرقم  الفقرات

عالية 

 جداً
متدنية  متدنية متوسطة عالية

 اتخاذ عند المناقشات في يشتركون الذين األفراد نسبة أقدر أن أستطيع      جداَ
 القرار

15  
  16  تغييرها يمكن ال التي واللوائح بالقوانين تصطدم التي الحلول أستبعد     
 القرار اتخاذ في المشاركين أحد لرأي يكون التي المواقف تحديد أستطيع     

وزناً
17  

  18  لقرارا اتخذ عندما الشخصي االتصال على اعتمد     
 هذا على المترتبة النتائج مسئولية من القرار اتخاذ في المشاركين أعفي     

 القرار
19   

   20  طويال وقتا يستغرق مكتوبا البيانات جمع     
  21  اقتراحه أجل من علنا األعضاء أحد القائد تمييز األعضاء غضب يثير     
 في بصراحة رأيهم على للحصول سبيل اآلخرين مع انفراد على الحديث     

 مشكلة
22 

 23  عامة مبادئ واتجاهاتهم بوضع األفراد ميول في االختالفات أواجه     
  24  والمنطقية العقلية بالحجج اآلخرين اقناع إلى يؤدي الهادئ المناقشة أسلوب     
  25  فردية تكون اتخذها التي القرارات معظم     
  26  وسرعة بدقة معرفتها صعوبة إلى ترجع المعلومات ندرة     
  27 عالمة اآلخرين من المقدم االقتراح وقبول أفكاره أحد عن القائد تنازل     
  28  ثانية مرة سابقا المتخذة لقرارتي أعود     
  29 القرار التخاذ الالزمة المعلومات ندرة من أعاني     
  30   منه يريحني شيء يحدث أن في آمل ألني للقرار اتخاذي أؤخر     
  31  قراراتي على تؤثر أن السابقة لآلراء أسمح     
  32  قرار ما اتخاذ عند أتردد     
  33  قراراتي نتيجة في النفسية حالتي تؤثر     
  34  اتخاذه بعد قراري في أتراجع     
  35  صوابه أو خطئه في الشك من علنا أعاني لقرار اتخاذي عند     
  36  قراراتي في يؤثرا أن والتحيز للتعصب أسمح     

  

  

 يرجى التأكد من اإلجابة عن كل فقرات االستبيان

 الباحثة/ مع بالغ شكري وتقديري
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  فهرس المالحق
  

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  

  104  .................................................أسماء المحكمين  )1(

  112-105  .....................................قبل التحكيم  الدراسةاستبانة   )2(

  118-113  ......................................بعد التحكيم الدراسةاستبانة   )3(
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  فهرس الجداول
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

ن فـي محافظـات رام اهللا   عدد المرشدين والمرشـدات التربـويي   1.3
  م2011/2012والبيرة، الخليل، بيت لحم  للعام الدراسي 

56  

لمتغيراتها المستقلة علة كامل أفراد عينة  توزيع عينة الدراسة تبعاً  2.3
  )120=ن(الدراسة 

57  

  59  معامالت ثبات المقياس  3.3

  k-s( sample 66(اختبار التوزيع الطبيعي   1.4

درجة الموافقة ودرجة فاعليـة الـذات والمسـاندة     النسب المئوية  2.4
  االجتماعية واتخاذ القرار 

66  

ودرجة  يالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحراف المعيار  3.4
حسب درجـة   فاعلية الذات لدى المرشدين التربويين مرتبة تنازلياً

  فاعلية الذات  

67 -69  

معياريـة والنسـب المئويـة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال  4.4
 تنازلياً ةودرجة المساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين مرتب

  حسب درجة المساندة االجتماعية 

70 -73  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنسـب النسـب      5.4
 المرشدين التربويين مرتبة تنازلياً ىالمئوية ودرجة اتخاذ القرار لد

  اتخاذ القرار حسب درجة 

74 -76  

نتائج معامل ارتباط بيرسون بين درجة فاعلية الذات وبين درجـة    6.4
  التربويين نالمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدي

77  

لداللة الفروق البعدية في درجة فاعليـة الـذات   ) ت(نتائج اختبار   7.4
لمتغيـر   تبعـاً والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين 

  الجنس 

78  

المتوسطات الحسابية لدرجة فاعلية الذات والمسـاندة االجتماعيـة     8.4
  لمتغير المؤهل العلمي  واتخاذ القرار لدى المرشدين تبعاً

79  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة فاعلية الذات   9.4
لمتغيـر   شدين تبعـاً المر ىوالمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لد

  المؤهل العلمي

80  



 
 

  121 
 

للمقارنات البعدية لداللة الفروق فـي درجـة   LSD نتائج اختبار   10.4
  العلمي  للمتغير المؤه فاعلية الذات واتخاذ القرار تبعاً

81  

المتوسطات الحسابية لدرجة فاعلية الذات والمسـاندة االجتماعيـة     11.4
  تغير سنوات الخبرة لم المرشدين تبعاً ىواتخاذ القرار لد

81  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة فاعلية الذات   12.4
والمساندة االجتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين االجتمـاعيين  

  لمتغير سنوات الخبرة  تبعاً

82  

للمقارنات البعدية لداللة الفروق فـي درجـة   LSD نتائج اختبار   13.4
  لمتغير سنوات الخبرة  والمساندة االجتماعية تبعاً فاعلية الذات

83  

المتوسطات الحسابية لدرجة فاعلية الذات والمسـاندة االجتماعيـة     14.4
  لمتغير طبيعة المدرسة واتخاذ القرار لدى المرشدين تبعاً

84  

نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق في درجة فاعلية الذات   15.4
جتماعية واتخاذ القرار لدى المرشدين تبعـاً لمتغيـر   والمساندة اال

  طبيعة المدرسة 

84  

للمقارنات البعدية لداللة الفروق فـي درجـة   LSD نتائج اختبار   16.4
  لمتغير طبيعة المدرسة  فاعلية الذات واتخاذ القرار تبعاً

85  
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  فهرس المحتويات
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