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 شكر وتقدير 
احلمُد هلل الذي هداان هلذا ، وما كّنا لنهتدَي لوال أْن هداان هللا , والصَّالة والسَّالم على احلبيِب         

 املصطفى ، صلواُت رىب وسالُمه عليه ، وعلى آلِه وصحِبه ، ومْن ساَر على درِبه ، واهتدى هبداه إىل
 يوِم الدين . أّما بعُد . 

 تواضع الذي أسأل هللا له القبول , ال يسعين إال أن أتقّدم جبزيل الشكريف بداية هذا العمل امل        
إميان حمّمد مربوك قطب ؛ لتفّضلها ابإلشراف   /ة الدكتور  املشاركوالعرفان إىل أستاذيت الفاضلة األستاذ 

على هذا البحث , واليت مل أتُل جهًدا يف توجيهي ودعمي ومساعديت بكّل ما هو مفيد , ولكّل ما  
دته من ملحوظات وإرشادات قّيمة ؛ إلخراج هذا البحث على أكمل وجه ، فجزاها هللا خري اجلزاء أب
. 

األستاذ الدكتور/ والـي عبدالرحـمن أحـمد  كما أتقّدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل          
ول مناقشة هذا  على تفّضلهما بقب مـحمد عصفور ـنيحسن ـمانياألستاذ الدكتور/ إ,  واىل عبدالرحـمن

 البحث ؛ حيث أكمال بُنيانه وعّظما شأنه .    
كما أتقّدم جبزيل الشكر إىل أصحاب السعادة حمّكمي األدوات املستخدمة يف البحث ، على           

 ما أبدوه من ملحوظات وتوجيهات . 
وهبم وتعاوهنم وميتّد الشكر والتقدير إلدارة جامعة األمري حممد بن فهد،  وللطلبة على جتا        

 ومشاركاهتم الفاعلة أثناء التطبيق امليداين لتجربة البحث .
ويف اخلتام الّلهم إيّن أسألك السداد والفالح والرشاد , وأن يكون عملي هذا خالًصا لوجهك         

 الكرمي، ويف ميزان حسناتنا يوم نلقاك .
 وهللا ويّل التوفيق

 الباحث                                                                                      
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 ملخص
وأثره على فاعلية الذات األكادميية  برانمج كورت للتفكري استخدام  هدف البحث احلايل إىل معرفة فاعلية

واختاذ القرار لديهم,لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد, وحلل إشكالية البحث وحتقيًقا هلدفه استخدم  
( من الذكور،  40( طالبًا وطالبة ) 84)الباحث منهًجا جتريبًيا؛ حيث طّبق البحث على عينة مكونة من 

عشوائيًا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة وفق متغري الدراسة اجلنس، حبيث  ( من اإلانث، وقد قسموا 44و)
ابلفصل الدراسي الثاين  , وقد طبّقت جتربة البحث  ( Randomizationاستخدمت العشوائية الكاملة )

, حيث قام الباحث بتطبيق برانمج كورت على  م(2016/ 2015هـ ) 1436/1437من العام الدراسي 
ما وقام ابستخدام مقياسي فاعلية الذات األكادميية واختاذ القرار بعد التأكد من صدقهما  اجملموعة التجريبية, ك

 α)عند مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية  وقد أسفرت نتائج البحث عن اآليت: وثباهتما. 
صاحل أفراد  ككل تعزى للمجموعة ول   فاعلية الذات األكادميية على مقياس    (  بني متوسطات األداء0.05=  

 .فروق يف مستوى فاعلية الذات األكادميية تعزى للجنس ولصاحل اإلانث وداجملموعة التجريبية، كذلك وج
(  بني متوسطات األداء على مقياس  α  =0.05)عند مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية

ىل عدم وجود فروق ذات داللة  إضافة إككل تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية،   اختاذ القرار
إحصائية يف مستوى القدرة على اختاذ القرار تعزى للجنس. كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة  

  عند مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصاحل اإلانث.  تعزى للتفاعل بني اجملموعة واجلنس
(α  =0.05 بني متوسطات األداء على مقياس ) ككل تعزى للمجموعة ولصاحل    فاعلية الذات األكادميية

أفراد اجملموعة التجريبية،كذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الفاعلية الذات األكادميية تعزى  
كادميية لديهن أعلى من مستوى الفاعلية الذات  للجنس ولصاحل اإلانث، أي أن مستوى الفاعلية الذات األ

( بني متوسطات  α    =0.05)عند مستوى الداللة    وجود فروق ذات داللة إحصائية  األكادميية لدى الذكور.
ككل على اختبار املتابعة تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية،    اختاذ القراراألداء على مقياس 

إىل وجود  س, و اىل عدم وجود فروق يف مستوى القدرة على اختاذ القرار تعزى للجنأشارت النتائج كما و 
 ولصاحل اإلانث.   فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني اجملموعة واجلنس
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Abstract 

 

The effectiveness of "Kurt" program for thinking skills development and its impact on the self 

academic efficacy and decision-making of Prince Mohammed Bin Fahd University students 

 The current research aimed to identify  the effectiveness of using Kurt program for thinking 

skills development and its impact on the self academic efficacy and decision-making of Prince 

Mohammed Bin Fahd University students, and in order to solve the research problem and 

achieve its goal, the researcher used an experimental approach; where he applied the research 

on a sample of (84) students consists of (40)males and (44) females, they were divided 

randomly to two groups, the experimental group and control group according to the study 

variable (gender), where the (Randomization) used, also the research test has been applied in 

the second semester of the academic year 1436/1437 H corresponding to (2015/2016) AD, 

where the researcher applied "Kurt" program on the experimental group, and he also used the 

self academic efficacy and decision-making measures after verifying the  reliability and validity 

of the measures. These results showed: There were a significant differences at (α=0.05) 

between the performance means on self academic efficacy measure as a whole, attributed to the 

group and in favor for the experimental group, as well as the differences in the effectiveness of 

self academic efficacy level attributed to gender in favor of females. There were a significant 

differences at (α=0.05) between the performance means on decision-making measure as a 

whole, attributed to the group and in favor for the experimental group members, as well as there 

were not a significant differences attributed to the ability of decision-making attributed to 

gender. The results also showed a significant differences attributed to the interaction between 

group and gender in favor of females. There were a significant differences at (α=0.05) between 

the performance means on self academic efficacy measure as a whole, attributed to the group 

and in favor for the experimental group members, as well as there were a significant differences 

attributed to the self academic efficacy level attributed to gender and in favor for the females, 

which means that the self academic efficacy level for females, is higher than the self academic 

efficacy level for males. There were a significant differences at (α=0.05) between the 

performance means on decision-making measure as a whole according to tracking test, 

attributed to the group and in favor for the experimental group members, as well as the results 

showed that there is no significant differences attributed to the ability of decision-making level 

attributed to gender  
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 مقدمة البحث:أواًل: 
تعد العملية التعليمية وسيلة من الوسائل املهمة اليت يتم من خالهلا اكتساب الطالب واجلماعات للعلم، 

يف بناء الطالب وإعداده ملواجهة متطلبات   فاعاًل   اأساسيً   اواملعرفة، والقيم، واالجتاهات، فهي تؤدي دورً 
احلياة اليومية، وإلعداد املتعلم ملواجهة هذه التحدايت، ال بد من بناء شخصيته املستقلة، وتربيته على  

عن تعلمه،    االعتماد على الذات، وزايدة مستوى طموحه، وثقته بنفسه، واحرتامه لذاته، ليكون مسؤواًل 
 . (1)للقضااي واملشكالت احلياتية ابهتمام وفاعلية ا، مستجيبً اكرً مف ا، وابحثً انشطً  اومبادرً 

يف النظرة إىل التعليم والتعلم ابعتبارمها عملية ال حيدها زمان أو مكان،   وهذا يتطلب حتواًل 
وحاجة ضرورية لتسهيل تكّيف الفرد مع املستجدات يف بيئته؛ لذا أصبح التعلم الفعال ملهارات التفكري 

 ملحًة أكثر من أي وقت مضى، إضافة إىل تنمية املهارات املتنوعة اليت تعني على حل املشكالت   حاجةً 
(2) . 

لذا يدعو الرتبويون إىل ضرورة توجيه اجلهود حنو حتسني عمليات التعليم والتعلم، فظهرت هناك 
على   انزعة قوية حنو االهتمام بتنمية الشخصية املتكاملة للمتعلم، فلم يعد اهتمام العملية الرتبوية قاصرً 

إكساب الطالب املعارف واحلقائق املتداولة، بل تعدهتا إىل تنمية قدراهتم على التفكري والتحليل والنقد 
 . (3)والتعميم، وحل املشكالت واختاذ القرارات 

وقد كان لألحباث العلمية األثر الواضح يف دراسة التغريات اليت أثرت على العملية التعليمية وما  
طلبة، ومظاهر السلوك لديهم، واليت من أبرزها: عدم القدرة على التوافق مع  ترتكه من أثر على ال

التطورات والتغريات اجملتمعية، وتبين بعض األحكام والتوقعات السلبية جتاه قدراهتم يف اجلوانب احلياتية  
خلاصة،  املختلفة، واملعتقدات السلبية جتاه الذات واآلخرين، ابإلضافة إىل منو االجتاهات واألفكار ا

وإصدار األحكام، وتقييم العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع يف ضوء اخلربات الذاتية اخلاصة لدى  
الطلبة. ولكي يتعامل الطالب مع هذه اآلاثر بفاعلية ومبزيد من االستقاللية البد من أن يكون لديه  

 لقرار.مستوى مقبول من الفاعلية الذاتية األكادميية واسرتاتيجيات اختاذ ا

 

 (.25(، ص )1. ط )تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية زيتون، (1)
(2  ( chrag, Relativity In Encyclopedia of Educational Research 6th ed., p(254). 

 (.56(، ص )1(، ط )ألولياء األمور واملعلمني واملتعلمني)تدريبات عملية  تعليم مهارات التفكيالنغريهر،  (3)
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 ,Rahilوابحلديث عن الفاعلية الذاتية األكادميية فريى راهيل وهابيبه ولو وموهد ونورين وماراي )

Habibah, Loh, Muhd, Nooreen & Maria أن الفاعلية الذاتية هي ثقة األفراد فيما يتعلق بقدرهتم على )
هتم قدرهتم على االجناز بناًء على ما  األداء يف اجملاالت املتنوعة، ويعتمد جناح األفراد يف مواجهة مشكال

( ليست مهارة وإمنا هي أفكار الفرد Madduxلديهم من كفاءة. فالفاعلية الذاتية كما يرى مادكس )
عن قدراته وتوظيف مهاراته يف ظروف معينة، فهي ليست جمرد توقعات حول السلوك إمنا القدرة على 

 ( 1) .ما ميكن القيام به فعاًل 
( أبهنا اعتقاد الفرد مبدى قدرته على Banduraالفاعلية الذاتية األكادميية فقد عرفها ابندورا )أما  

أبهنا اعتقادات الفرد املدركة لقدرته على أداء املهام األكادميية    اتنفيذ سلوك أكادميي حمدد. وتعرف أيضً 
لى قدرهتم وكفاءهتم يف للوصول للمستوى املطلوب يف مواضيع أكادميية حمددة، وأهنا حكم الناس ع

تنظيم وتنفيذ أنواع حمددة من املهام، وهي العنصر أو املكون الذي من خالله يتوقف األداء الذهين 
( أهنا ثقة الطالب يف  Zimmermanللفرد، ومنو مهاراته املعرفية وفاعليته الذاتية. يف حني عرفها زميرمان )

 ( 2).قدرته على اجناز مهمات أكادميية خمتلفة وبنجاح
بدافعية    اكذلك تعد اسرتاتيجية حل املشكالت واختاذ القرار من الطرق املعرفية اليت ترتبط إجيابيً 

التعلم والفاعلية الذاتية، إذ يكتشف الطالب خالل هذه العملية جمموعة من القواعد والقوانني اليت مت  
ذاهتا تعلم جديد؛ ألهنا   ، وميكنه استخدامها للوصول إىل حل موقف جديد، وهي حبداتعلمها سابقً 

متّكن الطالب من اكتساب قواعد ذات مستوى أعلى ميكن استخدامها يف املستقبل ملواجهة مواقف  
 .(3) جديدة مشاهبة  

كما يؤكد الرتبويون على أن التعليم بوجه عام، ليس جمرد نقل املعرفة العلمية للمتعلم بل هو 
تعىن بتكامل شخصيته من خمتلف جوانبها، فهم  و ، ومهارايً  اووجدانيً  اعملية تعىن بنمو املتعلم عقليً 

يؤكدون على رفع مستوى حتصيل الطلبة، وزايدة مستوى الفاعلية األكادميية بشكل عام، ورفع قدرهتم  
 على إنتاج وابتكار وتوظيف املعرفة يف احلياة اليومية، واختاذ القرارات بشكل سليم وصحيح.  

 

أثر برانمج إرشاد مجعي يف ختفيض قلق االختبار وحتسني الفاعلية الذاتية األكادميية لدى عينة من ط )لبة الصف  عبود،  (1) 
 (. 14(، ص )العاشر 

د. ط،  (،  ز الضبط لدى ط )لبة جامعة اليموكالتسويف االكادميي وعالقته ابلفاعلية الذاتية االكادميية ومركالراببعه،   (2) 
 (. 10ص )

 (.22(، ص )1، ط )علم النفس املعريفالزغول، رافع والزغول، عماد،  (3)
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العوامل املؤثرة على فاعلية  الدراسات السابقة جند أهنا تناولتخالل اإلطالع على نتائج ومن 
كشفت نتائج الدراسة عن    دراسة كل من: سادلر وبويل، حيث الذات يف ضوء بعض املتغريات. مثل

عالقة طردية دالة إحصائًيا بني التسويف األكادميي من جهة واالكتئاب والقلق واملعتقدات السلبية 
ويف دراسة اللحياين، حيث أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات  .حول الذات من جهة أخرى

 .داللة إحصائية يف مستوى الفاعلية الذاتية بني طالبات األقسام العلمية وطالبات األقسام األدبية
كشفت نتائج الدراسة عن عالقة عكسية دالة إحصائًيا بني الفاعلية الذاتية ويف دراسة أوداسي،  

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي  أما يف دراسة علي، وكل من التسويف. 
يف دراسة بوزجيكلي واروجلو و اجلنسني يف مستوى الفاعلية الذاتية قبل تطبيق الربانمج اإلرشادي وبعده.  

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار ،  ركووهام
 والنضج املهين مع احلالة االجتماعية االقتصادية.  

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ، سك  -دمياكاكو ومايلونز وارجريوبولو وم أما يف دراسة
اد مقياس صعوابت اختاذ القرار )نقص املعلومات، معلومات غري طردية ذات داللة  إحصائية بني أبع

متناسقة، وعدم اجلاهزية( والدرجة ملقياس األفكار املهنية )مقياس األفكار املهنية( واالرتباك يف اختاذ  
أشارت النتائج إىل وجود عالقة  ويف دراسة مصبح، القرار، وصعوبة االلتزام ونقص تصميم والعزمية. 

لة احصائًيا بني القدرة على اختاذ القرار وبني درجات فاعلية الذات، مبعىن كلما زادت درجة  ارتباطية دا
ويف دراسة العتييب، أشارت النتائج إىل  فاعلية الذات لدى املرشدين زادت القدرة على اختاذ القرار. 

القرار ودرجة  وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بني كل من درجات القدرة على اختاذ 
كشفت نتائج الدراسة عن عالقة عكسية دالة بني التسويف األكادميي ويف دراسة العطية،  فاعلية الذات.  
 . والفاعلية الذاتيةـ

وتناولت بعض الدراسات أثر فاعلية الذات على بعض املتغريات مثل دراسة كل من: فان   
ين قد حصلوا على درجة متوسطة من مستوى حيث أشارت نتائج الدراسة إىل أن الطلبة املهاجر وماك،  

أشارت نتائج الدراسة إىل  أما يف دراسة لني وبيتز، . الفاعلية الذاتية مقارنة ابلطلبة املولودين يف أسرتاليا
.  أن مستوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة الصينيني أعلى من مستوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة التايوانيني

أشارت نتائج الدراسة إىل أن الفاعلية الذاتية هلا أتثري إجيايب  ، انغ وليو وهو وهوانجويف دراسة وو وو 
وعند دراسة جرادات، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الرضا عن احلياة لدى  على الثقة االجتماعية.  
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ستوى الطلبة الذين من أسر ذوي دخل مرتفع أعلى بشكل دال إحصائًيا من الطلبة الذين هم من أسر م
 .دخلها منخفض

ومن انحية أخرى تناولت بعض الدراسات أثر بعض املتغريات يف اختاذ القرار مثل دراسة: أويب   
أظهرت نتائجها أن معظم الطلبة استفادوا إىل حد كبري يف اختاذ القرار من خالل خدمات  وموهد، 

القة ارتباطية بني الربوز املهين  أظهرت نتائج الدراسة وجود عحسني ورفيقي،  ويف دراسة  اإلرشاد املهين.  
، أوكدجيي وأوفيونج واموه وساين وإيزه وافواليبقد أظهرت دراسة و . واالجتاهات املتوقعة يف اختاذ القرار

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة سكان الريف والطلبة سكان احلضر يف اختاذ القرارات 
 املفضلة التفكري أساليب أن  أمهها من النتائج من العديد إىل دراسته  الذي انتهتوالسبيعي، املهنية، 
 . التفكري املثايل أسلوب  مث التحليلي، التفكري أسلوب  هي العينة لدى

اليت عض الدراسات اليت تناولت العالقة بني الفاعلية الذاتية واختاذ القرار مثل: السواط،  بهناك  و 
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية دالة إحصائًيا بني الفاعلية الذاتية ومستوى مهارة اختاذ  القرار  

الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار  أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى وابكار وزكراي وحممد وهاانيب،  املهين.
بني الطلبة جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف مستوى الفاعلية الذاتية  

  يف اختاذ القرار بني الطلبة تبًعا ملتغريي اجلنس، والتخصص.
الدراسي،  مثل التحصيل وتناولت جمموعة من الدراسات أثر برانمج كورت يف بعض املتغريات 

وقد خلصت دراسة اجلعفري، واحملميد إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل يف مستوايت 
التفكري العليا )التحليل، الرتكيب، والتقومي( لصاحل اجملموعة التجريبية، كذلك وجود فروق ذات داللة 

لبعدي. ويف دراسة اللولو، إحصائية يف التحصيل بني االختبار القبلي والبعدي، ولصاحل االختبار ا
أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية  
واليت تعزى إلثراء منهج العلوم ملهارات تفكري علمي، كذلك وجود فروق ذات داللة يف التحصيل لصاحل 

دة يف حتصيل الطلبة وأن املمارسة والتعزيز  اإلانث. ويف دراسة ادواردز وابلدوف أوضحت النتائج زاي
 حيسنان األداء على الكورت.

مثل مهارات التفكري، فقد وتناولت جمموعة من الدراسات أثر برانمج كورت يف بعض املتغريات  
حتقق فاعلية وحدة تعليم مهارات التفكري الناقد املدجمة  أشارت نتائج دراسة اخلضراء، وأبو لطيفة إىل 

 التعليمية يف تنمية التفكري وحتسني التحصيل. يف الوحدة 
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وبعد مالحظة الباحث لتفاوت مستوى الفعالية الذاتية لدى طلبة جامعة حممد بن فهد,  
األخرى  , ومالحظة ميل الطلبة السرتاتيجيات تدريس دون وترددهم يف اختاذ بعض القرارات األكادميية

وأثرها على مستوى الفعالية الذاتية    يات مبهارات التفكريمما قد ينبئ مبدى أمهية وفاعلية هذه االسرتتيج
فجاءت هذه الدراسة الستقصاء أثر اسرتاتيجية التدريس ابالستناد اىل  , والقدرة على اختاذ القرارات

قرار لدى طلبة جامعة حممد بن  للتفكري على الفاعلية الذاتية االكادميية، واختاذ ال CoRTبرانمج كورت 
ويُعد برانمج كورت من الربامج السهلة والقابلة للتطبيق، حيث يعمل على توسيع إدراك الطلبة،   .فهد

كما  ويساعدهم على تنظيم املعلومات وحل املشكالت، وطرح األسئلة، ويزيد من ثقة الطلبة أبنفسهم  
 . (1)أنه حيسن من مهارات اختاذ القرار

ويتميز برانمج كورت إبمكانية تطبيقه بصورة مستقلة عن حمتوى املواد الدراسية، وهذا هو االجتاه  
الذي اختذه دي بونو، كما ميكن اإلفادة منه يف إطار املواد الدراسية عن طريق دجمه واختبار مواقف 

صالحية الربانمج لالستخدام يف مستوايت الدراسة املختلفة  ومشكالت من حمتوى املنهاج. كذلك 
بغض النظر عن مستوايت الطالب وقدراهتم العقلية من املرحلة االبتدائية مرورًا ابلثانوية وانتهاء ابملرحلة  
اجلامعية. ابإلضافة إىل أن الربانمج مكون من دروس مستقلة ليست مبنية بصورة هرمية متسلسلة، 

اجلزء األول " توسيع جمال اإلدراك" ختدم كل منها أهدافًا حمددة، مما يسهل على وذلك فيما عدا 
املعلمني فهمها وتقدميها للطلبة بصورة متدرجة. وأخريًا الربانمج متكامل من حيث وضوح أهدافه  
وأساليب تعليمه واملواد التعليمية الالزمة وأدوات لتقومي لفحص مستوى التغري يف تفكري الطالب 

 هتمام لدى الطلبة.واال
من ستة أجزاء خمتلفة، وجيب البدء ابجلزء األول ؛ألنه يهدف إىل    CoRTويتكون برانمج كورت  

(  2توسيع جمال اإلدراك وهو جزء أساسي يف الربانمج ككل، وهذه األجزاء كما يصفها دي بونو) 
: التفاعل 3كورت ،  Organization: التنظيم 2كورت ،  Breadth: توسعة جمال اإلدراك 1كورت   تشمل:

Interaction،    اإلبداع  4كورت :Creativity  ،  املعلومات والعواطف  5كورت :Information and Feeling، 
 . Action: العمل 6كورت 

 

 

 (.87(، ص )1ط ) تعليم التفكي )النظرية والتطبيق.أبو جادو ونوفل،  (1)
 (.47(، ص )1. ط )برانمج كورت لتعليم التفكيدي بونو،  (2)
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 : إشكالية البحث: اثنياً 
نظراً حلدوث نقلة نوعية يف التفكري الرتبوي، حيث أصبح الطالب هو حمور العملية التعليمية بداًل من 
املادة الدراسية فقد أخذت البحوث الرتبوية والنفسية مساراً جديداً إذا اختذمن الطالب واحتياجاته هدفاً  

شأهنا    من  جديداً للعملية التعليمية. واجتهت تلك البحوث إىل حماولة الوصول إىل اسرتاتيجيات وطرائق
تؤثر و الطالب من مهارات, ما ميتلكه  كساب املعرفة ومعاجلتها، وتبنيأن تسهل عملية التعلم وإ

, وعلى مستوى فاعلية الذات ةاألكادميي ة, حبيث تؤثر هذه الطرق على مستوى الطالببشخصيته
ف  علية الذات, وشغفهم لتنميتها, هبدكادميية لديهم, مما قد يشعر الطلبة حباجتهم إىل رفع مستوى فااأل

 الذات, واالبتعاد عن األمناط السلبية يف التفكري. حنو التوجه للنظرة اإلجيابية 
،  3،  2، 1تدين قدرة الطلبة على اختاذ القرارت األكادميية وقد أشارت نتائج بعض الدراسات  
ومواجهة صعوابت فيها؛ حيث حيتاج الطالب إىل اختاذ القرار يف العديد من ملواقف مثل اختيار  5، 4

لتحاق إبحدى شعب املواد التعليمية دون غريها, واستخدام طريقة  املواد اليت يرغب يف تسجيلها, واال
, اليت قد تستدعي ألن يتعامل معها  معينىة يف تنفيذ ما يطلب منه من املشاريع وغريها من القرارات 

الطالب بطرق تفكري أخرى ليتجاوزها بسهولة وجناح, ودون أن حتول بينه وبني حتقيق أهدافه, حبيث 
ما ميتلك من املهارات ويسعى إىل تنميتها ويستطيع بذلك اختاذ قراراته بشكل يتعرف الطالب على 

وكطريقة حديثة للتدريس, من املمكن برانمج كورت للتفكري لذلك جاء البحث بتجربة تطبيق  .أفضل
أن يكون هلا أثر يف رفع مستوى فاعلية الذات األكادميية لدى الطلبة, ويكون هلا أثرًا يف رفع مستوى  

وبشكل حمدد فإن املشكلة تتحدد بتدين مستوى فاعلية  .بشكل فاعلإمكانية اختاذ القرارات لديهم 
 بة جامعة االمام حممد بن فهد. الذات األكادميية وضعف إختاذ القرار لدى طل 

 : أسئلة البحث: اثلثاً 
 يف ضوء ما سبق حاول الباحث يف هذا البحث أن جييب عن السؤال الرئيس التايل:

 
1Chemers, Academic SelfEfficacy and First Year College Student Performance and Adjustment. 93(1), (59). 

2 (2) Harrise, Developing selfRegulated Learners the Role of Private Speech and SelfInstruction, 25 (1), p(37). 

3(3) Chemers, Academic SelfEfficacy and First Year College Student Performance and Adjustment. 93(1), (59). 

 
4 Schunk, SelfEfficacy for reading and writing: influence of modeling, goal setting, and selfevaluation, 19, 161. 

 
5Greene, predicting high school students, cognitive engagement and achievement: Contribuions of classroom 

perceptions and motivation, 29, p(465). 
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فاعلية برانمج كورت للتفكي لدى طلبة جامعة األمي حممد بن فهد على الذات األكادميية ما  
 ؟ واختاذ القرار

 عن هذا السؤال االسئلة الفرعية اآلتية:  ويتفرّع
مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية  حتسنييف برانمج كورت للتفكري  فاعلية ماالسؤال األول: 

 ؟  لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتسني مستوى كل بعد من أبعاد الفاعلية : السؤال الثان
 الذاتية األكادميية لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد؟

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتسني مستوى مهارات اختاذ القرار لدى  سؤال الثالث: ال
 الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد؟

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتسني مستوى كل بعد من أبعاد مهارات اختاذ القرار السؤال الرابع:  
 ( يف جامعة األمري حممد بن فهد؟لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً 

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتسني مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية    السؤال اخلامس:
 ككل لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة؟

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتسني مستوى كل بعد من أبعاد الفاعلية   السؤال السادس:
 الذاتية األكادميية لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة؟  

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتسني مستوى مهارات اختاذ القرار ككل   السؤال السابع: 
 لطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة؟  لدى ا

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتسني مستوى كل بعد من أبعاد مهارات    السؤال الثامن:
 اختاذ القرار لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة؟     

   :أهداف البحث: رابعاً 
   يهدف هذا البحث إىل حتقيق ما يلي:

إبراز أمهية مهارات التفكري يف تشكيل شخصية املتعلم وضرورة الرتكيز عليها يف التدريس بوجه   .1
 عام ، وذلك من خالل تضمني وإثراء املناهج مبهارات التفكري املختلفة. 

للعملية  اإلقاء املزيد من الضوء على طرائق التدريس اليت تتيح الفرصة للمتعلم ليكون حمورً  .2
 للنظرية البنائية.   ابشكل نشط وفعال، وفقً   املبدأ أن املتعلم يتعلم ذاتيً   امية حتقيقً التعل -التعليمية  



 

9 

 

الكشف عن أثر التدريس ابستخدام برانمج كورت لتعليم التفكري يف رفع مستوى الفاعلية الذاتية   .3
 األكادميية، والقدرة على اختاذ القرار لدى طلبة جامعة االمري حممد بن فهد.

مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية لدى الطلبة )ذكوراً   حتسنييف  ج كورت للتفكري  برانمأثر    معرفة .4
 . وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد

مستوى كل بعد من أبعاد الفاعلية الذاتية األكادميية    حتسنييف  برانمج كورت للتفكري  أثر    معرفة .5
 . لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد

مستوى مهارات اختاذ القرار لدى الطلبة )ذكوراً  حتسنييف برانمج كورت للتفكري أثر  معرفة .6
 . وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد

مستوى كل بعد من أبعاد مهارات اختاذ القرار لدى    حتسنييف  فكري  ربانمج كورت للت ل  معرفة أثر .7
 .الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد

مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية لدى الطلبة )ذكوراً   حتسنييف  برانمج كورت للتفكري  معرفة أثر   .8
 .تابعةوااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار امل

مستوى كل بعد من أبعاد الفاعلية الذاتية األكادميية    حتسنييف  برانمج كورت للتفكري  أثر    معرفة .9
 . لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة

مستوى مهارات اختاذ القرار لدى الطلبة  حتسنييف ربانمج كورت للتفكري أثر ل معرفة .10
   .  وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة)ذكوراً 

مستوى كل بعد من أبعاد مهارات اختاذ  حتسنييف ربانمج كورت للتفكري أثر ل معرفة .11
 . القرار لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة
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 :أمهية البحثخامساً: 
 تتمثل أمهية الدراسة يف جانبني أحدمها نظري واآلخر تطبيقي)عملي(. 

 : األمهية النظرية
أثر اســـــــرتاتيجية التدريس ابســـــــتخدام برانمج كورت للتفكري يف يتوقع من هذه الدراســـــــة الكشـــــــف عن 

تــدريس طلبــة جــامعــة االمري حممــد بن فهــد، هبــدف تقــدمي داللــة فــاعلــة حول عمليــة التعلم والتعليم، 
ــاء أثر دمج مهارات برانمج كورت للتفكري يف حمتوى املنهاج، يف زايدة  ــتقصــــــ ــافة إىل حماولة اســــــ ابإلضــــــ

ــتوى الفـاعليـة الـذاتيـة ا ــهـام يف مســــــــــــ الكـادمييـة، وتنميـة مهـارات الطلبـة العقليـة والفكريـة، كـذلـك اإلســــــــــــ
التجديد والتنويع يف إســرتاتيجيات التعلم والتعليم اليت يســتخدمها املدرســون يف القاعات التدريســية من 
خالل تقدمي وحدات مقرتحة للمدرســني بشــكل خاص يؤمل أن تثري إهتمامهم يف مراجعة املمارســات 

 التعليم وذلــك من خالل التقريــب بني النــاحيــة النظريــة والنــاحيــة العمليــة لطرائق التــدريس، التقليــديــة يف
ــات العربية اليت تدمج مهارات التفكري مع حمتوى  ــد النقص يف الدراســـــ ــة يف ســـــ ــاهم الدراســـــ وأخريًا تســـــ

 املنهاج، والدمج بني طرائق التدريس املختلفة خاصة اليت تثري التفكري مثل برانمج كورت.
 :األمهية التطبيقية للدراسة ما أ

تتمثل يف أهنا قد تساعد يف: تزويد خمططي الربامج الرتبوية واملناهج التعليمية، مبعلومات ذات فائدة 
علمية عن مهارت برانمج كورت للتفكري هبدف حتسني وتطوير املناهج والكتب عن طريق استخدام 

سية، ومفيدة ملراكز تطوير املناهج عند إثرائها أو  إسرتاتيجيات جديدة يف تقدمي حمتوى املناهج الدرا
تطويرها، إبعتبارها دراسة شبه جتريبية تبحث يف عملية إثراء املناهج وتدريسها وفق إسرتاتيحية مهارات 
التفكري وفق برانمج كورت حبيث حتقق النظرة املتكاملة للعلم كمادة وطريقة يف البحث والتفكري وقياس 

اعلية الذاتية االكادميية واختاذ القرار، كذلك ملعدي الدورات الرتبوية التدريبية  أثرها يف مستوى الف
للمعلمي أثناء اخلدمة، حيث أهنا قد تسهم يف إمدادهم بنماذج لطرائق تدريس تثري املنهج، وتدريب  

دية،  السعو املعلمني لتطبيقها وتوسيع العملية لتشمل تطبيقها على كل املناهج الدراسية يف اجلامعات 
واليت تنعكس بنتائجها على مستوى فاعلية الذات االكادمييةواختاذ القرار لدى الطلبة وهذا يسهم  

 .واملعلمني  وبشكل فاعل يف رفع مستوى التحصيل االكادميي واالنتاجيةمستقبالً لدى الطلبة
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 سادًسا: إجراءات البحث:
 متت الدراسة احلالية وفق اإلجراءات اآلتية:

إعداد أدايت الدراســــــة بصــــــورتيهما األولية، ومها مقياس الفاعلية الذاتية االكادميية ومقياس اختاذ 
 القرار، وذلك بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة. 

 مت التحقق من صــــــــــــــدق برانمج كورت من خالل عرضــــــــــــــه على جمموعة خمتصــــــــــــــة من احملكمني، وبعد
ــمـاع ملالحظـاهتم من قبـل البـاحثني أجريـت التعـديالت املقرتحـة واليت مت  االجتمـاع مع احملكمني والســــــــــــ

 االتفاق عليها بني احملكمني.

مت التحقق من الصـــدق الظاهري ملقياســـي فاعلية الذات األكادميية واختاذ القرار، وبعد ذلك مت 
راســة املســتهدفة هبدف التحقق من صــدقهما تطبيق املقياســني على عينة اســتطالعية من خارج عينة الد

 وثباهتما.

رار على الشعب املعنية ابلدراسة، ة الذاتية االكادميية واختاذ القتطبيق املقياسني اخلاصني الفاعلي
( فأقل على املقياســني، وبعد االجتماع ابلطلبة من 2.49حصــر الطلبة احلاصــلني على  درجة )ومن مث   

لدراسـة رفض االشـرتاك ابلدراسـة عدد من الطلبة، وابلتايل تكونت عينة قبل الباحث وتوضـيح أهداف ا
( من اإلانث، وقد قســموا عشــوائياً إىل 44( من الذكور، و)40( طالباً وطالبة )84الدراســة النهائية من )

ــوائـية الكـامـلة  ــتخـدمـت العشــــــــــــ جمموعتني جتريبـية وضــــــــــــــابطـة وفق متغري اـلدراســــــــــــــة اجلنس، حبـيث اســــــــــــ
(Randomization.) 

التحقق من تكافؤ جمموعيت الدراســــــة على االختبار القبلي ملقياســــــي الفاعلية الذاتية األكادميية 
 واختاذ القار ككل تبعاً ملتغريي الدراسة: )اجملموعة، واجلنس(.

بعد أن اســـــــــتقر عدد أفراد اجملموعتني التجريبية والضـــــــــابطة، بدأ الباحث بتطبيق برانمج كورت 
 يبية.على أفراد اجملموعة التجر 

بعد االنتهاء من تطبيق الربانمج مت اجراء القياس البعدي وذلك بتطبيق مقياســـي فاعلية الذات 
 ار على أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة.ر األكادميية واختاذ الق

مت اجراء قياس للمتابعة بعد شـــــــــهر من انتهاء من التطبيق للربانمج للكشـــــــــف عن أثر الربانمج 
 استمرارية أثره على الطلبة.ومدى 
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ــابطة  بعد االنتهاء من إجراء التجربة مت االلتزام مبا يشــــري إليه املختصــــون أبن أفراد اجملموعة الضــ
 ك مت توزيع الربانمج عليها من أجل االستفادة منه.لجيب عدم امهاهلا لذ

اإلحصائية للعلوم   إدخال البياانت إىل جهاز احلاسوب ومعاجلتها إحصائياً ابستخدام نظام الرزم 
اإلحصائية املناسبة،   ، إلجراء التحليالت (SPSS)(  Statistical Package for Social Scienceاالجتماعية ) 

 مث الوصول للنتائج وتفسريها. 
 

 مصطلحات البحث: :سابعاً 
 برانمج  -أ

املعّقدة ، جُترى على احلاسب سلسلة من العملّيات احلسابيَّة  ، وهو  بَراِمج : اجلمع: اسم، و بَرانَمج
َهُج الدِّراِسيُّ هي الدِّراِسيُّ :  الرَبانَمجُ ، و اآليل حللِّ مسألٍة ما احلَْفَلِة : َوقائُِعها َوما  بَرانَمجُ ، و اْلَمنـْ
َمِت اجلَْمِعيَُّة بـَْرانجَماً ثَقاِفّياً : ُخطَّة َعَمٍل ثَقاِفيَّة،  َسيـَُقدَُّم فيها ِمَن َموادَّ  ْرانجمَِي اليَـْوَم الَ َيْسَمُح  بَـ ،  َقدَّ

ثَقاِفيًَّة َوِغنائِيًَّة : اخلُطَُّة اْلَمْرسوَمُة  بَراِمجَ  تـَُقدُِّم اإِلذاَعةُ ، يل ِبزايَرِتَك : اْلُمِهمَّاُت الَّيت َسأقوُم هِبا
 .يف ُكلِّ يـَْوٍم لَِعَمِلها

توى املنهاج، حسب ما إجراءات للتدريس تتمثل بدمج مهارات التفكري يف حمكورت: برانمج   -ب
خططها إدوارد دي بونو، ويتكون هذا الربانمج من ست وحدات رئيسه كل وحدة حتتوي على 

 . (1)عشرة دروس تغطي جوانب متعددة يف التفكري
)معاجلة األفكار، اعتبار   مهارات "توسعة جمال االدراك": تعرف إجرائًيا مبدى متثل املتعلم و  

مجيع العوامل، القوانني، النتائج املنطقية، األهداف، التخطيط، األولوايت املهمة األوىل، البدائل 
: )هدف،  ومهارات "العمل"واالحتماالت واخليارات، القرارات، ووجهات نظر اآلخرين(؛ 

التنفيذ، ومجيع   اختصر، اهلدف، املدخل، احللول، االختيار، -توسع-توسع، اختصر، هدف
العمليات السابقة( من خالل تقدمي التهيئة احلافزة، شرح املهارة، توفري املواد واألدوات الالزمة،  

 شرح املادة التعليمية، األنشطة اإلثرائية وتقدمي تغذية راجعة.

 

 .(9(، ص )1. ط )برانمج كورت لتعليم التفكيدي بونو،  (1)
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فاِعل: مصدر صناعّي من ، وَصف يف كل ما هو فاعل : الَفاِعليَّة، و اسم) :فاِعلّية): الفاعلية -ت
، الفاعليَّة النحو والصرف( َكْون االسم فاعاًل اسم مرفوع على ، ) مقدرة الشيء على التأثري

 .املّخ : ) علوم النفس ( النَّشاط الفسيولوجّي للمخ ومنه العملّيات العقلّية كالتفكري فاعلّية
همات األكادميية معتقدات الفرد حول قدرته على تنظيم وأداء املالذاتية االكادميية:  الفاعلية -ث

 .(1)املختلفة، مقاسه ابلدرجة اليت حصل عليها الطالب على املقياس املستخدم يف البحث احلايل
  كادميية يف ضوء الدرجة اليت حصل عليها الطالب على مقياس الفعالية الذاتية األوتعرف إجرائًيا  

اجناز مهمات أكادميية خمتلفة ثقة الطالب يف قدرته على وهي  .املستخدم يف الدراسة احلالية
 .وبنجاح

عملية عقلية تعتمد على االختيار أو املفاضلة بني احللول البديلة أو املتوافرة للفرد اختاذ القرار:    -ج
واختيار أنسب هذه احللول لتحقيق اهلدف الذي وضعه الفرد لنفسه أو حل مشكلة تواجهه  

وهو   ، (2) املتوافرة على مهارة الفرد الذي يتخذ القرارإذ يعتمد القرار على اختيار أحد البدائل 
  بعناصر  التعريف مع وخصائصه املشكالت  حل مبفهوم وتتعلق املهين القرار صنع على القدرة
 للمشكالت   اإلبداعي  احلل  إجياد  ومهارات   املشكالت   حل  يف  اخلطأ  ومصادر  وأنواعها  املشكلة
مقاًسا ابلدرجة اليت   .القرار اختاذ عملية مث الذهين العصف خالل من املشكالت  حل وطريقة

   حصل عليها املتعلم على مقياس اختاذ القرار املعد ألغراض هذا البحث.
املستخدم  يف ضوء الدرجة اليت حصل عليها الطالب على مقياس اختاذ القرارويعرف إجرائًيا 

والسلوكات املستخدمة يف مهام اختاذ القرار جمموعة خمتلفة من املواقف  وهو    يف الدراسة احلالية.
 .أو تنفيذ األفراد لنمط معتاد عند اختاذ القرارات 

 
 
 

 الفصل الثان 
 األدب النظري والدراسات السابقة

 
(1Bandura, perceived Selfefficacy in Cognitive Development and Functioning. 2nd .ed. p (120). 

 (.97(، ص )3ط ) تعليم التفكير )مفاهيم وتطبيقات. جروان،  (2)
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 : األدب النظري .1

 أساليب التفكري -أ
 ومهاراته.  تعريف برانمج كورت للتفكري -ب
 مهارة التفكري.  -ت
 الفاعلية الذاتية.  -ث
 الذاتية األكادميية. الفاعلية  -ج

 أبعاد الفاعلية الذاتية األكادميية.  (1
 مصادر الفاعلية الذاتية األكادميية.  (2
 أمهية الفاعلية الذاتية األكادميية.  (3

 مهارة اختاذ القرار.  -ح
 اختاذ القرار. (1
 مراحل اختاذ القرار. (2
 مناذج اختاذ القرار. (3
 صعوابت اختاذ القرار. (4
 الفاعلية الذاتية واختاذ القرار. (5

 ائد الرتبوية النامجة عن تطبيق برانمج كورت. الفو  -خ
 :الدراسات السابقة .2

 دراسات تناولت الفاعلية الذاتية.  -أ
 دراسات تناولت الفاعلية الذاتية واختاذ القرار.  -ب
 دراسات تناولت برانمج كورت للتفكري. -ت
 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة. -

 
 مقدمة
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ببيان الدراسات السابقة ذات  و  ابستعراض األدب النظري املتعلق مبتغريات الدراسة، يعىن هذا الفصل
العالقة مبوضوع هذه الدراسة مع حماولة بيان موقع الدراسة احلالية من تلك الدراسات وما متيزت به  

 . عنها
 األدب النظري:  -1

 أساليب التفكي  - أ
جمموعة من العمليات العقلية اليت يقوم هبا األفراد من أجل فهم املوقف احلايل    يشملالتفكري مفهوم عام  

فعمليات   ،يف ذلك املوقف بناًء على املعطيات   استجاابهتمالذي يتواجدون فيه ومن مث العمل على تنظيم  
ليها  التفكري هي تفسريات فردية لألشياء واألحداث يف العامل اخلارجي وإعطائها رموز داخلية يلجأ إ

األفراد عند احلاجة. والتفكري عملية متثيل عقلية للمعارف أتخذ أشكااًل خمتلفة مثل الكلمة،الصورة،  
 .(1) الصوت أو أي فكرة ختطر يف ابل اإلنسان

عمليات من التفاعل   اسطةأما القطامي فرتى أن التفكري عملية عقلية يتطور من خالهلا املتعلم بو 
معرفية موجودة والوصول إىل بُنى العقلي بني الفرد واخلربات احلياتية واألكادميية املكتسبة هبدف تطوير 

على عدة عمليات  يف السياق ذاته أن التفكري مفهوم يشمل    أبو املعاطي  ويرى املعرفة. أنواع جديدة من
 .(2) املقارنة والرتكيب،التحليل،دبريالت ، التصنيف ،التذكر،نتباهمعرفية وعقلية مثل اإل

أما سعيد، فرتى أن التفكري سلسلة من النشاطات العقلية غري املرئية اليت يقوم هبا الدماغ عند 
لتفكري على أنه أحد العمليات ل  تعرضه ملثري استقبله عن طريق واحدة أو أكثر من احلواس اخلمس. وينظر

 . (3)املعلومات العقلية اليت يستخدمها الفرد يف معاجلة 
فهي جمموع عمليات التفكري اليت يتم تشكيلها من خالل خربات األفراد :أما أساليب التفكري
  ، األرقام واألحداث التارخيية و   فالطلبة على سبيل املثال يتعلمون من املعلومات   ،وتفاعلهم مع البيئة احمليطة

والفئة الثالثة تفضل  ، أما أنواع أخرى من الطلبة فيفضلون التعلم من خالل النماذج النظرية والرايضية

 
(1)Eraslan, The analysis of the thinking styles and creativity ofthe sports students studying in the different fields 

of university, 9 (20), (p 868. 

(2) Qatami, phase of Learning to Think for a Basic, 1nd, ed)., p(59). 

 (. 23(، ص )2، ط ) سيكولوجية التفكي والوعي ابلذاتسعيد،  (3) 



 

16 

 

التعلم من خالل الرسوم التوضيحيةوالصور بينما يتعلم طلبة آخرون بطريقة تفاعلية مع املادة الكتابية  
 . (1)ميكن وصفة أبساليب التفكري ما واللفظية املقدمة هلم وهذا

أو  هأساليب التفكري على أهنا تفضيالت الفرد الستخدام قدراتSternberg)) جترينرب وعرف س
مهاراته يف أداء مهمة معينة بطريقة حمددة. ويؤكدأن أساليب التفكري تظهر يف املواقف احلياتية املختلفة 

يت اليت قدمها من خالل نظرية التحكم العقلي الذا جيرى سترينرب و يف املنزل، املدرسة، العمل واجملتمع. 
أهنم قادرين   ،أن مجيع األفراد لديهم أساليب تفكري خاصة هبم توجه سلوكياهتم اليومية حسبما يعتقدون

وميكن أن تتغري حسب   ، على أداء املهام اليت يواجهوهنا وتتشكل أساليب التفكري ابملتغريات البيئية
عوامل أمهها الثقافة واملوقف  متطلبات املوقف ويعتمد التغيري يف أساليب التفكري على عدة 

(2) االجتماعي
. 

( أساليب التفكري أبهنا جمموعة من الطرق Harrison & Bramsonويعرف هاريسون وبرامسون )
واالسرتاتيجيات الفكرية اليت اعتاد الفرد على أن يتعامل هبا مع املعلومات املتاحة لديه عن ذاته وبيئته  

 .(3)مشكالت وذلك حيال ما يواجهه من 
يتضح مما سبق أن أساليب التفكري متعددة ومتعلَمة وُمكتسبة وتتصف ابملرونة وهي ختتلف بني  
األفراد مبعىن أن األفراد خيتلفون فيما بينهم يف أسلوب التفكري حيث ميكن أن جند بعض األفراد متطابقني 

 يف حل مشكلة ما ولكن خيتلفون يف طريقة وأسلوب احلل.
 

 أساليب التفكي تصنيف 
يذكر الطيب أنه ميكن تصنيف أساليب التفكري وفق أساسني ومها أساليب التفكري القائمة على األزواج  

، التفكري االستقرائي يف مقابل التفكري التقاريبيف مقابل التفكري    التباعديالتفكري  :املتقابلة وتشتمل على
مقابل التفكري القائم على اجلانب األمين من الدماغ، االستنباطي، التفكري القائم على اجلانب األيسر يف  

يف مقابل التفكري الناقد، التفكري الشكلي يف مقابل التفكري غري الشكلي، التفكري  اإلبتكاريالتفكري 
االستكشايف يف مقابل التفكري التحليلي، التفكري االسرتاتيجي يف مقابل التفكري التكتيكي، التفكري  

 
(1)Eraslan, The analysis of the thinking styles and creativity ofthe sports students studying in the different fields 

of university, 9 (20) p (869).. 

(2)Emir, Contributions of Teachers’ Thinking Styles to Critical Thinking Dispositions (IstanbulFatih Sample), 13 

(1), p(339).  

 (. 63(، ص )1، ط ) أساليب التفكي: نظرايت ودراسات وحبوث معاصرة  ، الطيب (3) 
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لتفكري التخيلي، التفكري احملسوس يف مقابل التفكري اجملرد، التفكري البسيط أحادي الواقعي يف مقابل ا
. األسلوب الثاين فتم تصنيفه على أساس كبة البعد يف مقابل التفكري املعقد ذي العمليات العقلية املر 

ري األسلوب غري العلمي ملواجهة املشكالت ويتضمن التفكويشمل العقالنية واملنهجية ،املوضوعية
.بينما  التفكري عن طريق احملاولة واخلطأ والتفكري بعقول اآلخرين،التفكري فيما وراء الطبيعة،اخلرايف

الظواهر واألحداث مثل: التفكري   املشكالت وتفسرياألسلوب العلمي يعتمد على املوضوعية يف مواجهة  
 . (1) التفكري احلدسي، التفكري االستداليل،التفكري اإلبتكاريالتأملي، 
 ملتغيات اليت تؤثر يف أساليب التفكي ا

أساليب التفكري لدى األفراد وتساهم يف تكوينها    يف  ن هناك مخسة متغريات تؤثرأ جيرى سترينرب 
املتغري الثاين هو   .هبا وهي ثقافة اجملتمع واليت تتضمن العادات، التقاليد، الدين،اللغة واملهن اليت يقومون  

  ، ، املتغري الثالث هو العمريعد هذا مؤثرًا بشكل أساسي يف تنمية أساليب التفكريمتغري اجلنس 
، وهو من أكثر املتغريات أمهية يف النمو العقلي، ما يشجعه الوالد  الوالديةاملعاملة  املتغريالرابع أسلوب 

األبناء، املتغري اخلامس نوع   تفكري ويثبته هو ابلفعل أكثر احتمالية ألن ينعكس يف أسلوب  هويدعم
 .    (2)التعليم ونوع العمل

 نظرايت املفسرة ألساليب التفكي ال
النظرية ألساليب التفكري واليت ختتلف عن بعضها البعض من حيث هناك بعض التصورات 

اهلدف الذي تسعى لتحقيقه ومؤلفيها وطبيعة هذه األساليب أو الطرق اليت يفضلها ويتبعها األفراد يف 
 برز تلك النظرايت:أمن  ،تفكريهم

 :Herrmann (1987)نظرية قيادة املخ هلريمان اواًل: 
وضح  ان للسيادة املخية وتعرض النظرية أربعة أساليب للتفكري تمسيت هذه النظريةأداة هريم

 : (3)األساليب اليت يتعامل هبا األفراد مع العامل اخلارجي وهي
 :Logical Style (A)األسلوب املنطقي

 

 (. 63(، ص )1، ط ) أساليب التفكي: نظرايت ودراسات وحبوث معاصرة  ، الطيب (1) 
 (. 85(، ص )1أساليب التفكي، ط )  ( ستربنربج،2) 
 (. 66(، ص )1، ط ) أساليب التفكي: نظرايت ودراسات وحبوث معاصرة  الطيب، ( 3) 
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لقدرة على بناء قاعدة معرفية والقدرة على يتصف الفرد الذي يتبىن هذا األسلوب من التفكري اب
 األنظمة والعمليات املعرفية.دمج فهم و 

 : Organizing Style (B)األسلوب التنظيمي
دولة وتنظيم األنشطة واالهتمام ابلتفاصيل يتصف الفرد الذي يتبىن هذا األسلوب من التفكري جب

 حنوها.ووضع أهداف والتحرك 
 : Social Style (C)اإلجتماعياألسلوب 

اآلخرين  يف لقدرة على االتصال والتأثريري ابيتصف الفرد الذي يتبىن هذا األسلوب من التفك
 والقدرة على التعامل مع اآلخرين.

 : Creative Style (D)اإلبتكاري األسلوب 
البدائل وختطي احلواجز يتصف الفرد الذي يتبىن هذا األسلوب من التفكري ابلقدرة على إجياد 

 . والعقبات واحلصول على أفكار جديدة 
 Costa: (1985)ظرية كوستا اثنياً: ن

صنف كوستا أربع مراحل للتفكري أتخذ الشكل اهلرمي وتعتمد كل مرحلة منها على املراحل 
 : (1) السابقة هلا، وتعتمد كل العمليات على املستوى التايل هلا، وهذه املراحل هي

تشمل جمموعة من اجلوانب   Discrete Skills Thinkingاملرحلة األوىل: املهارات املنفصلة للتفكري  
العقلية اليت تعد متطلبات أساسية ملستوايت التفكري األكثر تعقيدًا وهي: إدخال البياانت وتشغيل 

 البياانت واستخراج النواتج بعد تعديلها وتطويرها.

وتتضمن عمليات الربطبني  Strategies of Thinkingاملرحلة الثانية: اسرتاتيجيات التفكري 
ملنفصلة للتفكري السابقة من خالل االسرتاتيجيات اليت يستخدمها األفراد حينما يواجهون  املهارات ا

وهذه االسرتاتيجيات هي: حل   ،املشكالت واملواقف الصعبة اليت تتطلب حلول مل تكن معروفة
 ستدالل.املشكالت والتفكري الناقد واختاذ القرار واإل

وتشمل جمموعة السلوكيات اليت  Creative Thinking بتكاريالتفكري اإل املرحلة الثالثة:
يستخدمها الفرد إلنتاج أساليب التفكري اجلديدة واحللول األصيلة للمشكالت وتشمل هذه السلوكيات:  

 ستبصار واخليال. الطالقة والتفكري اجملازي وحتدي املصاعب واحلدسية وعمل النماذج واإلع و اإلبدا 

 

 (. 47(، ص )1، ط )أساليب التفكي وعالقتها ابلسمات السلوكية  ( السراج،1) 
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مع توافر املستوايت السابقة يتضمن هذا املستوى    Cognitive Spiritالروح املعرفية    الرابعة:املرحلة  
تفتح الذهن والبحث عن البدائل والتعامل مع املواقف الغامضة وإدراك العالقات والرغبة    اآلتية:السمات  

 . املستمرة يف التغيري

 :""سترينربجـظرية التحكم العقلي الذايت أو نظرية أساليب التفكري لاثلثاً: ن

أسلوابً يف التفكري يندرج ضمن مخسة جماالت على النحو ر نربج أن هناك ثالثة عش يرى ستري 
 :اآليت

 احلكمي(. ،التنفيذي  ،الوظائف: أساليب التفكري )التشريعي
 ، الفوضوي(. األقلياألشكال: أساليب التفكري )امللكي، اهلرمي، 

 احمللي(. أسلويب التفكري )العاملي،  املستوايت:
 ، اخلارجي(. أسلويب التفكري )الداخلي اجملاالت:
 املتحرر(. أسلويب التفكري )احملافظ،  النزعات:

 :(1)وفيما يلي عرض السمات املميزة لألفراد يف كل أسلوب من أساليب التفكري
 :Legislative Styleاألسلوب التشريعي 

يقومون خبلق فهم ، تنفيذ ما سيفعلون طريقة، و تقرير ما سيفعلون أبنفسهم التشريعيونيفضل 
قوانينهم اخلاصة، كما مييلون إىل االستمتاع بصياغة وختطيط احللول للمسائل اليت يقومون حبلها، وال  

يفضلون املهن اليت متكنهم من توظيف أسلوهبم التشريعي و   مييلون إىل املسائل اليت وجدت حالً من قبل،
 مثل: السياسة، واهلندسة، والفن.

 : Executive Style  األسلوب التنفيذي

يفضل التنفيذيون تنفيذ اخلطط والتعليمات واخلضوع إىل القوانني،ويفضلون األنشطة املعدة 
مسبقاً، ومييلون إىل تقليد احللول السابقة اليت مت التوصل هلا من قبل اآلخرين واملهن اليت يفضلوهنا: 

 املهن العسكرية.احملاماة، 
 : Judicial Styleاألسلوب احلكمي 

 

 (. 97(، ص ) 1، ط )تعليم التفكي النظرية والتطوير  أبو جادو ونوفل،( 1) 
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ويفضلون املشكالت   وفق هذا األسلوب يتصفون األفراد بتقييم القوانني والقواعد واإلجراءات 
، واملهن اليت يفضلوهنا: القضاء، تقييم الربامج،  اليت تساعدهم على القيام ابلتحليل والتقييم لألشياء 

 حتليل النظم.
 : Monarchic Styleاألسلوب امللكي 

دائماً حنو هدف واحد، ويعتقدون أن  ندفاعستقالل، واإلهذا التوجه مييلون إىل اإل واألفراد ذو 
لذا فهم يتوقعون أن يؤدي   ، وينهمكون يف إجناز ما هم بصدد عملهاألهداف تربر الوسائل املستخدمة

 .ون إىل قبول األعذاراآلخرين مجيع ما يكلفون به من أعمال دون هتاون أو أتخري وال مييل 
 :Hierarchic Styleاألسلوب اهلرمي 

قبول التعقيد يف طبيعة  و  مييل األفراد وفق هذا األسلوب إىل حتديد األولوايت حسب احلاجة،
رؤية املشكالت من زوااي متعددة، ولديهم مستوى مرتفع من التنظيم يف معاجلة املشكالت،  املشكالت، و 

 ت.اختاذ القرار إدرجة عالية من احلسم يف و 
 :Oligarchic Styleاألقلياألسلوب 

ن الشخص أاألسلوب األقلي إىل أداء أكثر من عمل يف الوقت نفسه، إذ  ومييل األفراد ذو 
يؤدي ذلك  و  ، يكون مدفوعًا جبملة من األهداف املتعددة اليت يعتقد أهنا متساوية األمهية ابلنسبة إليه

ابلضغط والتوتر، لذلك فاألفراد ذوي التفكري األقلي دائماً غري متأكدين مما يفعلون ويعتقدون    إىل الشعور
 أن الغاية ال تربر الوسيلة إال أهنم يتصفون ابلتسامح واملرونة.  

 : Anarchic Styleاألسلوب الفوضوي 

، يرفضون مييل األفراد يف هذا األسلوب إىل العشوائية يف مواجهة املشكالت اليت تعرتضهم
، وغالباً ما تكون أهدافهم غري واضحة، ولديهم اعتقاد أبن الغاية  التجديد ن مو و األنظمة الصارمة، ويقا

 . تربر الوسيلة

 :Global Styleاألسلوب العاملي 

مييل األفراد يف هذا األسلوب إىل التعامل مع املشكالت اجملردة نسبياً، يتجاهلون التفاصيل  
 التجريد.ومييلون إىل 

 :Local Styleاألسلوب احمللي 

 التوجه احمللي إىل إدراك التفاصيل والنظر إىل الواقع. ومييل األفراد ذو 
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 : Internal Styleاألسلوب الداخلي 

جتماعي قليل، يفضلون يكون توجههم اإل، و مييل هؤالء األفراد إىل العمل بشكل فردي ومنعزل
 ر وليس مع األفراد اآلخرين.ستخدام ذكائهم يف األشياء أو األفكاإ

 : External Styleاألسلوب اخلارجي 

 نبساطية. يضاً ابإلامييلون إىل التوجه حنو اآلخرين، والعمل معهم، ويتميزون 
 : Liberal Styleاألسلوب املتحرر 

مييل األفراد يف هذا األسلوب إىل عدم التقيد ابلقوانني واإلجراءات املوجودة بشكل دائم، 
 يفضلون التجديد والتغيري يف كل من العمل واحلياة.

 :Conservative Styleاألسلوب احملافظ 

يتصف األفراد يف هذا األسلوب ابلتمسك ابلقواعد والقوانني املتعارف عليها، ومييلون إىل جتنب 
 املواقف الغامضة، ويفضلون املألوف يف العمل واحلياة. 

 (:  Harrison &Bramson, 1982) نظرية هاريسون وبرامسون رابعاً:
 م سلوكه  بينو بينها إلرتباطا وطبيعة دافر األ يفضلها يتال توضح هذه النظرية أساليب التفكري

ري؟ وتبني كيف تنمو الفروق بني  يالفعلي، كما توضح ما إذا كانت هذه األساليب اثبتة أم قابلة للتغ
: التفكري الرتكييب،  لتفكري إىل مخسة أساليب هيصنفت هذه النظرية أساليب ا  األفراد يف أساليب التفكري

 : (1) التفكري املثايل،التفكريالواقعي، التفكري العلمي، التفكري التحليلي.وفيما يلي تفسرياً ألساليب التفكري
 (: Synthesitic Styleالرتكييب )أسلوب التفكري 

والتحدي والتهكم والسخرية وإن  مييل الفرد من هذا النوع إىل احلوار واملناقشة وإىل التشكيك 
، لديهم القدرة على التالعب عقليًا ابملناقشات واحلوارات والتميز  مل يكن هنالك سبب يدعو لذلك 

اآلخرين  قدرته على التأثري يف  والتعرف على مصداقية هذه املناقشات، أن الفرد ذو هذا النوع من التفكري  
 ديد املؤشرات السلوكية للفرد الرتكييب من خالل ما يلي: أقل ابملقارنة مع األساليب األخرى. وميكن حت

 والشك.مييل للظهور كشخصية مرحه تتصف ابلتحدي  .أ
 يتسم ابلتهكم والسخرية، واجلدال واحلوار ومييل إىل إجراء حتقيقات.ب. 
 والعقلي.واحلوار الفلسفي  ابلتأمل،. يتمتع ج

 

 (. 46(، ص )1، ط ) أساليب التفكي: نظرايت ودراسات وحبوث معاصرة  ( الطيب، 1) 
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 تعارضة. د. امليل للتعبري عن املفاهيم أتمل وجهات النظر امل
 :(Pragmatic Style) أسلوب التفكري العلمي

خرين، فهو مييل إىل آللقدرة على التأثري ببساطة على اا الفرد يف هذا النوع من التفكري لديها
خرين، وميكن حتديد التفكري التكتيكي واملدخل التجرييب يف العمل، ويتصف ابملرونة ابملقارنة ابآل 

 مي:املؤشرات السلوكية للفرد العل 
 . ومسرع يف االتفاق جتماعيكإنسان منطلق وإمييل للظهور   -أ

 ةمييل للتعبري عن األفكار البسيطالتحليلي واجلاف وغري املرح، و يكره احلديث الفلسفي و  -ب 
 وحياول االختصار لتوضيح األفكار.  غري املعقدة

 ..". . أن متأكد"أان  اآليت:يكثر من استخدام التعبري  -ت 
 (: Realistic Styleالواقعي )أسلوب التفكري 

، وله رأيه اخلاص  اجلاد يف تعامله مع اآلخرين فهو يركز اهتمامه على احلقائق أبسلوبهيتصف 
مع رغبة قوية لالتفاق الواقعي احلقيقي بني األفراد يف املوقف، واألسلوب املفضل للواقعي هو حماولة  

. وميكن حتديد املؤشرات  لتحرك حنو فعل تصحيحي ملموسحشد الناس حول اتفاق موضوعي حىت يتم ا
 السلوكية لإلنسان الواقعي:

 واضح، مباشر،قوي.  إنسانمييل للظهور ك -أ

 مييل للشرح الواقعي، وحماولة االختصار يف عرض ما يقدمه. -ب 

 .وغري العلمية يفضل احلديث العملي عن النظري ابإلضافة إىل اجلوانب الذاتية والعاطفية -ت 

 .". . لتعبريات "من الواضح يل.يكثر من ا -ث 
 (: Idealistic Styleاملثايل )أسلوب التفكري  -4

اآلخرين من خالل األهداف واملعايري، ويتصف بكثرة األسئلة  يف الفرد املثايل يستطيع التأثري 
حتديد املؤشرات   ، حياول مجع الناس على وجهة نظر متوافقة خاصة ابألشياء وميكنستطالعوحب اإل
 نسان املثايل: إلالسلوكية ل
 مبتسم.مييل للظهور كإنسان متفتح، لطيف،  -أ

 ..". أن.يكثر من التعبريات "أال تعتقد  -ب 

 واملناقشات املفتوحةذات الصراعات. ،ال يفضل احلديث املتجه حنو املعلومات  -ت 
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 يتسم حبب االستطالع وكثرة األسئلة والتشجيع.  -ث 

 (: Analytic Style) التحليليأسلوب التفكري  -5

يستخدم املنطق واحلرص يف التأثري على اآلخرين،كما يستخدم معلومات كثرية  الفرد التحليلي
إذا تعرض للجدل. ويفرتض الفرد ذو أسلوب التفكري التحليلي أن حكم اآلخرين جيب أن يكون  

 ليلي منها: وميكن حتديد مؤشرات سلوكية للفرد التحبواسطة اإلقناع واملنطق والعقالنية، 
 يبعد عن العواطف واجلوانب الذاتية.  إنسانك مييل للظهور -أ

مييل لشرح القواعد والقوانني العامة بنظام ودقة ويعرض املعلومات بقدرة عالية على  -ب 
 التجسيد.

 يكثر من التعبريات الشائعة اآلتية "هناك سبب...".  -ت 
 يكره احلديث الغري عقالين والتأملي، والذي بال هدف. -ث 

امليل إىل استخدام مجل طويلة مستطردة ذات صيغ جيدة، كما يتسم سلوكه  -ج
 ابالنسحاب إذا تعرض للضغط.

 للتفكي   CoRTبرانمج الكورت  - ب
 Cognitiveمتثل احلروف األوىل لـ ) CoRTبرانمج لتعليم مهارات التفكري، وكلمة كورت 

Research Trustكورت هو العامل الدكتور إدوارد دي  ( وتعين مؤسسة البحث املعريف، ومصمم برانمج ال
( من ستة  CoRT، ويتكون برانمج كورت )1970( يف كامربدج )إجنلرتا( عام Edward De Bonoبونو )

جيب حتقيقه، وهبذا يضم مبجمله   اأجزاء، حيتوي كل جزء منها على عشر مهارات أو دروس حتمل هدفً 
 مهارًة لتعليم التفكري./ا ( درسً 60)

برانمج كورت من الربامج السهلة والقابلة للتطبيق، حيث يعمل على توسيع إدراك الطلبة،  ويُعد  
ويساعدهم على تنظيم املعلومات وحل املشكالت، وطرح األسئلة، ويزيد من ثقة الطلبة أبنفسهم كما  

 . (1)أنه حيسن من مهارات اختاذ القرار
( لتتوافق مع تصميم الربانمج، إذ  De Bonoوهناك جمموعة من املعايري اليت وضعها دي بونو )

يعترب برانمج بسيط وعملي، وميكن للمعلمني استخدامه كٌل وفق طريقته، وهو برانمج قوي ومتماسك،  
له تصميم متوازن، إذ إن كل مستوى تدرييب مستقل عن اآلخر، ويهيء الطلبة ليصبحوا مفكرين 

 

 (.87(، ص )1ط ) تعليم التفكي )النظرية والتطبيق.أبو جادو ونوفل،  (1)
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الكثري من األمثلة املشتقة من احلياة العملية،    مبدعني، كذلك يستمتع الطلبة بدروسه، ويتضمن الربانمج
واليت حتقق اإلاثرة، واالهتمام عند الطلبة، وميكن استخدام برانمج الكورت جلميع الطلبة، ويف مجيع  
الفئات العمرية من املرحلة األساسية وحىت املرحلة اجلامعية، ابإلضافة إىل ذلك فإن برانمج كورت مرن،  

لتعلم التفكري وبرجمته يف املنهاج أبي طريقة يراها املعلم مالئمة هذا من جهة،  حيث تسمح هذه املرونة  
 . (1)ومن جهة أخرى تدريس الربانمج كموضوع مستقل

أهداف برانمج كورت يف القضااي اآلتية: هناك حيز يف املناهج اليت ميكن   (2) ويلخص دي بونو
وينظر الطالب إىل التفكري على أنه مهارة   من خالهلا للتفكري أن يعاجل بشكل مباشر وحبرية مناسبة،

ميكن حتسينها ابالنتباه والتعلم والتدريب، يصبح الطالب ينظرون إىل أنفسهم على أهنم مفكرون، 
ابإلضافة إىل أن الربانمج يكسب الطالب أدوات تفكري متحركة تعمل بشكل جيد يف مجيع املواقف،  

 ويف نواحي املنهاج كلها. 
ت إبمكانية تطبيقه بصورة مستقلة عن حمتوى املواد الدراسية، وهذا هو االجتاه  ويتميز برانمج كور 

الذي اختذه دي بونو، كما ميكن اإلفادة منه يف إطار املواد الدراسية عن طريق دجمه واختبار مواقف 
ومشكالت من حمتوى املنهاج. كذلك صالحية الربانمج لالستخدام يف مستوايت الدراسة املختلفة  

ابلثانوية وانتهاء ابملرحلة    ا نظر عن مستوايت الطالب وقدراهتم العقلية من املرحلة االبتدائية مرورً بغض ال
اجلامعية. ابإلضافة إىل أن الربانمج مكون من دروس مستقلة ليست مبنية بصورة هرمية متسلسلة، 

حمددة، مما يسهل على  اوذلك فيما عدا اجلزء األول " توسيع جمال اإلدراك" ختدم كل منها أهدافً 
الربانمج متكامل من حيث وضوح أهدافه   ااملعلمني فهمها وتقدميها للطلبة بصورة متدرجة. وأخريً 

وأساليب تعليمه واملواد التعليمية الالزمة وأدوات لتقومي لفحص مستوى التغري يف تفكري الطالب 
 واالهتمام لدى الطلبة.

 

(، ص 3ط ) تعليم التفكي )مفـاهيم وتطبيقـات.(. و جروان، 39(، ص )1. ط )برانمج كورت لتعليم التفكيدي بونو،  (1)
(89.) 

 مرجع سابق.  (2) 
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خمتلفة، وجيب البدء ابجلزء األول ؛ألنه يهدف   من ستة أجزاء CoRTويتكون برانمج كورت 
 (1) إىل توسيع جمال اإلدراك وهو جزء أساسي يف الربانمج ككل، وهذه األجزاء كما يصفها دي بونو 

 تشمل:

: يهدف هذا اجلزء إىل تزويد الطالب مبهارات تساعدهم Breadth: توسعة جمال اإلدراك 1كورت 
ذلك العواقب احملتملة واألهداف والبدائل ووجهات نظر  على النظر إىل جوانب املوقف مبا يف 

من إطالق  اآلخرين، إذ إن الطالب يعتمدون على تفكريهم؛ وذلك لكشف مشاكلهم بداًل 
األحكام السريعة، ويتكون هذا اجلزء من عشر مهارات هي: معاجلة األفكار، واعتبار مجيع  

واألهداف، والتخطيط، واألولوايت املهمة   العوامل، والقوانني، والنتائج املنطقية وما يتبعها،
 وجهات نظر اآلخرين. ااألوىل، والبدائل واالحتماالت واخليارات، والقرارات، وأخريً 

: يهدف هذا اجلزء إىل التعامل مع التفكري بشكل منظم، واالبتعاد Organization: التنظيم 2كورت 
لتنظيم وتصنيف املعلومات واألفكار،   عن العشوائية يف التفكري، والتزود ابملهارات الالزمة

ويساعد هذا اجلزء الطلبة على تنظيم أفكارهم، فالدروس اخلمسة األوىل تساعد الطلبة على 
حتديد معامل املشكلة، واخلمسة األخرية تعلم الطلبة كيفية تطوير اسرتاتيجيات لوضع احللول. 

، واخرت، وأوجد طرق أخرى،  ويتكون هذا اجلزء من عشر مهارات هي: َتعرف، وحلل، وقارن
 وابدأ، ونظم، وركز، وادمج، واستنتج. 

: يهدف هذا اجلزء إىل تطوير عملية املناقشة والتفاوض وتشجيع Interaction: التفاعل 3كورت 
الطلبة على مراقبة التفكري أثناء احلدث إذ يطور الطلبة مهارات مراقبة تفكري اآلخرين، ووضع  

مراقبة غريهم، ويهدف إىل معرفة نقاط االختالف واالتفاق مع اآلخرين،  تفكريهم اخلاص حتت  
 اومواضع اخلطأ يف أقواهلم، وكيفية الربهان على فكرة ما، وال يكون الرتكيز على إثبات أن شخصً 
ما خمطئ أو لكسب النقاش وإمنا يكون للحصول على شيء مفيد من النقاش أو التفاوض،  

أنواع الدليل، والدليل   –ارات هي: التحقق من الطرفني، والدليل  ويتكون هذا اجلزء من عشر مه
البنية، واالتفاق واالختالف وانعدام العالقة، وأن تكون على صواب   –قيم الدليل، والدليل    –
، واحملصلة 2، وأن تكون على خطأ 1، وأن تكون على خطأ 2، وأن تكون على صواب 1

 النهائية. 
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اإلبداع هنا ال يعد موهبة خاصة ميتلكها البعض وال يستطيع أن   :Creativity: اإلبداع 4كورت 
ميتلكها آخرون، بل اإلبداع هنا يتم تناوله كجزء طبيعي من عملية التفكري، وابلتايل ميكن تعليمه 
للطلبة وتدريبهم عليه، واهلدف األساسي منه هو تدريب الطلبة على عدم حصر األفكار بل  

كون هذا اجلزء من عشر مهارات هي: نعم، وال، وإبداعي؛ واحلجر إنتاج األفكار اجلديدة، ويت 
املتدحرج، ومدخالت عشوائية، ومعارضة الفكرة، والفكرة الرئيسة/السائدة، وتعريف املشكلة،  

 وإزالة األخطاء، والربط، واملتطلبات، والتقييم.
ىل معاجلة كيفية  : يهدف هذا اجلزء إInformation and Feeling: املعلومات والعواطف 5كورت 

التعامل مع املعلومات، واليت تتأثر بشكل قوي ابلعواطف، كذلك يهدف تعليم الطلبة كيفية  
مجع وتقييم املعلومات بشكل فاعل، كما يتعلمون كيفية التعرف على السبل اليت تؤثر فيها  

رج الغرفة مشاعرهم وقيمهم على عمليات بناء املعلومات وردود أفعاهلم جتاه املشاكل داخل وخا
الصفية، كما هتدف الدروس/ املهارات يف هذا اجلزء على أن ال تغري نظم القيم ولكن حلث 
الطلبة على تطبيق مشاعرهم وقيمهم بعد أن يفسر التفكري املوقف، ويتكون هذا اجلزء من عشر 
راء  مهارات هي: املعلومات، واألسئلة، ومفاتيح احلل، والتناقضات، والتوقع، واالعتقاد، واآل

 والبدائل اجلاهزة، والعواطف، والقيم، والتبسيط والتوضيح.  
ابختيار اهلدف وانتهاًء   ا : يهتم هذا اجلزء بعملية التفكري يف جمموعها بدءً Action: العمل 6كورت 

بتشكيل اخلطة لتنفيذ احلل، ويهدف إىل استخدام مهارات التفكري السابقة )األجزاء السابقة(  
أفكار جديدة وحل املشكالت، وهذا اجلزء يتكون من عشر مهارات هي:    للقيام بعمل وتوليد

اختصر، واهلدف، ومدخل، واحللول، واالختيار،    – توسع    -هدف، وتوسع، واختصر، وهدف
 والعملية)التنفيذ(، والعمليات السابقة.

 وألغراض هذه الدراسة مت أخذ بعض أجزاء من برانمج كورت، وهي: اجلزء األول: توسعة جمال
، وفيما يلي وصف هلذه األجزاء ومهاراهتا بشيء من   Action؛ واجلزء السادس: العمل  Breadthاإلدراك  

 التفصيل.  
 : توسعة جمال اإلدراك 1: كورت أواًل 

، وجيب أن يدرس قبل أي من األجزاء  اأساسيً  ا جزءً  CoRTيعد هذا اجلزء من برانمج الكورت 
الدروس واملهارات يف هذا اجلزء ملساعدة الطلبة على البدء يف توجيه واملكوانت األخرى، ومت تصميم 



 

27 

 

من إطالق ردود أفعال حنو املعلومات الواردة والظروف احلادثة، كما   أفكارهم بشكل هادف بداًل 
يساعد هذا اجلزء الطلبة على توسيع إدراكهم مبهارات تساعدهم على النظر إىل جوانب املوقف مبا يف  

تملة واألهداف والبدائل ووجهات نظر اآلخرين، إذ إن الطلبة يعمدون إىل تفكريهم ذلك العواقب احمل
من إطالق األحكام بسرعة، وهذا اجلزء يضع قاعدة للدروس املستقبلية بتوفري    يف كشف مشاكلهم بداًل 

دروس  ، ويتكون هذا اجلزء من عشر مهارات/  ( 1)املهارات اليت تقوم عليها األجزاء األخرى من الربانمج
 هي: 
: يتعلم الطالب فحص فكرة ما من خالل Plus Minus Interesting( PMI)معاجلة األفكار -

من احلدية يف القبول   ( للفكرة، بداًل I( واملثرية )M( والسلبية )Pالتوصل إىل النقاط اإلجيابية )
  ا فهم الفكرة فهمً ، اعميقً  أو الرفض. وإلتقان هذه املهارة يقوم الطالب بتحليل الفكرة حتلياًل 

جديدة، وااللتزام ابملوضوعية والعدل والتحرر   ا، يوضح مجيع جوانب الفكرة، يستنبط أفكارً ادقيقً 
 من التحيز عند إصدار احلكم.

 ( PMIكيف تدير درس معاجلة األفكار )
( من أهم وأشهر دروس الكورت، وهو درس أساسي. فبدالً  PMIيعترب درس معاجلة األفكار )

أبنك حتب فكرة ما أو ال حتبها فإن هذه املهارة جتعلك تسعى لتجد النقاط اجليدة والنقاط  من القول 
 السيئة والنقاط امللفتة للنظر تلك النقاط اليت ليست جيدة وال سيئة، إال أهنا تستحق املالحظة واالهتمام. 

سلبية الفكرة إن ردة الفعل الطبيعية لفكرة ما هي القبول أو الرفض، ومن الطبيعي أال تفكر ب 
ان وجدهتا جيدة والعكس صحيح، وينطبق ذلك على النقاط املثرية إذ ال ضرورة للنظر فيها إن كانت  

 الفكرة جيدة أو سيئة. 
( الطلبة الوسيلة يف عبور ردة الفعل PMIيعطى االستخدام املرتوي ألداة معاجلة األفكار )

 انفعالية اىل النظر للفكرة بطريقة موضوعية وواسعة.   االنفعالية حنو فكرة ما، وتتغري أهدافهم من ردود فعل
( كبح قرار ما أو التسليم به، ولكن ما يقصد به هو أن  PMIوال يقصد بدرس معاجلة األفكار )

 الشخص يتخذ قراراً ما؛ بعدما ينظر اىل جانيب املسألة وليس قبل ذلك أبي حال من األحوال.
اىل أي موقف كان، وبدون استخدام هذه األداة   ( النظرةPMIوتوسع أداة معاجلة األفكار )

 تكون ردة الفعل انفعالية وضيقة. 
 

 (.76(، ص )1ط ) برانمج كورت لتعليم اجلزء األول )توسعة جمال اإلدراك.دي بونو،  (1)
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 مثال: جيب أن تصنع النوافذ من البالستيك الشفاف بدالً من الزجاج. 
 اذا انكسرت ال تشكل اخلطورة اليت يشكلها الزجاج. ال تنكسر بسهولة.  اجلانب اإلجيايب: 
يتأثر البالستيك إبمكانية قشطه بسهولة أكثر من الزجاج. البالستيك ابهض    اجلانب السليب: 
 الثمن قياساً ابلزجاج. 

رمبا من املسلم به أن الزجاج هو األفضل ألننا اعتدان استخدامه. لكن ميكن   اجلانب املثي: 
 لوين النوافذ ان كانت من البالستيك. ت

 التمارين: 
( الواحدة بعد األخرى، ولكن قد خيتار املعلم استبدال 3و2و1تستخدم فقرات التمارين )

 أبي من تلك الفقرات، وكالعادة يعمل الطلبة يف جمموعات. 7-4الفقرات من 
 (: 1مترين )

تعني على كل جمموعة طرح النقاط  دقائق، وي  5-3( من  PMIتقوم كل جمموعة مبعاجلة األفكار )
اإلجيابية، وميكن أن يضيف إليها اآلخرون من اجملموعات األخرى، ويتعني على جمموعة أخرى طرح  

 النقاط السلبية، وأخرياً يطرح أفراد جمموعة أخرى النقاط املثرية. 
 

 اقرتاحات: 
 النقاط اإلجيابية:

الليل، أو يف ساعات الضباب وبذلك يكون من األسهل رؤية السيارات الصفراء يف  •
 تقل احتمالية وقوع احلوادث.

 يفضل ان ينظر للسيارة على أهنا وسيلة نقل، وليست رمزاً للمكانة اإلجتماعية.  •

 النقاط السلبية: 
 سيكون ذلك ممالً.  •

 سيمر أصحاب مصانع واعالانت األصباغ أبوقات عصبية.  •

 معينة مت سرقتها. سيكون من الصعب على رجل الشرطة مطاردة سيارة   •

 النقاط املثية:  
 هل سيكون لون السيارة ذا فائدة للمالك أو لآلخرين؟ •
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 هل تتغري قيادة السيارات بتغري ألواهنا؟ •
: يتعلم الطالب حبث كل موقف ابلنظر  Consider All Factors( CAF) اعتبار مجيع العوامل -

وأيخذ ابالعتبار العوامل املمكنة اليت قد تؤثر  إىل العوامل الكامنة فيه وليس فقط الظاهر منها.  
 .افيه أو تؤثر يف اآلخرين أو تؤثر يف املؤسسة أو اجملتمع عمومً 

 
 كيف تدير درس "اعتبار مجيع العوامل"

 
( من الدروس السهلة والبسيطة، وهو عبارة عن حماولة  CAFيعترب درس "اعتبار مجيع العوامل" )

مجيع العوامل يف موقف ما، وذلك ضمن عملية تفكري يقوم هبا، وهذه العملية  من قبل الفرد العتبار 
اهلامة تكون مرتبطة أبي عمل، أو تصرف، أو قرار، أو ختطيط، أو حكم، أو الوصول اىل نتيجة يسعى 

 إليها الفرد. 
،  يفرتض معظم الناس أبهنم يعتربون مجيع العوامل، إال أن اعتباراهتم على األغلب تكون حمدودة
وابستخدام عملية "اعتبار مجيع العوامل" اليت حنن بصددها بطريقة مدروسة سوف حتول اهتمام الفرد 
من الرتكيز على أمهية العوامل املتوفرة لديه، إىل البحث عن مجيع العوامل املمكنة. ورغم الصعوبة اليت 

د العوامل اليت ميكن أن تفي قد تواجه الفرد يف أخذ جمموعة كبرية من العوامل بعني االعتبار، فإن عد
ابلغرض املطلوب هي أهم عشرة عوامل، وذلك ضمن أي موقف تعليمي. وهذه العوامل ميكن اختيارها 

 والبحث عنها من خالل الرتكيز على النواحي التالية: 
 العوامل اليت تؤثر على الفرد نفسه. •

 العوامل اليت تؤثر على اآلخرين. •

 اجملتمع بشكل عام.العوامل اليت تؤثر على  •

ويف هذا الدرس حياول الطلبة اجياد أكرب عدد ممكن من العوامل اهلامة، وكذلك فإهنم حياولون  
حتديد العوامل اليت أمهلت، وذلك من خالل النظر إىل أفكار اآلخرين، وميكن تطبيق "اعتبار مجيع  

 العوامل" على تفكري الفرد نفسه وعلى تفكري اآلخرين.
("، حيث أن أداة  PMI( عن درس "معاجلة األفكار )CAFتبار مجيع العوامل" )خيتلف درس "اع

( هي عبارة عن ردة فعل مباشرة للموقف، يف حني أن "اعتبار مجيع العوامل"  PMIمعاجلة األفكار )
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عبارة عن أداة تستخدم الستكشاف الوضع العام للموقف وذلك قبل التيان بفكرة ما. وقد تتداخل 
أحياانً ألن بعض العوامل اليت جيب أخذها بعني االعتبار هلا جانب موجب أو سالب،   هاتني األداتني

ولكن اهلدف األساسي من اعتبار مجيع العوامل هو احلصول على أكرب قدر من العوامل اهلامة دون  
 النظر إىل كوهنا عوامل مفضلة أو ال. 

تيجة اليت وصل اليها الوضع  انظر اىل بطاقة عمل الطالب للتعرف على املثال الذي يوضح الن
املروري يف شوارع مدينة كبرية، بسبب فشل املخططني، يف اعتبار مجيع العوامل وإغفاهلم لعامل هام 

 جداً.
 :مالحظة

ميكن إاثرة اجلدل يف أن درس "اعتبار مجيع العوامل" جيب أألن يكون ترتيبه قبل درس " معاجلة  
يعترب جزءًا من درس "اعتبار مجيع العوامل"، فدرس "اعتبار  األفكار"، إذ أن درس "معاجلة األفكار" 

مجيع العوامل" يتضمن جمموعة من أدوات التفكري مثل "النتائج املنطقية وما يتبعها" و "وجهات نظر  
اآلخرين" ابإلضافة إىل "معاجلة األفكار"، إال أن درس "معاجلة األفكار" هو الدرس األسهل لذلك 

 أييت يف املقدمة.
 درس "اعتبار مجيع العوامل" درساً صعباً من حيث طريقة تعليمه، حيث جيد املعلم صعوبة  يعترب

يف عرض العديد من العوامل حول موقف ما على الطلبة، لذلك يكون الرتكيز على ما تبقى من عوامل،  
بعني   حبيث تقوم كل جمموعة من الطلبة إبجياد العوامل اليت أمهلتها اجملموعة األخرى، ومل أتخذها

 االعتبار. 
 التمارين: 

 5أو 4الواحد تلو اآلخر، وقد خيتار املعلم أحد املواد  3و2و1يف العادة تتم ممارسة التمارين 
 كبديل ألي من التمارين الثالثة األوىل، وجيب أن يعمل الطلبة ضمن جمموعات.



 

31 

 

 (: 1مترين رقم ) 
ا الشخصان اللذان يريدان شراء  دقائق( حماولة إجياد العوامل اليت تركه 3متضي اجملموعات )

السيارة، مث يسأل املعلم الطلبة إعطاءه النتائج اليت توصلت إليها كل جمموعة، وتستطيع اجملموعات  
 األخرى إضافة عوامل أخرى. 

 مقرتحات:
 رمبا ال تعجب السيارة أطفاهلما.  •

ار إذا كان  مع أهنما يستطيعان دفع مثن السيارة فإهنما قد ال يستطيعان قيادهتا ابستمر  •
 استهالكها للوقود عاٍل جداً.

 مدى مناسبتها لكراج السيارة.  •
: الطالب يستخدم األداتني األوليني يف فحص القوانني والعوامل الواجب النظر Rules القوانني -

 فيها لصنع القوانني اجلديدة.

 كيف تدير درس القوانني 
 

للممارسة والتدريب على الدرسني السابقني، اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو توفري فرصة 
(. فالقوانني تساعدان على التفكري بشكل CAF(، واعتبار مجيع العوامل )PMIومها معاجلة األفكار )

حمدد ودقيق، أي أن االستخدام الناجح للقوانني يؤدي إىل إتقان تفكريان، ويعترب درس القوانني فرصة  
(، واعتبار مجيع العوامل. ومع أن اهلدف الرئيسي من الدرس PMIللتدريب على أداة معاجلة األفكار )

هو توفري فرصة التدريب أو املمارسة، فإنه جيب أن يتم الرتكيز أيضًا على القوانني نفسها واليت تعترب 
جزءاً أساسياً من التفكري. فعند التفكري أبي شيء فهناك العديد من القوانني اليت جيب أن تتبع تفكريان،  

 ال ميكن إمهاهلا أو االستغناء عنها، بل جيب أن تؤخذ بعني االعتبار. وهناك سبب آخر لتقدمي  واليت
القوانني، وهو ابطال الفكرة القائلة أن ليس هناك قوانني يف دروس التفكري، وان التفكري ميكن أن يسري  

 بدون التقيد بقوانني معينة. 
 

ن القصد هو استخدام القوانني كشيء ليس اهلدف اجياد نقاش فلسفي حول القوانني، ولك
ميكن التفكري به. وطاملا أن هناك تركيز يف الدرس على التفكري، فإنه ميكن أيضًا تركيز بعض النقاش  
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على القوانني ذاهتا، وخاصة يف قسم عملية النقاش. )ارجع اىل بطاقة الطالب للتعرف على شرح خمتصر  
 للقوانني(.

 التمارين: 
 ارين يف جمموعه بطاقة عمل الطالب()ارجع إىل قسم التم

ابلرتتيب ، ويستطيع املعلم االستعاضة عن أي من الفقرات   3،  2،    1يف العادة تتم ممارسة املواد  
 ( وجيب أن يعمل الطلبة ضمن جمموعات. 7-4بفقرة أخرى من الفقرات )

 (: 1مترين رقم ) 
 هناية احلصة يطلب من كل ( قوانني لآلابء، ويف4دقائق( حماولني إنتاج ) 5ميضي الطلبة )

 جمموعة كل بدورها قانون واحد إىل أن ال يظهر أي قانون آخر. 
 مقرتحات:

 جيب أن يستمع اآلابء بصورة أفضل. •

 جيب أن حياول اآلابء رؤية األشياء من وجهة نظر الشباب. •

 جيب أن ال يتشاجر اآلابء أمام أطفاهلم. •

 القرارات ألنفسهم.جيب أن يسمح اآلابء ألطفاهلم بصنع  •

جيب أن يقوم اآلابء إبخبار األبناء بني وقت و آخر عن األمور اليت ال تعجبهم يف  •
 أبنائهم. 

: تثري االنتباه للمستقبل ابلنظر Consequence &Sequel( C&S) النتائج املنطقية وما يتبعها  -
ل حدث وخطة وقرار إىل العواقب الفورية والقصرية املدى واملتوسطة املدى والبعيدة املدى لك

 وقانون واكتشاف... اخل. 

 ( C&Sكيف تدير درس "النتائج املنطقية وما يتبعها ")
( طريقه للنظر إىل املستقبل ، وذلك من أجل رؤية  C&Sتعترب  النتائج  املنطقية وما يتبعها )

األعمال واخلطط والقرارات والقوانني واالخرتاعات ...إخل. وقد يكون التفكري أو النظر   النتائج لبعض
( ، ولكن األمر حيتاج إىل الرتكيز CAFإىل األمام )املستقبل( جزء من القيام بدرس اعتبار مجيع العوامل )

جبهد للتنبؤ هبا أو توقعها،  على هذه العملية بشكل مباشر، اذ أن النتائج يف العادة ال توجد ما مل تقم 
 بينما تكون العوامل دائما موجودة أمامك.
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"من انحية مبدئية ابلعوامل العامة يف تلك اللحظة (CAF)يهتم درس "اعتبار مجيع العوامل 
يتعامل مع ما   (C&S)،واليت يبىن على أساسها القرارات ، يف حني أن درس النتائج املنطقية وما يتبعها 

بعد أن يكون القرار قد أختذ أو صنع ، فهناك نتائج فوريه ، وهناك نتائج قصرية املدى  ميكن أن حيدث  
 سنه(. 25سنه(، ونتائج بعدة املدى )فوق25ـ5سنوات(، ومتوسطه املدى ) 5ـ1)

مهتما بعمل من نوع ما،سواء كان ذلك العمل (C&S)يهتم درس النتائج املنطقية وما يتبعها 
به الفرد بنفسه،أو ينوي القيام به اآلخرون. فالقصد توسيع النظرة ملا بعد  هو العمل الذي ينوي القيام 

األثر الفوري جيدا، ولكن إذا قام الفرد مبجهود مدروس ومتأين للنظر إىل النتائج بعيدة املدى، فإن  
 ابالهتمام ومثريا يف تلك اللحظة.العمل قد ال يبدو جديرا 

فرد يفكر بوضع أو حاله يف اللحظة ذاهتا، أما يف  فإن ال(CAF)يف درس اعتبار مجيع العوامل 
فالفرد يفكر يف املستقبل ،وينظر إىل األمام . ومن املمكن اعتبار  (C&S)درس النتائج املنطقية وما يتبعها  

"، إال أن النقطة اهلامة حول درس النتائج  (PMI)النتائج املنطقية كجزء من درس "معاجلة األفكار 
 تتمثل يف أن االهتمام يركز مباشره على املستقبل.  (C&S)املنطقية وما يتبعها 
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 التمارين 
 (: 1مترين رقم ) 

، وتقوم  (C&S)يطلب من كل جمموعة عمل مقياس زمين خمتلف لدرس النتائج املنطقية وما يتبعها 
واثلثة إىل  إحدى اجملموعات ابلتوصل إىل النتائج الفورية ، وجمموعة أخرى إىل النتائج قصرية املدى، 

النتائج طويله املدى، وإذا كان هناك أكثر من أربع جمموعات فإن العملية يتم تكرارها. والوقت املسموح 
دقائق(، حيث يطلب املعلم من كل جمموعة اعطاء خمرجاهتا اليت توصل اليها،وميكن للمجموعات 3به )

 األخرى أن تضيف نقاطا أخرى كاملعتاد. 
 مقرتحات:

 فورية : على بطالة كبرية وبؤس، معارضة للفكرة، وإضراابت،....إخل. تشمل النتائج ال •

النتائج قصرية املدى:تشمل االنتقال إىل صناعات اخلدمة ، وإعادة التدريب، والتغيري  •
 يف طريقة توزيع الدخل. 

النتائج متوسطة املدى:قد تشمل فكرة شخصني لكل مهنة، وللهواايت واألعمال  •
 اليدوية والضجر.

طويلة املدى:قد تشمل األفراد الذين يعملون ملة شهرين يف السنة فقط، خالل   النتائج  •
السنة أبكملها أي أن الوضع يصبح عكس العطلة، فبدال من أن يعطل األفراد شهرين يف السنة، فإهنم  

 يعملون شهرين يف السنة. 

: تساعد الطلبة على تصنيف أهدافهم Aims, Goals, Objectives(  AGO)  الغاايت واألهداف -
وأهداف اآلخرين كما تلفت االنتباه/ تركز على الفكرة النابعة من اهلدف ومتيزها عن ردة الفعل. 
كذلك تساعد على حتديد الغاايت اليت يسعى لتحقيقها من العمل، واألهداف الفرعية اليت 

ف الفرعية، وما العالقة بني أهدافك تؤدي لتحقيق الغاايت والنتاجات الفرعية اليت حتقق األهدا
 وأهداف اآلخرين. 

 كيف تدير درس األهداف
تتمثل النقطة األساسية يف هذا الدرس حول الرتكيز والتأكيد على فكرة اهلدف، وجيب أن ال 
تبذل أية حماولة للحصول على الفروق الفلسفية بني املصطلحات اليت تعرب عن األهداف، إذ أهنا تربك  

 الطلبة.
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مهارة األهداف تعمل على توسعة إدراك املوقف من قبل الطلبة، وتعترب األهداف أداة جلعل 
الطلبة يركزون مباشرة وبروية على املقصود من وراء األعمال اليت يرغبون القيام هبا. ما الذي يهدف إليه  

 لوصول إليه؟ الشخص من الثيام بعمل ما ؟ ما الذي حياول حتقيقه؟ ما األمر الذي يسعى ل
إذا كنت قادرًا على تعريف األهداف فإن ذلك يساعد الطلبة على التفكري يف عدة ميادين  

 مثل: إختاذ القرار، التخطيط والعمل )التصرف(. 
ينصح املعلمون بقوة على أن يركزوا على الفكرة العامة للهدف وليس على عمل التمييز أو  

حساس مبعىن اهلدف تكون مجيع األفعال )األعمال( إما التفريق بني املصطلحات، حيث أنه بدون اال
ردود فعل عادية ملوقف معني، أو ألمر ما أو لعادة ما. فالقصد من الدرس هو تركيز االنتباه مباشرة  

 (. reactionعلى اهلدف كشيء مميز أو خمتلف عن ردة الفعل الطبيعية )
 التمارين: 

 بطاقة عمل الطالب(.)انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة 
ابلرتتيب، ولكن يستطيع املعلم االستعاضة عن أي من   3و2و1عادة يتم استخدام املواد 

 (، ويقوم الطلبة ابلعمل ضمن جمموعات.4،6الفقرات السابقة بفقرة أو مادة من املواد )
 (: 1مترين رقم ) 

 األهداف.دقائق، مث يطلب املعلم من الطلبة أن يذكروا  5الوقت املسموح به هو 
 مقرتحات:

 تقوية العالقة بني أفراد الرحلة. •

 تقوية شخصية أفراد الرحلة.  •

 جعل أفراد الرحلة يستمتعون بشكل أكرب. •
: يتعلم الطلبة كيفية التخطيط ابستخدام األدوات السابقة، وتصميم اخلطة Planning  التخطيط -

الظروف، مث التقييم أي تعديل األهداف جيب أن يتصف ابملرونة أي القابلية لالستمرار مع تغري  
لفشلها أو لتغري  اأو املسارات، كذلك وجود خطوط محراء تستدعي التخلي عن اخلطة كليً 

 جذري يف الظروف. 
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 كيف تدير درس "التخطيط"
الفكرة من هذا الدرس هي استخدام التخطيط كموقف تفكري، وذلك من أجل اجلمع بني  

 (.PMI( وكذلك معاجلة األفكار )CAF( واعتبار مجيع العوامل )C&Sوالنتائج )( AGOاألهداف )
إننا ال نعترب أن هذه األشياء فقط هي املشرتكة يف التخطيط، ولكنها ابلتأكيد من بني األشياء  
األكثر أمهية، والتخطيط موجود أيضاً كموقف تفكري حمدد يستدعي بعض التدريب واملمارسة. وكما  

( فإن الرتكيز ليس منصباً يف هذا الدرس على كيفية وضع اخلطط ولكن على RULSانني )يف درس القو 
عملية التفكري اليت قد تتدخل يف العملية )عملية وضع اخلطط(، وال يوجد هناك شكل حمدد موضوع  
لوضع اخلطط، ولكن مبا أن النتائج واألهداف والعوامل تلعب مجيعًا دورًا هامًا يف التخطيط، فإن  

 هتمام هبذه اجلوانب حيسن القدرة على التخطيط.اال
مع أنه ال يقصد من الدرس أن يكون عبارة عن نقاش عام للتخطيط، إال أنه جيب أن يكون  
هناك اهتماماً كافيًا بعملية التخطيط، وخاصة يف إدارة أجزاء النقاش واملبادئ، ليطور الطالب بعض 

 مهية التخطيط.املعرفة فيما يتعلق ابلتخطيط ويتعرف على أ
 )انظر اىل جمموعة بطاقات عمل الطلبة للتعرف على أمثلة التخطيط(.

 التمارين: 
 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.

فهي معطاة  8-4ابلرتتيب، أما فقرات التمارين  3، 2، 1يف العادة يتم استخدام الفقرات 
استعماهلا، وميكن استخدام مواد املشروع كبدائل. ويف هذا الدرس تدور املواد  كبدائل قد يفضل املعلم 

 الثالث األوىل حول نفس املشكلة.

 

 

 

 

 



 

37 

 

 (: 1مترين رقم ) 
(" على احلالة أو املوقف، والنصف اآلخر  CAFنصف اجملموعات تقوم بـ "اعتبار مجيع العوامل )

دقائق(، ويف هناية الوقت يعني املعلم   3املسموح به )("، والوقت  AGOيقوم بعمل خمرجات "األهداف )
(" وجمموعة أخرى إلعطاء "خمرجات األهداف  CAFجمموعة إلعطاء خمرجات "اعتبار مجيع العوامل )

(AGO  وضع )("، وميكن للمجموعات األخرى اإلضافة إىل هذه املخرجات، وميكن )إذا مسح الوقت
 النقاط على اللوح.

 مقرتحات: 
 (CAFع العوامل )اعتبار مجي

 هل من املمكن حتسني املباين وصيانتها، أم أهنا غري قابلة للصيانة والرتميم؟ •

 ماذا سيحدث للناس الذين يسكنون املنطقة؟  •

 ماذا سيحدث لتكاليف العمل، من الذي سيدفع التكاليف؟  •

 تعطيل احلركة والنشاط داخل املدينة.  •

 من املدينة؟ هل من املمكن السماح مبزاولة األعمال يف قسم  •

 مقدار األرض املتوفرة وعدد الناس املشاركني؟ •

 هل يستطيع الناس حتمل دفع األجور يف البيوت اجلديدة والدكاكني؟ •

 
 (: AGOاألهداف )

 حتسني وضع الناس الذين يعيشون يف املنطقة. •

 حتسني املدينة للجميع. •

 البقاء ضمن امليزانية أو رفع العوائد. •

 اجلميع، ...اخل. احلصول على تعاون  •

: املهارات السابقة تشجع الطلبة First Important Priorities( FIP)  األولوايت املهمة األول  -
على فحص أكرب كم من األفكار، وهذه املهارة تساعدهم على وضع األولوية يف اختيار  

واملؤسسية واالجتماعية  االحتماالت والبدائل. وتتأثر األولوايت وحتديدها ابلقيم الشخصية 
 كذلك ختتلف وتتأثر ترتيب األولوايت ابختالف الناس بسبب معتقداهتم ومصاحلهم.
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 كيف تدير درس "األولوايت املهمة األول"
يف معظم الدروس السابقة، وجه اجملهود حنو التعامل مع أكرب عدد ممكن من األفكار، وأكرب   -

(، ومع أكرب ما ميكن CAFرب عدد من العوامل )(، وأكPMIعدد من عمليات معاجلة األفكار )
(، ومجيع األهداف املختلفة ...اخل، واليت تعترب أكثر أمهية. وبوضوح،  C&Sمن النتائج املنطقية )

( FIPفإن بعض هذه األفكار أكثر أمهية من األخرى، والغرض من األولوايت املهمة األوىل )
 بطريقة حمكمة ومتأنية.هو استعادة التوازن هلذه األفكار 

إذا أردت اختيار النقاط األكثر أمهية وذلك منذ البداية، فإنك ستكون قادرًا على رؤية جزء   -
صغري من الصورة، ولكنك اذا بدأت مبحاولة رؤية أكرب ما ميكن من الصورة فإن تقديرك النهائي  

ل درس األولوايت  ألمهية "النقاط املهمة" سيكون أكثر صدقاً، وهذا هو السبب الذي جيع
 ( أييت متأخراً يف هذه السلسلة.FIPاملهمة األوىل )

(" فإنه ميكن استخدام عملية األولوايت املهمة األوىل PMIكما هو يف درس "معاجلة األفكار ) -
(FIP  ،يف دروس الحقة أو يف مواضيع أخرى عندما يكون هناك حاجة لتقدير أمهية الفكرة )

نها ليست ذات أمهية فإنه ميكن الطلب منهم أن يقوموا ابألولوايت  فإذا جاء الطلبة أبفكار ولك 
 ( حول الفكرة.FIPاملهمة األوىل )

( حالة حكم على الفكرة، وال يوجد هناك اجاابت مطلقة، FIPتعترب األولوايت املهمة األوىل ) -
 وايته. فما يعتقده املرء أنه األكثر أمهية يف نظره، فإن شخصاً آخر قد يسقطه من قائمة أول

إن اهلدف من هذا الدرس هو تركيز االهتمام مباشرة على عملية تقدير أمهية الفكرة، فعندما  -
( فإن لك احلرية ابنتاج أكرب عدد تريده  FIPتكون قادراً على القيام ابألولوايت املهمة األوىل )

تستطيع فقط  ( فإنك حينئذٍ FIPمن األفكار، وإذا مل تستطع القيام ابألولوايت املهمة األوىل )
اعتبار األفكار اليت تظهر أهنا مهمة من خالل النظرة األوىل هلا، ويف هذه احلالة فإنك ال  

 تستطيع اعتبار أي أفكار أخرى على اإلطالق. 
)انظر إىل جمموعة بطاقة عمل الطالب للتعرف على مثال عن األولوايت املرتبطة ابقراض شخص  -

 ما بعض النقود(.
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 التمارين:  -
 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(. -
، ابلرتتيب، وميكن للمعلم استخدام فقرات املشروع 3، 2، 1يف العادة يتم استخدام التمارين -

 كبدائل، ويقوم الطلبة ابلعمل ضمن جمموعات.
 (: 1مترين رقم ) 

الث أولوايت، وليس  ضمن القائمة املكونة من ستة عوامل، تقوم كل جمموعة ابستخراج أفضل ث -
من الضرورة أن تعامل هذه العوامل حسب األمهية، وميكن إعطاء املخرجات شفواًي من قبل 
كل جمموعة ابلدور، وميكن أيضاً كتابتهاعلى قطعة من الورق حبيث يستطيع املعلم مقارنتها،  

 ( دقائق. 3ورمبا يقوم بكتابة قائمة تصويت على اللوح. والوقت املسموح به )
-  
-  
-  
-  
-  

: يتعلم الطلبة Alternatives, Possibilities, Choices(  APC)  البدائل واالحتماالت واخليارات -
من اللجوء إىل ردود أفعال انفعالية وعاطفية مرتبطة بتفسريات   استنباط البدائل والتفسريات بداًل 
 واضحة هبدف اختاذ القرار حوهلا. 

 واالحتماالت"كيف تدير درس "البدائل 
( عملية يتم خالهلا حماولة إجياد البدائل عن قصد، APCتعترب عملية "البدائل واالحتماالت" )

فعند التصرف أو اختاذ قرار قد تبدو أمامك بعض البدائل، ولكن عندما تبذل جهداً متأنياً فإن ذلك 
ولة لرتكيز االهتمام مباشرة ( هي حماAPCقد يغري من اختاذك للقرار إن عملية البدائل واالحتماالت )

على اكتشاف مجيع البدائل أو االحتماالت، وعند النظر إىل وضع أو موقف ما فإنه ليس طبيعياً  
الذهاب ملا هو أبعد من التفسري الذي يبدو مرضيًا أو مقنعاً، ومع ذلك ميكن أن يكون هناك عدة  

بصدده، وذلك إذا مت بذل جهد إلجياد  احتماالت واليت تكون مناسبة جداً لتفسري املوقف الذي حنن 



 

40 

 

هذه االحتماالت، ويف الوقت نفسه فإن االحتماالت اليت تعترب مناسبة ليس ابلضرورة أن تكون األكثر  
 وضوحاً. 

( عالج لردود الفعل اإلنفعالية، فعندما يبدو أن الطالب  APCوتعترب البدائل واالحتماالت )
(.  APCميكن أن يطلب منه القيام ابلبدائل واالحتماالت )ينظر إىل شيء أو إىل موقف بصورة جامدة،  

وإذا استطاع الطالب القيام بذلك فإن النتيجة تكون إما بتغيري يف وجهة النظر أو التزام ابلنظرة األصلية 
( على موضوعات أخرى. وكما هو يف درس  APCومتسك هبا، وميكن تطبيق البدائل واالحتماالت )

( "فإن التأكيد يف التعليم ينصب على ما قد ترك، مبعىن أن حتاول اجملموعات CAF"اعتبار مجيع العوامل )
أن جتد بدائل خمتلفة واحتماالت لنفس املوقف لبيان أنه حىت يف حالة أتكدك أنه ال ميكن توفري أية  

 احتماالت أخرى فإنه ال زال إبمكانك أن جتد بعضاً منها إذا ما سعيت بقصد للبحث عنها.
(" فإنه من السهل االفرتاض أن الفرد بطبيعته  CAF درس "اعتبار مجيع العوامل )وكما هو يف  

ينظر إىل مجيع البدائل املمكنة، إال أن ذلك ليس صحيحاً فالذهاب إىل ما هو أبعد من االحتماالت 
 (".APCوالبدائل الواضحة، فإننا حنتاج إىل أداة مدروسة "كالبدائل واالحتماالت )

 التمارين: 
 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.

، ابلرتتيب، وميكن للمعلم أن خيتار متارين بديلة من  3، 2، 1يف العادة تتم ممارسة التمارين 
 (. وميكن استخدام مواد املشروع أيضاً. ويعمل الطلبة يف جمموعات كاملعتاد. 8-4املواد )

 (: 1مترين رقم ) 
مرين ال يسمح للمجموعات بوقت فعلي للتفكري، وبداًل من ذلك فإن اجملموعات يف هذا الت

أو األفراد تقرتح تفسريات حمتملة، إىل أن يتطرق أحدهم إىل االقرتاح املعطى، وميكن ذكر التفسريات 
األخرى يف قائمة، وإذا مل يستطع أحد التعرف على التفسري أو ختمينه فيمكن للمعلم أن يكشف عن  

 لتفسريات واالحتماالت املوجودة لديه. بعض ا
 مقرتحات للتفسي احملتمل:

 كان الرجل مصاابً ابإلزورار، لذا طلب كأساً من املاء.  •

يعلم صاحب املطعم أن عالج اإلزورار ميكن أن يتم من خالل اخلوف املفاجئ، لذلك  •
 صرخ فجأة إلخافة الرجل. 
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السابقة على عملية اختاذ القرارات من خالل حتديد  : تطبيق األدوات Decisions القرارات -
الغاايت واألهداف وتوليد أكرب عدد ممكن من البدائل واخليارات، وترتيب البدائل ضمن سلم  

 أولوايت، مث اختيار البديل األفضل.

 كيف تدير درس "القرارات"
اذك للقرار عليك يف هذا الدرس يتم استخدام مجيع الدروس السابقة أو بعضًا منها، فعند اخت

(، وتنظر  FIP(، وتقيم األولوايت )AGO(، وأن تكون واضح األهداف )CAFأن تعترب مجيع العوامل )
("  PMI(، وابستطاعتك أيضًا تطبيق "معاجلة األفكار )APC(، وتكشف البدائل )C&Sإىل النتائج )

الدروس السابقة تساعد على زايدة  على القرار عند صنعه. إن اجلوانب املتعددة للتفكري املعطاة يف 
التعّرف على املوقف لدرجة ميكن فيها للقرار صنع نفسه أو أنه على األقل يصبح سهل الصنع، ألن  

 البدائل يف تلك اللحظة تكون كثرية، والنتائج معرّفة بشكل أفضل.
فمثالً، قد يظهر درس ( تعترب مهمة هنا. EIPابلتحديد، فإن عملية األولوايت املهمة األوىل )

( ابختيار  FIP( العديد من األهداف املختلفة للقرار، مث يقوم درس األولوايت املهمة )AGOاألهداف )
( على القرار املقرتح، C&Sاألهم من بني تلك األهداف، وميكن بعد ذلك القيام ابلنتائج املنطقية )

الختيار التفاعل بني مجيع هذه اجلوانب  ( أيضاً. )ميكن استخدام الدرس PMIوعلى معاجلة األفكار )
 املختلفة التفكري(.

وكما هو احلال يف الدروس السابقة، ال توجد هناك حماولة إلمالء األوامر، من أجل صنع  
القرارات، فاهلدف هو توضيح الصورة حبيث تصبح لدى الطالب رؤية أوسع عن التفاعل مع املوقف. 

يه اختاذ القرار، فإن الشخص بعد ذلك يستجيب إليه بشكل وعندما يتم توضيح املوقف الذي يتم ف
 طبيعي مستخدماً القيم الشخصية اليت لديه. 

 التمارين: 
 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.

( أو 6-4، ابلرتتيب، ويستطيع املعلم اختيار التمارين )3،  2،  1يف العادة تتم ممارسة التمارين  
 شروع بدالً من التمارين الثالثة األوىل، ويعمل الطلبة يف جمموعات.أي من مواد امل
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 (: 1مترين رقم ) 
(، ويف هناية الثالث دقائق، يتم تعيني جمموعة APCتعمل كل جمموعة على البدائل احملتملة )

القرار  إلعطاء البدائل، وتستطيع اجملموعات األخرى اإلضافة إىل ذلك، مث ُتسأل كل جمموعة بدورها ما  
 الذي ميكن أن يتخذه أفرادها.

 مقرتحات:
 أبَق قريباً من املوقع وأطلب النجدة. •

حاول االقرتاب ملعرفة عدد األشخاص املوجودين يف املوقع، وإذا كان هناك شخص  •
 واحد، ألِق القبض عليه.

 أطلب النجدة، مث أذهب إىل داخل املخزن. •

 خرجوا.أنتظر خارجاً، مث أتبع الشخص أو الناس الذين  •

 حاول إجياد السيارة اليت سيهرب فيها الشخص، أو األشخاص وقم بتعطيلها.  •
: تقلل من الغموض الذي يكتنف شعور  Other People Views(  OPV)  وجهات نظر اآلخرين -

الطلبة جتاه وجهات نظر اآلخرين وذلك بتوجيههم حنو فحص متعمد لتلك النقاط اليت تثريها  
 آراء اآلخرين.

 تدير درس "وجهات نظر اآلخرين" كيف  
يف الدروس التسعة السابقة كان الرتكيز منصبًا حول تضخيم موقف التفكري، توسيع اإلدراك  
وذلك من وجهة نظر املفكر، ولكن هناك مواقف تفكري حتتاج إىل اشراك أشخاٍص آخرين فيها. إن  

هو املوضوع األساسي للدروس  وجهة نظر هؤالء الناس اآلخرين جزء أساسي من توسيع املوقف الذي 
العشرة األوىل هذه، وهكذا فإن شخصًا آخر قد يكون لديه أهداف خمتلفة وأولوايت خمتلفة وبدائل 

 خمتلفة، ...اخل. 
(، CAF( واعتبار مجيع العوامل )PMIففي الواقع وعندما يقوم شخص آخر مبعاجلة األفكار )

(، أو البدائل واالحتماالت  FIPواألولوايت املهمة األوىل )(، AGO(، واألهداف )C&Sوالنتائج )
(APC فإنه قد أييت أبفكار خمتلفة ألنه يف موقف خمتلف، وابلتايل فإنه يفكر بطريقة خمتلفة عن ،)

 اآلخرين.
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ومبا أن الفرد قادر على النظر إىل وجهة نظر شخص آخر وفهمها، فإن ذلك يكون جزءاً مهماً  
كذلك فإن اجلهد املقصود للتعرف على وجهة نظر اآلخرين يعترب أمراً ضرورايً، وإن  من عملية التفكري، و 

 (". OPVهذا اجلهد املقصود ميكن تسميته بـ "وجهة نظر اآلخرين )
(" أداة ميكن تطبيقها  OPVمثل العديد من العمليات السابقة، تعترب "وجهات نظر اآلخرين )

أو ميكن تطبيقها بربطها بعملية أخرى، وعندما يستطيع يف مواضيع خمتلفة، وميكن تطبيقها لوحدها 
الطلبة اهلرب من وجهات نظرهم الشخصية، فإهنم يستطيعون أخذ وجهات نظر اآلخرين بعني االعتبار،  

 وقد أيتون بطرق جديدة مفيدة يف النظر إىل املوقف. 
النظر بصورة غامضة (" عملية ضد األاننية، فبداًل من OPVوتعترب "وجهات نظر اآلخرين )

 فيما إذا كانت وجهات نظر اآلخرين مهمة أم ال، فإن مثل هذه العملية املقصودة تؤكد لنا ذلك. 
يف التعليم، جيب أن ينصب التأكيد على كيفية إمكانية أن ختتلف وجهات نظر شخص آخر 

أن أي شخص حساس يف نفس املوقف، إنه اإلختالف احملتمل بني وجهات النظر اليت هتمنا. فلو فرضنا  
)أي يدرك ابحلواس( ميكن أن تكون لديه نفس وجهة النظر يف موقف ما، فلن يكون هنالك حاجة  

 لبذل أي جمهود لرؤية وجهات النظر األخرى.
 التمارين: 

 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
تطيع املعلم أن خيتار مواد بديلة ، ابلرتتيب، ولكن يس 3، 2، 1يف العادة تتم ممارسة التمارين 

 (، ويعمل الطلبة يف جمموعات.7-4من التمارين )
 (: 1مترين رقم ) 

دقائق(، ويف هناية الوقت تعني جمموعة إلعطاء   3كل جمموعة تعمل على وجهيت نظر ملدة )
خرون وجهة نظر األب، بينما تُعطى جمموعة أخرى وجهة نظر االبن، وتستطيع اجملموعات واألفراد اآل

 اإلضافة إىل ذلك كاملعتاد. 
 مقرتحات:

 االبن:
 أريد أن أعتمد على نفسي. •

 أريد أن أستمتع مع زمالئي. •
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 أريد أن أصبح شجاعاً.  •

 األب:
 أخشى عليه من احلوادث. •

 ما زال صغرياً. •

 قد يتعرض لالحنراف.  •

 

 Action: العمل 6: كورت ااثنيً 
استخدام مهارات التفكري األخرى من الكورت للقيام هذا اجلزء من برانمج كورت يهدف إىل 

ابختيار اهلدف   ابعمل وتوليد أفكار جديدة وحل املشكالت، ويهتم بعملية التفكري يف جمموعها، بدءً 
  وانتهاًء بتشكيل اخلطة لتنفيذ احلل، وهذا اجلزء يعطينا اهليكل الكامل للتفكري يف مسألة وكذلك هيكاًل 

معينة، وسيجد الطالب أنفسهم قادرين على تطبيق املهارات اليت تعلموها    واًل للتفكري مبشكالت أو حل 
 ، ويتكون هذا اجلزء من برانمج كورت من عشر مهارات/ دروس هي: (1)يف وحدات الكورت 

: األول من ثالث خطوات ابجتاه التفكري يف مسألة ما، يتعلم الطالب Objective(Oهدف ) −
 والتزامها، والتعرف على أهداف التفكري عند اآلخرين.توجيه تفكريهم حنو أهداف معينة 

: يبني السبل اليت يستطيع الطالب هبا توسيع أهدافهم مبا يف ذلك Expanation( Eتوسع ) −
منها. والبحث عن وسائل/   احتليل اهلدف ذاته وفحص كيف ترتبط حبلول أكرب تكون هي جزءً 

 سبل بديلة إلدراك اهلدف. 
: يتعلم الطالب من خالهلا سبل توسيع دائرة األفكار، ويضيق  Summarize( S)اختصر  −

 الطالب دائرة التفكري بتبسيطها إىل نقاط رئيسية و/ أو هناايت. 
يتدرب الطالب على استخدام املهارات الثالث السابقة (: O-E-Sاختصر ) -توسع-هدف −

 على التوايل وابلنظر هلا على أهنا خطوات من عملية كاملة.
: هذه املهارة تركز على أمهية تعريف اهلدف النهائي ابلسؤال اآليت: مباذا Objective ( O)  دفاهل −

 أريد أن أنتهي؟

 

 (.94(، ص )1ط ) برانمج كورت لتعليم اجلزء السادس )العمل.دي بونو،  (1)
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: يبني أنواع املدخالت املطلوبة قبل أن يشرع الفرد بتفكري فاعل كجمع وتقييم Entry(Iمدخل ) −
خصية وقيود الوقت  املعلومات والنظر إىل اآلخرين والعواقب احملتملة والتعرف على الضغوط الش 

 واالستثمارات. 
: البداية مبرحلة تفكري نشطة وحقيقية وتكون مبا يصل إليه الطالب من Solutions( S)  احللول −

، تلك اليت نسخوها أو اكتشفوها وحسنوها يف احلول بديلة تتضمن احللول األكثر وضوحً 
 أنفسهم، إضافة إىل ما حددوها إبعادة تعريف املشكلة األصلية. 

: يطلب من الطالب يف املراحل السابقة من التفكري أكرب قدر ممكن من  Choice  ( Cيار )االخت −
التوسع، أما يف هذه املهارة فعليهم أن يضيقوا دائرة التفكري لتقتصر على حل واحد أيخذ يف  

 عني االعتبار أداءهم اخلاص والبساطة واللياقة والعواقب احملتملة.
: يتعني يف املهارة على الطالب تفصيل اخلطوات اليت ميكن Opearation(Oالعملية/ التنفيذ ) −

 أن يبىن عليها احلل الذي مت اختياره ويوضع يف العملية.
( كهيكل كامل للنظر 5-1: يتعلم الطالب استخدام املهارات من )مجيع العمليات السابقة −

ي نقطة ( عند أ3-1اختصر( من )  -توسع  -إىل املشكالت املستعصية ولتطبيق عملية )هدف
 (. PISCOيف عملية )

لتطبيق مجيع الدروس    اموحدً   استخدم إدوارد دي بونو أسلوابً أما خطوات تنفيذ الدروس فقد  
 اليت تضمنها برانجمه لتعليم التفكري، وقد حدد اخلطوات املتبعة حسب الرتتيب اآليت:

تقدمي األداة أو املهارة أو موضوع الدرس ابستخدام بطاقة العمل اليت يعدها املعلم حسب  -1
 متطلبات الدرس أو املهارة. 

  معناها واستخدامها.إعطاء أمثلة لتوضيح طبيعة املهارة ومناقشة الطلبة يف -2

( وتدريبهم على مهمة حمدودة يف بطاقات العمل ملدة  6-4تقسيم الطلبة إىل جمموعات من ) -3
 ثالث دقائق.

االستماع إىل ردود فعل اجملموعات على املهمة، بتقدمي اقرتاح أو فكرة واحدة من قبل كل  -4
 جمموعة.

 بطاقة العمل. تكرار العملية ابلتدريب على مهمة أخرى أو فقرة اثنية من -5

 تدعيم عملية تنفيذ املهمة ابستخدام النقاط اإلجرائية الواردة يف بطاقة العمل.  -6
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 إعطاء واجب بييت، واستخدام أحد بنود املشاريع الواردة يف بطاقة العمل هلذا الغرض. -7

فتعتمد على: اجملموعات، واملالحظة،  ( CoRTأما طريقة التدريس وفق برانمج كورت )
 والوقت، واملعلم، وهي كاآليت:

: يتم تقسيم الصف إىل جمموعات صغرية، قبل البدء ابلتدريس، ويعترب احلجم املثايل  : اجملموعاتأواًل 
للمجموعات أربعة طالب، بعدها يقوم املعلم ابختيار قائد للمجموعة ليكون املتكلم ابسم  

 اجملموعة ويعرض وجهة نظرها كاملة.
: لكل درس أو مهارة دفرت مالحظات للمعلم وبطاقات عمل للطلبة، حتتوي على املالحظات: ااثنيً 

املبادئ األساسية للدروس، أما بطاقة عمل الطالب حتتوي مقدمة تشرح اجلانب احملدد من 
التفكري املراد تغطيته يف الدرس مع مثال، كذلك التدريبات اليت توفر قضااي ومواقف ملمارسة  

دريب عليها، كما حتتوي البطاقة اجلانب العملي الذي يفتح النقاش يف الصف حول التفكري والت
جانب التفكري الذي هو موضوع الدرس تليها املبادئ، وهي تعطي مبادئ أساسية ختص  
موضوع الدرس للمجموعات لفحصها والتعليق عليها، ويف هناية كل بطاقة يوجد املشروع يعطي 

للمعاجلة يف حينها أو فيما بعد، وتعتمد البطاقات على مصدر   قضااي ومشاكل ومواقف تفكريية
يف أذهان الطلبة، واحملتوى عبارة عن تشكيلة متنوعة من املشاكل  اواحد وهو املوجود أساسً 

 واملواقف اليت تستدعي التفكري.
 (1) بونو   : خيتلف دور املعلم حسب عمر وقدرة الطلبة، ومستوى ودرجة اإلاثرة، ويدرج دياملعلم :  ااثلثً 

 دور املعلم ابآليت:
 االختيار: يستطيع املعلم اختيار النظام الذي يريده يف تطبيق أجزاء الكورت. -
 التنوع: يستطيع املعلم أن ينوع يف طرقه طاملا أن الغرض األساسي من الدرس مل يتغري. -
 اإلثراء: تعتمد أمهية الدرس على قدرة املعلم على إثراء املقرتحات يف املالحظات. -

الضبط واملراقبة: جيب على املعلم أن يضبط الصف، كي تسري الدروس بشكل سريع، وعلى   -
املعلم أن ينتبه ويعاجل اهلزل، وكثرة الكالم، والسكوت، واهلدوء، والكسل ابلنسبة للطلبة بصورة 

 جتعل الدرس مير كما هو خمطط له. 

 

 (.124(، ص )1ط ) .برانمج كورت لتعليم التفكيدي بونو،  (1)
 



 

47 

 

، اليت هي موضوع الدرس،  التأكيد: جيب على املعلم أن يؤكد على عملية التفكري الفعلية -
 واالبتعاد عن النقاشات اخلارجية اليت تبعد الدرس عن اهلدف املقصود. 

االستجاابت: هناك احتماالت لعدة أجوبة صحيحة لدروس الكورت، لذلك على املعلم أن  -
 يتقبل مجيع االستجاابت، وجيب عليه أن يعاجل اإلجاابت اخلطأ.

 لتحصيلهم أو حتقيقهم.   اوظاهرً  االطلبة معىن حمددً التحصيل: أن يعطي املعلم  -

مت تصميم دروس الكورت على أن يتم استعمال درس واحد يف األسبوع، حبيث يستغرق  : الوقت:  ارابعً 
( دقيقة، أو يف 35ال يقل عن ) ا( أسابيع وكل درس يستغرق إعطاؤه زمنً 10اجلزء الواحد )

وميكن التغيري يف مدة احلصة وعدد احلصص حصص أطول قد تصل إىل ضعف احلد األدىن، 
 املعطاة يف األسبوع حسب ظروف املدرسة وبراجمها التعليمية. 

لقد صممت دروس برانمج كورت لتكون سهلة وعملية وميكن استخدامها يف العديد من 
ستخدامها  يف ابريس. لقد مت ا  IBMاملواقف واحلاالت وتراوح استخدامها بني غاابت فنزويال اىل احتاد الــ  

يف مدارس خاصة لنخبة أو فئة معينة ويف مدارس املناطق احملرومة. وبشكل عام فقد استخدمها معلمون 
مل يسبق هلم أن دربوا على استعمال هذه الدروس. إن الشكل األساسي هلذه الدروس يساعد على 

 75ة ايضًا )من سنوات فما فوق(، ومع القدرات املتعدد 6استخدامها مع فئات عمرية خمتلفة )من 
(، وهذا األمر ليس غريبا كما يبدو، ألن مهارات برانمج كورت مهتمة بعمليات  140درجة ذكاء إىل 

 التفكري األساسية، وهذه املهارة تناسب أي مرحلة عمرية. 
لقد صممت الدروس لتكون بسيطة وعملية، وعلى املعلم أن يتجنب التعقيد واإلرابك، وجيب 

الطلبة فكرة واضحة عما يقومون بعمله، وجيب الرتكيز على األمور العملية وليس  أن يكون لدى املعلم و 
على األمور الغريبة واملعقدة، وجيب أن تكون األمثلة واضحة وبسيطة، وعلى املعلم أن يركز على مهارات 

 التفكري، كما ألنه على املعلم أن يكون جاداً حول أمهية تعليم التفكري مباشرة كمهارة أساسية. 
إن الطريقة العامة املستخدمة هي ما أمسيها "بطريقة النظارات"، فإذا كان بصرك ضعيفاً فإنك 
ال تستطيع رؤية العامل بوضوح، ولكن ابستخدام النظارات ميكنك رؤيته بشكل واضح، وابلتايل تصبح  

 1ت تصرفاتك أكثر دقة وصحة، ويصبح سلوكك أكثر فاعلية. إن اهلدف احملدد لدروس برانمج كور 
هو توسعة جمال اإلدراك حبيث نتمكن يف أي موقف أن نرى ما هو أبعد من األمور الواضحة. لقد 
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أظهرت اخلربة أن الطلبة الذين اشرتكوا يف هذه الدروس يطورون فهماً أوسع للمواقف املختلفة.  إدوار  
 (Edward de Bonoدي بونو  )
 

 درس منوذجي 
 

ال تذكر موضوع الدرس، ولكن ابدأ بقصة أو بتمرين يوضح جانب التفكري الذي هو   أواًل:
 موضوع الدرس. 

اعرض أداة أو موضوع الدرس واشرحها ببساطة. ميكنك استخدام املقدمة يف بطاقات  اثنياً: 
 عمل الطالب.
قسم الصف إىل جمموعات من أربع أو مخس أو ستة طلبة، واخرت فقرة للتدريب من  اثلثاً:

 بطاقات عمل الطالب.
 امسح للطلبة ابإلجابة خالل ثالث دقائق أو يف الوقت احملدد. رابعاً:

 احصل على تغذية راجعة من جمموعات الطلبة.  خامساً:
 اعد التفكري مع بند آخر.  سادساً:
 اعد بنود التدريب أو املمارسة هبذه الطريقة.        
 اعط الوقت الكايف ملناقشة عملية الدرس.           

استخدم املبادئ واألسس املعطاة يف بطاقات عمل الطالب لعمل نقاش حول أداة   سابعاً:
 وإذا كان النقاش ضعيفاً أدخل بنداً أخرياً للنقاش واملمارسة.  الدرس،

إذا كان هناك حاجة إلعطاء واجب بييت، فيمكن استخدام أحد البنود أو مواد املشروع   اثمناً:
 هلذا الغرض. 

 كيف تدير الدرس؟  –مالحظات عن الدرس 
ترافق بطاقة عمل   جتد يف الصفحات التالية جمموعة من املالحظات عن الدروس اليت جيب أن 

الطالب يف برانمج كورت، ويف اجلانب العملي جيب أن يقرأ املعلمون املالحظات حول الدرس قبل 
إعطائه، كما جيب أن يضعوا إشارات على البنود اليت سوف يستخدموها، وعلى املعلم أن يستخدم 

 مالحظات الدرس ويربطها ببطاقات عمل الطالب.
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 مالحظات عن النجوم )*(
صممت اجلوانب واملواد العملية خالل دروس التفكري ضمن برانمج كورت ليتم استخدامها لقد  

ضمن فئات عمرية وقدرات خمتلفة. ويف العادة، فإن درجة عالية من مهارة التفكري مطلوبة من الطالب 
مناسبة  األكثر قدرة حىت لو كانت مادة التدريب واحدة. ان بعض التمارين بوضع جنوم عليها لنبني اهنا  

أكثر للطلبة األكرب سناً، وهذا ال يعين أنه ال ميكن استخدامها مع الطلبة األغر سناً، ولكن على املعلم 
أن يستخدم املواد األخرى أواًل. وبنفس الطريقة فإن التمارين أو البنود اليت مل يوضع عليها جنمة ميكن 

نا يف مكان آخر. فإننا  نشجع املعلم على استخدامها مع الطلبة األكرب سناً، واألكثر قدرة، وكما بي
 تعديل التمارين أو البنود وتكييفها مع الظروف احمللية. 

 طريقة التدريس 
 إن الطريقة اليت تدار هبا دروس برانمج الكورت سيتم اعتبارها حتت العناوين األربعة التالية: 

 اجملموعات  •

 املالحظات  •

 الوقت •

 املعلم •

 اجملموعات:
خالل تطبيقهم لدروس الكورت على شكل جمموعات، ويعترب شكل اجملموعة أمر يعمل الطلبة  

أساسي للدرس وذلك لعدة أسباب، فلو عمل الطالب بشكل فردي فإن الالمعني منهم سيجيبون على 
مجيع األسئلة، وابلتايل سوف يصبحون ضجرين إذا مل يسمح هلم بذلك، كما أن الطلبة اآلخرين لن 

  قادرين على إدراك التفكري الذي يؤدي إىل اجلواب.يشاركوا إذ أهنم غري
يف حال اجملموعة يستطيع أشد الطلبة سكوانً مراقبة أعضاء اجملموعة القادرين على التفكري وهم 
يناقشون األمور. إن اخلوف واخلجل اللذين مينعان العديد من الطلبة من إبداء آرائهم خيتفيان عندما 

 جمموعاهتم الصغرية بدالً من العمل مع املعلم والصف ككل.يعملون ضمن 
ضمن اجملموعة الواحدة تتاح فرصة األخذ والعطاء يف النقاش، فالوقت يسمح بذلك، وهناك  
جمال إلبداء نقاط اخلالف، ونقاط االلتقاء أكثر منه يف الصف ككل. وأخرياً فإن طبيعة دروس التفكري  
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ة تفكري معينة، وهذا األمر أسهل يف اجملموعات الصغرية، فالقضية تؤدي إىل دمج التمارين يف عملي
 ليست يف استقبال املعرفة أو إجياد اجلواب الصحيح.

ويف العديد من املدارس فقد هيأت دروس التفكري الفرصة الوحيدة للطلبة للعمل يف جمموعات،  
نفسهم يظهرون استمتاعاً ورضى  وهذا يف حد ذاته له قيمة يف تفعيل العمل اجلماعي عندهم، فالطلبة أ

 أثناء تطبيقهم للدروس. 
 تشكيل اجملموعات:

 هناك عدة طرق للقيام بذلك:
يقوم املعلم بتشكيل اجملموعات بوضع الطلبة يف جمموعة كون املعلم يعرف الصف ويرى  .1

 أن أفراد اجملموعة يعملون بشكل أفضل.

ؤه أبن يقوم الطلبة ابلتقاط الرتتيب العشوائي حسب أماكن جلوس الطلبة، وميكن اجرا .2
 ورقة حتدد اجملموعة اليت ينضم اليها. 

 يستطيع املعلم اختيار قادة اجملموعات، مث يقوم هؤالء القادة ابختيار أفراد جمموعاهتم. .3

 جمموعة طبيعية تتشكل من األصدقاء الذين يعملون يف العادة معاً. .4

 
أهنم قد جيدون هذه اجملموعة ممتعة وسارة    ان تشكيل اجملموعات من األفراد أمر ال ينصح به، إذ

للغاية حبيث يبدون اهتماماً قليالً للدرس، وعلى كل حال فإن االسلوب أو )الطريقة( تسري بشكل جيد 
 يف صف تُثار فيه الدافعية. 
 حجم اجملموعات:

أطفال قد تعمل    9يعتمد حجم اجملموعات كثرياً على طبيعة الصف، فمثالً جمموهة عالجية من  
 بشكل أفضل كمجموعة فردية عندما يتجمع أفرادها حول املعلم.

ومن جهة أخرى قد يشعر الطلبة مرتفعو التحصيل ابإلحباط يف اجملموعات الكبرية، إذ أن  
أفكارهم الفردية تواجه صعوبة يف الوصول إىل ابقي أفراد الصف، ويف هذه احلالة قد تكون اجملموعة  

 جيدة.  املكونة  من مخسة أفراد جمموعة
إن الطريقة اليت خيتارها املعلم للقيام ابلدرس قد تؤثر يف حجم اجملموعة، فمثاًل لو أراد املعلم 

غري عملي؛  4احلصول على نتيجة )خمرجات( كاملة من كل جمموعة، فإن زايدة عدد اجملموعات عن 
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كاملة بينما تقوم بسبب الوقت املعطى للدرس. ومع ذلك إذا عينت جمموعة واحدة إلعطاء نتيجة  
اجملموعات األخرى إبضافة مقرتحات أخرى، فإن عدداً كبرياً من اجملموعات الصغرية يصبح أمراً ممكناً،  
ويف هذه احلالة تتصرف كل جمموعة كفرد يف صف عادي، وبشكل عام كلما كان الطلبة مرتابطني 

أخرى فإن اجملموعات الصغرية   ومنسجمني كلما كان من املفضل أن تكون اجملموعة صغرية، ومن انحية
اليت ال تعطي نتائج )خمرجات( ميكن إعادة جتميعها يف جمموعات أكرب، وأخريًا فإن حجم اجملموعة  

 فهو مستحيل. 8فهو صعب، وعن  6، وإذا زاد العدد عن 4املثايل هو 
 التكلم ابسم اجملموعة: 

ني وجهة نظر اجملموعة كاملة،  هناك أوقات تستدعي أن يتكلم شخص من بني أفراد اجملموعة ويب
ويف هذه احلالة جيب أن يتم اإلتفاق على هذا الشخص سلفاً، حيث يقوم هذا الشخص بكتابة  
املخرجات )النتائج( اليت توصلت إليها اجملموعة يف منوذج للمالحظات. وليس هناك حاجة لوجود  

يس عملية النقاش، وال يسمح للجميع  رئيس أو قائد رمسي مامل تكن اجملموعة كبرية جداً حبيث ينظم الرئ
ابلتحدث يف نفس الوقت ومباشرة، ومن وقت آلخر يقوم املعلم  ابلطلب من تلميذ آخر ليتكلم نيابة  

 عن اجملموعة، حىت يتيح الفرصة لكل فرد للتعبري عن أفكار اجملموعة. 
 تغي اجملموعات:

ثالثة دروس، أما إذا أراد الطلبة    ميكن تغيري اجملموعات من وقت آلخر، وميكن أن يتم ذلك بعد
أن يغريوا يف وقت أكثر أو أقل فيمكن القيام بذلك التغيري، وميكن عمل تغريات بسيطة إذا كان هناك  
صعوابت شخصية أو إذا الحظ املعلم أن جمموعة معينة ضعيفة جداً. ويف بعض األحيان نالحظ ظهور  

وعة للعمل على انفراد، وهذا أمر غري مقبول وجيب رغبة عند تلميذ أو تلميذان يف اخلروج من اجملم
 جتنبه، وميكن السماح له أو هلما يف ظروف استثنائية. 

 اجلوانب السلبية للمجموعات:
جيد بعض الطلبة مرتفعي التحصيل أهنم يف اجملموعة ال يستطيعون التعبري عن أفكارهم اخلاصة  

احللول الوسط، وأن األفكار يف مجيع احلاالت    ضمن اجملموعة الواحدة؛ وذلك بسبب ضرورة التسوية أو
تنسب إىل اجملموعة أكثر من اعتمادها أو نسبتها إىل هؤالء الطلبة. ويف الواقع هناك فرص يف الدرس 
لألفراد لإلجابة أبنفسهم سواء يف حصة املناقشة أو يف تقدمي األفكار اإلضافية بعد أن تكون اجملموعة  
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ملخرجات(، ويفضل استخدام مادة االختبار الفردي من وقت آلخر مع املعينة قد أعطت النتيجة )ا
 هؤالء الطلبة مرتفعي التحصيل، ففي هذه املادة يستطيعون العمل أبنفسهم كأفراد.

 خمرجات اجملموعة:
يناقش أفراد اجملموعة املوقف الذ طُلب منهم أن يفكروا يف، ويطوروا أفكارهم واستنتاجاهتم،  

ات من قبل املعلم إلعطاء نتيجتها من خالل الناطق ابمسها، وتقوم اجملموعات وتعني إحدى اجملموع
األخرى ابالستماع وتستطيع إضافة أفكارها وتعليقاهتا ومعارضتها، وهذه اإلضافات يقوم هبا الناطق  

ي خيتار ابسم اجملموعة أو أفراد اجملموعة، وإذا كان لدى الطلبة ما يقولونه فإهنم جيذبون انتباه املعلم الذ
 اجملموعات املطلوبة.

هناك طرق أخرى لتنظيم الناتج، ففي بعض احلاالت مثالً قد تعطى كل جمموعة حسب دورها 
نقطة واحدة، ويف بعض احلاالت تقوم اجملموعات مبعاجلة مواقف خمتلفة، وهنا يتوجب على جمموعة 

علم أن يطلب النتيجة  إعطاء خمرجاهتا )نتائجها( وتكون املخرجات شفوية، ولكن يستطيع امل
 )املخرجات( يف منوذج املالحظات إذا كانت اجملموعات كسولة.

 
 املالحظات: 

لكل درس هناك دفاتر مالحظات املعلم ويطاقات عمل الطالب، ويف بداية الدرس تعطى 
ببطاقات  جمموعة من بطاقات عمل الطالب لكل تلميذ يف بداية الدرس، ومن املهم أن حيتفظ الطلبة 

العمل إذ أهنا حتتوي املبادئ االساسية للدرس ابإلضافة إىل املادة التدريبية والعملية، وهبذه الطريقة يكّون  
 الطلبة تدرجيياً املادة الكتابية أو النص الكتايب اخلاص هبم.

لكل درس نفس البناء االساسي وابلضبط كما لكل وجبة نفس البناء األساسي حسب البناء:
 ضمن هذا البناء فإن احملتوى يتنوع بشكل واسع.نوعها، و 

 كل درس للتفكي يتكون من األقسام الرئيسية التالية:
 تشرح أو تبني اجلانب احملدد للتفكري الذي يعطى يف الدرس إبعطاء مثال. املقدمة:

 متدان بقضااي ومواقف ملمارسة التفكري أو التدريب عليه.  التمارين/ التدريب:
 النقاش يف الصف حول جانب التفكري الذي هو موضوع ذلك الدرس.تفتح  العملية:
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تعطي جمموعة من املبادئ االساسية اليت ختص موضوع الدرس للمجموعات لفحصها   املبادئ:
 والتعليق عليها.

 يزودان بقضااي ومشاكل أبعد، ومواقف تفكري ميكن معاجلتها يف حينه أو فيما بعد.  املشروع:
 املصادر:  

املصادر الوحيدة املستخدمة يف تلك املصادر املتواجدة يف أذهان الطلبة ، حيث أن التفكري هو  
ب أو أي  االستخدام املاهر للمعلومات املتوفرة أصاًل، فال يطلب من الطلبة فهم أشرطة العرض والكت

مواد أخرى قبل أن يبدؤوا ابلتفكري، وتعمل املالحظات إباثرة أذهان )عقول( الطلبة. هلذا السبب 
تستخدم نفس املالحظات مع مدى واسع من أعمار الطلبة وقدراهتم، ويف كل حالة فإن املثري املثري  

غري مطالبني بفهم املادة قبل  )املنبه( هو نفسه، مع أن ما يثار قد يكون خمتلفًا جداً، وملا كان الطلبة 
البدء ابلتفكري، فإن هؤالء الطلبة غري اجليدين يف فهم املادة بسبب عدم قدرهتم أو إمهاهلم جيدون أهنم  

 يستطيعون العمل جيداً يف دروس التفكري. 
 احملتوى: 

حيتوي كل درس على تشكيلة منوعة من املشاكل واملواقف اليت تستدعي التفكري، ومبا أنه من 
ملتعذر التنبؤ ابهتمامات معلم أو صف، فهناك تنوع واسع يف املادة. بعضها ذو عالقة مباشرة بعامل  ا

الطالب اخلاص وكذلك خربته، وبعضها موجه بطريقة مدروسة حبيث يستطيع الطالب ممارسة التفكري  
يعتربوهنا خارج  أو التدرب عليه مبوضوعية، وقد صمم بعضها لتشجيع الطلبة على التفكري ابألوضاع اليت  

 أو فوق مقدرهتم.
إن التنوع يف احملتوى هام جداً، إذ أن الغرض من دروس التفكري هو توجيه االنتباه إىل العملية،  
وميكن أن حيدث هذا فقط إذا كان هناك تنوع يف احملتوى حبيث تستغرق التمرين الواحد وقتًا طوياًل،  

 ن احملتوى إىل العملية.وهبذه الطريقة يلزم الطلبة بتوجيه انتباههم م
ومن الصعب التنبؤ ابحملتوى الذي يستحوذ على إعجاب صف معني، فمثاًل صف فيه طلبة  

سنوات أصبح مهتمًا بقضية فيما إذا كان يتوجب على الوالدين إرسال ولدمها املقعد إىل  9أعمارهم 
علمي حول حبة )قرص(  مدرسة خاصة أو مدرسة عادية، وصف آخر كان مفتواًن ابالقرتاح اخليايل ال

وجبة الفطور الذي ميكن أن حتل حمل الطعام. إن الواقع اإلجتماعي واملشاكل األجتماعية املرتبطة بعامل  
الطلبة ليست ابلضرورة هي اليت تثري اهتمامهم أكثر من غريها، ومع ذلك جيب أن حناول تضمني  
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اختيار ما يناسب صفوفهم من بني  اهتمام الطالب بنصيب وافر منها. ففي كل درس يستطيع معلمون  
 سنوات ابملشاكل أو األمور البيئية.  9جمموعة من مواد البدائل. مثالً قد ال يهتم صف طلبته أعمارهم 

يستطيع املعلمون الذين ال حيبون التمارين املعطاة أن يبتكروا مواد املمارسة أو التدريب اليت 
 ترتبط ابهلدف من الدرس.

 صعوبة هي كما يلي:  ان اكثر اربعة حاالت 
 اهلزل /اللعب : 

يستطيع املعلمون اتباع طرقهم مع هذا اجلانب , وميكنهم جتاهل املالحظات السخيفة والبسيطة 
, كما ميكن تغيري تركيبة اجملموعة . جيب على املعلم ان يكون متاكدا ابن االمر يتعلق ابملرح او الفكاهة  

 ية.  وليس حماولة حقيقية يف وجهة نضر غري عاد
 كثرة الكالم:

قد تكون هذه صعوبة مع بعض اجملموعات وبعض التمارين , حيث يستطيع املعلم ان يسال 
شخصا او جمموعة ان يلخص النقاط الرئيسية الثالث ملا جيب ان يقال , كما يستطيع قطع النقاش 
  وينتقل اىل نقطة اخرى  , واذا احس الطلبة اهنم مل يعطوا الوقت الكايف ميكن حينئذ استخدام الناتج  

 ) املخرجات ( املكتوبة ملادة االختبار .  
 الصمت / اهلدوء : 

قد يكون من الصعب تعميم او ادارة االفكار اذا مل تربز ايَة افكار, وجيب ان يقدم املعلمون 
اقرتاحات للطلبة حبيث يستجيبون هلا ويبدون ردود فعلهم عليها . يف العادة حيتوي دفرت مالحظات 

 درس من اجل هذا الغرض.   احات لكلاملعلم على اقرت 
 الكسل:

قد ترى جمموعة او تقرر أبن تقوم اجملموعات األخرى ابلعمل، وميكن حتديد هذه اجملموعة من  
قبل املعلم كواحدة تبني الناتج الذي يتوصل إليه ابقي أفراد الصف. وميكن طلب الناتج على شكل  

 مالحظات مكتوبة، وميكن مقارنتها من قبل املعلم.
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 التأكيد: 
إن أمر إبقاء اهلدف األساسي للدرس أمام الصف يعود كلياً إىل املعلم، فمن السهل جداً أن  

يتحول الدرس إىل نقاش عام ملوضوع ما، وعندما حيدث ذلك يكرر املعلمون تركيز االهتمام على عملية  
أن يكونوا  التفكري الفعلية موضوع الدرس. جيب أن ال خيجلوا من استخدام التصنيفات )التسميات(، و 

( على فكرة ما أو اعتبار مجيع  PMIقادرين على أن يطلبوا من أحد الطلبة أن جيري "معاجلة األفكار" )
( على أحد املواقف. ومع أن هذه سوف تبدو صناعية أو متكلفة إال أن الطلبة CAFالعوامل )

 سيتجاوزوهنا يف وقت قصري.
ختلفة يعود إىل املعلمني أنفسهم إذا كانت كما أن أمر أتكيد الفروق بني عمليات التفكري امل

مجيع الدروس تتعامل مباشرة مع احملتوى، فإهنا ستبدو مجيعاً متشاهبة حيث أن احملتوى ليس خمصصاً أو 
(، AGO( واألهداف )APCحمدداً ألي درس. جيب أن يبني املعلمون الفرق بني البدائل، االحتماالت )

 وميكن القيام بذلك يف بداية فرتة املقدمة أو أثناء النقاش املفتوح.( اخل، C&Sوبني النتائج املنطقية )

 االستجابة:
يقع العديد من املعلمني يف اخلطأ عندما يفرتضون أنه يف حالة عدم وجود جواب صحيح واحد  
يف دروس التفكري، فإهنم ال يستطيعون احلكم على األفكار املقدمة، ولكن جيب أن يتقبلوها مجيعاً.  

 ك جواب صحيح واحد، ولكن هناك احتماالت لعدة أجوبة صحيحة. ليس هنا
هناك عدة أجوبة خاطئة، وأجوبة سخيفة، واتفهة، وللمعلم احلق يف معاجلة مثل هذه األجوبة.  
الشيء الوحيد الذي جيب أن ال يقوم به املعلمون هو ترك الفكرة بسهولة، ألهنا ختتلف عن أفكارهم 

حيح/ اخلاطئ، فهناك عدة طرق أخرى يستطيع فيها املعلم التعليق بغض النظر عن أساس احلكم الص
على اقرتاح ما. يف الواقع، حيث أن أساس الصح/ اخلطأ غري صحيح أو غري دقيق، فإن هناك فرصة 

 متزايدة يف استخدام أشكال أخرى.
 بعض االستجاابت احملتملة مذكورة فيما يلي: 

 شناها اآلن؟كيف ختتلف تلك الفكرة عن الفكرة اليت انق •

 هل تستطيع مقارنة فكرتك ابلفكرة األخرى؟  •

 هل تلك فكرة هامة، أم جمرد فكرة عادية؟ •

 أي من الفكرتني تعتقد أهنا أكثر أمهية؟  •
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 هل تستطيع التوضيح بشكل أفضل؟ –ال أستطيع أن أفهم ما تعين  •

 ماذا يعين ذلك؟ –ماذا ميكن أن حيدث بعد ذلك  •

 على الرغم أننا مل أنخذها بعد؟تعتقد أن هذه فكرة جديدة  •

 ميكنك مجع هذه االختالفات/ التنوعات يف فكرة واحدة؟ •

 هذه فكرة سخيفة؟ •

 إهنا ليست هامة جداً. أليس كذلك؟ •

 ماذا ميكنك أن تفكر يف هذا اخلصوص؟ •

 هل لديك ما تضيفه إىل تلك الفكرة؟ •

 هل توافق على الفكرة اليت قد مسعناها؟ •

 التحصيل: 
ه نقطة صعبة، وخباصة ألولئك الطلبة الذين اعتادوا على التعامل مع املواقف ميكن أن تكون هذ

اليت تتطلب أجوبة حمددة. أهنم يفقدون معىن التحصيل، واالعتماد الشخصي )أي االعتماد على 
أنفسهم يف إجياد أجوبة بديلة(، وهم أيضاً غري متأكدين من قوانني/ شروط دروس التفكري وما هتدف  

يعود إىل املعلم املهارة يف إجياد معىن وإحساس للتحصيل لدى الطلبة. إن هذا غري مبين على  إليه. وهنا  
نظام اجلواب الصحيح، بل على شيء ميكن قوله، وعلى وجود بعض األفكار حول املسألة. مثالً  

 يستطيع املعلم أن يثين على فكرة ما كما يلي:
 إن تلك نقطة هامة. •

 النقطة من قبل.مل تكن عندان تلك  •

 إن تلك فكرة شيقة.  •

 إن تلك فكرة أصيلة.  •

 إن هذا تنوع هام للفكرة اليت سبقت. •

 إهنا فكرة هامة ومرتبة.  •

 وابملثل ميكن إطراء الناتج/ املخرجات كما يلي: 
 إن ذلك انتج/ خمرجات غاية يف الرتتيب أو التنظيم.  •

 إن تلك األفكار شاملة. •



 

57 

 

 هذه فكرة فيها خيال واسع. •

 نه ال يوجد ما نضيف أو نزيد. اعتقد أ •

 لقد غطيت )مشلت( معظم النقاط.  •

 إن ذلك مناسب وكاٍف جدا. •

إن إظهار عدم الرضا أو التعبري عنه يعترب أكثر صعوبة ألنه ال يعتمد كثرياً على الفكرة ذاهتا،  
ممارسة   ولكن على تقييم املعلم للدافعية. إن املعلم ال يصدر أحكامًا على األفكار، ولكنه حيكم على

الطلبة للتفكري أم ال. ليس هناك فائدة من إدانة نتاج/ خمرجات تلميذ حياول الوصول جاداً إىل النتيجة.  
ومن جهة أخرى فإن الشخص الذي يبدو مهماًل، أو ساخراً من املوضوع أو كسوالً ميكن التعامل معه  

 ابملالحظات التالية بدالً من التقبل الفاتر:
 إن ذلك سخيفاً. •

 لك فكرة ضعيفة. إن ت •

 أان متأكد أنك تستطيع القيام أبفضل من ذلك. •

 لقد عاجلنا تلك الفكرة. •

 هذه الفكرة هي نفس الفكرة األخرى.  •

 ابملثل ميكن معاجلة أو التعامل مع انتج/ خمرجات اجملموعة كما يلي: 
 لقد تركت مقداراً كبرياً. •

 )املسألة(. ال أعتقد أنك بذلت جهداً كافياً مع تلك املشكلة  •

 إن ذلك سطحي وواضح.  •

 جيب أن حتاول أكثر أو تبذل جمهوداً أكرب. •

بشكل عام، ال ختتلف دروس التفكري عن الدروس يف املوضوعات األخرى اليت ليس هلا أجوبة  
 اثبتة وحمددة. 

 إن النقاط الرئيسية اليت جيب تذكرها هي: 
جبارهم على التفكري بشكل إذا كان الطلبة يبذلون قصارى جهدهم، فإنك ال تستطيع إ .1

 أفضل، وذلك إبدانة أرائهم.
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إذا كان الطلبة كساىل أو ميالني للهزل واإلمهال فإنه ميكن احلكم على نتاجهم حسب  .2
 قيمته. 

 هناك عدة طرق لإلطراء على فكرة ما دون القول أبهنا الفكرة الوحيدة الصحيحة. .3

رة اهلامة إذا ظهر أن هناك إنتاج أو  جيب أن منيز بني الفكرة العادية )أو التافهة( والفك .4
 تعميم لألفكار البسيطة )التافهة(. 

 مهارة التفكي  - ت
ويطلق  لغة من الفكر )بكسر الفاء وفتحها( ويعين إعمال النظر يف  الشيء،مفهوم التفكي: 

فالتفكري  لفظ التفكري يف معناه الشائع على عدة حاالت تشغل اهتمام اإلنسان، وتثري نشاطه العقلي،  
هو اهلبة العظمى اليت منحها هللا سبحانه لإلنسان، وفضله بذلك على سائر الكائنات احلية، فالتفكري  

هلذا التعقيد فقد  ا، ونظرً اأعقد أشكال السلوك اإلنساين، بل وأعلى مستوايت النشاط العقلي أيضً 
لتفكري، فمنهم من يعرفه على أنه تباينت وجهات نظر العلماء والباحثني الرتبويني حول التعريف العام ل

عملية سلوكية خارجية، وآخرون يرون أنه عملية معرفية داخلية، ومن التعريفات اليت أظهرها األدب 
 الرتبوي يف هذا اجملال: 
أن التفكري هو العملية اليت ميارس الذكاء من خالهلا نشاطه على  (1) (De Bonoيرى ديبونو )

على استخدام املوروث، وإخراجه إىل أرض الواقع، مثلما يشري إىل اخلربة، أي أنه يتضمن القدرة 
 اكتشاف متبصر أو متأن للخربة من أجل الوصول إىل اهلدف. 

عرف التفكري على أنه عملية ذهنية يتطور فيها املتعلم من خالل عمليات   (2)(2005أما قطامي )
التفاعل الذهين بني الفرد وما يكتسبه من خربات، هبدف تطوير األبنية املعرفية والوصول إىل إفرتاضات 

 وتوقعات جديدة. 
ا الدماغ،  أنه عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية غري املرئية اليت يقوم هب (3)ويعرفه جروان

عن معىن املوقف أو اخلربة، وهو سلوك هادف   ا عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق احلواس حبثً 
 وتطوري. 

 

(1) De Bono, The Cort thinking skiis program, 1nd , ed., p(5). 

 (.93(، ص )1، ط )علم النفس الرتبوي والتفكيقطامي،  (2)
 (.154(، ص )3ط ) تعليم التفكي )مفاهيم وتطبيقات.جروان،  (3)
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من خالل التعريفات السابقة يلحظ تعقد مفهوم التفكري وتعدد أبعاده وتشابكها، ومما يعكس  
 تعقد العقل البشري وتعقد عملياته. 

يشهدها العامل يف خمتلف جوانب احلياة، حيث غدا العامل كأنه  للتغريات املتسارعة اليت اونظرً 
يف عصر ثورة املعلومات  –بعد يوم، حىت غدا الفرد غري قادر  اقرية صغرية تتالشى حدوده يومً 

أن يسيطر على جزء بسيط من كم املعلومات اهلائل واليت تتدفق عرب وسائل االتصال   -واالتصاالت 
تربز أمهية تعلم مهارات التفكري، اليت تبقى صاحلة متجددة فائدهتا واستخدامها    املختلفة. أمام هذا الواقع

هلذه احلقيقة ابلقول: إن املعارف   (1)يف معاجلة املعلومات مهما كان نوعها، ويشري كوميب وسترينربج
تعليم  ، وعليه فإناما تصبح قدمية، أما مهارات التفكري فتبقى جديدة أبدً  امهمة ابلطبع ولكنها غالبً 

مهارات التفكري هو عبارة عن تزويد الفرد ابألدوات اليت حيتاجها حىت يتمكن من التعامل بفاعلية مع 
أي نوع من املعلومات أو املتغريات اليت أييت هبا املستقبل، ومن هنا يكتسب التعليم من أجل التفكري 

 اجملتمع.  وتعليم مهارات التفكري أمهية متزايدة كاحلاجة لنجاح الفرد وتطور 
زداد اأحد مسات العصر احلايل ومتطلب رئيس إلنسان الغد لذا فقد يُعد التفكري العلمي ف    

االهتمام العاملي مبوضوع تعليم التفكري من خالل املواد الدراسية بصفة عامة، نظرًا ألن الطلبة الذين 
اجملردة، واملبادئ العلمية،   يعانون من اخنفاض يف قدرات التفكري جيدون صعوبة يف استيعاب املفاهيم 

 . (2) وكذلك يف تطبيق هذه املبادئ عند حل املشكالت اليت يواجهوهنا
تدريس من  ال تنمية التفكري يف  إمكانيةإىل  (3)(Lauren and Michael) ويشري لورن وميشيل

خالل توجيه انتباه الطلبة إىل حتديد املشكالت والبياانت الالزمة ملعاجلتها وحتليلها وتفسري النتائج،  
وتكليفهم بنشاطات على شكل قضااي تتطلب االنتباه وحتدى القدرات العقلية، وأيضا من خالل توجيه  

األفضل واستبعاد احللول غري املالئمة    للتفكري يف تفكريهم وتوجيهه حنو الوصول إىل احللول  الطلبةعناية  
 أو غري املمكنة . 

 

(1Quimby & Sternberg, On teaching intelligence: A Conversation with Robert Sternberg, 432, p(53). 

 (. 249-223. ص )تعليم التفكي يف برامج الرتبية العلمية املؤمتر العلمي احلادي عشر الرتبية العلميةإل أينالطنطاوي،  (2) 
(3)Lauren. Critical thinking Across the Curriculum project, 87 (6), p(767). 
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أن التفكري الناقد هو عملية ذهنية يتطور فيها املتعلم من خالل عمليات   (1) رى  قطامييو      
التفاعل اليت يشرتك فيها مع املواد، واخلربات، واملواقف، واألحداث البيئية، والوصول إىل استنتاجات،  

 وقعات جديدة. وافرتاضات، ومعان وت
يتضمن التفكري الناقد ست مهارات أساسية تشتمل على ست عشرة مهارة فرعية كمكوانت  و 

للتفكري الناقد  وهي: التفسري ويشتمل على مهارات فرعية: )التصنيف، واستخالص املعىن، وتوضيح  
حلجج(.  املعىن(، والتحليل ويشتمل على مهارات فرعية )فحص األفكار، وحتديد احلجج، وحتليل ا

واالستنتاج ويشتمل على   والتقييم ويشتمل على مهارات فرعية )تقييم االدعاءات، وتقييم احلجج(. 
مهارات فرعية )فحص الدليل، وختمني البدائل، والتوصل إىل استنتاجات(. والشرح ويشتمل على 

على مهارات  مهارات فرعية )إعالن النتائج، وتربير النتائج، وعرض احلجج(. وتنظيم الذات ويشتمل
. وهتتم املؤسسات الرتبوية اليوم ابلتفكري الناقد، وتطالب (2)فرعية )اختبار الذات، وتصحيح الذات(

بتعليمه للطالب، وإدخاله يف املناهج التعليمية، كونه يؤدي إىل خلق جيل واٍع  قادر على التطور 
مزااي التفكري  كن تلخيص  ا. وميوالتقدم، ويستطيع مواجهة األزمات واملشكالت وتقدمي حلول انجعة هل

 :  (3) الناقد  يف ما أييت
نقل الفرد من احلالة السلبية إىل احلالة اإلجيابية؛ أي أنه عندما ندرس طالبنا التفكري  ▪

الناقد فإننا حنوهلم من عناصر خاملة يف اجملتمع إىل أفراد يتمتعون بشخصيات قوية واثقة 
 اختاذ القرارات الصائبة.بنفسها، ومواطنني قادرين على 

 حتويل الفرد من كائن سليب يتأثر ابألوهام واخلرافات إىل إنسان مسلح ابلوعي. ▪

حترير الفرد من التعصب وامليل مع اهلوى؛ أي أن التفكري الناقد حيول الفرد من كائن  ▪
 مغلق إىل كائن منفتح، قادر على األخذ والعطاء، والتفاعل يف اجملتمع.

 يؤدي إىل خلق نوعية جيدة من الطالب. التفكري الناقد ▪

التفكري الناقد أساس البحث العلمي، ذلك أن الباحث املزود مبهارات التفكري الناقد  ▪
يستطيع القيام ابلدراسات والبحوث املميزة واليت حيتاج إليها أشد احتياج؛ ألنه يكون  

 

 (. 74(، ص )1، ط )علم النفس الرتبوي و التفكي قطامي،  (1) 
(2)Facione, Critical Thinking: What is and why it counts California: Academic Press, 18 (2), p(88). 

 (. 114(، ص )1، ط ) املنطق والتفكي الناقد مجيل،   (3) 
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علومات، ومتحيص اآلراء،  قادرًا على اختيار املراجع واملصادر العلمية املوثوقة، وحتليل امل
 ونقد األفكار، وتقدمي الرباهني، وتفنيد احلجج. 

التفكري الناقد يُعد سر من أسرار النجاح يف اجملاالت الوظيفية، ألنه ميكن اإلنسان من  ▪
اختاذ القرارات السليمة، وإجياد احللول املناسبة لألزمات واملشكالت الطارئة، وحسم 

 لناجحة. اخلالفات وإقامة املشاريع ا

لذا فقد احتل التفكري أبمناطه املختلفة مكانة متميزة وكبرية يف جمال الرتبية وخاصة يف األونة  
األخرية مما دفع الباحثون والرتبويون للقيام بتحديد هذه األمناط وقد مت حتديدها على أساسني مها األزواج 

اً أساس مشرتك وهو التحدي الذهين، التحرر  املتناظرة، املوضوعية والعقالنية وجيمع بني هذه األمناط مجيع
ويعد التفكري التباعدي أحد هذه األمناط اهلامة والقائمة    ،(1)من القيود الذهنية، املزيد من أعمال العقل

على أساس األزواج املتناظرة والىت شغلت إهتمام الكثري من الباحثني والرتبويني يف الفرتة األخرية، ولقد 
 التباعدي وفقًا الهتمامات وختصص كل منهم فمن خالل استعراض ومراجعة تباين تعريف التفكري

االدبيات والبحوث والدراسات الرتبوية السابقة اتضح أن هناك تعدد هلذه املفاهيم اليت توضح ماهية  
 التفكري التباعدي. 

أبنه نوع من التفكري يكون على املتعلم فيه االنطالق بتفكريه    (2)حيث يعرفه اللقاين واجلمل
إيل أفاق غري حمددة، خاصة حينما يطلب منه أن يقدم تعلياًل أو أسبااًب معينة لظاهرة ما، أو هو ما  
يتيح للمتعلم فرص االنطالق بتفكريه يف مسارات غري عادية، تساعده على التوصل ايل مظاهر إبداعية 

أبنه القدرة علي تطوير أفكار فريدة والتفكري يف   (Gorny)من الفكر. ويري جورين وأشكال جديدة
حلول متنوعة للمشكلة أو إنتاج سلسلة من األفكار على حنو من السرعة تقابل بعض االحتياجات.  

 أبنه قدرة الفرد على توليد أو إنتاج جمموعة كبرية من األفكار من فكرة (willams)فيما يعرفه ويليام 
أبنه القدرة على إنتاج اجلديد من األفكار واألشياء البعض واحدة أو جمموعة أفكار بسيطة. ويؤكد 

 

والتقومي اجلماعي يف اجلغرافيا يف تنمية مهارات التفكي العليا لدي الطالبات  أثر استخدام االنشطة الكتابية محيدة،  (1) 
 (. 134، ص )80، العدد املعلمات بكلية البنات 

 (. 186(، ص )3، ط ) معجم املصطلحات الرتبوية املعرفية ىف املناهج وطرق التدريساللقاىن، واجلمل،   (2) 



 

62 

 

أبنه هو   (1)شقرياملألوفة وإجياد احللول املختلفة واملتنوعة للمشكالت بشكل إبداعي. ولقد أشارت 
ة وهبذا فهو  تفكري ابتكاري يتطلب إنتاج أكرب عدد ممكن من اإلجاابت ويبحث يف اجتاهات متعدد

 خيتلف عن التفكري التقاريب الذي يتطلب إجابة حمددة وواضحة وصحيحة. 
املهارات املتوقع أن متتلكها  يف ضوء ما سبق ميكن تعريف التفكري التباعدي  أبنه هى جمموعة 

الطالبات خالل استخدامهن السرتاتيجية حل املشكالت يف دراسة املواقف العلمية، وتقاس إجرائيا  
 . ة اليت حتصل عليها الطالبة يف اختبار مهارات التفكري التباعديابلدرج

وتعد مهارات التفكري التباعدي من املهارات الضرورية للتالميذ، نظراً لوجود العديد من املتغريات 
والبدائل لألعمال املختلفة، وتعدد اخليارات والقرارات اجلماعية والفردية، لذا فاننا يف حاجة ماسة يف  

احلايل ايل متعلمني لديهم القدرة على التفكري التباعدي، وذلك من خالل تنمية هذه املهارات  الوقت 
رات التفكري  وهتيئة مواقف يفكر فيها املتعلم بفاعلية، كما أننا يف حاجة ايل معلم يعمل على تنمية مها

 ابملهارات التالية:ولقد متثلت مهارات التفكري التباعدي،   .(2) التباعدي لدي طالبه 
وهي قدرة الفرد على انتاج أكرب عدد ممكن من االستجاابت أو احللول املناسبة   مهارة الطالقة:

 جتاه املشكلة أو مثري معني خالل فرتة زمنية حمددة وبسهولة ويسر.
وهي مرونة الفرد العقلية ورؤيته الذهنية والسهولة اليت يغري هبا موقفه العقلي، أي  مهارة املرونة: 

 الة الذهنية بتغيري املوقف. قدرة املتعلم على تغيري احل
 هي القدرة على املشاركة والتوحد مع الغري وتقليد األدوار غري املألوفة.مهارة التخيل:  
وهي القدرة على توليد أكرب عدد ممكن من املقرتحات أو االستنتاجات  مهارة فرض الفروض: 

ة معينة، مث اخضاع تلك  املبنية على بعض املعلومات املتوافرة لتفسري ظاهرة ما، أو حل مشكل 
 املقرتحات أو االستنتاجات للفحص والتجريب الثباهتا أو نفيها. 

وهي املشاهدة الدقيقة الواعية املقصودة لظاهرة من الظواهر وحماولة فهمها  مهارة املالحظة:  
 وحتليلها للتعرف على تفاصيلها وذلك عن طريق البحث اليت تتالئم مع تلك الظاهرة.

 

االبتكاري ىف ضوء املشكالت التدريسية اليت تواجه معلمى العلوم ابملرحلة االبتدرائية  منوذج اجرائى لتنمية التفكي  شقري،    (1) 
 (. 69(، ص )148) ، العدد داخل حجرات الدراسة 

فعالية استخدام منوذج تعلم ابلوسائط الفائقة ىف تدريس التاريخ على اكتساب املفاهيم التارخيية وتنمية بعض  السيد،  (2) 
 (. 53(، ص )76، العدد ى لدى تالميذ الصف األول االعدادي مهارات التفكي التباعد
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أن مهارات التفكري التباعدي ميكن تنميتها ابلتدريب واملتابعة،   (1) الباحثنيويري الكثري من 
شأهنا يف ذلك شأن املهارات األخري، وأنه ميكن استخدام األنشطة املتنوعة املناسبة واالسرتاتيجيات  

ملهارات لدي  املخططة لتنمية هذه املهارات، كما أن للمعلم دور مهم جدًا الكتشاف وتنمية هذه ا
التالميذ، لذا جيب على املعلم بصفة عامة ومعلم العلوم بصفحة خاصة أن يتمكن من استخدام األنشطة 

 : واالسرتاتيجيات املناسبة لتنمية مهارات التفكري التباعدي واليت من أمهها
 تنمية القدرة على التحليل والرتكيب. ➢

 و غري الشائعة.تشجيع املتعلمني على ااثرة األسئلة غري العادية أ ➢

 تنمية القدرة على التفكري التخيلي للمواقف واملشكالت. ➢

 السماح للتالميذ ابلتفكري احلر.  ➢

 تنمية القدرة على نقد وحتليل املصادر املتاحة.  ➢

تنمية القدرة على حتليل املشكالت احلياتية املعقدة من خالل املناقشة احلرة   ➢
 واملفتوحة. 
ظهرت يف الفرتة األخرية العديد من االسرتاتيجيات التدريسية اليت  وعلي اجلانب األخر فقد 

حققت نتائج ملموسة على املستوي التدريسي للمواد الدراسية املختلفة، ولعل من أبرزها اسرتاتيجية  
حل املشكالت. وذلك ملا هلا من أمهية يف تنمية التفكري ومساعدة الطالب يف التعبري عن أفكاره بطريقة  

 أفضل.
ايل أن التعلم املستند ايل املشكلة يزيد من مشاركة الطالب النشطة يف التعلم،    ( 2) أبورايششري  وي

فحل مشكلة طبقاً ألسلوب التعلم املستند ايل مشكلة يتطلب مشاركة الطالب، اذ يقدم املعلم املساعدة 
بحثون يف  والنصح ولكنه اليوجه، ويصبح التعلم عملية اكتشاف حيث يفحص الطالب املشكلة، وي 

خلفيتها، ويقرتحون احللول احملتملة، ويطورون اقرتاحاً خاصاً، ويتوصلون ايل نتيجة هنائية. إن هذا التعلم  
النشط ليس فقط أكثر متعة وجاذبية للطالب، بل إنه يبين لديهم أيضاً فهماً أكثر للمادة ألهنم يبحثون  

 شط الجناز املشروع.فيه عن املعلومات ألنفسهم مث يستخدمون مهاراهتم بشكل ن

 

(1) Miler, Cooperative Critical Thinking and History. 3 (28), p.(59). 
أثر برانمج تدرييب مبين على اسرتاتيجية التعلم املستند ال مشكلة ىف املهارات ما وراء املعرفية لدى طلبة املرحلة  أبورايش،    (2) 
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ايل أن التعلم املستند ايل مشكلة يستخدم لتنمية التفكري ذي املستوي    (1)عبد احلميدكما يؤكد  
الرفيع من خالل مواقف موجهة حنو املشكالت، وتعلم كيف نتعلم. إذ إن دور املعلم يف التعلم املستند 

ر البحث واالستقصاء واحلوار، وأهم  ايل مشكلة يرتكز يف أن يطرح مشكالت وأن يسأل أسئلة وأن ييس 
من ذلك أن يوفر املعلم إطار عمل مساند، ومقاالت تيسر البحث والنمو الفكري، وال ميكن أن يتم  
التعلم املستند ايل مشكلة ما مل يوفر املعلمون بيئات صفية تتيح التناول املفتوح واألمني لألفكار 

 ومعاجلتها.
التفكري وخاصة التفكري التباعدي هو نوع من مواقف حل  إن املواقف اليت يعمل فيها 

املشكالت، حيث أهنا ال تتطلب اتباع خطوات حل املشكلة من حتديد املشكلة وفرض الفروض 
واختبار صحتها، ألن املشكالت هنا يف مواقف التفكري التباعدي ال تتطلب حالً معيناً ينهي املوقف،  

لى االخر أو االجابة عن سؤال أو مناقشة موضوع، واذا كان  واملشكلة بقدر ما تتطلب تفضيل رأي ع
الغرض هو الوصول ايل احلل الصحيح ابلنسبة ايل أي مشكلة يعاجلها الفرد فليس من املعقول أن 
يتعصب ضد فرض معني، أو يسمح للعوامل الذاتية األخري ابلتدخل يف خطوات التفكري اليت تؤدي 

 .(2)ايل احلل
حل املشكالت من االسرتاتيجيات التدريسية اليت تنمي قدرة الطالب على   لذا تعد اسرتاتيجية 

املالحظة والعمل اجلماعي واختاذ القرار والتفكري احلر، كما حتقق تعلم فعال ونشط من جانب املتعلمني، 
 على أن هذه االسرتاتيجية تتمتع بعدة مزااي منها:  العديد من الباحثنيوهنا يتفق 

 التالميذ طريقة التفكري العلمي السليم.أهنا تكسب  -

 تقود التالميذ ايل ممارسة الواقعية يف التفكري والبعد عن الذاتية.  -

 جتعل التالميذ نشيطني فعالني، إذ أن لكل منهم دوراً حمدداً يقوم به.  -

نوعاً  كانت الرتبية القدمية تعترب الشخص املبدع شخص موهوب خيتلف ويتميز عن اآلخرين
أما النظرة احلديثة يف   . املوهوبني وكماً وأن اإلبداع صفة ال حيملها إال أانس قليلون تسميهم املبدعني أو

 

 (. 73ص )د.ط، (، ( اسرتاتيجيات التدريس والتعلم 10سلسلة املراجع ىف الرتبية وعلم النفس )عبد احلميد،  1))
أثر استخدام ط )ريقة حل املشكالت ىف حتصيل ط )لبة كلية العلوم الرتبوية )األونروا( وتنمية تفكيهم  سنينة،  أبو  2) )
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شخص مبدع وله القابلية على اإلبداع إذا هيئت له الظروف املالئمة.   علم النفس والرتبية فتعترب إن كل
 اً.  االختالف بني األفراد هو اختالف كمي أو درجي وليس نوعي لذلك فإن
الفرد بشكل مل حيدث له من قبل  التفكري اإلبداعي يتضمن دمج اخلربات السابقة اليت ميلكهاف

توحيد وتركيب األفكار بشكل جديد بنسبة   عندما حياول حل مشكلة معينة. أي أنه يتضمن عملية
يت ميكن أن أعلى مستوى تقريباً من مستوايت التفكري ال للفرد، وبذلك ميكن وضع التفكري اإلبداعي يف

 الستيعاب والتطبيق والتحليلابلوم يف تصنيفه ملستوايت التفكري، وهي التذكر و  يزاوهلا الفرد واليت حددها

 . (1)مي على التوايلو والتوحيد والتق
القول إن االنتقال من أمنوذج التعليم التقليدي إىل أمنوذج التعليم  ميكنبناًء على ما تقدم و 

النظرية   ري( عملية صعبة ولكنها ممكنة إذا مت تضييق الفجوة بني املفاهيماإلبداعي )أو تعليم التفك
حيتاج إىل تطوير منظومة   أن األمر  إالواملمارسات العملية على مستوى الرتبية واملدرسة ابلدرجة األوىل.  

والسيما على   العالقة ابلعملية التعليمية والرتبوية  العالقات اإلدارية والفنية واإلجرائية بني األطراف ذات 
  .(2) رئيسة  كوحدة تطويرواملعلم  مستوى املدرسة 

كما أن اهلدف الرتبوي من كل اجلهود اليت يبذهلا املعلم هو توفري اإلجراءات والشروط اليت 
فلم تعد عملية التعلم هتدف إىل اكتساب املتعلمني جمموعة .  تؤدي إىل حدوث تعلم فعال لدى املتعلمني

واملهارات واالجتاهات بقدر ما هتدف إىل تعديل وتغيري شامل وعميق لسلوك املتعلمني  من املعارف 
ليصبحوا أكثر قدرة على استثمار كل الطاقات واإلمكاانت الذاتية استثمارًا ابتكاراًي وإبداعيًا وخالقاً  

 . (3)إىل أقصى الدرجات واحلدود
ت عديدة ملفهوم التفكري اإلبداعي، أورد املتخصـــــــصـــــــون يف امليدان الرتبوي وعلم النفس تعريفا

وكان اقدم من طرحها بشـــــــكل مفصـــــــل ودقيق كل من نيويل وشـــــــاو وســـــــاميون الذين رأوا فيه أنه ذلك 
ــلوك الذي يظهر جيداً عند حل املشـــكالت، ويعتقدون أن عملية حل  ــكال السـ الشـــكل الرفيع من أشـ

 :(4)ني الشروط املهمة التاليةاملشكالت تعترب عملية ابداعية إذا ما حققت التوافق الفعلي ب
 

- 223ص )د.ط، . تعليم التفكي يف برامج الرتبية العلمية املؤمتر العلمي احلادي عشر الرتبية العلميةإل أينالطنطاوي،  (1) 
249 .) 

 (. 62ص )د. ط، (، علم النفس الرتبوي و التفكي قطامي،  (2) 
 (. 123) د. ط،  (، ص املنطق والتفكي الناقد مجيل،   (3) 
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أن يكون التفكري جديداً وأن تكون له قيمة ســــواء ابلنســــبة للفرد أو ابلنســــبة للجماعة  -
 وثقافتها العامة.

أن يؤدي إىل التغيري حنو األفضـــــــــــل وينفي األفكار الوضـــــــــــعية املقبولة مســـــــــــبقاً، والذي  -
  يسمى ابلتفكري الال اتفاقي.

 واملثابرة واالستمرارية يف العمل والقدرة العالية على حتقيق أمر ما.ان يتضمن الدافعية  -

 أن يعمل على تكوين مشكلة ما تكويناً جديداً. -

ــور واالفكـــار اجلـــديـــدة املعربة عن تطلعـــات  ويعرف على أهنـــالتفكري الـــذي يبتكر وخيلق الصــــــــــــ
الذي يعيشـــه االنســـان يف االنســـان وأحالمه وطموحاته، ويّتســـم ابجلدية، واالصـــالة واالحســـاس ابلواقع  

ينظر إليـه على أنـه قـدرة الفرد على االنتـاج إنتـاجـاً يتميز أبكرب قـدر من الطالقـة و   .(1)نكـل زمـان ومكـا
 .(2)الفكرية واملرونة التلقائية واألصالة وابلتداعيات البعيدة كأستجابة ملشكلة أو موقف مثري

 :(3)تلخص ابآليترئيسة تمن خالل أربعة مناحي   االبداعميكن النظر إىل

(: ويعين املبادأة اليت يبديها الشـخص  creative personمفهوم اإلبداع على أسـاس الفرد املبدع ) ➢
 من التفكري.  ًً جديدا ًً يف قدرته على التخلص من النسق العادي للتفكري ابتباعه منطا

(: وهو أن اإلبداع عبارة عن ظهور إلنتاج جديد productمفهوم اإلبداع على أســـاس اإلنتاج ) ➢
 انبع من التفاعل بني الشخص وما يكتسبه من خربات. 

ــاس أنه عملية ) ➢ (: ويقصـــــد به أنه عملية تتضـــــمن معرفة دقيقة processمفهوم اإلبداع على أســـ
ــع الفروض، واخت ــاس، ووضــــــــــ ار صــــــــــــحة هذه الفروض، بابجملال وما حيتويه من معلومات أســــــــــ

 تائج إىل اآلخرين. وإيصال الن

(: ويقصـــــــــد بذلك البيئة اليت تســـــــــاعد وهتيئ إىل environment)  مفهوم اإلبداع بناء على البيئة ➢
 اإلبداع مجيع العوامل والظروف احمليطة ابلفرد اليت تساعد على منو اإلبداع. 

ه يرى " اتيلور" فكرة مهمة حول التفكري اإلبداعي، وهي فكرة مســـــــــــتوايت االبتكار، ففي رأي 
ــاـئب التمييز بني اإلـبداع العلمي واإلـبداع  أن اإلـبداع خيتلف يف العمق وليس يف النوع، ومن غري الصــــــــــــ

 

 (.  99ص ) د. ط، (، اإلبداع يف حل املشكالتاألعسر،  (1) 
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أنـه حيـدد  يف هـذا الصـــــــــــــــدد، الفين مثاًل ألنـه يتعـدى حـدود احملتوى، ومـا يهم من مقرتحـات " اتيلور" 
 : (1)مخسة مستوايت للتفكري اإلبداعي وهي

ــتوى  ▪ ــروراياالبداع التعبريي: وهو مســــــ ــية ويعد ضــــــ ــاســــــ ــتوايت أســــــ لظهور   ًً أكثر املســــــ
ويتمثل يف التعبري عن املســـــــــــتقبل دون حاجة إىل املهارة أو   ًً املســـــــــــتوايت التالية مجيعا
 وذلك كما تتمثل يف الرسوم التلقائية لألطفال.  ،األصالة أو نوعية اإلنتاج

ي وضـــــــــبطه مســـــــــتوى اإلبداع اإلنتاجي: حيث يظهر امليل لتقييد النشـــــــــاط احلر التلقائ ▪
 وحتسني أسلوب األداء يف ضوء قواعد معينة.

مســتوى اإلبداع االخرتاعي: أهم خصــائص هذا املســتوى االخرتاع واالكتشــاف اللذان  ▪
يتضـمنان املرونة يف إدراك عالقات جديدة وغري عادية بني األجزاء اليت كانت منفصـلة 

 ثريات.من قبل، كأن يعرب املبتكر إبنتاجه عن طريقة جديدة إلدراك امل
مســــــــتوى اإلبداع التجديدي أو االســــــــتحداثي: ويتطلب تعديالً مهماً يف األســــــــس أو  ▪

 املبادئ العامة اليت حتكم ميداانً كلياً يف الفن أو العلم أو األدب. 
مستوى اإلبداع االنبثاقي: ويف هذا املستوى يالحظ مبدأ أو افرتاضاً جديداً متاماً ينبثق  ▪

واألكثر جتريداً، حيث يتطلب هذا النوع من مســـتوايت عند املســـتوى األكثر أســـاســـية  
  االبداع إىل فكر أصيل وتنوع يف األفكار املطروحة.

مـا زال فهم عمليـة اإلـبداع ومراحلهـا من أكثر القضـــــــــــــــااي اخلالفيـة بني الرتبويني وعلمـاء النفس 
ع عبارة عن مراحل  أن عملية اإلبدا  Wallas & Marksberry وطرائق التدريس، ويذكر واالس وماركسربي

 :(2)متباينة تتولد أثناءها الفكرة اجلديدة املبدعة، ومتر مبراحل أربع هي
ــري • يف هذه املرحلة حُتدد املشـــكلة وتُفحص من  :  Preparationمرحلة اإلعداد أو التحضـ

مجيع جوانبهــا، وجُتمع املعلومــات املتعلقــة هبــا. وذلــك عن طريق تــدوين املالحظــات، 
إدارة احللول واملناقشـات، ومجع الشـواهد وتسـجيلها.. ومما مييز املبدع وإلقاء األسـئلة، و 

يف هـذه املرحـلة ـقدرـته على التحرر من األفكـار الـثابـتة أو االرتـباط أبفكـار اآلخرين، يف 
 حركة إبداعية طليقة أصيلة.
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مرحلة ترتيب يتحرر فيها العقل  Incubation:مرحلة االحتضان )الكمون أو االختمار(   •
ــماً من كث ــمن هضـــــ ــكلة، وهي تتضـــــ ــلة هلا ابملشـــــ ــوائب واألفكار اليت ال صـــــ ري من الشـــــ
وامتصـــاصـــاً لكل املعلومات واخلربات املكتســـبة املالئمة  -شـــعورايً وال شـــعورايً   -عقلياً 

 اليت تتعلق ابملشكلة.
كما تتميز هذه املرحلة ابجلهد الشــــــــديد الذي يبذله املتعلم يف ســــــــبيل حل املشــــــــكلة.  •

ه املرحلة إىل أهنا تعطي العقل فرصـــــة للتخلص من الشـــــوائب واألفكار وترجع أمهية هذ
 اخلطأ اليت ميكن أن تعوق أو رمبا تعطل األجزاء اهلامة فيها.

أي اللحظة  وتتضـــــمن انبثاق شـــــرارة اإلبداعIllumination: مرحلة اإلشـــــراق )أو اإلهلام( •
املشـــــــــكلة. وهلذا تعترب مرحلة اليت تولد فيها الفكرة اجلديدة اليت تؤدي بدورها إىل حل 

العمل الدقيق واحلاســـــــــم للعقل يف عملية اإلبداع. وهذه اللحظة أتيت كومضـــــــــة برق أو 
 إشراقة ضوء أو حلظة دهشة.

يف هــذه املرحلــة يتعني على املتعلم أن Verification: مرحلــة التحقيق )أو إعــادة النظر( •
فكرة مكتملـة ومفيـدة أو تتطلـب خيترب الفكرة املبـدعـة ويعيـد النظر فيهـا لريى هـل هي 

 شيئاً من التهذيب والصقل. وبعبارة أخرى هي مرحلة التجريب للفكرة اجلديدة.

ال يوجــد اتفــاق اتم بني البــاحثني على خطوات العمليــة اإلبــداعيــة أو مراحلهــا، وابلتــايل فــإن و 
مراحل    .ق الذكرمراحل عملية اإلبداع ليســـت خطوات جامدة ينبغي إتباعها ابلتســـلســـل اجلامد الســـاب

ــهــا، وابلتــايل فــإن فكرة املراحــل كمــا يراهــا بعض  عمليــة اإلبــداع مراحــل متــداخلــة ومتفــاعلــة مع بعضــــــــــــ
 .الناقدين هي فكرة حتليلية تعمل على جتزئة السلوك اإلبداعي

 أمهية تنمية أو ااثرة التفكري االبداعي لدى املتعلمني ابلتقاط التالية: (1)خلص جروان

 ي ضرورة حيوية لإلميان واكتشاف نواميس احلياة.التفكري االبداع -

 التفكري الفعال ال ينمو تلقائياً. -

 للتفكري االبداعي دور مهم يف النجاح الدراسي واحليايت. -

 للتفكري االبداعي قوة متجددة لبقاء الفرد يف جمتمع اليوم والغد. -

 معاً.تعليم مهارات التفكري االبداعي يفيد املتعلمني واملعلمني  -
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ان تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف الصفوف املدرسية يسهم يف حتقيق األهداف اآلتية  
 :(1) املتعلمنيلدى 
 زايدة وعيهم مبا يدور من حوهلم. −
 معاجلة القضية من وجوه متعددة. −
 زايدة فاعلية الطلبة يف معاجلة ما يقدم هلم من مواقف وخربات. −
 الطلبة يف معاجلة املوقف.زايدة كفاءة العمل الذهين لدى  −
 تفعيل دور املدرسة، ودور اخلربات الصفية التعلمية. −
 زايدة حيوية ونشاط الطلبة يف تنظيم املواقف أو التخطيط هلا. −

ــتبعـ ا فمن الـبداهةعن التعليم اإلبداعي  احلديثعـند  د ذلك التعلم الشــــــــــــــكلي الـقائم على  اســــــــــــ
ــتظهـار هـذه املعلومـات بغض النظر عن  حفظ املعلومـات، واحلقـائق واملفـاهيم  واملبـادئ والقوانني، واســــــــــــ

انعكاسـات هذه املعلومات على شـخصـية املتعلم، أو فائدهتا العلمية، أو تطبيقاهتا احلياتية، وعلى ضـوء 
 : (2)ما سبق ميكن رصد اخلصائص الرئيسة لعملية التعلم املطلوب 

 .والتجارب والوسائل واملفاهيم احلرص على اجلديد من األفكار واآلراء •

  ها.ملمارسة اجلديد من البحث عن البدائل لكل أمر واالستعداد •

ــتعــداد لبــذل بعض الوقــت واجلهــد للبحــث عن األفكــار والبــدائــل اجلــديــدة، وحمــاولــة •   االســــــــــــ

 .الغريبة تطوير األفكار اجلديدة أو

  .االستعداد لتحمل املخاطر واستكشاف اجلديد •

 .وح االهنزاميةالثقة ابلنفس والتخلص من الر  •

  .االستقاللية يف الرأي واملوقف •

 .تنمية روح املبادرة واملبادأة يف التعامل مع القضااي واألمور كلها •
 :(3)مخسة رئيسة ميكن تلخيصها ابلتايلللتفكري األبداعي مكوانت 

ــيـة حلـدوث عمليـة التفكري، تقوم على إيقـا  القـدرة اإلبـداعيـة يف  ➢ املتعلمني املثري: وميثـل أرضــــــــــــ
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 املتمثلة يف حب االستطالع والرغبة يف البحث والتساؤالت.

اإلســــــــتكشــــــــاف: وهو البحث عن البدائل األخرى أبســــــــاليب متنوعة، كإعادة ترتيب ما نعرفه  ➢
للتعرف على مـا ال نعرـفه. مبســــــــــــــاعـدة املتعلمني على جتـاوز الفكرة األوىل والبحـث عن الـبداـئل 

 األخرى أبساليب متنوعة.

التخطيط: وهو عملية التعرف على املشــكلة ومجع املعلومات عنها ومتثيلها ابلصــورة والصــوت،  ➢
ــتعمـال مفـاتيح التفكري )مـاذا؟  كيف؟  ملـاذا؟ أين؟ مىت؟(،  وكـذـلك معرـفة مـا جيـب عمـله ابســــــــــــ
ومجع املعلومــات عنهــا، ومــا يتعلق هبــا من حقــائق، مشــــــــــــــــاهــدات وبيــاانت. وهي املــادة اخلــام 

 للتفكري.

اط: أي حتويل األفكار إىل أعمال، ابســـتعمال مفاتيح التفكري)ماذا؟  كيف؟  ملاذا؟ أين؟ النشـــ  ➢
 مىت؟( مرة أخرى، وإعطاء الطالب فرصة لتجريب أفكارهم عملياً وتشجيعهم على ذلك.

 املراجعة: وذلك إبخضاع عملية اإلبداع للتفكري الناقد هبدف التقومي واحملاسبة. ➢
ــيتم للتفكري االبــداعي معوقــات ك ــع التنويــه اليهــا يف هــذه الوريقــات لــذى ســــــــــــ ثرية ومتنوعــة اليســــــــــــ

 :(1)االقتصار هنا على أهم العقبات اليت تعرتض طريق تنمية التفكري االبداعي يف غرفة الصف
تقييــد احلريــة: إن تقييــد حريــة املتعلم من قبــل املعلم يبعــث على تعطيــل تفكري املتعلم، وِمن مَثّ  ▪

 رأي يف ذلك. وأاالعتماد على عملية التلقني من املعلم دون أن يكون للمتعلم دور 
الســــــــلبية: إن الســــــــلبية اليت قد حتصــــــــل من املعلم جتاه املتعلم يف حالة إجابة هذا االخري إجابة  ▪

عة أو اكتشــــــافه أو حله ملشــــــكلة؛ كفيل بوأد التفكري العلمي لدى املتعلم، املتعلم حباجة إىل ابر 
 التشجيع واحلفز يف هذا املوقف فما ابلك إذا جوبه ابالنتقاص أو السخرية وما إىل ذلك.

اسـتعجال النتيجة: إن اسـتعجال املعلم لنتيجة ما يطرحه املتعلم سـواء من إجابة سـؤال أو حنوه؛  ▪
 ي إىل إرابك تفكري املتعلم وعدم تركيزه وهذا بدوره يؤثر على تنمية التفكري لديه.يؤد

التفوق الومهي: إن احلرص على خروج الطالب بنتيجــــة متميزة يــــدفع املعلم إىل احلرص على   ▪
التلقني ووضــع األســئلة املباشــرة اليت ختدم عملية التلقني واحلفظ حىت وإن بدت األســئلة جيدة 

ات إال أهنا قد تكون غري صـــــادقة وذلك برتكيزها على نفس القوالب واألمثلة اليت وتقيس املهار 
درســــها الطالب وحفظها، وهذا بدوره يعّطل عملية التفكري لدى الطالب ويعطي تعليماً هشــــاً 
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 ال ميكن أن يصمد أمام العقبات.
ــة   ▪ ــعاف تنمية التفكري خاصـ االبداعي منه، املادة: الضـــعف يف اإلمكاانت املادية له دور يف إضـ

ومع ذلــك ال يعترب ذلــك عــائقــًا معطاًل للتفكري بــل قــد يكون حــافزًا للتفكري بكيفيــة التغلــّب 
 عليه.

؛ األول: تعليم التفكري كمنهج مستقل، ومن الربامج اليت وهناك أسلوابن لتعليم التفكي 
رات التفكري، برانمج  استخدمت هذا النوع: برانمج التدريس اإلثرائي لفيورسنت، جمموعة سومرست ملها

الفلسفة لألطفال، وبرانمج الكورت لتعليم التفكري، أما األسلوب الثاين: تعليم التفكري ضمن املناهج  
(، برانمج مهارات التفكري الفعال Leatالعادية ومن الربامج اليت استخدمت هذا النوع: برانمج ليت )

(Acts ؛ وقد خلص جروان) (1) :أهم الفروق بني االجتاهني ابآليت 
 أسلوب الدمج  األسلوب املباشر

تعليم مهارات التفكري يكون على شكل مهارات   ▪
 مستقلة عن حمتوى املواد الدراسية. 

من الدروس الصفية    اتعلم مهارات التفكري ميثل جزءً  ▪
 املعتادة. 

يتم حتديد املهارة أو العملية ويعطي املصطلح يف   ▪
 بداية احلصة.  

ال يتم إفراد حصة وال يتم الرتكيز على املصطلح   ▪
بصورة مباشرة. حمتوى الدرس الذي تعلم فيه املهارة جزء من  

 املنهاج املعتاد. 
عتاد ويضمنه  للمنهاج امل ايضم املعلم الدرس وفقً  ▪ ال توجد عالقة حملتوى الدرس ابملنهاج العادي.  ▪

 املهارة اليت يريدها. 
حىت ال   ا يراعي أن يكون حمتوى الدرس بسيطً  ▪

 يتداخل أو يعقد تعلم مهارة التفكري. 
ال يتوقف إدماج مهارات التفكري مع احملتوى   ▪

 الدراسي طيلة السنوات الدراسية. 
يتم االنتهاء من برامج تعليم مهارات التفكري خالل   ▪

 فرتة زمنية معينة. 
 

اسرتاتيجية منظمة لتعليم مهارات التفكي تنسجم مع اجتاه الدمج لتعليم  (2)ويقرتح ابير
وتتكون هذه االسرتاتيجية من ست خطوات   التفكي ضمن سياق تعليم املواد الدراسية املختلفة

 هي:

 

 (. 80(، ص )3ط )  .( تعليم التفكي )مفاهيم وتطبيقاتجروان،  (1) 
(2) Bayer, Improving thinking skills practical approach, 45 (7), p(19). 
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يقدم املعلم مهارة التفكري املقررة ضمن سياق املوضوع الذي يدرسه ويبدأ بذكر وكتابة اسم   -
هارة كهدف للدرس، مث يعطي كلمات مرادفة هلا يف املعىن ويعرف املهارة بصورة مبسطة امل

 وعملية وينهي تقدميه أبن يستعرض اجملاالت اليت ميكن أن تستخدم املهارة فيها وأمهية تعلمها. 
يستعرض املعلم بشيء من التفصيل اخلطوات الرئيسة اليت تتبع يف تطبيق املهارة والقواعد أو   -

 لومات املفيدة للطالب عند استخدامها.املع
إىل اهلدف والقواعد واألسباب   ايقوم املعلم مبساعدة الطلبة يف تطبيق املهارة خطوة خطوة، مشريً  -

 من املوضوع الذي يدرسه.  وراء كل خطوة ويفضل أن يستخدم املعلم مثااًل 

ملراجعة اخلطوات والقواعد اليت يقوم املعلم إبجراء نقاش مع الطلبة بعد االنتهاء من التطبيق  -
 اتبعت يف تنفيذ املهارة. 

يقوم الطلبة حبل مترين تطبيقي آخر مبساعدة وإشراف املعلم للتأكد من إتقاهنم للمهارة وميكن  -
 أن يعمل الطلبة فرادى أو على شكل جمموعات صغرية. 

هبدف كشف اخلربات الشخصية للطلبة حول كيفية تنفيذهم للمهارة   اعامً  اجيري املعلم نقاشً  -
 وجماالت استخدامها داخل املدرسة وخارجها. 

 الفاعلية الذاتية  - ث
  تنظيم على قدرته حول الفرد معتقدات  إىل اعمومً  SELF-EFFICACY)) الذاتية  الفاعلية تشري 

  جهة من ابألحداث  التحكم وعلى جهة، من املراد اهلدف إلجناز املطلوبة العملية املخططات  وتنفيذ
  ال  ومبادرته، جهد ومستوى دافعيته يف يؤثر الفرد لدى الذات  فاعلية مستوى تقييم أن وكما أخرى.
 اعتقد إذا أنه يعين وهذا وتفاعله، تفكريه أسلوب  على ثريؤ  وكما أهدافه، يعرتض  ما مواجهة يف سيما
 . (1)فعاًل  حتصل األشياء هذه جعل حياول فإنه  املطلوبة األهداف إلجناز القدرة ميتلك  أنه الفرد

لقد مت تناول مفهوم الفاعلية الذاتية من قبل عدد من العلماء، وظهر هذا املفهوم على يد ألربت  
كفاءة أو فاعلية الذات حنو نظرية ُأحادية لتعديل  " نشر مقالة له بعنوان( عندما 1977ابندورا عام )

، وأصبحت الفاعلية الذاتية بؤرة اهتمام الكثري من الدراسات. امتناميً   االسلوك"، ولقي هذا املفهوم دعمً 
 ، وبرز ذلك من خالل ارتباطه مبفهوم الضبط الذايت للسلوك يف1986مث طور ابندورا هذا املفهوم عام  

ومن خالل   .نظريته االجتماعية املعرفية، ومن خالل ما نشره عن "اأُلسس االجتماعية للتفكري والفعل"
 

(1) Bandura, Selfefficacy: The Exercise of Control, 2nd ed, p(26). 
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،  ا قياسيً  اهذه النظرية طور الفكرة اليت تشري إىل أن األفراد ميتلكون معتقدات متكنهم من ممارسة ضبطً 
عياري للسلوكات اليت تصدر عنهم  ألفكارهم ومشاعرهم وأفعاهلم، وهذا الضبط ميثل اإلطار امل  أو معيارايً 

 . (1)من حيث حمتوى، ومستوى هذه السلوكات 
ويشري مفهوم الفاعلية الذاتية إىل اعتقاد الفرد يف إمكاانته الذاتية، وثقته بقدراته، وما ميتلكه   

إليه، أو  من املقومات العقلية املعرفية، واالنفعالية، واحلّسية، مبا ميكنه من حتقيق املستوى الذي يطمح 
 . (2)مما ميتلكه من هذه املقومات  احيقق له التوازن النفسي، انطالقً 

الذاتية يرتبط بتقييمه لقدرته يف حتقيق مستوى معني من   فاعليتهأن إدراك الفرد ل  (3) ويرى ابندورا 
دف  ويؤثر هذا التقييم مبستوى الفاعلية الذاتية، وطبيعة اهل ،اإلجناز، وبقدرته على التحكم ابألحداث 

الذي يسعى إىل حتقيقه، ومبقدار اجلهد الذي سيبذله، ومدى مثابرته يف التصدي للمعيقات اليت تعرتضه، 
 .ب البيئية اليت يواجههاـتكيفه مع املطال وعلى أسلوبه يف التفكري، ومقدار التوتر الذي سيعانيه يف

على أهنا:  د عرفها السيدوهناك العديد من التعريفات اليت تناولت مصطلح الفاعلية الذاتية، فق
توقع واستبصار الفرد لقدراته وإمكاانته ألداء مهمة حمددة وحسن استخدامها يف املواقف احلياتية".  "

عن متطلبات  اأن الفاعلية الذاتية "تعين ثقة الفرد يف قدرته على حتقيق اهلدف بعيدً  (4) ويرى كريتش
 التعزيز".  

 يتعلق فيما فراداأل ثقة هي الذاتية الفاعلية أن (5) وماراي ونورين وموهد ولو وهابينه راهيل ويرى
 اإلجناز  على وقدرهتم مشكالهتم مواجهة يف األفراد جناح ويعتمد املتنوعة، اجملاالت  يف األداء على بقدرهتم
  ف وتوظي  قدراته عن الفرد أفكار هي إمنا  مهارة ليست الذاتية  فالفاعلية كفاءة. من لديهم  ما على بناءً 

 . فعاًل  به  القيام  ميكن ما على القدرة إمنا السلوك حول توقعات  جمرد ليست فهي معينة،  ظروف  يف مهاراته 

 

( 1) Bandura, Social foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, 2nd ed, p(35).  

(2) Pajares, Inviting Selfefficacy Revisited: The Role of Invitations in the Lives of Women with MathematicsRelated 

Careers, 6, p(50). 

( 3) Bandura, Social foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory,2nd , ed. P (48). 

(4) Kirsch, SelfEfficacy and Expectancy:old wine with new labels, 49, p(828). 

(5) Rahil, The relationship between students' selfefficacy and their English language achievement, 21, 63. 
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أن مفهوم الفاعلية الذاتية يشري إىل أحكام الفرد وتوقعاته حول إمكانية أدائه   (1) ويرى ابندورا 
للسلوك الفعال يف مواقف غامضة وغري واضحة، وتنعكس هذه التوقعات على اختيار الفرد لألنشطة  

 اليت سيتضمنها األداء، واجلهود املبذولة، ومواجهة الصعوابت، وإجناز السلوك املطلوب. 
أن الفاعلية الذاتية تشري إىل ثقة الفرد بقدرته على ممارسة األداء يف   (2) ودهنار  كما يرى هالني
 إىل ما ميتلكه من قدرات متكنه من حتقيق النجاح يف أدائه.  اخمتلف اجملاالت، استنادً 

، فتوقع الفرد لفاعليته الذاتية هي احملدد  امعرفيً  اوابلنظر إىل الفاعلية الذاتية، فإهنا متثل وسيطً 
داء السلوك الذي سيقوم به، ومقدار اجلهد الذي سيبذله لتحقيق النجاح، ابإلضافة إىل درجة املثابرة  أل

 . (3)أمام حتقيق أهدافه اواإلصرار اليت سيقدمها يف مواجهة التحدايت اليت قد تقف عائقً 
أن قناعة الفرد بفاعليته الذاتية، واملعتقدات اليت حيملها تؤثر يف   (4) كما يرى ابندورا ووود 

عمليات االنتباه والتفكري لديه، فاألفراد الذين لديهم إحساس قوي بفاعلية الذات يوجهون تركيزهم 
وانتباههم حنو حتليل املشكلة، وحياولون الوصول إىل احللول املناسبة هلا، بينما األفراد الذين لديهم شك 

 فاعليتهم الذاتية، فإهنم يوجهون انتباههم إىل الذات ويغرقوهنا ابهلموم عندما يواجهون مبطالب البيئة  يف
الصعبة، كما أهنم يكثرون من الرتكيز على جوانب الضعف، وال يفكرون إال بفشلهم الذي قد يؤدي 

د التوتر والقلق، وحيد من أداء بدوره إىل نتائج غري سارة. وابلتايل فإن هذا النوع من التفكري السليب، يول
الفرد الفعال، وذلك من خالل حتويل االنتباه والرتكيز على إاثرة القلق حول العجز الذايت واحتمالية  

 الفشل.
 أن أبعاد الفاعلية الذاتية تتمثل مبا يلي:  (5) يرى ابندوراو  

ه، ويتضح ذلك عندما لصعوبة املوقف وطبيعت ا: إن مقدار الفاعلية يتغري تبعً مقدار الفاعلية
 ملستوى الصعوبة، واالختالف بني األفراد يف توقعات الفاعلية. اتكون املهمات مرتبة وفقً 

هي انتقال توقعات الفاعلية من موقف معني إىل مواقف أخرى مشاهبة، وختتلف  العمومية: 
هذه التوقعات ابختالف القدرات السلوكية واملعرفية والوجدانية اليت ميتلكها كل فرد، ودرجة التشابه بني  

 

(1) Bandura, Selfefficacy: The Exercise of Control, 2nd ed., p(63). 

(2) Hallian, The Effect of Contracted grades on SelfEfficacy and motivation in teacher. 36(1), 78. 

( 3) Benz, Teaching efficacy: developmental relationships in education, 85 (5), p(278). 

(4) Bandura, Effect of perceived on self regulation of complex decision making, 65 (5), p(806). 

(5) Bandura, Selfefficacy: The exercise of control. 2nd ed., p(61).  
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املوجه،  األنشطة، والطرق اليت يُعد الفرد هبا إمكانياته، ابإلضافة إىل خصائص الفرد املتعلقة ابلسلوك 
 والتفسريات اليت تصف املوقف.  

إن خربة الفرد ومدى مالءمتها وانسجامها للموقف حتدد ما ميتلكه من قوى، فالفرد  القوى:
الذي ميتلك توقعات عالية ميكنه االجتهاد واإلصرار واملثابرة يف العمل، وبذل أقصى جهد يف مواجهة  

لذاتية متكن الفرد من اختيار األنشطة اليت ستؤدي إىل املواقف الصعبة، كما أن الشعور بقوة الفاعلية ا
 جناحه وتفوقه وحتقيق أهدافه.  
على إجناز مهمة   االفاعلية الذاتية حتدد فيما إذا كان الفرد قادرً  أن (1)ويرى كروجيري وديكسون

ذه املهمة، كما  ما، أو امتالك القدرة على إجنازها، وابلتايل فإهنا تؤثر على قرار الفرد املتعلق ابلقيام هب
 أن هلا أثر يف سلوك املبادرة واملثابرة واإلصرار لدى الفرد يف مواقف اإلجناز والتحصيل.

إن الفرد الذي ميتلك القدرة على التحكم وضبط سلوكه وأفكاره ومشاعره يصبح أكثر قدرة 
األمر الذي   على التعامل مع ضغوط احلياة ومعاجلتها، وتكوين عالقات سليمة وصحيحة مع اآلخرين،

يبعد الفرد عن امتالك املعتقدات السلبية املقرتنة حباالت القلق والتوتر واالكتئاب، وابلتايل فإن وجود  
املعتقدات السلبية يؤدي بدوره إىل إجياد سلوك غري فعال، مما يؤدي إىل ضعف الدافعية واإلجناز لدى  

 .(2)الفرد
  التجربة،  خالل من الزمن عرب أتيت وإمنا  وراثية   مسة ليست الذاتية  الفاعلية أن (3) ابندورا  يشري وكما

  مناذج  خالل من تتطور فهي حياته،  طوال الفرد مع وتستمر الطفولة منذ املعتقدات  هذه تتطور  حيث
 املستقبل. يف  توظيفها على للعمل املاضي يف الفرد هبا  مير اليت التجربة

  حيث  .(4)والسلوك  الشخصية  والسمات   البيئة   بني  ما  الوثيقة  للعالقة  تيجةن  الذاتية  الفاعلية  وتتطور
  الذاتية   ابلفاعلية  اخلاّصة  املشاعر  تدعيم  على  تعمل  رئيسية  عّدة  مصادر  على  (BANDURA)  ابندورا   يؤّكد
 ادورً  تلعب اليت املصادر أهمّ  من الوالدان يُعدُّ  حيث واألصدقاء.  واملدّرسون الوالدان وهم األفراد، لدى
  الفرد،  هبا  جنح  اليت األهداف ترتيب خالل من وذلك  الطفولة،  مرحلة يف  الذاتية الفاعلية تنمية  يف اكبريً 
 اخلربات  معرفة آخر مبعىن أو  واضحة، بصورة اآلخرين بني وحتقيقها إحرازها مت اليت األهداف أفضل وإبراز

 
(1) Krueger, perceived selfefficacy and perception of opportunity and threat, 72, 1237. 

(2) Maddux, Selfefficacy and adjustment: Basic principles and issues. In J. E. Maddux (Ed.), Self efficacy, 

adaptation and adjustment: Theory, research and application., p(43). 

(3) Bandura, Selfefficacy: The exercise of control., 2nd ed. P (58).  

(4) Pajares, Selfefficacy beliefs in academic setting, 66, 565.  
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 من  الفرد  تدعيم  يف  واستخدامها  اخلربات،  هذه  من  فعاًل   إجنازها  مت   اليت  املالئمة   النماذج   عرض  مث  الناجحة،
 للفرد الذاتية  الفاعلية مستوى من ترفع  اليت القدرات  تقوي  حىت والتشجيع الّلفظي اإلقناع  خالل

()8,199 SCHULTZ & (SCHULTZ
1). 

  الفاعلية  أن (2) وترافرز وكارتشوبل اليوت  عند  جاء ما حبسب (BANDURA) ابندورا يشري وكما
 وهي:  مصادر أربعة  خالل من الفرد لدى  تتطور  الذاتية
ويعتمد هذا املصدر على اخلربات اليت يعيشها الفرد،   (MASTERY EXPERIENCE):  السيطرة  خربة -1

. ويعتقد الشخص ذو فالنجاح عادة يرفع الفاعلية الذاتية، واإلخفاق املتكرر يعمل على خفضها
الفاعلية العالية أنه قادر على إجناز السلوك ولديه الرغبة يف متابعة النشاط ابلرغم من الصعوابت 

 اليت تواجهه. 
 وهم  اآلخرين كرؤية اخلربة اكتساب  هبا ويقصد (VICARIOUS EXPERIENCE): البديلة اخلربات  -2

 االجتماعية(.  )النماذج بنجاح األنشطة يؤدون

أي احلديث الذي يتعلق خبربات معينة لآلخرين،  (VERBAL PERSUASION): اللفظي اإلقناع -3
  عن طريق اآلخرين وهو ما قد  اواالقتناع هبا من قبل الفرد، وكذلك املعلومات اليت أتيت الفرد لفظيً 

 من الرتغيب يف األداء أو العمل ويؤثر على سلوك الشخص أثناء حماولته ألداء املهمة.   ا يكسبه نوعً 

: حيث أن القلق واإلجهاد يؤثران على فاعلية الذات (EMOTIONAL STATE)االستثارة االنفعالية   -4
ء وحتسني الفاعلية ويقودان إىل ضعف األداء، بينما االستثارة االنفعالية املتوسطة تعمل على رفع األدا

 الذاتية. 

فاملستوى العايل للفاعلية الذاتية يتعلق ابملستوى العايل للدافعية والقدرة على حتقيق األهداف 
يف التكيف النفسي ألهنا   اكبريً   ا. وتلعب الفاعلية الذاتية دورً (3)واملثابرة يف الوصول إىل تلك األهداف

ومواجهة حتدايت احلياة مما يرتتب على ذلك الشعور ابلرضا  ُتشعر الفرد ابلسيطرة على السلوك والبيئة 
 . (4)والسعادة

 
(1) Schultz, Theories of Personality. Wadsworth Publishing. 

(2) Elliot, Educational Psychology: Effective Teaching Effective Learning, 1nd ed. (P66).  

(3) Bandura, Selfefficacy: The exercise of control, 2nd ed. P 78.  

(4) Maddux (Ed.), Self efcacy, adaptation and adjustment: Theory, research and application, (3767). 
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أن اخنفاض الفاعلية الذاتية لدى األفراد يساهم يف إصابة األفراد   (1) وابملقابل يشري ابندورا
ابإلكتئاب ألن الشخص املكتئب عادًة ما يعتقد أن قدرته أقل من قدرة اآلخرين يف مواجهة حتدايت 
احلياة، وكذلك تؤثر الفاعلية الذاتية املنخفضة على اجلهاز املناعي، فاعتقاد الفرد ابنعدام السيطرة على 

 لب البيئية يساهم يف زايدة القابلية لإلصابة ابملرض.املطا
يف مجيع جوانب الشخصية  ا مهمً  اعلى ما تقدم، فإن الفاعلية الذاتية تلعب دورً  اواعتمادً 

اإلنسانية ملا هلا من أثر يف توجيه الفكر والسلوك. ويُعد اجلانب األكادميي من اجلوانب اليت تؤثر به  
 ي توضيح ملفهوم الفاعلية الذاتية األكادميية  الفاعلية الذاتية، وفيما يل 

 الفاعلية الذاتية االكادميية  - ج
الفاعلية الذاتية األكادميية أهنا: اعتقاد الفرد وثقته ابلقدرة على إجناز وتنفيذ   (2) يُعرف ابندورا 

ويعرفها  .(3)حول قدراهتم ا إجيابيً  ااملهام األكادميية. وتُعد العملية اليت يطور من خالهلا الطالب اجتاهً 
أهنا: األحكام الشخصية على قدرات الطالب لتنظيم وتنفيذ املناهج التعليمية لتحقيق مستوى   (4)زمرمان

 عاٍل من اإلجناز األكادميي.
إىل أن الفاعلية الذاتية األكادميية تساهم ابلقدرة على التكيف يف اجلانب  (5) ويشري ابندورا 

مع الصعوابت. إال أن األفراد الذين لديهم شعور    األكادميي والتفاؤل اإلجيايب واإلجناز واملرونة يف التعامل
منخفض ابلفاعلية الذاتية األكادميية تكون تطلعاهتم منخفضة وضعف االلتزام بتحقيق األهداف 

إىل أمهية الفاعلية الذاتية يف اجلانب األكاميي، حيث أهنا   (6)املطلوبة. وكما أشار هاريس وميلر ومريسر
شطته ومهامه التعليمية، كما أهنا تؤثر ابستمرارية اجلهد واملثابرة للوصول إىل  تؤثر على اختيار املتعلم ألن

األهداف اليت يسعى الطالب لتحقيقها، فاألفراد الذين ميتلكون فعالية منخفضة للذات ال يواجهون  
لفاعلية  بني ا  اوثيقً   اإىل أن هناك ارتباطً   (7)املواقف الصعبة ويتجنبون الفشل. ويشري تشيمرز وهو وغراسيا

 

(1) Bandura, Selfefficacy: The exercise of control. 2nd ed. P (69).  

(2) Bandura, perceived Selfefficacy in Cognitive Development and Functioning. 28 (2), p(120). 
(3) Hassanzadeh, Studying test anxiety and its relationship with selfefficacy, metacognitive beliefs and some 

effective predictable variables., 30(4), p(517. 

(4) Zimmerman, SelfEfficacy: An Essential Motive to Learn, 25 (1), p(86). 

(5) Bandura, perceived Selfefficacy in Cognitive Development and Functioning. 28 (2), p(122). 

(6) Harrise, Developing selfRegulated Learners the Role of Private Speech and SelfInstruction, 25 (1), p(37). 

(7) Chemers, Academic SelfEfficacy and First Year College Student Performance and Adjustment. 93(1), (59). 
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الذاتية األكادميية واألداء األكادميي بشكل مباشر أو غري مباشر، فهي تؤثر على توقعات الطلبة جتاه 
 قدرهتم على التعامل مع الضغوط واملتطلبات األكادميية. 

أن األفراد ذوي الكفاءة العالية يعتقدون أن لديهم القدرة على إجناز املهمات   (1)ويؤكد شنك 
ح، بينما مييل األفراد ذوو الكفاءة املنخفضة إىل االستسالم بسهولة والشعور ابلكسل. املقدمة هلم بنجا 
( طالب ملعرفة العالقة بني 220دراسة على ) (2)ن وميلر وكراوسن ودوك وأكي  حيث أجرى غري

الفاعلية الذاتية األكادميية والتحصيل الدراسي، فدلت النتائج على وجود عالقة اجيابية مباشرة بينهما،  
 وكذلك وجود دور هام للفاعلية الذاتية األكادميية يف التعلم الناجح. 

م ويثابرون مدة أطول، وعندما حتدث وكذلك فإن ذوي الفاعلية الذاتية العالية يستثمرون جهوده
النكسات يتعافون بسرعة أكرب، وحيافظون على مواصلة جهودهم حنو األهداف، وميتلكون القدرة على 

 .(3) االختيار على عكس منخفضي الفاعلية الذاتية
ANDURA ET AL(B(1996,.وأجرى ابندورا وزمالؤه  

 ادراسة حول معرفة أكثر العوامل أتثريً  (4)
ابلتحصيل الدراسي لدى جمموعة من األطفال كان من بني هذه العوامل تطلعات الوالدين األكادميية 
وبعض املشكالت السلوكية ابإلضافة إىل الفاعلية الذاتية، تبني من خالل النتائج أن الفاعلية الذاتية  

 يف التحصيل األكادميي. ااألكادميية والطموح من أكثر املتغريات أتثريً 
على الفاعلية الذاتية   (BANDURA)طبق مصادر الفاعلية الذاتية األربعة اليت ذكرها ابندورا وتن 

األكادميية عند الطالب، ومبا يتعلق خبربات السيطرة فإن الطالب عندما خُيرب معىن النجاح والشعور 
خيص اخلربات   ابإلجناز األكادميي فإن ذلك يؤدي إىل اإلحساس ابلفاعلية الذاتية األكادميية، وفيما 

حياول الطالب حل   البديلة فإن الطالب من خالل مالحظته لنشاطات زمالئه حياول تقليدهم، فمثاًل 
مسألة صعبة عندما يالحظ زميله وهو يقوم حبلها. وابلنسبة لإلقناع اللفظي حيث ميكِّن هذا املصدر 

جههم، وكذلك بتكوين الطالب من تكوين معتقدات إجيابية حول التغلب على الصعوابت اليت توا
أفكار إجيابية تعمل على حتسني مستواهم األكادميي. أما املصدر األخري، وهو االستثارة االنفعالية فتعترب 

على صعوبة املهمة،    ما يعترب البكاء دلياًل   الشعور الطالب ابلفاعلية الذاتية األكادميية وغالبً   اهامً   امصدرً 
 

(1) Schunk, SelfEfficacy for reading and writing: influence of modeling, goal setting, and selfevaluation, 19, 161. 

(2) Greene, predicting high school students, cognitive engagement and achievement: Contribuions of classroom 

perceptions and motivation, 29, p(465). 
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عة تضعف األداء، حيث أن القلق يؤدي إىل األحكام السلبية حول إال أن االستشارة االنفعالية املرتف
)Hassanzadeh (2012 ,.القدرة على إكمال املهام 

(1) . 
ومن هنا فإن مصدر االستثارة االنفعالية يشري إىل وجود عالقة بني القلق والفاعلية الذاتية   

من جوانب االستثارة االنفعالية ويكون له دور يف التأثري على  ا األكادميية، وقلق االختبار ميثل جانبً 
 الفاعلية الذاتية األكادميية. 

أهنا اعتقاد الفرد مبدى قدرته على تنفيذ سلوك  (2) أما الفاعلية الذاتية األكادميية فيعرفها ابندورا
ملهام األكادميية للوصول أبهنا "اعتقادات الفرد املدركة لقدرته على أداء ا اأكادميي حمدد. وتعرف أيضً 

للمستوى املطلوب يف مواضيع أكادميية حمددة، وأهنا حكم الناس على قدرهتم وكفاءهتم يف تنظيم وتنفيذ 
أنواع حمددة من املهام، وهي العنصر أو املكون الذي من خالله يتوقف الداء الذهين للفرد على مدى 

 . (3) تطور، ومنو مهاراته املعرفية وفاعليته الذاتية"
أن الفاعلية الذاتية األكادميية هي "ثقة الطالب يف قدرته على اجناز مهمات   (4) وأشار زميرمان

الفاعلية الذاتية األكادميية أبهنا إدراك الطلبة   ( 5) أكادميية خمتلفة وبنجاح". وعرف دونكان ومكوي
يرتبط مبواقف احلياة   لقدرهتم على التحصيل، وممارسة السلوك الفعال ابجلهد واملثابرة إلجناز كل ما

 الدراسية. 
أن األفراد الذين لديهم فاعلية ذاتية أكادميية مرتفعة أكثر قدرة على   (6) ويرى ابيرد وسكوت 

أن الفراد   (7) مواصلة حتقيق اهدافهم التعليمية من ذوي الفاعلية األكادميية املنخفضة. ويضيف شنك 
ن العمل لفرتات طويلة ولديهم القدرة على أداء  الذين لديهم فاعلية ذاتية أكادميية مرتفعة يستطيعو 

املهمات والواجبات إبتقان وجناح، بينما مييل منخفضوا الفاعلية الذاتية األكادميية اىل االنسحاب وجتنب 
املهمات وال يتقنون اجناز املهام. ويعد األفراد مرتفعو الفاعلية الذاتية األكادميية ذوي طموح مرتفع، 

 
(1) Hassanzadeh, Outcomes of cochlear implantation in deaf children of deaf parents: comparative study, 126, p 

(990). 

(2) Bandura, perceived Selfefficacy in Cognitive Development and Functioning. 28 (2), p(122). 

(3) Bandura, Selfefficacy: The Exercise of Control. 2nd ed. P (96). 

(4) Zimmerman, SelfEfficacy: An Essential Motive to Learn. 25(1), p(84). 

(5) Duncan, Black adolescent racial identity and academic selfefficacy, 58(1), 38. 

(6) Baird, Congnitive selfregulation in youth with and learning disability: Academic selfefficacy, theories of 

intelligence, learning vs. performance goal preferences, and effort attribution, 28(7), p(885). 

(7) Schunk, SelfEfficacy for reading and writing: influence of modeling, goal setting, and selfevaluation, 19, 

p(163). 
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اجهة الصعاب واحتدايت، على عكس االفراد منخفضي الفاعلية الذاتية، إذ تكون  وأكثر قدرة على مو 
 .(1)يف حتقيق أهدافهم اطموحاهتم ضعيفة، ويكونون أقل التزاما وإصرارً 

اسرتاتيجيات ملساعدة الطلبة يف حتسني الفاعلية الذاتية األكادميية: أن يكون   (2)ويقرتح برويف
دور املعلم كمصدر للمعرفة وليس دور القاضي على الطالب، أن يركز املعلم على عمليات التعلم أكثر 
ة من الرتكيز على النتائج، أن حياول املعلم حتفيز اجلهود من االجناز من خالل اسرتاتيجيات الدافعي

من الدوافع اخلارجية، أن يتعامل املعلم مع أخطاء الطلبة وكاهنا أمر طبيعي   الذاتية يف املقام األول بداًل 
 من التعامل معها كدليل على الفشل. ومفيد، وكجزء من عملية التعلم بداًل 

 أبعاد الفاعلية الذاتية األكادميية -1

 إىل أن هناك ثالثة أبعاد لتوقعات الفاعلية الذاتية األكادميية وهي:  (3) أشار ابندورا 
أن قدر الفاعلية لدى األفراد خيتلف بفعل عوامل عديدة أمهها:   (4) يرى الزايت قدر الفاعلية:  -1

مستوى االبداع أو املهارة، ومدى حتمل االجهاد، ومستوى الدقة واإلنتاجية، ومدى حتمل 
لطبيعة وصعوبة املوقف، كما يتضح قدر   الية الذاتية خيتلف تبعً الضغوط. كما أن قدر الفاع

للصعوبة واالختالفات بني األفراد يف  االفاعلية بشكل أكرب عندما تكون املهام مرتبطة وفقً 
توقعات الفاعلية، وميكن حتديد املهام البسيطة املتشاهبة ومتوسطة الصعوبة، ولكنها حتتاج إىل 

 . (5) امستوى أداء عاٍل يف معظمه
وهي انتقال الفاعلية الذاتية من موقف إىل مواقف مشاهبة، فالفرد ميكنه النجاح يف أداء  العمومية:   -2

وتتباين درجة العمومية ما بني الالحمدودية،    .(6) مهام مقارنة بنجاحه يف أداء أعمال ومهام مشاهبة
تقتصر على جمال أو نشاط أو مهام واليت تعرب عن أعلى درجات العمومية واحملدودية احلادية اليت  

 . (7)حمددة

 

(1) Bassi, Academic selfefficacy beliefs and quality of experience in learning. 36 (1), p(306). 

(2) Brophy, Failure Syndrome students. ERIC Digest. Champaign: Eric Clearing house on Elementary and Early 

childhood Education, University of Illinois, (ED 419625). 

(3) Bandura, Social Foundation of Thought and action Asocial Cognitive Theory, 2nd ed, p(43). 

 (. 77ص ) د. ط، ، "مدخل ومناذج ونظرايت"  2النفس املعريف ج علم الزايت،  (4) 
(5) Bandura, Selfefficacy: The Exercise of Control, 2nd ed., p(38). 

 مرجع سابق.  (6) 
 (. 93، ص )"مدخل ومناذج ونظرايت"  2علم النفس املعريف ج الزايت،  (7) 
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إن القوة تتحدد يف ضوء خربة الفرد ومدى مالءمتها للموقف. ان الفرد الذي  القوة أو الشدة:  -3
ميتلك توقعات مرتفعة ميكنه املثابرة يف العمل، وبذل جهد أكثر يف مواجهة اخلربات الشاقة، مما  

أن بعد القوة يتدرج ما بني قوي  (2)ويشري الزايت  .(1)النجاحيؤدي إىل اختيار أنشطة تؤدي إىل 
 . اإىل ضعيف جدً  اجدً 

 مصادر الفاعلية الذاتية األكادميية -2
هناك العديد من املصادر اليت تسهم يف تطور الفاعلية الذاتية األكادميية لدى الطلبة، ومن أبرز   

 هذه املصادر ما يلي: 
 االجنازات األدائية 

على  ا املصدر األكثر أمهية يف الفاعلية الذاتية األكادميية لدى الفرد، ألنه يعتمد أساسً ويعد  
اخلربات اليت ميتلكها الفرد، فالنجاح عادة يرفع توقعات الفاعلية بينما الفشل املتكرر خيفضها، واملظاهر 

ن خالل النمذجة املشرتكة  السلبية للفاعلية ترتبط ابلفشل، ان اإلجنازات الدائية ميكن نقلها بعدة طرق م
. ويتطلب اإلحساس ابلفاعلية القوية  (3) حيث تعمل على تعزيز اإلحساس ابلفاعلية الذاتية لدى الفرد

 . (4) خربة يف التغلب على العقبات من خالل بذل ااجلهد واملثابرة املستمرة املتواصلة
 اخلربات البديلة 

 ميكن أن حيصل عليها الفرد، فرؤية أداء اآلخرين ويشري هذا املصدر إىل اخلربات غري املباشرة اليت 
لألنشطة واملهام الصعبة ميكن أن تنتج توقعات مرتفعة مع املالحظة اجليدة او املركزة والرغبة يف التحسن 
واملثابرة مع اجلهود، ويطلق على هذا املصدر "التعلم ابلنموذج ومالحظة اآلخرين" فاألفراد الذين 

 . (5) ميكنهم استخدام هذه املالحظات لتقدير فعاليتهم اخلاصةيالحظون مناذج انجحة 
 اإلقناع اللفظي 

 

(1) Bandura, Selfefficacy toward a unifying theory of behavioral change. 84, p(193) . 

 (. 73ص ) د. ط،  ، "مدخل ومناذج ونظرايت"  2علم النفس املعريف ج الزايت،  (2) 
(3) Bandura, Selfefficacy toward a unifying theory of behavioral change. 84, p(195) . 

(4) Mitchel, Selfefficacy: a theoretical analysis of its determents and malleability, 17, p(190). 

(5) Bandura, Selfefficacy: mechanism in human agency, 37(2), p(128). 
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ويعىن احلديث الذي يتعلق خبربات معينة لآلخرين واإلقناع هبا من قبل الفرد أو معلومات أتيت  
من الرتغيب يف الداءأو الفعل، ويؤثر على سلوك   ا عن طريق اآلخرين مما قد يكسبه نوعً  اللفرد لفظيً 

 . (1) الشخص أثناء حماوالته ألداء املهمة
 احلالة النفسية والفسيولوجية 
ومتثل املصدر األخري للحكم على فعالية الذات، وتشري إىل العوامل الداخلية اليت حتدد للفرد ما  

العتبار بعض العوامل األخرى مثل القدرة إذا كان يستطيع حتقيق أهدافه أم ال، وذلك مع األخذ يف ا
املدركة للنموذج، والذات، وصعوبة املهمة، واجملهود الذي حيتاجه الفرد، واملساعدات اليت ميكن أن 

 . (2) حيتاجها لألداء

 

(1) Bandura, Selfefficacy toward a unifying theory of behavioral change, 84, p(196 ). 

(2) Bandura, Selfefficacy toward a unifying theory of behavioral change. 84, p(198) . 
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 أمهية الفاعلية الذاتية األكادميية -3
أن أمهية الفاعلية الذاتية األكادميية تنبع من أتثريها يف مظاهر متعددة من سلوك   (1) يرى ابندورا  

 الفرد وتتضمن ابلتحديد: 
حيث خيتار الفرد النشاطات واملهمات األكادميية اليت يعتقد  choice of activites : اختيار النشاطات

 ا. أبنه سوف ينجح فيها، ويتجنب تلك اليت يعتقد أنه سوف يفشل يف حله
فاألفراد ذوو اإلحساس املرتفع ابلفاعلية الذاتية األكادميية  :  Learning and Achievement  التعلم واإلجناز 

مييلون إىل التعلم واإلجناز أكثر من نظرائهم ذوي اإلحساس املنخفض ابلفاعلية الذاتية  
 األكادميية.

األفراد ذوو اإلحساس املرتفع ابلفاعلية الذاتية  مييل : Effort and persistence املبذول واإلصرار اجلهد 
عندما  ااألكادميية إىل بذل جهد كبري يف حماولتهم إلجناز املهمات األكادميية وهم كذلك أكثر إصرارً 

يواجهون عقبات تعيق جناحهم أما األفراد ذوو اإلحساس املنخفض ابلفاعلية الذاتية األكادميية، فسوف 
 فون بسرعة عن االستمرار ابلعمل عندما يواجهون عقبات تعيق إجناز املهمات. أقل ويتوق  ايبذلون جهودً 

 مهارة اختاذ القرار  - ح
من الطاقة  اكبريً   اتعد مهارة اختاذ القرار مسألة مهمة يف حياة األفراد واجلماعات وتتطلب قدرً 
، ورمبا ال توجد  ااالنفعالية والفكرية، ويرى بعض العلماء أن عملية اختاذ القرار من املسائل املهمة جدً 

وظيفة إنسانية تتطلب هذا القدر من الطاقة الفكرية واالنفعالية مثلما تتطلب عملية اختاذ القرار، إذ  
ها سواء كانت القرارات املتخذة روتينية أم  إهنا عملية ليست عشوائية، وإمنا هلا أهداف تسعى لتحقيق

  ا وجهدً  ا مصريية فال بد من اختاذ القرار من أجل حل املشكلة اليت يواجهها الفرد واليت تستغرق منه وقتً 
 . (2)املحوظً  فكرايً 

مهارة اختاذ القرار أبهنا مهارة تفاعلية بني البدائل املرشحة حلل املشكلة وما  (3)وعرف هوجكنسون
 ختارين الذين يقومون بعملية االختيار وترشيح أهم البدائل على األخرى.بني امل

 

(1) Bandura, Exercise of human Agency Through Colletive Efficacy, 9, p(76). 

 (.64ص ) د. ط،. رسالة ماجستير غير منشورة(، دراسة تجريبية لبعض المتغيرات المؤثرة في اتخاذ القرارالعبيدي،  (2)

(3) Hodgkinson, The Interface of Cognitive and Industrial, Work and Organizational Psychology, 76 (1), p (1). 
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إىل أن اختاذ القرار يعتمد على تشخيص املوقف والبحث عن األساليب   (1) وأشار الستني وستوارز
وتنقيح البدائل وإظهار البدائل ذات األمهية واألولوية، وفصلها عن البدائل اهلامشية اليت ال تستند إىل  

 ات وأدلة كافية وأن االحنياز يف تقييم وتنقيح البدائل يرجع بدرجة كبرية إىل األعراف والتقاليد. معلوم
أهنا مهارة اختيار حل معني من بني حلني أو أكثر من احللول املتاحة ومن    (2)ويعرفها إيسينك وكيين

كثري من األحيان على   شخصية وتعتمد يف اما تتضمن أبعادً  ا أجل حتقيق اهلدف املرجو، كما أهنا غالبً 
معلومات غامضة ومشكوك فيها، األمر الذي يدفع األفراد للتعامل مع االحتماالت والبدائل، وذلك 

 خبالف املعلومات املؤكدة.
يف ضوء التعريفات السابقة ملهارة اختاذ القرار يلحظ أهنا تركز على مبدأ اختيار بديل معني من بني 

و مسألة تنتظر احلل املناسب. وأن لدى صانع ومتخذ القرار بدائل  عدة بدائل ملواجهة موقف معني أ
متعددة وأن اختياره يتضمن مقارنة هذه البدائل وتقييم نتائجها احملتملة وترتيبها وفق أمهيتها وأولويتها.  
كذلك اختاذ القرار عملية متتاز ابلوعي والعمق والتنظيم وتتكون من مراحل عديدة متعاقبة مثل: البحث  

 لتخطيط واالختيار والتنفيذ واملتابعة. وا
إن مهارة اختاذ القرار مهارة ليست عشوائية، بل إهنا تسري خبطوات ومراحل منظمة متتابعة وهلا دور  

 مراحل عملية اختاذ القرار ابآليت: (3) مهم يف حياة األفراد، وحيدد جروان
الدخول يف عملية اختاذ القرارات  يدفع الفرد حنو ااحلادث املنبه: قد يقع حادث ما ميثل حافزً  -

يف مدى    اوقد يكون هذا املنبه هو وجود فجوة يف األداء، وجند أن األفراد متخذي القرارات خيتلفون متامً 
 استجابتهم للحادث املنبه. 

،  اتعريف املشكلة: إن الوظيفة يف اختاذ القرارات هي الوصول إىل املشكلة احلقيقية وحتديدها متامً  -
 ظروف حل املشكلة ومواجهتها والتفكري يف أهداف ذلك احلل. مث حتديد

حتليل املشكلة: يتم حتليل املشكلة من خالل جتزئتها إىل عناصرها األولية والوصول إىل احلقائق،   -
ومن األمهية مبكان تقسيم املشكلة بغرض معرفة من الذي ينبغي أن يتخذ القرار، ومن الذي ينبغي  

 قرار، ومن الذي جيب إبالغه القرار املتخذ. استشارته عند اختاذ ال

 
(1) Elstein, Clinical Problem Solving and Diagnostic Decision Making: Selective Review Review of the Cognitive 

Literature., 324, p(729). 

(2) Eysenck, Cognitive Psychology A Student Hand Book. 2nd ed. P (22). 

 (.62(، ص )3ط ) تعليم التفكير )مفاهيم وتطبيقات.جروان،  (3)
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حتديد احللول البديلة: ال توجد قاعدة اثبتة لوضع عدد من احللول البديلة وإال كان هناك خطر   -
  ومنيل عادًة إىل أن نرى بدياًل  ا الوقوع يف اختيار البدائل وهو ما يدل على أن تصوراتنا حمدودة جدً 

 ونعتربه األفضل. اواحدً 
تقييم البدائل واالختيار: ميكن طرح عدة حلول بديلة للمشكلة ومن تلك احللول املمكنة ميكن  -

 استبعاد بعض البدائل. 
التخطيط الطارئ والتنفيذ: قد ينفذ الفرد خطته وقد يناقش القرار مع رؤسائه وهذا التصرف  -

 ذلك فقد ينشغل خبطة طارئة أو عارضة.  يقدم له معلومات تساعده يف اختاذ القرار، ومع كل
التوصل إىل أفضل احللول: ميكن للفرد أن حيدد أفضل احللول إذا قام جبهد مناسب هلذا القرار،  -

ألن الفرد عادة ما يكون أمامه عدة بدائل لالختيار واليت ميكن لكل منها أن حتل املشكلة بطريقة ما،  
 مييز بينها وخيتار أفضلها.ومن خالل تعدد حلول املشكلة فإن الفرد 

واملتأمل يف مراحل اختاذ القرار يالحظ وجود تشابه كبري بني مراحل اختاذ القرار وخطوات حل 
املشكلة واليت تتضمن: اإلحساس ابملشكلة وحتديدها والبحث عن احللول واختيار أحد احللول والتعميم، 

واختاذ القرار حيث أن حل املشكالت  بني كل من حل املشكالت  اأن هناك اختالفً  (1) وترى رزق
تتطلب البحث عن املشكالت ومجع املعلومات عنها، يف حني يتضمن اختاذ القرار ما حول عدد من 
املشكالت اليت قد تصادف متخذ القرار قبل التوصل إىل قرار هنائي. كما أن عملية اختاذ القرار أكثر  

 . (2)مرونة من اسرتاتيجية حل املشكالت 
حث أن هناك اختالف بني عملية اختاذ القرار وحل املشكالت، فعلى الرغم من تشابه ويرى البا

–  ااخلطوات بينهما إال أن اختاذ القرار  قد ال حيقق ابلضرورة حال للمشكلة، فقد يكون القرار صائبً 
 وقد يكون العكس. -أي حل املشكلة

األولوايت والذي يعين قدرة على أمهية تنمية تفكري  (3) (De Bono, 1994وقد ركز دي بونو )
الفرد على حتديد األفكار واألهداف والنتائج والبدائل األكثر أمهية، ملا له من أتثري كبري يف تنمية القدرة  

على توليد عدة بدائل حول موقف معني أو مشكلة ما، إال    اعلى اختاذ القرارات، فالفرد قد يكون قادرً 

 

. رسـالة ماجسـتري غري فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارة اختاذ القرار لدى عينة من ط )لبة الصـف األول الثانويرزق هللا،    (1)
 (.94ص ) د. ط،منشورة(، 

(2) Jarolimek, Readings for Social Studies in Elementary Education. 2nd ed. P (36). 

(3) Bono, Teach your children how to think , London; Penguin Books. 
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األكثر أمهية مقارنة مع البدائل األخرى األمر الذي يؤدي إىل أنه ال يستطيع حتديد البديل األويل و 
 قرارات خطأ.

وملا كانت عملية اختاذ القرار عملية عقلية واعية ومركبة يتم خالهلا اختيار البدائل هبدف الوصول  
إىل حل ملشكلة ما، فإن تلك العملية حتتاج إىل أنواع خمتلفة من التفكري، واليت يعمل برانمج كورت  

ى تنميتها مجيعها وخاصة من خالل جزئه األول )توسعة جمال اإلدراك( وهي كما يشري إليها:  عل 
 كما يلي:   (3) ، وجروان(2) ، ومحودة(1) صاحل
: ويقصد به ذلك التفكري املنظم الذي ميكن أن يستخدمه Scientific Thinkingالتفكري العلمي   -

ميارسه يف أعماله املهنية املعتادة، أو يف عالقاته مع  الفرد يف حياته اليومية أو يف أي نشاط يبذله أو 
، وأن يبىن على جمموعة من املبادئ اليت  االعامل احمليط به، وكل ما يشرتط يف هذا النمط أن يكون منظمً 

؛ واملتأمل يف دروس برانمج كورت جيد أمثلة اواعيً  ايطبقها الفرد يف كل حلظة دون أن يشعر به شعورً 
هذا النمط من التفكري، فمهارة معاجلة األفكار وفحص ومتحيص النقاط اإلجيابية   واضحة على تفعيل

من احلدية يف القبول والرفض واعتبار مجيع العوامل من القواعد األساسية   والسلبية واملثرية لالهتمام بداًل 
 يف هذا الربانمج وهي عوامل رئيسة يف عملية اختاذ القرار.

: وهو التفكري الذي ميارسه الفرد عند حماولة معرفة األسباب Logical Thinkingالتفكري املنطقي   -
والعلل اليت تكمن وراء األشياء، وهو أكثر من جمرد حتديد األسباب أو النتائج، إنه يعين احلصول على  

لى التعامل مع النتائج  أدلة تؤيد أو تثبت وجهة النظر أو تنفيها. وهبذا فإن دروس برانمج كورت تركز ع
املنطقية إباثرة االنتباه للمستقبل والنظر إىل العواقب الفورية والقصرية املدى واملتوسطة املدى والبعيدة  

 املدى لكل حدث وخطة وقرار واكتشاف. 
: عملية تقوميية يتمثل فيها اجلانب احلاسم واخلتامي يف عملية Critical Thinkingالتفكري الناقد   -

 وهي هبذا خامتة لعمليات الذاكرة والفهم واالستنتاج، واملتأمل يف دروس كورت جيدها تنمي  التفكري
هذا النوع من التفكري حيث التعامل واملواجهة الواضحة للبدائل واالحتماالت واخليارات، فيتعلم الطالب 

 

واجلامعية(. االرتقاء يف املســــتوى الدراســــي وأثره على منو قدرات التفكي الناقد لدى ط )الب املرحلتني الثانوية  صـــــاحل،    (1)
 (.361-299(، ص )25) جملة كلية الرتبية جبامعة املنصورة، عدد

ــيمحودة،    (2) ــتوى الدراســـــ ــص األكادميي، واملســـــ (. رســــــــــالة أمناط تفكي ط )لبة اجلامعة األردنية وعالقتها ابجلنس والتخصـــــ
 (.73ص ) د. ط،ماجستري غري منشورة(، 

 (.89(، ص )3ط ) وتطبيقات.تعليم التفكي )مفاهيم جروان،  (3)
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تفسريات واضحة، وذلك من اللجوء إىل ردود أفعال انفعالية مرتبطة ب  استنباط البدائل والتفسريات بداًل 
بقصد إذابة اجلمود اجلليدي والردود العاطفية يف التفكري واختاذ القرارات املختلفة، بل ومتحيص وجهات 

 نظر اآلخرين والفحص املتعمد لتلك النقاط اليت تثريها آراء اآلخرين واملقدرة على املفاضلة بينها. 
نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة   : يوصف أبنه Creative Thinkingالتفكري اإلبداعي  -

عند العلماء   قوية يف البحث عن حلول أو التوصل إىل نتائج أصيلة، ويعد من أكثر أنواع التفكري تناواًل 
والرتبويني ويشكل مع التفكري الناقد، وحل املشكالت واختاذ القرار احملاور األربعة الرئيسة ملهارات 

وي املعاصر. وهنا تتجلى العالقة بني برانمج كورت ومهارة اختاذ القرار  التفكري اليت يناقشها األدب الرتب
حيث يتعلم الطالب وضع األولوايت يف اختيار االحتماالت والبدائل بعد عملية فاحصة دقيقة لتوليد  

 .اومتيزً  اإىل قرار أكثر إبداعً  اخليارات احملتملة والقدرة اإلبداعية على املفاضلة بينها وصواًل 
ن العالقة بني برانمج كورت وعملية اختاذ القرار يف أن برانمج كورت يساعد الطلبة على وتكم  

اإلحساس ابملشكلة، فاملهمة األساسية يف اختاذ القرارات هي الوصول إىل املشكلة احلقيقية وحتديدها 
ليات  ، مث حتديد ظروف حل املشكلة. كذلك يقدم برانمج كورت من خالل دروسه املتنوعة اآلامتامً 

الفاعلة لتحليل املشكلة وجتزئتها إىل عناصرها األولية والوصول إىل احلقائق، ومن األمهية مبكان تقسيم 
املشكلة بغرض معرفة من الذي ينبغي أن يتخذ القرار، ومن الذي ينبغي استشارته عند اختاذ القرار،  

 . (1) ومن الذي جيب إبالغه القرار املتخذ
برانمج كورت الطلبة عن طريق التعامل مع االحتماالت واخليارات ومن انحية أخرى يساعد 

املتنوعة على حتديد احللول البديلة، إذ ال بد من وضع عدد من احللول البديلة وإال كان هناك خطر  
ومنيل عادة إىل  االوقوع يف اختيار البدائل عند اختاذ القرار، وهو ما يدل على أن تصوراتنا حمدودة جدً 

ونعتربه األفضل، فيما حيرص برانمج كورت على خلق واستنباط جمموعة من البدائل    اواحدً   ياًل أن نرى بد
واالحتماالت بدال من اللجوء إىل ردود أفعال عاطفية. أضف إىل ذلك أن برانمج كورت يتعامل مع 

عدة حلول   املهارات العقلية العليا، حيث يقوم الطلبة بتقييم البدائل واملفاضلة بينها، حيث يتم طرح 
البديل األنسب.    بديلة للمشكلة ومن تلك احللول املمكنة يتم استبعاد بعض البدائل بغية الوصول إىل  

 

 (.89ص ) د. ط،  (،سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته(. و الكناين،  130(، ص )اإلبداع يف حل املشكالتاألعسر،    (1)
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ابإلضافة إىل أن ترتيب األولوايت يف برانمج كورت يساعد يف تطوير مهارة الوصول إىل أفضل احللول 
 . (1)عند مواجهة بدائل كثرية عند اختاذ القرار

 اختاذ القرار.  
يعترب موضوع صنع القرار واختاذه من املوضوعات ذات األمهية الكربى اليت شغلت ابل العلماء، 
وخباصة املطلعني منهم على علم االجتماع، أو اإلدارة، أو علم النفس، أو السياسة، كما أن عملية اختاذ  

يؤدي إىل حتليل البدائل القرار تنبثق من مجع املعلومات، وحتليلها ومعاجلتها بطريقة علمية األمر الذي 
 املمكنة للحل، فاختاذ القرار الناجح يعتمد على التقدير السليم، كما يعتمد على املعلومات املوثوقة.

. (Harren)ويوجد العديد من التصنيفات املختلفة ألساليب اختاذ القرار، ويعد تصنيف هارون 
ة )اختاذ القرارات بشكل متعمد هو األكثر املعرتف به على نطاق واسع، حيث يتصف ابلعقالني

ومنطقي( والبديهية )اختاذ القرارات على أساس املشاعر والرضا العاطفي( واالعتمادية )اختاذ القرارات 
ابالعتماد على توقعات وآراء اآلخرين( ومتثل األساليب الثالثة املختلفة جمموعات متميزة من املواقف  

ار، وختتلف كدالة للدرجة اليت يتحمل فيها األفراد املسوؤلية  والسلوكات املستخدمة يف مهام اختاذ القر 
 . (2)الشخصية الختاذ القرار، وإىل أي مدى يستخدمون النهج املنطق كتمييز عن هنج القرار العاطفي

Jepsen, 1992 u(Ma) &()ويشري ماو وجيبسن  
. إىل أن أسلوب اختاذ القرار العقالين يرتبط مع النضج  (3

والتخطيط، ومجع املعلومات، وهوية األان، واحلسم املهين، وفاعلية حل املشكلة، واليقني املهين.  املهين، 
مع التقدم يف خمتلف  اويف املقابل فإن أسلوب اختاذ القرار غري العقالين مييل إىل أن يكون عكسيً 

 اجملاالت املهنية. 
وإدراك ومعاجلة املعلومات  إن اختاذ القرار هو مصطلح يستخدم لوصف طريقة األفراد يف مجع

 . (4) يف عملية صنع القرار ووصف الطريقة اليت يشاركون هبا يف هذه العملية
وتذكر وجهة النظر التقليدية لعملية اختاذ القرار أن الفرد جيمع املعلومات مث يعاجل تلك املعلومات 

 . (5)  ميثل أهدافه وتوجهاته املستقبليةويناقش النتائج احملتملة املرتتبة على قراره وذلك للتوصل إىل قرار مهين
 

(1) Presseisen, Thinking Skills Meaning and Models Revisited. In Costa. Developing Minds(3ed. P 46). 

(2) Phillips, A Factor Analytic Investigation of Career DecisionMaking Styles, 26, p(109). 

(3) Mau, Effects of computerassisted instruction in using formal decisionmaking strategies to choose a college 

major., 39, p(187). 

(4) Phillips, History and Theory of the Assessment of Career Development and Decision Making. P( 22). 

( 5 ) Blustein, Relation between Ego Identity Statues and DecisionMaking Styles. Journal of Counseling 

Psychology, 37,( 160168). 



 

89 

 

. عملية اختاذ القرار أبهنا: "جمموعة خمتلفة من املواقف والسلوكات املستخدمة (1)ويعرف درايفر
. أبهنا: "بنية من  (2)يف مهام اختاذ القرار أو تنفيذ األفراد لنمط معتاد عند اختاذ القرارات وعرفها ماو

 لسلوك املهين والتطوير املهين".البنيات املركزية املشاركة يف ا 
( ابلفرتة اليت يبدأ فيها األطفال ابلتفكري حول 14. فرتة ما قبل عمر )(3)ولقد حدد سوبر

. أن األطفال يف السنوات الدراسية األوىل (4)أنفسهم واملهن اليت يرغبون أن يشغلوها كما أكد جينزبرغ
املتنوعة ويدخل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني يستخدمون خياهلم يف لعب وعمل أدوار الكبار 

  ا يف املرحلة الثانية واليت يبدأ فيها األطفال ابستبعاد املهن اليت تتطلب بذل اجلهد تبعً  ا( عامً 9-11)
يكون    ا( عامً 17-11لوجهة نظرهم اخلاصة حول مستوى قدرهتم العامة، ويف بداية املرحلة الثالثة من )

ويتميز ابلرتدد، وعدم االستقرار حىت هناية هذه املرحلة فيصبح االختيار أكثر   ا يً اختيار الطالب مبدئ
حيث يدرك الطالب القدرات اليت ميتلكها وحاجاته وميوله كما يكتسب بعض املهارات   اويقينً  اواقعيً 

 والقيم اليت تساعده على اختاذ القرار الصحيح.
( عام يبدأون بتطوير قدراهتم،  12م فوق ). أن معظم الذين ترتاوح أعماره(5) ويرى سليجمان

ومفهوم الذات لديهم، وتنمية القيم املهنية، كما أهنم قادرون على اختاذ بعض اخليارات املهنية بشكل 
 مستقل وتربير هذه اخليارات.

ويرتبط اختاذ القرار أبسلوب حياة املراهق، وكذلك الرضا الشخص واملهين فريى بعض املراهقني 
ن على اختاذ هذا القرار بسهولة اتمة وبسرعة، يف حني جيد البعض اآلخر العديد من  أبهنم قادرو 

لعدد اخليارات املهنية والتعليمية املتاحة، واحلاجة    االصعوابت يف اختاذ القرار، وهو أمر ليس مبستغرب نظرً 
ميكن أن يكون    إىل فهم كيفية احتياجات الفرد، والقيم، واألهداف اليت تتداخل مع هذه اخليارات كما

هلذه القرارات املهنية املتخذة تداعيات على املدى الطويل، كالتحاق الطالب مبسار وظيفي معني ميكن  
 .(6)يف العمل اأن ينطوي على فرتات طويلة من التعليم والتدريب قبل أن يلتحق فعليً 

 

(1) Driver, Individual DecisionMaking and Creativity. In S. Kerr (Ed), p(36). 

(2) Mau, Cultural Differences in Career DecisionMaking Styles and Selfefficacy, 57, p(368). 

(3) Super, A Lifespan, Lifespace Approach to Career Development, 16, p(285). 

(4) Ginzberg, Career Guidance: Who Needs It, Who Provides it, Who Can Improve It. 2nd ed., p(93). 

(5) Seligman, Developmental Career Counseling and Assessment. 2nd ed., p(11). 

(6) Betz, Manual for the Career Decision Self Efficacy Scale and CDSEShort Form. 1nd ed., p(19). 
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من خالل التعاون    وميثل الوالدان أهم مصادر تدعيم اجلوانب اخلاصة مبهارة اختاذ القرار، وذلك 
مع املدرسة واملعلم، واملسامهة يف برامج التوجيه املهين، وتوفري الفرص واخلربات لتطوير مهارات صنع  
القرار لدى أبنائهم، ومساعدهتم على حتقيق االستقالل الشخصي يف اختاذ القرار، وتنمية االهتمام يف  

 الوعي الوظيفي   
ية اختاذ القرار لدى الطلبة، وذلك من خالل توفري الفرص  يف تنم  حيوايً  ا كما يلعب املعلم دورً 

هلم للتعبري عن معتقداهتم حول أنفسهم فيما يتعلق مبختلف املهن، وتسهيل فهمهم حول كيفية اختاذ  
القرارات واختيار البدائل املتعلقة ابألهداف التعليمية واملهنية، وإكساهبم املعرفة الضرورية حول املهنة،  

متها وذلك من خالل استخدام املعلم الدروس والتمارين اخلطية واجملالت ومصادر اإلنرتنت وأمهيتها وقي
 .(1) ملساعدة الطلبة على التعبري عن تطوير الذات املهنية واألهداف املهنية 

وهناك الكثري من العوامل اليت تؤثر على عملية اختاذ القرار يف مرحلة املراهقة، وتصّنف هذه  
ابعتبارها عوامل نفسية )كالتوجه النفسي، والتفاؤل، واملرونة، واالنفتاح على التغيري، العوامل عادة 

والثقة( واجتماعية )مبا يف ذلك األعراف االجتماعية والثقافية والتوقعات واملواقف والقيود االجتماعية،  
ي )كالتحصيل العلمي  والتأثريات من آراء اآلخرين على القرارات، والعالقات االجتماعية( والتوجه األسر 

للوالدين، والوضع املهين، ودخل األسرة، وتشجيع الوالدين، وتوفر الفرص اليت تعمل على تعزيز إمكاانت  
الفرد(، واقتصادية )كوضع سوق العمل، والتكاليف املالية، والدعم املايل املتاح( كما يؤثر التفاعل بني  

 . (2)ستعداده الختاذ قرار مهين مالئم له ولقدراتهالعوامل يف اجملتمع والتطور النفسي للفرد على ا
وكشفت بعض الدراسات أن نسبة كبرية من الطلبة مرتددين حول مسارات حياهتم املهنية،  
وأهدافهم املستقبلية، ويرتبط هذا الرتدد مبختلف العوامل املعرفية، مثل اختاذ القرارات املهنية، الفاعلية  

 .(3)ية، ونقص املعلومات، والصراعات الداخلية اخلارجية، ومعرفة الذات الذاتية، واختالل األفكار املهن
وتشري البحوث إىل أن السبب الرئيس لذهاب العديد من الطلبة إىل اجلامعة هو لتعزيز قدرهتم 
على إجياد فرص عمل أفضل بعد خترجهم، واكتساب التجارب واخلربات اليت متكنهم من املنافسة بشكل 

 
(1) Lapan, Career Development across the K16 years: Bridging the Present to Satisfying and Successful Futurres. 

1nd ed., p(35). 

(2) Schoenberg, The Influence of the Family on Vocational Development, 46 (1), p(131). 

(3) Lent, A Social Cognitive View of Career Development and Counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds), 

Career development and counseling: Putting theory and research to work. 1nd ed., p(64). 
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ل، وذلك من خالل مشاركتهم يف األنشطة الصفية والالصفية مما يساعدهم يف  أفضل يف سوق العم
 .(1) اختاذ القرارات املهنية املستقبلية

   والذي,  الفرد  حياة   تشّكل  اليت   اهلامة  القرارات    أحد  السليم  املهين  ابالختيار  املتعلق  القرار  يعترب
  سنوات  خالل املهين االختيار  بشأن  حامسة قرارات  اختاذ يتم  حيث, أبكملها الفرد حياة على يؤثر قد

 بعض   ويكونُ ,  ومهنهم  الشخصية  مساهتم  على  جهودهم  الثانوية  املدارس  طالب   يركز  إذ  الثانوي،  التعليم
  اجملاالت   يف  واملهن  أنفسهم  عن  الصحيحة  املعلومات   على  احلصولِ   يف  حمظوظني  الثانوية   املدارس  طالب 
  يف   مجة   صعوابت   اآلخر  البعض  يواجه   ذلك،  ومع  . املستقبل  يف  إليها   االنضمام  إىل   يهدفون  اليت  املهنية 
  الثانوية  املدارس لطالب   املهين ابإلرشادِ  املتعلقة االحتياجاتِ  وتلبية, املعلومات  هذه على احلصولِ 
   ، اجلمعي  اإلرشاد    برامج  أو  النفسي  التعليم  جمموعات   يف   املشاركة   وضرورةِ   املهين  االختيارِ   عملياتِ   بشأنِ 

  هلذه  الرتويجِ  خبصوصِ  املدرسة يف العاملني النفسيني املرشدين دورِ املرتبطة ب صعوابت وأيضًا تلك ال
 .(2) املهين والتوجيه اإلرشاد  ميدان تطورِ  يف واإلسهامِ  واخلدماتِ  الربامجِ 

إحدى التحدايت األكرِب اليت يواجهها نظام التوجيِه  فإَن   (3)وجونسون ودُ لباحثني هُ وحسب ا
وأوّضحا أبَِنَّ    ة املدرسِة الثانوية. خرب واإلرشاد املهين هي َكيَف يُهّيْئ شبابَنا بشكل أفضل للنجاِح ما بعد  

موعات الطالبية  اجملهذه املهّمِة تبدو أكثر صعوبًة على ما يبدو بسبب الطبيعة املتنّوعة للطالِب ضمن   
داِرسِ يف ا

َ
َقْد يقومون ابلتقييم وبتعليم مساَت وجوانب  ملدارس. وَأنَّ  املرشدين املهنيني العاملني يف امل

الكفاءات والقدرات، الشخصية، املعرفة ابلوظائِف، واخلواص األخرى ذات    اإلهتماِمات وامليول املهنيِة، 
 العالقة فعاًل.
  الذيو   واإلرشاد املقدمة يف املدارِس،  التوجيه  برامج  من  اً ومكوانً رئيسياً جزء  املهين  اإلرشاد  دُ يعّ و 
  عملية أبنه    املهين  ويعّرف اإلرشاد  (4) املهنية   حياهتم  تطوير  يف  ملساعدهتم  الطالب   مع  نرشدو امل  فيه  يتفاعل

 

(1) Brown, The Mismanagement of Talent – Employability and Jobs in the Knowledge Economy, 1nd ed., p(75). 

(2)Atli, The effects of traitfactor theory based career counseling sessions on the levels of career maturity and 

indecision of high school students. 4 (8), p(1842). 

(3)Hood, Assessment in counseling: A guide to the use of psychological assessment procedure. 1nd ed., p(83). 

(4) Hughes, Schoolbased career development: A synthesis of the literature. Institute on Education and the 

Economy, http://files).eric).ed).gov/fulltext/ED498580).pdf. (p3).  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498580.pdf
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  املهين،  الرتدد حلل املهنية، ابخليارات  املتعلقة القضااي فهم وإدراك على األفراد ساعدةتسعى مل مهنية
 .  (1) والبيئة األفراد بني االنسجام وضمان 

  ملساعدة   أساسية  أداة  تكون  أن  ميكن  املهيناإلرشاد    برامج  تؤكد أن  ، (2)ات الدراسوابلرغم من أَن  
 منلديهم  املهين النضج لتعزيز خمتلفة واقتصادية اجتماعية خلفيات  مناآلتيني  الثانوية رسااملدطلبة 
  دوراً يلعبون  الثانوية املدارس يمرشد،  وأَن املهين القرار صنع يف الذاتية والكفاءة املهنية حياهتم حيث
(3)املستقبلية خياراهتم حول مبعلومات  الطلبة تزويد يف أساسياً 

إاّل أَن خدمات اإلرشاد املهين ما زالت  
العديد من األعباِء خارج نطاق   املدرسة  بيئة يف  نو املرشد يتحمل  ما  عادة  تعاين من القصوِر، ولألسفِ 

 ما حيول من قدرهتم على ختصيص بةالطل ختصصهم ويتولون مسؤولية العمل مع األعداد الكبرية من 
 .  (4)للطالب   املناسبة  املهينرشاد اإللتوفري خدمات   الكايف الوقت

 متطلبات  والعشرين احلادي القرن يشهدها اليت والتحدايت  االجتماعية التغريات  فرضت وقد
  الطلبة  معارف  تطوير وزايدة  املدارس يف  اإلرشادية اخلدمات  بتوفري اإلهتمام ضرورة حيث  من متزايدة

 بشكلٍ  العمالة وسوق واملهن العمل عامل ليشمل أتثريها امتد اليت احلامسة التغيريات  وهذه يتناسب مبا
  والشخصية  الذاتية املهارات  وتطوير  دعم ضرورة إىل العامل دول معظم يف املدارس تنبهت لذا .  واسع
  الرتبويني  املرشدين توفري خالل من وذلك  القرن متطلبات  مع التجاوب  على الطلبة تساعد اليت

 . (5) املدرسية اإلرشادية والربامج املتخصصني
 السريعة للتغريات  كانَ   إذ املهين، والتوجيه اإلرشاد ميدان تطورِ  يف عواملٍ  عدةُ  أسهمتْ وقد 

  التطور،  هذا يف كبريُ   دورٌ  قدمية،  مهن واختفاء  جديدة مهن لظهور وأدت  املهن عامل على طرأت  اليت
 نيلمتخصصل  للجوءِ   مضطرين  األفراد  أصبحَ   حيث  املهن،  متطلبات   من  العديد  تشابكِ   إىل  ابإلضافة  هذا

  ظهور  وأبرزَ  متخصصة، مهنيةٍ  مساعدةٍ  إجياد استدعى الذي األمر املهين، قرارهم اختاذ يف ملساعدهتم
 

(1)Atli, The effects of traitfactor theory based career counseling sessions on the levels of career maturity and 

indecision of high school students. 4 (8), p(1839). 

(2)Miles, J., & Naidoo A. (2016). The impact of a career intervention program on South African Grade 11 

learners' career decisionmaking selfefficacy. 47(2), p(210). 

(3) Barker, School counselors’ perceptions of required workplace skill and career development competencies., 4, 

p(136). 

(4)Gullekson, Effective career education for secondary schools., 10, p(36). 

(5)Barker, School counselors’ perceptions of required workplace skill and career development competencies., 4, 

p(136). 
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  زايدة  إىل أدى ما ما، عمل عن يبحثون الذين األفراد من كثري  لدى السليم املهين التخطيط يف عجز
  هائالً   دوراً   املهن  عامل  يف   والصناعي  التكنولوجي  التطور  لعبَ   كذلك .  ُأخرى  دون   مهنٍ   يف  البطالة  نسب
  وسائل  إجياد يف التفكري استوجب  الذي  األمر العاملة، األيدي  حمل اآللة حّلت حيث  التطوِر،  هذا يف

  هنا  ومن املهين،  التكيف لتحقيق وموازية، قريبةٍ  مهن  عن البحث يف املهن هذه  أصحاب  ملساعدة
  وإمكاانتهِ  ميولهِ  حدود ضمن الفرد لتوجيه املهين والتوجيه اإلرشاد خلدمات  ماسه احلاجة أصبحت
 . (1)الشخصية وقدراتهِ 

 التطورات  أسبغته وما مظاهرها، جبميع اليومية  احلياة مشكالت  وتعقد املهن تنوعُ  أصبحَ  قدو 
  الرتبية  أشكال مجيعِ  من جزءاً  ومتطلباهتا،  الوظائفِ  طبيعة يف جذرية  تغيريات  من وأحدثته  التكنولوجية
 سنني يف مهنياً  الطلبة وإرشاد لتوجيه احلاجة جعلَ  ما واحلرف، والوظائف واملهن واألعمال والتدريب
  اإلرشاد عن ينفصل ال فالتعليم تربوي،  نظام أي يف  عنها االستغناء ميكن ال  ضرورة   املبكرة  حياهتم 
 املستقبل مهنة واختيار املهين النمو جمال يف خاص تركيز مع له، مكمالً  يعترب بل املهين، والتوجيه
 مناليت يطلق عليها " اإلرشاد املهين برامج وأصبحت .(2) معها والتكيف  هبا  وااللتحاق هلا واإلعداد
على ضوِء التقدم التكنولوجي السريع الوترية   ( 3)مضى  وقت أي من أكثر  ضرورة "، العمل إىل املدرسة 

 . يف كافة أحناِء العامل
 : حيث من خصائصه وحتليل الفرد دراسة على ابرسونز لدى املهين اإلرشاد فلسفة وتقوم
  العمل  طبيعة :حيث من العمل او  املهن عامل ودراسة,  جهة  من وميوله وقدراته  وطاقاته استعداداته
  املهنية   والعائدات   واألجور,    العمل  ساعات ,  به  االلتحاق   وشروط  وحمدادته  وامتيازاته   وظروفه  ومتطلباته
  املهنة  وأخطار ومستوايهتا  هاعلي والتدرب  للمهنة  اإلعداد وكيفية والنمو  الرتقي  وفرص, واإلجازات 
 . (4)خمتلفة مهن أو مهنة  من يناسبها وما الذات  بني  واملوائمة, ومستقبلها

 

   (.163, ص )( 1، ط )اإلرشاد املهينالسفاسفة, وأبو اسعد،  (1) 
وتنمية مهارة اختاذ القرار املهين لدى ط  فاعلية برانمج إرشادي سلوكي معريف يف حتسني مستوى النضج املهين   الِسواط، (2) 

 (. 127ص ) د. ط، (، رَسالة دكتوراه  )الب الصف األول اثنوي مبحافظة الطائف: دراسة شبه جتريبية، 
(3)Blustein, Towards the reinvigoration of the vocational realm of counseling psychology)., 20, p(715). 

(4)Zunker, Career counseling: applied concept of life planning). 2nd ed). P (19). 
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 متكاملة   بصورة  لذاته  صورته  وتقبل  إمناء  على  الفرد  مساعدة  عملية  أبنه  يوصف   املهين  فاإلرشاد  
  ن أو  الواقعي العامل يف الصورة  هذه  خيترب أن على مساعدته وكذلك , العمل عامل يف  دوره مع ومتالئمة 
 . (1) جملتمعه وكذلك  والراحة السعادة له تكفل حبيث واقعية حقيقة إىل حيوهلا

  مع   االعتبار  بعني  احمللي  السياق   أتخذ  تدخالت   وفق  املهيناإلرشاد    لتطوير  دعوات   وقد ظهرت 
  خلفيات  من القادمني األفراد ومسات   املهنية العمليات مع للتعامل الراسخ النظري األساس توفري
 عدد إىل للوصول الوحيدة الطريقة الصغرية اجملموعات  ضمن املهين اإلرشاد خدمات  وتعترب .(2)متنوعة
  صغرية  جمموعات  ضمن املهين اإلرشاد  يوفر حيث املهين، الفردي ابإلرشاد مقارنة الطالب  من أكرب
 الفردية،  املعلومات  توفري عن فضالً  واحد، وقت يف الطالب  من أكرب بعدد لاللتقاء للمرشدين فرصة
  ابإلضافة  ورغباهتم،  اآلخرين خماوف  إىل واإلصغاء ذواهتم،  استكشاف  للطالب  سيسمح  الذي األمر
   .(3)العمل عامل عن واملعرفة العامة املعرفة اكتساب  إىل

  واحدة   ملرة  ندوات   بعقد  ،(4) املهين  وجيه والتخطيطالت  أنشطة  تنفيذ  عند  املرشدون   يقوموعادة ما  
 من  كبري  عدد  عقد  خاللومن    ,املناسب  الوقت  يف  املعلومات   توفري  أجل  من  الطالب   من  كبرية  جملموعة
 التعليم  إىل ابإلضافة  الثانوي بعد ما  التعليمفرص  عن معلومات  توفر  أن  لمدرسةل ميكن ،الندوات  هذه
.  ابملهن املتعلقة والقيم اهتماماهتم عناملزيَد  يعرفوا كي  الطالب  ابلضرورة  يساعد ال هذا  ولكن ،املهين
 الطالب   مع  فردي  أساس  على  املرشدون   جيتمع  عندما  اً للغايةمفيد  يكون  أن  ميكن  املهنة  استكشاف  إن
 .مقابل عدد الطالب  املرشدين عددقلة  مع واقعياً  ليس هذا لكن

  الوعي  بني للُمَكاَمَلة الالزمة ابألدواتِ  الطالبَ  لتزويدِ  املهين والتوجيهِ  اإلرشاد  برامج وهتدف
.  (5)مستقبِلهم  حول   املطّلعة  القرارات   ضمن  ودجمها  الثانوي   بعد   ما  والتعليم  احملتملة،  واملهن  أنفسهم  بشأن
  مهين  قرار اختاذ على األفرادِ  مبَُساَعَدة  انشغاهلم وتـَْرك هبجر املهين  اإلرشاد  نظرايت  أصحاب  بدأ وقد
 منظرو اعتربَ  ذلك، من النقيض وعلى، العمر يف واحدة   مرّة فقط َسُيعملُ  أنه  لو وكما منفرد، واحد

 
(1)Super, Vocational adjustment: Implementing a selfconcept)., 30, p (89). 

( 2 ) Miles, The impact of a career intervention program on South African Grade 11 learners' career 

decisionmaking selfefficacy., 47(2), p(211). 

(3)Giallombardo, Using group counseling to implement a career development program with high school students). 

Master Thesis, p(22). 

(4)Gullekson, Effective career education for secondary schools)., 10, p(38). 

(5)Henderson, providing leadership for school counselors to achieve an effective guidance program., 83, p(79). 
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 وقابل عامّ " مهين إرشاد حنوَ  ويتحول يتحرك أصبحَ  املهين اإلرشاد يف احلايلَ  االجتاهَ   أنَ  املهين اإلرشاد
  شاملةَ  َتُكونَ  َأنْ  الضروري ِمنْ  التدّخالتَ  فإنَ  لذا، ". وموقفياً  معّيناً " يكون أن ِمنْ  بدالً   ،"للتحويل
راهقني  َمع  الَعَمل  عند  خصوصاً   املتغريَة،  املهين  التطور  حاجاتَ   من  الواسعة  التشكيلة   لتلبية  ومرنةَ 

ُ
 . (1)امل

.  العملِ  عاملِ  حيتاجها  اليت  واملعرفةَ  املهارةَ  ومتطلبات  أنواع جُمَاراة يف أخفقَ  قد  التعليم أنَ  ويبدو
  على  سنتانِ  مضت الذين الثانوية  املدرسة خرجِيي ِمنْ ( %33) أنَ  (2)الدراسات  إحدى وجَدت  وقد

  األساسي   الرتكيز  بؤرة  َيُكون   َأنْ   جيبُ   َكانَ   واملهنةَ   الوظيفة   عن  البحثَ   على  الرتكيز   أنَ   يَشعَرون  خترجهم،
  حول  املاضَية سنة الثالثني وخاللِ  شيوعاً  األكثر الشكوى أنَ  كما.  الثانوية املرحلة يف تعليمهم يف

 .   (3) املهنيةَ  القراراتِ  إخّتاذ عملية بشأنِ  والتوجيه التعليم ونقصِ  قلة كانت  املدرسي اإلرشاد خدماتِ 
الصحيح  أبّن إذا كان يتوجب أن يصل الشباِب لإلختيار املهين  ( 4)ماهَلر كالرنس   وترى

بشكل متخصص حمرتف، أو على املستوى الشخصي سواء  احلقيقي، يف التخطيط ملهنهم املستقبليةِ و 
ُب َأْن تتوفرف   هلم املساعدة يف تـََعّلم َكيَف يـَْفهُمون أنفسهم بشكل أفضل، وتعّلم َكيَف يَتخذون  هم جيَِ

القرارات املهنية الصائبة وكيف حْيلُّون املشاكَل وكيف يدجمون ويكامُلون منوهم الشخصَي و  االختياراتِ 
 اخلاَص ابلتعقيد املتزايد جملتمِع الوقت احلاضِر.  

 من املنسحبني أو  العامة الثانوية  خرجيي من سواء  الطالبِ  من العديدَ  أن  ( 5) ابرتون  وجدَ  قدو 
 االنتقال أو العمل سوق دخوهلم عند املهين التخطيط مهارات  يف نقص من يعانون الثانوية،  املدارس

  العملية  خالل أو قبل صعوابت  املراهقني من العديد يواجه حيث الثانوي، التعليم بعد ما مرحلة إىل
,  املهين   التطوير  عملية يف  الصعوابت   إىل  يضاف  املعلومات  نقص  أن  كما.  املهنية  حياهتم  لتطوير  الفعلية
 وجود وعدم العملية هذه يف املتبعة اخلطوات  حول املعرفة يف النقص يشمل املعلومات  يف النقص هذا

 البحث  أو  احلصول  كيفية  حول  املعرفة  وجود  وعدم  البدائل  عن  املعلومات   ونقص  الذات   حول  معلومات 
  اختاذ  مسؤولية نقل حماولة إىل املراهقني تقود قد الصعوابت  هذه  أن ويعتقد.  اإلضافية املعلومات  عن

 

(1)Henderson, providing leadership for school counselors to achieve an effective guidance program. 83, p(77). 

(2)Krahn, Making their way: Education, training, and the labor market in Canada and Britain). P (46). 

(3)O’Shea, Using the career decisionmaking system revised to enhance students’ career development)., 6, p(282). 

(4) Mahler, Group counseling in the schools. 2nd ed., p(62). 

(5)Barton, The closing of the education frontier? 1nd ed)., p(11).  
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  مستوايت  املراهقني بلوغ إىل يقود مما , القرارات  مجيع جتنب حىت أو  والتأخر آخر شخص إىل القرارات 
 .(1) املهين القرار اختاذاالختيار املهين و  وأنشطة املهين ابالستكشاف  املرتبط اإلجهاد من نسبياً  عالية

لعملية اختاذ القرار لدى املراهقني، وهي منط الثقة  . أربعة أمناط (2) ولقد حدد توينيسرتا وآخرون
ابلنفس )منط اختاذ القرار املعدل( ومنط جتنب اختاذ القرار ومنط الذعر من اختاذ القرار، ومنط التسرع يف  

 اختاذ القرار، وتسمى األمناط الثالثة األخرية بـ )أمناط اختاذ القرار غري املعدلة(.
على التقدم يف عملية اختاذ القرار، حيث أن األفراد  اري املعدلة سلبً وترتبط أمناط اختاذ القرار غ 

الذين يتخذون القرارات وهم مذعورون ودون تفكري )منط الذعر من اختاذ القرار( أو أولئك الذين  
يتخذون القرارات بتهور دون التفكري أو التعقل )منط التسرع يف اختاذ القرار( أو أولئك الذين يتخذون  

فيما يتعلق مبا يقرتحه أشخاص آخرين عليهم )منط جتنب اختاذ القرار( يتخذون بشكل عام  قرارهم 
قرارات ليست األمثل ألهدافهم املهنية، مصاحلهم أو قدراهتم وابلتايل، فإن منط اختاذ القرار للفرد يؤثر 

 . (3)على طريقة اختاذ للقرار املهين
 . (4)ذو القرارات املهنية، وهي كما ذكرهاوهناك مخسة أنواع خمتلفة يتسم هبا األفراد متخ

أو املنهجي: يسعى إىل املعلومات واالستشارات من اآلخرين، يفكر   ا املتأمل ذاتيً  االسرتاتيجي:  -1
 يف العوامل اليت تؤثر على اختاذ القرار. امليً 

يهتم ابخلربة والتجربة خيترب األفكار من خالل التجارب ويقيم شعوره حول هذه   االستكشايف: -2
 يف البحث عن الفرص. االتجارب ويفكر يف النتائج وميكن أن يكون نشطً 

 : التفاعلي، يستجيب للقائمة، وأيخذ الفرص يف كثري من األحيان من اآلخرين.االنتهازي -3

ما يتخذ قرارات عاطفية أو غريزية أو انفعالية   االعاطفي أو الغريزي: وغالبً  املندفع أو املتسرع: -4
مع قليل من أو عدم التفكري حول اخليارات احلقيقية املتاحة، أو النتائج املرتتبة على   اسريعة جدً 
 هذا القرار.

 
(1)Giallombardo, Using group counseling to implement a career development program with high school students). 

Master Thesis, p(32). 

( 2 ) Tuinistra, Reliability, Validity and Steucture of the Adolescent Decision Making Questionnire among 

Adolescents in the Netherlands., 28, p(278). 

(3) Franken, Individual Differences in Decision Making. 39 (5), p(993). 

(4) Kidd, Understanding Career Counselling: Theory, Reseaech and Practic. 1nd ed. P 32. London: Sage. 
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اهلادئ أو املنساق يتفاعل مع اخليارات املقدمة، ويتأثر بشدة يف خياراته من قبل اآلخرين   السليب: -5
 وانتقاداهتم. 

 . أربعة أنواع ضمن أربع جمموعات من متخذي القرارات املهنية وهي: (1)ا صنف بيمروز وآخرون كم
: متخذي القرار املهين التقيميني: تستخدم هذه اجملموعة التقييم الذايت والتأمل الذايت اجملموعة األول

 من خالل حتديد وتقييم احتياجاهتم وقيمهم وقدراهتم. 
لقرار املهين االسرتاجتيني متيل هذه اجملموعة للتعامل مع املعاجلة املعرفية  متخذي ا اجملموعة الثانية: 

للحقائق واملشاعر التحليل والرتكيب على أساس مستمر، واستخدام التقييم العقالين للمعلومات كأساس 
 للعمل، كما متيل إىل هتميش العواطف يف اختاذ القرارات اخلاصة هبم. 

رار املهين الطموحني، متيل هذه اجملموعة إىل الرتكيز بشكل مبهم على  متخذي الق اجملموعة الثالثة:
 األهداف البعيدة واحلصول على فرص معنية )جديرة ابالعتبار( تتضمن عادة التضحية املادية. 

متخذي القرار املهين االنتهازيني متيل هذه اجملموعة إىل امتالك القدرة للتعامل مع  اجملموعة الرابعة:
الفرص ذات املستوايت العالية من  عدم اليقني والرتدد، ولديهم االستعداد لالستفادة من الفرص اليت  

 تقدم هلم بشكل غري متوقع، ويتميزون ابملرونة والفهلوة.  

مبجموعة من املراحل املتسلسلة على اختالف تسمياهتا، وعددها إال أهنا ال  ومتر عملية اختاذ القرار 
 ختتلف من حيث اهلدف املراد حتقيقه.

 مراحل اختاذ القرار: 
 إىل خطوات اختاذ القرار اليت ينبغي على الفرد اتباعها، وهي كاآليت: (2) يشري النوشان

اختاذ القرار، ألن فهم وحتديد املشكلة بشكل جيد : تعترب أهم مرحلة من مراحل : حتديد املشكلةأواًل 
يؤدي لنتائج جيدة ومرضية، وأن تشخيص املشكلة بشكل سيء سيؤدي إىل ارتكاب أخطاء يف مجيع  

 املراحل األوىل.
: بعد فهم وحتديد املشكلة يتم البحث عن بدائل حبيث يقوم متخذ القرار : البحث عن بدائلااثنيً 

ئل، ومن اجلدير ابلذكر أنه من الصعب حتديد مجيع البدائل احملتملة، فيحدد ابلتحري والتفتيش عن بدا
 التفكري اإلبداعي. احيتاج الفرد إىل ابتكار بدائل مستخدمً  متخذ القرار ما استطاع منها، وأحياانً 

 
(1) Bimrose, Navigating the Labour Market: Career DecisionMaking and the Role of Guidance, Department for 

Education and Skills. Researcher Report. P (17). 

 (.165(، ص )2. ط )اجتاهات معاصرة يف مناهج وطرق تدريس العلوم نشوان، (2)
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يها من إن مرحلة تقييم البدائل تتطلب النظر إىل البدائل اليت مت التوصل إلمرحلة تقييم البدائل: : ااثلثً 
مجيع الزوااي من خالل املقارنة بني البدائل اليت مت حتديدها، وبذلك يتوصل متخذ القرار إىل مزااي وعيوب 

 كل بديل.
إن هذه املرحلة تتمثل يف اختيار أفضل البدائل حلل املشكلة مرحلة اختيار البديل األنسب: : ارابعً 

ر أن يراعي ترتيب البدائل على أساس مزاايها  القائمة يف ضوء املعلومات املتاحة، وعلى متخذ القرا
 وعيوهبا وتكاليفها. 

إن هذه املرحلة تتمثل يف وضع البديل الذي مت اختياره موضع التنفيذ  مرحلة تنفيذ القرار: : اخامسً 
ملعاجلة املشكلة القائمة، وهكذا فإن على متخذ القرار أن يوفر مجيع مستلزمات جناح تنفيذ قراره، وإزالة  

 قات اليت تعرتض تنفيذه. املعو 
وتقرتح نظرية معاجلة املعلومات املعرفية أن عملية اختاذ القرار حتدث يف حلقة مفرغة من مخس  

  - 3التحليل )تبادل عناصر املشكلة( -2االتصال )حتديد املشكلة املهنية(، -1مراحل خمتلفة وهي: 
التنفيذ )تشكيل   -5ت والبدائل(، التقييم )حتديد األولواي -4التجميع )إنشاء البدائل املالئمة( 

مرة أخرى يف مرحلة االتصال ما إذا كان    ااالسرتاتيجيات لتنفيذ اخليار(، وتنتهي عملية اختاذ القرار أخريً 
 . (1)قد مت حل مشكلة اختاذ القرار

 . مناذج اختاذ القرار
كبري ومن بني املواضيع  لقد حظيت عملية اختاذ القرار للطلبة ابالهتمام النظري والتجرييب بشكل  

كل منوذج أن عملية اختاذ القرار   اهي النماذج اليت تف عملية اختاذ القرار، ويقرتح تقريبً  ااألكثر بروزً 
 .(2)من قبل الفرد احتدث يف سلسلة من املراحل احملددة مسبقً 
مهام،    عملية اختاذ القرار يف منوذجهم الديناميكي إىل ستة  (3) ولقد صنف فان أسربوك وآخرون

وهي: إدراك األنشطة املطلوبة، واستكشاف الذات، واستكشاف البيئة، واستكشاف العالقة بني الذات 
 والبيئة، والتخصص )تعميق املعرفة ابخليارات املهنية وحتديدها( والبحث عن بديل.

 
(1) Lent, A Social Cognitive View of Career Development and Counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds), 

Career development and counseling: Putting theory and research to work. 1nd ed. P (41). 

(2) Gati, processes Involved in Career Preferences and Compromises. 40, p(55). 

(3) VanEsbroeck, A dynamic model of career choice development., 5, p(8).  
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)Germeijs & verdchueren, 2006()كما حدد جرميجس وفريسكيورن  
منوذج مكون من ست    (1

 مهام أساسية لعملية اختاذ القرار، وهي:
 تشري إىل الوعي حلاجة اختاذ القرار، والتحفيز على االخنراط يف عملية اختاذ القرار.   التوجه إل االختيار:
 : تشري إىل املعلومات اليت جيمعها الفرد عن نفسه.استكشاف الذات

 ات عامة عن البدائل املهنية. أي مجع معلوم استكشاف البيئة بشكل عام:

 أي مجع معلومات مفصلة حول جمموعة مصغرة من البدائل املهنية.  استكشاف بيئة حمددة:

 تشري إىل التقدم يف اختيار بديل.  حالة اختاذ القرار: 
 تشري إىل قوة الثقة يف التعلق ببديل مهنة معينة.  االلتزام: 

ـ فإن مستوايت أعلى من االستكشاف امع هذه النماذج ولكن على مستوى أكثر حتديدً   اومتاشيً 
الذايت واالستكشاف البيئي سوف تؤدي إىل درجة عالية من التطابق بني الشخص والقرار املهين الذي 

 . (2) على من الرضا، والتكيف، والثقةاختاره والذي سوف يؤدي إىل مستوايت أ

رؤية واضحة لتهيئة متخذ القرار املهين، وتتضمن هذه   (3) ويف هذا الصدد طور كريشوك وآخرون
الرؤية ما يلي: املشاركة ابستمرار، والقبول أبن اختاذ القرار هو عملية دائمة، عدم االعتماد وبشكل 

النقص أو العجز، عدم الشعور ابلقلق من  حصري على املواهب الفطرية، والسعي للتعويض على
التخصص وتعلم كيفية تضييق أو حصر اخليارات املهنية، التعلم ودمج املعرفة اجلديدة مع ما يعلمه أو 

، املرونة واالستعداد للعمل على الرغم من املخاوف، السؤال ابنتظام  ا، كلمة أبدأ ممنوعة متامً ايعرفه مسبقً 
الذي يواجهه، إدراك حدود العقل واحلدس والسعي إىل إدارة التوجهات عن تصورات الواقع املهين 

 والنزعات، حتويل املشكالت الظاهرة إىل فرص.
ويرى الباحث وجود اختالفات كبرية يف عملية اختاذ القرار يف صفوف األفراد، حيث أن بعضهم 

اذج املختلفة اليت تساعدهم قادرون على اختاذ القرار دون صعوبة، وذلك الستخدامهم املهارات أو النم

 
(1) Germeijs, High school students’ career decisionmaking process: Consequences for choice implementation in 

higher education, 70, p(225). 

(2) Singh, The Relation between Career DecisionMaking Strategies and Personjob Wt: a study of job changers., 

64, p(199). 

(3) Krieshok, Career DecisionMaking: The limits of rationality and the abundance of nonconscious processes. 75 

(3), p(279). 
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يف عملية اختاذ القرار، يف حني أن البعض اآلخر يواجه العقبات املختلفة يف بيئاهتم كالوسائل املالية  
 احملدودة، والقبول يف اجلامعة، وكذلك بعض الصعوابت الداخلية.

 صعوابت اختاذ القرار. 
أن اختاذ القرار هو واحد من أصعب وأخطر القرارات اليت يتخذها الفرد، وأهنا   (1) يرى كيناين

اليت تواجه الطلبة ألهنا تشتمل على اختيار املهنة الواقعية واملالئمة له ولقدراته،   ااملشكلة األكثر تعقيدً 
بعني االعتبار   والتحضري هلا، واحملافظة عليها، كما جيب عليه عند الشروع يف أخذ قرار مهين ما األخذ

 العواقب والنتائج املرتتبة على هذا القرار.
 وهناك العديد من الصعوابت اليت تواجه الفرد يف عملية اختاذ القرار، وهي: 

تشري إىل األفكار السلبية، واألحكام املسبقة واملعتقدات املهنية امللتوية،  : اختالل األفكار املهنية:  أواًل 
املعقولة، والتقديرات السلبية اليت تتعلق بعمل ومهنة الفرد، واليت تؤثر على اختاذه لقراراته  والتوقعات غري  

املهنية وطموحاته وتصرفاته، وتقلل من تقديره لذاته، وثقته بنفسه وقدرته على اختاذ قرارات مهمة، ما  
 .( 2) يؤدي إىل حدوث جتارب ذات نتائج سلبية وعكسية

تشري إىل افتقار الفرد للمعرفة،وعدم امتالكه املعلومات الالزمة عن املهنة،  نقص املعلومات:  :ااثنيً 
واخليارات البديلة، وسوق العمل، وعدم معرفته بكيفية احلصول على تلك املعلومات، ابإلضافة إىل  

 . (3) ية اختاذ القرارنقص املعرفة الكافية ابلذات مما يدفعه إىل االرتباك والتشوش مما يؤدي إىل عرقلة عمل 
تشري إىل العوامل الداخلية الذاتية الفردية النابعة من الذات كالرغبة الصراع الداخلي واخلارجي:   :ااثلثً 

يف شيئني متناقضني يف وقت واحد، وعوامل خارجية مثل األمور االجتماعية واالقتصادية والسياسية،  
 . (4)ميكن أن تؤدي إىل ضعف يف عملية اختاذ القرار

صعوابت اختاذ القرار إىل ثالثة جمموعات واسعة، تنقسم كذلك إىل  (5)ولقد صنف بكجامك وكوسري
 عشر فئات حمددة من الصعوابت، وهي:

 
(1) Kinanee, The Youth and Career Development. Port Harcourt, Kench Resources. 

(2) Austin, Reducing Negative Career Thoughts in Adults., 2(2), p(30). 

(3) Nathan, Career Counseling. 1nd ed. P 75). 

(4) Dimitropoulos, Decisions & DecisionMaking. 1nd ed. P (60). 

(5) Pecjak, personality, Motivational Factors and Difficulties in Career DecisionMaking in secondary School 

Students., 16(1), p(143). 
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وتشمل ثالث فئات من الصعوابت اليت ميكن أن تظهر قبل عملية اجملموعة األول: عدم االستعداد:  
ية صنع القرار، والرتدد حول مجيع أنواع القرارات، اختاذ القرار، وهي: عدم وجود الدافع لبدء مهنة عمل 

 ، واليت تشمل توقعات غري عقالنية حول عملية اختاذ القرار.اواملعتقدات املختلفة مهنيً 
وتشمل أربع فئات من الصعوابت اليت تنشأ خالل عملية اختاذ  نقص املعلومات:  اجملموعة الثانية:

املتبعة يف هذه العملية، ونقص املعلومات حول  الذات، وعدم وجود القرار، وهي: عدم معرفة اخلطوات  
معرفة اخلطوات املتبعة يف هذه العملية ونقص املعلومات حول الذات، وعدم وجود معلومات حول 

 البدائل املختلفة )أي املهن األخرى(، ونقص املعلومات املتعلقة مبهن أخرى.
وتشمل ثالث فئات من الصعوابت، وهي: غي املتناسقة: املعلومات املتناقضة و  اجملموعة الثالثة:

املعلومات غري املوثوق هبا )مثل أن يكون التحصيل األكادميي فوق املعمل ودرجة اختبار الذكاء  
منخفضة(، والصراعات الداخلية، وهي صراعات داخل الفرد موجود أفضليات متناقضة، أو صعوابت  

 ارجية املرتبطة بتأثري اآلخرين. تتعلق بضرورة التسوية، والصراعات اخل
صعوابت اختاذ القرار إىل ثالث فئات: وهي: عدم االستعداد   (1) كما صنف جايت وآخرون

للمشاركة يف عملية اختاذ القرار، نقص املعلومات )حول الذات، واخلطوات املتبعة يف هذه العملية،  
عارضة وغري املتناسقة )كاملعلومات غري وخمتلف البدائل ومصادر املعلومات اإلضافية(، املعلومات املت

 املوثوق هبا، والصراعات الداخلية واخلارجية(. 

  (Career Choice)االختيار املهين نظرايت اإلرشاد املهين اخلاصة مبهارات 
كنموذجني للنظرايت   (Gelatt)وجيالت  (Tiedeman) اتيدمانسيتم فيما يلي تقدمي لنظرييت 

 املهين. واختاذ القرار اليت وضعت خصيصاً لإلختياِر 
  (Tiedeman)اتيدمان أواًل: نظرية 

 .(2)املهين مع االختيارمن مرحلتني أساسيتني, مها التوقع والتوافق  تتكون نظرية اتيدمان
أربعـة مراحـل فرعيـة, وليس (.  تتضــــــــــــــمن مرحـلة التوقع Anticipating a choice) توقع إلختـيار مـا. 1

ابلضــــرورة أن تســــري بتســــلســــل دائم, وال ترتبط بعمر حمدد, وقد مير الفرد مبختلف املراحل يف فرتة زمنية 
 واحدة.

 

(1) Gati, A Taxonomy of Difficulties in Career Decision Making., 43, p(513). 

(2)Tiedeman, Career development: Choice and adjustment). 1nd ed)., p(16). 
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: االســــــتكشــــــاف:  يتبع األفراد خطوات غري منظمة يف االســــــتكشــــــاف, قد يتخيلوا أنفســــــهم يف 1/1
 وا أهداف أخرى تتعلق بعدة مهن.مواقف خمتلفة, ويقومون بتجريب بعض السلوكيات, ويتخيل 

. التبلور: يف هذه املرحلة يظهر نوع من االســـــتقرار يف التفكري, وتتفق املشـــــاعر واألفكار وتتضـــــح 2/1
 مزااي وعيوب تنوع االختيار الذي يبدأ يظهر, وقد يتم اختاذ قرار مؤقت.

 من حيــث الوضــــــــــــــوح . االختيــار: عنــدمــا يتحقق التبلور قــد حيــدث االختيــار, فــاالختيــار يتغري3/1
 والتعقيد, وقد حيدث ابدراك ووعي أو بدونه, وهي تعد مرحلة مهمة يف حياة الفرد.

. التوضيح: عندما يتخذ األفراد قرارهم املهين دون أن يبذلوا جهداً كافياً, من احملتمل أن يتعرضون 4/1
 للشك يف دقة ومناسبة الوقت الختاذ القرار وإمكانية تنفيذه. 

. وتكون حمددة بثالثة مراحل فرعية  to a Career Choice) (Adjusting  املهين  التوافق مع االختيار. 2
 مع اإلختيار املهين وذلك كما يلي. للتوافق

. احلث على التنفيذ: هنا ينفذ الفرد اختياره, وقد يكون الذهاب إىل الكلية,  أو دراســـــة مقررات 2/1
لتعليم الكبــار, أو البــدء بعمــل جــديــد, أو العمــل لبعض الوقــت, وهنــا حتــدث بعض التغريات لإليفــاء 

 اباللتزام الذي قطعه الفرد على نفسه. 

ينضــم الفرد إىل جمموعة جديدة, قد يرتدد يف االنضــمام  . إعادة التشــكيل: يف هذه املرحلة عندما2/2
أو ال يشـعر أبنه جزء من هذه اجلماعة, إال أنه فيما بعد يصـبح واحداً من اجملموعة وينتمي إليها. وهنا 

 يتم إعادة التشكيل لالختياِر.

ــهما الب2/3 عض.  كما أَن . التكامل: حيدث التكامل بني الفرد واجملموعة ويتقبل الفرد واجملموعة بعضـــ
 .(1)التحمس لالختيار اجلديد يتالشى ويصبح االختيار أو اختاذ القرار جزءاً من كياِن الفرد

 (Gelatt) اثنياً: نظرية جيالت 
من أصحاب نظرايت اإلرشاد املهين اخلاصة ابالختيار وابختاذ القرار املهين واليت    (2) يعد جيالت 

تفرتض أبن هناك نقاطاً حرجة يف احلياة عندما يتخذ القرار على ضوئها وتؤثر ابلتايل على النمو املهين  
لفرد, أو عند  لألفراِد. وتتمثل هذه النقاط بنوعية االختيار الدراسي, ومستوى الوظيفة اليت يرغب هبا ا

تغيري وظيفته أو عمله.  ويتأثر القرار املهين هبذا االختيار طوال احلياة وابملعلومات املتوافرة لدى الفرد 
 

 (. 83, ص )( 1ط )  ،نظرايت اإلرشاد والنمو املهين   أبو عيطة, (1) 
(2( Gelatt, Decisionmaking: A conceptual frame of reference for counseling., 9, p(241).  
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وكيفية تقييمه هلا. ويستند اختاذ القرار على ما هو واقع, كما أَن الواقع يف حالة تغيري مستمرة وال يتصف  
 طة حبياة األفراد.  ابلثبات, وهذا يرتبط ابلبيئة املعقدة احملي

وقد متيزت نظرية جيالت أبن اختاذ القرار ال يعتمد على العقالنية إذا مل يتبع الفرد نفس املخطط 
كل األوقات، إذ يرى جيالت أبَن الفرَد يكون لديه اجتاهان أو أكثر عند التعامل مع تغيري االختيار  

اانً على عملية اختاذ القرار املهين.  ما يتطلب املهين، وقد يسيطر هذان االجتاهان اخلاضعان للتغرِي أحي
أن يتقبل الفرد املاضي واحلاضر واملستقبل غري املؤكد أو غري املتيقن منه وعلى الفرد أن يكون إجيابياً حنو  

(1) هذا الوضع الغري املؤكد. وأشاَر  جيالت 
لوجود  أربع عوامل تستخدم يف توجيه الفرد يف عملية     

 ي:اختاذ القرار, وه
 ما الذي يريده الفرد؟ )األمنيات أو امليول(. •

 ما الذي يعرفه الفرد؟ )املعلومات عن الذات واملهن(. •

 ما الذي  يعتقد ويؤمن به؟ )القيم واالجتاهات(. •

  ما الذي سيعمله إزاء هذه البياانت واملعلومات؟ )اإلجراء الالزم(. •

ــتمرة تقوم   (2)نظور جيالت وتعترب عملية االختيار واختاذ القرارات املهنية حســــــــب م عملية مســــــ
على ســـلســـلة من اإلجراءات املرتابطة املتكاملة اليت توصـــل الفرد إىل اختاذ قرار معني، حيث أن قرارات  

 : (3)الفرد تتأثر مبجموعة من العوامل وتشمل
: وتتمثل يف الصــــــفات املوروثة اليت قد تكون عائقاً أمام الفرد عند اختاذ الســـــمات والقدرات الوراثية 

 قراره املهين. 
: وهي عوامل خارجية تقع خارج ســـــــــــيطرة الفرد، فبعض الظروف تؤثر يف اكتســـــــــــاب الظروف البيئية 

هي وتعلم مهارات، وتطوير النشــــــــــــــاطات واالمتيازات املهنية للفرد مثل: األزمات الطبيعية والكوارث، ف
 تؤثر يف الظروف االقتصادية وابلتايل تؤثر على الفرص املهنية. 

 

(1)Gelatt, Positive uncertainty: A new decisionmaking framework for counseling., 36, p(253). 

(2( Gelatt, positive uncertainty: A new decisionmaking framework for counseling., 36, p(254). 

لواء اجليزة وعالقتها العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار املهين اســـتناداً لنموذج جيالت لدى ط )لبة املرحلة الثانوية يف  الزبن,    (3)
 (.115ص ) د. ط،، رسالة ماجستري(، مبستوى النضج املهين والتحصيل الدراسي
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ــلوكيـات اآلخرين فهي تؤثر حتمـا يف خربات التعلم  : أي كـل مـا تعلمـه الفرد من البيئـة ومالحظـة ســــــــــــ
 ختطيط الفرد املهين وخاصة عند ارتباطه ابلتعزيز. 

ــتجاابت املعرفية والعاطفية فهي مهارات الفرد  : مثل مهارات حل املشـــــــكالت وعادات العمل واالســـــ
 تؤثر بشكل كبري على الفرد عند عملية االختيار املهين. 

ــان تتخذ يف ظروف من التيقن، واألكثر احتماالً أهنا  ويبدو أَن القليَل فقط من قرارات اإلنســـــــــ
ــنف جيالت تُتخذ يف ظل حالة من اجلمع بني الشـــك واملخاطرة (1)، ويصـ

كافة الظروف اليت ميكن أن    
 تُتخذ فيها القرارات على النحو التايل: 

 : وذلك إذا كان كل اختيار يؤدي إىل نتيجة معروفة على وجه التأكيد. حالة اليقني
 : وذلك عندما يقود كل اختيار إىل عدة نتائج ممكنة، احتماالهتا معروفة. حالة املخاطرة

 عندما يقود كل اختيار إىل عدة نتاجات ممكنة، ولكن احتماالهتا غري معروفة. : وذلك حالة الشك

: عندما ال يكون الشــــخص متأكدا من درجة احتمالية النتاجات، حالة اجلمع بني املخاطرة والشـــك
 ولكن لديه من البياانت ما ميكنه من تقدير حظو  جناح كل منها. 

ــنيف هناك   متثل خططاً الختاذ القرارات على  رتاتيجيات( اســـــــــ 4أربع )وبناًء على هذا التصــــــــــ
 : (2)أسس من القيم واألهداف واملعلومات ودرجة املخاطرة

: وذـلك عـند اختـيار مـا هو مرغوب أكثر من غريه، بغض النظر عن التكلفـة، أو إســـــــــــرتاتيجـية الرغـبة
 ائج. املخاطرة، أو االحتمالية، وهذه تتطلب ما يرغب به الفرد، وبعض املعلومات عن النت

ــعوبة من اإلســـــــــرتاتيجية اآلمنة ــار األكثر احتمالية للنجاح، وهي أكثر صـــــــــ : وذلك عند اختيار املســـــــــ
الســـــــابقة؛ ألهنا تتطلب أن يكون الفرد أكثر حتديداً هلدفه، وأن يدرس املعلومات حول بعض اخليارات 

 اإلضافية واحتمالية حدوثها. 
دىن(: وذلك ابختيار ما جينب أســــــــــوأ النتائج، وهي : )أو إســــــــــرتاتيجية احلد األاإلســــــــرتاتيجية اهلروبية

 تتطلب معرفة القليل من املعلومات عن النتائج وما الذي يعتقد أنه أسوأ نتيجة. 

: وذلـك ابختيـار األكثر رغبـة واألكثر احتمـااًل للنجـاح، ومع أهنـا تبـدو األكثر اإلســـــــــــرتاتيجيـة املركبـة
طلب معرفة قيم الفرد وأهدافه بوضــــــــــــــوح ومعرفة البدائل منطقية إال أهنا األصــــــــــــــعب يف التطبيق ألهنا تت

 
(1 ( Gelatt, positive uncertainty: A new decisionmaking framework for counseling., 36,p (254). 

 (. 93ص ) د. ط، رسالة ماجستري(،  القرار املهين،فاعلية برانمج إرشادي مهين يف النضج املهين ويف اختاذ  جروان،  (2) 
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والقدرة على التنبؤ ابلنتائج املمكنة، والقدرة على ختمني احتماالت حدوث الشــــيء، وقدرة الفرد على 
 ترتيب الرغبات أو تعيني القيمة النسبية للشيء. 

  (Career Choice)االختيار املهين 

طويـلة األمـد، نتيجـة للمعلومـات وردود الفعـل الواردة والطـارـئة متـثل عملـية االختـيار املهين رحـلة 
على ذات الفرد واملهن منذ الطفولة وطول فرتة احلياة، وحىت يكون الفرد قادراً على اختاذ قرار صــــــحيح 
ــعي للحصـــــــــــول على   ودقيق ، جيب أن يكون على وعي ابملهارات واالهتمامات والقيم، والرغبة والســـــــــ

ِن كيفية اســـــتخدام هذه الصـــــفات. ومع ذلك، فإنه من الصـــــعب القول إن هذه املســـــاعدة املهنية بشـــــأ
 .(1)املساعدة تقدم بشكل مناسب

ــيــة من احليــاة االختيــار املهين واختـاذ القرار املهين  مهــاراتوتعترب  احــد األجزاء األســـــــــــــــاســــــــــــ
يف الشـــــخصـــــية واملهنية للفرد وتتضـــــح أمهيتها من حيث اســـــتخدامها يف حل املشـــــكالت وحتقيق التك

والرضـا الشـخصـي واملهين وهناك أسـاليب متعددة الختاذ القرار وهناك مواقف معينة تتطلب اختاذ القرار 
بـشكل مفاجئ يف األوقات كاحملن والشـدائد والغضـب واحلزن والفرح وممكن أن تتـشكل بعض القرارات  

حلياة , وتشمل هذه مع مرور الوقت , كما ميكن أن تتخذ القرارات يف بعض األمور احلامسة يف مسار ا
األمور اختيار التخصـص األكادميي أو العمل بعد التخرج من املدرسـة أو اختاذ قرار الزواج كما تتصـف 

 .(2)بعض املواقف أبهنا منطقية وواقعية يف طبيعتها , بينما تتصف أخرى أبهنا استكشافية وغري منطقية
: دقــة املعلومــات املهنيــة, ونقص  (3)مثــلوتتــأثر عمليــة اختــاذ القرار املهين ابلعــديــد من العوامــل 

املعلومــات املهنيــة بفرص العمــل, واخليــارات التعليميــة والتــدريــب واملســـــــــــــــارات املهنيــة, واملعلومــات عن  
ــتخدمة من قبل الطلبة يف  ــتند املعلومات املهنية املســ ــوق العمل, واخلربة, كما تســ العرض والطلب يف ســ

لومات اليت اكتســــــبوها خالل مرحلة الطفولة من خالل أولياء حتديد مســــــتقبلهم املهين الغالب على املع
أمورهم واألصـدقاء واملعلمني, ووسـائل اإلعالم أو التفاعل االجتماعي والعوامل الشـخصـية مثل الدوافع 
ــاحل واملواهب املتعددة, واخنفاض الكفاءة الذاتية, وواقعياً  ــاربة واالهتمامات واملصـ ــية والقيم املتضـ التنافسـ

 
(1( Atli, The effects of traitfactor theory based career counseling sessions on the levels of career maturity and 

indecision of high school students)., 4 (8), p(1835). 

(2)Gati, Interpreting and applying careerdecisionmaking models: Comment on Carson and Mowsesian., 37, 

p(510). 

(3) Cabrera, Understanding the collegechoice process)., 107, p(11). 
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ات الطلـبة املهنـية وخـياراهتم على األغـلب ال أتخـذ  بعني االعتـبار العواـمل املعـيارـية الختـاذ القرار ـفإن قرار 
وينتهي األمر ابلطلبة إىل اليأس وخيبة األمل بســــــــــــــبب نقص املعرفة املهنية أو عدم دقتها واجلهل حول 

 عملية االختيار والتنفيذ.
معرفة الذات ضــرورية يف عملية اختيار املهنة، ،  أن  (1)يرى بيرتســون وســامبســون ولينز وريردنو 

ــاعـدة األفراد يف معرـفة ذواهتم من خالل توفري الفرص لتعريفهم بقيمهم اليت يتم وصــــــــــــــفها  وميكن مســــــــــــ
ــطــة أو  ابلــدوافع اليت تــدفع الفرد إىل العمــل، وتعريفهم ابهتمــامــاهتم ومهــاراهتم اليت هي مبثــابــة األنشــــــــــــ

، واليت تعرف ابألنشـــــطة اليت يتقنها األفراد بشـــــكل جيد. وتعريفهم الســـــلوكات اليت يســـــتمتع هبا األفراد
أيضـاً بتفضـيالهتم املهنية وما يتجنبونه يف املهن وما يسـعون إليه فيها؛ وذلك حىت أيخذوها مسـبقاً بعني 

 .(2)االعتبار عند قيامهم ابالختيار املهين
(3)ويرى كرمبولتز

ــان, فالقرارات  أن خيار قرار املهنة يكون أمراً حامساً يف  ــعادة اإلنســـــــ تقرير ســـــــ
املهنية ميكنها أن تؤثر أتثرياً عميقاً يف طريقة عيش حياة الفرد, حيث تؤثر املهنة على طريقة الشـــــــخص 
وكيف يقضـــــــــي معظم ســـــــــاعات يومه، وميكن أن تؤثر على حتديِد نوعية األشـــــــــخاص الذين يبين الفرد 

ــرة واحتمـاالت التـقاعـد. ومن عالـقاـته االجتمـاعـية معهم, وميكن أن حتـدد خطط الع طـلة وخطط األســــــــــــ
ــاء الوقت يف التخطيط حلياهتم املهنية، وأهنم  بعض املفارقات أن ال يكون األشــــخاُص متحمســــني لقضــ
غـالـباً ـما يتجنبون املروِر يف هـذه العملـية ويؤجلوهنـا حىت آخر حلظـة. هـذا على الرغم من أن  ـبدء عملـية 

قة هي جزء أسـاسـي من التطور النفسـي والشـخصـي واالجتماعي، االسـتكشـاف املهين خالل فرتة املراه
كما أن الشــــــــباب يســــــــعون جاهدين إلجياد أماكن ألنفســــــــهم يف عامل العمل، وليس أمامهم خيار نوع 

 .(4)العمل فقط، ولكن أيضاً نوع بيئة العمل اليت ستوفر هلم االرتياح الشخصي والنمو

 
(1)Peterson, A cognitive information processing approach to career problem solving and decision making). In 

D). Brown (Ed).), p(334).  

د. ،  ماجسـتري  ، رسـالةأثر برانمج إرشـاد مجعي مسـتند لالختيار املهين على ص )نع القرار املهين وتطور هوية األانأبو جنا,    (2)
 (.75ص ) ط،

(3 ( Krumboltz, Behavioral counseling: Rationale and research). 44(4), p(384). 

(4 ( Giallombardo, Using group counseling to implement a career development program with high school students). 

Master Thesis, p(27). 
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ــوبر ــابقاً ميثل   يف التطور املهين ,  (1)ووفقاً لنظرية ســ ومراحله، فإَن الوعي املهين ميثل كما رأينا ســ
ـــياغـة اهلـدف  املرحـلة األوىل يف تطوير اختـيار املهـنة، ومتـثل هـذه املرحـلة العملـية املعرفـية وتنعكس يف صــــــــــــ
ــاس الوعي ابملوارد املـتاحـة، واالحتمـاالت املختلـفة، واالهتمـاـمات وامليول والقيم.  املهين الـعام على أســــــــــــ

رد مبراحـل من التطوير املهين وال ـبد أن يتقن املرحـلة الســــــــــــــابقـة حىت يتمكن من االنتقـال إىل ومير كـل ف
املرحلة الالحقة. وتقوُم مراحل الوعي املهين بتشـــــــــكيل مفهوم الذات وفقاً لنظرية ســـــــــوبر. وقد أظهرت 

مبا يتفق مع الدراســـــــــــات أن الوعي املهين ومفهوم الذات يرتبطان بعالقة إجيابية ومتوازية بشـــــــــــكل كبري 
 نظرية سوبر.

ويف حني يوصــف االختيار املهين كعملية نفســية تتعاقب عرب ســين احلياة كما رأينا ســابقاً، فإَن 
ــنع القرار املهين  ، تعرف بعمليـة (Career Decision- Making)عمليــة االختيــار املهين مبعىن اختــاذ وصــــــــــــ
 (2)من البــدائــل املتــاحــة يف موقف معنيأكثر االختيــار الواعي والــدقيق ألحــد البــدائــل من بني اثنني أو 

ووفق خطوات حمددة ينبغي إتباعها للوصــــول لقرار ســــليم وبشــــكٍل يناظر مهارة حل املشــــكالت. كما 
 Career) التأكد من القرار املهينويؤكُد الباحثون أن صـــــــــنع القرار املهين يتضـــــــــمن أيضـــــــــاً  مســـــــــتوى 

Decision Certainty)ــنِع القراِر املهين ق بقلــة التنظيم كمــا ويَتعل   (3)، مبعىن الوثوق وعــدم الرتدد يف صــــــــــــ
اذ القراراِت املهنيِـة، األمر الـذي قـد يشــــــــــــــري إىل إمكـانيـِة وجود قلِق   والثقـِة فيمـا يتعلق ابلتعـامـل مع إختـّ
االختيار املؤّدي لتجّنِب اختاذ القراِر؛ واإلمكانية لوجود موانع خارجية حتول دون تفضـــــــيِل إختيار على  

 .(4)ْن ِعّدة فرِص مهنَية جذابَة حمتملةآخر،  ابإلضافة إىل الصعوبِة يف اإلْختياَر مِ 
ــيلة التفاعل املتبادل بني مجيع اخلربات الطفولة   ــتقبل حصـ ويعترب قرار الفرد خبصـــوص مهنة املسـ

املبكرة ومروراً بســنوات الدراســة يف املدرســة. ويُفرتض يف الطلبة أن يكونوا على ألفة ودراية مبعظم أنواع 
راك ملسـتوايهتا املختلفة، وتقع املسـؤولية الكربى السـتكشـاف عامل العمل املهن املتاحة يف جمتمعاهتم، وإد

من حوهلم، يف إاتحة الفرص الكافية أمام الطلبة يف املرحلتني األســـاســـية والثانوية، على النظام الرتبوي، 

 
(1 ( Super, A lifespan, lifespace approach to career development). In D). Brown, & L). Brooks (Eds).), Career 

choice and development (2nd, ed)., pp). 197261). San Francisco, CA: JosseyBass). 

بناء برانمج تدرييب مستند إل أمنوذج جيالت وقياس أثره يف حتسني مستوى اختاذ القرار املهين لدى ط )لبة  البلوشي،   (2) 
 (. 86ص )  د. ط،، رسالة دكتوراه(،  الّصف العاشر يف سلطنة عمان

( 3 )Heppner, A process and outcome study examining career indecision and indecisiveness. Journal of 

Counseling and Development, 73, 426 437. 

(4Osipow, A scale of educationalvocational undecidedness: A typological approach. Journal of Vocational 

Behavior, 9, 233243.  
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ــقة ومتوافقة مع الفرص املهنية املتاحة يف اجملتمع، لكي  ــافية متســــ ــتكشــــ حبيث تكون هذه اخلربات االســــ
ــية اليت ميتلكوهنا، فهم حي ــاف الطلبة للقيم املهنية والقيم الشـــــخصـــ دث التوافق بني الفرد وبيئته. وابكتشـــ

 . (1)سيصبحون قادرين على بناء أهداف أكثر واقعية
ــيـاق اليت تتخـذ خالـله قرارات املهنـِة يف أغلـِب األحيـاِن دينـامُيكيو  فـالوظـائف :  (2)يكون الســــــــــــ

واجملتمع ُيصــــــبُح معّقد  ومتعّدد الثقافات بصــــــورة متزايدة جداً، وحَيتاُج األفراَد للَتخطيط تَتغرّيُ بســــــرعة، 
ــارات املهنــِة املختلفــة واملتَـبـَـاعــُدة بــداًل ِمْن املتــداخلــة واملتقــاربــة .  عالوة على ذلــك، يف (3)لطرِق ومســـــــــــــ
لب األحيان،  حُمبطني وفاقدي أوقاِت التغيري اإلجتماعي واحلرية اإلقتصـــادية، يـَْبدو املســـرتشـــدوَن يف أغ

الثقَة، وايئســـــــــني حول فرصـــــــــهم املســـــــــتقبليِة. وقد جعلْت التعقيدات املتزايدة حلاجات املســـــــــرتشـــــــــدين  
ولتدّخالِت اإلرشــاد املهين وأدت لتبين املنظورات البســيطة وغري الكافية يف َحّل القضــااي املهنيِة. ابلرغم 

عـُب دوراً هـامـاً يف التخطيط للمهنـِة، إاّل أَن التـأكيـد اإلضـــــــــــــــايف من أن املنظورات التقليـديـة مـا زالـَْت تـَلْ 
َع على القضــااي األخرى: كيَف يكون مفهوم الذات ُمطَبـَُّقاً يف تدخالت اإلرشــاد املهين،  جيب أْن يـُْوضــَ

 القابلية للتكيِف الشخصي,  وصنع املعىن الشخصي. 
املهين، وفرت العديد من نظرايت اإلرشاد واختاذ القرار    االختياِر املهينومن أجل حتسني عملية  

ومن النظرايت اليت حبثت يف عملية  .)4(املهين توجيهات وإرشادات لتجميع وإنتاج واستخدام املعلومات 
،  نظرايت التـنافر وعـدم اإلنســــــــــــــجـام املعريف  (Career Decision-Making Theories)اختـاذ القرار املهين 

(Cognitive Dissonance Theory) ــد هلتون ). و ــاذ القرار  Hilton)يعـ من أوائـــل من أكـــد على أن اختـ
،  (Social Learning Theory)يســـتند إىل نظرية عدم اإلنســـجام املعريف، وأيضـــاً نظرية التعلم االجتماعي  

( أن خربات التعلم تلعـب دوراً رئيســـــــــــــــاً يف عمليـة االختيـار املهين، Krumboltzحيـث أكـد كرومبولتز )
(5)اذ القرارات املهنية املتعددة وأيضاً، نظرية اخت

(Multiple Career Decision Making). 
، أَن دور املرشـــــــــــــــد املهين يرتكز على مســـــــــــــــاعـدة الفرد على كيفيـة اختـاذ (6)وقـد بنّيَ جيالت   

ــبتها له، حبيث تكون هذه  ــه من مناســـ ــؤولية هذه القرارات، والتأكد بنفســـ القرارات حبكمة، وحتمل مســـ
 

(1)Nystul, The art and science of counseling and psychotherapy. New York, NY: Macmillan. 

(2)Friberg, An educational–vocational intervention: Through a work–life orientation program in Finnish 

comprehensive schools). SAGE Open, JulySeptember 2013, 1–12). DOI: 10).1177/2158244013497720 

(3) Magnusson, Five processes of career planning). ERIC Document Reproduction Service No). EDOCG9565). 

(4) Nystul, The art and science of counseling and psychotherapy. New York, NY: Macmillan. 

(5)Herr, The impact of national policies, economics and school reform on comprehensive guidance programs. 

Professional School Counseling, 4, 236245. 

( 6 )Gelatt, positive uncertainty: A new decisionmaking framework for counseling. Journal of Counseling 

Psychology, 36, (252256). 
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ــنع القرار،  ــاركـته املوجهـة يف عملـية صــــــــــــ ــه وابلبيـئة احمليطـة ـبه، ومشــــــــــــ القرارات مبنـية على معرفـته بنفســــــــــــ
( أهداف لإلرشــاد والتوجيه املهين هي: زايدة معرفة الذات، وإكســاب 3ثالث ) ويســتخلص من ذلك 

ــلوب البحث عن معلومات املهنية،  ــمنة أسـ ــاعده يف اختاذ القرار املهين املالئم واملتضـ ــلوكات تسـ الفرد سـ
ــة.  ويرى جيالت ) ــار املهين األكثر مالئمـ ــا 1962مث االختيـ ــاك مراحـــل مير هبـ ــاذ( أبن هنـ القرار  اختـ

 :(1)ع القرار وهي ما يليوصان
: تبدأ عملية اختاذ القرار عندما يدرك الفرد وجود حاجة الختاذ القرار وحيدد  اســـــتكشـــــاف الفرص. 1

اهلــدف املراد حتقيقــه ويبــدأ يف عمليــة البحــث عن الفرص املتوفرة، كــأن يقرر الطــالــب الــذي يســــــــــــــعى 
يف إعتباره إمكانية دراسـته يف أكثر من  الختيار الكلية اليت سـيلتحق هبا بعد خترجه من املدرسـة، ويضـع

 كلية يكون من املمكن أن يلتحق هبا مستقباًل. 
: وهذا يتضــــــــــــــمن مجع املزيد من املعلومات الالزمة عن املهنة اليت ُمراجعة اخليارات وإختاذ قرارات. 2

عهـا ومواعيـد  يريـد الفرد أن يلتحق هبـا، مثـل تكـاليف االلتحـاق ابلكليـة وبراجمهـا وغريهـا من أمور كموق
االمتحاانت ونظامها بشـــــكل عام. وتعترب عملية املراجعة ومجع املعلومات من أهم اخلطوات ألن معرفة  

 اخليارات مرتبطة بعملية اختاذ القرار.
: جتميع البـياانت الســــــــــــــابقـَة وحتـدـيد اجلواـنب احملتمـلة املتعلقـة ابإلختـياِر وحتـدـيد  تطوير خطـة عمـل. 3 

قهـا وحتـدـيد الفرد الجتـاهـه حنوهـا وتقـدير النـتائج املرغوـبة ـلدى الفرد مركزاً اهتمـامـه النـتائج واحتمـالـية حتقي
 على نظامه القيمي.

 وأخرياً، تقييم مجيع االحتماالت املتوفرة واختاذ قرار قد يكون مؤقتاً جتريبياً وقطعياً.   التقييم:. 4 
كبري يف مسات الشخصية مثل أثر وتؤكد البحوث أن الصعوابت يف هذا اجملال ترتبط إىل حد  

السمة السلبية، والعصابية، ونقص الذات، والتقييمات الذاتية السلبية من حيث معتقدات الفاعلية 
 . (2) الذاتية العامة ومركز الضبط 

ــيتم فيمـا يلي تقـدمي موجز لنظرييت جون هوالنـد  ــمـة والعـامـل، (Holland)وســــــــــــ ، ونظريـة الســــــــــــ
 ، كنموذج لتطور مفهوم الذات املهنية.(Super)رية سوبر كنموذجني لالختيار املهين، ونظ

 يف األمناط املهنية (Holland theory)أواًل: نظرية هوالند 

 
(1) Nystul, The art and science of counseling and psychotherapy. New York, NY: Macmillan. 

(2) Saka, Emotional and PersonalityRelated Aspects of Persistent Career DecisionMaking Difficulties. Journal of 

Vocational Behavior, 71, (340358). 
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واألمناط املهنية يف نظريتُه يف اإلرشاد املهين لعمليات االختيار املهين    (1)(Hollandيرى هوالند )
أن هناك عالقة بني منط الشخصية ونوع املهنة اليت خيتارها الفرد لنفسه، وأن ميوله   أو  السمات املهنية

ــتوى  ــية، فاالختيار املهين للفرد يتقرر بعوامل عديدة مثل مســــ املهنية ما هي إال أحد مظاهره الشــــــخصــــ
ع الذكاء وتقييم الفرد لذاته. ويؤكد هوالند على ضـــــرورة انســـــجام وتطابق القدرات الشـــــخصـــــية للفرد م

متطلبات البيئة املهنية عند عملية اختيار املهنة، وأن الثبات مهم أيضــــــــــاً عند اختاذ القرار املهين ســــــــــواء 
َأكـان يف ثبـات البيئـة أو يف ثبـات الفرد.  ويؤكـد هوالنـد  أن معرفـة الـذات واملعرفـة املهنيـة جتعـل القرار 

ــهمان يف هرم ــتة  املهين قرارا كفؤاً حيث يعتربان متغريين مهمني يســــــ ــرياً لوجود ســــــ احلاجات للفرد، مشــــــ
 Holland)أمناط للشـــــخصـــــية يقابلها ســـــتة أمناط للبيئات املهنية أطلَق عليها منوذج هوالند الســـــداســـــي 

)2(Hexagon Model). 
ويوضــــح  منوذج هوالند الســــداســــي وجود األمناط والبيئات التالية: النمط الواقعي وتقابله البيئة 

وتقـابـله البيئـة االجتمـاعيـة، والنمط التقليـدي تقـابـله البيئـة التقليـدـية، املغـامر الواقعيـة، النمط االجتمـاعي 
يـقابـله البيـئة املـغامرة، البحثي تـقابـله البيـئة البحثـية، الفين ويـقابـله البيـئة الفنـية يوضــــــــــــــح حـيث تتشــــــــــــــكـل 

الوراثية البيئات حســـــب األفراد الذين يعيشـــــون فيها، وأشـــــار إىل أن األمناط الشـــــخصـــــية تتأثر ابلعوامل 
والبيئية على حد ســـواء كما ويتأثر القرار املهين ابلثقافة الســـائدة واألســـرة واألقران والطبقة االجتماعية. 

 .(3)وأن أصحاب املهنة الواحدة يتشاهبون يف السمات الشخصية والنمط الشخصي
  (Trait and Factor Theory)اثنياً: نظرية السمة والعامل 

(, واحدة Parsonsورائدها ابرســـــونز ) (Trait and Factor Theory)تعترب نظرية الســـــمة والعامل 
حيث وضـــع ابرســـونز نظريته على أســـاس   .(4)من أوائِل النظرايت الفعالة املســـتخدمة يف اإلرشـــاد املهين

ــعة والتنويع الذي طرأ على عامل األعمال والتطورات يف ال ــريع واهلجرة الواسـ ــر السـ ــانية التحضـ علوم اإلنسـ
والســـــلوكية يف الوالايت املتحدة. وقد اســـــتخدمت نظرية الســـــمة والعامل، كوهنا أول نظرية يف اإلرشـــــاد 

 
(1Holland, Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (2nd, ed.. 

Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall. 
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املهين، لفرتة طويلة. وتعترب "الصـــــفات" و"العوامل"، املفاهيم األســـــاســـــية لنظرية الســـــمة والعامل. ووفقاً 
للفرد مثل الذكاء واالهتمام والقدرات؛ يف هلذه النظرية، فإن مفهوم "الصفة" يعرب عن الصفات الكمية  

حيـدد الكـفاءات الالزـمة للنجـاح يف    (Factor Analysis)حني أَن مفهوم "العواـمل" أو التحلـيل الـعاملي
ــونز أبن الفرد خالل قيـامـه ابالختيـار املهين جيـب أن مير بعمليـة مكونـة من ثالث  املهنـة. ويؤكـُد ابرســــــــــــ

 ( مراحل:3)
 إدراك الفرد ومعرفته لقدراته والهتماماته ولعواطفه وحلدوده اخلاصة. املرحلة األوىل:. 1
 املرحلة الثانية: إدراك الفرد ألساسيات وشروط وفرص ومزااي وعيوب املهن املختلفة.. 2
ــتقهـا من املعلوـمات يف .  3 ــه واملخرجـات اليت اشــــــــــــ املرحـلة الـثالـثة: مطـابـقة الفرد للمعلوـمات عن نفســــــــــــ

 املهن.
نظرية ابرســــونز "الســــمة والعامل" بشــــكل أفضــــل، ميكن تلخيص املراحل الثالث لعملية ولفهم 

 :(1)االختيار املهين على النحو التايل
ــمـــة والعـــامـــل التعرف على ذات الفرداملرحلـــة األوىل.  : وهي املرحلـــة األوىل من نظريـــة الســــــــــــ

ومات ضــمن هذه احلدود. وتركُز وتشــمل معرفة الفرد الهتماماته الذاتية والقدرات والعواطف ومجع املعل 
نظرية الســــــــــمة والعامل أســــــــــاســــــــــاً على حتديد مخس مسات للفرد هي: القدرة واإلجناز والفائدة والقيمة 
والشـــخصـــية. إن حتديد عوامل القدرات اليت تتضـــمن أيضـــاً االهتمامات وامليول، هي اليت متكن األفراد  

هنا تقود املرشــــــــدين وجتعلهم  يتعرفون على من التعرف على أنفســــــــهم وتعترب مهمة جداً، وخاصــــــــة لكو 
ــاد والتوجيه املهين وفقاً لذلك، وابلتايل، فإن اســـــتخدام  هذه الصـــــفات ويقومون بتقدمي خدمات اإلرشـــ
ــياً وضـــرورايً وأحد  االختبارات اليت هتدف إىل حتديد اهتمامات وميول الفرد وقدراته تعترب  جانباً أســـاسـ

 لعامل.األدوات احليوية لنظرية السمة وا
يف املرحلة الثانية اليت تســـــمى أيضـــــاً   مجع املعلومات عن عامل األعمال واملهن:املرحلة الثانية.  

مرحلة العمل، يقوم املرشــــــــــد املهين بتقدمي التوجيه للمســــــــــرتشــــــــــِد للعثور على معلومات عن املهن وعامل 
، وذلك بعد احلصــــــــول على األعمال. كما  تتم دراســــــــة القيم اليت تتطابق مع املهن الفردية املســــــــتهدفة

املعلومات من الفرد عن خياراته املهنية، ومساته وقدراته الشــــــــــــخصــــــــــــية، واهتماماته وميوله املهنية، وأهم  
مســـــــاعدة يف هذه املرحلة هي توجيه املســـــــرتشـــــــد لتصـــــــنيف املعلومات املهنية غري املنظمة لديه، وكيفية 
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ــت ــد املهين اســـ ــول إىل هذه املعلومات. وميكن للمرشـــ خدام املواد املطبوعة لتوفري املعلومات املهنية، الوصـــ
ــنفـة على أســـــــــــــــاس  ــبكـة اإلنرتنـت، املصــــــــــــ ــواء املطبوعـة أو على شــــــــــــ وكتـالوجـات املعلومـات املهنيـة ســــــــــــ
االحتـياجـات، والعملـية التعليمـية، وظروف العمـل، وســــــــــــــاعـات العمـل، واألجور، ومـا إىل ذـلك.   ويف 

مطبوعة للمسرتشِد حتتوي على قائمة بعناوين متوفرة على   هذه املرحلة، من املفيد جداً تقدمي معلومات 
 اإلنرتنت خاصة مبختلف املهنيني يف خمتلف اجملاالت.

يف املرحلة الثانية اليت تســـــمى أيضـــــاً   مجع املعلومات عن عامل األعمال واملهن:املرحلة الثانية.  
على معلومات عن املهن وعامل مرحلة العمل، يقوم املرشــــــــــد املهين بتقدمي التوجيه للمســــــــــرتشــــــــــِد للعثور 

األعمال. كما  تتم دراســــــــة القيم اليت تتطابق مع املهن الفردية املســــــــتهدفة، وذلك بعد احلصــــــــول على 
املعلومات من الفرد عن خياراته املهنية، ومساته وقدراته الشــــــــــــخصــــــــــــية، واهتماماته وميوله املهنية، وأهم  

يف املعلومات املهنية غري املنظمة لديه، وكيفية مســـــــاعدة يف هذه املرحلة هي توجيه املســـــــرتشـــــــد لتصـــــــن
ــتخدام املواد املطبوعة لتوفري املعلومات املهنية،  ــد املهين اســـ ــول إىل هذه املعلومات. وميكن للمرشـــ الوصـــ
ــنفـة على أســـــــــــــــاس  ــبكـة اإلنرتنـت، املصــــــــــــ ــواء املطبوعـة أو على شــــــــــــ وكتـالوجـات املعلومـات املهنيـة ســــــــــــ

ظروف العمـل، وســــــــــــــاعـات العمـل، واألجور، ومـا إىل ذـلك.   ويف االحتـياجـات، والعملـية التعليمـية، و 
هذه املرحلة، من املفيد جداً تقدمي معلومات مطبوعة للمسرتشِد حتتوي على قائمة بعناوين متوفرة على  

 اإلنرتنت خاصة مبختلف املهنيني يف خمتلف اجملاالت.
ــذاتــه ومجع املرحلـــة الثـــالثـــة.   املعلومــات عن عــامل األعمــال واملهن:اجلمع بني وعي الفرد ب

ــأِن امليول  ــفها الفرد عن ذاته بشــــــ ــمن مرحلة اإلهناء هذه على املطابقة بني املعلومات اليت اكتشــــــ وتتضــــــ
واالهتمامات املهنية اخلاصــــــة والقدرات والقيم املهنية، واملعلومات اليت مجعها عن عامل األعمال واملهن. 

صحية يف هذه املرحلة النهائية، من الضروري أن يكمل املرحلتني   ولكي يتمكن الفرد من إجراء مطابقة
األوليتني بنجاح. وميكن للمرشـــد املهين يف هذه املرحلة تقدمي معلومات للمســـرتشـــد عن النظرية وتقدمي 
اقرتاحات. ويُراعى عند تقدمي االقرتاحات، أن تكون القدرات االهتمامات ومسات الشـــــــخصـــــــية والقيم 

ة خالل عملية اإلرشــــــــــــــاد املهين، متطابقة مع صــــــــــــــفات املهن املقرتحة ومتطلباهتا. ومع املهنية املالحظ
ــاً اعتبار أن تصـــور الفرد للصـــفات الذاتية ومتطلبات املهن املختلفة هلا بنية ديناميكية  ذلك، ينبغي أيضـ

ة ابســــتخدام وجيري تغيريها ابســــتمرار. وابلتايل، ينبغي إخطار هذا املســــرتشــــد أبن توجيه القرارات املهني
نظرية الســـــــــــمة والعامل، ال ميكن أن يكون قراراً هنائياً وميكن تغيريه وميكن إعادة بنائه ابســـــــــــتمراِر على  

 .(1)ضوء تلك املستجداتِ 
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 يف التطور املهين (Super, 1990)اثلثاً: نظرية سوبر 
 Super’s Life-span Theory of career)تعترب نظرية ســـــــــوبر يف التطور املهين خالل فرتِة احلياة 

development)  النظرـيَة التطورـيَة األكثر مشواًل اليت تنطبق على تكـامـل االختـيار املهين ومفهوم اـلذات  ،
فقد َدجمْت هذه النظريُة عناصـــــــــَر مفهوم الذات ابلتطوِر الشـــــــــخصـــــــــي واإلجتماعي،  وعلم  .  (1)املهنية

وبَر النفِس الظـاهرايت أو الفينومينولوجـيا والتَـَعّلم.  وت ــُ ،  اليت يُطلق عليهـا "نظرـية (Super)ؤكـد نظرـية ســــــــــــ
، على دور مفهوم  (Self-concept Theory of Career Development)مفهوم الـــذات يف التطوِر املهين 

فــاإلختيــاِر والتطوِر املهين ميثالن جوهراًي عمليــة الَتطوير والَتطبيق الــذات يف االختيــاِر والتطور املهين، "
 . (2)لدى الفرد"ملفهوم الذات 

وبَر إن الطريقة اليت يعرف هبا وينظر هبا لألفراد ألنفســــــــــــهم تلعب دوراً رئيســــــــــــاً يف  ويعتقد ســــــــــــُ
 (Body self image)خياراهتم املهنية، فعلى سـبيل املثال، الشـخص الذي يتمتع بصـورة هيئة جسـم ذاتية

هن املـاديـة" مثـل العمـل يف ،  تتضــــــــــــــمن كونـه عـامـل قوي البينـة لكن ليس مثقفـاً، قـد ينجـذب حنو "امل
وبَر أبّن هناك آلية عضــوية َتقف وراء عمليَة التطور والنضــوَج،   "ميكانيكا الســيارات". وبينما افرَتََض ســُ
وبَر(e.g., Herr, 1997; Savickas, 2002)إال أَن بعض البــاحثني  ــُ  Super’s)، يف مراجعتهم لنظريــة ســــــــــــ

َدعوا إىل ضــــــرورة التأكيد األقوى على أتثرياِت الســــــياِق اإلجتماعِي والتأثرِي املتبادِل بني  ،(1990 ,1985
  الشخِص والبيئة. 

يف اإلرشـــــــاد املهين املســـــــتند للتطور والنمو املهين لدى  (Super, 1990)وحســـــــب نظرية ســـــــوبر 
 ( مراحل هي:5الفرد، مير النمو والتطور املهين خبمسة )

( سـنه. ويكون الرتكيز األسـاسـي 13: ومتتد من الوالدة وحىت سـن )Growth Stage))(. مرحلة النمو  1)
يف هــذه املرحلــة على النمو اجلســــــــــــــــدي والنفســــــــــــــي لــدى الفرد، ويطور خالل هــذه املرحلــة اجتــاهــات 
وميكانيزمات ســلوكية تســاعد على منو الذات املهنية، ويتم ذلك من خالل تكوين ذخرية معرفية تتعلق 

ث قـدراتـه وميولـه واهتمـامـاتـه، وتتعلق أيضـــــــــــــــاً ابلبيئـة احمليطـة  بـه وخـاصـــــــــــــــة البيئـة املهنيـة بـذاتـه من حيـ 
 بنماذجها املختلفة، وعلى األغلب فإن االجتاهات املهنية يف هذه املرحلة تكوُن غري واقعية ومؤقتة. 

 
1)Murugami, Vocational selfconcept and decision making selfefficacy of learners with visual impairment in 

Kenya). Doctoral Dissertation, University of South Africa, pretoria, South Africa). 

http://www).ku).ac).ke/schools/education/images/stories/research/vocationalselfconceptanddecisionmaking

).pdf 

(2)Leung, The big five career theories. In S. Leung (Ed.), International handbook of career guidance (pp. 115132. 

Dordrecht, Netherlands: Springer.  
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د يف هذه ( ســـنة.  ويبدأ األفرا14 -24(: ومتتد من ســـن )Exploratory Stage(. مرحلة االكتشـــاف )2)
املرحلة إبدراك أن العمل هو أحد مظاهر احلياة املهمة، ويدرك الفرد أبعاد ذاته املهنية وخاصـــــــــــــة قدراته 
وإمكاانته بشـكل واقعي، ويتخذ الفرد يف هذه املرحلة قراراته املهنية ويعتمد كثرياً على التجريب املباشـر 

 راط ابحلياة املهنية. أو غري املباشر يف حتديد توجهاته املهنية، ومن مث االخن
( ســــنة.  ويتضــــح من مســــمى 25-44(: ومتتد من ســــن )Establishment Stage(. مرحلة التأســــيس )3)

هذه املرحلة أن الرتكيز فيها يكون على املمارســـة الفعلية ملهنة املســـتقبل واالســـتقرار فيها، وأن احتمالية 
ــبح الفرد أكثر فهماً للمهنة، وأكثر قدرة تغيري املهنة ممكنة يف هذه املرحلة، ومع تقدم هذه املر  حلة يصــــــ

 على تطوير ذاته من خالهلا، وابلتايل يصبح أكثر اندماجا معها.
( ســــــــنة.  ويتم الرتكيز يف هذه  45-64(: ومتتد من ســــــــن )Maintenance Stage(. مرحلة االحتفا  )4)

تشـــــــــاف مدى التطابق بني املرحلة على تعزيز مكانة الفرد ضـــــــــمن مهنته، والتكيف معها من خالل اك
ــتمراريـة  ــهـا، حيـث يقوم الفرد ابلرتكيز على اســــــــــــ مفهوم الـذات املهنيـة لـديـة مع واقع املهنـة اليت ميـارســــــــــــ

 اجلوانب احملببة يف العمل وإزالة اجلوانب غري احملببة فيه.  
عمل ( ســــنة فما فوق. وهي مرحلة ترك ال65(:  ومتتد من ســــن )Decline Stage(. مرحلة االحندار )5)

 والتقاعد والتكيف مع نقص القدرات واالهتمامات. 
( أنشــطة عملية تطورية ميكن اســتخدامها كإطار لبناء تصــور تطوري 5كما قدم ســوبر مخســة )

 :(1)وهي  مسمى املظاهر املهنية التطوريةمهين، وقد أطلق على هذه األنشطة 
ــنة. يتضـــــح خالل هذا املظهر 13-17( وميتد من ســـــن )Crystallization Aspect. مظهر التبلور )1 ( ســـ

مفهوم اـلذات املهنيـة، وحـيث يـدرك الفرد قـدراتـه واهتمـامـاتـه وتتضــــــــــــــح أهـدافـه املهنيـة، ويـبدأ التخطيط 
 األويل الختيار املهنة املوجودة لديه.

ــنة.  ويتم خالل هذا املظهر حتديد 18-21( وميتد من ســــــــن )Determination. مظهر التحديد )2 ( ســــــ
 التخصص، ويدرك الفرد أبعاد القرار املهين و يتحمل مسؤولية إختاذه.املهنة أو 

 
(1 )Zunker, Career counseling: applied concept of life planning). New York, NY: Brooks Thomson learning 

Publishing).  
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( ســــنة.  ويتم خالل هذا املظهر تطبيق القرار 22-24( وميتد من ســــن )Application. مظهر التطبيق )3
املهين عملياً، وذلك من خالل التدريب أو املمارســـــة العملية للمهنة، وقد يغري الشـــــخص مهنته خالل 

 هذا املظهر.
( ســـنة. ويتم خالل هذا املظهر الثبات من 25-35وميتد من ســـن )  Stabilization). مظهر االســـتقرار )4

املهنة املختارة واالســـــــــــتمرار هبا، ويســـــــــــتخدم الشـــــــــــخص قدراته ومهاراته اليت تناســـــــــــب املهنة من أجل 
 التكليف هبا.

م خالل هذا املظهر ( ســــــــــــــنة فما فوق. ويت35( وميتد من ســــــــــــــن )Consolidation. مظهر االندماج )5
 االخنراط الفعلي يف املهنة واالرتقاء هبا وكذلك االرتقاء من خالهلا.

 الفاعلية الذاتية واختاذ القرار: 
يف عملية اختاذ القرار وذلك من خالل أتثريها على العمليات  اهامً  اتلعب الفاعلية الذاتية دورً 

املعرفية والوجدانية والدافعية لدى الطالب، حيث أن إحدى أهم هذه العمليات املعرفية هو التفكري  
الذي يساعد الطالب على التنبؤ بوقوع األحداث وكيفية السيطرة عليها، فالكثري من التحدايت واملهام 

بكفاءة الذات، لتساعده على   ا عاليً  ا طالب يف حياته العلمية والعملية تتطلب إحساسً اليت يواجهها ال
حتليل تلك التحدايت واملهام واختاذ القرارات املهنية الصائبة، ابإلضافة إىل أن الطالب ذا الفاعلية الذاتية  

ذ وإجناز تلك املهام،  املرتفعة ميتلك ثقة بنفسه، ومبقدرته على حل املشكالت اليت قد يواجهها عند تنفي
 .(1) التحقيق أهدف كان قد وضعها مسبقً  اكما أن الفاعلية الذاتية املرتفعة تبقي الطالب متحمسً 

( حول الفاعلية الذاتية للسلوك Bandursأول من درسا مقرتحات ابندورا )   (2) وكان هاكيت وبيتز
ة املهنية، واإلجنازات والسلوكات التكيفية،  املهين، وأثبتا أن القرارات املهنية، واملصاحل املهنية، واهلوي

واالستكشاف الوظيفي، واملعوقات املهنية، والنضج املهين ترتبط مجيعها مبعتقدات الفاعلية الذاتية. كما  
( يف السلوك املهين مبا يتفق مع النظرية لفهم  Bandursسامها يف توسيع نظرية الفاعلية الذاتية لباندورا )

ل من الشخصية االجتماعية، والتطوير املهين. وأشارا إىل أن مستوى الفاعلية وعالج وحل مشكالت ك

 

،  وطالبات الصف األول الثانوي مبحافظة الطائف فاعلية الذات وعالقتها مبهارة اختاذ القرار لدى ط )الب السواط،   (1) 
 . 347  301(، 2)66، جملة كلية الرتبية 

(2) Hackett, A selfEfficacy Approach to the Career Development of women. Journal of Vocational Behavior, 

18, (326 339). 
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الذاتية للفرد يف مهمة معينة ستحدد له التوجه املهين، واملشاركة والتخطيط، واالستكشاف، وتقييم  
 الذات، واختاذ القرار يف هذه املهمة. 

ددة للسلوك املهين، مثل: املهام  ومت تطبيق نظرية الفاعلية الذاتية يف العديد من اجملاالت احمل
املهنية والسلوك املهين االستكشايف. ووجدت الدراسات وجود عالقة قوية بني توقعات الفاعلية الذاتية 
والرتدد املهين، واختاذ القرار، واهلوية املهنية، وأمناط اخليارات املهنية، وااللتزام أبوقات الفراغ، والنضج  

هلذه النظرية، فإن التقدير الشخصي  استكشاف، وصعوبة اختاذ القرار. ووفقً املهين، والسلوك املهين اال
 . (1) يف سلوكه املهين احامسً  املهارات الفرد يلعب دورً 

كما استخدمت نظرية الفاعلية الذاتية لفهم ديناميكيات واسرتاتيجيات املشاركة يف اختيار أو  
املهنية. وهناك أدلة على أن معتقدات الفاعلية الذاتية  اختاذ القرارات املهنية حول التوجهات والفرص 

 . (2)تؤثر على اختيار التخصصات املطلوبة واملقررات املهنية واختاذ القرار للفرد
( يف الفاعلية الذاتية ابعتبارها وسيط لقياس نتائج  Bandursوهناك اهتمام متزايد يف نظرية ابندرا)

ات الفاعلية الذاتية إىل معتقدات الفرد حول القدرة على أداء السلوكات املرتبطة ابملهنة وتشري توقع
سلوك من شأنه أن ينتج نتائج مرجوة، حيث يعترب األفراد أنفسهم قادرين على امليل إىل حماولة وتنفيذ  

 .(3) املهام أو األنشطة بنجاح
ملرتبطة  وتعكس الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار ثقة الفرد يف قدرته على تنفيذ املهام ا

 . (4) ابالستكشاف املهين واالختيار
الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار أبهنا: أحكام الفرد حول قدراته على تنظيم  (5) ويعرف ابندورا

أبهنا:   (6) وتنقية األهداف املهنية، ومسارات العمل الالزمة لتحقيق أداء حمدد كما عرفها فريدمان
 ى التحكم يف األحداث اليت تؤثر على حياته املهنية. "االعتقادت املهنية يف قدرة الفرد عل 

 
(1) Osipow, Construct and Concurrent Validity of the Career DecisionMaking Difficulties Questionnaire. Journal 

of Career Assessment, 6, (347364). 

(2) Sullivan, Increasing Career SelfEfficacy for Women: evaluating group intervention. Journal of Counseling 

& Development, 78,5463). 

(3) Bandura, Selfefficacy toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84, 191215 . 

(4) Solberg, Assessing career search expectations: Development of the Career Search Efficacy Scale. Journal of 

Career Assessment, 2, 111123. 

(5) Bandura, Social Foundation of Thought and action Asocial Cognitive Theory, Englewood clifts N.J. 

Prentice hall. 

(6) Friedman, On Bias, Variance, 0/1Loss, and the CurseofDimensionality. Knowledge Discovery and Data 

Mining, 1,5577. 
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إىل أن معتقدات الفاعلية الذاتية تؤثر على اختيار القرارات املهنية للطلبة،    (1)ويشري اناثن وهيل
حيث خيتار الطلبة التخصصات اجلامعية واملهن اليت تشعرهم ابلفاعلية الذاتية العالية، وقدرهتم على 

ت وجتنب تلك اليت يؤمنون أبهنا أقل كفاءة أو جتعلهم أقل قدرة على املنافسة التنافس يف تلك اجملاال
أبن الطلبة ذو الفاعلية الذاتية املرتفعة خيتارون املهمات اليت  (2) وهذا يتفق مع ما أشار إليه أبو سلمان 

  تظهر قدرهتم على التنافس، ويواجهون التحدايت بشكل أكرب من الطلبة ذوي الفاعلية الذاتية 
 املنخفضة.

فإدراك الفرد لكفاءته الذاتية ومليوله ومهاراته ميكنه من اختاذ القرار الذي يليب طموحاته، ابإلضافة  
على اختاذ  اإىل إكسابه القدرة على امتالك آليات البحث والتعرف على الفرص املتاحة فيصبح قادرً 

قراره املهين مبرونة واستقاللية، مما جينبه اختيار األعمال عن طريق الصدفة أو عن جهل، أو االختيار  
بسبب مغرايت املهنية أو مسعتها أو مكانتها االجتماعية بصرف النظر عن استعداده هلا، أو اإلجبار  

 . (3) الذي متارسه األسرة على األبناء يف حتديد مهنهم وأعماهلم
الشامل، املتضمن على مجع وحتليل وتقييم –كما أن معظم الطلبة ال يتبنون املنهج العقالين 

منهجي للمعلومات حول اخليارات املهنية املختلفة من خالل استخدام خدمات التوظيف اجلامعي،  
ليت من ذلك، يفضلون استخدام املعلومات ا واملعلومات املوجودة يف املكتبات ومن اإلنرتنت، وبداًل 

حيصلون عليها بصورة غري رمسية من أشخاص يعرفوهنم )أي األسرة، واألصدقاء، واملدرسة( ووسائل  
 . (4) اإلعالم، ودراستهم، والشعور الغريزي )أي حدسهم(

وأشارت العديد من الدراسات إىل أن الفاعلية الذاتية تؤثر على تطلعات الطلبة املستقبلية،  
 .(5) كادميي، واإلجنازات األكادميية، وكيفية إعداد أنفسهم ملختلف املهنومستوايت االهتمام يف اجملال األ

يف رفع مستوى الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار لدى الطالب، وذلك من    اهامً   ا ويؤدي املعلم دورً 
ية خالل تنفيذ أنشطة اإلرشاد املهين، وبناء الوعي الذايت ومفهوم الذات اإلجيايب، والوعي األسري، والتوع

املدرسية، والتوعية اجملتمعية، وتنمية الوعي املهين/ العمل، وتطوير وتسهيل تشكيل املواقف واملصاحل اليت  
 

(1) Nathan, Career Counseling. London: Sage. 

أثر االسرتخاء والتدريب على حل املشكالت يف الكفاءة الذاتية لدى عينة من ط )لبة الصف العاشر  ابو سليمان،  (2) 
 (. 109ص )  د. ط،. اطروحة دكتوراه  القلقني 

(3) Nathan, Career Counseling. London: Sage. 

(4) Greenbank, Working Class Students and the Career Decisionmaking Process: a Qualitative Study. 

HECSU, Manchester. 

(5) Bandura, SelfEfficacy in Changing Societies. New York: Cambridge University Press. 
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تؤدي إىل الكفاءة والتعاون واإلجناز، وتنمية مهارات الطالب لفهم واستخدام املهنية من خالل حتديد 
سية لسوق العمل، ومساعدة الصعوابت وفهم ظروف العمر ملختلف املهن، وإدخال املفاهيم األسا

الطالب يف إدراك أن كل مهنة تتطلب قدرات ومهارات خمتلفة عن املهن األخرى، وتعليمهم  
 . (1)اسرتاتيجيات اختاذ القرار، واحرتام الذات 

وأثبتت نتائج البحوث أن الفاعلية الذاتية هي أفضل متنبئ للدافعية واخليارات األكادميية يف 
رات املهنية من عوامل اإلعداد واملعرفة والكفاءة، أو االهتمام وخيتار الطلبة  املستقبل واختاذ القرا

التخصصات واملهن يف اجملاالت اليت يشعرون أبهنم أكثر ثقة، وجتنب تلك اليت تفتقر إىل الثقة يف  
 . (2) (Rist ,2000املنافسة )

التفكري، والتنبؤ بوقوع األحداث، وبناء على ما سبق ميكن القول أن ثقة الفرد يف قدرته على 
على   ا لطبيعة الفرد، فمنهم من يرى نفسه قادرً   اوكيفية السيطرة عليها، واختاذ قرار مهين مثايل ختتلف تبعً 

اختاذ القرار بسهولة وبسرعة، بينما جيد اآلخرون صعوبة يف اختاذ القرار كاختالل األفكار املهنية، ونقص  
ملوقف أو احلدث الذي يتطلب منه اختاذ قرار إما بشكل مفاجئ، أو  املعلومات كما ختتلف حبسب ا

ينشئ مع مرور الوقت، وذلك يعود إىل عوامل عدة من أمهها عوامل نفسية، واجتماعية، والتوجه  
األسري، واقتصادية كما يؤثر التفاعل بني العوامل يف اجملتمع والتطور النفسي للفرد على استعداده الختاذ 

 ئم له ولقدراته.قرار مهين مال
لفاعلية امتالكهم لومن املمكن اإلشارة إىل أهم الفوائد املرتتبة على تنمية التفكري لدى الطلبة و 

هي  إبعتبارها حتمل املسؤوليات وااللتزام ابلواجبات واملهمات الذاتية األكادميية، حيث إرتفاع مستوى 
إىل جنب مع الدروس  اً ألبنائنا الطلبة جنب املفرتض أن نعلمها من املفاهيم العملية املهمة اليت من

والوظائف املدرسية ملا هلا من دور يف إكساب شخصية الطالب مزيدا من االحرتام والثقة، خاصة يف  
ذلك جمال املعرفة واملعلومات الذي أدى   ظل التطورات املعاصرة اليت طالت خمتلف جماالت احلياة مبا يف

ابتت تركز على فعالية وكفاءة حيث  .ء املنظومة التعليمية التعلميةبدوره إىل حتوالت جوهريه يف أجزا
  ، تؤثر يف حياته الدراسية   دور املتعلم من خالل إثراء عملية تعلمه وحترره من مظاهر السلوك السليب اليت

مستمرة من التأثريات السلبية، لظاهره أصبحت سائدة لدى جمتمع الطلبة   ى وتظهر بصورة شكاو 

 
(1) Ediger, Vocational Education in the Elementary School. Opinion Papers. 
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نواحي احلياة وتؤثر سلبا على  حيث أخذت تلقي بظالهلا على خمتلف ،م الدراسيةمبختلف مراحله
 جناز ونوعية احلياة األكادميية. التعلم واإل

فراد يف بعض األحيان إىل أتجيل املهام املوكلة إليهم يف احلاالت الطارئة أليلجا ا  فمن املألوف أن
وهذه احلاالت االستثنائية مير هبا كل طالب يف مرحله ما من مسريته   ،إذ يكونوا جمربين على ذلك 

بشكل دائم حيث يعمد الطالب إىل أتجيل مهامه   اً نه عندما يصبح هذا احلال مستمر أإال  ،الدراسية
األكادميي، هذه   ابلتسويف ى الدراسية وواجباته املكلف هبا حىت اللحظة األخرية ينشأ لدينا ما يدع

حترم صاحبها من لذة النجاح ومن التقدم والنماء الذي يعود عليه عند إجناز املهام املوكلة   الظاهرة اليت
له يف وقتها احملدد، حيث يستمر بتأجيل األعمال إىل الغد فال ينجز ما عليه من واجبات بذريعة أن  

 الوقت مازال مبكراً،  فيبقى مكانه يف الوقت الذي يسري فيه غريه لألمام. 
ملهام اليت ينبغي القيام هبا هو سلوك بشري قدمي جداً، فقد وصفه الدكتور جونسون  إن أتجيل ا

الذي أعد أول قاموس شامل للغة اإلجنليزية أبنه تلك احلماقة اليت تدفعنا للسماح ألنفسنا بتأخري املهام  
ع إمتامها يف وقت املختلفة اليت حنن على علم أبن أدائها أمر مهم، إال أننا نؤجلها ظناً منا أبننا نستطي

  : احلياة وهيفقد أشارت البحوث إىل أن األفراد يسوفون يف ستة جماالت خمتلفة من جماالت  الحق،
  األسرة، والعالقات و الرتفية، و الصحة، و الواجبات اليومية والروتينية، و اجلانب األكادميي والعمل، 

 . (1) االجتماعية
وتفضيل   ،امة اليت نوى الفرد القيام هبا يف وقت سابقأبنه جتنب تنفيذ املهام اهل  ويعرف التسويف     

. وبعبارة أخرى فالتسويف يعين (2) السلوك أو األفكار اليت تصرف االنتباه بعيدًا عن اداء هذه املهام
 .التهرب من أداء مهمة ال بد من إجنازها  أبنه  (3) (Noran)  نوران  هوعرف  الفشل يف تنفيذ النوااي السابقة.

أن التسويف هو معرفة الفرد أبن عليه أتدية    (4)(Ackerman & Grossبينما يرى اكرمان وجروس) 
فز نفسه ألدائها يف إطار الوقت احملدد على الرغم  أن حيفشل يفيتنفيذ مهمة معينة ولكنه  ما أو  نشاط  
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جيل اختياري ملسار  نه أت أفقد عرف التسويف على  (1) (lSteeمقدرته. أما ستيل )  نضم هنا تقعأمن 
 (2) فرياري ودايزمورايل هعرف . كماالعمل املراد إجنازه مع الوعي ابلضرر الذي قد يسببه يف املستقبل

Ferrari & Diaz-Morales)) أتجيل أداء املهام عن موعدها احملدد دون وجود مربر لذلك.   أبنه 
التأخري املقصود لبعض املهام اليت جيب القيام هبا إىل أن يصبح ذلك  أبنه  (3) شريمانوعرفه 
 وأضاف نريمان وشري وهناك من يعرفه على أنه " فن مواكبة األمس والعيش فيه".  . التأخري عادة

)4((Niermann & Scheres) أنه امليل إىل أتخري األنشطة اليت ينبغي  التسويف على فميكن تعري أبنه
 إجنازها قبل زمن املهله احملدد.

وبناءًا على ما تقدم ُيستنتج أن التسويف هو أتجيل أو أتخري الفرد القيام ابملهام واألعمال اليت البد 
 من تنفيذهاعلى الرغم من معرفته ابلنتائج السلبية.  

الفكرة الكامنة وراء التسويف هي أنه من األفضل القيام ابلعمل يف وقت الحق، فكثري أن  كما        
من الناس يؤجلون األمور حىت الغد، وعندما أييت غدًا فإهنم يؤجلوهنا إىل ما بعد غد، ومع بداية كل  

ومربرات يوم فإن العمل يعاود الظهور من جديد، عندئٍذ  يتجاوز الفرد القيام ابلعمل ابختالق أعذار 
تنتهي أبن يَِعْد نفسه أبنه سوف يقوم إبصالح الوضع فيما بعد والعمل حبماس يف وقٍت الحق. وعادة  
ما يرافق التفكري جوهراًي عملية التسويف ويظهر ذلك يف عبارات املسوف اليت حتمل معىن التأجيل،  

عبارات اليت يتداوهلا  واليت يبدأها عادًة ب سأفعل، وسأقوم، وسأذهب، وسوف أحاول، ومن أشهر ال
 . (5)(Knaus) املسوفون سأفعل ذلك يف وقت الحق عندما أشعر أبنين مستعٌد للقيام  بذلك 

أبن التسويف سلوك تلقائي ال حيتاج إىل اإلعداد أو التخطيط،   (6) (Bascoكما أشار ابسكو)  
ل على العكس متاماً، يبدأه  فاملسوف ال يبدأ  يومه ابختاذه قرارًا بتأجيل العمل الذي عليه القيام به ب

مستعداً للعمل وراغباً يف أدائه ولكن دون أن يالحظ جيد نفسه يف طريق التسويف. والذي يبدأ عادًة  
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عندما يقوم الفرد ابحلكم على نشاط أو مهمة ما أبهنا صعبة جدًا أو متعبة وشاقة أوخميفة أو مملة  
(Knaus)(1) واملنفرة اليت تتعلق  ه الفرد بعض املشاعر السلبية.. ويصبح اسرتاتيجية للتعامل عندما يواج

ابلنشاط أو املهمة اليت جيب عليه القيام هبا، حيث ينشأ لديه رغبة ودافع قوي للتخلص من تلك 
املشاعر فيلجأ إىل املقاومة، وذلك ابستبدال النشاط احملدد أو املهمة املطلوبة واليت تثري مشاعر عدم 

الفرد إىل وضعه السابق، ومع كل اجلهد املبذول لتفادي مشاعر عدم الراحة االرتياح بنشاط آخر يعيد 
فإن املهمة املؤجلة تبقى واملشاعر السلبية ال ختتفي، وعلى الرغم من ذلك فإن الفرد يواصل التسويف  
للحصول على الراحة الفورية واإلعفاء من إجناز املهام حيث تدعم هذه املشاعر بدورها قرار التسويف 

جع الفرد على اختاذ املزيد من قرارات التأجيل فيما بعد وهكذا مع مرور الوقت يتطور التسويف وتش 
 إىل أن يتخذ أشكاالً معقدة من التأخري يف املستقبل. 

أن من أبرز مالمح   (2)(Upham,-Rabin,Fogel & Nutterوفوغل ونرتأوفام )وأضاف رابني       
الذايت واإلراده. حيث يتضمن التسويف عدم قدرة الفرد على تنظيم  الفشل يف التنظيم  هوالتسويف 

، ويبدأ هذا الضعف يف التنظيم عندما يدرك الفرد نتائج هادفة وطويلة األجل ه لتحقيقجهوده وأفكار 
أبن بعض جوانب املهام ذات األولوية سلبية أو غري سارة، عندئٍذ يقوم ابستبداهلا مبهام أخرى أقل 

تطلعه للقيام أبداء أفضل يف وقٍت الحق، ويستمر هذا النمط من التأخري على الرغم  أولوية منها مع
من معرفة الفرد أبنه سيحقق املزيد من الفائدة إذا ما بدأ العمل يف وقٍت مبكر. وقد أكد 

على ذلك فقد بنّي أن التنظيم الذايت هو أحد مفاتيح فهم التسويف حيث اعتربه   (3)(Woltersولرتز)
 قوى مؤشر على التسويف بعد الكفاءة الذاتية األكادميية.اثين أ

 التسويف األكادميي
  عدة   اليت يتعني على األفراد القيام هبا له   خري املسؤوليات واملهامبتأ  تمثليالذي    التسويفسلوك    إن    

والتسويف العصايب، والتسويف اإلجباري أو   والتسويف يف اختاذ القرارات، أنواع وهي:التسويف العام،
 . (4)(Ferrari, Johnson & Mccown) األكادميي التسويف ابإلضافة إىلغري الوظيفي 
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والذي يوصف بشكٍل عام أبنه أتجيل القيام ابإلجراءات املتعلقه ابلنشاطات األكادميية ذات األمهية  
 Kagan, Cakir, Ilhanالتأخري املعتاد للمهام األكادميية )الشخصية لألداء، يف حني وصفه البعض أبنه 

& Kandemir)(1) . 
  ، وانفعالية ،كما يُعد التسويف األكادميي إحدى الظواهر املعقده اليت تتألف من عدة مكوانت معرفية

  جنازوسلوكية حيث يشري اجلانب املعريف إىل معرفة الفرد ابلتفاوت الكبري بني األهداف اليت يضعها إل
أي التناقض بني النوااي والسلوك، أما اجلانب االنفعايل فيدل على   ،مهمه ما واألداء الفعلي هلذه املهمه

جنازها يف موعدها احملدد،  إعدم الراحه النفسية اليت يشعر هبا الفرد لعدم مقدرته على بدء مهمه ما أو 
ملهمه سواء من حيث االبتداء أو االنتهاء  بينما يتمثل اجلانب السلوكي مبيل الفرد املتكرر لتأخري القيام اب

 .(2) (attiyah-Al) طار الوقت احملددإمنها يف 
ويُعرف التسويف األكادميي أبنه الرغبة يف جتنب املهام األكادميية املطلوبة أو أتجيل القيام هبا نتيجة  

 .(3) (Binderللتناقض بني النية واألداء مما يتسبب إبحداث نتائج سلبية على املسوف )
أبنه نزعه غري عقالنية لتأجيل البدء يف   (Senecal, Julien & Guay))4(وجوليان وجواي  سينيكالوعرفه 

أبنه شكل خاص من    (5)( Ackerman &  Grossاملهام األكادميية أو إهنائها. كما عرّفه أكرمان وجروس) 
أشكال التسويف حيدث يف البيئة األكادميية، ويتضمن معرفة الطالب أبن عليه تنفيذ مهمة أكادميية،  

ط أكادميي ككتابة األحباث، أوالدراسة لإلمتحاانت، أو إهناء مهام القراءة األسبوعية أو إجراء نشا
 حملدد. ولكنه لسبٍب ما ال حيفز نفسه للقيام بذلك ضمن زمن املهلة ا

أن التسويف األكادميي هو مسة سلوكية تظهر بشكل خاص    (6)(Tuckmanبينما يرى توكمان )
مما يؤثر سلباً على أدائهم    الذين ُيكلفون على حنو متكرر مبهام أكادميية ذات موعد حمدد،  لبةلدى  الط
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هو التأجيل املقصود واملتكرر لبدء املهام والواجبات املدرسية   التسويف األكادمييأن كما   األكادميي.
 املطلوبة أو االنتهاء منها وتسليمها يف موعدها احملدد.

إىل احلد الذي   ،أتجيل إجناز املهام األكادميية هوالتسويف األكادميي  أن  ( 1) (Sirin)  سريين  أكدو      
وابدية    سيل. وأضافت كالرايان وكالديالس وغوتزنيشعر فيه الطالب ابإلنزعاج والضيق بسبب هذا التأج 

أتجيل    أبن التسويف األكادميي هو  Clariana, Cladellas, Gotzens, Badia & Dezcallar, (   (2))وديزكاالر
إجناز املهام الدراسية دون وجود مربر يستدعي ذلك، مما يؤثر على ثقة الطلبة أبنفسهم وأدائهم األكادميي 

فقد عرفا التسويف  (3) (kim & Seoوكذلك شعورهم ابألمن داخل البيئة التعليمية. أما كيم وسيو )
أتخري االنتهاء من الواجبات األكادميي أبنه ميل الطالب إىل أتجيل أنشطة التعلم، وذلك عن طريق 

البيتية وضعف االستعداد لإلمتحاانت  املدرسية، وأضافا أيضاً أبنه سلوك شائع بني الطلبة يف مناطق 
ُيسَتخلص مما سبق أن العامل املشرتك بني التعريفات السابقة للتسويف األكادميي هو  خمتلفه من العامل.

لقدرة على إجنازها يف موعدها احملدد؛ مما يؤدي إىل الشعور أتخري البدء يف املهام األكادميية، وعدم ا
 ابلقلق وعدم االرتياح ويؤثر سلباً على األداء األكادميي.

أبن السمة الرئيسية للتسويف   (4)(Steel, Borthen & Wambachويرى ستيل وبورثن ووامباش)
حيث ينوي املسوف القيام ابلعمل األكادميي تكمن يف الفجوة بني النية والسلوك الذي يتبع هذه النية،  

جبد كاآلخرين ولكنه يفشل يف القيام بذلك خاصة يف بداية املهمة إذ مييل إىل العمل على تنفيذ نواايه  
بشكل أقل من األخرين ومع اقرتاب املوعد النهائي للمهمة فإنه ُيكرس املزيد من الوقت إلجناز املهام  

 أكثر مما نوى القيام به. 
  أبن التسويف مايف حبثه Schouwenburg & Groenewoud) )(5)غرينودو  رغو نب شوي أشار كما 

ى أنه كلما طالت الفرتة الزمنية اليت عل  نصسقاط االعتبار: والذي يإينشأ مما يدعى مببدأ  األكادميي
املتوقع نتظارها للحصول على املكافأة املرتبطة ابملهمه املوكله كلما قلت جاذبية السلوك ا طلبةعلى ال
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ت املرتبطة ابلدراسة وحتقيق النجاح يف املهام آجنازها. وكذلك هو احلال ابلنسبة للمسوفني، فاملكافإل
عن املهمه  املسوفون  ابتعدلذا كلما ، ال عندما يقرتب املوعد النهائي إلجناز املهامإ ،األكادميية التدرك

ومن هذا املنطلق يتبني أن التسويف   ماالت إجنازهم.احت  توقل  ،جاذبية السلوك الدراسي تكلما قل 
د وعاألكادميي أيخذ مسار املنحىن مع مرور الوقت حيث ينخفض التسويف بشكل حاد مع اقرتاب امل

 . لتسليم املهام األكادميية النهائي
أن التسويف األكادميي حيدث عندما يفتقر الطلبة إىل الكفاءة  ( 1) (Hannokوأضاف هانوك)    

الالزمة ألداء املهام والقدرة على استخدام اسرتاتيجيات التعلم بفّعالية، وكذلك عندما يشعرون ابحلاجة  
أن حدوثه يرتبط مبدى امتالك الطلبة للمهارات الالزمة إلجناز  كما  إىل محاية إحساسهم ابحرتام الذات.  

بنجاح، ومبعتقداهتم حول ماهو ضروري لتحقيق هذا النجاح عوضاً عن األمهية أو الفائدة  اليت  املهام
 ميكن أن تتحقق نتيجًة إلكمال املهام األكادميية.    

أبنه ميكن التنبؤ ابلتسويف األكادميي من خالل عدد من  Van Eerde))(2)كما بني فان ايردي        
ية، والشخصية. حيث تتضمن املتغريات املعرفية امليل إلعاقة الذات واخلوف املتغريات املعرفية، واالنفعال

من الفشل واحرتام الذات املتدين واخنفاض الكفاءة الذاتية وامتالك تصورات غري واضحه عن الوقت 
املتاح واملطلوب إلجناز املهام، أما املتغريات االنفعالية فتتمثل بكل من القلق واالكتئاب، إضافة إىل 

بعاد خمتلفة من مسات الشخصية كاخنفاض مستوى الوعي وارتفاع العصابية والتشاؤم والبحث عن أ
 الكمال. حيث اعتربت هذه املتغريات مبثابة مؤشرات هامة تدل على التسويف لدى جمتمع الطلبة.  

،  أبن من جماالت التسويف يف األداء األكادميي التأخر يف إعداد الواجبات  (3) وأشار عالم      
وكتابة األحباث، واالستعداد لالمتحاانت، واملراجعة األسبوعية ملوضوعات املواد الدراسية. وأضاف  

أبنه ميكن فهم التسويف بصورة فّعالة من خالل الرتكيز على حمددين    Steel & Ferrari))(4)ستيل وفرياري
 رئيسني مها: االندفاع، ومستوى ضبط النفس. 

 
(1)Hannok, procrastination and Motivation Beliefs of Adolescents: A CrossCultural Study. Doctoral dissertation. 

University of Alberta, Canada.  

(2)Van denbos, APA dictionary of clinical psychology (1st ed. Washington: American Psychological Association.  

اجمللة   ، النفسية والدراسية لدى عينة من ط )الب اجلامعةحمددات التسويف األكادميي وعالقتها ببعض املتغيات عالم،  (3) 
 . (306 (254(،2)24العلمية، 

(4)Steel, procrastination and personality, performance, and mood. Personality and individual differences, 30(1), 

95106. 
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ونظراً لزايدة حدوث التسويف األكادميي وأتثريه السليب على األداء فقد سعى الباحثون خالل        
حماوالت عديدة لفهم هذا السلوك، حيث تعامل معه البعض على أنه مسة شخصية اثبته ال تتغري  

على  ابختالف البيئات والزمن، بينما أكد آخرون على أنه سلوك حمدد يتغري مع مرور الوقت اعتماداً 
 . Eerde)  Van)(1)خصائص املهمه والبيئة احمليطة

وعلى الرغم من أن التسويف األكادميي شائعاً هذه األايم، إال أنه ليس قضيه جديدة فقد مت        
العثور على نسب مرتفعه النتشار هذا السلوك والذي يتم عن وعي على الرغم من كون األفراد على 

من  80)قد تلحق هبم جراء القيام به. فقد أشارت التقديرات إىل أن )%بينة من العواقب السلبية اليت 
من هذه النسبة يسوفون أكثر من ثالث ساعات   (%40)املراهقني يعتربون مسوفني بشكٍل يومي وأن 

 . (2)(Klassen & Kuzucuأثناء اليوم الدراسي )
إىل أن التسويف األكادميي الذي يعرف    (3)(Steel & Ferrariوابملثل فقد توصل ستيل وفرياري ) 

 من طلبة املرحلة الثانوية.  80)ابلتأجيل غري املربر ألداء املهام الدراسية هو ظاهرة تؤثر على )%
أبن نصف طلبة املرحلة   (4)(Ebadi & Shakoorzadehكما أشارت دراسة عبادي وشاكورزادة ) 

أنشطة التعلم مبا يف ذلك كتابة األحباث، وإعداد  الثانوية يسوفون دائماً، أو يف الغالب عند اجناز 
( منهم لديهم مشاكل يف %50 -%47الواجبات، واإلستعداد لالمتحاانت، حيث أشارا إىل أن )

 التسويف يف هذه اجملاالت الثالث.
أما فيما يتعلق بنسب انتشار التسويف لدى طلبة اجلامعات فإن الدراسات فيها كثرية ومتنوعه   

(5) متقاربه فقد ذكرت دراسة كالسني وآخرون  والنسب فيها
) (Klassen et al   واليت أجريت على جمموعتني

( من اجملموعة الثانية أنفقتا ثالث ساعات  (%59( من اجملموعة األوىل و (%57من الطلبة اجلامعيني أن 

 
(1)Van Eerde, A metaanalytically derived nomological network of procrastination. Personality and individual 

differences, 35(6), 14011418. 

(2)Klassen, Academic Procrastination in Two Settings: Motivation Correlates, Behavioral Patterns, and 

Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore)). Applied Psychology: An International 

Review, 59(3), 361379. 

(3(Steel, procrastination and personality, performance, and mood. Personality and individual differences, 30(1), 

95106. 

(4) Ebadi, Investigation of Academic Procrastination Prevalence and Its Relationship with Academic 

SelfRegulation and Achievement Motivation among HighSchool Students in Tehran City. International 

Education Studies, 8(10), 193199. 

(5)Klassen, Academic Procrastination in Two Settings: Motivation Correlates, Behavioral Patterns, and 

Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore)). Applied Psychology: An International 

Review, 59(3), 361379. 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.yu.edu.jo/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRLtK6vTLGk63nn5Kx95uXxjL6nr0evqK1Krqe0OK%2bouEi3sK5LnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0qxrbdJtKq0TKTi34bls%2bOGpNrgVd%2bv5j7y1%2bVVv8Skeeyzs0mvqbZJr6ukfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=3&sid=efcd6274-2b42-4ffd-9913-4bb5b9b431b6@sessionmgr1
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%60-ب)أبن ما يقار  (Onwuegbuzie))1(أو أكثر يوميًا يف التسويف. كما كشفت دراسة اوجنبيوزي 

( من الطلبة اجلامعيني يسوفون بشكل دائم أو شبه دائم يف مهام القراءة االسبوعية، و كتابة  40%
( منهم أبن لديه مشاكل يف 20-%45األحباث، واالستعداد لإلمتحاانت، حيث أشار ما بني )%

( منهم عن رغبتهم يف أن ينخفض التسويف  %75 -%65التسويف يف هذه اجملاالت الثالثة، كما عرب)
بينت أن التسويف    (2)(Ozer, Demir & Ferrari)  وفرياريلديهم على هذه املهام. ويف دراسة ألوزير ودميري  

 (784)من أصل  ًا وطالبةً طالب ((405األكادميي منتشر جدًا يف اجلامعات والكليات فقد وجدت أن 
 ن الطلبة هم من املسوفني أكادميياً. م (%52)باً وطالبًة أي ما يعادل  طال
إىل إمكانية أتثري   (3) (Khan, Arif, Noor & Muneerونور ومنري) كما أشارت دراسة خان وعارف       

 فقد وجدت  ،واملستوى التعليمي على امليل حنو التسويف ،واجلنس العمر،بعض العوامل الدميوغرافية ك
ن عالذين تقل أعمارهم عن عشرين عامًا  بةعلى لدى الطل أأن معدل انتشار التسويف كان  الدراسة

 .عمرن هم فوق هذا المم
واليت أجريت على عينه ممثله من   Beutel et al.))(4)  خرون آهذه النتيجه دراسة بيوتل و   ت وقد أكد     

ها  لى يف اجملموعة اليت تراوحت أعمار اجملتمع األملاين، حيث وجدت أن نسبة انتشار التسويف كانت أع
 ( سنه، فيما تراجع يف الفئات العمرية األكرب سناً.   14-29 بني)
وهكذا فقد بينت الدراسات السابقه أن التسويف األكادميي منتشر بني طلبة اجلامعات، ويزداد      

انتشاره لدى طلبة املرحلة الثانوية الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاماً، ورمبا يعود ذلك إىل الضغوط 
اليت يتعرضون هلا من قبل الوالدين واملدرسني، واليت تتمثل بضرورة استغالل الوقت ابلدراسة،   املستمرة

ومطالبتهم ابلواجبات املتعددة، ومواكبة مهام القراءة واملراجعة األسبوعية، وأداء االمتحاانت بصورة  
ا قد يؤدي إىل زايدة  دورية، لذا فقد يلجأ البعض إىل أتجيل أداء هذه املهام حىت اللحظة األخرية؛ مم

 الضغوط الواقعه عليهم، فيؤثر ذلك سلباً على حتصيلهم، وعلى بعض اجلوانب النفسية لديهم.

 
(1)Onwuegbuzie, Academic Procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 29(1), 319.  

(2)Ozer, Exploring academic procrastination among Turkish students: possible gender differences in prevalence 

and reasons. The Journal of social psychology, 149(2), 241257. 

(3)Khan, Academic Procrastination among Male and Female University and College Students)). FWU Journal 

of Social Sciences, 8)2(, 6570.  

(4)Beutel, procrastination, Distress and Life Satisfaction across the Age Range – A German Representative 

Community Study. PLOS ONE, 11(2), 112. 
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إىل أن من أبرز مسات املسوفني أكادميياً اخنفاض مستوى الدافعية   (1) (Cerino)   سرينوأشارت دراسة  فقد  
األكثر تسويفاً يف املهام األكادميية هم من يفتقرون إىل الدافعية الداخلية   بةفقد بّينت أن الطل   ،األكادميية
 واخلارجية. 

من السمات اليت يتصف هبا املسوفني  عدداً  (2)(Ferrariكما ذكر فرياري يف سلسلة من دراساته )     
 نورد منها اآليت:

عاقة الذات، خاصًة عند  ميتلكون درجة عالية من الوعي الذايت العام والقلق االجتماعي وامليل إل .1
 . واملشتتات يف مكان العمل ،وذلك ابختيار وجود الضوضاء  ، أداء املهام املعرفية

يفضلون املهام االجتماعية وجيدوهنا أكثر جاذبية وأمهية من املهام املعرفية، كما يعتقدون أن   .2
 مكاهنم أداء املهام االجتماعية بصوره أفضل من املهام املعرفية.إب

ق بقدراهتم، وذلك لرغبتهم ابحلفا   خرين معلومات تتعل آليبتعدون عن األنشطة اليت قد تظهر ل .3
 على صورهتم العامه أمام اآلخرين وليس ألن لديهم قصوراً يف اجلانب املعريف.

     مييلون إىل إجناز األعمال السهلة اليت ليس هبا حتدي.   .4
أبن األفراد املسوفني يفضلون  (3)(Patrzek, Grunschel & Friesغرونشيل وفريز)و ابترزيك وأضاف       
وتني يف حياهتم اليومية والدراسية ويبتعدون عن القيام ابملهام غري املألوفة، كما أهنم غري قادرين على الر 

جراءات اليت عليهم القيام إلوضع خطه واضحة تظهر أهدافهم قصرية املدى وبعيدة املدى، وتتضمن ا
 هبا لتحقيق هذه األهداف. 

املواظبة على احلضور، واخنفاض األداء  كما يتصفون بعدد من اخلصائص السلوكية منها عدم  
( إضافة إىل سلوك النقد الذايت والذي ينشأ بسبب حبثهم   2008)عالم،  التحصيلي مقارنة بغري املسوفني

إىل عدم البدء   جناز مهمه ما، وكذلك خلوفهم من انتقاد اآلخرين هلم مما يدفعهم غالباً إعن الكمال عند  
 (. Asikhia, 2010) طالقعلى اإل
الطابع العام للمسوفني أكادميياً أبهنم أشخاص يعرفون ما الذي  (Noran, 2000) كما وصف نوران        

عليهم فعله، ولديهم االستعداد إلجناز املهام اليت سبق وأن قاموا ابلتخطيط هلا، ولكن ما أن يبدأوا  
 

(1)Cerino, Relationships Between Academic Motivation, SelfEfficacy, and Academic Procrastination. Psi Chi 

Journal of Psychological Research, 19(4), 156163.  
(2)Ferrari, A preference for a favorable public impression by procrastinators: Selecting among cognitive and 

social tasks. Personality and Individual Differences, 12(11), 12331237.  

(3)Patrzek, Academic procrastination: The perspective of university counsellors. International Journal for the 

Advancement of Counselling, 34(3), 185201. 
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ا به، ليتفاجئوا فيما بعد  العمل حىت ينشغلوا ابألنشطة البسيطة والثانوية، فيمر الوقت دون أن يشعرو 
ومن   أبنه مل يعد لديهم ما يكفي من الوقت إلجناز املهمه، أو أهنم قد جتاوزوا احلد املسموح به ألدائها.

أجل احلفا  على صورهتم االجتماعية فإهنم يبالغون إبجنازاهتم لتبدو أعظم مما هي عليه يف الواقع وذلك 
ههم والتأكيد على صعوبة إجنازاهتم، فضاًل عن استخدامهم من خالل اإلشارة إىل العقبات اليت تواج

ألساليب متعددة تسهم يف حتسني صورهتم أمام اآلخرين وُتظهر كم هم أشخاص متخصصني وودودين 
 .   (1)(Morales-Ferrari & Diazيف تعاملهم )

ت:  وهناك العديد من نظرايت علم النفس اليت تفسر التسويف األكادميي، ومن هذه النظراي
توضح هذه النظرية أبن التسويف هو ظاهرة انجته بشكل أساسي عن القلق. :نظرية التحليل النفسي
إىل الدور الرئيسي الذي يلعبه القلق يف ( Freud, 1953 cited in Ferrari et al., 1995فقد أشار فرويد )

ة املؤملة واليت قد تكون مهددة  سلوك التأجيل، حيث يعترب مبثابة إشارة حتذيرية لألان من املواد الالشعوري
لألان. وحاملا تتعرض األان للقلق فإهنا هتيء حاجزاً ضخماً من الدفاع. وابلتايل فإن مفاهيم فرويد حول 

 الدفاع الديناميكي واملهام غري املكتمله، ما هو إال نوع من التأجيل لوجود هتديد حييط ابألان.  
 النظرايت الديناميكية النفسية  

سلوك التسويف،  ه النظرايت على دور الوالدين يف مرحلة الطفولة املبكرة يف ظهور تؤكد هذ 
تبني أن ممارسات الوالدين اخلاطئة يف تربية األطفال تسبب التسويف، حيث   (2)ففي دراسة ميسلدين

ينشأ الطفل يف أسرة يكون فيها أحد الوالدين من النوع االستبدادي واملفرط يف االهتمام ابإلجناز، 
ووضع أهداف غري واقعية للطفل ويربط حتقيق هذه األهداف ابحلب األبوي، ويف ظل هذه الشروط 
فإن الفرد يصبح قلقاً ويشعر أبن ال قيمة له إذا ما أخفق يف إجناز مهمه ما، ويف املراحل الالحقة من 

عيد هذه املشاعر حياته عندما يواجه الفرد البالغ مهمة تتطلب تقييمًا لشخصيته أو لقدراته فإنه يست
بشكل غري واٍع، فيبدأ إبضاعة الوقت والتهرب من املهام املفروضة بدالً من حماولة أدائها، والنتيجة هي  

 امليل إىل التسويف الذي يصبح مبثابة اسرتاتيجية للتصدي ملتطلبات البيئة احمليطة.

 
(1) Ferrari, perceptions of selfconcept and selfpresentation by procrastinators: Further evidence. The Spanish 

Journal of Psychology, 10 (1), 9196. 
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خالل اخلربات السابقه ينشأ من  تُفسر النظرايت السلوكية التسويف أبنه سلوك متعلمكما 
فالطلبة املسوفني تعلموا جتنب األنشطة األكادميية غري السارة واستبداهلا ابلنشاطات    . للفرد والبيئة احمليطة

األكثر إمتاعاً ابلنسبة هلم. ويقوى السلوك التسويفي وتزداد احتماالت حدوثه إما بتأييد الطلبة أنفسهم،  
ماعية، ويف ظل غياب العقوبة على التسويف فإن السلوك التسويفي  أو بتأييد أقراهنم، أو بيئتهم االجت

 .  (1)الوقتيتحول إىل عادة مع مرور 
ترى النظرايت املعرفية أبن السلوك التسويفي ينشأ من املعتقدات غري العقالنية أو  يف حني 

الذاتية    حيث يتصرف بعض الطلبة أبسلوب غري عقالين عندما يرون أن قيمتهم،  حديث الذات السليب
تتحدد فقط من خالل قدرهتم على النجاح يف مهمه ما أو عدمه، لذلك فهم ال يسمحون لآلخرين 

متام املهام، أما حديث الذات السليب فيظهر يف العبارات اليت يرددها  إبقياس أومعرفة عجزهم احلقيقي يف  
متحان فيما بعد، أستطيع  ستعداد لإلاملسوف كقوله: ال يزال أمامي املزيد من الوقت، سوف أبدأ ابإل

 . (2)متحان، لذلك فأان لست حباجة ألن أبدأ ابالستعداد من اآلنقراءة املادة أبكملها يف ليلة اإل
أكدت العديد من الدراسات أن التسويف ظاهرة منتشرة يف كل مكان، ومن جانب آخر 

ح الفرد وتقدمه، وتؤثر على ويعاين منها األفراد بدرجات متفاوته ملا حيدثه من عواقب وخيمة تعيق جنا 
جوانب احلياة املختلفة، مبا يف ذلك اجلانب األكادميي الذي تتضح عواقبه ابلتحصيل املتدين، وصعوبة  
الرتكيز على املهام األكادميية وتراجع مستوى األداء نتيجة العمل حتت ضغط الوقت ولساعات متأخرة  

 . (3)من الليل
تحاانت الذي يولد فيما بعد مشاعر القلق واخلوف من أدائها والرتدد  إضافة إىل اإلخفاق املتكرر يف االم

 . (4) الدراسيةيف بدء املهام األكادميية، واخنفاض املعنوايت، وفقدان روح املنافسة، واإلنسحاب من املهام   
البحث ونظراً الفتقار املسوفني إىل القدرة على التنظيم يف دراستهم وشوؤن حياهتم فإن ذلك يدفعهم إىل  

عن طرق خمتصرة حلل مشكالهتم مهما كانت تلك الطرق ضارة ومنها التدخني، و تناول احلبوب  

 
(1 )Jaradat, Test anxiety in Jordanian students: Measurement, correlates and treatment. Doctoral dissertation, 

phillipsUniversity of Marburg, Germany. 

اجمللة   ، الب اجلامعةالنفسية والدراسية لدى عينة من ط حمددات التسويف األكادميي وعالقتها ببعض املتغيات  عالم،  (2) 
 . (306 (254(،2)24العلمية، 

(3)Balkis, prevalence of Academic Procrastination behavior among preservice teachers, and its relationship with 

demographics and individual preferences. Journal of Theory & Practice in Education, 51(1), 1832.  

(4)Hussain, Analysis of procrastination among university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 

1897–1904. 
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املنومه، والكحول واليت تزيد من حدة القلق والتوتر لديهم وتتسبب فيما بعد ابلعديد من املشاكل  
واألداء   مما يدل على أن التسويف األكادميي يؤثر سلبًا على كل من التكيف النفسي .(1)الصحية

 .األكادميي للطلبة
من املشكالت اليت  كثريأن ال بةوابحلديث عن آاثر التسويف فقد أشار عدد كبري من الطل  

 التسويفمل تنتج عن  لالمتحاانت   تحضريأو ال  ،الواجبات   عداددراستهم سواء عند إ  تواجههم يف جمال
  . (2) زها مهارة إدارة الوقت وتنظيمهواليت من أبر املهارات الدراسية يف  النقصإىل  ته بل تعدفحسب، 

حيث يقلل الطلبة من الوقت املخصص إلكمال عملهم األكادميي ويبتعدون عن استخدام اسرتاتيجيات 
 . (3)جنازواإلالتعلم املعرفية وما وراء املعرفية؛ ألهنا تستغرق وقتاً أطول يف حتقيق الفهم 

من خالل مراجعته جلملة من الدراسات أن سلوك التسويف له مكوانت   (4) كما بني عالم 
ابإلضافة إىل التعرض   عديدة كان من بني أكثرها تكراراً احلاجه املاسه إىل املهارات الدراسية املالئمة.

ملا يرتتب عليه من مشاكل أكادميية  بةبني الطل  شيوعاً  ىالشكاو  رمن أكث للملل والذي يعترب واحداً 
 يه متعددة تؤثر على اجلوانب النفسية واالجتماعية. وسلوك

،  (5)التفكري كما أشار إليها قطامي( لتنمية CoRTالفوائد الرتبوية النامجة عن تطبيق برانمج كورت )
 ، تتمثل ابآليت:  (6) وحممد

تنميتها، وهم على  ارتفاع مستوى التفكري لدى الطلبة حبيث يكونوا على اقتناع أبن التفكري مهارة ميكن  
 استعداد ألن خيوضوا التجارب املرتبطة بعمليات التفكري املعرفية والتجريبية. 
 ربط الطالب ابلواقع واستخدام الطالب ملهارات التفكري يف حياته اليومية. 

اكتساب الطلبة القدرات واملهارات اآلتية: الثقة يف النفس، واحرتام الذات واحرتام اآلخرين، وحتسني 
السلوكيات، والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين، والقدرة على التحدث والتعبري وإبداء الرأي،   بعض

 

اجمللة   ، الب اجلامعةالنفسية والدراسية لدى عينة من ط حمددات التسويف األكادميي وعالقتها ببعض املتغيات  عالم،  1))
 . (306 (254(،2)24العلمية، 

(2)Onwuegbuzie, Academic Procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 29(1), 319.  

3) Wolters, Understanding procrastination from a selfregulated learning perspective. Journal of Educational 

Psychology, 95(1), 179187. 

 مرجع سابق. (4) 
 (.167(، ص )2. ط )تعليم التفكيقطامي،  (5)
 (.89(، ص )3. ط )أساليب تعليم العلوم والرايضياتحممد والكسواين،  (6)
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والقيادة والتفاوض، واإلحساس أبمهية الوقت، والتعّلم التعاوين وغرس وتنمية روح اجلماعة، وبناء  
 الشخصية السوية.

 العقل يف التفكري والتدريب عليه. جتنب أساليب احلفظ والتلقني واالستظهار، واالعتماد على إعمال 

 .التفكريجعل الطالب حمور احلصة الدراسية، واملعلم هو املوجه واملرشد لعمليات 
  ،على طلبة جامعة االمري حممد بن فهد  ويُعد برانمج كورت من الربامج السهلة والقابلة للتطبيق

وهذا يساعد يف صقل شخصياهتم واكساهبم العديد من السمات الشخصية االجيابية ابالضافة إىل  
حيث يعمل على توسيع إدراك الطلبة، ويساعدهم على تنظيم املعلومات  السمات اليت يتمتعون هبا، 

ر  لقراا  وحل املشكالت، وطرح األسئلة، ويزيد من ثقة الطلبة أبنفسهم كما أنه حيسن من مهارات اختاذ
 .لديهم وهذا من شأنه رفع مستوى الفاعلية االجتماعية واالكادميية وفاعلية الذات بشكل عام

يدرسها الطلبة  : هناك حيز يف املناهج اليت  ربانمج كورت وما يساعد على حتقيق هذه األهداف ل
العديد   مناسبةميكن من خالهلا للتفكري أن يعاجل بشكل مباشر وحبرية يف جامعة االمري حممد بن فهد 

، وينظر الطالب إىل التفكري على أنه مهارة ميكن حتسينها ابالنتباه والتعلم  من القضااي واملشكالت 
والتدريب، يصبح الطالب ينظرون إىل أنفسهم على أهنم مفكرون، ابإلضافة إىل أن الربانمج يكسب 

، وحيقق احي املنهاج كلهااملواقف، ويف نو الطالب أدوات تفكري متحركة تعمل بشكل جيد يف مجيع 
 ذلك التكامل يف البناء املعريف واملهاري والشخصي لطلبة جامعة االمري حممد بن فهد. 

ويتميز برانمج كورت إبمكانية تطبيقه بصورة مستقلة عن حمتوى املواد الدراسية، وهذا هو االجتاه  
ة عن طريق دجمه واختبار مواقف الذي اختذه دي بونو، كما ميكن اإلفادة منه يف إطار املواد الدراسي

ومشكالت من حمتوى املنهاج. كذلك صالحية الربانمج لالستخدام يف مستوايت الدراسة املختلفة  
بغض النظر عن مستوايت الطالب وقدراهتم العقلية من املرحلة االبتدائية مرورًا ابلثانوية وانتهاء ابملرحلة  

ن دروس مستقلة ليست مبنية بصورة هرمية متسلسلة، اجلامعية. ابإلضافة إىل أن الربانمج مكون م
وذلك فيما عدا اجلزء األول " توسيع جمال اإلدراك" ختدم كل منها أهدافًا حمددة، مما يسهل على 
املعلمني فهمها وتقدميها للطلبة بصورة متدرجة. وأخريًا الربانمج متكامل من حيث وضوح أهدافه  

الالزمة وأدوات لتقومي لفحص مستوى التغري يف تفكري الطالب وأساليب تعليمه واملواد التعليمية 
 .يف جامعة االمري حممد بن فهد واالهتمام لدى الطلبة
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 فرضّيات البحث:  
 لإلجابة عن األسئلة السابقة ، وحماولة حّل إشكالّية البحث ، مت صياغة الفرضيّات التالية : 

( بني متوســــــــطات األداء على = 0.05إحصــــــــائية ): توجد فروق ذات داللة  الفرضــــــية األول
مقيــاس فــاعليــة الــذات األكــادمييــة ككــل لــدى طلبــة جــامعــة األمري حممــد بن فهــد تعزى للمجموعــة 

، واجملموعـة الضـــــــــــــــابطـة اليت مل يطبق عليهـا برانمج كورت للتفكري )اجملموعـة التجريبيـة اليت طبق عليهـا 
 ل بينهما.، والتفاع)ذكور، إانث( الربانمج(، واجلنس

ــية الثانية: ( بني األداء على كل جمال من = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية )  الفرضـــ
جمـاالت مقيـاس فـاعليـة اـلذات األكـادمييـة ـلدى طلبـة جـامعـة حممـد بن فهـد تعزى للمجموعـة )اجملموعـة 

 التجريبية، واجملموعة الضابطة(، واجلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما. 
ــية ( بني متوســــــــطات األداء على = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية )  الثالثة: الفرضــــ

مقيـاس مهـارات اختـاذ القرار ككـل لـدى طلبـة جـامعـة األمري حممـد بن فهـد تعزى للمجموعـة )اجملموعـة 
، واجملموعـة الضـــــــــــــــابطـة اليت مل يطبق عليهـا الربانمج(، برانمج كورت للتفكري التجريبيـة اليت طبق عليهـا 

 جلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما.وا
( بني األداء على كل جمال من = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصــــــائية )  الفرضــــية الرابعة:

جمــاالت مقيــاس مهــارات اختــاذ القرار لــدى طلبــة جــامعــة حممــد بن فهــد تعزى للمجموعــة )اجملموعــة 
 تفاعل بينهما.التجريبية، واجملموعة الضابطة(، واجلنس )ذكور، إانث(، وال

ــطات األداء على = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــائية ) الفرضـــية اخلامســـة: ( بني متوسـ
مقياس فاعلية الذات األكادميية ككل لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة تعزى 

، واجملموعة الضابطة اليت مل يطبق برانمج كورت للتفكري للمجموعة )اجملموعة التجريبية اليت طبق عليها 
 تفاعل بينهما. عليها الربانمج(، واجلنس )ذكور، إانث(، وال

( بني األداء على كل جمال = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصــــائية )  الفرضــــية الســــادســــة:
من جماالت مقياس فاعلية الذات األكادميية لدى طلبة جامعة حممد بن فهد على اختبار املتابعة تعزى 

 والتفاعل بينهما.للمجموعة )اجملموعة التجريبية، واجملموعة الضابطة(، واجلنس )ذكور، إانث(، 
ــابعة ــية السـ ــائية ) :الفرضـ ( بني متوســــطات األداء على = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصــ

مقيـاس مهـارات اختـاذ القرار ككـل لـدى طلبـة جـامعـة األمري حممـد بن فهـد على اختبـار املتـابعـة تعزى 
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وعة الضابطة اليت مل يطبق ، واجملمبرانمج كورت للتفكري للمجموعة )اجملموعة التجريبية اليت طبق عليها 
 عليها الربانمج(، واجلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما.

ــية الثامنة: ــائية ) الفرضــــ ( بني األداء على كل جمال = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصــــــ
من جمــاالت مقيــاس مهــارات اختــاذ القرار لــدى طلبــة جــامعــة حممــد بن فهــد على اختبــار املتــابعــة تعزى 

 ة )اجملموعة التجريبية، واجملموعة الضابطة(، واجلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما.للمجموع
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 :الدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع هذا البحث، وذلك أبسلوب تفسريي 

الدراسات، وما متيزت به عنها، لذلك قام  حتليلي انقد، مع حماولة بيان موقع البحث احلايل من تلك 
الباحث بتقسيم الدراسات إىل ثالث حماور، احملور األول: تضمن الدراسات اليت تناولت الفاعلية الذاتية.  
أما احملور الثاين: فتناول الدراسات اليت تناولت اختاذ القرار، واحملور الثالث تناول فاعلية برانمج كورت،  

 لزمين من األقدم إىل األحدث.مرتبة وفق الرتتيب ا
   دراسات تناولت الفاعلية الذاتية.احملور األول :

إىل قياس الفاعلية الذاتية لدى طلبة اجلامعات  واليت هدفت 1998سنة  (1) فان وماكدراسة  .1
، األسرتالية من بيئات ثقافية متباينة. ولتحقيق أهداف الدراسة مت بناء مقياس لقياس فاعلية الذات 

أشارت نتائج الدراسة   ( طالًبا وطالبًة.228تكونت عينة الدراسة من ) .واستخدام املنهج الوصفي
طلبة  إىل أن الطلبة املهاجرين قد حصلوا على درجة متوسطة من مستوى الفاعلية الذاتية مقارنة ابل

رتاليا ولغتهم األم  النتائج أن الطلبة املهاجرين الذين ولدوا يف أس  املولودين يف أسرتاليا، كما أشارت 
ليست اإلجنليزية سجلوا مستوى متدين من الفاعلية الذاتية بشكل كبري مقارنة مع الطلبة الذين 

 ولدوا يف أسرتاليا ولغتهم األم اإلجنليزية.

عالقة التسويف األكادميي ابلفاعلية الذاتية األكادميية   بعنوان 1999سنة  (2)سادلر وبويلدراسة  .2
وكان هدف الدراسة    .كاليفورنيايف    ومفهوم الذات األكادميي واالكتئاب والقلق وتقدير الذات العام

ابلفاعلية الذاتية األكادميية ومفهوم الذات األكادميي بكل من حبث عالقة التسويف االكادميي 
وبعد استخدام  .  طالًبا وطالبةً (  186عينة الدراسة )  كونتت  ،الذات العامواالكتئاب والقلق وتقدير  

بني التسويف األكادميي  ا نتائج الدراسة عن عالقة طردية دالة إحصائيً  أشارت املهنج االرتباطي، 
من جهة واالكتئاب والقلق واملعتقدات السلبية حول الذات من جهة أخرى، وقد توسطت الفاعلية 

العالقة بني االكتئاب والقلق والتسويف األكادميي. وتوصلت نتائج الدراسة    ا الذاتية األكادميية جزئيً 
ابلتسويف األكادميي وتوسط العالقة بني    إىل أن مفهوم الذات األكادميي كان أقوى املتنبئات   اأيضً 

االكتئاب والتسويف األكادميي، وكذلك العالقة بني القلق والتسويف األكادميي، ومل تكشف نتائج  

 
( 1) Fan, Measuring social selfefficacy in a culturally diverse student population. Social Behavior and 

Personality, 26,131144. 

(2) Saddler, predictors of academic procrastination in college students. Psychological Reports, 84, 686688. 
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الذاتية األكادميية والتسويف األكادميي بعد تقدير  ا بني الفاعلية عن عالقة دالة إحصائيً  الدراسة
 العوامل الدافعية والشخصية األخرى. 

على الفروق بني التخصصات العلمية واألدبية يف  التعرفبعنوان  2002سنة  (1)اللحياينة دراس .3
 ( طالبةً 400مستوى الفاعلية الذاتية والذكاء الشخصي والعالقة بينهما. تكونت عينة الدراسة من )

من كلية الرتبية للبنات مبكة املكرمة. ولتحقيق أهداف الدراسة مت اّستخدام مقياس الفاعلية الذاتية  
. أشارت ، وقد استخدم املنهج الوصفي االرتباطيس الذكاء الشخصياملعد ألغراض الدراسة، ومقيا

نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الفاعلية الذاتية بني طالبات األقسام 
العلمية وطالبات األقسام األدبية، وجاءت الفروق لصاحل طالبات األقسام األدبية. كما أظهرت  

  القة ذات داللة إحصائية بني فاعلية الذات، والذكاء الشخصي.نتائج الدراسة وجود ع

لكشف عن الدور الوسيطي للفاعلية الذاتية بني التوجه الذايت  بعنوان ا 2008سنة  (2) سيودراسة  .4
 569و  اذكورً  123) (692)حنو الكمال والتسويف األكادميي وقد تكونت عينة الدراسة من 

نتائج    أشارت   وقد استخدم املنهج الوصفي االرتباطي،  يف كوراي اجلنوبية.  ةً جامعيوطالبًة    ا( طالبً إاناثً 
لذاتية توسطت العالقة بشكل عامل بني البلوغ إىل الكمال يف التوجه الذايت  الدراسة أن الفاعلية ا

أن التسويف األكادميي معتمد على تفاعل معقد للعوامل الشخصية،  و والتسويف األكادميي، 
وكذلك أظهرت النتائج أن التوجه الذايت للكمال يؤدي إىل تسويف أكادميي أقل، وأن التدخالت  

إذا ركزت على التدخالت لرفع  اف عند الطالب قد تكون أكثر جناحً املصممة لتقليل التسوي
الفاعلية الذاتية للطالب، وأن هناك عالقة عكسية بني التسويف األكادميي والفاعلية الذاتية، وأن  

  ابلفاعلية الذاتية.   االتوجه الذايت حنو الكمال يؤثر إجيابيً 

الكشف عن مستوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة الصينيني بعنوان  2009سنة  (3) لني وبيتز  دراسة .5
من الطلبة  طالًبا وطالبةً ( 203والتايوانيني يف اجلامعات األمريكية. تكونت عينة الدراسة من )

 

فاعلية الذات االجتماعية وعالقتها ابلذكاء الشخصي )االجتماعي الذايت( وفق منوذج جاردنر للذكاء املركب  اللحياين،  (1) 
د.    . رسالة ماجستري غري منشورة.لدى عينة من ط )البات األقسام األدبية والعلمية بكلية الرتبية للبنات مبكة املكرمة 

 (. 87ص ) ط،
( 2 ) Seo, Selfefficacy as mediator in the relationship between Selforiented perfectionism and academic 

procrastination. Social Behavior and Personality, 36, (6), 753764. 

( 3 ) Lin, Factors Related to the Social SelfEfficacy of Chinese International Students. The Counseling 

Psychologist, 37 (3), 451471. 
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الصينيني والتايوانيني. ولتحقيق أهداف الدراسة، ومجع البياانت مت استخدام مقياس الفاعلية الذاتية  
. أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى الفاعلية ، مت استخدام املنهج الوصفيداد الباحثنيمن إع

الذاتية لدى الطلبة الصينيني أعلى من مستوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة التايوانيني، كما بينت  
لدى الطلبة الذين جييدون اللغة اإلجنليزية والذين  االنتائج أن مستوى الفاعلية الذاتية كان مرتفعً 

( من %38لديهم إقامة طويلة يف أمريكا، كما أظهرت النتائج أن الفاعلية الذاتية فسرت ما نسبته )
 التباين يف مستوى اإلجهاد.

التسويف األكادميي وعالقته ابلدافعية والفاعلية الذاتية لدى  بعنوان  2010سنة  (1)العطية دراسة .6
يف الصف   وطالبةً  ا طالبً  (538)تكونت عينة الدراسة من  ملدارس األساسية يف دولة قطر. لبة اط

مت استخدام املنهج   (. إاناثً  291ا و ذكورً  247السادس األساسي من عدة مدارس قطرية )
ويف األكادميي والفاعلية نتائج الدراسة عن عالقة عكسية دالة بني التس  أشارت  االرتباطي، حيث 

وأظهرت كذلك أن اإلانث لديهن تسويف أكثر من الذكور، وأنه إبمكاننا التنبؤ ابلتسويف    الذاتية.
   األكادميي من خالل دافعية اإلجناز، وال نستطيع التنبؤ هبا من خالل الدافعية الذاتية.

العالقة بني التسويف األكادميي والفاعلية الذاتية لدى طالب  بعنوان    2011نة  س  (2) أوداسي  دراسة .7
  ا ( طالبً 389تكونت عينة الدراسة من )استخدم املنهج االرتباطي و اجلامعة مستخدمي اإلنرتنت. 

وطالبة من كليات الطب واهلندسة املعمارية واالقتصاد برتكيا. كشفت نتائج الدراسة عن عالقة 
بني الفاعلية الذاتية وكل من التسويف األكادميي ودرجة إدمان اإلنرتنت،   اعكسية دالة إحصائيً 

ج  وكشفت النتائج عن عالقة طردية بني التسويف األكادميي وإدمان اإلنرتنت. كما كشفت نتائ 
 الدراسة عن فروق بني اجلنسني يف التسويف األكادميي لصاحل الذكور.  

أتثري الفاعلية الذاتية على الثقة والقيمة  بعنوان  2012سنة  ( 3)دراسة وو ووانغ وليو وهو وهوانج .8
( مستخدم 415تكونت عينة الدراسة من )استخدم املنهج االسرتجاعي، وقد االجتماعية. 

التعليم اجلامعي. ولغاايت مجع البينات استخدم مقياس الفاعلية الذاتية،  للفيسبوك من ذوي مستوى  
ومقياس القيمة. أشارت نتائج الدراسة إىل أن الفاعلية الذاتية هلا أتثري إجيايب على الثقة االجتماعية،  

 
(1) AlAttiyah, Academic procrastination and its relation to motivation and Selfefficacy: The Case of Qatari 

Primary School Student. The International. Journal of Learning, 17 (8), 173186. 

(2) Odaci, Academic selfefficacy and procrastination as predicators of problematic. Internet use in University 

students, Computers & Education, In Press. 

(3) Wu, The Influences of Social SelfEfficacy on Social Trust and Social Capital – A Case Study of Facebook. 

Trukish Online Journal of Educational Technology, 11(2), 246254. 
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ة  وأن الثقة االجتماعية هلا أتثري إجيايب على القيمة االجتماعية، كما أشارت النتائج إىل أن الثق
   االجتماعية تتوسط العالقة بني الفاعلية الذاتية، والقيمة االجتماعية.

 & Sidiropoulou-Dimakakou, Argyropoulouدمياكاكاو ومايلونز وارجريوبولو ودوروسوس )  .9

Drosos,)(1)  يف اليوانن هدفت إىل حبث عملية اختاذ القرار لطالب الصف السادس.  2013سنة
استخدم املنهج الوصفي،  ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس صنع القرار املهين للطفولة.  

وطالبة من طلبة الصف السادس. أظهرت نتائج   ا( طالبً 531تكونت عينة الدراسة من )وقد 
، كما اعدم اليقني واخلوف بشأن مستقبلهم املهين كان منخفضً الدراسة أن مستوى الطلبة من 

. امنخفضً  اأظهرت النتائج أن مستوى الطلبة من الفهم عن مراحل عملية اختاذ القرار كان أيضً 
وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االستثمار يف عملية صنع القرار  

 .لصاحل اإلانث ملتغري اجلنس، و   ااملهين تبعً 

يف نيجرياي هدفت إىل حبث كيفية استفادة الطلبة من    2013سنة  (2)أويب وموهد دراسة  .10
خدمات اإلرشاد املهين يف اختاذ القرار يف املدارس الثانوية. ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام 

وتكونت عينة    وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي،  مقياس خدمات اإلرشاد املهين,
نتائج الدراسة أن معظم الطلبة   شارت من طلبة املدارسة الثانوية. أ  وطالبةً   ا( طالبً 380الدراسة من )

نتائج أن  خدمات اإلرشاد املهين، كما أشارت الاستفادوا إىل حد كبري يف اختاذ القرار من خالل 
أن احلصول على عملية اختاذ القرار لدى الطلبة, و  يف فعااًل  اخدمات اإلرشاد املهين تلعب دورً 

ما هو شيء مهم وضروري ليساعد الطلبة على اختاذ القرار ليكونوا قادرين على املعرفة حول مهنة 
   اختاذ قرار بشأن املهنة املستقبلية.

يف ابكستان هدفت إىل حبث دور توقعات الوالدين والربوز    2013سنة    (3) حسني ورفيقي  دراسة .11
مت استخدام مقياس الربوز   يف اختاذ القرار لدى طلبة املدارس والكليات. ولتحقيق أهداف الدراسة

  ا ( طالبً 200ومقياس توقعات الوالدين، ومقياس اختاذ القرار. تكونت عينة الدراسة من ) املهين,
وقد  من طلبة املدارس والكليات يف مدينة الهور.  ( طالبةً 100و) ،ا ( طالبً 100منهم ) وطالبةً 

 
(1) SidiropoulouDimakakou, Development of lifelong career management skills: Theoretical Background 

[Anaptiksi deksiotiton dia viou diahirisis stadiodromias: Theoritiko Ipovathro]. Athens: National 

Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (ΕOPPEP. 

(2) Obi, Career Decision Making Process among High School Students. International Journal of Research in 

Education Methodology. 3(2), 281291. 

( 3 ) Hussain, parental Expectation, Career Salience and Career Decision Making. Journal of Behavioural 

Sciences, 23 (2), 6276. 
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نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني الربوز املهين   شارت أاستخدمت الدراسة املنهج اإلرتباطي، 
 اكبريً   اأن توقعات الوالدين مل تكن مؤشرً أشارت النتائج واالجتاهات املتوقعة يف اختاذ القرار، كما 

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الربوز املهين بني   كما وأشارت النتائجالقرار.   على اختاذ
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اختاذ القرار بني  و ملتغري اجلنس، ولصاحل الذكور،    االطلبة تبعً 
 ملتغري اجلنس ولصاحل اإلانث. االطلبة تبعً 

الكشف عن إسهام الفاعلية الذاتية واحلاجة  يف االردن هبدف  2014سنة  (1) دراسة جرادات  .12
إىل املعرفة يف التنبؤ ابلرضا عن احلياة وهل خيتلف ابختالف مستوى دخل األسرة. تكونت عينة  

وطالبًة من طلبة جامعة الريموك. وطبقت مقاييس مستوايت الرضا عن   ا ( طالبً 607الدراسة من )
نتائج    شارت أاستخدمت الدراسة املنهج التنبؤي، وقد  اتية، واحلاجة إىل املعرفة.  احلياة، والفاعلية الذ

الدراسة أن مستوى الرضا عن احلياة لدى الطلبة الذين من أسر ذوي دخل مرتفع أعلى بشكل 
من الطلبة الذين هم من أسر مستوى دخلها منخفض، كما أشارت النتائج إىل عدم   ادال إحصائيً 

الذاتية واحلاجة إىل املعرفة يف التنبؤ ابلرضا عن احلياة لدى الطلبة الذين هم من  مسامهة الفاعلية 
أسر دخلها منخفض، بينما أسهمت الفاعلية الذاتية واحلاجة إىل املعرفة ابلتنبؤ ابلرضا عن احلياة  

   لدى الطلبة الذين هم من أسر مستوى دخلها مرتفع.

   الفاعلية الذاتية واختاذ القرار دراسات تناولت احملور الثاىن : 
دراسة بعنوان " فاعلية برانمج للتوجيه الرتبوي واملهين يف حتسني مستوى النضج  (2)أجرت جرادات  .1

املهين ومهارة اختاذ القرار وزايدة املعلومات الرتبوية واملهنية لطالبات الصف العاشر".  واستند الربانمج  
 ( 200)قرار املهين. وُأجريت الدراسة على عينة مكونة من الختاذ ال (Gelatt)على منوذج جيالت 

طالبة يف مدارس حكومية يف األردن، واستخدمت الباحثة يف االختبار القبلي والبعدي مقياس  
، ومقياس حل Career Maturity Inventory (CMI))للنضج املهين  ( Crites, 1973)كرايتس 

، إضافة إىل مقياس املعلومات (Heppner  and  Petersen,  1982)املشكالت من إعداد هبنر  وبيرتسن  

 

املعرفة يف التنبؤ ابلرضا عن احلياة: هل خيتلف ابختالف  إسهام الفاعلية الذاتية االجتماعية واحلاجة ال جرادات،   (1) 
 . د. طد  حبث قيد النشر  ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية  مستوى دخل األسرة. 

فاعلية برانمج للتوجيه الرتبوي واملهين يف حتسني مستوى النضج املهين ومهارة اختاذ القرار وزايدة املعلومات  جرادات،  (2) 
 (. 82، ص )د. ط   رسالة ماجستري( لطالبات الصف العاشر، الرتبوية واملهنية 
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الرتبوية واملهنية. وتوصلت الدراسة إىل أن برانمج التوجيه الرتبوي واملهين كاَن فعاالً يف حتسني مستوى 
النضج املهين وتزويد الطالبات مبهارة اختاذ القرار وزايدة املعلومات الرتبوية واملهنية، كما أظهرت  

 مقاييِس الدراسة يف القياِس البعدي.  نتائجهن على 

دراسة بعنوان "استقصاء مدى فعالية أمنوذجني يف اختاذ القرار املهين لدى طلبة    (1)وأجرى السفاسفة .2
طالبًا مت   (60)الصف الثاين اثنوي األكادميي يف حمافظة الكرك"، حيث أتلفت عينة الدراسة من 

اختيارهم من املدارس الثانوية يف مدينة الكرك، األردن، وزعوا عشوائياً على ثالث جمموعات هي: 
تني جتريبيتني، وجمموعة ضابطة، ُأخضعت اجملموعة التجريبية األوىل لربانمج إرشاد مجعي قائم جمموع

يف اختاذ القرار املهين. وُأخضعت اجملموعة الثانية    (Holland)على التدريب على منوذج نظرية هوالند  
 & Krumboltz)إىل برانمج إرشاد مجعي يستند للتدريب على منوذج كرومبولتز وسورانسون 

Sorenson )  يف اختاذ القرار املهين، واستخدم الباحث اختبار كرايتس لنضج االجتاه املهين
للمجموعات الثالث يف االختبار القبلي والبعدي. وأظهرت النتائُج فاعلية كل من الربانجمني 

ائج الطلبة  اإلرشاديني واملشتقني من نظرييت هوالند وكرومبولتز يف اختاذ القرار املهين كما أشارت نت
لذلك يف اجملموعتني التجريبية مقارنة ابجملموعة الضابطة، يف االختبار البعدي، إال أن نظرية هوالند 

(Holland)    كانت أكثر فعالية يف إكساب الطلبة مهارة اختاذ القرار املهين، واملسامهة اإلجيابية يف
 . (Krumboltz) نضجهم املهين مقارنة بنظرية كرومبولتز

خارجي(   – الضبط )داخلي مصدر على التعرف إىل هدفت 1995سنة  (2)وسليمان رمك دراسة .3
ومصر واسرتاليا, ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق   قطر من القرار يف كل اختاذ على وعالقته ابلقدرة

وقد استخدم املنهج االرتباطي،  واجلامعات.  الثانوية لطلبة املرحلة القرار اختاذ على القدرة اختبار
 موجب بني ارتباط وجود الدراسة إىل نتائج أشارت  .وطالبةً  طالًبا ( 300من ) الدراسة عينة تكونت

 القرار لديهم اختاذ على عالية قدرة لديهم الذين األفراد أي أن الضبط، مصدر و القرار اختاذ على القدرة

 بني وأن العالقة جهودهم، حتدد اليت هي أهنا  يعتربون اليت مهارهتم ويف الشخصية، قدراهتم  يف كبرية ثقة

ابلضرورة   يكونون القرار ال اختاذ على القدرة مرتفعي بعض ألن خطية؛ غري هي عالقة املفهومني

 

اسـتقصـاء مدى فاعلية منوذجني يف اختاذ القرار املهين لدى ط )لبة الصـف الثان الثانوي األكادميي يف حمافظة السـفاسـفة،    (1)
 (.92) ص د. ط،رسالة ماجستري(،  الكرك،

 (. 178(، ص )8) . جملة مركز البحوث الرتبوية، العدد اختاذ القرارعالقة مصدر الضبط ابلقدرة على  كرم وسليمان،  (2) 
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القرار  اختاذ على القدرة منخفضي بعض فإن وكذلك  الداخلي، الضبط يف االعتقاد يف املرتفعني
 .ينالوهنا اليت التدعيمات  ألوان حيدد أن جيب الذي هو سلوكهم أن يعتقدون

إبجراِء دراسة بعنوان "أثر برانمج تدرييب يف اإلرشاد والتوجيه اجلمعي املهين على النضج    (1)وقاَم الرواد .4
املهين واختاذ القرار املهين لدى طالب الصف العاشر يف مدارس حمافظة معان". وأتلف جمتمع  

 (470)الدراسة من طالب الصف العاشر يف مدارس حمافظة معان احلكومية حيث بلغ عددهم 
مدرسة أساسية واثنوية, وأتلفت عينة الدراسة من أربع شعب صفية بلغ   (12)زعني على طالباً مو 

طالباً من طالب الصف العاشر مت توزيعهم عشوائياً إىل جمموعتني جتريبية وعدد   (90)عدد طالهبا  
طالباً.  وأظهرت النتائج وجود فروق دالة  ( 45)طالباً، وضابطة وعدد أفرادها  (45)أفرادها 
ياً لصاحل اجملموعة التجريبية  على مقياس النضج املهين يف االختبار البعدي, كما تبنَي عدم إحصائ

وجود فروق دالة إحصائياً بني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية على مقياس اختاذ القرار وحل 
 املشكالت. 

دراسة بعنوان "زايدة الكفاءة   ( Mahalik,Sullivan and) (2)ويف أسرتاليا، أجرت سوليفان ومهالك  .5
طالبة جامعية  ( 61)ن=الذاتية املهنية للِنساِء: َتقييم  تدّخل اجملموعِة"، لتقييم أثر اشرتاك جمموعة 

سنة( مت اختيارهن من ثالث جامعات يف نيواجنالند ابسرتاليا، ومت   20مبتوسط أعمار بلَغ )م=
وتوزعن على مخس جمموعات فرعية،   (،31)ن=يبية توزيعهن على جمموعتني: اجملموعة التجر 

  (، CDS) طالبة، وقد قام الباحثان ابستخدام مقاييس اختاذ القرار  (30)ن=واجملموعة الضابطة 
ومقياس    (CCCS) ومقياس االلتزام املهين    (،SDMSES) ومقياس الفعالية الذاتية يف اختاذ القرار املهين  

 Satisfaction)ابإلضافة إلستبانة استطالع الرأي حول الرضا  ،  (VECS)االكتشاف وااللتزام املهين  

Opinion (SO)،   عن خربة االكتشاف املهين. وقد أتلف الربانمج اإلرشاد والتوجيه اجلمعي املهين
دقيقة، صممت لزايدة الفعالية الذاتية املرتبطة   95من ست جلسات إرشاد مجعي، مدة اجللسة 

(. وأشارت النتائج يف القياِس البعدي   Betz, 1992ات منوذج بيتز ) ابملهنة، من خالل استخدام توصي
إىل فعالية برانمج التدّخل اجلمعي يف زايدة الفعالية الذاتية يف صنع القرار املهين واالكتشاف املهين، 

 

ــاد يف تدرييب برانمج أثر  الّرواد،  (1)  لدى ط )الب املهين واختاذ القرار املهين النضـــــج على املهين اجلمعي والتوجيه اإلرشـــ
 (.134ص ) د. ط،ماجستري(،  ، رسالةمعان حمافظة مدارس يف العاشر الصف

(2)Sullivan, Increasing career selfefficacy for women: Evaluating a group intervention. Journal of Counseling 

& Development, 78 (1), 5462.  
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إذ اكتسب أفراد اجملموعة التجريبية وسجلوا مستوايت أعلى بدرجة دالة من أفراد اجملموعة الضابطة  
 قاييِس الفعالية الذاتية يف صنع القرار املهين، واالكتشاف املهين.  على م

يف سوراي دراسة بعنوان" فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارة إختاذ القرار لدى عينة    (1) وأجرت رزق هللا .6
( طالباً وطالبة يف الصف األول 178من طلبة الصف األول الثانوي"، وتكونت عينة الدراسة من )

سنة( مت اختيارهم من بعض املدارس يف مدينة دمشق، من الذين سجلوا  16-15الثانوي )
ة على مقياِس اختاذ القرار ومن أبعاده القرار املهين، ومت توزيعهم إىل جمموعتني:  مستوايت متدني

طالبًا وطالبة، وأتلف الربانمج   (91)طالبًا وطالبة، واجملموعة الضابطة  (87)اجملموعة التجريبية 
جلسة أسبوعية. وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات  (12)التدرييب املستخدم يف الدراسة من 

لة إحصائية يف القياس البعدي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية على  دال
 مقياِس اختاذ القرار ومن أبعاده القرار املهين.  

بدراسة بعنوان "أثر الربانمج تدرييب يف اإلرشاد والتوجيه اجلمعي املهين على النضج  (2)وقام مبارك .7
هين لدى طلبة الصف العاشر يف مدارس مديرية اخلليل"،  وقد بلغ عدد أفراد املهين واختاذ القرار امل 
( طالباً وطالبة من طالب وطالبات الصف العاشر األساسي املسجلني يف 263عينة البحث )ن=

املدارس الثانوية يف مدينة اخلليل بفلسطني. وقد استخدم الباحث يف  االختبار القبلي والبعدي  
، ومقياس حل املشكالت واختاذ القرار املهين  لـهبنر وبيرتسن  (Crites, 1976) مقياس النضج املهين

(Heppner and Peterson, 1982)  وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف القياس .
 البعدي بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية على مقياِس اختاذ القرار املهين والنضج املهين.  

دراسة بعنوان "أتثري تدّخِل اجملموعِة على َحّل املشكلِة والكفاءِة الذاتِية    ( Nguyen)  (3)جرت جنوينوأ .8
طالبة جامعية من إحدى  (76)ن=يف إخّتاذ القراراِت املهنية"، على عينة مؤلفة من سّتة وسبعني 

(  1الثة: )اجلامعات الغرب أمريكية، توزعوا بشكل عشوائي إىل إحدى أوضاِع اجملموعات الث

 

د.   ماجستري(رسالة    ،فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارة إختاذ القرار لدى عينة من ط )لبة الصف األول الثانويرزق هللا،    (1)
 (.123، ص )ط

أثر برانمج تدرييب يف اإلرشـــــــــاد والتوجيه اجلمعي املهين على النضـــــــــج واختاذ القرار املهين لدى ط )لبة الصـــــــــف   مبارك،  (2)
 (.87)ص د. ط،رسالة ماجستري، العاشر يف مدارس مديرية اخلليل،

(3)Nguyen, Impact of group intervention on problemsolving and selfefficacy in career decisionmaking. 

Doctoral Dissertation, philadelphia, pA: Drexel University. 
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، واليت تلقت اإلرشاد املهين اجلمعي املعياري  Standard Plus group (SPG))اجملموعة املعيارية زائِد 
( اجملموعة املعيارية اليت تلقت اإلرشاد املهين اجلمعي  2املعتاد زائِد التدريب على َحّل املشكلة؛ و)

اتصاالت ابملرشد. ومجُِعْت البياانت    ( اجملموعة الضابطة اليت استفادت فقط من3املعياري فقط، و)
ثالثة مرات:  قبل املعاجلِة، وفوراً بعد املعاجلة، ويف قياس املتابعة بعد أسبوعني من إنتهاء العالج.  

سجلوا يف االختبار البعدي   (SPG)وأشارْت الَنتاِئُج  إىل أَن املشاركون يف اجملموعِة املعيارية زائِد 
على مقياس الكفاءِة الذاتيِة يف إخّتاذ القراراِت املهنيِة وَحّل املشكالت، احلّد األعلى ِمْن التحسن 

تَلتها اجملموعِة املعياريِة، وبدون تغيريات تذكر يف اجملموعة الضابطِة، ما يشري إىل أَن اإلشرتاك يف  
ذ القراراِت املهنيِة.  جمموعِة اإلرشاد املهين أّدْت لوجود تغيرياِت إجيابيِة دالة يف الكفاءَة الذاتَية إلخّتا

بينما تبنَي عدم وجود فروق دالّة بني اجملموعاِت الثالثة يف القدرِة على َحّل املشكالت, لكن لوحَظ  
وجود حتسن دال يف القدرة على َحّل املشكلِة يف اجملموعِة الزائِد القياسيِة يف القياِس البعدي والتتبعي  

 بـَْعَد املعاجلِة أبسبوعني. 
دراسة بعنوان "إستعمال اإلرشاد اجلمعي لَتطبيق برانمج للتطور  (Giallombardo))1( باردووأجَرت َجيامل .9

، وقد أجريْت الدراسة لتَـْقرير ما إذا كاَن اإلرشاد اجلمعي املهين  "املهين َمع طالِب املدارس الثانوية
وذلك على   اإلختيار املهين،يعترب مفيدًا لنمو الطالِب يف تطورِهم املهين مبا يف ذلك إتقان عملية 

الثاين عشر من املداِرس الثانوية يف نيويورك، توزعوا بعد  -طالبًا يف الصِف العاشر (40)أربعني 
اختيارهم على أساِس وصفهم ألنفسهم أبهنم مل يتخذوا لآلن قرار اإلختيار املهين املناسب، إىل  

إانث(، وتعرضت لربانمج إرشاد   13ذكور و 7) (20)ن=جمموعتني متساوييت العدد: التجريبية 
إانث(،  اليت مل تتعرض ألي تدخل  9ذكور و 11مجعي استمر ملدة مخسة أسابيع؛ والضابطة )

إرشادي. وقد أكمل املشاركون مقياس عدم الثقة والقلق املتعلق بعملياِت اإلختيار املهين، والقدرة  
وجود فروق دالة بني اجملموعتني يف  على التخطيط اجليِد. وأظهرت النتائج يف القياِس البعدي 

 مستوايت املعرفة والقدرة على االختيار املهين والتخطيط ملهنة املستقبل. 
(، بدراسة بعنوان  "أتثري جمموعة إستكشاِف املهن"، ابستخدام  Munger) (2)وقامت موجنري .10

هين لدى عينة من  منظور اجملموعات اإلرشادية يف اإلرشاد املهين، إلستكشاْف عمليَة التطويِر امل 
 

(1) Giallombardo, Using group counseling to implement a career development program with high school 

students). Master Thesis, The College at Brockport, State University of New York, Brockport, NY, US). 

(2 ) Munger, The impact of a career exploration group. Master's Thesis, The College at Brockport: State 

University of New York 74. http://digitalcommons.brockport.edu/edc_theses/74 
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طالِب الصف احلادي عشِر. َكاَن اهلدف َأْن تقيم الدراسة بشكل نوعي وكمي املعرفة ابلنفِس  
  واملعلوماِت املهنيِة، ودور اآلخرين اهلاّمني، وأهداف العمَل والتعليَم، وعملية إخّتاذ القرارات املهنية. 

ينة من طالِب الصف احلادي عشِر طُّبقْت جمموعة إستكشاِف مهين ملدة مخسة أسابيِع على ع
َلي واإلختبار البَـْعَدي لَتقييم   األمريكيني. واستخدمت املقاييس املهنية املستهدفة يف اإلختبار الَقبـْ

وأظهرت النتائُج وجود مستوايت تغيري دالّة إحصائيًا لدى املشارِكني يف االختبار البعدي   التغيرِي.
هنية، ومعرفة الذات املهنية والنفِس، والتأثريات عليها، بينما مل  على مقاييِس املعرفة واملعلومات امل

توجد مستوايت تغيري دالّة يف أهداف العمَل والتعليَم. كما أظهَر املشاركون زايدة دالّة يف كميِة  
 الوقِت الذي َيْصرفونَه يف إستكشاِف املهنِة ويف كمية املصادِر اليت إستعملوها.

بعنوان "فاعلية برانمج إرشادي مجعي يف اكتساب مهارة االختيار   دراسة (1)وأجرت احلرازنة .11
( 20املهين لدى عينة من طالبات الصف العاشر يف الزرقاء" حيث مت اختيار عينة أتلفت من )

طالبة من الصف العاشر يف املدارس احلكومية يف مدينة الزرقاء، األردن. ومت تقسيم العينة بطريقة 
( حيث خضعت اجملموعة التجريبية لربانمج  10، ضابطة ن=10بية ن=عشوائية جمموعتني )جتري

إرشاد مجعي، بينما الضابطة مل تتعرض للربانمج. واستخدم يف القياسات القبلية والبعدية والتتبعية  
مقاييس: املعلومات املهنية، وحل املشكالت، ومقياس القدرة على اختاذ القرار، ومقياس مفهوم  

ج إىل فاعلية الربانمج اإلرشادي اجلمعي حيث تبني وجود فروق ذات داللة  الذات. وأشارت النتائ
إحصائية بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي على 
مقاييِس الدراسة فيما يتعلق ابملعلومات املهنية، ومتغري حل املشكالت واختاذ القرار املهين ومفهوم  
الذات. كذلك أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  
اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي، ومتوسط الدرجات يف االختبار التتبعي على مقاييس  

 الدراسة. 

 

فاعلية برانمج إرشاد مجعي يف اكتساب مهارة االختيار املهين لدى عينة من ط )البات الصف العاشر يف حمافظة  احلرازنة,  (1) 
 (. 113ص )  د. ط،، رسالة ماجستري(،  الزرقاء 
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دراسة بعنوان " بناء برانمج تدرييب مستند إىل أمنوذج جيالت وقياس أثره   (1) وأجَرى  البلوشي .12
يف حتسني مستوى اختاذ القرار املهين لدى طلبة الّصف العاشر يف سلطنة عمان"، هبدف تقييِم أثر  
"خدمة مسارك املهين" يف حتسني مستوى االختيار املهين والّنضج واختاذ القرار املهين لدى طلبة  

ادي عشر يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة ُعمان. واعتمد الباحث يف مجع بياانت  الّصف احل
الدراسة على مقياس الّنضج املهين  ومقياس اختاذ القرار املهين. وطبقت الّدراسة على عينة عشوائية  

( طالبًا وطالبة ابلّصف العاشر يف سلطنة عمان، وخضعت العينة لقياسني:  365تكونت من )
تقدمي "خدمة مسارك املهين"، واآلخر بعد تقدمي اخلدمة من خالل أنشطة كتاب  أحدمها قبل

مسارك. وأظهرت نتائج الّدراسة وجود فروق دالة بني القياسني القبلي والبعدي على مقياسي 
مستوى الّنضج واختاذ القرار املهين لدى طلبة الّصف احلادي عشر، كما بينت النتائج وجود فروق  

الّنضج املهين تعزى ملستوى التحصيل الدراسي لصاحل الطلبة ذوي التحصيل  دالة  يف مستوى
 املرتفع، وكذلك وجود فروق دالة بني اجلنسني يف حتسني مستوى اختاذ القرار املهين لصاحل اإلانث. 

دراسة بعنوان "فاعلية برانمج إرشادي سلوكي معريف يف حتسني مستوى النضج    ( 2)وأجَرى السواط .13
ة مهارة اختاذ القرار املهين لدى طالب الصف األول اثنوي مبحافظة الطائف: دراسة  املهين وتنمي

شبه جتريبية"، وتكون جمتمع الدراسة من طالب الصف األول اثنوي مبحافظة الطائف ابململكة  
طالباً، مت  ( 28)العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني جتريبية وضابطة مكونة من 

طالباً. أظهرت الدراسة وجود  (14)ا وتعيينها بطريقة عشوائية وتتألف كل جمموعة من اختياره
فروق دالّة بنَي أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة على مقياسي النضج املهين واختاذ القرار 

القياسني البعدي املهين يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية. وتبنَي عدم وجود فروق دالّة بني  
 والتتبعي لدرجات  اجملموعة التجريبية على مقياسي الدراسة.  

 

)لبة   بناء برانمج تدرييب مستند إل أمنوذج جيالت وقياس أثره يف حتسني مستوى اختاذ القرار املهين لدى ط البلوشي،   (1) 
 (. 165ص )  د. ط،، رسالة دكتوراه(،  الّصف العاشر يف سلطنة عمان

واط،    (2) فاعلية برانمج إرشـادي سـلوكي معريف يف حتسـني مسـتوى النضـج املهين وتنمية مهارة اختاذ القرار املهين لدى ط الســِ
 (.92ص ) ط،د. (، رَسالة دكتوراه )الب الصف األول اثنوي مبحافظة الطائف: دراسة شبه جتريبية،
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بدراسة بعنوان" أثر برانمج إرشاد مجعي وفق نظرية كرومبولتز يف املعتقدات والقيم   (1)وقام القضاة .14
املهنية وكفاءة الذات لدى طالب الصف العاشر"، هدفت إلعداد برانمج إرشاد مهين، وتطبيقه  

الصف العاشر هبدف حتسني معتقداهتم املهنية، وقيمهم املهنية، ورفع كفاءهتم الذاتية،   على طلبة
حيث مت اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف العاشر مت توزيعهم عشوائيًا إىل جمموعتني، أحدمها  

( طالباً، ومت استخدام ثالثة   15( طالباً، والثانية ضابطة وعددهم )ن=15جتريبية وعددهم )ن=
قاييس: املعتقدات املهنية، والقيم املهنية، والكفاءة الذاتية، وطبق الربانمج اإلرشادي على أفراد  م

( جلسة إرشادية. وأشارت النتائج يف االختبار البعدي إىل  12اجملموعة التجريبية، وتكون من )
ملعتقدات املهنية،  وجود فروق دالّة إحصائياً بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية على مقاييس ا

 والقيم املهنية، والكفاءة الذاتية. 

يف الوالايت املتحدة األمريكية  دراسة  أوكدجيي وأوفيونج واموه وساين وإيزه وافواليب وأجرى .15
  2008سنة  (2)اتية على اختاذ القرارات املهنيةهدفت إىل حبث أتثري مكان اإلقامة والفاعلية الذ

نتائج    أشارت   .واستخدام املنهج االسرتجاعي  استخدام مقياس اجلامعةلدراسة مت  لتحقيق أهداف او 
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة سكان الريف والطلبة سكان احلضر يف 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعة الكفاءة املرتفعة    أشارت إىلاختاذ القرارات املهنية، كما  
نتائج الدراسة إىل احلاجة    وأشارت كما  وجمموعة الفاعلية الذاتية املنخفضة يف اختاذ القرارات املهنية،  
 إىل تثقيف الطلبة بشكل أكرب خلطوات اختاذ القرارات املهنية. 

دراسة بعنوان أثر برانمج تدرييب يف حتسني مهارة اختاذ القرار املهين لدى    (3) كما أجرت البلوشَية  .16
من    بةطال  (63)طالبات الصف العاشر يف سلطنة عمان"، وقد تكونت عينة الّدراسة التجريبية من  

طالبات الصف العاشر يف حُمافظة مشال الباطنة جنوب سلطنة ُعمان، مت تقسيمهن إىل جمموعتني:  
طالبة، واستخدمت الدراسة الصورة )ب(    (32)طالبة، واجملموعة الضابطة    ( 31)اجملموعة التجريبية  

 

أثر برانمج إرشاد مجعي وفق نظرية كرومبولتز يف املعتقدات والقيم املهنية وكفاءة الذات لدى ط )الب الصف  القضاة،  (1) 
 (. 82ص )  د. ط،ماجستري(،   رسالة  العاشر، 

(2) Okediji, The Inluence of Dwelling Place and SelfEfficacy on Career Decision Making. Global Journal of 

Humanities, 7 (1&2), 1925. 

، رسالة  أثر برانمج تدرييب يف حتسني مهارة اختاذ القرار املهين لدى ط )البات الصف العاشر يف سلطنة عمانالبلوشَية،  (3) 
 (.  77ص ) د. ط،ماجستري(،  
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من مقياس كرايتس الختاذ القرار املهين، والختبار فرض الدراسة مت بناء برانمج تدريب مجعي مكون  
جلسات يعتمد يف أنشطته على نظرية هوالند لألمناط املهنية، ويرتاوح مدة كل  (10)من عشر 

تدرييب وإجراء االختبارات البعدية واستخدام دقيقة. وبعد تطبيق الربانمج ال (90)جلسة تدريبية 
أساليب اإلحصاء التحليلي، أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي  
بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختاذ القرار املهين لصاحل جمموعة الربانمج التدرييب. ما يظهر  

القائم على نظرية جون هوالند يف مساعدة الطالبات على وجود أثر دال للربانمج التدرييب 
 استكشاف الذات واالستكشاف املهين وتعزيز مهارة اختاذ القرار املهين. 

هدفت إىل حبث أتثري احلالة االجتماعية    2009سنة  (1) بوزجيكلي واروجلو وهامركودراسة  .17
اذ القرار والنضج املهين لطلبة الصف واالقتصادية على املتغريات املرتبطة ابلفاعلية الذاتية يف اخت

. لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس  الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار، يف مدينة قونية  التاسع
وطالبة    ا ( طالبً 346تكونت عينة الدراسة من )  واستخدم املنهج االرتباطي،   ومقياس النضج املهين. 

نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية  أشارت . ( طالبةً 193)و ا( طالبً 153منهم )
وأشارت  بني الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار والنضج املهين مع احلالة االجتماعية االقتصادية. كما 

ابختالف الوضع االجتماعي  أن الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار والنضج املهين ختتلف النتائج إىل 
 واالقتصادي مبستوى كبري لدى الطلبة.

يف اململكة العربية السعودية هدفت إىل حبث العالقة بني الفاعلية   2010سنة    (2) السواط  دراسة .18
؛ لتحقيق يف حمافظة الطائف  الذاتية ومهارة اختاذ القرار لدى طالب وطالبات الصف األول الثانوي 

استخدم املنهج  دام مقياس الفاعلية الذاتية، ومقياس مهارة اختاذ القرار. أهداف الدراسة مث استخ
وجود عالقة  إىل نتائج الدراسة  أشارت . وطالبةً  ا( طالبً 382تكونت عينة الدراسة من )التنبؤي 

  وأشارت النتائج إىل القرار املهين، كما    علية الذاتية ومستوى مهارة اختاذبني الفا  اطردية دالة إحصائيً 
بني متوسطات درجات الطالب والطالبات على مقياس الفاعلية الذاتية   ا وجود فروق دالة إحصائيً 

 
(1) Bozgeyikli, Career Decision Making SelfEfficacy, Career Maturity and Socioeconomic Status with Turkish 

Youth. GEORGIAN Electronic Scientific Journal: Education Science and Psychology, 1(14), 1524. 

فاعلية الذات وعالقتها مبهارة اختاذ القرار لدى ط )الب وطالبات الصف األول الثانوي مبحافظة الطائف.  السواط،   (2) 
 . 347- 301(، 2)  66، الزقازيق، دراسة تربوية ونفسية، جملة كلية الرتبية
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بني متوسطات درجات الطالب والطالبات على  ا إىل وجود فروق دالة إحصائيً , و لصاحل الطالب 
 الذات.التنبؤ مبهارة اختاذ القرار يف ضوء فاعلية  إبمكانيةأشارت و مقياس مهارة اختاذ القرار، كما 

دراسة بعنوان" أثر التدريب اجلمعي  (Wang, Zhang,  and Shao) (1) وأجرت وانج وزانغ وَشاو .19
على حتسنِي الكفاءَة الذاتَية يف إخّتاذ القراراَت املهنية لدى طلبِة اجلامعاِت" حيث أجريت الدراسة  

(  من الطلبة اجلامعيني مت اختيارهم من إحدى اجلامعات جنوب الصني 34على جمموعة )ن=
الكفاءة الذاتية يف إخّتاذ القراراَت املهنية   لفحص كفاءة برانمج إرشاد مجعي للتدريب على حتسنيِ 

(Career decision-making self-efficacy CDMSE) استنادًا لنموذج اتيلور وبيتز ،(Taylor and 

Betz, 1998 .)   :ويُقّسَم الربانمج التدّخلي إىل سبع وحداِت مبواضيع معّينة لكل جلَسة، وتَتْضمن
ُم البحث والَتفتيش عن املعلوماِت اخلاصة ابملهن املختلفة؛َ ْفهُم  التْعرُف على حتصيلك وإجنازَك؛ تعلّ 

امليول والقدرات؛  وضع األهداف املهنيِة؛ التخطّيُط ملهنَتَك؛ التغّلُب على الصعوابِت؛ وتعبئة طلب  
ما بنَي   (،17)ن=وظيفة. وأظهرت النتائُج وجود فروق دالة لدرجات املشاركني اجملموعة التجريبية 

 (.17)ن=ار الَقْبلي والبَـْعَدي، بينما مل توجد فروق دالة لدى أفراد اجملموعة الضابطَِة  اإلختب

دراسة بعنوان "فاعلية برانجمي إرشاد مجعي يستندان لنظرييت هوالند وسوبر   (2)وأجرى العزيزي .20
 ( 36)يف حتسني مستوى اختاذ القرار املهين لطالب التعليم األساسي". وأتلفت عينة الدراسة من 

طالباً من الصف العاشر األساسي يف مدينة نزوى، بسلطنة ُعمان، وهم احلاصلني على أقل الدرجات 
يف القياس القبلي على مقياِس اختاذ القرار املهين، ومت توزيعهم عشوائيًا إىل ثالث جمموعات,  

مج إرشاد  جمموعتني جتريبيتني وجمموعة ضابطة, حيث دربت اجملموعة  التجريبية األوىل على بران
مجعي لتحسني مستوى اختاذ القرار املهين يستند إىل نظرية هوالند, بينما دربت اجملموعة التجريبية  
الثانية على برانمج يستند إىل نظرية سوبر, بينما مل تتلق اجملموعة الضابطة أية معاجلة. وأظهرت 

ين، فقد تبنَي أَن أداء اجملموعة  النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف حتسني مستوى اختاذ القرار امله
التجريبية األوىل )نظرية هوالند( يف االختباِر البعدي على مقياِس اختاذ القرار املهين، كان أفضل من 
أداء كٍل من اجملموعتني التجريبية الثانية )نظرية سوبر( والضابطة. كما أشارت النتائج إىل أن أداء  

 
(1) Wang, Group training on the improvement of college students' career decisionmaking selfefficacy. Health, 2 

(6), 551556. 

فاعلية برانجمي إرشاد مجعي يستندان لنظريي هوالند وسوبر يف حتسني مستوى اختاذ القرار املهين لطالب التعليم العزيزي،    (2)
 (. 143ص )د. ط، ، رسالة ماجستري(، األساسي
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تباِر البعدي على مقياِس اختاذ القرار املهين، كان أفضل من اجملموعة اجملموعة التجريبية الثانية يف االخ
الضابطة. وأظهرت النتائُج أيضاً وجود فروق دالة إحصائياً بني اجملموعتني التجريبيتني على مقياِس 

 الدراسة يف اإلختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل. 
ة برانمج توجيه مجعي مهين يف حتسني مستوى النضج  دراسة بعنوان" فاعلي (1) وأجرى اخلواجة .21

املهين والتوافق النفسي لدى عينة من طلبة جامعة السلطان قابوس"،  هبدِف التعرف إىل مدى  
( طالبًا من طلبة جامعة  44فعالية برانمج توجيه مجعي مهين لدى عينة قصديه مكونة من )ن=

 إىل جمموعتني متساويتني: جتريبية وضابطة  السلطان قابوس، حيث قسمت عينة الدراسة عشوائياً 
( طالباً، حيث خضعت اجملموعة التجريبية لربانمج التوجيه اجلمعي املهين،  22تكون كل منها من )

(  ANCOVAيف حني مل تتلق اجملموعة الضابطة هذا الربانمج. وأظهرت نتائج حتليل التباين املشرتك )
ات اجملموعتني التجريبية والضابطة على االختبار  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط

 البعدي ملقياسي النضج املهين والتوافق النفسي ولصاحل اجملموعة التجريبية. 

هدفت إىل تقييم مستوايت الفاعلية الذاتية   2011سنة  (2)ابكار وزكراي وحممد وهاانيب دراسة .22
. ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس يف ماليزاي يف اختاذ القرار للطلبة املهنيني والتقنيني

  ا ( طالبً 558تكونت عينة الدراسة من ) استخدم املنهج الوصفي، الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار.
نتائج الدراسة    أشارت .  من طلبة املدارس املهنية والتقنية  ( طالبةً 302، و)ا( طالبً 256منهم )  وطالبةً 
متوسطة، كما أشارت النتائج    أن مستوى الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار بني الطلبة جاء بدرجةإىل  
،  ملتغريي اجلنس ا عدم وجود فروق يف مستوى الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار بني الطلبة تبعً  إىل

وجود ختاذ القرار والتحصيل األكادميي، و إىل عدم وجود عالقة بني الفاعلية الذاتية يف اوالتخصص، و 
 عالقة بني الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار والطموح التعليمي.

هدفت إىل حبث العالقة بني  2012سنة  (3)سك  -ومايلونز وارجريوبولو وم دمياكاكو دراسة .23
صعوابت اختاذ القرار، واختالل األفكار املهنية، والفاعلية الذاتية املعممة، والعوامل اليت تدخل يف 

. لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس يف اليوانن  عملية اختاذ القرار لدى طلبة اجلامعات 
 

 (1)  ................ 
(2) Bakar, Career DecisionMaking SelfEfficacy of Malaysian Vocational and Technical Students. International 

Journal of Arts & Sciences, 4(16): 157166. 

(3) Dimakakou, Career Decisionmaking Difficulties, Dysfunctional Thinking and Generelized SelfEfficacy of 

University Students in Greece. World Journal of Education, 2(1), 117130. 



 

149 

 

استخدم املنهج  ختاذ القرار، ومقياس الفاعلية الذاتية املعممة، ومقياس األفكار املهنية. صعوابت ا
من   ( طالبةً 172)، و ا( طالبً 88وطالبة منهم ) ا ( طالبً 260تكونت عينة الدراسة من )االرتباطي، 

نتائج الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة  إحصائية بني أبعاد   أشارت  طلبة جامعة بريايوس. 
مقياس صعوابت اختاذ القرار )نقص املعلومات، معلومات غري متناسقة، وعدم اجلاهزية( والدرجة  
ملقياس األفكار املهنية )مقياس األفكار املهنية( واالرتباك يف اختاذ القرار، وصعوبة االلتزام ونقص 

وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني الفاعلية الذاتية  إىل  وأشارت ، كما تصميم والعزمية
املعممة، وصعوابت اختاذ القرار واختالل األفكار. أشارت نتائج الدراسة إىل أن الفاعلية الذاتية  
م املعممة، ابإلضافة إىل صعوابت اختاذ القرار، والعوامل اليت تدخل يف عملية اختاذ القرار تنبؤ بعد

إىل أشارت النتائج ة االلتزام، والرتدد املهين. و وجود تصميم وعزمية، وارتباك فزي اختاذ القرارـ وصعوب
أن الطلبة املرتددين كان لديهم مستوى أعلى من صعوابت اختاذ القرار، واختالل التفكري من 

 الطالب الواثقني من اختيارهم.

الفروق بني الفاعلية الذاتية يف اختاذ  هدفت إىل الكشف عن  2013 (1) كيلي وهاتشر  دراسة .24
القرار واملعوقات املهنية لدى الطلبة املسجلني يف برامج التكنولوجيا التطبيقية مقارنة مع أولئك 

. لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس يف الوالايت املتحدة األمريكية  املسجلني يف كلية النقل
وقد استخدم املنهج الوصفي االسرتجاعي، الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار، ومقياس املعوقات املهنية.  

نتائج الدراسة   أشارت من طلبة كليات اجملتمع.  وطالبةً  ا( طالبً 787تكونت عينة الدراسة من )
بة كلية التكنولوجيا التطبيقية وطلبة كلية النقل من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طل 

املعوقات والفاعلية الذاتية يف صنع القرار املهين، حيث كانت درجات طلبة كلية التكنولوجيا  
التطبيقية يف الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار أعلى من درجات طلبة كلية النقل، وهذا مل يتغري عرب 

ضافة إىل أن درجات طلبة كلية النقل يف إدراك املعوقات املهنية كانت أعلى املتغريات األخرى، ابإل
 من درجات طلبة كلية التكنولوجيا التطبيقية، وهذا مل يتغري عرب املتغريات الدميغرافية.  

( دراَسة بعنوان "أتثريات فنيات   ,Babatunde and Osakinleوأجَرى اَبابتوندي وأوساكينل ) .25
داِرِس الثانوية احلكومية يف إكيَتاي جنوب   التوجيه واإلرشاد

َ
اجلمعي على نضِج الطالِب املهيِن يف امل

 Group Careerنيجرياي"،  هبدِف حتديد ما إذا كاَنت تكنيكات وفنيات  التوجيه املهين اجلمعي )

 
(1) Kelly, DecisionMaking SelfEfficacy and Barriers in Career Decision Making Among Community College 

Students. Community College Journal of Research and Practice, 37, 103113. 
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Guidance (GCG واإلرشاد املهين اجلمعي )(Group Career Counseling GCC)  َسُتحّسُن النضَج ،
(، لطالِب املدرسِة الثانوية. استخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييِب  Vocational maturityملهيَن  )ا

( طالباً ِمْن اثنتني من املدارس الثانوِية الكبريِة من 120بتصميِم اختبارات قبلية وبعدية. ومت اختيار )
طالب املختارون ضمن  (. حيث مت جتميع الPurposiveخالل طريقِة أخذ العينات الغرضَيِة )

جمموعات تبعاً للمدرسة، وُعّرضْت اجملموعات لفنياِت التوجيه املهين اجلمعي واإلرشاد املهين اجلمعي  
ْخَتِلفِة. وَكشَفت النتائج أَن الفنيات يف كال النوعني كانت فّعالة يف حتسنِي 

ُ
على التوايل يف مواقِعها امل

 نضِج الطالِب املهيِن يف القياس البعدي. 

( دراسة بعنوان " َتقييم فعالية دليل العالِج Santos and Oguan) (1) وأجرت سانتوس وأوجوان .26
( على جمموعة REBTالعقاليِن العاطفِي السلوِكي املطوِر على الرتدد املهين"، لْفحص أتثرياَت عالج )

الفلبني الذين سجلوا درجات  ( ِمْن امللتحقني يف جامعة حكومية يف  298من الطالب الفلبينيني )ن= 
. وأتلف التدّخِل العالِجي العقالين العاطفَي (Career Indecision)مرتفعة على مقياِس الرتدد املهين

(، وجدولة وقِت  ABCDEFالسلوكَي من ست جلسات واليت َتضّمَنت إْتقان منوذِج أليس العالجي )
ِي والتدريب على التوكيدية ووضع اهلدف  الشعوِر ابلقلِق، إعادة الرتكيز، حفز الدعِم اإلجتماع

والواجب البييت. َكشفْت الَنتاِئُج  عن وجود فروق دالّة يف مستوايت الرتدِد املهين للمشاركني يف 
 القياِس البعدي. 

بدراسة بعنوان" التدّخل الرتبوي املهين: من خالل برانمج توجيِه   (Friberg)  (2)وقاَم فرايربغ .27
داِرس الفنلندية الشامِلة"،  حيث ُفِحصْت التغيريات يف اخلصائِص العاطفيِة    احلياِة  حنو العمل يف

َ
امل

اخلاصة ابالجتاهات حنو االختيار املهين للوظائف، كاالستعدادات املتعلمة والتقرير الذايت  لدى  
من الطلبة الفنلنديني من اجلنسني يف  (669)ن= وذلك لدى عينة  التعرض لتدّخِل تربوِي مهيِن.

( سنِة يف االختبار القبلي واالختبار  16-14.5رحلة الثانوية ومبتوسط أعمار تراوح ما بنَي )امل
ستْظهُر متغرّيات تقريِر املصري، التنظيم الذايت    )أ(البعدي  على اإلنرتنت. وَكانْت الفرضيات 

ِة حنو العمِل؛  والدافعية الداخلية واخلارجية كمجاالت اجتاهاتية عند التعرض لربانمج  توجيِه احليا
ستنقُص خربات التوجيه املهين اليت يتعرض هلا املشاركون  أثناء تطبيِق برانمج توجيِه حياِة   )ب(

 
(1 )Santos, Assessing the effectiveness of the developed rational emotive behavior therapy manual on career 

indecision. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 2 (3), 416423.  

(2) Friberg, An educational–vocational intervention: Through a work–life orientation program in Finnish 

comprehensive schools). SAGE Open, JulySeptember 2013, 1–12). DOI: 10).1177/2158244013497720). 
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العمِل وستقلل من أتثرياَت عوامل اخللفيِة االجتماعية واالقتصادية لطلِبة الصف السابع يف هنايِة  
جيه احلياِة حنو العمِل فّعاالً يف َتغيري  َسَيُكوُن برانمج تو   )ج( الربانمج لدى وصوهلم الصف التاسع، و

أظهرت النتائج  يف القياس    مواقِف الطالِب فيما يتعلق ابلتعليم اإلضايف والعمل ابلوظائِف املختلفة.
البعدي وجود تطور دال  لدى الطلبة من اجلنسني حنو االستقاللية واملرونة األعلى واألقوى. لكن  

. وَدعمْت النتائُج كفاءُة الربانمَج يف َتغيري خصائص الطلبة والتقليل مل يظهر التنظيم الذايت أي تغيري
 من أتثريها يف القياس البعدي مقارنة ابلقبلي.

دراسة بعنوان" فاعلية برانمج إرشاد مجعي قائم على نظرية هوالند يف تعزيز   (1)وأجرى النوافلة .28
الطموحات املهنية وتنمية مهارات اختاذ القرار املهين لدى طلبه الصف العاشر يف األردن". وتكونت  

( طالباً وطالبة موزعني على جمموعتني جتريبية وضابطة، ومت تطوير مقياس  84عينة الدراسة من )ن=
ح املهين ومقياس مهارة اختاذ القرار املهين. وأشارت النتائج إىل وجود فروق يف أداء اجملموعتني  الطمو 

التجريبية والضابطة على اختبار الطموح املهين، واختاذ القرار املهين البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.  
س الطموح املهين وعلى ووجود فروق للتفاعل ما بني اجلنس والربانمج اإلرشادي اجلمعي على مقيا

 مقياس اختاذ القرار املهين يف البعد التقليدي والنوعي واالخنراط ولصاحل الذكور.
اليت أجرهتا بعنوان" فاعلية برانمج إرشاد مهين حموسب، على النضج   (2)وهدفت دراسة النوايسة .29

ة برانمج إرشاد  املهين لدى طالبات الصف العاشر األساسي يف املزار اجلنويب"، للكشف عن فاعلي
مهين حموسب على النضج املهين لدى طالبات الصف العاشر يف مدارس مديرية املزار اجلنويب/ يف  

( طالبة من طالبات الصف العاشر يف إحدى 60األردن، وقد تكونت عينة الدراسة من )ن=
النضج مدارس املزار اجلنويب. استخدم يف الدراسة مقياس كرايتس للنضج املهين لقياس مستوى 
( 30املهين لدى اجملموعة الضابطة والتجريبية، والبالغ عدد املشاركات يف كل واحدة منهما )ن=

طالبة، قبل وبعد تطبيق الربانمج اإلرشادي املستخدم بنوعيه، ومها عبارة عن برانمج إرشاد مهين  
راسة يف  تقليدي وبرانمج إرشاد مهين آخر استند إلستخدام احلاسوِب. وقد أشارت نتائج الد

 

ــاد مجعي قـائم على نظرـية هوالـند يف تعزيز الطموحـات املهنيـة وتنميـةالنوافلـة،   (1) مهـارات اختـاذ القرار  فـاعليـة برانمج إرشـــــــــ
 (.146ص )د. ط، رسالة دكتوراه(، املهين لدى ط )لبه الصف العاشر يف األردن، 

ة،    (2) ــَ " فاعلية برانمج إرشـــاد مهين حموســـب على النضـــج املهين لدى ط )البات الصـــف العاشـــر األســـاســـي يف املزار النوايسـ
 .(117(، ص ) 11)، العدد 3، اجمللد اجمللة الرتبوية الدولَية املتخصصة اجلنويب"
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االختبار البعدي  لوجود فروق دالة إحصائيًا على مقياس النضج املهين بني اجملموعتني لصاحل  
 جمموعة برانمج اإلرشاد املهين املستند إلستخدام احلاسوِب.

دراسة بعنوان "أتثريات  (Koivisto, Vinokur, and Vuori) (1)وأجرى كويفستو وفينكور وفوري .30
على مكّوانِت التحضرِي للمهنة"،  لْفحص كٍل من التأثريات املباشرة والغري  تدّخِل اإلختيار املهين

على اثنني   ،(Towards Working Life)مباشرة لربانمج تدّخِلي للُمراهقني يُدعى "حنَو حياة الَعَمل"  
شتمل  ِمْن مكّوانِت التحضرِي للمهنِة: اإلستعداد لإلختياِر املهين واملوقِف من التخطيط للمهنِة. وا
(  1.034التدّخل على برانمج مجعي بصيغة ورشِة عمل امتدت ملدة سبعة أايم، وتكونت العينة من )

داِرس الفنلندية، الذين أكملوا يف القياسات  
َ
طالب يف الصِف التاسع األساسي، مت اختيارهم من امل

ارات التخطيط للمهنِة.  القبلية والبعدية بعد التدّخِل مقاييِس مهارات االختيار املهين واملوقَف ومه
وأظهرْت الَنتاِئَج أبّن التدّخَل َحّسَن بدرجة دالة من إستعداَد الطالَب لالختيار املهين بصورة مباشرة،  

 والذي بدوره زاَد موقفهم إجيابياً حنو التخطيط للمهنِة بشكل غري مباشر.

يف  القرار ابختاذ وعالقتها التفكري أساليب هدفت إىل معرفة 2002سنة  (2)السبيعي دراسة .31
 اإلدارات  مديري من  (109) من الدراسة عينة تكونت استخدم املنهج االرتباطي، حمافظة جدة.

وأشارت القرار،  اختاذ ومقياس التفكري أساليب تطبيق اختبار ولتحقيق أهداف الدراسة مت احلكومية،
التفكري  أسلوب  مث التحليلي، التفكري أسلوب  هي العينة لدى املفضلة التفكري أساليب أنالنتائج إىل 

 ،))املثايل، التحليل البعد األحادي الربوفيل وهو املفضل التفكري بروفيل عن الدراسة وكشفت املثايل،
 سالبة ارتباطية عالقة ووجود  املثايل، التفكري من وكل القرار اختاذ بني دالة سالبة  ارتباطية عالقة وجودو 

 يف الدراسة عينة بني  داللة إحصائية ذات  فروق عدم وجودو  العملي، والتفكري القرار اختاذ بني دالة غري
 ،)اخلدمة التعليمي، املستوى )العمر، التخصص، الدراسة ملتغريات  اتبعً  القرار واختاذ التفكري أساليب

 التفكري.  أساليب الختالف اتبعً  القرار اختاذ يف الدراسة عينة بني فروق عدم وجودو 

 
(1Koivisto, Effects of career choice intervention on components of career preparation. The Free Library. 

Retrieved Dec 09 2015 from 

http://www)).thefreelibrary)).com/Effects+of+career+choice+intervention+on+components+of+career)).)).)

).a0260691843 

، رسالة ماجستري  أساليب التفكي وعالقتها ابختاذ القرار لدى عينة من مديري األدارة احلكومية مبحافظة جدة  السبيعي، (2) 
 (. 106ص )د. ط، غري منشورة(،  

http://www.thefreelibrary.com/Effects+of+career+choice+intervention+on+components+of+career...-a0260691843
http://www.thefreelibrary.com/Effects+of+career+choice+intervention+on+components+of+career...-a0260691843
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بكل من  هدفت إىل التعرف على عالقة اختاذ القرار 2008سنة   (1) دراسة أجراها العتييب .32
. ولتحقيق  فاعلية الذات واملساندة االجتماعية لدى عينة من املرشدين الطالبيني مبحافظة الطائف

 الدراسة عينة تكونت االجتماعية.القرار وفاعلية الذات واملساندة  اختاذ مت تطبيق مقياس األهداف

. أشارت نتائج  كوميمن املرشدين الطالبيني الذين يعملون مبدارس التعليم العام احل (242 (من
عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بني كل من درجات القدرة على اختاذ   وجود   إىل الدراسة

القرار ودرجة فاعلية الذات، واملساندة من جانب املدرسة، واملساندة من جانب أولياء األمور،  
الكلية للمساندة  واملساندة من جانب املعلمني، ورضا املرشد الطاليب عن املساندة، والدرجة 

لتنبؤ ابلقدرة على اختاذ القرار لدى املرشدين الطالبيني من كما وأشارت إىل امكانية ا  االجتماعية.
 خالل كل من فاعلية الذات واملساندة االجتماعية. 

هدفت إىل الكشف عن العالقة بني القدرة على اختاذ القرار 2011سنة  (2)دراسة مصبح .33
املدارس احلكومية   من فاعلية الذات واملساندة االجتماعية لدى املرشدين الرتبويني يف وكل 

مبحافظات غزة. ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق كل من مقياس اختاذ القرار، ومقياس فاعلية  
(  306تكونت عينة الدراسة من )استخدم املنهج االرتباطي،    الذات، ومقياس املساندة االجتماعية. 

أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية دالة   من العاملني ابملدارس احلكومية. ومرشدةً  اشدً مر 
كلما زادت درجة فاعلية أي أنه  بني القدرة على اختاذ القرار وبني درجات فاعلية الذات،  ااحصائيً 

 الذات لدى املرشدين زادت القدرة على اختاذ القرار.

 

 

 

 

 

واملساندة االجتماعية لدى عينه من املرشدين الطالبيني يف حمافظة  اختاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات العتييب,  (1) 
 (. 83ص )د. ط، . رسالة ماجستري غري منشورة, الطائف 

القدرة على اختاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات واملساندة االجتماعية لدى املرشدين الرتبويني يف  مصبح،  (2) 
 (. 88ص ) د. ط،  املدارس احلكومية مبحافظات غزة.
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 تناولت برانمج كورت للتفكي:دراسات احملور الثالث : 
هدفت إىل التعرف على أثر برانمج الكورت يف تنمية االستقصاء   2010سنة  (1) اتشني دراسة .1

يف جنوب  التكاملي لدى طلبة املرحلة األساسية حلل مشكالت احلياة اليومية خارج الغرفة الصفية
من طالب    وطالبةً   ا ( طالبً 63)من  تكونت عينة الدراسة  استخدمت املنهج التجرييب،  ،  شرق ميسوري

( أفراد، مث مت تعيني مهمة أو  4-3الصف الرابع األساسي مت تقسيمهم إىل جمموعات مكونة من )
مشكلة للطالب قبل اخلروج للعمل خارج الغرفة الصفية، وتزويد كل جمموعة بكامريا ودفرت 
مالحظات، وتعيني مقرر اجملموعة، واملسجل، واملصور، واملسهل. ومت االنتقال إىل منتزه عام والتعامل 

الرتبة واألشجار املكسرة وتلوث املاء،  مع مشكالت علمية ختتص ابهلواء ودرجة احلرارة والنبات و 
دقيقة أثناء التجوال يف املنتزة، وبعد العودة   (30)وقام الطالب بتصويرها وتسجيل املالحظات ملدة 

إىل الصف قام الطالب بتصميم بوسرتات والتدرب عرب برانمج الكورت ملدة أسبوع ومن مث كتابة  
تائج املتوقعة والتوصيات. وبعد االنتهاء من عرض عن خطوات التعامل مع املشكلة وحلها والن

العروض أجري تقييم شامل للربانمج بني الطلبة، ومت رصد مالحظاهتم وحتليلها، حيث بينت النتائج  
أن برانمج الكورت مكن الطالب من فهم املشكلة، وتطبيق اخلطوات العلمية الصحيحة للحل، 

 العلمي املباشر واإلبداع يف التعامل مع مشكالت كما تبني أن الربانمج مينح الطالب فرصة التفكري
 احلياة الواقعية املعاشة. 

(  1إىل الكشف عن فاعلية استخدام برانمج كورت )وقد هدفت  2007سنة  (2) دراسة املخاترة  .2
توسعة جمال اإلدراك يف حتسني مستوى اختاذ القرار عند طالب املرحلة األساسية العليا يف إمارة  

ومت استخدام مقياس من إعداد الباحث للتعرف على  مارات العربية املتحدة،عجمان بدولة اإل
من  ا( طالبً 120تكونت عينة الدراسة من )استخدمت املنهج الرتييب، مستوى مهارة اختاذ القرار. 

تعلموا ابستخدام   ا( طالبً 60طالب الصف التاسع األساسي موزعني على جمموعتني: جتريبية ضمت )
أشارت  تعلموا ابلطريقة االعتيادية. و  ا( طالبً 60(، وجمموعة ضابطة تكونت من )1برانمج كورت )

( يف حتسني =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الدراسة إىل نتائج 
 

(1) Tashin, AnIntegrated Inquiry Activity in an Elementary Teaching Methods Classroom. Science Activities, 34 

(2), 2947. 

أثر استخدام برانمج كورت يف حتسني مهارة اختاذ القرار عند ط )الب املرحلة األساسية العليا يف إمارة عجمان  املخاترة،   (2) 
 (. 93ص )د. ط، . رسالة ماجستري غري منشورة(،  بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
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مستوى مهارة اختاذ القرار بني أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية  
 اليت تعلمت ابستخدام برانمج كورت.  

أثر وحدة تدريسية مقرتحة يف ضوء برانمج  هدفت للتعرف على  2007سنة  (1)اجلعفري دراسة .3
الدراسي لعينة من طالبات الصف األول الثانوي مبدرسة آدم يعقوب ( على التحصيل 1كورت )

من عينة الدراسة  تكونتاستخدم املنهج التجرييب،  .الثانوية النموذجية يف أم درمان يف السودان
، ومن خالل إعداد وحدة مقرتحة من حمتوى فصل تركيب اخللية مدجمة بربانمج كورت  ( طالبةً 80)

ني من ذوي االختصاص واخلرباء يف املناهج، وقسمت العينة إىل جمموعتني ، مت عرضها على حمكم ((1
توسيع اإلدراك،   ( (1تدرس الوحدة املقرتحة مدجمة مبهارات كورت  ( طالبةً 40)مكونة من جتريبية 

تدرس نفس احملتوى ابلطريقة االعتيادية، واستمرت الدراسة    ( طالبةً 40)  مكونة من  وجمموعة ضابطة
ملعاجلة   (SPSS)بعدها قام الباحث بتطبيق اختبار حتصيلي، واستخدم برانمج سبعة أسابيع، 

نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل لصاحل اجملموعة   أشارت  البياانت.
التجريبية، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل يف مستوايت التفكري العليا 
)التحليل، الرتكيب، والتقومي( لصاحل اجملموعة التجريبية، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  

 االختبار القبلي والبعدي، ولصاحل االختبار البعدي.    التحصيل بني

لتعرف على أثر استخدام برانمج الكورت لتعليم مهارات هدفت ل 2006سنة  (2) دراسة احملميد   .4
التفكري ضمن تدريس الفيزايء يف التحصيل الدراسي لعينة من طالب الصف األول الثانوي يف  

ولتحقيق هدف الدراسة مت تطوير حمتوى جيمع بني برانمج    مدينة الرايض ابململكة العربية السعودية. 
الكورت )الوحدة األوىل: توسيع جمال اإلدراك(، وبني فصل )الطاقة ومصادر احلرارة( من مقرر 
الفيزايء للصف األول الثانوي، حبيث يتم دمج حمتوى املنهج املدرسي مع مهارات الكورت، ومت 

، مت تقسيمهم إىل جمموعتني:  ا( طالبً 78شوائية يبلغ تعدادها )استخدام املنهج التجرييب على عينة ع
جمموعة جتريبية تدرس برانمج الكورت بطريقة التعليم املباشر ومن مث تدرس حمتوى فصل )الطاقة 

 

على حتصيل ط )البات الصف األول الثانوي مبدرسة آدم   1أثر وحدة تدريسية مقرتحة يف ضوء برانمج كورت  اجلعفري،    (1)
 .(154د. ط،  ص) . أطروحة دكتوراه غري منشورة،يعقوب الثانوية النموذجية يف أم درمان

فاعلية تدريس مادة الفيزايء وفق برانمج الكورت وأثره على التحصــيل الدراســي لطالب الصــف األول اثنوي يف احملميد،    (2)
 (.89ص ) د. ط،  . أطروحة دكتوراه غري منشورة(مدينة الرايض ابململكة العربية السعودية
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ومصادر احلرارة( من مقرر الفيزايء بعد دجمه مبهارات الكورت، وجمموعة ضابطة تدرس نفس احملتوى  
يقة االعتيادية. وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية من مقرر الفيزايء ابلطر 

بني متوسطي درجات التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء للمجموعتني التجريبية والضابطة لصاحل 
اجملموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات مستوايت التفكري العليا  

كيب، والتقومي( للمجموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية. كما  )التحليل، الرت 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات مستوى التحليل  وأشارت النتائج إىل
 للمجموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.  -كل على حدة  –والرتكيب والتقومي 

هدفت إىل استقصاء أثر دمج تعليم مهارات التفكري يف منهاج العلوم  2006سنة  (1) كيوان  دراسة .5
تكونت   األردن وحتصيلهم يف مادة العلوم.  على مستوايت تفكري طلبة الصف اخلامس األساسي يف
يف اجملموعة    ا( طالبً 40قسمت إىل )  ا( طالبً 82عينة الدراسة اليت مت اختيارها ابلطريقة القصدية من ) 

  ا نتائج الدراسة على وجود فرق دال إحصائيً يف اجملموعة الضابطة. أشارت  ا( طالبً 40التجريبية، و)
مبحث العلوم لصاحل   ( يف حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي يف=0.05عند مستوى الداللة )

اجملموعة التجريبية اليت درست بطريقة دمج تعليم مهارات التفكري من خالل حمتوى العلوم للصف 
عند مستوى الداللة  ااخلامس األساسي، كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فرق دال إحصائيً 

(=0.05بني متوسطي أداء الطلبة على اختبار التفكري البعدي يف اجملموع )  تني الضابطة والتجريبية
 على كل مستوى من مستوايت التفكري املشمولة ابلدراسة.  

هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج مقرتح لتعليم مهارات التفكري  2006سنة  (2) اخلضراء دراسة .6
لتلميذات الصف الثاين املتوسط يف تنمية مهاريت التفكري الناقد واالبتكاري والتحصيل، ولتحقيق 

تصميم برانمج تعليمي مكون من جزأين: األول: تعليم قدرات التفكري االبتكاري، والثاين:  ذلك مت  
تعليم مهارات التفكري الناقد ودجمه يف وحدة الدولة األموية يف مادة التاريخ للصف الثاين املتوسط،  
  كما قامت الباحثة إبعداد اختبار لقياس حتصيل التلميذات يف وحدة الدولة األموية، كما 

عدم  إىل نتائج الدراسة أشارت  ة األلفا  )أ(.استخدمت اختبار تورنس للتفكري االبتكاري صور 

 

مسـتوايت تفكي ط )لبة الصـف اخلامس األسـاسـي وحتصـيلهم يف أثر دمج مهارات التفكي يف منهاج العلوم على  كيوان،    (1)
 (.123ص )د. ط،  (. رسالة ماجستري غري منشورةمادة العلوم

 (.87ص )د. ط، . تنمية التفكي االبتكاري والناقداخلضراء،  (2)
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فاعلية اجلزء املتعلق بتعليم قدرات التفكري االبتكاري املدجمة يف الوحدة التعليمية يف تنمية مهارات 
ية وحدة تعليم  التفكري االبتكاري ومهارات التفكري الناقد والتحصيل الدراسي، بينما حتقق فاعل 

 مهارات التفكري الناقد املدجمة يف الوحدة التعليمية يف تنمية التفكري وحتسني التحصيل.

تقصي أثر برانمج مقرتح لتنمية مهارة تفكري األولوايت لدى  حول  2005سنة  (1) دراسة أبو لطيفة .7
اف الدراسة طّور  , ولتحقيق أهدطلبة الصف السابع األساسي على تطوير مهارة تفكري اختاذ القرار

من طلبة الصف السابع    وطالبةً   ا( طالبً 123وتكونت عينة الدراسة من )  .الباحث مقياس اختاذ القرار
األساسي مت اختيارهم ابلطريقة القصدية من مدارس مديرية عمان األوىل يف األردن، مت تقسيمهم  
إىل جمموعتني؛ إحدامها جتريبية درست وفق الربانمج التدرييب املستند إىل النظرية املعرفية واألخرى  

بني متوسطات    اجود فروق دالة إحصائيً وأشارت نتائج الدراسة و   درست ابلطريقة االعتيادية.  ضابطة
دالة    اعالمات اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية، ومل تظهر نتائج الدراسة فروقً 

 تعزى للجنس أو للتفاعل بينه وبني طريقة التدريس. اإحصائيً 

صعوابت  الطلبة ذوي  هدفت إىل تنمية مهارات التفكري االبداعي عند    1999سنة    (2) ريتشي  دراسة .8
حيث قام الباحث بتطبيق اجلزأين األول والثاين من برانمج كورت لتعليم التعلم والطلبة العاديني، 

, واستخدم الباحث اختبارات التفكري اإلبداعي واختبارات التحصيل األكادميي. تكونت  التفكري
من الطلبة ذوي صعوابت التعلم من  ا ( طالبً 15من الطلبة العاديني و) ا( طالبً 15)عينة الدراسة من 
ة  ظهور حتسن يف التفكري اإلبداعي لدى الطلبأشارت نتائج الدراسة إىل   البتدائية. طلبة الصفوف ا

بتحسن يف التحصيل/ األداء األكادميي للطلبة العاديني   والطلبة ذوي صعوابت التعلم اقرتنالعاديني  
 م حيدث لدى الطلبة ذوي صعوابت التعلم.و ل

 ملعرفة أثر إثراء منهج العلوم مبهارات تفكري علمي على حتصيل الطلبة 1997سنة  (3) دراسة اللولو .9
من معسكر  من الصف السابع األساسي وطالبةً  ا( طالبً 167من ) عينة الدراسة تكونت. يف بريج

 

ــابع  أبو لطيفة،    (1) ــف الســـ ــي على تطوير مهارة أثر برانمج مقرتح لتنمية مهارة تفكي األولوايت لدى ط )لبة الصـــ ــاســـ األســـ
 (.97ص ) د. ط،  . أطروحة دكتوراه غري منشورة(تفكي اختاذ القرار

(2) Ritchic, Creative Thinking Instruction for Children in Primary School in Australia, Learning and Instruction, 

6 (1. 

. رســالة ماجســتري غري منشــورة(، أثر إثراء منهج العلوم مبهارات تفكي علمي على حتصــيل الطلبة يف الصــف الســابعاللولو،  (3)
 (.88ص )د. ط، 
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، وقامت الباحثة إبجراء اختبار التحصيل ومهارات التفكري قبل التجربة للتأكد من تكافؤ  بريج
اجملموعتني وبعد تطبيق منهج العلوم املثرّي مبهارات التفكري العلمي للمجموعة التجريبية من ذكور 

إىل وجود فروق ذات  الدراسة نتائجاالختبارات بنفسها بعد التجربة. أشارت  وإانث، مت تطبيق
داللة إحصائية يف مستوى التحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية واليت تعزى إلثراء منهج العلوم ملهارات  

 وجود فروق ذات داللة يف التحصيل لصاحل اإلانث.    كما وأشارت إىلتفكري علمي،  

 ,1991a, 1991bخص فيها سلسلة حبوثه حول برانمج كورت ) 1994نة س ل (1) إدوارد دراسة .10

(، وقد كانت نتائج هذه الدراسات إجيابية وحصلت على أتييد املعلمني واآلابء  1994 ,1993
والطالب، حيث أشارت النتائج إىل فوائد قوية من خالل التدريس املباشر لربانمج كورت، فلقد 

املباشر واالستعداد املدرسي، وحتسن أداء الطلبة على اختبار  حتسن تفكري الطالب بعد التدريس 
ابملقارنة مع   تورانس للتفكري اإلبداعي، وإدراك الذات، وأدائهم على االختبارات املدرسية وذلك 

وقد أشار إدوارد أن كال من كالتيون وادواردز قاما بدراسة على طالب الصف  .  اجملموعات الضابط
من قبل  اأجزاء كورت الستة، بواقع درسني يف األسبوع وملدة ثالثني أسبوعً السابع استخدما هبا 

  كل فروع املعرفة يف املنهاج. أشارت النتائج إىل أن   معلمة دربت على إدخال برانمج كورت يف
يف األداء على  اعلى سلسلة من االختبارات الكمية، وأظهرت املعلمة حتسنً  احتسنً  أظهرو الطالب 

وحصل   لوحظ أن أسلوب تدريسها أصبح أكثر تفاعاًل كما و ات اخلاصة ابملعلمني،  سلسلة االختبار 
 الطالب على نتائج متفوقة يف األداء على االختبارات الوطنية املقننة. 

هدفت إىل الكشف عن فاعلية استخدام كل من برانمج  1993سنة  (2) كنغ وكنغ  دراسة .11
( يف عملية اختاذ القرارات، وذلك من خالل كورت واحلاسوب يف التخفيف من االندفاعية )التسرع

تطوير املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم اليت متكن الطالب من املشاركة يف عملية اختاذ القرارات  
وذلك ابالعتماد على برانمج كورت من أجل ختفيف اندفاعية الطالب الختاذ القرارات النهائية  

جمتمع الدراسة من طالب مدرسة ابتدائية يف اسرتاليا حيث مت اختيار  تكون يف اسرتاليا.  وتطويرها
( سنة وشهرين. واستخدم الباحث أسلوب  11يف عمر ) ا ( طالبً 20عينة عشوائية تكونت من )

املالحظة واملقابلة حيث طلب من الطالب تقدمي خطة اسرتاتيجية الختاذ القرارات على مدى ثالثة  
 

( 1 ) Edwards, Encouraging achievement – Gifted Education resources. Retrieved on 5/4/2011 

www)).eddept)).wa)).ed)).au/centoff/gifttal/EAGER/Dr/20john/20edwards)).html. 

(2) King, Student impullsivity in decision making with comuter simulations. Australian Journal of Educational 

Technology. 9 (1), 3040. 

http://www.eddept.wa.ed.au/centoff/gifttal/EAGER/Dr/20john/20edwards.html
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د االنتهاء من الربانمج، وقد اعتمد الباحث على برانمج كورت يف  أشهر، ومت مقابلة الطالب بع
نتائج الدراسة أن طالب اجملموعة التجريبية اليت استخدم معها برانمج   أشارت تطبيق الدراسة. 

النتائج أن اجملموعة   أشارت كورت مل تظهر أي تقدم يف ختفيف التسرع يف اختاذ القرار، يف املقابل 
 يف عملية اختاذ القرارات النهائية.  استخدام احلاسوب معها أظهرت حتسنً التجريبية اليت مت ا 

واليت هدفت إىل تشجيع الطالب على التأمل والتفكري والعقالنية   1990سنة  (1) دراسة أابديه .12
ملساعدة الطالب يف إجياد أفكار جديدة   اوهدفت أيضً  ,يف حل املشكالت واختاذ القرارات 

  ا ( طالبً 46تكونت عينة الدراسة من )ة للتفكري لتكون أكثر إبداعية.  ميواالنفصال عن العادات القد
من طالب مدرسة اثنوية يف سنغافورة، واستخدم الباحث أسلوب املالحظة، فقد قسم الطالب يف 
جمموعات وقام إبعطائهم مقدمة موجزة عن أدوات الكورت، وطلب من الطالب استخدام األدوات 

  أشارت   الب من تطبيق إىل آخر بسرعة ودقة.ات متنوعة، وتنقل الطمرة بعد مرة من خالل شفافي
نتائج الدراسة وجود نتائج إجيابية لدى طالب اجملموعة التجريبية واليت تشري إىل أن برانمج الكورت  
حسن من قدرات الطالب يف التفكري العميق عند اختاذ القرارات. وقد أحدث برانمج كورت 

تفكري واختاذ القرارات. وبناًء على النتائج مت اعتماد برانمج الكورت يف  تغيريات إجيابية يف طرق ال
 . 1990من عام  ااملدارس الثانوية يف سنغافورة اعتبارً 

هدفت للكشف عما إذا كان التعلم واملشاركة يف تطبيق برانمج اختاذ    1988سنة    (2) لوك  دراسة .13
القرارات لربانمج املفكر دي بونو كورت حيسن من قدرات الطالب يف حتديد أولوايت األهداف 
والنتائج والتقييم فيما يتعلق ابملشاركة التطوعية يف النشاطات العقلية خالل وقت الفراغ، وتكونت  

من طالب الصف التاسع يف لوا يف الوالايت املتحدة األمريكية، ومت   ا( طالبً 86عينة الدراسة من )
  مج كورت على اجملموعة التجريبية. تقسيم العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، حيث مت تطبيق بران

لدى طالب الصف التاسع يف عملية اختاذ القرارات، وقد ذكر طالب   اوأظهرت نتائج الدراسة حتسنً 
عة التجريبية أن أهدافهم وغاايهتم اليت تتعلق ابلنشاط الطبيعي مت توضيحها، ولديهم شعور  اجملمو 

إجيايب حول النشاط الطبيعي، وكانت مشاركتهم هامة، واعتمدوا عناصر كثرية يف اختاذ القرارات بناًء  

 
(1) Upadhiah, The CORT (Cognitive Research Trust) thinking programmer. Ministry of education, Singapore 

1024. 

(2) Lock, Using a Decision Making Process to Enhance Vountary Participation in Physical Activity During Leisure 

Time (Debenos Cort. Dissertation Abstracts International, 48 (10), 2571. 
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أن  على أسلوب كورت، وأدرك الطالب األولوايت اليت تتعلق ابلنشاط الطبيعي، وبني الطالب 
 مشاركتهم يف هذا الربانمج تكسبهم خربة يف عملية صنع القرار.

أثر برانمج كورت على الذكاء واإلبداع ومفهوم  حول 1987سنة  (1) ادواردز وابلدوف دراسة .14
الذات والتحصيل، وكذلك أثر تعزيز اآلابء واملعلمني، حيث استخدم مقاييس قبلية وبعدية تتعلق 

من طلبة الصف    ا( طالبً 67)  منالدراسة    تكونت عينة  ات والتحصيل.واإلبداع ومفهوم الذ  ابلذكاء
خضعت لربانمج كورت  ا( طالبً 28السابع، وقسمت العينة إىل ثالث جمموعات، اجملموعة األوىل )

، كان املعلمون يعززون استخدامه يف الصف، كما مت تدريب اآلابء على ا( أسبوعً 11وخالل )
استخدم املعلمون  ا ( طالبً 27الستخدامه مع األوالد يف البيت، واجملموعة الثانية )استخدام كورت 

برانمج كورت يف الصفوف كما يف اجملموعة األوىل، لكن دون استخدامه من قبل اآلابء يف البيوت،  
استخدموا برانمج كورت لكن دون تعزيز املعلمني له،  ا( طالبً 12أما اجملموعة الثالثة فتكونت من )

وأوضحت النتائج أن هناك زايدة يف الذكاء من خالل االختبارات القبلية والبعدية، وهي ظاهرة  
عامة وليست نتيجة تغري فردي، وكان هناك زايدة ذات داللة على أبعاد اإلبداع واملرونة واألصالة  

ومل تظهر   ،ايف بعد الطالقة، كما أن مفهوم الذات كان مستقرً  ا لكن الزايدة مل تكن دالة إحصائيً 
للربانمج يف فنون اللغة لكن ظهرت تغريات يف الرايضيات والعلوم كذلك أوضحت  ا النتائج أتثريً 

 النتائج زايدة يف حتصيل الطلبة وأن املمارسة والتعزيز حيسنان األداء على الكورت.

هدفت إىل قياس األثر الذي حتدثه الدروس اخلمس األوىل من   1987سنة    (2) جونسون  دراسة .15
ة واليت تعد ضرورة  على مقدرة الطلبة على التعلم وأداء مهارات التعليم املناسب (1)انمج كورت بر 

التحقوا مبساقات تعليم مت طرحها يف جامعة   ا( طالبً 15)للتعلم الناجح. تكونت عينة الدراسة من 
ومت توزيع العينة بشكل عشوائي إىل جمموعتني: جتريبية وضابطة حيث تدربت   (1984)توليدو عام 

وملدة أربعة    ااجملموعة التجريبية على الدروس اخلمس األوىل من الربانمج بواقع عشر ساعات أسبوعيً 
أسابيع، وبعد انتهاء األسابيع األربعة مت اختبار بعض مهارات التعلم كمقياس للمقارنة مثل تعلم 

قشة وتعلم العرض وإدارة الصف واإلرشاد املربمج وكان هناك مقياس آخر متثل يف مقالة حول املنا
موضوع تعليم التفكري يف املنهاج املدرسي، وبعد مجع البياانت جلميع املقاييس واليت مت أداؤها بوسائل  

 
(1) Edwards, A defield analysis of CoRT 1 In Classroom practice, the third international conference on 

thinking, Australia: 3, Hawaii, Towns villa 4811.  

(2) Johnson, The Effect of teaching thinking to education student on their ability to learn and perform teaching 

skills, Dissertation Abstracts International, 46 (14), 883. 
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إتقان مهارات    أظهرت النتائج أن اجملموعة التجريبية كانت أقدر من اجملموعة الضابطة على  .خمتلفة
التعلم الناجح اليت متثلت يف تعليم العرض، وإدارة الصف، واإلرشاد املربمج، وقد زادت قدرهتم 
كذلك على كتابة مقالة حول موضوع ما، بينما مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني  

 على مهارات تعلم املناقشة كأداة لتحقيق التعلم الناجح. 
 دراسات السابقة:التعقيب على ال

العوامل املؤثرة على فاعلية  طالع على نتائج الدراسات السابقة جند أهنا تناولتمن خالل اإل 
كشفت نتائج الدراسة عن    دراسة كل من: سادلر وبويل، حيث الذات يف ضوء بعض املتغريات. مثل

بني التسويف األكادميي من جهة واالكتئاب والقلق واملعتقدات السلبية  ا عالقة طردية دالة إحصائيً 
العالقة بني االكتئاب  احول الذات من جهة أخرى، وقد توسطت الفاعلية الذاتية األكادميية جزئيً 

ويف دراسة اللحياين، حيث أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات والقلق والتسويف األكادميي. 
ة يف مستوى الفاعلية الذاتية بني طالبات األقسام العلمية وطالبات األقسام األدبية،  داللة إحصائي

وجاءت الفروق لصاحل طالبات األقسام األدبية. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة  
 إحصائية بني فاعلية الذات، والذكاء الشخصي. 

بني الفاعلية الذاتية   اعكسية دالة إحصائيً   كشفت نتائج الدراسة عن عالقةويف دراسة أوداسي،  
وكل من التسويف األكادميي ودرجة إدمان اإلنرتنت، وكشفت النتائج عن عالقة طردية بني التسويف  
األكادميي وإدمان اإلنرتنت. كما كشفت نتائج الدراسة عن فروق بني اجلنسني يف التسويف األكادميي 

بني متوسطي اجلنسني   ارت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيً أظهأما يف دراسة علي،  لصاحل الذكور.  
يف مستوى الفاعلية الذاتية قبل تطبيق الربانمج اإلرشادي وبعده، كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود  

يف  و للربانمج اإلرشادي يف تنمية الفاعلية الذاتية لدى أفراد عينة اجملموعة التجريبية.  اأثر دال إحصائيً 
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  ، ة بوزجيكلي واروجلو وهامركودراس

الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار والنضج املهين مع احلالة االجتماعية االقتصادية. كما أظهرت نتائج  
ع االجتماعي  الدراسة أن الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار والنضج املهين ختتلف ابختالف الوض

 واالقتصادي مبستوى كبري لدى الطلبة.  
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ، سك  -دمياكاكو ومايلونز وارجريوبولو وم أما يف دراسة

طردية ذات داللة  إحصائية بني أبعاد مقياس صعوابت اختاذ القرار )نقص املعلومات، معلومات غري 
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س األفكار املهنية )مقياس األفكار املهنية( واالرتباك يف اختاذ  متناسقة، وعدم اجلاهزية( والدرجة ملقيا
القرار، وصعوبة االلتزام ونقص تصميم والعزمية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة سلبية ذات 

ويف دراسة مصبح،  داللة إحصائية بني الفاعلية الذاتية املعممة، وصعوابت اختاذ القرار واختالل األفكار.  
بني القدرة على اختاذ القرار وبني درجات فاعلية    ا النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيً أشارت  

ويف دراسة الذات، مبعىن كلما زادت درجة فاعلية الذات لدى املرشدين زادت القدرة على اختاذ القرار.  
بني كل من درجات القدرة   وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية العتييب، أشارت النتائج إىل  

على اختاذ القرار ودرجة فاعلية الذات، واملساندة من جانب املدرسة، واملساندة من جانب أولياء  
األمور، واملساندة من جانب املعلمني، ورضا املرشد الطاليب عن املساندة، والدرجة الكلية للمساندة  

ن عالقة عكسية دالة بني التسويف األكادميي كشفت نتائج الدراسة عويف دراسة العطية،  االجتماعية.  
والفاعلية الذاتيةـ وأظهرت كذلك أن اإلانث لديهن تسويف أكثر من الذكور، وأنه إبمكاننا التنبؤ  

 . ابلتسويف األكادميي من خالل دافعية اإلجناز، وال نستطيع التنبؤ هبا من خالل الدافعية الذاتية
الذات على بعض املتغريات مثل دراسة كل من: فان وتناولت بعض الدراسات أثر فاعلية   

حيث أشارت نتائج الدراسة إىل أن الطلبة املهاجرين قد حصلوا على درجة متوسطة من مستوى وماك،  
الفاعلية الذاتية مقارنة ابلطلبة املولودين يف أسرتاليا، كما بينت النتائج أن الطلبة املهاجرين الذين ولدوا  

األم ليست اإلجنليزية سجلوا مستوى متدين من الفاعلية الذاتية بشكل كبري مقارنة  يف أسرتاليا ولغتهم 
أن هناك  ويف دراسة سيو، كشفت الدراسة مع الطلبة الذين ولدوا يف أسرتاليا ولغتهم األم اإلجنليزية. 

  ا إجيابيً  عالقة عكسية بني التسويف األكادميي والفاعلية الذاتية، وأن التوجه الذايت حنو الكمال يؤثر
أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى الفاعلية الذاتية لدى  أما يف دراسة لني وبيتز، ابلفاعلية الذاتية. 

الطلبة الصينيني أعلى من مستوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة التايوانيني، كما بينت النتائج أن مستوى  
اللغة اإلجنليزية والذين لديهم إقامة طويلة يف  لدى الطلبة الذين جييدون االفاعلية الذاتية كان مرتفعً 

 ( من التباين يف مستوى اإلجهاد.  %38أمريكا، كما أظهرت النتائج أن الفاعلية الذاتية فسرت ما نسبته )
أشارت نتائج الدراسة إىل أن الفاعلية الذاتية هلا أتثري  ، ويف دراسة وو ووانغ وليو وهو وهوانج

عية، وأن الثقة االجتماعية هلا أتثري إجيايب على القيمة االجتماعية، كما أشارت  إجيايب على الثقة االجتما
وعند دراسة  النتائج إىل أن الثقة االجتماعية تتوسط العالقة بني الفاعلية الذاتية، والقيمة االجتماعية. 

دخل  جرادات، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الرضا عن احلياة لدى الطلبة الذين من أسر ذوي 
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من الطلبة الذين هم من أسر مستوى دخلها منخفض، كما أشارت  امرتفع أعلى بشكل دال إحصائيً 
النتائج إىل عدم مسامهة الفاعلية الذاتية واحلاجة إىل املعرفة يف التنبؤ ابلرضا عن احلياة لدى الطلبة الذين 

املعرفة ابلتنبؤ ابلرضا عن احلياة  هم من أسر دخلها منخفض، بينما أسهمت الفاعلية الذاتية واحلاجة إىل  
 لدى الطلبة الذين هم من أسر مستوى دخلها مرتفع. 

ومن انحية أخرى تناولت بعض الدراسات أثر بعض املتغريات يف اختاذ القرار مثل دراسة: أويب  
أن معظم الطلبة استفادوا إىل حد كبري يف اختاذ القرار من خالل خدمات   ها أظهرت نتائجوموهد، 

يف عملية اختاذ   فعااًل  ااإلرشاد املهين، كما أظهرت نتائج الدراسة أن خدمات اإلرشاد املهين تلعب دورً 
القرار لدى الطلبة. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن احلصول على املعرفة حول مهنة ما هو شيء مهم  

وحسني وري ليساعد الطلبة على اختاذ القرار ليكونوا قادرين على اختاذ قرار بشأن املهنة املستقبلية.  وضر 
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني الربوز املهين واالجتاهات املتوقعة يف اختاذ ورفيقي، 

على اختاذ القرار. وأشارت   ابريً ك  االقرار، كما أظهرت نتائج الدراسة أن توقعات الوالدين مل تكن مؤشرً 
ملتغري اجلنس، ولصاحل    ا نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الربوز املهين بني الطلبة تبعً 

  االذكور، كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اختاذ القرار بني الطلبة تبعً 
  ملتغري اجلنس ولصاحل اإلانث.

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات ، أوكدجيي وأوفيونج واموه وساين وإيزه وافواليبو 
داللة إحصائية بني الطلبة سكان الريف والطلبة سكان احلضر يف اختاذ القرارات املهنية، كما أظهرت 

ية املنخفضة يف  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعة الكفاءة املرتفعة وجمموعة الفاعلية الذات
اختاذ القرارات املهنية، وأشارت نتائج الدراسة إىل احلاجة إىل تثقيف الطلبة بشكل أكرب خلطوات اختاذ 

 القرار اختاذ على القدرة موجب بني ارتباط وجود البحث نتائج أشارت وكرم وسليمان، القرارات املهنية. 

 يف كبرية ثقة القرار لديهم اختاذ على عالية قدرة لديهم الذين األفراد أن يشري إىل وهذا الضبط، مصدر و
  جهودهم. حتدد اليت هي أهنا يعتربون اليت مهارهتم ويف ، الشخصية قدراهتم

 لدى املفضلة التفكري أساليب أن أمهها من النتائج من العديد إىل دراسته انتهتالذي  والسبيعي،  

 التفكري بروفيل عن الدراسة وكشفت التفكري املثايل، أسلوب مث التحليلي، التفكري أسلوب  هي العينة

 القرار اختاذ بني دالة سالبة  ارتباطية عالقة وتوجد ،))املثايل، التحليل البعد األحادي الربوفيل وهو املفضل

 توجد وال العملي، والتفكري القرار اختاذ بني دالة غري سالبة ارتباطية وتوجد عالقة املثايل، التفكري من وكل
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)العمر،  الدراسة ملتغريات  اتبعً  القرار واختاذ التفكري أساليب يف الدراسة عينة بني داللة إحصائية ذات فروق
 الختالف اتبعً  القرار اختاذ  يف الدراسة عينة  بني فروق توجد وال ،)اخلدمة التعليمي، املستوى التخصص،

 التفكري. أساليب
أظهرت  وبعض الدراسات اليت تناولت العالقة بني الفاعلية الذاتية واختاذ القرار مثل: السواط، 

بني الفاعلية الذاتية ومستوى مهارة اختاذ  القرار املهين،    انتائج الدراسة وجود عالقة طردية دالة إحصائيً 
لطالب والطالبات على بني متوسطات درجات ا  اكما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيً 

بني   امقياس الفاعلية الذاتية لصاحل الطالب. وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيً 
متوسطات درجات الطالب والطالبات على مقياس مهارة اختاذ القرار، كما أشارت أنه ميكن التنبؤ  

أظهرت نتائج الدراسة أن  د وهاانيب، وابكار وزكراي وحمم مبهارة اختاذ القرار يف ضوء فاعلية الذات.
مستوى الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار بني الطلبة جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم  

ملتغريي اجلنس، والتخصص،  اوجود فروق يف مستوى الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار بني الطلبة تبعً 
عالقة بني الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار والتحصيل األكادميي،  وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود

وكيلي  كما أشارت الدراسة إىل وجود عالقة بني الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار والطموح التعليمي.
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة كلية التكنولوجيا التطبيقية  وهاتشر، 
كلية النقل من حيث املعوقات والفاعلية الذاتية يف صنع القرار املهين، حيث كانت درجات طلبة  وطلبة  

كلية التكنولوجيا التطبيقية يف الفاعلية الذاتية يف اختاذ القرار أعلى من درجات طلبة كلية النقل، وهذا  
 إدراك املعوقات املهنية  مل يتغري عرب املتغريات األخرى، ابإلضافة إىل أن درجات طلبة كلية النقل يف

 . كانت أعلى من درجات طلبة كلية التكنولوجيا التطبيقية، وهذا مل يتغري عرب املتغريات الدميغرافية
مثل التحصيل الدراسي،  وتناولت جمموعة من الدراسات أثر برانمج كورت يف بعض املتغريات 

داللة إحصائية يف التحصيل يف مستوايت وقد خلصت دراسة اجلعفري، واحملميد إىل وجود فروق ذات  
التفكري العليا )التحليل، الرتكيب، والتقومي( لصاحل اجملموعة التجريبية، كذلك وجود فروق ذات داللة 
إحصائية يف التحصيل بني االختبار القبلي والبعدي، ولصاحل االختبار البعدي. ويف دراسة اللولو، 

لة إحصائية يف مستوى التحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية  أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات دال
واليت تعزى إلثراء منهج العلوم ملهارات تفكري علمي، كذلك وجود فروق ذات داللة يف التحصيل لصاحل 
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اإلانث. ويف دراسة ادواردز وابلدوف أوضحت النتائج زايدة يف حتصيل الطلبة وأن املمارسة والتعزيز  
 لكورت.حيسنان األداء على ا

مثل مهارات التفكري، فقد وتناولت جمموعة من الدراسات أثر برانمج كورت يف بعض املتغريات  
حتقق فاعلية وحدة تعليم مهارات التفكري الناقد املدجمة  أشارت نتائج دراسة اخلضراء، وأبو لطيفة إىل 

تناولت أثر برانمج   يف الوحدة التعليمية يف تنمية التفكري وحتسني التحصيل. وهناك دراسات أخرى
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  كورت يف اختاذ القرار، فقد أشارت نتائج دراسة املخاترة إىل 

( يف حتسني مستوى مهارة اختاذ القرار بني أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة  =0.05مستوى الداللة )
أظهرت ويف دراسة كنغ وكنغ    برانمج كورت.  الضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية اليت تعلمت ابستخدام

نتائج الدراسة أن طالب اجملموعة التجريبية اليت استخدم معها برانمج كورت مل تظهر أي تقدم يف  
ختفيف التسرع يف اختاذ القرار يف املقابل أظهرت النتائج أن اجملموعة التجريبية اليت مت استخدام احلاسوب 

 ختاذ القرارات النهائية. يف عملية ا امعها أظهرت حتسنً 
طلبة  من كانت فبعضها الفئة املستهدفة، حيث من السابقة الدراسات  يف العينات  تباينت

، حيث تناولت الدراسات السابقة اليت تناولت الفاعلية الذاتية، والدراسات املتعلقة ابلفاعلية اجلامعات 
طلبة اجلامعيني يف الدراسات اليت تناولت  الذاتية واختاذ القرار، يف حني افتقدت هذه الدراسات على ال

برانمج كورت للتفكري سوى يف دراسة جونسون. أما بقية الدراسات فكانت عينة الدراسة تتكون من  
طلبة املدارس بشقيها االبتدائي والثانوي، اال ان دراسة كيلي وهاتشر تكونت عينتها من طلبة كلية  

أما دراسة مرشد فتكونت العينة من مرشدين يف املدارس، يف  اجملتمع، وكذلك دراسة حسني ورفيقي.
 حني كانت عينة السبيعي من مدراء، وعينة العتييب من مرشدين طالبيني.  

الفاعلية يتبني من العرض السابق للدراسات السابقة، أن العديد من الدراسات تناولت متغري 
، من خالل أتثري جمموعة من املتغريات عليه عند الطلبة، وهدفت هذه الدراسات إىل  الذاتية األكادميية 
وفق عدد من   ا أو التعّرف على الفروق يف مستوايهت مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية الكشف عن 

 وبعض املتغريات األخرى. ها املتغريات، أو التعرف على العالقة بين
، فإن الدراسات اليت اسُتعرضت هدفت يف جمملها إىل حتديد  اختاذ القراروفيما يتعلق مبتغري 

اختاذ  لدى الطلبة، كما هدفت هذه الدراسات إىل التعّرف على العوامل املؤثرة يف  اختاذ القرارمستوى 
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وبعض املتغريات  اختاذ القرارضافة اىل الكشف عن طبيعة العالقة بني إمثل اجلنس،  الطلبةلدى  ارالقر 
 األخرى.

ويتبني كذلك من استعراض الدراسات السابقة ما أييت: أن االختالف يف نتائج الدراسات  
اليت تناولت  السابقة يعزى إىل نوع وطبيعة األدوات املستخدمة وعدد الفقرات اليت تضمنتها والسمات 

قياسها وكذلك إىل حجم العينة وطبيعة جمتمع البحث والوسائل اإلحصائية اليت اعتمدهتا الدراسة،  
حيث تباينت تلك الوسائل حسب اختيار الباحثني وقناعتهم مبالئمتها للدراسة يف الوصول إىل حتقيق 

أن تكون هلا دور يف تباين النتائج،  أهدافها، فضاًل عن العوامل البيئة االجتماعية والثقافية اليت ميكن 
اختاذ القرار والفاعلية الذاتية  كما تبني أن هناك اختالف حول مسألة الفروق بني الذكور واإلانث يف 

 . لدى الطلبة األكادميية
 مبثابة املصدر الدراسات هذه أن يرى الباحث فإن السابقة الدراسات  من االستفادة أوجه أما

 مشكلتها حتديد حيث من احلالية دراسته املهمة؛ واليت استفاد منها يف توجيه املعلومات  من لكثري األساسي

يف  النظرية األطر عن شامل تكوين تصور من أهدافها، ومكنته لتحقيق املالئمة واإلجراءات  ومنهجيتها
 .احلالية الدراسة تصميم

  : خال املتغريات التابعة التاليةوقد متيزت الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة يف إد
فاعلية الذات )األكادميية(، اختاذ القرار. األمر الذي مل يرد سابقا يف أي دراسة، حيث مل تتناول أي  

من خالل    واألجنبية   العربية  الدراسات   استفادت الدراسة احلالية من  وقد دراسة فاعلية الذات األكادميية.  
ومنهجية البحث   الدراسة تصميموطرق  ومقاييس الدراسة وأدوات  النظرية املعلومات اإلطالع على 

بشكٍل متكافئ    متت  أجريت   اليت  الدراسات   أغلب  أن   ويتضح ,  الدراسة  املستخدمة يف   الربامجومكوانت  
  ثر أل  تناوهلا   يف  السابقة  الدراسات   عن  احلالية   الدراسة  وتتميز .  العربية  ات البيئو   األجنبية   البيئات   يفتقريباً  
 .الفاعلية الذاتية واختاذ القرار لدى عينة من طلبة اجلامعة يف كورت لتنمية التفكري  برانمج

 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة يف احملاور الثالثة :
 ة يف البحث احلايل عدة أمور هي : أفاد الباحث من الدراسات السابقة ذات العالق

 إعداد اإلطار النظري للبحث . -1
 مقياس الفاعلية الذاتية, ومقياس اختاذ القرار.التعّرف على كيفّية تصميم أدوات البحث ؛ وهي    -2
 تطبيق برانمج كورت. التعّرف على خطوات  -3
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 يفّية تفسري النتائج ومناقشتها . التعّرف على األساليب اإلحصائّية ، وك -4

هذا اجملال إاّل أنّه ال توجد دراسة تناولت    ، فرغم الدراسات والبحوث يفإبراز أمهّية البحث احلايل -5
وأثره يف اختاذ القرار لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد يف  برانمج كورت للتفكري فاعلية 

 اململكة العربية السعودية. 

 الدراسات السابقة يف احملاور الثالثة : مع الشبهأوجه 
 حتسني مستوى بعض املتغريات.تناولت بعض الدراسات فاعلية برانمج كورت يف  .1

 منهجية الدراسة واالساليب االحصائية املستخدمة. .2

 .برانمج كورت للتفكري اعتمادها على اجزاء معينة من  .3

 الدراسات السابقة يف احملاور الثالثة : مع االختالفأوجه 
، طلبة اجلامعات  من كانت فبعضها الفئة املستهدفة، حيث من السابقة الدراسات  يف العينات  تباينت .1

حيث تناولت الدراسات السابقة اليت تناولت الفاعلية الذاتية، والدراسات املتعلقة ابلفاعلية الذاتية  
واختاذ القرار، يف حني افتقدت هذه الدراسات على الطلبة اجلامعيني يف الدراسات اليت تناولت  

فكانت عينة الدراسة تتكون  برانمج كورت للتفكري سوى يف دراسة جونسون. أما بقية الدراسات 
 . وي من طلبة املدارس بشقيها االبتدائي والثان

، من خالل أتثري جمموعة من املتغريات الفاعلية الذاتية األكادمييةالعديد من الدراسات تناولت متغري   .2
أو   مستوى الفاعلية الذاتية األكادمييةعليه عند الطلبة، وهدفت هذه الدراسات إىل الكشف عن 

وبعض  هاوفق عدد من املتغريات، أو التعرف على العالقة بين اعلى الفروق يف مستوايهت التعّرف
 املتغريات األخرى.

، فإن الدراسات اليت اسُتعرضت هدفت يف جمملها إىل حتديد مستوى  اختاذ القرارفيما يتعلق مبتغري  .3
  اختاذ القرار مل املؤثرة يف  لدى الطلبة، كما هدفت هذه الدراسات إىل التعّرف على العوا  اختاذ القرار

وبعض املتغريات  اختاذ القرارضافة اىل الكشف عن طبيعة العالقة بني إمثل اجلنس،  الطلبةلدى 
 األخرى.

فاعلية   :متيزت الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة يف إدخال املتغريات التابعة التالية .4
الذات )األكادميية(، اختاذ القرار. األمر الذي مل يرد سابقا يف أي دراسة، حيث مل تتناول أي دراسة  

 فاعلية الذات األكادميية. 
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات 
 

 منهج البحث  

 جمتمع البحث

 عّينة البحث 
 حدود البحث
 أدوات البحث

o  األكادميية. مقياس فاعلية الذات 

o .مقياس اختاذ القرار 

o  .برانمج كورت 

o األساليب اإلحصائّية املستخدمة يف البحث 
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 مقدمة: 
يتضمن هذا الفصل عرًضا جملتمع الدراسة وعينتها, واملقياسني الذين مت استخدامهما  وطرق  
التحقق من صدقهما وثباهتما, وإجراءات الدراسة ومتغرياهتا واملعاجلات اإلحصائية اليت استخدمت 

 لإلجابة عن أسئلتها.  
 : منهج البحثأواًل: 

هبدف التعرف على فاعلية برانمج    الوصفي، وشبه التجرييبطبق الباحث يف هذا البحث املنهج  
"كورت" لتنمية مهارات التفكري, وأثر الربانمج على فاعلية الذات األكادميية لدى طلبة جامعة األمري 

 , وتتكون متغريات البحث من املتغريات التالية: حممد بن فهد واختاذ القرار لديهم
 : تغريات املستقلةملا -1

املتغري املســـــــــتقل الرئيس: أســـــــــلوب املعاجلة املســـــــــتخدم )جمموعات الدراســـــــــة(: وله مســـــــــتواين:  -أ
)جمموعتــــان طبق عليهمــــا برانمج كورت للتفكري اجلزء الول والثــــاين واخلـــامس، وجمموعتــــان مل 

 يطبق عليهما(.
 )ذكور، وإانث(.املتغري املستقل الثانوي )املعدل(: اجلنس: وله مستواين:  -ب 
املتغريات التابعة: مستوى فاعلية الذات األكادميية ومستوى اختاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة   -2

 ابستخدام املقياسني املستخدمني يف الدراسة.
 جمتمع البحث: اثنًيا: 

( 4911من مجيع طلبــة جــامعــة األمري حممــد بن فهــد، والبــالغ عــددهم )بحــث تكون جمتمع ال
ــي   (2605( طالباً و)2306)بواقع  طالبة، تبعاً للتقرير اإلحصـــــــــائي الســـــــــنوي للجامعة للعام الدراســـــــ
  .ه1436/1437
 عينة البحث:اثلثًا: 

ــوائية، وقام الباحث بتوزيع  ــاقات املختلفة ابلطريقة العشــــــ مت اختيار عدد من الشــــــــعب يف املســــــ
ومبســتوايت دراســية خمتلفة من جمتمع الدراســة، وبعد مقياســا الدراســة على الطلبة يف الشــعب املختلفة، 
ــا الدراســـــة، حيث بلغ عددهم 2.49ذلك مت حصـــــر الطلبة احلاصـــــلني على  درجة ) ( فأقل على مقياســـ

( طالباً وطالبة. وبعد االجتماع ابلطلبة من قبل الباحث وتوضيح أهداف الدراسة رفض االشرتاك 97)
( من 40( طالباً وطالبة )84 تكونت عينة الدراســـــــة النهائية من )( طالباً وطالبة، وابلتايل13ابلدراســـــــة )
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( من اإلانث، وقد قســــــموا عشــــــوائياً إىل جمموعتني جتريبية وضــــــابطة وفق متغري الدراســــــة 44الذكور، و)
(؛ وتكونت عينة الدراســـــــــة من أربع Randomizationاجلنس، حبيث اســـــــــتخدمت العشـــــــــوائية الكاملة )

يتني للذكور واالانث، وجمموعتني ضـابطتني للذكور واالانث، حيث مت توزيع جمموعات؛ جمموعتني جتريب
املعاجلة على اجملموعات ابلطريقة العشـــوائية، اجملموعتني التجريبيتني طبق عليهما برانمج كورت )توســـعة 

ــابطتني فلم يتلقيا أي   مة برانمج وبقيت على قائجمال اإلدراك، والتنظيم، والعمل(، أما اجملموعتني الضــــــــ
 ( يوضح توزيع أفراد الدراسة حبسب متغريات الدراسة.1. واجلدول )االنتظار

 : توزيع أفراد الدراسة حبسب متغيات اجملموعة واجلنس  1اجلدول 
 اجلنس                
 اجملموعة        

 اجملموع  إانث  ذكور 

 42 22 20 اجملموعة الضابطة
 42 22 20 اجملموعة التجريبية

 84 44 40 اجملموع
 

للتأكد من تكافئ جمموعيت الدراســــــــة على االختبار القبلي ملقياس فاعلية الذات األكادميية، حســــــــبت 
املتوســـــــطات احلســـــــابية واالحنرافات املعيارية ملســـــــتوى فاعلية الذات األكادميية لدى طلبة جامعة األمري 

يوضـــــح  2ســـــة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول حممد بن فهد يف االختبار القبلي ككل تبعاً ملتغريي الدرا
 هذه القيم.

 
: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على مقياس فاعلية الذات األكادميية  2اجلدول  

 ككل تبعاً ملتغيات الدراسة على االختبار القبلي. 
 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة

 
 التجريبية 

 20 28676. 2.0558 ذكور  
 22 23116. 2.0772 اانث 
 42 25611. 2.0670 الكلي 

 
 الضابطة 

 20 23782. 2.0581 ذكور  
 22 24103. 2.0518 اانث 
 42 23660. 2.0548 الكلي 

 40 26003. 2.0570 ذكور   
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 44 23374. 2.0645 اانث  الكلي 
 84 24513. 2.0609 الكلي 

 
وجود فروق ظاهرية بني املتوســــــطات احلســــــابية الســــــتجاابت أفراد عينة   2يالحظ من اجلدول 

الدراســـة على مقياس فاعلية الذات األكادميية تبعاً الختالف مســـتوايت متغريات الدراســـة: )اجملموعة، 
واجلنس(. وللكشـــــــــف عن الداللة اإلحصـــــــــائية هلذه الفروق، على القياس القبلي، أجري حتليل التباين 

 .   3و موضح يف اجلدولالثنائي، كما ه
 

: نتائج حتليل التباين الثنائي التفاعلي على مقياس فاعلية الذات األكادميية ككل الستجاابت أفراد عينة الدراسة  3اجلدول  
 وفقاً للمتغيات. 

 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  وسط املربعات  درجات احلرية  جموع املربعات  مصدر التباين 
 833. 045. 003. 1 003. اجملموعة
 891. 019. 001. 1 001. اجلنس 

 800. 065. 004. 1 004. اجملموعة * اجلنس 
   062. 80 4.979 اخلطأ 

    83 4.987 الكلي  
 

ــطات األداء على   3يالحظ من اجلدول  عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية بني متوســـــــــــ
مت حســــاب املتوســــطات احلســــابية مقياس فاعلية الذات األكادميية ككل تعزى ملتغريات الدراســــة، كما  

واالحنرافات املعيارية لكل بعد من أبعاد مقياس فاعلية الذات األكادميية لدى طلبة جامعة األمري حممد 
يوضـــــــح هذه  4ار القبلي ككل تبعاً ملتغريي الدراســـــــة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول بن فهد يف االختب

 القيم.
: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس فاعلية  4اجلدول  

 االختبار القبلي. الذات األكادميية ككل تبعاً ملتغيات الدراسة على 
 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة البعد 
 
 
 

 
 جتريبية 

 20 34954. 2.0357 ذكور 
 22 27750. 2.1461 اانث 
 42 31492. 2.0935 كلي 



 

173 

 

 الطموح واملثابرة 
 

 
 ضابطة 

 20 27545. 2.0964 ذكور 
 22 29132. 2.0422 اانث 
 42 28175. 2.0680 كلي 

 
 

 الثقة ابلنفس 

 
 جتريبية 

 20 26460. 2.1389 ذكور 
 22 25054. 2.0354 اانث 
 42 25949. 2.0847 كلي 

 
 ضابطة 

 20 27924. 2.1111 ذكور 
 22 26094. 2.1212 اانث 
 42 26652. 2.1164 كلي 

 
 
 

 التنافس 
 
 

 

 
 جتريبية 

 20 34127. 1.9773 ذكور 
 22 28598. 2.0826 اانث 
 42 31416. 2.0325 كلي 

 
 ضابطة 

 20 34050. 2.0136 ذكور 
 22 35125. 2.0455 اانث 
 42 34232. 2.0303 كلي 

 
 
 
 

 التحفيز 

 
 جتريبية 

 20 25209. 2.1000 ذكور 
 22 27319. 2.0051 اانث 
 42 26454. 2.0503 كلي 

 
 ضابطة 

 20 27454. 2.0000 ذكور 
 22 29393. 2.0051 اانث 
 42 28140. 2.0026 كلي 

 
وجود فروق ظاهرية بني املتوســــــطات احلســــــابية الســــــتجاابت أفراد عينة   4يالحظ من اجلدول 

الدراســـــــــة على كل بعد من أبعاد مقياســـــــــفاعلية الذات األكادميية تبعاً الختالف مســـــــــتوايت متغريات  
الدراســــــة: )اجملموعة، واجلنس(. وللكشــــــف عن الداللة اإلحصــــــائية هلذه الفروق، على القياس القبلي، 

 .  5الثنائي املتعدد، كما هو موضح يف اجلدول أجري حتليل التباين
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 : نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد الستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب متغيات الدراسة على القياس القبلي. 5جدول  
ــمــــــــــــــــوع  البعد  مصدر التباين  جمــــــــــــــ

 املربعات
ــات  درجــــــــــــــــ

 احلرية
مــــــتــــــوســــــــــــــــط 

 املربعات
الـــــــــــــــداللـــــــــــــــة  قيمة ف

 اإلحصائية
 

 953.اجملموعة، هوتلنج =  
Hotelling's Trace 

 444.االحتمالية = 

 742. 109. 010. 1 010. الطموح واملثابرة 
 615. 254. 018. 1 018. الثقة ابلنفس 

 995. 000. 3.58 1 3.58 التنافس 
 407. 696. 052. 1 052. التحفيز 

 
 947.اجلنس، هوتلنج = 

Hotelling's Trace 
 372.االحتمالية = 

 669. 185. 017. 1 017. الطموح واملثابرة 
 420. 658. 046. 1 046. الثقة ابلنفس 

 345. 904. 099. 1 099. التنافس 
 455. 562. 042. 1 042. التحفيز 

 
اجملموعة واجلنس، هوتلنج =  

.926 
Hotelling's Trace 

 147.االحتمالية = 

 212. 1.585 142. 1 142. الطموح واملثابرة 
 327. 973. 068. 1 068. الثقة ابلنفس 

 612. 260. 028. 1 028. التنافس 
 407. 696. 052. 1 052. التحفيز 

 
 اخلطأ 

 090. 80 7.162 الطموح واملثابرة 
 069. 80 5.560 الثقة ابلنفس 

 109. 80 8.724 التنافس 
 075. 80 6.021 التحفيز 

 83 7.334 واملثابرة الطموح  الكلي 
 83 5.694 الثقة ابلنفس 

 83 8.851 التنافس 
 83 6.163 التحفيز 

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ــائية بني متوســــطات األداء على كل   5يالحظ من اجلدول  عدم وجود فروق ذات داللة إحصــ
ــة، وبـذلـك فـإنـه ميكن اعتبـار  بعـد من أبعـاد مقيـاس فـاعليـة الـذات األكـادمييـة تعزى ملتغريات الـدراســـــــــــــ

 اجملموعتني متكافئتني على مقياس فاعلية الذات األكادميية.
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ـــبت وللـتأكـد من تكـافئ جمموعيت اـلدراســـــــــــــــة على االختـبار الق    بلي ملقـياس اختـاذ القرار، حســــــــــــ
ــتوى اختاذ القرار لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد  ــابية واالحنرافات املعيارية ملســ ــطات احلســ املتوســ

 يوضح هذه القيم. 6يف االختبار القبلي ككل تبعاً ملتغريي الدراسة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول 
واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على مقياس اختاذ القرار ككل تبعاً  : املتوسطات احلسابية  6اجلدول  

 ملتغيات الدراسة على االختبار القبلي. 
 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة

 
 التجريبية 

 20 30200. 2.0466 ذكور  
 22 23407. 2.0579 اانث 
 42 26526. 2.0525 الكلي 

 
 الضابطة 

 20 23859. 2.0909 ذكور  
 22 26237. 2.0300 اانث 
 42 25018. 2.0590 الكلي 

 
 الكلي 

 40 26958. 2.0688 ذكور  
 44 24612. 2.0439 اانث 
 84 25629. 2.0557 الكلي 

وجود فروق ظاهرية بني املتوســــــطات احلســــــابية الســــــتجاابت أفراد عينة   6يالحظ من اجلدول 
الدراســـــــة على مقياس اختاذ القرار تبعاً الختالف مســـــــتوايت متغريات الدراســـــــة: )اجملموعة، واجلنس(. 
وللكشــــف عن الداللة اإلحصــــائية هلذه الفروق، على القياس القبلي، أجري حتليل التباين الثنائي، كما 

 .   7جلدولهو موضح يف ا
: نتائج حتليل التباين الثنائي التفاعلي على مقياس اختاذ القرار ككل الستجاابت أفراد عينة الدراسة وفقاً  7اجلدول  

 للمتغيات. 
 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  وسط املربعات  درجات احلرية  جموع املربعات  مصدر التباين 

 885. 021. 001. 1 001. اجملموعة
 663. 191. 013. 1 013. اجلنس 

 527. 404. 027. 1 027. اجملموعة * اجلنس 
   068. 80 5.411 اخلطأ 

    83 5.452 الكلي  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصــائية بني متوســطات األداء على مقياس اختاذ   7يالحظ من اجلدول 

مت حســـــاب املتوســـــطات احلســـــابية واالحنرافات املعيارية لكل القرار ككل تعزى ملتغريات الدراســـــة، كما  
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بـعد من أبـعاد مقـياس اختـاذ القرار ـلدى طلـبة جـامـعة األمري حممـد بن فهـد يف االختـبار القبلي ككـل تبـعاً 
 يوضح هذه القيم. 8تغريي الدراسة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول مل

: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس اختاذ  8اجلدول 
 القرار ككل تبعاً ملتغيات الدراسة على االختبار القبلي. 

 العدد  االحنراف املعياري سايب الوسط احل اجلنس  اجملموعة البعد 
 
 
 

 املرونة والرتكيز 
 

 
 جتريبية 

 20 25611. 2.1056 ذكور 
 22 34696. 2.0354 اانث 
 42 30548. 2.0688 كلي 

 
 ضابطة 

 20 32324. 2.0667 ذكور 
 22 25556. 2.0707 اانث 
 42 28614. 2.0688 كلي 

 
 

 احلس والتقدير 

 
 جتريبية 

 20 27549. 2.0700 ذكور 
 22 25690. 2.1136 اانث 
 42 26355. 2.0929 كلي 

 
 ضابطة 

 20 24039. 2.1100 ذكور 
 22 24915. 2.0727 اانث 
 42 24276. 2.0905 كلي 

 
 
 

 األصالة 
 
 

 

 
 جتريبية 

 20 45890. 2.0538 ذكور 
 22 26155. 2.1014 اانث 
 42 36497. 2.0788 كلي 

 
 ضابطة 

 20 36372. 2.1077 ذكور 
 22 38179. 1.9685 اانث 
 42 37539. 2.0348 كلي 

 
 
 سعة األفق 

 
 جتريبية 

 20 26504. 1.9750 ذكور 
 22 19742. 1.9811 اانث 
 42 22919. 1.9782 كلي 

 
 ضابطة 

 20 23242. 2.0750 ذكور 
 22 25530. 2.0303 اانث 
 42 24275. 2.0516 كلي 
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وجود فروق ظاهرية بني املتوســــــطات احلســــــابية الســــــتجاابت أفراد عينة   8يالحظ من اجلدول 
ــة:  ــتوايت متغريات الدراســــــــــ ــة على كل بعد من أبعاد مقياس اختاذ القرار تبعاً الختالف مســــــــــ الدراســــــــــ
)اجملموعة، واجلنس(. وللكشف عن الداللة اإلحصائية هلذه الفروق، على القياس القبلي، أجري حتليل 

 .  9التباين الثنائي املتعدد، كما هو موضح يف اجلدول
 : نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد الستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب متغيات الدراسة على القياس القبلي. 9جدول  

جمـــــــــــــمـــــــــــــوع  البعد  مصدر التباين 
 املربعات

ــات  درجــــــــــ
 احلرية

مـــتـــوســــــــــــــط 
 املربعات

ــة  قيمة ف ــداللـــــــــ الـــــــــ
 اإلحصائية

 
 121.اجملموعة، هوتلنج =  

Hotelling's Trace 
 064.االحتمالية = 

 978. 001. 6.55 1 6.55 املرونة والرتكيز 
 994. 000. 4.33 1 4.33 احلس والتقدير 

 627. 238. 033. 1 033. األصالة 
 156. 2.052 117. 1 117. سعة األفق 

 
 973.اجلنس، هوتلنج = 

Hotelling's Trace 
 709.االحتمالية = 

 613. 257. 023. 1 023. املرونة والرتكيز 
 955. 003. 000. 1 000. احلس والتقدير 

 574. 319. 044. 1 044. األصالة 
 712. 138. 008. 1 008. سعة األفق 

 
اجملموعة واجلنس، هوتلنج =  

.961 
Hotelling's Trace 

 546.االحتمالية = 

 571. 324. 029. 1 029. املرونة والرتكيز 
 471. 525. 034. 1 034. احلس والتقدير 

 253. 1.327 183. 1 183. األصالة 
 627. 237. 013. 1 013. سعة األفق 

 
 اخلطأ 

 089. 80 7.131 املرونة والرتكيز 
 065. 80 5.230 احلس والتقدير 

 138. 80 11.012 األصالة 
 057. 80 4.548 سعة األفق 

 83 7.183 املرونة والرتكيز  الكلي 
 83 5.264 احلس والتقدير 

 83 11.280 األصالة 
 83 4.683 سعة األفق 

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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ــائية بني متوســــطات األداء على كل    9يالحظ من اجلدول  عدم وجود فروق ذات داللة إحصــ
مقيــاس اختــاذ القرار تعزى ملتغريات الــدراســــــــــــــــة، وبــذلــك فــإنــه ميكن اعتبــار اجملموعتني بعــد من أبعــاد 

 متكافئتني على مقياس اختاذ القارار.
 رابًعا: حدود البحث:

  وزمنية   ومكانية   وموضوعية  سكانية   شروط  لعّدة   تبعاً   احلالّية  البحث  نتائج   تعميم  إمكانّية  تتحّدد
 :  يلي كما
عينة الدراسة على طلبة جامعة األمري حممد بن فهد, لذلك يتحدد اقتصرت  حدود بشرية؛   -1

 تعميم النتائج على هؤالء الطلبة.
مت تطبيق البحث على عينة عشوائية من طلبة كلية الرتبية يف  ؛ مكانية، مدينة الدمامحدود  -2

 .  جامعة االمري حممد بن فهد
 1437/  1436من العام الدراسي    جري البحث يف الفصل الدراسي الثاينحدود زمانية: أ -3

م 2016/ شباط/ 14من اتريخ  م(, وقد استغرقت مدة التطبيق    2016/  2015ه املوافق )
 .م2016/ أاير/ 2 –

، برانمج كورت للتفكري موضوعية: تتحدد نتائج البحث أبدواته املستخدمة وهي: حدود  -4
، وابلتايل فإن تعميم نتائج  ومقياس فاعلية الذات االكادميية، ومقياس مهارات اختاذ القرار

لبحث على مفهوم الفاعلية الذاتية  كما اقتصر ا   الدراسة يتحدد مبدى صدقهما وثباهتما.
االكادميية، كذلك مفهوم اختاذ القرار وابعاده، ولذلك يتحدد تعميم النتائج على هذه 

 املفاهيم واألبعاد.

 لبحث:دوات اخامًسا: أ
ــعة جمال االدراك، التنظيم، لتحقيق أهداف الدراســـة  واملتمثلة ابلكشـــف عن فاعلية برانمج كورت )توسـ

والعمل( يف رفع مســــتوى فاعلية الذات االكادميية واختاذ القرار لدى طلبة جامعة االمري حممد بن فهد. 
 استخدم الباحث يف الدراسة األدوات اآلتية:

 أواًل: مقياس فاعلية الذات األكادميية
مقياس خاص هبذه الدراسة  إبعدادستوى فاعلية الذات األكادميية، قام الباحث  هبدف الكشف عن م

 & Hulin, Drasgowمســــــــــتنًدا إىل جمموعة من اخلطوات اليت حددها هيولني ودراســــــــــجو وابرســــــــــونز )
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Parsons, 1983 واليت تتلخص ابآليت: اخلطوة األوىل: حتــديــد أبعــاد املقيــاس، اخلطوة الثــانيــة: كتــابــة ،)
قياس اعتماًدا على خربة املختصني يف هذا اجملال، كما مت االستفادة  من املقاييس والدراسات فقرات امل

(, واملقياس الوارد يف Fan, & Mak, 1998) ذات الصـــلة ومن أبرزها: املقياس الوارد يف دراســـة فان وماك
ــادلر وبويلدراســــــــة   , ( Seo, 2008)   ســــــــيو(, واملقياس الوارد يف دراســــــــة  Saddler, & Bulley, 1999) ســــــ

ــةو  ــات (Lin, & Betz, 2009) لني وبيتز    املقياس الوارد يف دراســـــــ وغريها من املقاييس الواردة يف الدراســـــــ
( فقرة موزعه 69املذكوره يف الفصـــــل الثاين. حيث تكون املقياس يف صـــــورته األولية قبل التحكيم من )

 (.1ح واملثابرة، والثقة ابلنفس، والتنافس، والتحفيز. )ملحق, على أربعة  أبعاد هي: الطمو 
 دالالت صدق وثبات مقياس فاعلية الذات األكادمية

 الصدق الظاهري
ــورته األولية على  ــه بصـ للتحقق من الصـــدق الظاهري ملقياس فاعلية الذات األكادميية, مت عرضـ
جمموعـة  من احملكمني مكوـنة من عشــــــــــــــرة حمكمني من ذوي اخلربة واالختصـــــــــــــــاص يف جمـاالت العلوم  

( حـيث طـلب منهم إبـداء آرائهم حول دقـة وصــــــــــــــحـة حمتوى املقيـاس من 2الرتبويـة املختلفـة, )ملحق, 
رجة انتماء الفقرة للبعد الذي تتبع له, ووضــوح الفقرات, والصــياغة اللغوية, ومناســبتها لقياس حيث: د

 ما وضعت ألجله, وإضافة أو تعديل  أو حذف ما يرونه مناسًبا.
وقـــد أبـــدى عـــدًدا من احملكمني بعض املالحظـــات اليت تتعلق بتعـــديـــل بعض الفقرات, وكـــان 

ــبة اتفاق املعيار الذي مت اعتماده يف قبول الف ــتبعادها هو حصـــــول الفقرة الواحدة على نســـ قرات أو اســـ
ــبح عدد فقرات املقياس بعد التحكيم )80%) ( 43( فأكثر من احملكمني لإلبقاء عليها, وبذلك أصــــــــــــ

( فقرات,  9( فقرات, الثقة ابلنفس   وله )14فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي: )الطموح واملثابرة( وله )
 ( فقرات. )ملحق, ج(.9قرة، والتحفيز وله )( ف11التنافس  وله )

 مؤشرات صدق البناء
( 70هبدف التحقق من مؤشــــرات صــــدق البناء مت تطبيق املقياس على عينة اســــتطالعية, بلغ عددها )

بني  Pearson)) طالًبا وطالبة من خارج أفراد عينة الدراسـة. حيث مت حسـاب معامالت ارتباط بريسـون
ت األكــادمييــة وبني الــدرجــات على مقيــاس فــاعليــة الــذات االكــادمييــة ككــل  فقرات مقيــاس فــاعليــة الــذا

 ( يبني ذلك. 10والدرجات على كل بعد من أبعاده, واجلدول )
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(: قيم معامالت االرتباط بني الفقرات ابلبعد الذي تنتمي إليه وقيم معامالت ارتباط الفقرة ابلدرجة الكلية  10جدول )

 . األكادمييةملقياس فاعلية الذات 

 البعد 
رقم  
 فاعلية الذات األكادميية  الفقرة 

 االرتباط مع: 
 املقياس  البعد 

 
ابرة 

واملث
وح 

طم
ال

 
 

 0.36 0.65 رفع مستواي العلمي. أستطيع  1
 0.40 0.61 أرغب وأصر على إمتام دراسيت.  2
 0.46 0.62 أستطيع حتقيق أهدايف األكادميية.  3
 0.41 0.56 الدراسية اليت تواجهين. حتمل الصعوابت  4
 0.43 0.58 أجنز الواجبات الدراسية املطلوبة مين.  5
 0.45 0.66 أشعر ابلسعادة ملا أمتلكه من مهارات وقدرات علمية .  6
 0.46 0.73 أقوم ابألعمال والواجبات اليت تتسم ابلتحدي .  7
 0.47 0.64 أستطيع متابعة دروسي مهما كانت الظروف.  8
 0.46 0.66 أطمح لتحقيق مزيًدا من التقدم الدراسي يف املستقبل.  9
 0.49 0.55 أنفذ اخلطط الدراسية اليت أضعها.  10
 0.46 0.68 أتعامل مع املوضوعات الدراسية الصعبة بصرب وحتمل.  11
 0.48 0.69 أدون املالحظات املهمة أثناء احملاضرة.  12
 0.43 0.63 داخل الفصل. أانفس زمالئي  13
     0.49 0.66 أجنز األعمال املطلوبة أبفضل صورة حىت لو كانت الظروف غري مناسبة.  14

س 
ابلنف

قة 
الث

 

 0.45 0.62 أجيب عن األسئلة اليت يطرحها املدرس قبل زمالئي.  15
 0.41 0.69 أضبط نفسي أثناء االمتحان.  16
 0.46 0.66 الدراسة. أعتمد على نفسي ىف  17
 0.49 0.63 أعرب رأيي أثناء احملاضرة.  18
 0.43 0.68 أشرح  بعض املفاهيم األكادميية لزمالئي.  19
 0.44 0.66 أانقش املدرس ىف آرائه إذا مل اقتنع هبا.  20
 0.46 0.73 أحل املشكالت األكادميية اليت تواجهين.  21
 0.48 0.76 أقوم به. أحقق النجاح يف أي عمل   22
 0.44 0.74 أفهم أي موضوع دراسي بشكل جيد إذا أردت ذلك.  23

س 
تناف

ال
 

 0.46 0.55 أستفيد من أوقات الفراغ يف اجناز ما يطلب من مهام.  24 
 0.39 0.51 أتفوق على زمالئي دراسًيا.  25
 0.34 0.64 أجنز األعمال داخل الفصل وخارجه.  26
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 0.46 0.63 ابلرضا عندما أتعلم أشياء جديدة. أشعر  27
 0.39 0.63 أجنز أكثر مما خططت إلجنازه من أعمال.  28
 0.41 0.54 أجتنب املواقف امللهية عن الدراسة.  29
 0.47 0.63 أشعر ابملتعة عندما أدرس.  30
 0.48 0.68 أستمتع ابلعمل عند حل املشكالت الصعبة .  31
 0.44 0.69 ألداء االمتحاانت يف أي وقت. أستعد  32
 0.46 0.64 أحرص على حتضري الدروس قبل إعطائها من املدرس.  33
           0.39 0.55 أبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح األكادميي.  34

فيز 
لتح

ا
 

 0.46 0.56 أستمر يف الدراسة حىت إذا كانت املادة الدراسية صعبة.  35

 0.34 0.62 ابلرضا عن نتائج حتصيلي الدراسي. أشعر  36

 0.52 0.67 أوصل املعلومات بشكل صحيح ملن أحتدث معه.  37

 0.51 0.66 أجتاوز الصعوابت اليت تواجهين.  38

 0.43 0.68 أتعامل مع أي موقف أكون به.  39

 0.46 0.58 أشعر ابلثقة عندما أانقش اآلخرين.  40

 0.49 0.59 مهم يف الفصل. أشعر أبنين طالب   41

 0.49 0.52 أؤمن بقدرايت.  42
                0.44 0.55 أابدر ابإلجابة عن األسئلة.  43

 
(، أن قيم معـامالت ارتبـاط فقرات بعـد الطموح واملثـابرة قـد تراوحـت 10يالحظ من اجلـدول )

للمقياس، وأن قيم معامالت ارتباط ( مع الكلي 0.49-0.36( مع بعدها، وبني )0.73-0.55بني )
ــة ابلنفس قـــد تراوحـــت بني ) ( مع 0.49-0.41( مع بعـــدهـــا، وبني )0.76-0.62فقرات بعـــد الثقـ

( مع 0.69-0.51الكلي للمقيـاس، وأن قيم معـامالت ارتبـاط فقرات بعـد التنـافس قـد تراوحـت بني )
تبـاط فقرات بعـد التحفيز قـد ( مع الكلي للمقيـاس،  أن قيم معـامالت ار 0.48-0.34بعـدهـا، وبني )
 ( مع الكلي للمقياس.0.52-0.34( مع بعدها، وبني )0.68-0.52تراوحت بني )

ــة مبؤشـــرات صـــدق البناء؛ أنَّ معامل ارتباط كل فقرة من  ــالفة الذكر اخلاصـ يالحظ من القيم سـ
ميـية ودرجـة كـل فقرات مقـياس ـفاعلـية اـلذات األكـادميـية مع اـلدرجـة الكلـية ملقـياس ـفاعلـية اـلذات األكـاد
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( يف قبول الفقرة أو 2011( وهو املعيـار اـلذي أشـــــــــــــــار إليـه عودة )0.20بعـد من أبعـاده مل يقـل عن )
 رفضها؛ مما يشري إىل جودة بناء فقرات مقياس فاعلية الذات األكادميية.

ألبعاد   ((Inter-correlation  ابإلضـــــــــــــافة إىل ما تقدم؛ مت حســـــــــــــاب معامالت االرتباط البينية
ــتخـدام معـامـل ارتبـاط بريســــــــــــــون اس وقيم معـامالت ارتبـاط اجملـاالت ابملقيـاس ككـل، املقيـ  وذـلك ابســــــــــــ
((Pearson( 11، وذلك كما يف اجلدول.) 

 (: قيم معامالت ارتباط أبعاد مقياس فاعلية الذات األكادميية مع املقياس ككل،  11جدول )
 . ومعامالت االرتباط البينية ألبعاد املقياس

 التحفيز  التنافس  الثقة ابلنفس  الطموح واملثابرة اإلحصائي  العالقة 
    0.49 معامل االرتباط  الثقة ابلنفس 

    0.00 الداللة اإلحصائية 
   0.52 0.42 معامل االرتباط  التنافس 

   0.00 0.00 الداللة اإلحصائية 
  0.45 0.43 0.38 معامل االرتباط  التحفيز 

  0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية 
 الكلي 

 للمقياس 
 0.75 0.78 0.66 0.67 معامل االرتباط 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية 
 

(، أن قيم مـعامالت ارتـباط أبـعاد مقـياس ـفاعلـية اـلذات األكـادميـية مع املقـياس 11)يالحظ من اجلـدول 
(، وأن قيم معــامالت االرتبــاط البينيــة ألبعــاد املقيــاس قــد  0.78 - 0.66ككــل قــد تراوحــت بني ) 

 (.0.52-0.38تراوحت بني )
 ثبات مقياس فاعلية الذات األكادميية 

ــتخـدام معـادـلة  هبـدف التحقق من ثبـات االتســـــــــــــــاق اـلداخلي للمقيـاس وأبعـاده؛ فقـد مت تقـديره  ابســــــــــــ
على بياانت التطبيق األول للعينة االسـتطالعية واملكونة من   Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا )

( طـالبـًا وطـالـبة, وألغراض التحقق من ثـبات اإلعـادة للمقـياس وأبـعاده, فـقد مت إعـادة التطبيق على 70)
( بفاصــــــل زمين مقداره Test Retestكر بطريقة االختبار وإعادته )العينة االســــــتطالعية ســــــالفة الذ 

( Pearsonأسـبوعني بني التطبيق األول والثاين, حيث مت حسـابه ابسـتخدام معامل ارتباط بريسـون )
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ــتطالعية, واجلدول ) ( يوضــــــــــــــح قيم معامالت ثبات 12بني التطبيقني األول والثاين على العينة االســــــــــــ
 ت ثبات اإلعادة اخلاصة مبقياس فاعلية الذات األكادميية.االتساق الداخلي ومعامال

 (: قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ملقياس فاعلية الذات األكادميية وأبعاده. 12جدول )
 عدد الفقرات  ثبات اإلعادة  ثبات االتساق الداخلي  املقياس وأبعاده 
 14 0.90 0.88 الطموح واملثابرة 

 9 0.92 0.91 ابلنفس الثقة 
 11 0.86 0.84 التنافس 
 9 0.91 0.88 التحفيز 

 43 0.92 0.90 الكلي للمقياس 

(، أن ثبـات االتســـــــــــــــاق الـداخلي ملقيـاس فـاعليـة الـذات األكـادمييـة ككـل قـد 12يالحظ من اجلـدول )
اإلعـادة للمقيـاس (، يف حني أن ثبـات  0.91 - 0.84( وألبعـاده تراوحـت بني )0.90بلغـت قيمتـه )

 .)0.92-0.86( وألبعاده تراوحت بني )0.92ككل قد بلغت قيمته )
 تصحيح املقياس

ــورتــه النهــائيــة من ) ( فقرة موزعــة على أربعــة أبعــاد, 43تكون مقيــاس فــاعليــة الــذات األكــادمييــة بصــــــــــــ
عند تصــــــحيح يســــــتجيب هلا الطلبة وفق تدريج مخاســــــي يشــــــتمل على البدائل التالية: )دائًما: وتعطى 

ا: وتعطى )5املقيـــاس ) ــالبـــً ( درجـــات, اندرًا: وتعطى 3( درجـــات, أحيـــااًن: وتعطى )4( درجـــات, غـ
درجتني, أبًدا: وتعطى درجة واحدة(. وهذه الدرجات تنطبق على مجيع فقرات املقياس كوهنا مصـــــــاغة 

رتفعــت  ( درجــة, حبيــث كلمــا ا215-43ابجتــاه موجــب, وبــذلــك ترتاوح درجــات املقيــاس ككــل بني )
الدرجة كان ذلك مؤشـــــــــــر على مســـــــــــتوى مرتفع من الفاعلية الذاتية األكادميية, وقد صـــــــــــنف الباحث 
اســــــــتجاابت أفراد الدراســــــــة إىل ثالث فئات على النحو اآليت: مســــــــتوى منخفض من الفاعلية الذاتية 

ــتوى متوســــــــــــط من الفاعلية الذاتية2.49األكادميية, وتعطى للحاصــــــــــــلني على درجة )  ( فأقل, ومســــــــــ
(, ومســتوى مرتفع من الفاعلية 3.49  – 2.50األكادميية, وتعطى للحاصــلني على درجة ترتاوح بني )
 ( فأكثر. 3.50الذاتية األكادميية, وتعطى للحاصلني على درجة )
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 اثنياً: مقياس اختاذ القرار
مقياس خاص هبذه الدراســة مســتنًدا إىل   إبعدادهبدف الكشــف عن مســتوى اختاذ القرار، قام الباحث 

(، Hulin, Drasgow & Parsons, 1983جمموعة من اخلطوات اليت حددها هيولني ودراســجو وابرســونز )
واليت تتلخص ابآليت: اخلطوة األوىل: حتديد أبعاد املقياس، اخلطوة الثانية: كتابة فقرات املقياس اعتماًدا 

كما مت االســـــــتفادة  من املقاييس والدراســـــــات ذات الصـــــــلة ومن   على خربة املختصـــــــني يف هذا اجملال،
 ,Okediji, Offiongأوكدجيي وأوفيونج واموه وســـــــــــاين وإيزه وافواليب )أبرزها: املقياس الوارد يف دراســـــــــــة  

Umoh, Sanni, ezeh & Afolabi, 2008) بوزجيكلي واروجلو وهـــامركو, واملقيـــاس الوارد يف دراســــــــــــــــة 
(Bozgeyikli, Eroglu, & Hamurcu, 2009  ,)  دمياكاكو ومايلونز وارجريوبولو واملقياس الوارد يف دراســـــة
كيلي   املقياس الوارد يف دراسـةو   (,Dimakakou, Mylonas, Argyropoulou,  & M.S,  2012)  سـك  -وم

ــر  ــل  (Kelly,  & Hatcher, 2013) وهاتشـــــ ــات املذكوره يف الفصـــــ وغريها من املقاييس الواردة يف الدراســـــ
ــورتـه األوليـة قـبل التحكيم من )الثـا ( فقرة موزعـه على أربعـة  أبعـاد 85ين. حـيث تكون املقيـاس يف صــــــــــــ

 (.1هي: املرونة والرتكيز، احلس والتقدير، األصالة، سعة األفق. )ملحق, 
 دالالت صدق وثبات مقياس اختاذ القرار

 الصدق الظاهري
للتحقق من الصـدق الظاهري ملقياس اختاذ القرار, مت عرضـه بصـورته األولية على جمموعة  من احملكمني 
مكونة من عشـــــــرة حمكمني من ذوي اخلربة واالختصـــــــاص يف جماالت العلوم الرتبوية املختلفة, )ملحق,  

الفقرة  ( حـيث طـلب منهم إـبداء آرائهم حول دـقة وصــــــــــــــحـة حمتوى املقـياس من حـيث: درجـة انتمـاء  2
للبعد الذي تتبع له, ووضـوح الفقرات, والصـياغة اللغوية, ومناسـبتها لقياس ما وضـعت ألجله, وإضـافة 

 أو تعديل  أو حذف ما يرونه مناسًبا.
من احملكمني بعض املالحظـات اليت تتعلق بتعـدـيل بعض الفقرات, وكـان املعـيار اـلذي  عـدداٌ وـقد أـبدى 

( فأكثر %80بعادها هو حصـول الفقرة الواحدة على نسـبة اتفاق )مت اعتماده يف قبول الفقرات أو اسـت
( فقرة موزعة على 44من احملكمني لإلبقاء عليها, وبذلك أصــــــــبح عدد فقرات املقياس بعد التحكيم )

( فقرات, األصـــــــــــــــاـلة  وـله 10( فقرات, احلس والتقـدير ولـه )9أربعـة أبعـاد هي: )املرونـة والرتكيز( ولـه )
 (.3( فقرة. )ملحق, 12فق وله )( فقرة، وسعة األ13)

 مؤشرات صدق البناء
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( 70هبدف التحقق من مؤشــــرات صــــدق البناء مت تطبيق املقياس على عينة اســــتطالعية, بلغ عددها )
بني  Pearson)) طالًبا وطالبة من خارج أفراد عينة الدراسـة. حيث مت حسـاب معامالت ارتباط بريسـون

واـلدرجـات على كـل بعـد من  رجـات على مقـياس اختـاذ القرار ككـل فقرات مقـياس اختـاذ القرار وبني اـلد
 ( يبني ذلك. 13أبعاده, واجلدول )

 
(: قيم معامالت االرتباط بني الفقرات ابلبعد الذي تنتمي إليه وقيم معامالت ارتباط الفقرة ابلدرجة الكلية  13جدول )

 . ملقياس اختاذ القرار 

رقم   البعد 
 الفقرة 

 اختاذ القرار 
 االرتباط مع: 

 املقياس  البعد 

 
رتكيز 

 وال
رونة

امل
 

 

 0.46 0.59 أتوقع حدوث مجيع االحتماالت املتوقعة عند اختاذ قرارايت.  1
 0.42 0.54 استخدم خطط بديلة إذا فشلت خططي.  2
 0.47 0.64 أعيد النظر يف قرارايت إذا وجدت ما يربر ذلك.  3
 0.48 0.67 عندما أواجه مشكلة يف اختياري. أشعر أن لدي أفكار جديدة  4
 0.40 0.64 أعاين من ضعف الرتكيز عند حتديد أهدايف.  5
 0.51 0.77 أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات الختاذ القرار.  6
 0.50 0.53 أزن النتائج املرتتبة على القرار.  7
 0.41 0.53 أعود لقرارايت املتخذة مرة اثنية.  8
   0.42 0.52 أمسح لآلراء السابقة أن تؤثر على قرارايت.  9

س 
ابلنف

قة 
الث

 

 0.56 0.60 أقوم جبمع املعلومات الكافية قبل اختاذي القرار.  10
 0.44 0.52 أركز على النتائج املبتكرة واجلديدة عند اختاذ القرار.  11
 0.47 0.75 أراعي دوافعي الشخصية عند اختاذ القرار.  12
 0.56 0.79 أمجع احلقائق اليت أحتاج إليها قبل اختاذ القرار.  13
 0.43 0.74 اتقبل آراء الىخرين عندما تكون صحيحة.  14
 0.57 0.62 تؤثر حاليت النفسية على نتيجة قرارايت.  15
 0.42 0.53 أمسح للتعصب والتحيز أن يؤثر على قرارايت.  16
 0.67 0.79 الذي أختذه. أدافع عن القرار  17
 0.51 0.78 أعتمد يف قرارايت على فهمي لقدرايت يف موضوع املشكلة.  18
 0.59 0.76 أضع أولوايت لألهداف املراد اختاذ قرار فيها.  19

س 
تناف

ال
 

 0.64 0.79 أسعى للوصول إىل قرارات مثالية حول اختياري.  20 
 0.51 0.66 مألوفة قبل اختاذ القرار. أحاول إجياد بدائل جديدة وغري  21
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 0.66 0.69 أعتمد على بدائل وحلول جاهزة يف قرارايت.  22
 0.45 0.59 أرجع إىل اللوائح والقوانني ألسرتشد هبا عند اختاذ القرار.  23
 0.47 0.54 أستبعد احللول اليت تصطدم ابلقوانني واللوائح اليت ال ميكن تغيريها.  24
 0.42 0.44 قرارايت حبسب الظرف الذي أعيش فيه. أبين  25
 0.48 0.67 أميل إىل اختاذ القرار دون أتجيله.  26
 0.36 0.64 أختذ قرارايت بعد التأكد من املعلومات املتعلقة هبا.  27
 0.44 0.69 أختذ القرارات الصحيحة وال أتراجع عنها.  28
 0.46 0.64 القرارات. اتبع خطوات منظمة يف اختاذ  29
 0.39 0.55 استطيع حتديد مزااي كل بديل من بدائل القرار وعيوبه.  30
 0.47 0.60 أجعل اختاذ القرار انجًتا عن دراسة متأنية ومعلومات أكيدة.  31

           0.43 0.57 أضع أمامي عدة خيارات كلها قابلة للتطبيق قبل اختاذ القرار.  32 

فيز 
لتح

ا
 

 0.55 0.71 أفكر ابملستقبل عند اختاذي قرارايت وليس يف احلاضر.  33

 0.44 0.62 أقبل املعلومات اليت امجعها عن املشكلة مهما كانت.  34

 0.42 0.53 أختذ قرارات مهمة يف حيايت.  35

 0.58 0.66 أختذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.  36

 0.53 0.64 قرار يف حدود الوقت املتاح. أقوم ابختاذ أي  37

 0.47 0.55 أختار الفرصة املناسبة الختاذ القرار.  38

 0.52 0.61 أمتكن من تقييم نتائج قرارايت.  39

 0.53 0.58 أمتكن من اختاذ القرار يف املواقف الصعبة.  40
 0.64 0.70 أبين قرارايت على معرفة احلقائق.  41
 0.57 0.66 أمهية التوقيت يف اختاذ القرار. أدرك  42
 0.43 0.68 أقيس املواقف عند اختاذ القرار على اخلربات السابقة.  43
 0.38 0.47 أعتمد على االتصال الشخصي عند اختاذ القرار.  44

 
ــدول ) ــد تراوحـــت بني 13يالحظ من اجلـ ــة والرتكيز قـ ــد املرونـ ــاط فقرات بعـ ــامالت ارتبـ (، أن قيم معـ

( مع الكلي للمقيـــاس، وأن قيم معـــامالت ارتبـــاط 0.51-0.40( مع بعـــدهـــا، وبني )0.52-0.77)
( مع 0.59-0.42( مع بعــدهــا، وبني )0.79-0.52فقرات بعــد احلس والتقــدير قــد تراوحــت بني )

ــالة قد تراوحت بني ) ( مع 0.79-0.44الكلي للمقياس، وأن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد األصـــــــ



 

187 

 

( مع الكلي للمقياس،  أن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد ســـــــــــعة االفق  0.66-0.36)  بعدها، وبني
 ( مع الكلي للمقياس.0.64-0.38( مع بعدها، وبني )0.71-0.53قد تراوحت بني )

يالحظ من القيم ســــالفة الذكر اخلاصــــة مبؤشــــرات صــــدق البناء؛ أنَّ معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
القرار مع الـــدرجـــة الكليـــة ملقيـــاس اختـــاذ القرار ودرجـــة كـــل بعـــد من أبعـــاده مل يقـــل عن مقيـــاس اختـــاذ 

ــار إليه عودة )0.20) ــها؛ مما يشـــــري إىل جودة 2011( وهو املعيار الذي أشـــ ( يف قبول الفقرة أو رفضـــ
 بناء فقرات مقياس اختاذ القرار.

ــافة إىل ما تقدم؛ مت حســـــاب معامالت االرتباط البينية ألبعاد املقياس وقيم  ((Inter-correlation ابإلضـــ
ــون )معامالت ارتباط اجملاالت ابملقياس ككل،  ــتخدام معامل ارتباط بريسـ ، وذلك Pearson)وذلك ابسـ

 (.14كما يف اجلدول )
 (: قيم معامالت ارتباط أبعاد مقياس اختاذ القرار مع املقياس ككل،  14جدول )

 . ومعامالت االرتباط البينية ألبعاد املقياس
 سعة األفق  األصالة  احلس والتقدير  املرونة والرتكيز  اإلحصائي  العالقة 

    0.52 معامل االرتباط  احلس والتقدير 
    0.00 الداللة اإلحصائية 

   0.56 0.47 معامل االرتباط  األصالة 
   0.00 0.00 الداللة اإلحصائية 

  0.58 0.49 0.45 معامل االرتباط  سعة األفق 
  0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية 

 الكلي 
 للمقياس 

 0.77 0.76 0.70 0.69 معامل االرتباط 
 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية 

 
(، أن قيم معــامالت ارتبــاط أبعــاد مقيــاس اختــاذ القرار مع املقيــاس ككــل قــد 14يالحظ من اجلــدول )

معـامالت االرتبـاط البينيـة ألبعـاد املقيـاس قـد تراوحـت بني (، وأن قيم  0.77 - 0.69تراوحـت بني ) 
(0.45-0.58.) 

 ثبات مقياس اختاذ القرار 
ــتخـدام معـادـلة  هبـدف التحقق من ثبـات االتســـــــــــــــاق اـلداخلي للمقيـاس وأبعـاده؛ فقـد مت تقـديره  ابســــــــــــ

ــتطالعية واملكونة من ) Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا ) ( 70على بياانت التطبيق األول للعينة االســـــــ
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طـالبـًا وطـالـبة, وألغراض التحقق من ثـبات اإلعـادة للمقـياس وأبعـاده, فقـد مت إعـادة التطبيق على العيـنة 
( بفاصـــل زمين مقداره أســـبوعني بني Test Retestاالســـتطالعية ســـالفة الذكر بطريقة االختبار وإعادته )

( بني التطبيقني Pearsonاألول والثاين, حيث مت حســـــــابه ابســـــــتخدام معامل ارتباط بريســـــــون ) التطبيق
ــاق الداخلي 15األول والثاين على العينة االســـتطالعية, واجلدول ) ( يوضـــح قيم معامالت ثبات االتسـ

 ومعامالت ثبات اإلعادة اخلاصة مبقياس اختاذ القرار.
 الداخلي واإلعادة ملقياس اختاذ القرار وأبعاده.  (: قيم معامالت ثبات االتساق15جدول )

 عدد الفقرات  ثبات اإلعادة  ثبات االتساق الداخلي  املقياس وأبعاده 
 9 0.89 0.87 املرونة والرتكيز 
 10 0.88 0.85 احلس والتقدير 

 13 0.89 0.90 األصالة 
 12 0.90 0.91 سعة األفق 

 44 0.93 0.91 الكلي للمقياس 

(، أن ثبـات االتســـــــــــــــاق الـداخلي ملقيـاس اختـاذ القرار ككـل قـد بلغـت قيمتـه 15اجلـدول )يالحظ من 
(، يف حني أن ثبــات اإلعــادة للمقيــاس ككــل قــد  0.91 - 0.85( وألبعــاده تراوحــت بني )0.91)

 .)0.90-0.88( وألبعاده تراوحت بني )0.93بلغت قيمته )
 تصحيح املقياس

( فقرة موزعة على أربعة أبعاد, يســتجيب هلا الطلبة 44بصــورته النهائية من )تكون مقياس اختاذ القرار 
( درجات, 5وفق تدريج مخاســــي يشــــتمل على البدائل التالية: )دائًما: وتعطى عند تصــــحيح املقياس )

( درجات, اندرًا: وتعطى درجتني, أبًدا: وتعطى درجة 3( درجات, أحيااًن: وتعطى )4غالًبا: وتعطى )
وهذه الدرجات تنطبق على مجيع فقرات املقياس كوهنا مصــاغة ابجتاه موجب, وبذلك ترتاوح واحدة(.  

ــر على 220-44درجـات املقـياس ككـل بني ) ( درجـة, حبـيث كلمـا ارتفعـت اـلدرجـة كـان ذـلك مؤشــــــــــــ
مســتوى مرتفع من الفاعلية الذاتية األكادميية, وقد صــنف الباحث اســتجاابت أفراد الدراســة إىل ثالث 

ى النحو اآليت: مســتوى منخفض من القدرة على اختاذ القرار, وتعطى للحاصــلني على درجة فئات عل 
ــتوى متوســـــط من القدرة على اختاذ القرار, وتعطى للحاصـــــلني على درجة ترتاوح  2.49) ( فأقل, ومســـ

(, ومســـــــتوى مرتفع من القدرة على اختاذ القرار, وتعطى للحاصـــــــلني على درجة 3.49  – 2.50بني )
 أكثر. ( ف3.50)
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برانمج لتعليم مهارات التفكري، ومصمم برانمج الكورت هو العامل الدكتور إدوارد اثلثاً: برانمج كورت:  
( ، ويُعد برانمج كورت من الربامج السهلة والقابلة للتطبيق، حيث يعمل Edward De Bonoدي بونو )

ــكال ــاعدهم على تنظيم املعلومات وحل املشـ ــيع إدراك الطلبة، ويسـ ــئلة، ويزيد على توسـ ت، وطرح األسـ
 .(1)من ثقة الطلبة أبنفسهم كما أنه حيسن من مهارات اختاذ القرار

وهي: توسعة جمال االدراك، التنظيم،  الربانمجوقد اقتصر يف هذه الدراسة على تطبيق ثالث أجزاء من 
املواد الدراسية،  واملعلومات والعواطف. ويتميز برانمج كورت إبمكانية تطبيقه بصورة مستقلة عن حمتوى  

، كما ميكن  ، وهو االجتاه الذي اعتمده الباحث يف حبثه احلايلوهذا هو االجتاه الذي اختذه دي بونو
اإلفادة منه يف إطار املواد الدراسية عن طريق دجمه واختبار مواقف ومشكالت من حمتوى املنهاج. وجيب 

اإلدراك وهو جزء أساسي يف الربانمج ككل، أما األجزاء البدء ابجلزء األول ؛ألنه يهدف إىل توسيع جمال  
 اليت مت تطبيقها على الطبة فهي:

: يهدف هذا اجلزء إىل تزويد الطالب مبهارات تساعدهم Breadth: توسعة جمال اإلدراك 1كورت 
ن،  على النظر إىل جوانب املوقف مبا يف ذلك العواقب احملتملة واألهداف والبدائل ووجهات نظر اآلخري

إذ إن الطالب يعتمدون على تفكريهم؛ وذلك لكشف مشاكلهم بداًل من إطالق األحكام السريعة،  
ويتكون هذا اجلزء من عشر مهارات هي: معاجلة األفكار، واعتبار مجيع العوامل، والقوانني، والنتائج  

واالحتماالت واخليارات،  املنطقية وما يتبعها، واألهداف، والتخطيط، واألولوايت املهمة األوىل، والبدائل  
 والقرارات، وأخرياً وجهات نظر اآلخرين.

: يتعلم الطالب فحص فكرة ما من خالل التوصل إىل Plus Minus Interesting(  PMI)معاجلة األفكار
( للفكرة، بداًل من احلدية يف القبول أو الرفض. وإلتقان  I( واملثرية )M( والسلبية )Pالنقاط اإلجيابية )

ارة يقوم الطالب بتحليل الفكرة حتلياًل عميقاً، فهم الفكرة فهمًا دقيقاً، يوضح مجيع جوانب  هذه امله
 الفكرة، يستنبط أفكاراً جديدة، وااللتزام ابملوضوعية والعدل والتحرر من التحيز عند إصدار احلكم. 

نظر إىل العوامل : يتعلم الطالب حبث كل موقف ابلConsider All Factors(  CAF)  اعتبار مجيع العوامل
الكامنة فيه وليس فقط الظاهر منها. وأيخذ ابالعتبار العوامل املمكنة اليت قد تؤثر فيه أو تؤثر يف  

 اآلخرين أو تؤثر يف املؤسسة أو اجملتمع عموماً. 

 

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.(1ط ) تعليم التفكير النظرية والتطبيق.. (2007أبو جادو، صالح ونوفل، محمد. ) (1)
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: الطالب يستخدم األداتني األوليني يف فحص القوانني والعوامل الواجب النظر فيها Rules القوانني
 انني اجلديدة.لصنع القو 

: تثري االنتباه للمستقبل ابلنظر إىل العواقب Consequence &Sequel(  C&S)  النتائج املنطقية وما يتبعها
الفورية والقصرية املدى واملتوسطة املدى والبعيدة املدى لكل حدث وخطة وقرار وقانون واكتشاف...  

 اخل. 
ساعد الطلبة على تصنيف أهدافهم وأهداف : تAims, Goals, Objectives(  AGO)  الغاايت واألهداف

اآلخرين كما تلفت االنتباه/ تركز على الفكرة النابعة من اهلدف ومتيزها عن ردة الفعل. كذلك تساعد 
على حتديد الغاايت اليت يسعى لتحقيقها من العمل، واألهداف الفرعية اليت تؤدي لتحقيق الغاايت 

 لفرعية، وما العالقة بني أهدافك وأهداف اآلخرين.  والنتاجات الفرعية اليت حتقق األهداف ا

: يتعلم الطلبة كيفية التخطيط ابستخدام األدوات السابقة، وتصميم اخلطة جيب Planning التخطيط
أن يتصف ابملرونة أي القابلية لالستمرار مع تغري الظروف، مث التقييم أي تعديل األهداف أو املسارات، 

 دعي التخلي عن اخلطة كلياً لفشلها أو لتغري جذري يف الظروف.كذلك وجود خطوط محراء تست
: املهارات السابقة تشجع الطلبة على First Important Priorities( FIP) األولوايت املهمة األول

فحص أكرب كم من األفكار، وهذه املهارة تساعدهم على وضع األولوية يف اختيار االحتماالت  
األولوايت وحتديدها ابلقيم الشخصية واملؤسسية واالجتماعية كذلك ختتلف وتتأثر  والبدائل. وتتأثر 

 ترتيب األولوايت ابختالف الناس بسبب معتقداهتم ومصاحلهم.

: يتعلم الطلبة استنباط  Alternatives, Possibilities, Choices(  APC)  البدائل واالحتماالت واخليارات
وء إىل ردود أفعال انفعالية وعاطفية مرتبطة بتفسريات واضحة هبدف  البدائل والتفسريات بدالً من اللج

 اختاذ القرار حوهلا. 

: تطبيق األدوات السابقة على عملية اختاذ القرارات من خالل حتديد الغاايت Decisions القرارات
  واألهداف وتوليد أكرب عدد ممكن من البدائل واخليارات، وترتيب البدائل ضمن سلم أولوايت، مث 

 اختيار البديل األفضل.
: تقلل من الغموض الذي يكتنف شعور الطلبة  Other People Views( OPV) وجهات نظر اآلخرين

 جتاه وجهات نظر اآلخرين وذلك بتوجيههم حنو فحص متعمد لتلك النقاط اليت تثريها آراء اآلخرين. 
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لتفكري بشكل منظم، واالبتعاد : يهدف هذا اجلزء إىل التعامل مع اOrganization: التنظيم 2كورت 
عن العشوائية يف التفكري، والتزود ابملهارات الالزمة لتنظيم وتصنيف املعلومات واألفكار، ويساعد هذا 
اجلزء الطلبة على تنظيم أفكارهم، فالدروس اخلمسة األوىل تساعد الطلبة على حتديد معامل املشكلة، 

اسرتاتيجيات لوضع احللول. ويتكون هذا اجلزء من عشر واخلمسة األخرية تعلم الطلبة كيفية تطوير 
 مهارات هي: َتعرف، وحلل، وقارن، واخرت، وأوجد طرق أخرى، وابدأ، ونظم، وركز، وادمج، واستنتج. 

يتعلم الطالب يف هذه املهارة كيف مييز الظروف واملواقف احلياتية، والذي يتطلب (،  Recognizeميّـــــــز )
جهداً مقصوداً. فالطالب جيب ان مييز الظروف احمليطة ابملشكلة قبل البدء حبلها، وعليه أن مييز الظرف  

 احمليط ابلتخطيط قبل أن يشرع يف وضع اخلطة.  
كيف يستخدم التحليل يف جوهره األساسي، وذلك    يتعلم الطالب يف هذه املهارة(، Analyzeحلل )

بتجزئة الشيء املتعامل معه، ويهدف هذا التقسيم أو التجزيء إىل متكني الطالب من فهم شيء معني، 
 والتعامل معه، وقول شيء حول ذلك الشيء، أو توضيحه بشكل أكثر سهولة. 

والتحليل ما يكفي عن شيء ما، فإننا ننتقل إىل  عندما ال خيربان كل من التمييز (، Compareقارن )
املقارنة. وحنن نقارن الشيء اجلديد بشيء معروف لدينا من أجل رؤية فيما إذا كان ابإلمكان نقل 

 املعرفة من شيء إىل شيء آخر. 
االختيار عملية أساسية، وهي تستخدم كثريًا يف التفكري، وقد تظهر هذه العملية يف (، selectاخرت )
أوجه مثل: االختيار، االنتقاء، احلكم، التوفيق أو التناسب. لكن العملية األساسية هي نفسها   عدة

بغض النظر عن تعدد املصطلحات. فاملسألة عبارة عن إجياد املتطلبات، ومن مث البحث عن طريقة 
 تلبيتها.  

جيد طرقًا أخرى  هتدف هذه املهارة اىل تعليم الطالب أن (، Find Other Waysأوجد طرقًا أخرى )
لألشياء اليت ينظر هلا، وهذا يغطي العملية األساسية يف حماولة إلجياد مدارك بديلة، وعندما جتد وسيلة  
خمتلفة للنظر إىل الشيء، فإن ذلك يفتح لك آفاقاً ألفكار جديدة، واذا ابتعدت عن النظر للمشكلة  

 .بطريقة خاصة، فإنك تكون قادراً على حل املشكلة بشكل أسهل
هتدف هذه املهارة اىل تعليم الطالب الطريقة العملية للبدء ابلتفكري بشيء ما، ويركز  (، Startإبدأ )

بشكل كبري على تشجيع الطلبة لعمل بداية حمددة متعمدة مقصودة. وكممارسة فإن ذلك يعين عمل 
 اختيار واٍع من بني عمليات التفكري.
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رارًا طبيعيًا للتمرين السابق، ويهتم مبعرفة ما الذي يرغب يعترب هذا التمرين استم(، Organizeنظِّّم ) 
الطالب بعمله الحقاً. ومرة أخرى، فإن اهلدف هو معرفة االجتاه احملدد بدالً من اإلندفاع، وجيب ان ال 
يكون التنظيم معقداً، والشيء املهم أن يكون هناك حتديداً وجهداً مقصوداً لوضع خطة، حبيث أن كل  

 كون على معرفة مبا ستفعله بعد هذا الشيء.شيء تقوم به ت
ما   أو  ما الذي ينظر إليه اآلن؟ يهدف هذا التمرين إىل تشجيع الطلبة على طرح السؤال التايل: رّكز،  

وهو بذلك يهدف اىل تعليم الطلبة أن تكونوا قادرين على إعطاء إجابة واضحة    الذي يركز عليه اآلن؟ 
 ي األفضل أم ال.بغض النظر إذا كانت هذه اإلجابة ه

يهدف هذا التمرين إىل تشجيع عادة التوقف املتعمد من أجل الدمج، وهذا ( Consolidateأدمج )
يعين إعادة النظر ابلتفكري لرؤية ما مت حتقيقه، فالعملية هي أكثر من تلخيص ملا مضى. فالدمج قد 

 يتطلب عملية الرتكيب لبعض األفكار أو توضيح أفكار أخرى. 
يهدف هذا التمرين اىل توضيح أبن كل جزء من عملية التفكري ميكن أن يكون ( Concludeاستنتج )

له استنتاج، وجيب أن يتبع أّي عمل نتيجة حمددة. ومن الصحيح ان كل املواقف ميكن أن يكون هلا  
 إجابة صحيحة، لكن هذه اإلجاابت ميكن أن نعتربها نتائج حمددة.  

: يهدف هذا اجلزء إىل معاجلة كيفية  Information and Feeling: املعلومات والعواطف 5كورت 
التعامل مع املعلومات، واليت تتأثر بشكل قوي ابلعواطف، كذلك يهدف تعليم الطلبة كيفية مجع وتقييم  

على  املعلومات بشكل فاعل، كما يتعلمون كيفية التعرف على السبل اليت تؤثر فيها مشاعرهم وقيمهم
عمليات بناء املعلومات وردود أفعاهلم جتاه املشاكل داخل وخارج الغرفة الصفية، كما هتدف الدروس/  
املهارات يف هذا اجلزء على أن ال تغري نظم القيم ولكن حلث الطلبة على تطبيق مشاعرهم وقيمهم بعد 

ت، واألسئلة، ومفاتيح  أن يفسر التفكري املوقف، ويتكون هذا اجلزء من عشر مهارات هي: املعلوما
احلل، والتناقضات، والتوقع، واالعتقاد، واآلراء والبدائل اجلاهزة، والعواطف، والقيم، والتبسيط  

 والتوضيح. وفيما يلي وصف هلذه األجزاء ومهاراهتا بشيء من التفصيل.  
ا التمرين  يهدف هذ، FOواملعلومات الناقصة  FI( املعلومات املوجودة  Informationاملعلومات ) 

اىل حتصيل كل املعلومات املمكنة، سواء ما نعرفة منها أو ما قد خُنرب به ) مباشرة أم من كتاب أم من 
التلفاز ... اخل( حول موقف معني وكذلك يهتم هذا التمرين بتدوين مجيع املعلومات ) بشكل مقصود 

 ( واليت تكون مفقودة من قائمة املعلومات األصلية .
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 & Fishing questions( سؤال الصيد وسؤال اإلطالق،  Question  ( ،)SQ, FQاألسئلة ) 

shooting Questions  ،  يهتم هذا التمرين حبث الطلبة على طرح األسئلة، وليس هناك من إرشادات
 خاصة لطرح األسئلة، ولكن هناك فرق بني نوعني من األسئلة: سؤال الصيد ، وسؤال اإلطالق. 

يهدف هذا التمرين اىل تشجيع  CSواملفاتيح اجملمعة   CCاملفاتيح املنفصلة  ( Cluesمفاتيح احلل )
( حيتوي هذا الدرس 5الطلبة على استخراج املفاتيح والنظر يف استخدامها ، وكمعظم دروس كورت )

على تصنيفني أو صندوقني متعلقني مبفاتيح احلل ." استخرج املفاتيح وانظر فيها بشكل منفصل ويف 
 نظر اىل هذه املفاتيح جمتمعة". النهاية ا

 False( و الستنتاج اخلاطئ )  Contradiction( التناقض )  Contradictions التناقضات )

Contradiction   ،)  يتعلق  هذا الدرس خبطأين من األخطاء الرئيسية يف املعلومات واستعماهلا ومها
التناقض واالستنساخ اخلاطئ. ومهما كان مصدر املعلومات ) سواءً  ما صل علية الفرد نتيجة جهوده  
الذاتية يف البحث أو عن طريق آخر مثل كتاب أو مناقشة (، فإن االهتمام منحصر بصحة تلك 

 املعلومات. 
 Big Guessing(BG، التوقع الكبي )   Small Guessing ( SGالتوقع ) التخمني ( التوقع البسيط )  

اهلدف من التمرين إلقاء النظر على مهارة التوقع ، فنحن نقوم ابلتوقع عندما ال منلك معلومات كافية .  
 للتأكد ، وأحياانً  جنرب على التوقع .  

ألغراض هذا التمرين فإنه  عتماد الشخصي وتبين اعتقاد اآلخرين  (، االBelifاالعتماد ) التصديق ( )
من األفضل جتاهل االعتقادات الضعيفة أو اجلزئية ) تلك األشياء اليت نعتقد أبهنا صحيحة بشكل عام 
( ألن هذه األشياء ستكون مربكة ، وألننا قد قمنا بتغطيتها للّتو يف موضوع التوقع البسيط ، ويف هذا  

العتماد هو الشيء الذي نقبله على انة حقيقة ، ومرة أخرى من األفضل جتنب النقاش الدرس فإن ا
الفلسفي حول طبيعة هذا االعتقاد، فالتعريف العملي لقبول شيء ما على انه حقيقة هو: " التعامل  

 معه كما لو كن حقيقة فعاًل. 
اعدة و اآلراء اجلاهزة كبديل  ( اآلراء اجلاهزة هبدف املس  Ready -Madesاآلراء والبدائل اجلاهزة ) 

يهتم هذا التمرين ابستخدام اآلراء اجلاهزة ، والتأكيد يكون على االستخدام هلذه اآلراء  عن التفكي، 
 وليس من أين  أتت هذه املعتقدات أو ما هو. 
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يتناول هذا التمرين أتثري العواطف على (، العواطف العادية والعواطف الذاتية،   Emotionsالعواطف )
التفكري ، فمثاًل إذا مل  يعجب شخص بقانون مواقف سيارات جديد فإن تفكريه سيكون خمتلفاً فيما  
لو تعلق هذا القانون إببعاد اآلخرين من التوقف أمام منزلة اخلاص ، وأحياانً إذا نظران إىل أي موقف 

ان يتبع مشاعران )  أو أي شيء فإننا نقول أبننا حنب هذا الشيء  أو ال حنبه ، وبعد ذلك فإن تفكري 
 مشاعر حب الشيء أو عدم به(.  

يهدف هذا التمرين اىل أن مييز الطلبة  ، VH&VL(، القيم املرتفعة والقيم املنخفضة Valuesالقيم )
. ويهدف التمرين اىل تشجع الطالب أبن ينظر مباشرة  VL، والقيم املنخفضة  VHبني القيم املرتفعة 

  VLوVHإىل هذه القيم بداًل من أن أيخذها يف احلسبان دون أن يدرك ماهيتها ويستخدم الصندوقان 
كوسيلة جلعل الشخص ينظر يف القيم املرتبطة يف موقف معني ، حيث أنه اذا أردت أن تستخدم هذه 

 لقيم املتعلقة ابملواقف. الصناديق فيجب على الفرد أن يفحص ا
(: وهو عكس التعقيد/  SFالتبسيط )  Simplification and Clarificationالتبسيط والتوضيح 

ويهدف التمرين اىل تعريف الطلبة ابلتبسيط والتوضيح وأن  ( :وهو عكس التشويش، CFالتوضيح )
 يفرقوا بينهم وبني التعقيد والتشويش.

مت التحقق من صـــــــدق احملتوى للربانمج يف هذه الدراســـــــة بعرض الصـــــــورة  :إجراءات صـــــدق الربانمج
ل العلوم الرتبوية وممن هلم خربة يف األولية )قبل التطبيق( على جلنة من احملكمني املتخصــــــــــصــــــــــني يف جما

( حمكمني، حيـث طلـب منهم حتـديـد مـدى مالءمـة كـل مهـارة 8برانمج كورت للتفكري، بلغ عـددهم )
والوقت املخصــــــــــص له، كما طلب إبداء أيه تعديالت أخرى على املهارات التدريبية. حيث مت اعتماد 

ــبتـه ) %( من احملكمني وهـذا بـدوره كـافيـاً لتعـديـل إجراءات كـل مهـارة من املهـارات، 80إمجـاع مـا نســــــــــــ
حيث اقتصـــــــــر التعديل على الصـــــــــياغة النحوية وترتيب املهارات وإضـــــــــافة بعض االجراءات البســـــــــيطة 

( مهارة لكل جزء 30للمهارات ، إىل أن اســـــــــــــتقر الربانمج بصـــــــــــــورته النهائية على ثالثة اجزاء بواقع )
 فق ما هو معتمد يف الربانمج الرئيسي املعتمد من قبل دي بونو. عشرة مهارات و 
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 سادًسا:األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
والفرضية    وضعت الفرضية األوىل والفرضية الثالثة   واخلامس والسابع  السؤال األول والثالث  عنلإلجابة  

 way -2تخدم أسلوب حتليل التباين الثنائي )، والختبار هاتني الفرضيتني اساخلامسة والفرضية السابعة

ANOVAوضعت الفرضية الثانية والفرضية   والسادس والثامن (، ولإلجابة على السؤال الثاين والرابع
، والختبار هاتني الفرضيتني استخدم أسلوب حتليل التباين والفرضية السادسة والفرضية الثامنة  الرابعة

 .(way MANOVA -2الثنائي املتعدد )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع 
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 ا هت نتائج البحث وتفسي 
 .مقدمة 
 األول وتفسريها. سؤالنتائج الحتليل 
 الثاين وتفسريها. السؤالنتائج حتليل 
 الثالث وتفسريها. سؤالنتائج الحتليل 
 الرابع وتفسريها. نتائج السؤالحتليل 
 نتائج السؤال اخلامس وتفسريها.حتليل 
 نتائج السؤال السادس وتفسريها.حتليل 
 نتائج السؤال السابع وتفسريها.حتليل 
 نتائج السؤال الثامن وتفسريها.حتليل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة:
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ليل النتائج ومناقشتها,  وحتيتناول الفصل احلايل عرض النتائج اليت توّصلت إليها جتربة البحث,   
االنتهاء جتربة البحث, وتقدير درجات الطلبة ابجملموعتني التجريبية  فعلى ضوء البياانت اليت مّت مجعها بعد  

والضابطة يف برانمج كورت, ومقياس الفاعلية الذاتية االكادميية, ومقياس اختاذ القرار, أًعدت جداول 
( يف  SPSSابلدرجات اخلام للطلبة ابجملموعتني التجريبية والضابطة, وأًدخلت يف الربانمج اإلحصائي )

 (, وذلك هبدف التمهيد لتحليل النتائج اليت من خالهلا يتم اختبار صحة الفرضّيات. 22ه رقم )إصدار 
 

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتسـني مسـتوى الفاعلية   أواًل: هبدف اإلجابة عن السـؤال األول:
ـــية ؟ اـلذاتـية األكـادميـية ـلدى الطلـبة )ذكوراً وااناثً( يف جـامعـة األمري حممـد بن فهـد؟  ــعـت الفرضــــــــــــ وضــــــــــــ

( بني متوســـــــطات األداء على مقياس = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية )اإلحصـــــــائية اآلتية:  
تعزى للمجموعـة )اجملموعـة التجريبـية   فهـدى طلـبة جـامعـة األمري حممـد بن ـفاعلـية اـلذات األكـادميـية ـلد

ــابطــة اليت مل يطبق عليهــا الربانمج(، واجلنسبرانمج كورت للتفكري اليت طبق عليهــا   ، واجملموعــة الضـــــــــــــ
ــابية واالحنرافات ، والتفاعل بينهما.  )ذكور، إانث( وإلختبار هذه الفرضـــــية حســـــبت املتوســـــطات احلســـ

ملســـــــــــتوى فاعلية الذات األكادميية لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد يف االختبار البعدي   املعيارية
 يوضح هذه القيم. 16ككل تبعاً ملتغريي الدراسة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول 

 
فاعلية الذات األكادميية  : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على مقياس 16اجلدول  

 ككل تبعاً ملتغيات الدراسة على االختبار البعدي. 
 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة

 
 التجريبية 

 20 30792. 3.2802 ذكور  
 22 60753. 3.8177 اانث 
 42 55388. 3.5617 الكلي 

 
 الضابطة 

 20 24115. 2.0221 ذكور  
 22 23019. 2.0127 اانث 
 42 23262. 2.0172 الكلي 

 
 الكلي 

 40 69311. 2.6512 ذكور  
 44 1.01959 2.9152 اانث 
 84 88424. 2.7895 الكلي 
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وجود فروق ظاهرية بني املتوســطات احلســابية الســتجاابت أفراد عينة الدراســة   16يالحظ من اجلدول 

على مقياس فاعلية الذات األكادميية تبعاً الختالف مستوايت متغريات الدراسة: )اجملموعة، واجلنس(. 
وللكشــــــــــــف عن الداللة اإلحصــــــــــــائية هلذه الفروق، على القياس البعدي، أجري حتليل التباين الثنائي، 

 .   17 و موضح يف اجلدولكما ه
: نتائج حتليل التباين الثنائي التفاعلي على مقياس فاعلية الذات األكادميية ككل الستجاابت أفراد عينة الدراسة  17اجلدول  

 وفقاً للمتغيات. 
 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  وسط املربعات  درجات احلرية  جموع املربعات  مصدر التباين 

 000. 334.045 49.147 1 49.147 اجملموعة
 002. 9.926 1.460 1 1.460 اجلنس 

 002. 10.646 1.566 1 1.566 اجملموعة * اجلنس 
   147. 80 11.770 اخلطأ 

    83 64.897 الكلي  
 

وجود فروق ذات داللة إحصــــائية بني متوســــطات األداء على مقياس   17يالحظ من اجلدول 
ــتوى   ـفاعلـية اـلذات األكـادميـية ــاحل أفراد اجملموعـة التجريبـية، أي أن مســــــــــــ ككـل تعزى للمجموعـة ولصــــــــــــ

الفاعلية الذات األكادميية لديهم كان أعلى من مســــــتوى الفاعلية الذات األكادميية لدى أفراد اجملموعة 
( يف مســـــــــــتوى الفاعلية الذات  α   =0.05دت فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية )الضـــــــــــابطة، كذلك وج

األكادميية تعزى للجنس ولصـــــاحل اإلانث، أي أن مســـــتوى الفاعلية الذات األكادميية لديهن أعلى من 
مســتوى الفاعلية الذات األكادميية لدى الذكور. إضــافة إىل وجود فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني 

 .1اجملموعة واجلنس، ولتوضيح أثر التفاعل مثل التفاعل بني اجملموعة واجلنس بيانياً كما يف الشكل 
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 : التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على مقياس الفاعلية الذاتية األكادميية. 1الشكل  
وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســتوى الفاعلية الذاتية ككل لدى أفراد عينة  1يالحظ من الشــكل 

ــتوى  ــيط، يف حني كان مســ ــابطة أعلى منه لدى اإلانث وبشــــكل بســ ــة الذكور يف اجملموعة الضــ الدراســ
يبني  الفاعلية الذاتية ككل لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشـــــكل واضـــــح، وهذا

 أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت. 
  مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:

أشـارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصـائية بني متوسـطات األداء على مقياس فاعلية 
ــاحل أفراد الذات األكادميية  ك ــتوى فاعلية كل تعزى للمجموعة ولصـــــــــــ اجملموعة التجريبية، أي أن مســـــــــــ

الذات األكادميية لديهم كان أعلى من مســتوى فاعلية الذات األكادميية لدى أفراد اجملموعة الضــابطة، 
ومن املمكن أن تعزى هـــذه النتيجـــة إىل مـــا يتميز بـــه برانمج كورت من خصـــــــــــــــــائص, حيـــث املرونـــة 

لومة والتفاعل معها إىل التفكري واإلبداع فيها, فيكتســب  والبســاطة واالنتقال ابلطلبة من حيز تلقي املع
الطلبـة مهـارات تشــــــــــــــعرهم أبهنم مفكرون قـادرون على التغيري, وإبمكـاهنم معـاجلـة مـا يطرح املنهـاج من 

 قضااي بطريقة جديدة وضمن مهارات مبستوى أعلى من السابق.
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كورت حيـــــث يتكون من  ومن املمكن أن تعزى النتـــــائج إىل طبيعـــــة اجلزء األول من برانمج  
دروس هرمية متســـــــلســـــــلة تتناول توســـــــعة جمال اإلدراك, ويتضـــــــمن تزويد الطلبة ابملهارات املختلفة اليت 
تســـاعدهم على اإلملام جبوانب املوقف الذي يتناولونه من حيث أهدافه وكيفيته ونتائجه وبدائله ووجهة 

ن املشـــــــــــكالت من  خالل معاجلة نظر اآلخرين به, ومتكنهم هذه النظرة الشـــــــــــمولية من الكشـــــــــــف ع
األفكار وتصـــنيفها إىل أفكار إجيابية وســـلبية وأخرى مثرية للفكرة وصـــواًل إىل احلكم الســـليم, بناًء على  
مجيع العوامل املتعلقة ابملوقف وليس فقط الظاهرة منها حيث االســــــــــتناد إىل القوانني املوجودة واإلبداع 

حتقيق نتائج منطقيه له يف املســـــتقبل حبيث ال تتعارض مع  يف قوانني جديدة تدعم املوقف وتســـــعى إىل
 األهداف املرجوة.

كما أن اجملموعة التجريبية قد اسـتفادت من أجزاء الربانمج األخرى اليت تتناول دروس مسـتقلة 
ا لربانمج  حيــث التنظيم والتفــاعــل واإلبــداع واملعلومــات والعمــل, كمــا وقــد يكون لطريقــة التــدريس وفقــً

ن مســـــــتوى الفاعلية الذاتية للمجموعة من حيث العدد املثايل للمجموعة كورت األث ر األكرب يف حتســـــــّ
مما يسـمح للطلبة التفاعل بـشكل أكرب, كما أن املالحظات اليت يسـتخدمها املعلم وتفاعل الطلبة معها 
ــتدعي التفكري وتتطلب مهارات جديدة, مما ينمي مهارات التفكري  ــهم ملواقف تســـــــــ من خالل تعريضـــــــــ

 ديهم ويدعم طرق مواجهة مواقف جديدة.ل
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ولصاحل اإلانث، أي أن مستوى  
فاعلية الذات األكادميية لديهن أعلى من مستوى فاعلية الذات األكادميية لدى الذكور. وقد تعزى هذه  

من حيث التعاون وحب العمل ضمن اجملموعة,    النتيجة إىل االختالفات يف خصائص اإلانث والذكور,
كما يتميزن بطابع اهلدوء والتأين يف إصدار القرارات, إذ قد متتلك اإلانث رغبة يف حتقيق مستوى أعلى 
من اإلجناز األكادميي وهذا يتطلب فاعلية ذاتية أكادميية أعلى قد تتطور ابستمرار, كما قد يكون  

املستوى العايل للفاعلية الذاتية  ية دورًا يف هذه النتيجة حيث يتعلق خلاصية التطور يف الفاعلية الذات
ابملستوى العايل للدافعية والقدرة على حتقيق األهداف واملثابرة يف الوصول إىل تلك األهداف واليت قد 
متتاز اإلانث هبا أكثر من الذكور, وفًقا لطبيعة اهتماماهتم وقدرهتم على التكيف مع اجملتمع احمليط  
وأهدافه, كما أن رغبةة اإلانث يف الرأي اإلجيايب من اآلخرين قد يدعوهم إىل التكيف النفسي مع ما  
يطلب منهن من املهارات اليت تقودهم إىل حتسن يف مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية اليت قد حتقق 

 هلم الشعور ابلرضا والسعادة.
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ــتفـدن أكثر من اـلذكور من برانمج كمـا وأظهرت النـتائج أن اإلانث يف اجملموعـة ال تجريبـية اســــــــــــ
كورت, وقد يعزى ذلك إىل ما تتميز به اإلانث من حب االلتزام واالهتمام ابملظهر اإلجيايب أمام املعلم  
أكثر من الذكور, ويتطلب الربانمج إلتزاًما حيث يســــــتغرق اجلزء الواحد منه عشــــــرة أســــــابيع, كما أهنن 

ــباط أثناء   ــتفادة من مالحظات املعلم وإثراء ما أكثر قدرة على االنضـ ــة لإلسـ الدروس مما يعطيهم الفرصـ
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراســــــــــــة   لدمي من مهارات قد تظهر على ســـــــــــــلوكهم بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر.

إىل وجود فروق ذات داللة إحصـــــــائية يف التحصـــــــيل    هاأشـــــــارت نتائج واليت 2007ســـــــنة   (1)اجلعفري
، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــائية يف التحصــــــــــــيل يف من االانث   لصــــــــــــاحل اجملموعة التجريبية

ــاحل اجملموعة التجريبية، كذلك وجود فروق  ــتوايت التفكري العليا )التحليل، الرتكيب، والتقومي( لصـــــ مســـــ
ــائية يف التحصــــــــيل بني اال . وتتفق ختبار القبلي والبعدي، ولصــــــــاحل االختبار البعديذات داللة إحصــــــ

إىل وجود فروق ذات داللة   هاأشـــــــــــارت نتائج واليت 1997ســـــــــــنة    (2)اللولوكذلك مع نتائج دراســـــــــــة  
إحصـائية يف مسـتوى التحصـيل لصـاحل اجملموعة التجريبية واليت تعزى إلثراء منهج العلوم ملهارات تفكري 

 علمي، كما وأشارت إىل وجود فروق ذات داللة يف التحصيل لصاحل اإلانث.  
اعلية الذاتية كما قد تعزى هذه النتيجة إىل تطور الفاعلية الذاتية, حيث حتســـــــــن مســـــــــتوى الف

عـند تعرض اإلانث للنجـاح يف املراحـل األوىل من الربانمج, ورؤـية منـاذج إجتمـاعـية انجحـة ـقد تزـيد من 
حتسـن الفاعلية الذاتية األكادميية لديهم, كما أن اإلانث أكثر حسـاسـية وأتثرًا ابإلقناع اللفظي وابلتايل 

 تية.استثارة انفعالية ترفع األداء وحتسن من الفاعلية الذا
 

مـا فـاعليـة برانمج كورت للتفكري يف " : الـذي ينص على اثنيـاً: هبـدف اإلجـابـة عن الســـــــــــؤال الثـان
حتســــــــــــــني مســــــــــــــتوى كل بعد من أبعاد الفاعلية الذاتية األكادميية لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة 

 =توجد فروق ذات داللة إحصـــــائية ) وضـــــع الفرضـــــية اإلحصـــــائية اآلتية:    " متاألمري حممد بن فهد؟

( بني األداء على كـل جمـال من جمـاالت مقيـاس فـاعليـة اـلذات األكـادمييـة ـلدى طلبـة جـامعـة حممـد 0.05

 

على حتصيل ط )البات الصف األول الثانوي مبدرسة آدم   1أثر وحدة تدريسية مقرتحة يف ضوء برانمج كورت  اجلعفري،    (1)
 .(154د. ط،  ص) . أطروحة دكتوراه غري منشورة،يعقوب الثانوية النموذجية يف أم درمان

. رســالة ماجســتري غري منشــورة(، أثر إثراء منهج العلوم مبهارات تفكي علمي على حتصــيل الطلبة يف الصــف الســابعاللولو،  (2)
 (.88ص )د. ط، 
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، والتفاعل )ذكور، إانث(بن فهد تعزى للمجموعة )اجملموعة التجريبية، واجملموعة الضــــــابطة(، واجلنس 
ــية  بينهما. ــاب كما   والختبار هذه الفرضـ ــابية واالحنرافات املعيارية متمت حسـ ــطات احلسـ ــاب املتوسـ  حسـ

لكل بعد من أبعاد مقياس فاعلية الذات األكادميية لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد يف االختبار 
 يوضح هذه القيم. 18البعدي تبعاً ملتغريي الدراسة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول 

 
واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس فاعلية  : املتوسطات احلسابية 18اجلدول 

 الذات األكادميية تبعاً ملتغيات الدراسة على االختبار البعدي. 
 العدد االحنراف املعياري الوسط احلسايب اجلنس اجملموعة البعد
 
 
 

 الطموح واملثابرة
 

 
 جتريبية

 20 32845. 3.3393 ذكور
 22 46400. 3.9237 اانث
 42 49753. 3.6454 كلي

 
 ضابطة

 20 25054. 2.0179 ذكور
 22 26786. 1.9708 اانث
 42 25769. 1.9932 كلي

 
 

 الثقة ابلنفس

 
 جتريبية

 20 46232. 3.4389 ذكور
 22 73501. 3.7727 اانث
 42 63580. 3.6138 كلي

 
 ضابطة

 20 29036. 2.0833 ذكور
 22 25955. 2.0960 اانث
 42 27132. 2.0899 كلي

 
 
 

 التنافس
 
 

 

 
 جتريبية

 20 50607. 3.3091 ذكور
 22 79388. 3.7686 اانث
 42 70388. 3.5498 كلي

 
 ضابطة

 20 33170. 1.9955 ذكور
 22 35768. 2.0331 اانث
 42 34187. 2.0152 كلي

 
 
 
 

 التحفيز

 
 جتريبية

 20 56250. 2.9944 ذكور
 22 67772. 3.7576 اانث
 42 72848. 3.3942 كلي

 
 ضابطة

 20 26244. 2.0000 ذكور
 22 28726. 1.9697 اانث
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 42 27280. 1.9841 كلي
 

ــطات احلســــابية الســــتجاابت أفراد عينة   18يالحظ من اجلدول  وجود فروق ظاهرية بني املتوســ
ــتوايت متغريات  ــة على كل بعد من أبعاد مقياس فاعلية الذات األكادميية تبعاً الختالف مســــــــ الدراســــــــ
ــائية هلذه الفروق، على القياس البعدي،  الدراســــة: )اجملموعة، واجلنس(. وللكشــــف عن الداللة اإلحصــ

 .  19ن الثنائي املتعدد، كما هو موضح يف اجلدول أجري حتليل التباي
: نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد الستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب متغيات الدراسة على القياس  19جدول  

 البعدي. 
جمـــــــــــــمـــــــــــــوع  البعد  مصدر التباين 

 املربعات
درجــــــــــــات 

 احلرية
مـــتــــوســــــــــــــط 

 املربعات
ــة  قيمة ف ــداللـــــــــ الـــــــــ

 اإلحصائية
 

اجملموعة، هوتلنج =  
.528 

Hotelling's 
Trace 
 000.االحتمالية = 

 000. 484.644 56.160 1 56.160 الطموح واملثابرة 
 000. 209.151 48.164 1 48.164 الثقة ابلنفس 

 000. 170.294 48.701 1 48.701 التنافس 
 التحفيز 

40.550 1 40.550 173.488 .000 

 339.اجلنس، هوتلنج = 
Hotelling's 

Trace 
 000.االحتمالية = 

 001. 13.052 1.512 1 1.512 الطموح واملثابرة 
 102. 2.730 629. 1 629. الثقة ابلنفس 

 036. 4.526 1.294 1 1.294 التنافس 
 001. 12.035 2.813 1 2.813 التحفيز 

اجملموعة واجلنس، هوتلنج  
 =.532 

Hotelling's 
Trace 
 000.االحتمالية = 

 000. 18.026 2.089 1 2.089 الطموح واملثابرة 
 129. 2.347 540. 1 540. الثقة ابلنفس 

 075. 3.260 932. 1 932. التنافس 
 000. 14.108 3.298 1 3.298 التحفيز 

 
 اخلطأ 

 116. 80 9.270 الطموح واملثابرة 
 230. 80 18.423 الثقة ابلنفس 

 286. 80 22.878 التنافس 
 234. 80 18.699 التحفيز 

 83 70.197 الطموح واملثابرة  الكلي 
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 83 68.354 الثقة ابلنفس 
 83 74.562 التنافس 
 83 66.562 التحفيز 

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( تعزى للمجموعة على كل α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصـائية ) 19يتبني من اجلدول 
ــاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن للربانمج أثراً  بعد من أبعاد مقياس الفاعلية الذاتية األكادميية ولصــــــــــ

ذلك وجدت فروق ذات إجيابياً يف رفع مســـــــتوى الفاعلية الذاتية األكادميية لدى اجملموعة التجريبية.  ك
ــتثنـاء بعـد الثقـة ابلنفس  داللـة تعزى للجنس على مجيع أبعـاد مقيـاس الفـاعليـة الـذاتيـة األكـادمييـة إبســــــــــــ

لصــــاحل اإلانث، إضــــافة إىل وجود فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني اجملموعة واجلنس  وكانت الفروق
ذات داللــة تعزى للتفــاعــل بني اجملموعــة  تبعــًا لبعــدي الطموح واملثــابرة والتحفيز، ومل تكن هنــاك فروق

ــيح أثر التفـاعـل على كـل بعـد من ابعـاد مقيـاس  واجلنس تبعـاً لبعـدي الثقـة ابلنفس والتنـافس. ولتوضــــــــــــ
 .3والشكل  2الفاعلية الذاتية األكادميية  مثل التفاعل بني اجملموعة واجلنس بيانياً كما يف الشكل 
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 التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على البعد الطموح واملثابرة. : 2الشكل  

وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســــتوى الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد   2يالحظ من الشــــكل  
الطموح واملثابرة لدى أفراد عينة الدراســـــة الذكور يف اجملموعة الضـــــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشـــــكل 

، يف حني كان مســـــــــــتوى الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد الطموح واملثابرة لدى اإلانث يف بســـــــــــيط
اجملموعـة التجريبيـة أعلى من الـذكور وبشــــــــــــــكـل واضــــــــــــــح، وهـذا يبني أن اإلانث يف اجملموعـة التجريبيـة 

 أكثر من الذكور من برانمج كورت. استفدن
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 البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على بعد التحفيز. : التمثيل 3الشكل  
وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســـــتوى الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد  3يالحظ من الشـــــكل  

التحفيز لدى أفراد عينة الدراســــة الذكور يف اجملموعة الضــــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشــــكل بســــيط، 
الذاتية االكادميية على بعد التحفيز لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية يف حني كان مســــــــــــتوى الفاعلية 

أعلى من الذكور وبشكل واضح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور 
 من برانمج كورت.

 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثان:  
تعزى للمجموعة على كل بعد من أبعاد حصائية أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إ 

مقياس الفاعلية الذاتية األكادميية ككل ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن للربانمج أثرًا إجيابًيا يف 
رفع مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية لدى اجملموعة التجريبية. ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل  

ارات التفكري وكل بعد من هذه األبعاد )الطموح واملثابرة, والثقة ابلنفس, والتنافس,  العالقة بني مه
والتحفيز(, وفيما يتعلق ابلطموح واملثابرة فقد يكون ملهارات التفكري الدور الفاعل يف رفع مستوى 
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م, وتقلل من الطلبة األكادميي وزايدة ثقتهم أبنفسهم ومبا ميتلكونه من مهارات تدفعهم للمزيد من التعل
 القلق والتوتر لديهم.

أما عن بعد الثقة ابلنفس, فإن برانمج كورت من الربامج اليت تتمحور حول املتعلم, ويكون   
الرتكيز على كيفية التعلم وليس على نتائجه, ويعاجل األفكار ويتبىن مقرتحات الطالب وحيللها,كما  

الطالب على تلقي املعلومة فقط, فينتقل ويشجع برانمج كورت على إعمال التفكري وعدم اقتصار 
الطالب من متلقي للمعلومة إىل ابحث ومفكر, مما يعزز ثقة الطالب بنفسه. وميتاز برانمج كورت  
ابملرونه والبساطة وسهولة التنفيذ ألي موضوع يطرح من خالله, وهذا بدوره يرفع من مستوى البعد  

وهو التنافس, حيث يبذل الطلبة أقصى جهد ممكن نتيجة   الثالث من أبعاد الفعالية الذاتية األكادميية 
 الستمتاعهم يف كل خطوة من خطوات الربانمج, ولسعادهتم يف تعلم أشياء جديدة.  

وأخريًا بعد التحفيز, تسهم مهارات التفكري يف حتسن بعد التحفيز يف الفاعلية الذاتية األكادميية  
وابت, واالعتماد على النفس, ومن املمكن أن تعزى والذي يتضن التعبري عن الرأي, ومواجهة الصع

هذه النتيجة إىل طبيعة هذا البعد الذي يتطلب مهارات التفكري وإن وجدت وتطورت كان منو بعد 
التحفيز نتيجة هلا. وظهرت هذه النتائج مجيعها لصاحل اجملموعة التجريبية اليت استفادت من مجيع ما 

ت سامهت يف رفع مستوى فاعلية الذات األكادميية لديهم,  يتميز برانمج كورت من خصائص ومسا
 وانطالقًا مما امتلكته هذه اجملموعة من مقومات سامهت يف ذلك.

كذلك أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة تعزى للجنس على مجيع أبعاد مقياس 
حل اإلانث، ومن املمكن أت الفاعلية الذاتية األكادميية إبستثناء بعد الثقة ابلنفس وكانت الفروق لصا

تعزى هذه النتيجة إىل التوافق ما بني هذه األبعاد وخصائص اإلانث, حيث الطموح واملثابرة لديهن يف  
إجناز املهام والوصول إىل األهداف, والتنافس الذي يظهر لديهن رغبة يف التقدم يف املستوى األكادميي,  

اج املتبع أهواء واهتمامات اإلانث أكثر من الذكور, حيث  ال سيما إن تناسبت املواضيع املدروسة واملنه
لكل منهم رغباته املختلفة, أما عن بعد التحفيز  فقد تعزى نتيجته لصاحل اإلانث وفًقا للمرغوبية  
االجتماعية أيًضا حيث االلتقدم يف العمل واخلروج عن املألوف يف التفكري ومواجهة الصعوابت اليت 

وتقودهن إىل العمل املستمر. أما عن بعد الثقة ابلنفس فقد تعزى نتيجته مليل    تزيد من محاس الطالبات 
اإلانث إىل تقبل القرارات أكثر من اختاذها, وامليل إىل تقبل آراء اآلخرين وأتثرهن هبا مما قد يقلل من 

 ثقتهن أبنفسن مقارنة ابلذكور. 
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اجملموعة واجلنس تبًعا لبعدي الطموح إضافة إىل وجود فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني 
وكان مستوى الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد الطموح واملثابرة لدى أفراد عينة   واملثابرة والتحفيز، 

الدراسة الذكور يف اجملموعة الضابطة أعلى منه لدى اإلانث بشكل بسيط، يف حني كان مستوى  
موح واملثابرة لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد الط

وبشكل واضح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت,  
ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة لطبيعة هذا البعد الذي يتطلب تفاعل الطلبة معه واحملافظه على  

مقدار فاعليته اليت ختتلف ابختالف املوقف وصعوبته واختالف طبيعة من يتعامل معه استمراريته و 
وابلتايل اختالف اإلانث عن الذكور, حيث تظهر النتيجة الفرق الواضح بينهم لصاحل اإلانث كنتيجة  

 لتأثرهن بربانمج كورت ملهارات التفكري.
ء على اخلربة التعليمية اليت اليت يكتسها  أما ابلنسبة لبعد التحفيز فمن املمكن تفسري نتيجته بنا 

الطالب نتيجة لتعلم مهارات التفكري وتنميتها يف برانمج كورت, حيث تعترب خربة الطالب يف قدرته  
على االنسجام مع املواقف ومتكنه من االجتهاد واالصرار واملثابرة يف العمل وبذل أقصى جهد ملواجهة  

ي منها, ووفًقا خلصائص اإلانث اليت تعترب أقرب إىل ما سبق من املواقف الصعبة وحتقيق اهلدف العلم
 صفات فقد تكون سبًبا يف قدرهتن على االستفادة يف هذا البعد أكثر من الذكور.

ومل تكن هناك فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني اجملموعة واجلنس تبًعا لبعدي الثقة ابلنفس    
ملرحلة العمرية لعينة الدراسة إذ ميتاز اجلنسني ذكورًا وإاناث يف هذه والتنافس, وقد تعزى هذه النتيجة إىل ا

املرحلة العمرية بقدرهتم على تنمية مهارات التفكري اليت يتطور من خالهلا الطالب وفًقا ملا لديه من  
مورواثت وخربات سابقة وملا يكتسب من خربات جديدة تسهم يف زايدة الثقة ابلنفس لكال اجلنسني 

 وحب الظهور. غفهم للتنافس وتزيد ش
ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتســـــــــــني مســـــــــــتوى  اثلثاً: هبدف اإلجابة عن الســــــــؤال الثالث: 

ـــية  مهـارات اختـاذ القرار ـلدى الطلـبة )ذكوراً وااناثً( يف جـامـعة األمري حممـد بن فهـد؟ وضـــــــــــــــعت الفرضــــــــــــ
( بني متوســـــــطات األداء على مقياس = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية )اإلحصـــــــائية اآلتية:  

مهـارات اختـاذ القرار ككـل ـلدى طلـبة جـامعـة األمري حممـد بن فهـد تعزى للمجموعـة )اجملموعـة التجريبـية 
ــابطــة اليت مل يطبق عليهــا الربانمج(، واجلنسبرانمج كورت للتفكري اليت طبق عليهــا   ، واجملموعــة الضـــــــــــــ
ــابية واالحنرافات وإلختب، والتفاعل بينهما.  )ذكور، إانث( ار هذه الفرضـــــية حســـــبت املتوســـــطات احلســـ
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ــتوى اختـاذ القرار ـلدى طلبـة جـامعـة األمري حممـد بن فهـد يف االختبـار البعـدي ككـل تبعـاً  املعيـاريـة ملســــــــــــ
 يوضح هذه القيم. 20ملتغريي الدراسة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول 

ية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على مقياس اختاذ القرار ككل تبعاً  : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار 20اجلدول  
 ملتغيات الدراسة على االختبار البعدي. 

 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة
 

 التجريبية 
 20 32060. 3.3091 ذكور  
 22 70770. 3.7211 اانث 
 42 58952. 3.5249 الكلي 

 
 الضابطة 

 20 22454. 2.0716 ذكور  
 22 24702. 2.0072 اانث 
 42 23596. 2.0379 الكلي 

 
 الكلي 

 40 68360. 2.6903 ذكور  
 44 1.01281 2.8642 اانث 
 84 87100. 2.7814 الكلي 

ــة   20يالحظ من اجلدول  ــتجاابت أفراد عينة الدراسـ ــابية السـ وجود فروق ظاهرية بني املتوســـطات احلسـ
على مقياس اختاذ القرار تبعاً الختالف مســــتوايت متغريات الدراســــة: )اجملموعة، واجلنس(. وللكشــــف 
عن الــداللــة اإلحصـــــــــــــــائيــة هلــذه الفروق، على القيــاس البعــدي، أجري حتليــل التبــاين الثنــائي، كمــا هو 

 .   21جلدولموضح يف ا
: نتائج حتليل التباين الثنائي التفاعلي على مقياس اختاذ القرار ككل الستجاابت أفراد عينة الدراسة وفقاً  21اجلدول  

 للمتغيات. 
 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  وسط املربعات  درجات احلرية  جموع املربعات  مصدر التباين 

 000. 248.137 45.626 1 45.626 اجملموعة
 067. 3.442 633. 1 633. اجلنس 

 013. 6.464 1.189 1 1.189 اجملموعة * اجلنس 
   184. 80 14.710 اخلطأ 

    83 62.967 الكلي  
 

ــطات األداء على مقياس   21يالحظ من اجلدول  اختاذ وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــائية بني متوســــــــــ
ككل تعزى للمجموعة ولصـــاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن مســـتوى القدرة على اختاذ القرار   القرار
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ــافة اىل ذلك  ــابطة، اضـــ ــتوى القدرة على اختاذ القرار لدى أفراد اجملموعة الضـــ لديهم كان أعلى من مســـ
لى اختاذ ( يف مســـــتوى القدرة عα   =0.05أشـــــارت النتائج اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــائية )

ــارت النتــائج إىل وجود فروق ذات داللــة تعزى للتفــاعــل بني اجملموعــة  القرار تعزى للجنس. كمــا أشـــــــــــــ
 .4واجلنس، ولتوضيح أثر التفاعل مثل التفاعل بني اجملموعة واجلنس بيانياً كما يف الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقياس اختاذ القرار. : التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على 4الشكل  
ــتوى القدرة على اختاذ القرار ككل لدى  4يالحظ من الشــــــكل  وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســــ

أفراد عينة الدراســـة الذكور يف اجملموعة الضـــابطة أعلى منه لدى اإلانث وبشـــكل بســـيط، يف حني كان 
ية أعلى من الذكور وبشــــــــــكل  مســــــــــتوى القدرة على اختاذ القرار ككل لدى اإلانث يف اجملموعة التجريب

 واضح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت. 
 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث:  

اختاذ  أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات األداء على مقياس 
ككل تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن مستوى القدرة على اختاذ القرار   القرار

ذلك إىل  لديهم كان أعلى من مستوى القدرة على اختاذ القرار لدى أفراد اجملموعة الضابطة، ويعزى
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الذي طبق على اجملموعة التجريبية حيث يتطلب اختاذ القرار طاقة انفعالية  برانمج كورت للتفكري  فاعلية  
وفكرية كبرية, وابعتبارها عملية منظمة تتطلب وقًتا وجهًدا فكرايا ملحوظًا, وتعتمد على قدرة الطالب  

من البدائل املطروحة لتأيت بعدها مرحلة   أبن ينظر إىل املوقف أو املشكلة نظرة مشولية تتضمن جمموعة
اختاذ القرار, ومجيع هذه املتطلبات والعوامل الختاذ القرار قد استفادت منها اجملموعة التجريبية وكانت  

 سبًبا يف جناحها أكثر من اجملموعة الضابطة سيما أن عملية اختاذ القرار ليست عشوائية.
ة التجريبية على خطوات اختاذ القرار من احلدث املنبه  كما قد تعزى النتيجة إىل تعّرف اجملموع

هلا, مث تعريف املشكلة, يليها حتليل املشكلة, مث حتديد احللول البديلة, مث تقييم البدائل واالختيار, يليها  
التخطيط الطارئ والتنفيذ, وأخريًا التوصل إىل أفضل احللول, وااللتزام هبذه اخلطوات مما قادهم إىل  

لى اختاذ القرار أكثر من اجملموعة الضابطة, كما وقد تعزى األسباب إىل اجلزء األول من برانمج القدرة ع
كورت ابلتحديد والذي ينمي التفكري العلمي والتفكري املنطقي والتفكري الناقد والتفكري اإلبداعي, 

 .حيث يساعدهم الربانمج على اإلحساس ابملشكلة وهي أهم خطوة الختاذ القرار الصحيح
إضافة إىل ذلك أشارت النتائج اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى القدرة    

على اختاذ القرار تعزى للجنس, ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن دمج برانمج كورت مع حمتوى  
التفاعل مع ما يقدم املادة الدراسية يساعد كال اجلنسني على زايدة خرباهتم وبنائهم املعريف وقدرهتم على  

هلم من معلومات حول املشكلة أو املوقف, كما وقد تعزى النتيجة للمرحلة العمرية اليت يتوافق هبا كال  
اجلنسني يف اخلصائص النمائية والعقلية والثقاية, واليت مييل كل من اجلنسني هبا إىل حتمل املسؤولية  

مما ينمي الثقة ابلنفس والدافعية اليت تعد من متطلبات   ومواجهة املشاكل وحلها واختاذ القرار املناسب هلا
 هذه املرحلة العمرية لكالمها.  

كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بني اجملموعة واجلنس،  
طة حيث كان مستوى القدرة على اختاذ القرار ككل لدى أفراد عينة الدراسة الذكور يف اجملموعة الضاب

أعلى منه لدى اإلانث وبشكل بسيط، يف حني كان مستوى القدرة على اختاذ القرار ككل لدى اإلانث  
يف اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشكل واضح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية  

لقرارات مما يزيد استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت, وقد يعزى ذلك لرتدد اإلانث يف اختاذ ا
من اهتمامهم ابخلطوات واملتطلبات الالزمة له, ويزيد من تفاعلهم ومن رغبتهم يف تعلم مهارات جديدة 

 تكون دافًعا لرفع مستوى تفاعلهم مع الربانمج الذي يويف هلم ذلك.
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يف مـا فـاعليـة برانمج كورت للتفكري " : اـلذي ينص على رابعـاً: هبـدف اإلجـاـبة عن الســـــــــــؤال الرابع
حتســــــــــــني مســــــــــــتوى كل بعد من أبعاد مهارات اختاذ القرار لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري 

( بني = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصــائية )وضــع الفرضــية اإلحصــائية اآلتية:    " متحممد بن فهد؟
األداء على كـل جمـال من جمـاالت مقيـاس مهـارات اختـاذ القرار لـدى طلبـة جـامعـة حممـد بن فهـد تعزى 

 .، والتفــاعــل بينهمــا )ذكور، إانث(للمجموعــة )اجملموعــة التجريبيــة، واجملموعــة الضــــــــــــــــابطــة(، واجلنس 
عد من أبعاد مقياس حسـاب املتوسـطات احلسـابية واالحنرافات املعيارية لكل بمت    والختبار هذه الفرضـية

اختـاذ القرار ـلدى طلـبة جـامعـة األمري حممـد بن فهـد يف االختـبار البعـدي ككـل تبعـاً ملتغريي اـلدراســــــــــــــة: 
 يوضح هذه القيم. 22)اجملموعة، واجلنس( واجلدول 

 
اد مقياس اختاذ  : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبع22اجلدول 

 القرار ككل تبعاً ملتغيات الدراسة على االختبار البعدي. 
 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة البعد 
 
 
 

 املرونة والرتكيز 
 

 
 جتريبية 

 20 36493. 3.1056 ذكور 
 22 78153. 3.5606 اانث 
 42 65381. 3.3439 كلي 

 
 ضابطة 

 20 32137. 2.0611 ذكور 
 22 24400. 2.0202 اانث 
 42 28069. 2.0397 كلي 

 
 

 احلس والتقدير 

 
 جتريبية 

 20 44710. 3.4900 ذكور 
 22 73172. 3.7727 اانث 
 42 62233. 3.6381 كلي 

 
 ضابطة 

 20 23530. 2.0800 ذكور 
 22 23837. 2.0591 اانث 
 42 23425. 2.0690 كلي 

 
 
 

 األصالة 
 

 
 جتريبية 

 20 48258. 3.3000 ذكور 
 22 75093. 3.7832 اانث 
 42 67558. 3.5531 كلي 

 
 ضابطة 

 20 34353. 2.0808 ذكور 
 22 36110. 1.9476 اانث 
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 42 35498. 2.0110 كلي 

 
 
 سعة األفق 

 
 جتريبية 

 20 44036. 3.3208 ذكور 
 22 68377. 3.7311 اانث 
 42 61020. 3.5357 كلي 

 
 ضابطة 

 20 21777. 2.0625 ذكور 
 22 23978. 2.0189 اانث 
 42 22784. 2.0397 كلي 

 
وجود فروق ظاهرية بني املتوســطات احلســابية الســتجاابت أفراد عينة الدراســة  22يالحظ من اجلدول 

على كل بعد من أبعاد مقياس اختاذ القرار تبعاً الختالف مســــــــــــتوايت متغريات الدراســــــــــــة: )اجملموعة، 
واجلنس(. وللكشـــــــف عن الداللة اإلحصـــــــائية هلذه الفروق، على القياس البعدي، أجري حتليل التباين 

 .  23ملتعدد، كما هو موضح يف اجلدول الثنائي ا
: نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد الستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب متغيات الدراسة على القياس  23جدول  

 البعدي. 
جمموع   البعد  مصدر التباين 

 املربعات 
درجات  

 احلرية 
متوسط  
 املربعات 

الداللة   قيمة ف 
 اإلحصائية 

 
 3.480اجملموعة، هوتلنج = 

Hotelling's Trace 
 000.االحتمالية = 

 000. 150.777 34.998 1 34.998 املرونة والرتكيز 
احلس  
 والتقدير 

51.109 1 51.109 236.521 .000 

 000. 184.057 48.884 1 48.884 األصالة 
 000. 236.848 46.219 1 46.219 سعة األفق 

 
 066.اجلنس، هوتلنج = 

Hotelling's Trace 
 336.االحتمالية = 

 053. 3.870 898. 1 898. املرونة والرتكيز 
احلس  
 والتقدير 

.359 1 .359 1.662 .201 

 124. 2.416 642. 1 642. األصالة 
 061. 3.609 704. 1 704. سعة األفق 

 
اجملموعة واجلنس، هوتلنج  

=.152 

 021. 5.551 1.288 1 1.288 املرونة والرتكيز 
احلس  
 والتقدير 

.483 1 .483 2.235 .139 
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Hotelling's Trace 
 027.االحتمالية = 

 008. 7.494 1.990 1 1.990 األصالة 
 021. 5.528 1.079 1 1.079 سعة األفق 

 
 اخلطأ 

 232. 80 18.569 املرونة والرتكيز 
احلس  
 والتقدير 

17.287 80 .216 

 266. 80 21.247 األصالة 
 195. 80 15.611 سعة األفق 

 83 56.478 املرونة والرتكيز  الكلي 
احلس  
 والتقدير 

69.829 83 

 83 73.821 األصالة 
 83 64.395 سعة األفق 

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( تعزى للمجموعة على كل بعد α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )  23يتبني من اجلدول 
من أبعــاد مقيــاس إختــاذ القرار ولصــــــــــــــــاحل أفراد اجملموعــة التجريبيــة، أي أن للربانمج أثراً إجيــابيــاً يف رفع 
مســـــــتوى القدرة على اختاذ القرار لدى اجملموعة التجريبية.  اضـــــــافة اىل ذلك أشـــــــارت النتائج اىل عدم  

ود فروق ذات داللـة تعزى للجنس على مجيع أبعـاد مقيـاس اختـاذ القرار، إضـــــــــــــــافـة إىل وجود فروق وج
ــتثنـاء بعـد احلس والتقـدير.  ذات داللـة تعزى للتفـاعـل بني اجملموعـة واجلنس تبعـاً  جلميع األبعـاد إبســــــــــــ

ــيح أثر التفــاعــل على كــل بعــد من ابعــاد مقيــاس القــدرة على اختــاذ القرار  مثــل التفــا عــل بني ولتوضــــــــــــ
 .7والشكل  6والشكل  5اجملموعة واجلنس بيانياً كما يف الشكل 
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 : التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على البعد املرونة والرتكيز. 5الشكل  
وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســــــــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد   5يالحظ من الشــــــــكل  

املرونة والرتكيز لدى أفراد عينة الدراســــــــة الذكور يف اجملموعة الضــــــــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشــــــــكل 
بسيط، يف حني كان مستوى القدرة على اختاذ القرار على بعد املرونة والرتكيز لدى اإلانث يف اجملموعة 

تجريبية أعلى من الذكور وبشــــكل واضــــح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية اســــتفدن أكثر ال
 من الذكور من برانمج كورت.
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 : التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على بعد األصالة. 6الشكل  
ــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد  6يالحظ من الشــــــــكل   وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســــــ

ــيط،  ــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشـــكل بسـ ــة الذكور يف اجملموعة الضـ ــالة لدى أفراد عينة الدراسـ األصـ
جريبية يف حني كان مســـــــــــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد االصـــــــــــالة لدى اإلانث يف اجملموعة الت

أعلى من الذكور وبشكل واضح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور 
 من برانمج كورت.
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: التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على  7 الشكل  
بعد سعة   األفق. 

وجود تفاعل   7يالحظ من الشــــــــكل    
مســــــــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد ســــــــعة األفق لدى أفراد عينة الدراســــــــة ال رتيب، حيث كان 

الذكور يف اجملموعة الضــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشــكل بســيط، يف حني كان مســتوى القدرة على 
اختاذ القرار على بعد ســعة األفق لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشــكل واضــح، 

  أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت.وهذا يبني
 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع: 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمجموعة على كل بعد من أبعاد  أشارت النتائج إىل وجود
مج أثرًا إجيابًيا يف رفع مستوى القدرة مقياس إختاذ القرار ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن للربان

على اختاذ القرار لدى اجملموعة التجريبية, ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل ضرورة تنمية مهارات  
التفكري وفاعليتها يف مجيع األبعاد ككل إذ تسعى مهارات التفكري لدى الطلبة إىل املرونة يف اختاذ 

يت تساعدهم يف التسلسل يف خطوات اختاذ القرار بشكل فاعل, كما أهنا  القرارت والقدرة على الرتكيز ال
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متكن الطلبة من تقدير القرارات السليمة ومتييزها عن غريها, كما وتؤثر مهارات التفكري على األصالة  
ل واليت تُعىن ابلوصول إىل القرارات املثالية والوصول إليها بدقة وسرعة, كما أن ملهارات التفكري دور فاع
 يف توسيع أفق الطالب حنو القرار الذي جيب اختاذه وطبيعة هذا القرار وما يرتتب عليه من نتائج.  

إضافة اىل ذلك أشارت النتائج اىل عدم وجود فروق ذات داللة تعزى للجنس على مجيع أبعاد  
تواجدهم يف  مقياس اختاذ القرار، ومن املمكن أن يعزى ذلك إىل جتانس أفراد عينة الدراسة إضافة إىل

بيئة متشاهبة تقريًبا, كما وقد يعزى إىل طبيعة برانمج كورت الذي يسمح للطالب بتغيري منط تفكريه,  
مما يقوده إىل دور فاعل ومرن ميكنه من التفاعل اإلجيايب مع املواقف لكال اجلنسني, كما قد تفسر 

 لتأثري اإلجيايب للربانمج عليهم.  النتيجة يف ضوء حاجة كل منهم إىل اختاذ القرار مما يلغي فروق ا
إضـــــــــــــــافـة إىل وجود فروق ذات داللـة تعزى للتفـاعـل بني اجملموعـة واجلنس تبعًـا  جلميع األبعـاد   

ــتثنـاء بعـد احلس والتقـدير, وفيمـا يتعلق ابلبعـد األول وهو املرونـة والرتكيز فقـد أظهرت النتـائج أن  إبســــــــــــ
املرونة والرتكيز لدى أفراد عينة الدراســـــــة الذكور يف اجملموعة مســـــــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد 

الضـــــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشـــــكل بســـــيط، يف حني كان مســـــتوى القدرة على اختاذ القرار على 
بعد املرونة والرتكيز لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشـــكل واضـــح، وهذا يبني أن 

 التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت.اإلانث يف اجملموعة 
وقد تفســـــــر هذه النتيجة يف ضـــــــوء ما يتميز به هذا البعد من أبعاد اختاذ القرار من خصـــــــائص 
تظهر نتائج واضـــــــحة نتيجة لتنمية مهارات التفكري, حيث يتقبل الطالب التغيري يف آراءه وحياول تفّهم 

لى عن ما يؤمن به من مبادئ, أي أنه يتمســـــــــــــك مبا يثبت وجهات نظر اآلخرين, ولكن دون أن يتخ
شــــــخصــــــيته ويتقبل ما مل يتعارض معها, كما أن تركيز اإلانث قد يكون ســــــبًبا هلذه النتيجة فقد لوحظ 

 تركيزهن على األهداف واملهام اليت تتطلبها أولوايت العمل.
اختاذ القرار على بعد األصالة أما بعد األصالة  فقد أشارت النتائج إىل أن مستوى القدرة على  

لدى أفراد عينة الدراســـة الذكور يف اجملموعة الضـــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشـــكل بســـيط، يف حني 
كان مســــــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد االصــــــالة لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من 

عة التجريبية اســـــــــتفدن أكثر من الذكور من الذكور وبشـــــــــكل واضـــــــــح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملمو 
برانمج كورت, ومن املمكن أن تعزى هـذه النتيجـة إىل طبيعـة البعـد الـذي قـد يتوافق مع طبيعـة اإلانث 
ــة اهلادئة  ــمن هذا البعد املناقشـ ــتفادهتن يف اجملموعة التجريبية أكثر من الذكور, حيث يتضـ ــر اسـ مما يفسـ
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ــتناد إىل احلجج املنطقية, كما تتضــــــمن اتباع خطوات حمددة الختاذ القرار مما قد يربر النجاح يف   واالســــ
 اختاذ القرارات.

ــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد  أما عن بعد ســـعة األفق فقد أشـــارت النتائج إىل أن مسـ
سعة األفق لدى أفراد عينة الدراسة الذكور يف اجملموعة الضابطة أعلى منه لدى اإلانث بشكل بسيط، 

ني كان مســــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد ســــعة األفق لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية يف ح
أعلى من الذكور وبشكل واضح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور 

فق مع من برانمج كورت, ومن املمكن أن تفســــــــر هذه النتيجة يف ضــــــــوء خصــــــــائص هذا البعد اليت تت
طبيعة تفكري اإلانث وقدرهتن على اإلملام جبميع جوانب املوقف مما قد يســـــاهم يف رفع مســـــتوى القدرة 
على اختاذ القرار, كما أن حسـاسـية اإلانث للمواقف السـابقة وما تركته من أثر قد يكون سـبًبا يف هذه 

 النتيجة حيث تتأثر عملية اختاذ القرارات يف اخلربات السابقة. 
ا بعد احلس والتقدير الذي مل تشــري النتائج إىل وجود فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني خريً أو 

اجملموعة واجلنس تبًعا له, وقد تعزى هذه النتيجة إىل برانمج كورت الذي يعطي للطالب فرصة املشاركة 
ــؤوليته والذي يتطلب اختاذ القرار ابلوقت املناســــــــب وال بد من ــاس  يف اختاذ القرار وحتمل مســــــ اإلحســــــ

ابملشــــــــــــكلة أواًل وال بد من تقدير النتائج ودراســــــــــــة آاثرها وعواقبها ووضــــــــــــع العديد من االحتماالت, 
 ولتشابه ظروف البيئة التعليمية لكال اجلنسني يف ذلك قد ال تظهر الفروقات بينهم.

وى ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتســـــني مســـــت  خامســــاً: هبدف اإلجابة عن الســــؤال اخلامس:
الـفاعلـية اـلذاتـية األكـادميـية ككـل ـلدى الطلـبة )ذكوراً وااناثً( يف جـامـعة األمري حممـد بن فهـد على اختـبار 

( بني = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية )  وضـــــــعت الفرضـــــــية اإلحصـــــــائية اآلتية:  املتابعة؟
متوســــــــــــطات األداء على مقياس فاعلية الذات األكادميية ككل لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد 

، برانمج كورت للتفكري على اختبـــار املتـــابعـــة تعزى للمجموعـــة )اجملموعـــة التجريبيـــة اليت طبق عليهـــا 
وإلختبار تفاعل بينهما.  ، وال)ذكور، إانث( واجملموعة الضـــــــــــابطة اليت مل يطبق عليها الربانمج(، واجلنس

هذه الفرضـية حسـبت املتوسـطات احلسـابية واالحنرافات املعيارية ملسـتوى فاعلية الذات األكادميية لدى 
ــة: )اجملموعـة، واجلنس(  طلـبة جـامـعة األمري حممـد بن فهـد يف اختـبار املـتابـعة ككـل تبـعاً ملتغريي اـلدراســــــــــــ

 يوضح هذه القيم. 24واجلدول 
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ات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على مقياس فاعلية الذات األكادميية  : املتوسط24اجلدول  
 ككل تبعاً ملتغيات الدراسة على اختبار املتابعة. 

 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة
 

 التجريبية 
 20 41344. 3.1500 ذكور  
 22 74976. 3.6406 اانث 
 42 65470. 3.4070 الكلي 

 
 الضابطة 

 20 22222. 2.0605 ذكور  
 22 23454. 2.0645 اانث 
 42 22597. 2.0626 الكلي 

 
 الكلي 

 40 64165. 2.6052 ذكور  
 44 96792. 2.8525 اانث 
 84 83322. 2.7348 الكلي 

 
وجود فروق ظاهرية بني املتوســطات احلســابية الســتجاابت أفراد عينة الدراســة   24يالحظ من اجلدول 

على مقياس فاعلية الذات األكادميية تبعاً الختالف مستوايت متغريات الدراسة: )اجملموعة، واجلنس(. 
وللكشـــــــف عن الداللة اإلحصـــــــائية هلذه الفروق، على قياس املتابعة، أجري حتليل التباين الثنائي، كما 

 .   25 و موضح يف اجلدوله
: نتائج حتليل التباين الثنائي التفاعلي على مقياس فاعلية الذات األكادميية ككل الستجاابت أفراد عينة الدراسة  25اجلدول  

 وفقاً للمتغيات. 
 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  وسط املربعات  درجات احلرية  جموع املربعات  مصدر التباين 

 000. 173.662 37.220 1 37.220 اجملموعة
 017. 5.979 1.281 1 1.281 اجلنس 

 018. 5.786 1.240 1 1.240 اجملموعة * اجلنس 
   214. 80 17.146 اخلطأ 

    83 57.624 الكلي  
 

ــائية بني متوســــــطات األداء على مقياس   25يالحظ من اجلدول  فاعلية وجود فروق ذات داللة إحصــــ
ككل تعزى للمجموعة ولصــــــــــــاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن مســــــــــــتوى الفاعلية   الذات األكادميية

ــتوى الفــاعليــة الــذات األكــادمييــة لــدى أفراد اجملموعــة  الــذات األكــادمييــة لــديهم كــان أعلى من مســــــــــــ
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( يف مســـــــــــتوى الفاعلية الذات  α   =0.05دت فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية )الضـــــــــــابطة، كذلك وج
األكادميية تعزى للجنس ولصـــــاحل اإلانث، أي أن مســـــتوى الفاعلية الذات األكادميية لديهن أعلى من 
مســتوى الفاعلية الذات األكادميية لدى الذكور. إضــافة إىل وجود فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني 

 .8، ولتوضيح أثر التفاعل مثل التفاعل بني اجملموعة واجلنس بيانياً كما يف الشكل اجملموعة واجلنس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على مقياس الفاعلية الذاتية األكادميية )املتابعة(. 8الشكل  
وجود تفاعل رتيب، حيث كان مســــــــتوى الفاعلية الذاتية ككل لدى أفراد عينة  8يالحظ من الشــــــــكل 

ــتوى  ــيط، يف حني كان مســ ــابطة أعلى منه لدى الذكور وبشــــكل بســ ــة االانث يف اجملموعة الضــ الدراســ
ني الفاعلية الذاتية ككل لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشـــــكل واضـــــح، وهذا يب

 أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت. 
  مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال اخلامس:

فاعلية أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات األداء على مقياس 
ككل تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن مستوى الفاعلية الذاتية    الذات األكادميية

موعة الضابطة، ومن األكادميية لديهم كان أعلى من مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية لدى أفراد اجمل
املمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل إحدى خصائص الفاعلية الذاتية األكادميية وهي التطور؛ فهي تتطور  
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عرب مراحل احلياة ووفًقا ملا مير به الطالب من خربات وجتارب ومواقف, فيوظف الطالب هذه اخلربات 
 مستقباًل, وهذا ما أكدته هذه النتيجة يف اختبار املتابعة. 

كما قد تعزى النتيجة إىل شخصية الطالب يف هذه املرحلة العمرية, إذ قد حيرص معظمهم إىل 
إظهار نتائج إجيابية تشري إىل استفادهتم من برانمج كورت, وتسهم يف حصوهلم على نظرة رضا من  

على أسلرب املعلمني واجملتمع احمليط هبم. وقد يكون لطريقة التدريس أثرًا يف هذه النتيجة؛ إذ تعتمد 
اجملموعات مما يتيح الفرصة للتعلم أكثر, ومما يشجع أيًضا على التفاعل والنشاط مما يسهم يف تعّلم فعال 

 يبقى ملدة أطول ويظهر أثره يف اختبار املتابعة. 
كما وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية   

صاحل اإلانث، أي أن مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية لديهن أعلى من مستوى تعزى للجنس ول
الفاعلية الذاتية األكادميية لدى الذكور, وقد تفسر هذه النتيجة وفًقا ملا تتميز به اإلانث من حب  

العمرية   املتابعة واالستمرار يف العمل واإلصرار على متابعة نتائجه, كما أن توجه الذكور يف هذه املرحلة
 قد ينصب اهتمامهم على أولوايت أخرى تشغل تفكريهم وتسيطر على توجهاهتم.

 

كما وأشــارت النتائج إىل أن مســتوى الفاعلية الذاتية ككل لدى أفراد عينة الدراســة اإلانث يف 
اجملموعة الضـــابطة أعلى منه لدى الذكور وبشـــكل بســـيط، يف حني كان مســـتوى الفاعلية الذاتية ككل 

إلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشـكل واضـح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة لدى ا
التجريبية اســــتفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت, ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة ملا قد تتميز 

وك, حيث اإلرتباط به اإلانث من القدرة على إنشاء عالقة وثيقة ما بني مساهتم الشخصية والبيئة والسل 
ــتمرارية النتائج يف اختبار املتابعة, كما أن اإلانث أكثر قدرة على اإلندماج يف  ــمن اســ والعالقة اليت تضــ

 اجملموعة مما يسهم يف االستفادة أكثر من الربانمج وآاثره.



 

223 

 

كورت للتفكري برانمج   فاعليةما "  :  الذي ينص على  ســادســاً: هبدف اإلجابة عن الســؤال الســادس
مســـــــتوى كل بعد من أبعاد الفاعلية الذاتية األكادميية لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة  حتســـــــنييف 

توجد فروق ذات داللة   وضـع الفرضـية اإلحصـائية اآلتية: " مت؟األمري حممد بن فهد على اختبار املتابعة
ياس فاعلية الذات األكادميية لدى ( بني األداء على كل جمال من جماالت مق= 0.05إحصـــــــــائية )

طلبـــة جـــامعـــة حممـــد بن فهـــد على اختبـــار املتـــابعـــة تعزى للمجموعـــة )اجملموعـــة التجريبيـــة، واجملموعـــة 
مت حســــاب املتوســــطات   والختبار هذه الفرضــــية  ، والتفاعل بينهما.)ذكور، إانث(الضــــابطة(، واجلنس 

ــابـية واالحنراـفات املعـيارـية لكـل بـعد من أبـعاد م قـياس ـفاعلـية اـلذات األكـادميـية ـلدى طلـبة جـامعة احلســــــــــــ
ــة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول  يوضـــح  26األمري حممد بن فهد يف اختبار املتابعة تبعاً ملتغريي الدراسـ

 هذه القيم.
مقياس فاعلية  : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد 26اجلدول 

 الذات األكادميية تبعاً ملتغيات الدراسة على اختبار املتابعة. 
 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس اجملموعة البعد
 
 
 

 الطموح واملثابرة
 

 
 جتريبية

 20 44311. 3.2000 ذكور
 22 68785. 3.6818 اانث
 42 62662. 3.4524 كلي

 
 ضابطة

 20 26042. 2.0821 ذكور
 22 27612. 2.0649 اانث
 42 26562. 2.0731 كلي

 
 

 الثقة ابلنفس

 
 جتريبية

 20 53527. 3.2833 ذكور
 22 80664. 3.6313 اانث
 42 70497. 3.4656 كلي

 
 ضابطة

 20 27801. 2.1167 ذكور
 22 25888. 2.1111 اانث
 42 26486. 2.1138 كلي

 
 
 

 التنافس
 

 
 جتريبية

 20 56009. 3.1636 ذكور
 22 87885. 3.6240 اانث
 42 77144. 3.4048 كلي

 
 ضابطة

 20 31753. 2.0091 ذكور
 22 34671. 2.0496 اانث
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 42 32972. 2.0303 كلي

 
 
 
 

 التحفيز

 
 جتريبية

 20 59574. 2.9222 ذكور
 22 79662. 3.6061 اانث
 42 78038. 3.2804 كلي

 
 ضابطة

 20 25516. 2.0333 ذكور
 22 29375. 2.0354 اانث
 42 27271. 2.0344 كلي

 
وجود فروق ظاهرية بني املتوســطات احلســابية الســتجاابت أفراد عينة الدراســة   26يالحظ من اجلدول 

على كل بعد من أبعاد مقياس فاعلية الذات األكادميية تبعاً الختالف مســــــــتوايت متغريات الدراســــــــة: 
ــائية هلذه الفروق، على قياس املتابعة، أجري حتليل  )اجملموعة، واجلنس(. وللكشـــف عن الداللة اإلحصـ

 .  27ن الثنائي املتعدد، كما هو موضح يف اجلدول التباي
 : نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد الستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب متغيات الدراسة على قياس املتابعة. 27جدول  

درجات      البعد  مصدر التباين 
 احلرية 

متوسط  
 املربعات 

الداللة   قيمة ف 
 اإلحصائية 

 
اجملموعة، هوتلنج =  

2.496 
Hotelling's Trace 

 000.االحتمالية = 

 000. 189.293 39.175 1 39.175 الطموح واملثابرة 
 000. 137.612 37.815 1 37.815 الثقة ابلنفس 

 000. 117.229 39.008 1 39.008 التنافس 
 000. 109.654 31.688 1 31.688 التحفيز 

 176.اجلنس، هوتلنج = 
Hotelling's Trace 

 013.االحتمالية = 

 022. 5.464 1.131 1 1.131 الطموح واملثابرة 
 139. 2.235 614. 1 614. الثقة ابلنفس 

 050. 3.948 1.314 1 1.314 التنافس 
 005. 8.526 2.464 1 2.464 التحفيز 

اجملموعة واجلنس، هوتلنج =  
.206 

Hotelling's Trace 
 006.االحتمالية = 

 014. 6.303 1.304 1 1.304 الطموح واملثابرة 
 127. 2.382 655. 1 655. الثقة ابلنفس 

 100. 2.775 923. 1 923. التنافس 
 005. 8.426 2.435 1 2.435 التحفيز 

 207. 80 16.556 الطموح واملثابرة  
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 275. 80 21.984 الثقة ابلنفس  اخلطأ 
 333. 80 26.620 التنافس 
 289. 80 23.119 التحفيز 

 83 58.940 الطموح واملثابرة  الكلي 
 83 61.630 الثقة ابلنفس 

 83 68.529 التنافس 
 83 60.622 التحفيز 

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( تعزى للمجموعة على α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصـــائية )  27يتبني من اجلدول 
ــاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن للربانمج  كل بعد من أبعاد مقياس الفاعلية الذاتية األكادميية ولصــــــ

ــتوى الفـاعليـة الـذاتيـة األكـادمييـة لـدى اجملموعـة التجريبيـة . اختبـار املتـابعـة  على أثراً إجيـابيـاً يف رفع مســــــــــــ
كــذلــك وجــدت فروق ذات داللــة تعزى للجنس على مجيع أبعــاد مقيــاس الفــاعليــة الــذاتيــة األكــادمييــة 
إبســـــــتثناء بعد الثقة ابلنفس وكانت الفروق لصـــــــاحل اإلانث، إضـــــــافة إىل وجود فروق ذات داللة تعزى 

، ومل تكن هنـاك فروق ذات داللـة للتفـاعـل بني اجملموعـة واجلنس تبعـاً لبعـدي الطموح واملثـابرة والتحفيز
ــيح أثر التفـاعـل على   تعزى للتفـاعـل بني اجملموعـة واجلنس تبعـاً لبعـدي الثقـة ابلنفس والتـنافس. ولتوضــــــــــــ
كـل بعـد من ابعـاد مقيـاس الفـاعليـة الـذاتيـة األكـادمييـة على اختبـار املتـابعـة مثـل التفـاعـل بني اجملموعـة 

 .10والشكل  9واجلنس بيانياً كما يف الشكل 
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 : التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على بعد الطموح واملثابرة على اختبار املتابعة. 9الشكل  

وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســــتوى الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد   9يالحظ من الشــــكل  
الطموح واملثابرة لدى أفراد عينة الدراســـــة الذكور يف اجملموعة الضـــــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشـــــكل 
بســـــــــــيط، يف حني كان مســـــــــــتوى الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد الطموح واملثابرة لدى اإلانث يف 

موعة التجريبية أعلى من الذكور وبشــــــــــــــكل واضــــــــــــــح على اختبار املتابعة، وهذا يبني أن اإلانث يف اجمل
 اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت.

 

 
 : التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على بعد التحفيز على اختبار املتابعة. 10الشكل  
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ــتوى الفاعلية الذاتية االكادميية على   10يالحظ من الشـــــــــكل   وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســـــــ
ــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشــــــــــكل  ــة الذكور يف اجملموعة الضــــــــ بعد التحفيز لدى أفراد عينة الدراســــــــ

ــتوى الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد التحفيز لدى اإلانث يف اجمل ــيط، يف حني كان مســـــــ موعة بســـــــ
التجريبية أعلى من الذكور وبشــــــــــــــكل واضــــــــــــــح على اختبار املتابعة، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة 

 التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت.
 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال السادس:  

ن أبعاد أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمجموعة على كل بعد م
مقياس الفاعلية الذاتية األكادميية ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن للربانمج أثرًا إجيابًيا يف رفع  
مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية لدى اجملموعة التجريبية على اختبار املتابعة, ومن املمكن أن تفسر 

حيث يعمل هذا الربانمج على مبدأ تعليم التفكري,إذ هذه النتيجة بناًء على ما يتميز به برانمج كورت؛  
يتم تعليم التفكري كمنهج مستق ميكن استخدامه يف املواقف اليت يتعرض هلا الطالب, وابلتايل ينمي  

 الطالب مهارات التفكري اليت ترفع مستوى كل بعد من أبعاد الفاعلية الذاتية. 
ــارت النتــائج إىل وجود فروق ذات  ا كمــا أشـــــــــــــ داللــة تعزى للتفــاعــل بني اجملموعــة واجلنس تبعــً

ــتوى الفــاعليــة الــذاتيــة االكــادمييــة على بعــد  لبعــدي الطموح واملثــابرة والتحفيز، حيــث أظهرت أن مســــــــــــ
الطموح واملثابرة لدى أفراد عينة الدراســـــة الذكور يف اجملموعة الضـــــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشـــــكل 

الذاتية االكادميية على بعد الطموح واملثابرة لدى اإلانث يف  بســـــــــــيط، يف حني كان مســـــــــــتوى الفاعلية
اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشــــــــــــــكل واضــــــــــــــح على اختبار املتابعة، وهذا يبني أن اإلانث يف 

 اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت.
ــر هـذه النتيجـة بـناًء على الرتابط بني جزء الرب  انمج األول ومـا يتميز ـبه بعـد الطموح وـقد تفســــــــــــ

واملثابرة, إذ يشــــــــمل هذا اجلزء توســــــــعة جمال اإلدراك الذي يتعلم به الطالب النظرة الشــــــــمولية للموقف 
وتتوســـــــع مداركه املســـــــتقبلية, ويكتســـــــب التفكري كمهارة تتم وفًقا خلطوات خمطط هلا ومتتاز ابلوضـــــــوح 

ضــــــع من أهداف قد تكون ضــــــمن اهتمامات للحصــــــول على نتائج مســــــتقبلية صــــــحيحة ضــــــمن ما و 
اإلانث أكثر من الذكور, وهذا ما يتناوله بعد الطموح واملثابرة ليضـــــــــــــمن فاعلية ذاتية مســـــــــــــتمرة تظهر 

 نتائجها واضحة يف اختبار املتابعة.
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كما وأشـــــــارت النتائج إىل أن مســـــــتوى الفاعلية الذاتية االكادميية على بعد التحفيز لدى أفراد 
الدراسـة الذكور يف اجملموعة الضـابطة أعلى منه لدى اإلانث بـشكل بسـيط، يف حني كان مـستوى عينة  

الفـــاعليـــة الـــذاتيـــة االكـــادمييـــة على بعـــد التحفيز لـــدى اإلانث يف اجملموعـــة التجريبيـــة أعلى من الـــذكور 
ــتفدن  أكثر من وبشــــــــكل واضــــــــح على اختبار املتابعة، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية اســــــ

 الذكور من برانمج كورت.
ــوء االرتباط الوثيق بني اإلبداع والعمل كجزئني من  ومن املمكن تفســـــــــــــري هذه النتيجة يف ضـــــــــــ
برانمج كورت وخصــــــــــــــائص بعد التحفيز؛ حيث يعترب اإلبداع جزء طبيعي من عملية التفكري ضــــــــــــــمن 

من خالله إىل حتقيق أهدافه,  الربانمج مما يثري حافز التفكري والوصــول إىل شــيء جديد يســعى الطالب
ــرار على حتقيق األهداف, كما أن العمل  ــم به اإلانث من االهتمام والرغبة يف التميز واإلصـ وملا قد تتسـ
الذي يبدأ ابختيار اهلدف وينتهي بتشـــــــــكيل اخلطة لتنفيذ احلل ومير ابلعديد من املراحل أثناء ذلك قد 

ليت تضـمن اسـتمراية اإلجناز, وملا قد تتفوق به اإلانث على يتطلب بعد التحفيز الذي يعد مبثابة القوة ا
 الذكور من االلتزام بلعمل واحلضورفقد يكون سبًبا يف ظهور النتيجة لصاحلهن يف اختبار املتابعة.

ومل تكن هنـاك فروق ذات دالـلة تعزى للتفـاعـل بني اجملموعـة واجلنس تبعًـا لبعـدي الثقـة ابلنفس 
رتباط خصائص البعدين خبصائص املرحلة العمرية للعينة ولكل من الذكور والتنافس, وقد يعزى ذلك ال

واإلانث, حيث يتميز بعد الثقة ابلنفس ابالسـتمرارية نتيجة حيث يعمل الربانمج على اكتسـاب الطلبة 
ا لتحقيق   ــعيــً مهــارات تفكري تقودهم للنجــاح وابلتــايل ارتفــاع الثقــة ابلنفس وزايدة التنــافس بينهم ســــــــــــ

ا على احملافظة على ما امتلك من املهارات وما األهداف,  مما يضــــــــــمن متابعة الطالب يف ذلك حرصــــــــــً
 انعكس عليه من نتائج إجيابية سواًء كان الطالب ذكرًا أم أنثى.

ما فاعلية برانمج كورت للتفكري يف حتســــــني مســــــتوى   ســـــابعاً: هبدف اإلجابة عن الســـــؤال الســـــابع:
)ذكورًا وااناثً( يف جــامعــة األمري حممــد بن فهــد على اختبــار  مهــارات اختــاذ القرار ككــل لــدى الطلبــة

( بني = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية )  وضـــــــعت الفرضـــــــية اإلحصـــــــائية اآلتية:املتابعة؟  
متوســـــــطات األداء على مقياس مهارات اختاذ القرار ككل لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد على 

، واجملموعـة برانمج كورت للتفكري )اجملموعـة التجريبيـة اليت طبق عليهـا  اختبـار املتـابعـة تعزى للمجموعـة
وإلختبــار هــذه ، والتفــاعــل بينهمــا. )ذكور، إانث( الضــــــــــــــــابطــة اليت مل يطبق عليهــا الربانمج(، واجلنس

الفرضية حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى اختاذ القرار لدى طلبة جامعة األمري 



 

229 

 

يوضــــح   28حممد بن فهد يف اختبار املتابعة ككل تبعاً ملتغريي الدراســــة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول 
 هذه القيم.

ملعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على مقياس اختاذ القرار ككل تبعاً  : املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا28اجلدول  
 ملتغيات الدراسة على اختبار املتابعة. 

 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة
 

 التجريبية 
 20 42976. 3.1841 ذكور  
 22 81105. 3.5548 اانث 
 42 67647. 3.3782 الكلي 

 
 الضابطة 

 20 20977. 2.1216 ذكور  
 22 24217. 2.0517 اانث 
 42 22733. 2.0850 الكلي 

 
 الكلي 

 40 63315. 2.6528 ذكور  
 44 96325. 2.8032 اانث 
 84 82144. 2.7316 الكلي 

وجود فروق ظاهرية بني املتوســطات احلســابية الســتجاابت أفراد عينة الدراســة   28يالحظ من اجلدول 
على مقياس اختاذ القرار تبعاً الختالف مســــتوايت متغريات الدراســــة: )اجملموعة، واجلنس(. وللكشــــف 
عن الداللة اإلحصــــائية هلذه الفروق، على قياس املتابعة، أجري حتليل التباين الثنائي، كما هو موضــــح 

 . 29جلدوليف ا
 
   

: نتائج حتليل التباين الثنائي التفاعلي على مقياس اختاذ القرار ككل الستجاابت أفراد عينة الدراسة وفقاً  29اجلدول  
 للمتغيات. 

 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  وسط املربعات  درجات احلرية  جموع املربعات  مصدر التباين 
 000. 142.250 34.479 1 34.479 اجملموعة
 166. 1.954 474. 1 474. اجلنس 

 044. 4.195 1.017 1 1.017 اجملموعة * اجلنس 
   242. 80 19.391 اخلطأ 

    83 56.006 الكلي  
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وجود فروق ذات داللة إحصــــائية بني متوســــطات األداء على مقياس   29يالحظ من اجلدول 
ككل على اختبار املتابعة تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن مستوى   اختاذ القرار

ــتوى القـدرة على اختـاذ القرار لـدى أفراد اجملموعـة  القـدرة على اختـاذ القرار لـديهم كـان أعلى من مســــــــــــ
ــائية ) ــافة اىل ذلك أشـــارت النتائج اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصـ ــابطة، اضـ ( α   =0.05الضـ

يف مســــــــــتوى القدرة على اختاذ القرار تعزى للجنس. كما أشــــــــــارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة 
ــيح أثر التفـاعـل مـثل التفـاعـل بني اجملموعـة واجلنس بـيانـياً  تعزى للتفـاعـل بني اجملموعـة واجلنس، ولتوضــــــــــــ

 .11كما يف الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على مقياس اختاذ القرار على اختبار املتابعة. : التمثيل البيان  11الشكل  
وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســتوى القدرة على اختاذ القرار ككل لدى   11يالحظ من الشــكل 

أفراد عينة الدراســـة الذكور يف اجملموعة الضـــابطة أعلى منه لدى اإلانث وبشـــكل بســـيط، يف حني كان 
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مســــــــــتوى القدرة على اختاذ القرار ككل لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشــــــــــكل  
 بني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت. واضح، وهذا ي

   مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال السابع:
اختاذ  أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات األداء على مقياس 

جملموعة التجريبية، أي أن مستوى القدرة ككل على اختبار املتابعة تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد ا  القرار
على اختاذ القرار لديهم كان أعلى من مستوى القدرة على اختاذ القرار لدى أفراد اجملموعة الضابطة،  
ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل ما قد حققه الربانمج من نتائج على اجملموعة التجريبية حبيث  

هم أثناء اختاذ القرار, مما ساعدهم على رفع مستوى هذه  متكنت من ختطي الصعوابت اليت واجهت
 املهارات واحملافظة عليها يف اختبار املتابعة. 

إضافة اىل ذلك أشارت النتائج اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى القدرة 
كورًا وإاناث من  على اختاذ القرار تعزى للجنس, وقد تعزى هذه النتيجة للتجانس ما بني أفراد العينة ذ 

حيث اخلصائص النمائية والفكرية والثقافية, كما قد تعزى لطريقة التدريس وفًقا لربانمج كورت اليت هتتم  
بتقديك املالحظات املستمرة وتقدمي حمتوى يتضمن مشاكل متنوعة ومواقف تستدعي التفكري لكال 

 ا بني الذكور واإلانث.اجلنسني, مما أظهر أثرًا يف اختبار املتابعة دون أن جيد فرقً 
كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني اجملموعة واجلنس، حيث  
كان مستوى القدرة على اختاذ القرار ككل لدى أفراد عينة الدراسة الذكور يف اجملموعة الضابطة أعلى 

القرار ككل لدى اإلانث يف  منه لدى اإلانث وبشكل بسيط، يف حني كان مستوى القدرة على اختاذ 
اجملموعة التجريبية أعلى من الذكور وبشكل واضح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية استفدن  
أكثر من الذكور من برانمج كورت, وقد تعزى هذه النتيجة لقدرة اإلانث على التكيف السريع مع  

 ا السابقة.التغريات واليت متكنها من اختاذ قرارات وفًقا خلرباهت

لتفكري يف لكورت برانمج   ـفاعلـيةمـا " : اـلذي ينص على اثمـناً: هبـدف اإلجـاـبة عن الســـــــــــؤال الـثامن
مســــــــــــتوى كل بعد من أبعاد مهارات اختاذ القرار لدى الطلبة )ذكوراً وااناثً( يف جامعة األمري  حتســــــــــــني

ــائية اآلتية:" مت؟حممد بن فهد على اختبار املتابعة ــية اإلحصـــــــــ توجد فروق ذات داللة    وضـــــــــــع الفرضـــــــــ
ــائية ) ( بني األداء على كل جمال من جماالت مقياس مهارات اختاذ القرار لدى طلبة = 0.05إحصــ

ــابطة(،  جامعة حممد بن فهد على اختبار املتابعة تعزى للمجموعة )اجملموعة التجريبية، واجملموعة الضـــــــــ
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ــية، والتفاعل بينهما.)ذكور، إانث(واجلنس  ــابية مت    " والختبار هذه الفرضـــ ــاب املتوســـــطات احلســـ حســـ
رافـات املعـيارـية لكـل بعـد من أبعـاد مقـياس اختـاذ القرار ـلدى طلـبة جـامعـة األمري حممـد بن فهـد يف واالحن

 يوضح هذه القيم. 30اختبار املتابعة ككل تبعاً ملتغريي الدراسة: )اجملموعة، واجلنس( واجلدول 
 

الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس اختاذ  : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة 30اجلدول 
 القرار ككل تبعاً ملتغيات الدراسة على اختبار املتابعة. 

 العدد  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  اجلنس  اجملموعة البعد 
 
 
 

 املرونة والرتكيز 
 

 
 جتريبية 

 20 39589. 3.0222 ذكور 
 22 81645. 3.4192 اانث 
 42 67403. 3.2302 كلي 

 
 ضابطة 

 20 32564. 2.0889 ذكور 
 22 23852. 2.0758 اانث 
 42 27987. 2.0820 كلي 

 
 

 احلس والتقدير 

 
 جتريبية 

 20 54057. 3.3200 ذكور 
 22 80573. 3.6409 اانث 
 42 70303. 3.4881 كلي 

 
 ضابطة 

 20 21588. 2.1350 ذكور 
 22 22176. 2.1182 اانث 
 42 21647. 2.1262 كلي 

 
 
 

 األصالة 
 
 

 

 
 جتريبية 

 20 55441. 3.1577 ذكور 
 22 85361. 3.6154 اانث 
 42 75444. 3.3974 كلي 

 
 ضابطة 

 20 33062. 2.1154 ذكور 
 22 37657. 1.9860 اانث 
 42 35716. 2.0476 كلي 

 
 
 سعة األفق 

 
 جتريبية 

 20 51885. 3.2208 ذكور 
 22 85253. 3.5189 اانث 
 42 72092. 3.3770 كلي 

 
 ضابطة 

 20 17955. 2.1417 ذكور 
 22 23239. 2.0492 اانث 
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 42 21162. 2.0933 كلي 
 

وجود فروق ظاهرية بني املتوســـطات احلســـابية الســـتجاابت أفراد عينة  30يالحظ من اجلدول 
ــة:  ــتوايت متغريات الدراســــــــــ ــة على كل بعد من أبعاد مقياس اختاذ القرار تبعاً الختالف مســــــــــ الدراســــــــــ
ــائية هلذه الفروق، على قياس املتابعة، أجري حتليل  )اجملموعة، واجلنس(. وللكشـــف عن الداللة اإلحصـ

 .  31ملتعدد، كما هو موضح يف اجلدول التباين الثنائي ا
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: نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد الستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب متغيات الدراسة على القياس  31جدول  
 املتابعة. 

جمموع   البعد  مصدر التباين 
 املربعات 

درجات  
 احلرية 

متوسط  
 املربعات 

الداللة   قيمة ف 
 اإلحصائية 

 
 1.923اجملموعة، هوتلنج = 

Hotelling's Trace 
 000.االحتمالية = 

 000. 107.611 27.153 1 27.153 املرونة والرتكيز 
احلس  
 والتقدير 

38.405 1 38.405 145.586 .000 

 000. 114.179 37.389 1 37.389 األصالة 
 000. 123.050 34.030 1 34.030 سعة األفق 

 
 049.اجلنس، هوتلنج = 

Hotelling's Trace 
 440.االحتمالية = 

 084. 3.059 772. 1 772. املرونة والرتكيز 
احلس  
 والتقدير 

.484 1 .484 1.836 .179 

 193. 1.724 565. 1 565. األصالة 
 373. 801. 222. 1 222. سعة األفق 

 
اجملموعة واجلنس، هوتلنج  

=.108 
Hotelling's Trace 

 091.االحتمالية = 

 065. 3.491 881. 1 881. املرونة والرتكيز 
احلس  
 والتقدير 

.597 1 .597 2.265 .136 

 021. 5.513 1.805 1 1.805 األصالة 
 093. 2.889 799. 1 799. سعة األفق 

 
 اخلطأ 

 252. 80 20.186 املرونة والرتكيز 
احلس  
 والتقدير 

21.103 80 .264 

 327. 80 26.197 األصالة 
 277. 80 22.125 سعة األفق 

 83 49.521 املرونة والرتكيز  الكلي 
احلس  
 والتقدير 

61.136 83 

 83 66.829 األصالة 
 83 57.752 سعة األفق 

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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( تعزى للمجموعة على α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصـــائية )  31يتبني من اجلدول 
كل بعد من أبعاد مقياس إختاذ القرار ولصـــــــــــاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن للربانمج أثراً إجيابياً يف 
ــافة اىل ذلك  ــتوى القدرة على اختاذ القرار لدى اجملموعة التجريبية على اختبار املتابعة. اضـــــــــــ رفع مســـــــــــ

النتـائج اىل عـدم وجود فروق ذات داللـة تعزى للجنس على مجيع أبعـاد مقيـاس اختـاذ القرار  أشـــــــــــــــارت 
داللة تعزى للتفاعل بني اجملموعة واجلنس تبعاً  على اختبار املتابعة، إضـــــــــافة إىل عدم وجود فروق ذات 

ــالة  مثل ا ــيح أثر التفاعل على بعد األصـــــــ ــالة. ولتوضـــــــ ــتثناء بعد األصـــــــ لتفاعل بني جلميع األبعاد إبســـــــ
ــة واجلــــنــــس  .12بيانياً كما يف الشكل  اجملــــمــــوعـــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : التمثيل البيان للتفاعل بني اجملموعة واجلنس على بعد األصالة. 12الشكل  
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وجود تفاعل ال رتيب، حيث كان مســـتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد   12يالحظ من الشـــكل  
ــيط،  ــابطة أعلى منه لدى اإلانث بشـــكل بسـ ــة الذكور يف اجملموعة الضـ ــالة لدى أفراد عينة الدراسـ األصـ
يف حني كان مســـــــــــتوى القدرة على اختاذ القرار على بعد االصـــــــــــالة لدى اإلانث يف اجملموعة التجريبية 

ذكور على اختبار املتابعة وبشــــــــــــــكل واضــــــــــــــح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية أعلى من ال
 استفدن أكثر من الذكور من برانمج كورت.

  مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثامن:
وجود فروق ذات داللة إحصـائية  تعزى للمجموعة على كل بعد من أبعاد أشـارت النتائج إىل 

ــتوى القدرة مقياس إختاذ القرا ــاحل أفراد اجملموعة التجريبية، أي أن للربانمج أثرًا إجيابًيا يف رفع مســ ر ولصــ
على اختـاذ القرار لـدى اجملموعـة التجريبيـة على اختبـار املتـابعـة, ومن املمكن أن تعزى هـذه النتيجـة إىل 

أثرًا على هـــذه  ارتبـــاط مهـــارات التفكري بكـــل بعـــد من أبعـــاد اختـــاذ القرار, حبيـــث ترتك هـــذه املهـــارات 
 األبعاد وتستمر ابلظهور على سلوك الطلبة يف اختبار املتابعة.

 
إضــــــــــــافة اىل ذلك أشــــــــــــارت النتائج اىل عدم وجود فروق ذات داللة تعزى للجنس على مجيع 
أبعــاد مقيــاس اختــاذ القرار على اختبــار املتــابعــة، ومن املمكن أن تعزى هــذه النتيجــة إىل طبيعــة األبعــاد 

ب مع املرحلة العمرية اليت تنتمي إليها عينة الدراســـة لكال اجلنســـني الذكور منهم واإلانث, حبيث تتناســـ 
كما وقد تفســـــــر يف ضـــــــوء حاجة كال اجلنســـــــني الختاذ القرار ورغبتهم يف االســـــــتفادة مما اكتســـــــبوا من 

 املهارات.
ا  جلميع إضــــــــــــــــافــة إىل عــدم وجود فروق ذات داللــة تعزى للتفــاعــل بني اجملموعــة واجلنس  تبعــً

األبعاد إبستثناء بعد األصالة, حيث كان مستوى القدرة على اختاذ القرار على بعد األصالة لدى أفراد 
عينة الدراسـة الذكور يف اجملموعة الضـابطة أعلى منه لدى اإلانث بـشكل بسـيط، يف حني كان مـستوى 

ة التجريبـية أعلى من اـلذكور على القـدرة على اختـاذ القرار على بعـد االصــــــــــــــاـلة ـلدى اإلانث يف اجملموعـ 
اختبار املتابعة وبشـــــكل واضـــــح، وهذا يبني أن اإلانث يف اجملموعة التجريبية اســـــتفدن أكثر من الذكور 

 من برانمج كورت.
وقد تفســر هذه النتيجة بناًء على خصــائص بعد األصــالة اليت قد تتوافق مع خصــائص اإلانث 
أكثر, حيــث يتضــــــــــــــمن التــأين ابختــاذ القرارات, وااللتزام ابللوائح والقوانني, وحمــاولــة إجيــاد حلول من 
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مما قد  البدائل املطروحة وغريها من اخلصــــــــائص اليت قد تتناســــــــب مع طبيعة اإلانث يف اختاذ القرارات,
 .الذكوريكون سبًبا يف استمرارية استفادة اإلانث من مهارات التفكري على هذا البعد أكثر من 

واليت  .(  ,Babatunde and Osakinleاَبابتوندي وأوساكينل )وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
الطالِب املهيِن يف القياس  وَكشَفت النتائج أَن الفنيات يف كال النوعني كانت فّعالة يف حتسنِي نضِج  

َكشفْت واليت  ( Santos and Oguan) (1) سانتوس وأوجوانوتتفق كذلك مع نتائج دراسة  البعدي.
 عن وجود فروق دالّة يف مستوايت الرتدِد املهين للمشاركني يف القياِس البعدي.  هانَتاِئجُ 

يف القياس البعدي وجود     هانتائجواليت أشارت    (Friberg)   (2) فرايربغوتتفق كذلك مع نتائج دراسة  
ظيم تطور دال  لدى الطلبة من اجلنسني حنو االستقاللية واملرونة األعلى واألقوى. لكن مل يظهر التن

الذايت أي تغيري. وَدعمْت النتائُج كفاءُة الربانمَج يف َتغيري خصائص الطلبة والتقليل من أتثريها يف  
 القياس البعدي مقارنة ابلقبلي.
إىل وجود فروق يف أداء اجملموعتني   ها أشارت نتائجواليت  (3) النوافلةوتتفق كذلك مع نتائج دراسة 

وح املهين، واختاذ القرار املهين البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.  التجريبية والضابطة على اختبار الطم
ووجود فروق للتفاعل ما بني اجلنس والربانمج اإلرشادي اجلمعي على مقياس الطموح املهين وعلى 

 مقياس اختاذ القرار املهين يف البعد التقليدي والنوعي واالخنراط ولصاحل الذكور.
 

يف االختبار البعدي  لوجود   هاأشـــــارت نتائج واليت  (4)النوايســـــةوتتفق كذلك مع نتائج دراســـــة  
فروق دالة إحصــــــائياً على مقياس النضــــــج املهين بني اجملموعتني لصــــــاحل جمموعة برانمج اإلرشــــــاد املهين 

 .املستند إلستخدام احلاسوبِ 
 
 

 
(1 )Santos, Assessing the effectiveness of the developed rational emotive behavior therapy manual on career 

indecision. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 2 (3), 416423.  

(2) Friberg, An educational–vocational intervention: Through a work–life orientation program in Finnish 

comprehensive schools). SAGE Open, JulySeptember 2013, 1–12). DOI: 10).1177/2158244013497720). 

ــاد مجعي قـائم على نظرـية هوالـند يف النوافلـة،   (3) مهـارات اختـاذ القرار  تعزيز الطموحـات املهنيـة وتنميـةفـاعليـة برانمج إرشـــــــــ
 (.146ص )د. ط، رسالة دكتوراه(، املهين لدى ط )لبه الصف العاشر يف األردن، 

ة،    (4) ــَ " فاعلية برانمج إرشـــاد مهين حموســـب على النضـــج املهين لدى ط )البات الصـــف العاشـــر األســـاســـي يف املزار النوايسـ
 .(117(، ص ) 11)، العدد 3، اجمللد الرتبوية الدولَية املتخصصةاجمللة  اجلنويب"
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 أواًل: ملخص البحث:
هارات التفكري يف فاعلية الذات أثر برانمج كورت ملهدف البحث احلايل إىل الكشف عن  

 األكادميية واختاذ القرار لدى طلبة جامعة األمري حممد بن فهد يف اململكة العربية السعودية. 
 مهيته مما يلي:  وقد استمد البحث أ

أول دراسة على مستوى اململكة العربية   -على حّد علم الباحث-يعد هذا البحث  -1
وتدرس أثره على فاعلية الذات األكادميية للطلبة برانمج كورت للتفكري السعودية, تتناول 

 وأثره على قدرهتم على اختاذ القرارات.
 تمعات. يتناول تنمية مهارات التفكري اليت أصبحت مؤخرًا اهتماًما ملعظم اجمل  -2
واالستفادة منها  يساعد املختصني يف استخدام الربانمج لتنمية مهارات التفكري لدى الطلبة   -3

 يف حياهتم اليومية. 
 يسهم يف تنمية روح التعاون اجلماعي بني الطلبة واملبين على االحرتام املتبادل. -4
 يقّدم منوذًجا عملياا لكيفية تطبيق برانمج واالستفادة منه.  -5
  إرشادايا ميكن اإلفادة منه يف دراسات مشاهبة. يقّدم دلياًل  -6

 وقد حاول البحث التحّقق من صحة الفرضّيات التالية:  
( بني متوســـــــــطات األداء على مقياس فاعلية = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــائية ) -1

الــذات األكــادمييــة ككــل لــدى طلبــة جــامعــة األمري حممــد بن فهــد تعزى للمجموعــة )اجملموعــة 
، واجملموعــة الضــــــــــــــــابطــة اليت مل يطبق عليهــا برانمج كورت للتفكري التجريبيــة اليت طبق عليهــا 

 ، والتفاعل بينهما.)ذكور، إانث( الربانمج(، واجلنس
( بني األداء على كل جمال من جماالت مقياس = 0.05روق ذات داللة إحصــائية )توجد ف -2

فاعلية الذات األكادميية لدى طلبة جامعة حممد بن فهد تعزى للمجموعة )اجملموعة التجريبية، 
 واجملموعة الضابطة(، واجلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما. 

ــائية ) -3  متوســـــطات األداء على مقياس مهارات ( بني= 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــ
اختـاذ القرار ككـل ـلدى طلـبة جـامعـة األمري حممـد بن فهـد تعزى للمجموعـة )اجملموعـة التجريبـية 

، واجملموعــة الضـــــــــــــــابطــة اليت مل يطبق عليهــا الربانمج(، برانمج كورت للتفكري اليت طبق عليهــا 
 واجلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما.
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( بني األداء على كل جمال من جماالت مقياس = 0.05داللة إحصــائية )توجد فروق ذات  -4
مهــارات اختــاذ القرار لــدى طلبــة جــامعــة حممــد بن فهــد تعزى للمجموعــة )اجملموعــة التجريبيــة، 

 واجملموعة الضابطة(، واجلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما.
داء على مقياس فاعلية ( بني متوســـــــــطات األ= 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــائية ) -5

الــذات األكــادمييــة ككــل لــدى طلبــة جــامعــة األمري حممــد بن فهــد على اختبــار املتــابعــة تعزى 
، واجملموعة الضـابطة اليت برانمج كورت للتفكري للمجموعة )اجملموعة التجريبية اليت طبق عليها  

 مل يطبق عليها الربانمج(، واجلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما. 
( بني األداء على كل جمال من جماالت مقياس = 0.05جد فروق ذات داللة إحصــائية )تو  -6

فاعلـية الذات األكادميـية لدى طلـبة جامـعة حممـد بن فهـد على اختـبار املـتابـعة تعزى للمجموعة  
 )اجملموعة التجريبية، واجملموعة الضابطة(، واجلنس )ذكور، إانث(، والتفاعل بينهما.

ــائية )توجد فروق ذات دال -7 ( بني متوســـــطات األداء على مقياس مهارات = 0.05لة إحصـــ
اختـاذ القرار ككـل ـلدى طلـبة جـامعـة األمري حممـد بن فهـد على اختـبار املـتابعـة تعزى للمجموعـة  

ــابطـة اليت مل يطبق برانمج كورت للتفكري )اجملموعـة التجريبـية اليت طبق عليهـا  ، واجملموعـة الضــــــــــــ
 كور، إانث(، والتفاعل بينهما.عليها الربانمج(، واجلنس )ذ 

( بني األداء على كـل جمـال من جمـاالت  = 0.05ال توجـد فروق ذات داللـة إحصـــــــــــــــائيـة ) -8
مقيـــاس مهـــارات اختـــاذ القرار لـــدى طلبـــة جـــامعـــة حممـــد بن فهـــد على اختبـــار املتـــابعـــة تعزى 

ــابطــة(، واجلنس )ذكور، إانث(، والت فــاعــل للمجموعــة )اجملموعــة التجريبيــة، واجملموعــة الضــــــــــــــ
 بينهما.

 ف البحث:ولتحقيق هد
مت تصميم الدروس وفًقا لربانمج كورت لتمنية مهارات التفكري, ومالحظة ما يتخذه الطلبة من قرارات, 

 ومالحظة أتثريه على الفاعلية الذاتية األكادميية لديهم. 
ــة األمري حممـــد بن فهـــد من مجيع وقـــد تكّون جمتمع البحـــث ــامعـ ــة جـ ــة  طلبـ ــة العربيـ يف اململكـ

ــل الدراســـــــي الثاين للعام ) ، والبالغ م(2015/2016ه( املوافق )1436/1437الســـــــعودية يف الفصـــــ
( من  40( طـالبـاً وطـالبـة )84من ) أمـا عينـة البحـث فقـد بلغ عـددهـا طـالبـًا وطـالبـًة. (4911عـددهم )
ــة ( من اإلانث، وقد 44الذكور، و) ــابطة وفق متغري الدراســ ــوائياً إىل جمموعتني جتريبية وضــ ــموا عشــ قســ
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ــوائية الكاملة ) ــتخدمت العشـ ــة من  Randomizationاجلنس، حبيث اسـ (؛ وتكونت عينة الدراسـ
أربع جمموعات؛ جمموعتني جتريبيتني للذكور واالانث، وجمموعتني ضــــــابطتني للذكور واالانث، حيث مت 

ــوائـية، اجملموعتني التجريبيتني طبق عليهمـا برانمج كورت توزيع املـعاجلـة على اجملموعـا ت ابلطريـقة العشــــــــــــ
ــعـة جمـال اإلدراك، والتنظيم، والعمـل(، أمـا اجملموعتني الضـــــــــــــــابطتني فلم يتلقـيا أي معـاجلـة وبقي  )توســــــــــــ

 التعامل معهن وفق الطريقة االعتيادية.
، وحتديد املتغرّيات غري التجريبّية  التجربةبط متغرّيات ض – قدر اإلمكان  –وقد حاول الباحث      

 )الضابطة( ، وتاليف أتثريها على املتغرّيات التابعة ، ومن هذه املتغرّيات :

، واخلربات املدرسّية ، وخربة املعّلم واملستوى االجتماعي واالقتصادي  ،العمر الزمين لتالميذ اجملموعتني
م ، وأدوات التقومي ، وكثافة أعداد التالميذ يف حجرة الدراسة  التدريسّية ، وتقييم األداء الوظيفي للمعلّ 

 . ات للمجموع
 وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

 . (way ANOVA -2أسلوب حتليل التباين الثنائي ) -1
 (. way MANOVA -2أسلوب حتليل التباين الثنائي املتعدد ) -2

 التالية: وقد َخُلص البحث إل النتائج 
 فاعلية الذات األكادمييةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات األداء على مقياس   -1

 .ككل تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية
تعزى للمجموعة على كل بعد من أبعاد مقياس الفاعلية  وجود فروق ذات داللة إحصائية -2

   . اجملموعة التجريبيةالذاتية األكادميية ولصاحل أفراد 
ككل تعزى   اختاذ القراربني متوسطات األداء على مقياس    وجود فروق ذات داللة إحصائية -3

 . للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية
تعزى للمجموعة على كل بعد من أبعاد مقياس إختاذ   وجود فروق ذات داللة إحصائية  -4

 . القرار ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية
 فاعلية الذات األكادمييةبني متوسطات األداء على مقياس    وجود فروق ذات داللة إحصائية -5

 . ككل تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية
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تعزى للمجموعة على كل بعد من أبعاد مقياس الفاعلية  وجود فروق ذات داللة إحصائية -6
 . بيةالذاتية األكادميية ولصاحل أفراد اجملموعة التجري

ككل على   اختاذ القراربني متوسطات األداء على مقياس    وجود فروق ذات داللة إحصائية -7
 .  اختبار املتابعة تعزى للمجموعة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية

تعزى للمجموعة على كل بعد من أبعاد مقياس إختاذ   وجود فروق ذات داللة إحصائية  -8
 . اجملموعة التجريبيةالقرار ولصاحل أفراد 

 اثنيًّا: التوصيات: 
 من خالل ما توّصل إليه البحث من نتائج ميكن التوصية مبا يلي : 

 املعلمني ابستخدام طرق جديدة لتنمية مهارات التفكري.االهتمام من قبل   -1
 على كيفية تطبيق برامج كورت لنمية مهارات التفكري واالستفادة منه يف رفع  عّلمنياملتدريب   -2

 مستوى الفاعلية الذاتية األكادميية لدى الطلبة, ولرفع قدرهتم يف اختاذ القرارات.

مقياسي الفاعلية الذاتية واختاذ القرار يف قياس مستوى فاعلية الطلبة ومستوى اختاذ استخدام  -3
 القرار لديهم.

 لى التنويع يف أساليب التدريس وتنمية املهارات لدى الطلبة.ع عّلمنياملتشجيع  -4

برامج جديدة تفتح اجملال أمامهم الكتشاف   على استخدام  طلبةحة الفرص الكافية لتشجيع الإات -5
 ما ميتلكون من مهارات وتنميتها. 

يف   هارات التفكري لديهمعلى استثمار م لطلبةهتيئة مصادر التعّلم املختلفة هبدف مساعدة ا  -6
 ها. واالستفادة من اهتم واستخدام خياالهتم اخلالّقةقدر  وتقوية

 

 اثلثًا : املقرتحات :
 من خالل ما توّصل إليه البحث من نتائج يقرتح الباحث ما يلي :         
 .تتعّلق بربامج تنمية مهارات التفكريدراسات  إجراء  -1
 وغريه من الربامج.برانمج كورت للتفكري بني اء دراسات هتتّم ابملقارنة إجر   -2
 .راحل تعليمّية خمتلفةمل برانمج كورت  اسة مماثلة علىإجراء در   -3
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قد تنمي   ، وأهّم األسباب اليتلتنمية مهارات التفكري لدى الطلبةالوقوف على رؤى املعّلمني   -4
 مستوى فاعلية الذات األكادميية لديهم, ومستوى اختاذ القرار.

 .املختلفةالربامج    ابستخداملى تنمية أداءاهتم التدريسّية  قائم ع  معّلمنيل تصميم برانمج تدرييب ل  -5

ات مماثلة على برانمج كورت للتفكري، مثل: فاعلية برانمج كورت يف رفع مستوى اسإجراء در  -6
التمكني النفسي لدى طلبة اجلامعات، وفاعلية برانمج كورت يف تنمية مهارات التفكري يف 

يف برانمج كورت للتفكري خفض مستوى االجهاد األكادميي لدى طلبة اجلامعات، فاعلية 
 ى الطلبة يف اجلامعات السعودية.خفض مستوى القلق الوجودي لد
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 املالحق 
 

 مقياسا فاعلية الذات األكادميية ومهارات اختاذ القراريف صورهتم األولية ( 1ملحق )
  قائمة أبمساء حمّكمي أدوات البحث عرب مراحله( 2ملحق )
 اختاذ القراريف صورهتم النهائية مقياسا فاعلية الذات األكادميية ومهارات  (3ملحق )
 برانمج كورت.  (4ملحق )
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 (1ملحق )
 مقياسا فاعلية الذات األكادميية ومهارات اختاذ القراريف صورهتم األولية

 
 

 دولة ماليزاي 
 ( KPTوزارة التعليم العايل )

 جامعة املدينة العاملية 
 كلية الرتبية 
 التدريس قسم املناهج وطرق 

 
 ................... الفاضل................................األستاذ/ الدكتور 
 ................... الفاضلة................................األستاذ/ الدكتورة 

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
برانمج "كورت" لتنمية مهارات التفكي لدى طلبة جامعة األمي حممد بن فهد وأثره على  يقوم الباحث إبجراء دراسة بعنوان: "  

". لذلك فقد مت تصميم مقياسني لقياس فاعلية الذات األكادميية ومهارات اختاذ  فاعلية الذات األكادميية واختاذ القرار لديهم
ن به من خربة ودراية يف هذا اجملال، أيمل الباحث منكم حتكيم هذه األداة من خالل إبداء مالحظاتكم  القرار. ونظرًا ملا تتمتعو 
 ومقرتحاتكم من حيث: 

 الصياغة اللغوية للفقرات.  -
 مدى مالءمة الفقرات جملاالت الدراسة.  -
 أّي تعديالت أو مقرتحات تروهنا مناسبة.   -

ًً لكم حسن تعاونكم   شاكرًا
 الباحث                                                                       

  سامي الشامسي 
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 املقياس األول:  فاعلية الذات األكادميية. 
 

 مدى السالمة اللغوية مدى االنتماء للمجال  
غي   الرقم الفقرة

حباجة إل   منتمية  منتمية 
 سليمة تعديل

 واملثابرة. اجملال األول: الطموح 
 1 أمتلك املقدرة لرفع مستواي العلمي.     
 2 لدي رغبة وإصرار إلمتام دراسيت.    
 3 أحل املشكالت األكادميية اليت تواجهين.     
 4 لدي القدرة لتحقيق أهدايف األكادميية.     
 8 أحتمل الصعوابت الدراسية اليت تواجهين.     
 9 الدراسية املطلوبة مين. أجنز الواجبات     
 11 أشعر ابلسعادة ملا أمتلكه من مهارات وقدرات علمية .    
 12 أحب القيام ابألعمال والواجبات اليت تتسم ابلتحدي .     
 13 لدي القدرة على متابعة دروسي مهما كانت الظروف.    
 14 املستقبل. أستطيع حتقيق مزيداً من التقدم الدراسي يف     
 15 أستطيع تنفيذ اخلطط الدراسية اليت أضعها.     
 16 أجد حال لكل مشكلة دراسية تواجهين.     
 17 عندما يواجهين موضوع دراسي جديد، أتعامل معه بشكل مناسب.     
 18 لدي القدرة على الصرب والتحمل يف مواجهة املواضيع الدراسية الصعبة.     
 19 أدون املالحظات املهمة أثناء احملاضرة. ميكنين أن     
 20 لدي القدرة على النجاح يف املهمات األكادميية اليت أركز فيها.    

 
 

 مدى السالمة اللغوية مدى االنتماء للمجال  
غي   الرقم الفقرة

حباجة إل   منتمية  منتمية 
 سليمة تعديل

 اجملال الثان: الثقة ابلنفس.  
 1 القدرة لرفع مستوي العلمي. املك     
 2 اجيب عن األسئلة اليت يطرحها املدرس.     
 3 لدي القدرة على منافسة زمالئي داخل الفصل.     
 4 لدي املقدرة للتفوق على زمالئي.     
 5 استطيع التفوق على الطلبة املتفوقني دراسياً.     
 6 أقوم به.أمتلك القدرة لتحقيق النجاح يف أي عمل     
 7 أجنز األعمال املطلوبة مين أبفضل صورة .    
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 8 استطيع إجناز أعمايل حىت لو كانت الظروف غري مناسبة.     
 9 أجنز األعمال املطلوبة قبل وقتها.    
 10 أجنز العديد من املهام الدراسية اليت مل تطلب مين.    
 11 اإلتقان والنجاح .أجنز أعمايل بدرجة كبرية من     
 12 أجيب قبل زمالئي عن األسئلة اليت يطرحها املدرس.     
 13 أستطيع أن أسيطر على نفسي أثناء االمتحان     
 14 استطيع أن اشرح بعض املفاهيم األكادميية لزمالئي     
 15 أانقش املدرس آبرائه إذا مل اقتنع هبا     
 16 أي موضوع دراسي بشكل جيد إذا أردت ذلكاعتقد أنين قادر على فهم     

 
 

 مدى السالمة اللغوية مدى االنتماء للمجال  
غي   الرقم الفقرة

حباجة إل   منتمية  منتمية 
 سليمة تعديل

 اجملال الثالث: التنافس.
 1 استطيع االستفادة من أوقات الفراغ.    
 2 أمتىن لو تستمر احلصة وقت أطول.    
 3 استغل الوقت الجناز ما يطلب مين من مهام.     
 4 أستطيع إجناز األعمال داخل الفصل وخارجه.     
 5 أشعر ابلسعادة عندما أكون يف اجلامعة.     
 6 أشعر ابلرضا عندما أتعلم أشياء جديدة.     
 7 لدي القدرة إلجناز أكثر مما خططت إلجنازه من أعمال.     
 8 املواقف امللهية عن الدراسة. أجتنب     
 9 أشعر ابملتعة عندما أدرس.     
 10 أستمتع ابلعمل عند حل املشكالت الصعبة .     
 11 أفضل دراسيت على األعمال األخرى.    
 12 لدي االستعداد ألداء االمتحاانت يف أي وقت .    
 13 أحرص على حتضري الدروس قبل إعطائها من املدرس.     
 14 أبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح األكادميي .    
 15 أقوم ابلدراسة دون أن يطلب مين اآلخرين ذلك.    
 16 أشعر ابملتعة عند قراءة كتب جديدة.     
 17 أواصل دراسيت حىت إذا كانت املادة الدراسية صعبة     

 
 الرقم الفقرة مدى السالمة اللغوية مدى االنتماء للمجال  
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غي  
حباجة إل   منتمية  منتمية 

 سليمة تعديل

 .التحفيز الذايتاجملال الرابع: 
 1 اعتمد يف دراسيت على نفسي .     
 2 أشعر ابلرضا عن نتائج حتصيلي .    
 3 أثق بقدرايت على حتقيق النجاح .     
 4 أعرب عن رأيي أثناء احملاضرة.     
 5 توصيل املعلومات ملن أحتدث معه. أثق بقدرايت على     
 6 أمتلك املقدرة على جتاوز الصعوابت اليت تواجهين.     
 7 أثق بقدرايت على إقناع اآلخرين آبرائي.    
 8 أمتلك املقدرة للتعامل مع أي موقف أكون به.    
 9 إذا حددت هدف استطيع أن أحققه.     
 10 جناحي.قدرايت وإصراري مها سبب     
 11 أشعر ابلثقة عندما أانقش اآلخرين .    
 12 أشعر أبنين طالب مهم يف الفصل.     
 13 أان راٍض متاماً عن نفسي.     
 14 لدي إميان كبري بقدرايت.     
 15 اعترب نفسي شخصاً انجحاً يف الدراسة.     
 16 أابدر لإلجابة عن األسئلة.     
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 املقياس الثان:  اختاذ القرار. 

 
 مدى السالمة اللغوية مدى االنتماء للمجال  

غي   الرقم الفقرة
حباجة إل   منتمية  منتمية 

 سليمة تعديل

 اجملال األول: املرونة والرتكيز.  
 1 عند اختاذي لقرارايت أتوقع حدوث مجيع االحتماالت املتوقعة     
 2 فشلت خططياستخدم خطط بديلة إذا     
 3 لدي القدرة على تقدير األمور واخليارات املتاحة     
 4 أعيد النظر يف قرارايت إذا وجدت ما يربر ذلك    
 5 عندما أواجه مشكلة يف اختياري أشعر أن لدي أفكار جديدة    
 6 أقف على مسافة واحدة حيال مجيع اخليارات املتاحة     
 7 اختياري أو اختاذ القرار أجد صعوبة يف     
 8 اختذ قرارايت رغم عدم وضوح األهداف     
 9 أعاين من ضعف الرتكيز عند حتديد أهدايف    
 10 استمر يف تنفيذ ما أقوم به حىت يظهر أن اختياري فاشالً     
 11 أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات الختاذ القرار    
 12 قرارا أاتبعه جيداً يف التنفيذ عندما اختذ     
 13 أزن النتائج املرتتبة على القرار    
 14 أاتبع القرار    
 15 أواجه االختالفات يف ميول واجتاهات األفراد بوضع مبادئ عامة     
 16 أعود لقرارايت املتخذة مرة اثنية     
 17 أمسح لآلراء السابقة أن تؤثر على قرارايت    
 18 أتردد عند اختاذ القرار    
 19 أتراجع يف قراري بعد اختاذه     
 20 أفكر يف القرارات اليت تتعلق مبهنة املستقبل    
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 مدى السالمة اللغوية مدى االنتماء للمجال  
غي   الرقم الفقرة

حباجة إل   منتمية  منتمية 
 سليمة تعديل

 والتقدير. اجملال الثان: احلس 
 1 أقوم جبمع املعلومات الكافية قبل اختاذي القرار    
 2 اعتمد على تقديري الذايت للقرارات اليت اختذها     
 3 أركز على النتائج املبتكرة واجلديدة عند اختاذ القرار    
 4 أراعي دوافعي الشخصية عند اختاذ القرار     
 5 جديدة ألي مشكلة قد تواجهينلدي القدرة على إجياد بدائل     
 6 أميل للمجازفة وجتربة كل ما هو جديد قبل اختاذ القرار    
 7 عندما ال أتوصل إىل اختيار مناسب فإين أنتظر مث أعود الختاذ القرار    
 8 لدي اخلربة ودرجة التعليم الكافيني الختاذ القرار الناجح     
 9 املشكلة أستطيع أن أتعرف على     
 10 أمجع احلقائق اليت أحتاج إليها قبل اختاذ القرار    
 11 أعترب نفسي ممن يشرتكون يف املناقشات ابستمرار الختاذ القرار    
 12 أستطيع أن أقدر نسبة األفراد الذين يشرتكون يف املناقشات عند اختاذ القرار     
 13 طويال معرفة رأي اجلماعة كتابة يستغرق وقتا     
 14 املكاملات اهلاتفية تكشف عن عقد اجتماع الختاذ القرار    
 15 اعترب تنازل القائد عن أحد أفكاره وقبول االقرتاح املقدم من اآلخرين عالمة ضعف    
 16 تؤثر حاليت النفسية على نتيجة قرارايت    
 17 أمسح للتعصب والتحيز أن يؤثر على قرارايت    
 18 لدي القدرة على اختاذ أي قرار يتعلق مبستقبلي الدراسي     
 19 أدافع عن القرار الذي أختذه    
 20 من الصعب أن أغري قراري    
 21 حينما اختذ قرارا أعتقد بضرورة أتييد اآلخرين لقراري    
 22 قرارايت تعتمد على فهمي لقدرايت يف موضوع املشكلة     
 23 أولوايت لألهداف املراد اختاذ قرار فيها أضع     
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 مدى السالمة اللغوية مدى االنتماء للمجال  

غي   الرقم الفقرة
حباجة إل   منتمية  منتمية 

 سليمة تعديل

 األصالة. اجملال الثالث: 
 1 أسعى للوصول إىل قرارات مثالية حول اختياري    
 2 املتاحة الختاذ القرارات املناسبة أجرب مجيع الوسائل     
 3 أستشري اآلخرين قبل اختاذ القرار    
 4 أحاول إجياد بدائل جديدة وغري مألوفة قبل اختاذ القرار    
 5 أعتمد على بدائل وحلول جاهزة يف قرارايت    
 6 أقدر مسؤولية اختاذ القرار     
 7 اخلاطئأحتمل مسؤولية الفشل يف القرار     
 8 أرجع إىل اللوائح والقوانني ألسرتشد هبا عند اختاذ القرار     
 9 أستبعد احللول اليت تصطدم ابلقوانني واللوائح اليت ال ميكن تغيريها     

أستطيع حتديد املواقف اليت يكون لرأي كل من األفراد املشاركني يف اختاذ القرار وزنه     
 10 الكبري 

 11 املشاركني يف اختاذ القرار من مسؤولية النتائج املرتتبة على هذا القرار أعفي     
 12 احلديث على انفراد مع اآلخرين سبيل للحصول على رأيهم بصراحة يف مشكلة     
 13 أسلوب املناقشة اهلادئ يؤدي إىل إقناع اآلخرين ابحلجج العقلية واملنطقية     
 14 صعوبة معرفتها بدقة وبسرعة ندرة املعلومات ترجع إىل     
 15 أؤخر اختاذ القرار ألين آمل يف أن حيدث شيء يرحيين منه     
 16 عند اختاذي للقرار أعاين من الشك يف خطأه أو صوابه    
 17 أبين قرارايت حبسب الظرف الذي أعيش فيه     
 18 أختار بديال مناسباً من بني عدة بدائل حلل املشكلة    
 19 أميل إىل اختاذ القرار دون أتجيله    
 20 أختذ قرارايت بعد التأكد من املعلومات املتعلقة هبا     
 21 القرارات الصحيحة ال أتراجع عنها     
 22 اتبع خطوات منظمة يف اختاذ القرارات    
 23 استطيع حتديد مزااي كل بديل من بدائل القرار وعيوبه     
 24 القرار انجتا عن دراسة متأنية ومعلومات أكيدة أجعل اختاذ     
 25 أضع أمامي عدة خيارات كلها قابلة للتطبيق قبل اختاذ القرار    
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 مدى السالمة اللغوية مدى االنتماء للمجال  
غي   الرقم الفقرة

حباجة إل   منتمية  منتمية 
 سليمة تعديل

 سعة األفق. اجملال الرابع: 
 1 أفكر ابملستقبل عند اختاذي قرارايت وليس يف احلاضر فقط    
 2 أقبل املعلومات اليت امجعها عن املشكلة مهما كانت     
 3 أراعي مصلحيت الذاتية عند اختاذ القرار     
 4 أخطط بشكل واضح وحمدود الجناز قرارايت    
 5 أحتمل مسؤولية القرار الذي أختذه     
 6 قرارات مهمة يف حيايت اختذ     
 7 اختذ القرار املناسب يف الوقت املناسب     
 8 أقوم ابختاذ أي قرار يف حدود الوقت املتاح    
 9 اختار الفرصة املناسبة الختاذ القرار    
 10 لدي القدرة على تقييم نتائج قرارايت     
 11 استطيع اختاذ القرار يف املواقف الصعبة     
 12 أبين قرارايت على معرفة ابحلقائق     
 13 أدرك أمهية التوقيت يف اختاذ القرار    
 14 أحدد فوائد ومضار القرار    
 15 أقيس املواقف عند اختاذ القرار على اخلربات السابقة     
 16 أعتمد على االتصال الشخصي عند اختاذ القرار    
 17 القائد أحد األعضاء علنا من أجل اقرتاحه يثري غضب األعضاء متييز     
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 (2ملحق )
 قائمة أبمساء حمّكمي أدوات البحث عرب مراحله

 
 قائمة أبمساء احملّكمني عرب مراحل البحث                                 

 التخصص الرتبة  االسم م
 علم نفس وعالج نفسي استاذ مشارك أمحد صابر الشركسي 1
 تقنيات تعليم استاذ  أكرم حممود العمري 2
 مناهج واساليب تدريس استاذ مشارك وصال هاين العمري 3
 مناهج واساليب تدريس استاذ مشارك  حممد علي اخلوالدة 4

 مناهج واساليب تدريس استاذ مشارك  عبري حممد الرفاعي 5

 مناهج واساليب تدريس استاذ مشارك  هادي حممد طوالبة 6

 مناهج واساليب تدريس استاذ مشارك  خالد فياض العزي 7

 ارشاد نفسي استاذ مشارك  أمحد الشريفني 8

 مناهج واساليب تدريس استاذ نصر حممد املقابلة 9
 مناهج واساليب تدريس استاذ مساعد وليد حسني نوافلة  10
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 ( 3ملحق )                                           
 يف صورهتم النهائية  مقياسا فاعلية الذات األكادميية ومهارات اختاذ القرار

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 . ................الطالب/ة الفاضل/ة   
القرار لــدى طلبــة جــامعــة هتــدف هــذه املقــاييس للتعرف على فــاعليــة الــذات األكــادمييــة واختــاذ 

األمري حممد بن فهد, لذا يرجى منك قراءة الفقرات التالية بتمعن وفهمها وإبداء رأيك وذلك بوضــــــــــــع 
( يف إحدى اخلاانت اليت متثل رأيك, يرجى عدم وضـــــــــــــع أكثر من إشـــــــــــــارة واحدة أمام كل xعالمة )

 غراض البحث العلمي. فقرة, علًما أبن إجابتك ستحاط ابلسرية التامة ولن تستخدم إال أل
 

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم
 

 الباحث                                                                                 
  سامي الشامسي
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 مقياس فاعلية الذات األكادميية
 الرقم  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  دائًما  غالًبا أحياانً  اندرًا  أبًدا 
 1 رفع مستواي العلمي.أستطيع      
 2 أرغب وأصر على إمتام دراسيت.     
 3 أستطيع حتقيق أهدايف األكادميية.      
 4 حتمل الصعوابت الدراسية اليت تواجهين.      
 5 الواجبات الدراسية املطلوبة مين.أجنز      
أشعر ابلسعادة ملا أمتلكه من مهارات وقدرات      

 علمية . 
6 

 7 أقوم ابألعمال والواجبات اليت تتسم ابلتحدي .      
 8 أستطيع متابعة دروسي مهما كانت الظروف.      
أطمح لتحقيق مزيًدا من التقدم الدراسي يف      

 املستقبل.
9 

 10 أنفذ اخلطط الدراسية اليت أضعها.      
أتعامل مع املوضوعات الدراسية الصعبة بصرب       

 وحتمل.
11 

 12 أدون املالحظات املهمة أثناء احملاضرة.      
 13 أانفس زمالئي داخل الفصل.     
أجنز األعمال املطلوبة أبفضل صورة حىت لو كانت       

 الظروف غري مناسبة. 
14 

أجيب عن األسئلة اليت يطرحها املدرس قبل      
 زمالئي. 

15 

 16 أضبط نفسي أثناء االمتحان.      
 17 أعتمد على نفسي ىف الدراسة.      
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 18 أعرب رأيي أثناء احملاضرة.      
 19 أشرح  بعض املفاهيم األكادميية لزمالئي.      
 20 أانقش املدرس ىف آرائه إذا مل اقتنع هبا.      
 21 أحل املشكالت األكادميية اليت تواجهين.      
 22 أحقق النجاح يف أي عمل أقوم به.     
أفهم أي موضوع دراسي بشكل جيد إذا أردت      

 ذلك.
23 

أستفيد من أوقات الفراغ يف اجناز ما يطلب من      
 مهام.

24 

 25 أتفوق على زمالئي دراسًيا.      
 26 داخل الفصل وخارجه. أجنز األعمال      
 27 أشعر ابلرضا عندما أتعلم أشياء جديدة.      
 28 أجنز أكثر مما خططت إلجنازه من أعمال.     
 29 أجتنب املواقف امللهية عن الدراسة.      
 30 أشعر ابملتعة عندما أدرس.      
 31 أستمتع ابلعمل عند حل املشكالت الصعبة .     
 32 ألداء االمتحاانت يف أي وقت.أستعد      
أحرص على حتضري الدروس قبل إعطائها من      

 املدرس.
33 

 34 أبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح األكادميي.     
أستمر يف الدراسة حىت إذا كانت املادة الدراسية       

 صعبة. 
35 

 36 أشعر ابلرضا عن نتائج حتصيلي الدراسي.     
 37 املعلومات بشكل صحيح ملن أحتدث معه.أوصل      
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 38 أجتاوز الصعوابت اليت تواجهين.     
 39 أتعامل مع أي موقف أكون به.      
 40 أشعر ابلثقة عندما أانقش اآلخرين.     
 41 أشعر أبنين طالب مهم يف الفصل.     
 42 أؤمن بقدرايت.     
 43 األسئلة. أابدر ابإلجابة عن      

 
 

 مقياس اختاذ القرار 
 الرقم  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  دائًما  غالًبا أحياانً  اندرًا  أبًدا 
أتوقع حدوث مجيع االحتماالت املتوقعة عند      

 اختاذ قرارايت.
1.  

  .2 استخدم خطط بديلة إذا فشلت خططي.     
  .3 أعيد النظر يف قرارايت إذا وجدت ما يربر ذلك.      
أشعر أن لدي أفكار جديدة عندما أواجه       

 مشكلة يف اختياري. 
4.  

  .5 أعاين من ضعف الرتكيز عند حتديد أهدايف.     
أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات الختاذ      

 القرار.
6.  

  .7 أزن النتائج املرتتبة على القرار.      
  .8 أعود لقرارايت املتخذة مرة اثنية.      
  .9 أمسح لآلراء السابقة أن تؤثر على قرارايت.     
  .10 أقوم جبمع املعلومات الكافية قبل اختاذي القرار.      
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أركز على النتائج املبتكرة واجلديدة عند اختاذ       
 القرار.

11.  

  .12 أراعي دوافعي الشخصية عند اختاذ القرار.     
  .13 أمجع احلقائق اليت أحتاج إليها قبل اختاذ القرار.      
  .14 اتقبل آراء الىخرين عندما تكون صحيحة.      
  .15 تؤثر حاليت النفسية على نتيجة قرارايت.     
  .16 أمسح للتعصب والتحيز أن يؤثر على قرارايت.     
  .17 أدافع عن القرار الذي أختذه.      
لقدرايت يف موضوع  أعتمد يف قرارايت على فهمي      

 املشكلة.
18.  

  .19 أضع أولوايت لألهداف املراد اختاذ قرار فيها.      
  .20 أسعى للوصول إىل قرارات مثالية حول اختياري.      
أحاول إجياد بدائل جديدة وغري مألوفة قبل اختاذ      

 القرار.
21.  

  .22 أعتمد على بدائل وحلول جاهزة يف قرارايت.     
اللوائح والقوانني ألسرتشد هبا عند اختاذ  أرجع إىل      

 القرار.
23.  

أستبعد احللول اليت تصطدم ابلقوانني واللوائح اليت       
 ال ميكن تغيريها.

24.  

  .25 أبين قرارايت حبسب الظرف الذي أعيش فيه.      
  .26 أميل إىل اختاذ القرار دون أتجيله.      
  .27 املعلومات املتعلقة هبا.أختذ قرارايت بعد التأكد من      
  .28 أختذ القرارات الصحيحة وال أتراجع عنها.      
  .29 اتبع خطوات منظمة يف اختاذ القرارات.     
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استطيع حتديد مزااي كل بديل من بدائل القرار      
 وعيوبه. 

30.  

أجعل اختاذ القرار انجًتا عن دراسة متأنية       
 ومعلومات أكيدة.

31.  

عدة خيارات كلها قابلة للتطبيق قبل أضع أمامي      
 اختاذ القرار.

32.  

أفكر ابملستقبل عند اختاذي قرارايت وليس يف      
 احلاضر. 

33.  

أقبل املعلومات اليت امجعها عن املشكلة مهما      
 كانت.

34.  

  .35 أختذ قرارات مهمة يف حيايت.     
  .36 أختذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.      
  .37 ابختاذ أي قرار يف حدود الوقت املتاح.أقوم      
  .38 أختار الفرصة املناسبة الختاذ القرار.     
  .39 أمتكن من تقييم نتائج قرارايت.     
  .40 أمتكن من اختاذ القرار يف املواقف الصعبة.     
  .41 أبين قرارايت على معرفة احلقائق.     
  .42 أدرك أمهية التوقيت يف اختاذ القرار.     
أقيس املواقف عند اختاذ القرار على اخلربات      

 السابقة.
43.  

  .44 أعتمد على االتصال الشخصي عند اختاذ القرار.     
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 (4ملحق )
 برانمج كورت 

 
 دولة ماليزاي 

 ( KPTوزارة التعليم العايل ) 
 جامعة املدينة العاملية  

 كلية الرتبية 
 قسم املناهج وطرق التدريس 

"كورت" لتنمية مهارات التفكي لدى طلبة جامعة األمي حممد بن فهد  برانمج 
 وأثره على فاعلية الذات األكادميية واختاذ القرار لديهم

 رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية
 اسم الباحث: سامي بن مجعة الشامسي

 حتت إشراف: األستاذ املساعد الدكتورة إميان حممد قطب 
 قسم املناهج وطرق التدريس  –لرتبية كلية ا

 
 العام اجلامعي 

2014 
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 مقدمة
( لتعليم التفكري من أكثر الربامج أمهية للتعليم املباشر على التفكري CORTيعترب برانمج كورت )

يف العديد من املدارس واملؤسسات   1970كمهارة أساسية، وقد استخدمت هذه الدروس منذ 
اخلربات الطويلة اليت جتمعت لدي عرب السنني املاضية يف جمال التفكري واالبداع، واجلامعات، ومن خالل  

 فقد وجدت أبن أفضل طريقة لتعليم التفكري هو أن نعلمه كمهارة قابلة للتدريب واالتقان.
( واليت تقع يف ستة أجزاء بشكل واسع يف الوالايت املتحدة،  CORTتستعمل دروس كورت ) 

يرلندا، وكندا، واسرتاليا، ونيوزلندا، وإسرائيل، ومالطا. أما يف فنزويال وبعد برانمج  واململكة املتحدة، وا
رايدي استغرق سنة واحدة، فقد أضيفت دروس كورت اىل منهاج املدارس فيها، وقد أبدت العديد من 

 البلدان اهتمامها يف اتباع هذا الربانمج. 
 لقد اعتمد جناح دروس كورت على أمرين:

 مام يف تعليم التفكري كمهارة أساسية. زايدة االهت •
 طبيعة الدروس العملية.  •

وهناك شعور متزايد بني املربني أن التفكري مهارة جيب إعطاؤها االهتمام املباشر، وهناك شعور أيضا 
أبن التفكري مهارة ميكن تنميتها ابالهتمام املركز وممارسة بعض املهارات األساسية، حيث مل يعد 
ابإلمكان االحتفا  ابلفكرة القدمية القائلة إن التفكري ميكن أن ينمي كناتج جانيب أو اثنوي لالهتمام  

 مبوضوع حمدد كالتاريخ أو اجلغرافيا مثاًل.
وميكن تعليم الطلبة بعض مهارات التفكري املتعلقة بتصنيف املعلومات كناتج جانيب أو اثنوي ملثل تلك  

جزءًا من السلسلة الواسعة ملهارات التفكري اليت حنتاجها يف حياتنا. مثاًل إن  املواضيع، إال أهنا تعترب 
التفكري الذي حنتاجه لعمل أو تصرف ما جيب أن أيخذ بعني االعتبار األولوايت واألهداف ووجهات  

 نظر اآلخرين وما إىل ذلك، وكل ذلك ال ميكن أن يتم إال من خالل التدريب واإلتقان.
ارف عليه أن الطالب ذو الذكاء املرتفع قد يكون ابلضرورة مفكرًا فعااًل، ويبدو أن لقد بدا من املتع

املسألة ليست كذلك، فهناك بعض األفراد ذوي درجات الذكاء العالية يبدون أهنم مفكرون غري فعالني، 
 كما أن غريهم من هم أقل يف درجة الذكاء يبدون أكثر فعالية يف التفكري.
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رة هي القوة احلصانية هلا، فإن مهارة التفكري تعترب مساوية أو مكافئة ملهارة القيادة،  إذا كانت قوة السيا
وبسبب هذا األمر فإن العديد من املدارس اخلاصة ابملتفوقني تستخدم دروس برانمج كورت يف حماولة  

 كري فعالة. مدروسة لتجنب "مصيدة الذكاء" اليت حتدث، عندما ال يرافق درجة الذكاء العالية مهارات تف
لقد حاضرت يف مئات اآلالت من الصناعيني والعلماء واملهندسني واملعماريني واملعلمني والعاملني  يف 
اخلدمة العامة وجمموعات عديدة أخرى. ويثار التذمر مرارًا وتكرارًا يف أهنم مل يتلقوا تعليمًا على كيفية 

 التفكري.
ة وميكن استخدامها يف العديد من املواقف  لقد صممت دروس برانمج كورت لتكون سهلة وعملي

يف ابريس. لقد مت استخدامها يف   IBMواحلاالت وتراوح استخدامها بني غاابت فنزويال اىل احتاد الــ 
مدارس خاصة لنخبة أو فئة معينة ويف مدارس املناطق احملرومة. وبشكل عام فقد استخدمها معلمون مل 

الدروس. إن الشكل األساسي هلذه الدروس يساعد على  يسبق هلم أن دربوا على استعمال هذه
 75سنوات فما فوق(، ومع القدرات املتعددة ايضًا )من  6استخدامها مع فئات عمرية خمتلفة )من 

(، وهذا األمر ليس غريبا كما يبدو، ألن مهارات برانمج كورت مهتمة بعمليات  140درجة ذكاء إىل 
 اسب أي مرحلة عمرية. التفكري األساسية، وهذه املهارة تن

لقد صممت الدروس لتكون بسيطة وعملية، وعلى املعلم أن يتجنب التعقيد واإلرابك، وجيب أن يكون  
لدى املعلم والطلبة فكرة واضحة عما يقومون بعمله، وجيب الرتكيز على األمور العملية وليس على 

وعلى املعلم أن يركز على مهارات  األمور الغريبة واملعقدة، وجيب أن تكون األمثلة واضحة وبسيطة،
 التفكري، كما ألنه على املعلم أن يكون جاداً حول أمهية تعليم التفكري مباشرة كمهارة أساسية. 

إن الطريقة العامة املستخدمة هي ما أمسيها "بطريقة النظارات"، فإذا كان بصرك ضعيفاً فإنك ال تستطيع  
ات ميكنك رؤيته بشكل واضح، وابلتايل تصبح تصرفاتك  رؤية العامل بوضوح، ولكن ابستخدام النظار 

هو توسعة   1أكثر دقة وصحة، ويصبح سلوكك أكثر فاعلية. إن اهلدف احملدد لدروس برانمج كورت 
جمال اإلدراك حبيث نتمكن يف أي موقف أن نرى ما هو أبعد من األمور الواضحة. لقد أظهرت اخلربة  

روس يطورون فهمًا أوسع للمواقف املختلفة.  إدوار دي بونو   أن الطلبة الذين اشرتكوا يف هذه الد
(Edward de Bono). 
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 درس منوذجي 
 

ال تذكر موضوع الدرس، ولكن ابدأ بقصة أو بتمرين يوضح جانب التفكري الذي هو موضوع   أواًل:
 الدرس.

اقات عمل  اعرض أداة أو موضوع الدرس واشرحها ببساطة. ميكنك استخدام املقدمة يف بط اثنياً:
 الطالب.

قسم الصف إىل جمموعات من أربع أو مخس أو ستة طلبة، واخرت فقرة للتدريب من بطاقات  اثلثاً:
 عمل الطالب.

 امسح للطلبة ابإلجابة خالل ثالث دقائق أو يف الوقت احملدد. رابعاً:
 احصل على تغذية راجعة من جمموعات الطلبة.  خامساً:
 اعد التفكري مع بند آخر.  سادساً:
 اعد بنود التدريب أو املمارسة هبذه الطريقة.        
 اعط الوقت الكايف ملناقشة عملية الدرس.           

استخدم املبادئ واألسس املعطاة يف بطاقات عمل الطالب لعمل نقاش حول أداة الدرس، وإذا    سابعاً:
 كان النقاش ضعيفاً أدخل بنداً أخرياً للنقاش واملمارسة.

إذا كان هناك حاجة إلعطاء واجب بييت، فيمكن استخدام أحد البنود أو مواد املشروع هلذا   اثمناً:
 الغرض.

 
 

 يف تدير الدرس؟ك  –مالحظات عن الدرس 
جتد يف الصفحات التالية جمموعة من املالحظات عن الدروس اليت جيب أن ترافق بطاقة عمل الطالب  
يف برانمج كورت، ويف اجلانب العملي جيب أن يقرأ املعلمون املالحظات حول الدرس قبل إعطائه، كما  

أن يستخدم مالحظات  جيب أن يضعوا إشارات على البنود اليت سوف يستخدموها، وعلى املعلم
 الدرس ويربطها ببطاقات عمل الطالب.
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 مالحظات عن النجوم )*(
لقد صممت اجلوانب واملواد العملية خالل دروس التفكري ضمن برانمج كورت ليتم استخدامها ضمن  
فئات عمرية وقدرات خمتلفة. ويف العادة، فإن درجة عالية من مهارة التفكري مطلوبة من الطالب األكثر 
قدرة حىت لو كانت مادة التدريب واحدة. ان بعض التمارين بوضع جنوم عليها لنبني اهنا مناسبة أكثر  
للطلبة األكرب سناً، وهذا ال يعين أنه ال ميكن استخدامها مع الطلبة األغر سناً، ولكن على املعلم أن 

 مل يوضع عليها جنمة ميكن  يستخدم املواد األخرى أواًل. وبنفس الطريقة فإن التمارين أو البنود اليت
استخدامها مع الطلبة األكرب سناً، واألكثر قدرة، وكما بينا يف مكان آخر. فإننا  نشجع املعلم على 

 تعديل التمارين أو البنود وتكييفها مع الظروف احمللية. 
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 ( 1كورت ) 
 الدرس األول 

 ( PMIمعاجلة األفكار )
(P= plus, M=minus, I= interesting) 

 ( PMIكيف تدير درس معاجلة األفكار )
( من أهم وأشهر دروس الكورت، وهو درس أساسي. فبداًل من PMIيعترب درس معاجلة األفكار )

القول أبنك حتب فكرة ما أو ال حتبها فإن هذه املهارة جتعلك تسعى لتجد النقاط اجليدة والنقاط السيئة  
 ظر تلك النقاط اليت ليست جيدة وال سيئة، إال أهنا تستحق املالحظة واالهتمام. والنقاط امللفتة للن

إن ردة الفعل الطبيعية لفكرة ما هي القبول أو الرفض، ومن الطبيعي أال تفكر بسلبية الفكرة ان وجدهتا  
جيدة  جيدة والعكس صحيح، وينطبق ذلك على النقاط املثرية إذ ال ضرورة للنظر فيها إن كانت الفكرة  

 أو سيئة. 
( الطلبة الوسيلة يف عبور ردة الفعل االنفعالية PMIيعطى االستخدام املرتوي ألداة معاجلة األفكار )

 حنو فكرة ما، وتتغري أهدافهم من ردود فعل انفعالية اىل النظر للفكرة بطريقة موضوعية وواسعة. 
ه، ولكن ما يقصد به هو أن ( كبح قرار ما أو التسليم بPMIوال يقصد بدرس معاجلة األفكار )

 الشخص يتخذ قراراً ما؛ بعدما ينظر اىل جانيب املسألة وليس قبل ذلك أبي حال من األحوال.
( النظرة اىل أي موقف كان، وبدون استخدام هذه األداة تكون PMIوتوسع أداة معاجلة األفكار )
 ردة الفعل انفعالية وضيقة. 

 تيك الشفاف بدالً من الزجاج. مثال: جيب أن تصنع النوافذ من البالس
 اذا انكسرت ال تشكل اخلطورة اليت يشكلها الزجاج. ال تنكسر بسهولة.  اجلانب اإلجيايب: 
يتأثر البالستيك إبمكانية قشطه بسهولة أكثر من الزجاج. البالستيك ابهض الثمن   اجلانب السليب:
 قياساً ابلزجاج. 
هو األفضل ألننا اعتدان استخدامه. لكن ميكن تلوين النوافذ    رمبا من املسلم به أن الزجاج  اجلانب املثي: 

 ان كانت من البالستيك. 
 التمارين: 
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( الواحدة بعد األخرى، ولكن قد خيتار املعلم استبدال الفقرات من 3و2و1تستخدم فقرات التمارين ) 
 أبي من تلك الفقرات، وكالعادة يعمل الطلبة يف جمموعات. 4-7
 

 (: 1مترين )
دقائق، ويتعني على كل جمموعة طرح النقاط   5-3( من PMIكل جمموعة مبعاجلة األفكار )تقوم  

اإلجيابية، وميكن أن يضيف إليها اآلخرون من اجملموعات األخرى، ويتعني على جمموعة أخرى طرح  
 النقاط السلبية، وأخرياً يطرح أفراد جمموعة أخرى النقاط املثرية. 

 
 اقرتاحات: 

 النقاط اإلجيابية:
يكون من األسهل رؤية السيارات الصفراء يف الليل، أو يف ساعات الضباب وبذلك  •

 تقل احتمالية وقوع احلوادث.
 يفضل ان ينظر للسيارة على أهنا وسيلة نقل، وليست رمزاً للمكانة اإلجتماعية.  •

 النقاط السلبية: 
 سيكون ذلك ممالً.  •
 عصبية. سيمر أصحاب مصانع واعالانت األصباغ أبوقات  •
 سيكون من الصعب على رجل الشرطة مطاردة سيارة معينة مت سرقتها.  •

 النقاط املثية:  
 هل سيكون لون السيارة ذا فائدة للمالك أو لآلخرين؟ •
 هل تتغري قيادة السيارات بتغري ألواهنا؟ •

 
 

 ( 1كورت ) 
 الدرس الثان 

 (Consider All Factorsاعتبار مجيع العوامل )
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 CAFاعتبار مجيع العوامل =  
 كيف تدير درس "اعتبار مجيع العوامل"

 
( من الدروس السهلة والبسيطة، وهو عبارة عن حماولة من  CAFيعترب درس "اعتبار مجيع العوامل" )

قبل الفرد العتبار مجيع العوامل يف موقف ما، وذلك ضمن عملية تفكري يقوم هبا، وهذه العملية اهلامة  
مرتبطة أبي عمل، أو تصرف، أو قرار، أو ختطيط، أو حكم، أو الوصول اىل نتيجة يسعى إليها  تكون  
 الفرد.

يفرتض معظم الناس أبهنم يعتربون مجيع العوامل، إال أن اعتباراهتم على األغلب تكون حمدودة،  
تمام الفرد وابستخدام عملية "اعتبار مجيع العوامل" اليت حنن بصددها بطريقة مدروسة سوف حتول اه

من الرتكيز على أمهية العوامل املتوفرة لديه، إىل البحث عن مجيع العوامل املمكنة. ورغم الصعوبة اليت 
قد تواجه الفرد يف أخذ جمموعة كبرية من العوامل بعني االعتبار، فإن عدد العوامل اليت ميكن أن تفي 

يمي. وهذه العوامل ميكن اختيارها ابلغرض املطلوب هي أهم عشرة عوامل، وذلك ضمن أي موقف تعل 
 والبحث عنها من خالل الرتكيز على النواحي التالية: 

 العوامل اليت تؤثر على الفرد نفسه. •
 العوامل اليت تؤثر على اآلخرين. •
 العوامل اليت تؤثر على اجملتمع بشكل عام. •

ك فإهنم حياولون حتديد ويف هذا الدرس حياول الطلبة اجياد أكرب عدد ممكن من العوامل اهلامة، وكذل
العوامل اليت أمهلت، وذلك من خالل النظر إىل أفكار اآلخرين، وميكن تطبيق "اعتبار مجيع العوامل"  

 على تفكري الفرد نفسه وعلى تفكري اآلخرين.
("، حيث أن أداة  PMI( عن درس "معاجلة األفكار )CAFخيتلف درس "اعتبار مجيع العوامل" )

هي عبارة عن ردة فعل مباشرة للموقف، يف حني أن "اعتبار مجيع العوامل"  (PMIمعاجلة األفكار )
عبارة عن أداة تستخدم الستكشاف الوضع العام للموقف وذلك قبل التيان بفكرة ما. وقد تتداخل 
هاتني األداتني أحياانً ألن بعض العوامل اليت جيب أخذها بعني االعتبار هلا جانب موجب أو سالب،  

األساسي من اعتبار مجيع العوامل هو احلصول على أكرب قدر من العوامل اهلامة دون  ولكن اهلدف 
 النظر إىل كوهنا عوامل مفضلة أو ال. 
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انظر اىل بطاقة عمل الطالب للتعرف على املثال الذي يوضح النتيجة اليت وصل اليها الوضع املروري  
 ع العوامل وإغفاهلم لعامل هام جداً.يف شوارع مدينة كبرية، بسبب فشل املخططني، يف اعتبار مجي

 
 :مالحظة

ميكن إاثرة اجلدل يف أن درس "اعتبار مجيع العوامل" جيب أألن يكون ترتيبه قبل درس " معاجلة  
األفكار"، إذ أن درس "معاجلة األفكار" يعترب جزءًا من درس "اعتبار مجيع العوامل"، فدرس "اعتبار  

وات التفكري مثل "النتائج املنطقية وما يتبعها" و "وجهات نظر  مجيع العوامل" يتضمن جمموعة من أد
اآلخرين" ابإلضافة إىل "معاجلة األفكار"، إال أن درس "معاجلة األفكار" هو الدرس األسهل لذلك 

 أييت يف املقدمة.
يعترب درس "اعتبار مجيع العوامل" درسًا صعبًا من حيث طريقة تعليمه، حيث جيد املعلم صعوبة يف 

ض العديد من العوامل حول موقف ما على الطلبة، لذلك يكون الرتكيز على ما تبقى من عوامل، عر 
حبيث تقوم كل جمموعة من الطلبة إبجياد العوامل اليت أمهلتها اجملموعة األخرى، ومل أتخذها بعني  

 االعتبار. 
 التمارين: 

كبديل   5أو 4ار املعلم أحد املواد الواحد تلو اآلخر، وقد خيت 3و2و1يف العادة تتم ممارسة التمارين 
 ألي من التمارين الثالثة األوىل، وجيب أن يعمل الطلبة ضمن جمموعات. 

 (: 1مترين رقم ) 
دقائق( حماولة إجياد العوامل اليت تركها الشخصان اللذان يريدان شراء السيارة، مث   3متضي اجملموعات )

يها كل جمموعة، وتستطيع اجملموعات األخرى إضافة  يسأل املعلم الطلبة إعطاءه النتائج اليت توصلت إل
 عوامل أخرى.

 مقرتحات:
 رمبا ال تعجب السيارة أطفاهلما.  •
مع أهنما يستطيعان دفع مثن السيارة فإهنما قد ال يستطيعان قيادهتا ابستمرار إذا كان   •

 استهالكها للوقود عاٍل جداً.
 مدى مناسبتها لكراج السيارة.  •
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 ( 1كورت ) 
 الثالثالدرس 

 ( RULESالقوانني )
 كيف تدير درس القوانني 

 
اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو توفري فرصة للممارسة والتدريب على الدرسني السابقني، ومها معاجلة 

(. فالقوانني تساعدان على التفكري بشكل حمدد CAF(، واعتبار مجيع العوامل )PMIاألفكار )
وانني يؤدي إىل إتقان تفكريان، ويعترب درس القوانني فرصة للتدريب ودقيق، أي أن االستخدام الناجح للق

(، واعتبار مجيع العوامل. ومع أن اهلدف الرئيسي من الدرس هو  PMIعلى أداة معاجلة األفكار )
توفري فرصة التدريب أو املمارسة، فإنه جيب أن يتم الرتكيز أيضاً على القوانني نفسها واليت تعترب جزءاً 

من التفكري. فعند التفكري أبي شيء فهناك العديد من القوانني اليت جيب أن تتبع تفكريان، واليت  أساسياً  
ال ميكن إمهاهلا أو االستغناء عنها، بل جيب أن تؤخذ بعني االعتبار. وهناك سبب آخر لتقدمي القوانني،  

ري ميكن أن يسري بدون وهو ابطال الفكرة القائلة أن ليس هناك قوانني يف دروس التفكري، وان التفك
 التقيد بقوانني معينة. 

 
ليس اهلدف اجياد نقاش فلسفي حول القوانني، ولكن القصد هو استخدام القوانني كشيء ميكن التفكري 
به. وطاملا أن هناك تركيز يف الدرس على التفكري، فإنه ميكن أيضًا تركيز بعض النقاش على القوانني 

 قاش. )ارجع اىل بطاقة الطالب للتعرف على شرح خمتصر للقوانني(.ذاهتا، وخاصة يف قسم عملية الن
 التمارين: 

 )ارجع إىل قسم التمارين يف جمموعه بطاقة عمل الطالب(
ابلرتتيب ، ويستطيع املعلم االستعاضة عن أي من الفقرات بفقرة   3،  2،    1يف العادة تتم ممارسة املواد  

 بة ضمن جمموعات.( وجيب أن يعمل الطل 7-4أخرى من الفقرات )
 (: 1مترين رقم ) 

( قوانني لآلابء، ويف هناية احلصة يطلب من كل جمموعة كل 4دقائق( حماولني إنتاج ) 5ميضي الطلبة )
 بدورها قانون واحد إىل أن ال يظهر أي قانون آخر. 
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 مقرتحات:
 جيب أن يستمع اآلابء بصورة أفضل. •
 الشباب.جيب أن حياول اآلابء رؤية األشياء من وجهة نظر  •
 جيب أن ال يتشاجر اآلابء أمام أطفاهلم. •
 جيب أن يسمح اآلابء ألطفاهلم بصنع القرارات ألنفسهم. •
جيب أن يقوم اآلابء إبخبار األبناء بني وقت و آخر عن األمور اليت ال تعجبهم يف  •
 أبنائهم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1كورت)
 الدرس الرابع  
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 النتائج املنطقية وما يتبعها 
(Consequence & sequel ) 
 

 (C&Sكيف تدير درس "النتائج املنطقية وما يتبعها ")
( طريقه للنظر إىل املستقبل ، وذلك من أجل رؤية النتائج  C&Sتعترب  النتائج  املنطقية وما يتبعها )

وقد يكون التفكري أو النظر إىل األمام لبعض األعمال واخلطط والقرارات والقوانني واالخرتاعات ...إخل.  
( ، ولكن األمر حيتاج إىل الرتكيز على CAF)املستقبل( جزء من القيام بدرس اعتبار مجيع العوامل )

هذه العملية بشكل مباشر، اذ أن النتائج يف العادة ال توجد ما مل تقم جبهد للتنبؤ هبا أو توقعها، بينما  
 مك .تكون العوامل دائما موجودة أما

 
"من انحية مبدئية ابلعوامل العامة يف تلك اللحظة ،واليت (CAF)يهتم درس "اعتبار مجيع العوامل 

يتعامل مع ما  (C&S)يبىن على أساسها القرارات ، يف حني أن درس النتائج املنطقية وما يتبعها 
ك نتائج قصرية املدى  ميكن أن حيدث بعد أن يكون القرار قد أختذ أو صنع ، فهناك نتائج فوريه ، وهنا 

 سنه(. 25سنه(، ونتائج بعدة املدى )فوق25ـ5سنوات(، ومتوسطه املدى ) 5ـ1)
 

مهتما بعمل من نوع ما،سواء كان ذلك العمل هو (C&S)يهتم درس النتائج املنطقية وما يتبعها 
رة ملا بعد األثر  العمل الذي ينوي القيام به الفرد بنفسه،أو ينوي القيام به اآلخرون. فالقصد توسيع النظ

الفوري جيدا، ولكن إذا قام الفرد مبجهود مدروس ومتأين للنظر إىل النتائج بعيدة املدى، فإن العمل  
 قد ال يبدو جديرا ابالهتمام ومثريا يف تلك اللحظة.

 
فإن الفرد يفكر بوضع أو حاله يف اللحظة ذاهتا، أما يف درس  (CAF)يف درس اعتبار مجيع العوامل 

فالفرد يفكر يف املستقبل ،وينظر إىل األمام . ومن املمكن اعتبار  (C&S)املنطقية وما يتبعها النتائج 
"، إال أن النقطة اهلامة حول درس النتائج  (PMI)النتائج املنطقية كجزء من درس "معاجلة األفكار 

 تتمثل يف أن االهتمام يركز مباشره على املستقبل. (C&S)املنطقية وما يتبعها 
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 التمارين 
 (: 1مترين رقم ) 

، وتقوم (C&S)يطلب من كل جمموعة عمل مقياس زمين خمتلف لدرس النتائج املنطقية وما يتبعها 
إحدى اجملموعات ابلتوصل إىل النتائج الفورية ، وجمموعة أخرى إىل النتائج قصرية املدى، واثلثة إىل  

ات فإن العملية يتم تكرارها. والوقت املسموح النتائج طويله املدى، وإذا كان هناك أكثر من أربع جمموع
دقائق(، حيث يطلب املعلم من كل جمموعة اعطاء خمرجاهتا اليت توصل اليها،وميكن للمجموعات 3به )

 األخرى أن تضيف نقاطا أخرى كاملعتاد. 
 

 مقرتحات:
 وإضراابت،....إخل. تشمل النتائج الفورية : على بطالة كبرية وبؤس، معارضة للفكرة،  •
النتائج قصرية املدى:تشمل االنتقال إىل صناعات اخلدمة ، وإعادة التدريب، والتغيري  •

 يف طريقة توزيع الدخل. 
النتائج متوسطة املدى:قد تشمل فكرة شخصني لكل مهنة، وللهواايت واألعمال  •

 اليدوية والضجر.
شهرين يف السنة فقط، خالل   النتائج طويلة املدى:قد تشمل األفراد الذين يعملون ملة •

السنة أبكملها أي أن الوضع يصبح عكس العطلة، فبدال من أن يعطل األفراد شهرين يف السنة، فإهنم  
 يعملون شهرين يف السنة. 

 
 
 
 
 

 ( 1كورت ) 
 الدرس اخلامس

 األهداف
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(Aims, Goals Objectives = AGO ) 
 كيف تدير درس األهداف
هذا الدرس حول الرتكيز والتأكيد على فكرة اهلدف، وجيب أن ال تبذل أية  تتمثل النقطة األساسية يف  

 حماولة للحصول على الفروق الفلسفية بني املصطلحات اليت تعرب عن األهداف، إذ أهنا تربك الطلبة.
مهارة األهداف تعمل على توسعة إدراك املوقف من قبل الطلبة، وتعترب األهداف أداة جلعل الطلبة 

اشرة وبروية على املقصود من وراء األعمال اليت يرغبون القيام هبا. ما الذي يهدف إليه  يركزون مب
 الشخص من الثيام بعمل ما ؟ ما الذي حياول حتقيقه؟ ما األمر الذي يسعى للوصول إليه؟ 

إذا كنت قادراً على تعريف األهداف فإن ذلك يساعد الطلبة على التفكري يف عدة ميادين مثل: إختاذ 
 رار، التخطيط والعمل )التصرف(. الق

ينصح املعلمون بقوة على أن يركزوا على الفكرة العامة للهدف وليس على عمل التمييز أو التفريق بني  
املصطلحات، حيث أنه بدون االحساس مبعىن اهلدف تكون مجيع األفعال )األعمال( إما ردود فعل 

من الدرس هو تركيز االنتباه مباشرة على اهلدف   عادية ملوقف معني، أو ألمر ما أو لعادة ما. فالقصد
 (. reactionكشيء مميز أو خمتلف عن ردة الفعل الطبيعية )

 التمارين: 
 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.

ابلرتتيب، ولكن يستطيع املعلم االستعاضة عن أي من الفقرات  3و2و1عادة يتم استخدام املواد 
 (، ويقوم الطلبة ابلعمل ضمن جمموعات. 4،6السابقة بفقرة أو مادة من املواد )

 (: 1مترين رقم ) 
 دقائق، مث يطلب املعلم من الطلبة أن يذكروا األهداف. 5الوقت املسموح به هو 

 مقرتحات:
 تقوية العالقة بني أفراد الرحلة. •
 تقوية شخصية أفراد الرحلة.  •
 ل أكرب.جعل أفراد الرحلة يستمتعون بشك •
 ( 1كورت ) 

 الدرس السادس 
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 Planningالتخطيط 
 كيف تدير درس "التخطيط"

الفكرة من هذا الدرس هي استخدام التخطيط كموقف تفكري، وذلك من أجل اجلمع بني األهداف 
(AGO( والنتائج )C&S( واعتبار مجيع العوامل )CAF( وكذلك معاجلة األفكار )PMI .) 

األشياء فقط هي املشرتكة يف التخطيط، ولكنها ابلتأكيد من بني األشياء األكثر  إننا ال نعترب أن هذه 
أمهية، والتخطيط موجود أيضاً كموقف تفكري حمدد يستدعي بعض التدريب واملمارسة. وكما يف درس  

( فإن الرتكيز ليس منصباً يف هذا الدرس على كيفية وضع اخلطط ولكن على عملية RULSالقوانني )
اليت قد تتدخل يف العملية )عملية وضع اخلطط(، وال يوجد هناك شكل حمدد موضوع لوضع  التفكري 

اخلطط، ولكن مبا أن النتائج واألهداف والعوامل تلعب مجيعًا دورًا هامًا يف التخطيط، فإن االهتمام 
 هبذه اجلوانب حيسن القدرة على التخطيط.

عام للتخطيط، إال أنه جيب أن يكون هناك  مع أنه ال يقصد من الدرس أن يكون عبارة عن نقاش 
اهتماماً كافيًا بعملية التخطيط، وخاصة يف إدارة أجزاء النقاش واملبادئ، ليطور الطالب بعض املعرفة 

 فيما يتعلق ابلتخطيط ويتعرف على أمهية التخطيط. 
 )انظر اىل جمموعة بطاقات عمل الطلبة للتعرف على أمثلة التخطيط(.

 
 التمارين: 

 ر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.)انظ
فهي معطاة كبدائل قد  8-4ابلرتتيب، أما فقرات التمارين  3، 2، 1يف العادة يتم استخدام الفقرات 

يفضل املعلم استعماهلا، وميكن استخدام مواد املشروع كبدائل. ويف هذا الدرس تدور املواد الثالث  
 األوىل حول نفس املشكلة.

 
 (: 1رين رقم ) مت

(" على احلالة أو املوقف، والنصف اآلخر يقوم CAFنصف اجملموعات تقوم بـ "اعتبار مجيع العوامل )
دقائق(، ويف هناية الوقت يعني املعلم  3("، والوقت املسموح به )AGOبعمل خمرجات "األهداف )

اء "خمرجات األهداف (" وجمموعة أخرى إلعطCAFجمموعة إلعطاء خمرجات "اعتبار مجيع العوامل )
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(AGO  وضع )("، وميكن للمجموعات األخرى اإلضافة إىل هذه املخرجات، وميكن )إذا مسح الوقت
 النقاط على اللوح.

 مقرتحات: 
 (CAFاعتبار مجيع العوامل )

 هل من املمكن حتسني املباين وصيانتها، أم أهنا غري قابلة للصيانة والرتميم؟ •
 يسكنون املنطقة؟ ماذا سيحدث للناس الذين  •
 ماذا سيحدث لتكاليف العمل، من الذي سيدفع التكاليف؟  •
 تعطيل احلركة والنشاط داخل املدينة.  •
 هل من املمكن السماح مبزاولة األعمال يف قسم من املدينة؟  •
 مقدار األرض املتوفرة وعدد الناس املشاركني؟ •
 ني؟هل يستطيع الناس حتمل دفع األجور يف البيوت اجلديدة والدكاك •

 
 (: AGOاألهداف )
 حتسني وضع الناس الذين يعيشون يف املنطقة. •
 حتسني املدينة للجميع. •
 البقاء ضمن امليزانية أو رفع العوائد. •
 احلصول على تعاون اجلميع، ...اخل.  •

 
 
 
 

 ( 1كورت ) 
 الدرس السابع 

 األولوايت املهمة األول 
First Important Priorities: FIP 
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 "األولوايت املهمة األول"كيف تدير درس 
يف معظم الدروس السابقة، وجه اجملهود حنو التعامل مع أكرب عدد ممكن من األفكار، وأكرب عدد من 

(، ومع أكرب ما ميكن من النتائج  CAF(، وأكرب عدد من العوامل )PMIعمليات معاجلة األفكار )
ترب أكثر أمهية. وبوضوح، فإن بعض هذه  (، ومجيع األهداف املختلفة ...اخل، واليت تعC&Sاملنطقية )

( هو استعادة التوازن هلذه  FIPاألفكار أكثر أمهية من األخرى، والغرض من األولوايت املهمة األوىل )
 األفكار بطريقة حمكمة ومتأنية. 

إذا أردت اختيار النقاط األكثر أمهية وذلك منذ البداية، فإنك ستكون قادراً على رؤية جزء صغري من  
ورة، ولكنك اذا بدأت مبحاولة رؤية أكرب ما ميكن من الصورة فإن تقديرك النهائي ألمهية "النقاط  الص

( أييت FIPاملهمة" سيكون أكثر صدقاً، وهذا هو السبب الذي جيعل درس األولوايت املهمة األوىل )
 متأخراً يف هذه السلسلة.

استخدام عملية األولوايت املهمة األوىل (" فإنه ميكن PMIكما هو يف درس "معاجلة األفكار )
(FIP  يف دروس الحقة أو يف مواضيع أخرى عندما يكون هناك حاجة لتقدير أمهية الفكرة، فإذا )

جاء الطلبة أبفكار ولكنها ليست ذات أمهية فإنه ميكن الطلب منهم أن يقوموا ابألولوايت املهمة األوىل 
(FIP .حول الفكرة ) 

( حالة حكم على الفكرة، وال يوجد هناك اجاابت مطلقة، فما  FIPهمة األوىل )تعترب األولوايت امل
 يعتقده املرء أنه األكثر أمهية يف نظره، فإن شخصاً آخر قد يسقطه من قائمة أولوايته. 

إن اهلدف من هذا الدرس هو تركيز االهتمام مباشرة على عملية تقدير أمهية الفكرة، فعندما تكون  
( فإن لك احلرية ابنتاج أكرب عدد تريده من األفكار،  FIPم ابألولوايت املهمة األوىل )قادراً على القيا

( فإنك حينئٍذ تستطيع فقط اعتبار األفكار اليت FIPوإذا مل تستطع القيام ابألولوايت املهمة األوىل )
ي أفكار أخرى  تظهر أهنا مهمة من خالل النظرة األوىل هلا، ويف هذه احلالة فإنك ال تستطيع اعتبار أ

 على اإلطالق.
)انظر إىل جمموعة بطاقة عمل الطالب للتعرف على مثال عن األولوايت املرتبطة ابقراض شخص ما 

 بعض النقود(.
 التمارين: 

 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
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فقرات املشروع كبدائل،   ، ابلرتتيب، وميكن للمعلم استخدام3، 2، 1يف العادة يتم استخدام التمارين
 ويقوم الطلبة ابلعمل ضمن جمموعات.

 (: 1مترين رقم ) 
ضمن القائمة املكونة من ستة عوامل، تقوم كل جمموعة ابستخراج أفضل ثالث أولوايت، وليس من  
الضرورة أن تعامل هذه العوامل حسب األمهية، وميكن إعطاء املخرجات شفواًي من قبل كل جمموعة 

أيضاً كتابتهاعلى قطعة من الورق حبيث يستطيع املعلم مقارنتها، ورمبا يقوم بكتابة قائمة    ابلدور، وميكن
 ( دقائق.3تصويت على اللوح. والوقت املسموح به )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1كورت ) 
 الدرس الثامن

 البدائل واالحتماالت
Alternatives, Possibilities, Choices: APC 
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 "البدائل واالحتماالت"كيف تدير درس 
( عملية يتم خالهلا حماولة إجياد البدائل عن قصد، فعند APCتعترب عملية "البدائل واالحتماالت" )

التصرف أو اختاذ قرار قد تبدو أمامك بعض البدائل، ولكن عندما تبذل جهداً متأنياً فإن ذلك قد يغري  
( هي حماولة لرتكيز االهتمام مباشرة على APCمن اختاذك للقرار إن عملية البدائل واالحتماالت ) 

اكتشاف مجيع البدائل أو االحتماالت، وعند النظر إىل وضع أو موقف ما فإنه ليس طبيعياً الذهاب  
ملا هو أبعد من التفسري الذي يبدو مرضياً أو مقنعاً، ومع ذلك ميكن أن يكون هناك عدة احتماالت 

الذي حنن بصدده، وذلك إذا مت بذل جهد إلجياد هذه واليت تكون مناسبة جدًا لتفسري املوقف 
االحتماالت، ويف الوقت نفسه فإن االحتماالت اليت تعترب مناسبة ليس ابلضرورة أن تكون األكثر  

 وضوحاً. 
( عالج لردود الفعل اإلنفعالية، فعندما يبدو أن الطالب ينظر  APCوتعترب البدائل واالحتماالت )
(.  APCة جامدة، ميكن أن يطلب منه القيام ابلبدائل واالحتماالت )إىل شيء أو إىل موقف بصور 

وإذا استطاع الطالب القيام بذلك فإن النتيجة تكون إما بتغيري يف وجهة النظر أو التزام ابلنظرة األصلية 
( على موضوعات أخرى. وكما هو يف درس  APCومتسك هبا، وميكن تطبيق البدائل واالحتماالت )

( "فإن التأكيد يف التعليم ينصب على ما قد ترك، مبعىن أن حتاول CAFلعوامل )"اعتبار مجيع ا
اجملموعات أن جتد بدائل خمتلفة واحتماالت لنفس املوقف لبيان أنه حىت يف حالة أتكدك أنه ال ميكن 
 توفري أية احتماالت أخرى فإنه ال زال إبمكانك أن جتد بعضاً منها إذا ما سعيت بقصد للبحث عنها.

(" فإنه من السهل االفرتاض أن الفرد بطبيعته ينظر  CAFوكما هو يف درس "اعتبار مجيع العوامل ) 
إىل مجيع البدائل املمكنة، إال أن ذلك ليس صحيحاً فالذهاب إىل ما هو أبعد من االحتماالت والبدائل 

 (". APCالواضحة، فإننا حنتاج إىل أداة مدروسة "كالبدائل واالحتماالت ) 
 ن: التماري

 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
-4، ابلرتتيب، وميكن للمعلم أن خيتار متارين بديلة من املواد )3، 2، 1يف العادة تتم ممارسة التمارين 

 (. وميكن استخدام مواد املشروع أيضاً. ويعمل الطلبة يف جمموعات كاملعتاد. 8
 (: 1مترين رقم ) 
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يسمح للمجموعات بوقت فعلي للتفكري، وبدالً من ذلك فإن اجملموعات أو األفراد   يف هذا التمرين ال
تقرتح تفسريات حمتملة، إىل أن يتطرق أحدهم إىل االقرتاح املعطى، وميكن ذكر التفسريات األخرى يف 
قائمة، وإذا مل يستطع أحد التعرف على التفسري أو ختمينه فيمكن للمعلم أن يكشف عن بعض  

 ت واالحتماالت املوجودة لديه. التفسريا
 مقرتحات للتفسي احملتمل:

 كان الرجل مصاابً ابإلزورار، لذا طلب كأساً من املاء.  •
يعلم صاحب املطعم أن عالج اإلزورار ميكن أن يتم من خالل اخلوف املفاجئ، لذلك  •

 صرخ فجأة إلخافة الرجل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1كورت ) 
 الدرس التاسع 

 (Decisionsالقرارات ) 
 كيف تدير درس "القرارات"
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يف هذا الدرس يتم استخدام مجيع الدروس السابقة أو بعضاً منها، فعند اختاذك للقرار عليك أن تعترب 
(، وتنظر  FIP(، وتقيم األولوايت )AGO(، وأن تكون واضح األهداف )CAFمجيع العوامل )
أيضًا تطبيق "معاجلة األفكار   (، وابستطاعتك APC(، وتكشف البدائل )C&Sإىل النتائج )

(PMI على القرار عند صنعه. إن اجلوانب املتعددة للتفكري املعطاة يف الدروس السابقة تساعد ")
على زايدة التعّرف على املوقف لدرجة ميكن فيها للقرار صنع نفسه أو أنه على األقل يصبح سهل  

 ج معرّفة بشكل أفضل.الصنع، ألن البدائل يف تلك اللحظة تكون كثرية، والنتائ
( تعترب مهمة هنا. فمثاًل، قد يظهر درس األهداف  EIPابلتحديد، فإن عملية األولوايت املهمة األوىل )

(AGO ( العديد من األهداف املختلفة للقرار، مث يقوم درس األولوايت املهمة )FIP ابختيار األهم )
( على القرار املقرتح، وعلى  C&Sنطقية )من بني تلك األهداف، وميكن بعد ذلك القيام ابلنتائج امل 

( أيضاً. )ميكن استخدام الدرس الختيار التفاعل بني مجيع هذه اجلوانب  PMIمعاجلة األفكار )
 املختلفة التفكري(.

وكما هو احلال يف الدروس السابقة، ال توجد هناك حماولة إلمالء األوامر، من أجل صنع القرارات، 
يث تصبح لدى الطالب رؤية أوسع عن التفاعل مع املوقف. وعندما يتم  فاهلدف هو توضيح الصورة حب

توضيح املوقف الذي يتم فيه اختاذ القرار، فإن الشخص بعد ذلك يستجيب إليه بشكل طبيعي  
 مستخدماً القيم الشخصية اليت لديه. 

 التمارين: 
 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.

( أو أي من  6-4، ابلرتتيب، ويستطيع املعلم اختيار التمارين )3،  2،  1ممارسة التمارين  يف العادة تتم  
 مواد املشروع بدالً من التمارين الثالثة األوىل، ويعمل الطلبة يف جمموعات.

 (: 1مترين رقم ) 
اء (، ويف هناية الثالث دقائق، يتم تعيني جمموعة إلعطAPCتعمل كل جمموعة على البدائل احملتملة )

البدائل، وتستطيع اجملموعات األخرى اإلضافة إىل ذلك، مث ُتسأل كل جمموعة بدورها ما القرار الذي  
 ميكن أن يتخذه أفرادها.

 مقرتحات:
 أبَق قريباً من املوقع وأطلب النجدة. •
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حاول االقرتاب ملعرفة عدد األشخاص املوجودين يف املوقع، وإذا كان هناك شخص  •
 .واحد، ألِق القبض عليه

 أطلب النجدة، مث أذهب إىل داخل املخزن. •
 أنتظر خارجاً، مث أتبع الشخص أو الناس الذين خرجوا. •
 حاول إجياد السيارة اليت سيهرب فيها الشخص، أو األشخاص وقم بتعطيلها.  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1كورت ) 
 الدرس العاشر 

 وجهات نظر اآلخرين 
(OPV: Other People Views ) 

 "وجهات نظر اآلخرين" كيف تدير درس 
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يف الدروس التسعة السابقة كان الرتكيز منصباً حول تضخيم موقف التفكري، توسيع اإلدراك وذلك من 
وجهة نظر املفكر، ولكن هناك مواقف تفكري حتتاج إىل اشراك أشخاٍص آخرين فيها. إن وجهة نظر  

ع األساسي للدروس العشرة هؤالء الناس اآلخرين جزء أساسي من توسيع املوقف الذي هو املوضو 
األوىل هذه، وهكذا فإن شخصًا آخر قد يكون لديه أهداف خمتلفة وأولوايت خمتلفة وبدائل خمتلفة،  

 ...اخل. 
(،  CAF( واعتبار مجيع العوامل )PMIففي الواقع وعندما يقوم شخص آخر مبعاجلة األفكار )

(، أو البدائل  FIPاملهمة األوىل )(، واألولوايت AGO(، واألهداف )C&Sوالنتائج )
(، فإنه قد أييت أبفكار خمتلفة ألنه يف موقف خمتلف، وابلتايل فإنه يفكر بطريقة APCواالحتماالت )

 خمتلفة عن اآلخرين.
ومبا أن الفرد قادر على النظر إىل وجهة نظر شخص آخر وفهمها، فإن ذلك يكون جزءًا مهمًا من  

هد املقصود للتعرف على وجهة نظر اآلخرين يعترب أمرًا ضرورايً، وإن  عملية التفكري، وكذلك فإن اجل
 (". OPVهذا اجلهد املقصود ميكن تسميته بـ "وجهة نظر اآلخرين )

(" أداة ميكن تطبيقها يف  OPVمثل العديد من العمليات السابقة، تعترب "وجهات نظر اآلخرين )
يقها بربطها بعملية أخرى، وعندما يستطيع الطلبة مواضيع خمتلفة، وميكن تطبيقها لوحدها أو ميكن تطب

اهلرب من وجهات نظرهم الشخصية، فإهنم يستطيعون أخذ وجهات نظر اآلخرين بعني االعتبار، وقد 
 أيتون بطرق جديدة مفيدة يف النظر إىل املوقف.

فيما إذا (" عملية ضد األاننية، فبدالً من النظر بصورة غامضة  OPVوتعترب "وجهات نظر اآلخرين )
 كانت وجهات نظر اآلخرين مهمة أم ال، فإن مثل هذه العملية املقصودة تؤكد لنا ذلك. 

يف التعليم، جيب أن ينصب التأكيد على كيفية إمكانية أن ختتلف وجهات نظر شخص آخر يف نفس 
  املوقف، إنه اإلختالف احملتمل بني وجهات النظر اليت هتمنا. فلو فرضنا أن أي شخص حساس )أي 
يدرك ابحلواس( ميكن أن تكون لديه نفس وجهة النظر يف موقف ما، فلن يكون هنالك حاجة لبذل  

 أي جمهود لرؤية وجهات النظر األخرى.
 التمارين: 

 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
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ار مواد بديلة من التمارين  ، ابلرتتيب، ولكن يستطيع املعلم أن خيت3،  2،  1يف العادة تتم ممارسة التمارين  
 (، ويعمل الطلبة يف جمموعات.4-7)

 (: 1مترين رقم ) 
دقائق(، ويف هناية الوقت تعني جمموعة إلعطاء وجهة نظر   3كل جمموعة تعمل على وجهيت نظر ملدة )

اإلضافة إىل  األب، بينما تُعطى جمموعة أخرى وجهة نظر االبن، وتستطيع اجملموعات واألفراد اآلخرون  
 ذلك كاملعتاد.

 مقرتحات:
 االبن:

 أريد أن أعتمد على نفسي. •
 أريد أن أستمتع مع زمالئي. •
 أريد أن أصبح شجاعاً.  •

 األب:
 أخشى عليه من احلوادث. •
 ما زال صغرياً. •
 قد يتعرض لالحنراف.  •

 طريقة التدريس 
 وين األربعة التالية: إن الطريقة اليت تدار هبا دروس برانمج الكورت سيتم اعتبارها حتت العنا

 اجملموعات  •
 املالحظات  •
 الوقت •
 املعلم •

 اجملموعات:
يعمل الطلبة خالل تطبيقهم لدروس الكورت على شكل جمموعات، ويعترب شكل اجملموعة أمر أساسي  
للدرس وذلك لعدة أسباب، فلو عمل الطالب بشكل فردي فإن الالمعني منهم سيجيبون على مجيع  
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وابلتايل سوف يصبحون ضجرين إذا مل يسمح هلم بذلك، كما أن الطلبة اآلخرين لن يشاركوا  األسئلة، 
 إذ أهنم غري قادرين على إدراك التفكري الذي يؤدي إىل اجلواب.

يف حال اجملموعة يستطيع أشد الطلبة سكوانً مراقبة أعضاء اجملموعة القادرين على التفكري وهم يناقشون 
جل اللذين مينعان العديد من الطلبة من إبداء آرائهم خيتفيان عندما يعملون  األمور. إن اخلوف واخل

 ضمن جمموعاهتم الصغرية بدالً من العمل مع املعلم والصف ككل.
ضمن اجملموعة الواحدة تتاح فرصة األخذ والعطاء يف النقاش، فالوقت يسمح بذلك، وهناك جمال  

نه يف الصف ككل. وأخرياً فإن طبيعة دروس التفكري تؤدي  إلبداء نقاط اخلالف، ونقاط االلتقاء أكثر م
إىل دمج التمارين يف عملية تفكري معينة، وهذا األمر أسهل يف اجملموعات الصغرية، فالقضية ليست يف  

 استقبال املعرفة أو إجياد اجلواب الصحيح.
يف جمموعات، وهذا  ويف العديد من املدارس فقد هيأت دروس التفكري الفرصة الوحيدة للطلبة للعمل

يف حد ذاته له قيمة يف تفعيل العمل اجلماعي عندهم، فالطلبة أنفسهم يظهرون استمتاعاً ورضى أثناء  
 تطبيقهم للدروس. 

 
 تشكيل اجملموعات:

 هناك عدة طرق للقيام بذلك:
يقوم املعلم بتشكيل اجملموعات بوضع الطلبة يف جمموعة كون املعلم يعرف الصف ويرى  .5
 اجملموعة يعملون بشكل أفضل.أن أفراد 
الرتتيب العشوائي حسب أماكن جلوس الطلبة، وميكن اجراؤه أبن يقوم الطلبة ابلتقاط  .6

 ورقة حتدد اجملموعة اليت ينضم اليها. 
 يستطيع املعلم اختيار قادة اجملموعات، مث يقوم هؤالء القادة ابختيار أفراد جمموعاهتم. .7
 لذين يعملون يف العادة معاً.جمموعة طبيعية تتشكل من األصدقاء ا .8

 
ان تشكيل اجملموعات من األفراد أمر ال ينصح به، إذ أهنم قد جيدون هذه اجملموعة ممتعة وسارة للغاية  
حبيث يبدون اهتماماً قلياًل للدرس، وعلى كل حال فإن االسلوب أو )الطريقة( تسري بشكل جيد يف  

 صف تُثار فيه الدافعية. 
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 حجم اجملموعات:

أطفال قد تعمل بشكل   9حجم اجملموعات كثرياً على طبيعة الصف، فمثالً جمموهة عالجية من    يعتمد
 أفضل كمجموعة فردية عندما يتجمع أفرادها حول املعلم.

ومن جهة أخرى قد يشعر الطلبة مرتفعو التحصيل ابإلحباط يف اجملموعات الكبرية، إذ أن أفكارهم 
ابقي أفراد الصف، ويف هذه احلالة قد تكون اجملموعة املكونة  من  الفردية تواجه صعوبة يف الوصول إىل  

 مخسة أفراد جمموعة جيدة. 
إن الطريقة اليت خيتارها املعلم للقيام ابلدرس قد تؤثر يف حجم اجملموعة، فمثاًل لو أراد املعلم احلصول 

عملي؛ بسبب غري  4على نتيجة )خمرجات( كاملة من كل جمموعة، فإن زايدة عدد اجملموعات عن 
الوقت املعطى للدرس. ومع ذلك إذا عينت جمموعة واحدة إلعطاء نتيجة كاملة بينما تقوم اجملموعات 
األخرى إبضافة مقرتحات أخرى، فإن عدداً كبريًا من اجملموعات الصغرية يصبح أمرًا ممكناً، ويف هذه 

لبة مرتابطني ومنسجمني احلالة تتصرف كل جمموعة كفرد يف صف عادي، وبشكل عام كلما كان الط
كلما كان من املفضل أن تكون اجملموعة صغرية، ومن انحية أخرى فإن اجملموعات الصغرية اليت ال 
تعطي نتائج )خمرجات( ميكن إعادة جتميعها يف جمموعات أكرب، وأخرياً فإن حجم اجملموعة املثايل هو  

 فهو مستحيل. 8فهو صعب، وعن  6، وإذا زاد العدد عن 4
 

 كلم ابسم اجملموعة: الت
هناك أوقات تستدعي أن يتكلم شخص من بني أفراد اجملموعة ويبني وجهة نظر اجملموعة كاملة، ويف 
هذه احلالة جيب أن يتم اإلتفاق على هذا الشخص سلفاً، حيث يقوم هذا الشخص بكتابة املخرجات  

اك حاجة لوجود رئيس أو قائد  )النتائج( اليت توصلت إليها اجملموعة يف منوذج للمالحظات. وليس هن
رمسي مامل تكن اجملموعة كبرية جداً حبيث ينظم الرئيس عملية النقاش، وال يسمح للجميع ابلتحدث يف 
نفس الوقت ومباشرة، ومن وقت آلخر يقوم املعلم  ابلطلب من تلميذ آخر ليتكلم نيابة عن اجملموعة،  

 وعة.حىت يتيح الفرصة لكل فرد للتعبري عن أفكار اجملم
 

 تغي اجملموعات:
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ميكن تغيري اجملموعات من وقت آلخر، وميكن أن يتم ذلك بعد ثالثة دروس، أما إذا أراد الطلبة أن  
يغريوا يف وقت أكثر أو أقل فيمكن القيام بذلك التغيري، وميكن عمل تغريات بسيطة إذا كان هناك 

ضعيفة جداً. ويف بعض األحيان نالحظ ظهور  صعوابت شخصية أو إذا الحظ املعلم أن جمموعة معينة  
رغبة عند تلميذ أو تلميذان يف اخلروج من اجملموعة للعمل على انفراد، وهذا أمر غري مقبول وجيب 

 جتنبه، وميكن السماح له أو هلما يف ظروف استثنائية. 
 اجلوانب السلبية للمجموعات:

يستطيعون التعبري عن أفكارهم اخلاصة ضمن جيد بعض الطلبة مرتفعي التحصيل أهنم يف اجملموعة ال 
اجملموعة الواحدة؛ وذلك بسبب ضرورة التسوية أو احللول الوسط، وأن األفكار يف مجيع احلاالت تنسب 
إىل اجملموعة أكثر من اعتمادها أو نسبتها إىل هؤالء الطلبة. ويف الواقع هناك فرص يف الدرس لألفراد  

ناقشة أو يف تقدمي األفكار اإلضافية بعد أن تكون اجملموعة املعينة  لإلجابة أبنفسهم سواء يف حصة امل
قد أعطت النتيجة )املخرجات(، ويفضل استخدام مادة االختبار الفردي من وقت آلخر مع هؤالء 

 الطلبة مرتفعي التحصيل، ففي هذه املادة يستطيعون العمل أبنفسهم كأفراد.
 

 خمرجات اجملموعة:
املوقف الذ طُلب منهم أن يفكروا يف، ويطوروا أفكارهم واستنتاجاهتم، وتعني   يناقش أفراد اجملموعة

إحدى اجملموعات من قبل املعلم إلعطاء نتيجتها من خالل الناطق ابمسها، وتقوم اجملموعات األخرى  
ابالستماع وتستطيع إضافة أفكارها وتعليقاهتا ومعارضتها، وهذه اإلضافات يقوم هبا الناطق ابسم  

وعة أو أفراد اجملموعة، وإذا كان لدى الطلبة ما يقولونه فإهنم جيذبون انتباه املعلم الذي خيتار  اجملم
 اجملموعات املطلوبة.

هناك طرق أخرى لتنظيم الناتج، ففي بعض احلاالت مثاًل قد تعطى كل جمموعة حسب دورها نقطة  
وهنا يتوجب على جمموعة إعطاء واحدة، ويف بعض احلاالت تقوم اجملموعات مبعاجلة مواقف خمتلفة، 

خمرجاهتا )نتائجها( وتكون املخرجات شفوية، ولكن يستطيع املعلم أن يطلب النتيجة )املخرجات( يف  
 منوذج املالحظات إذا كانت اجملموعات كسولة.

 
 املالحظات: 



 

310 

 

جمموعة من لكل درس هناك دفاتر مالحظات املعلم ويطاقات عمل الطالب، ويف بداية الدرس تعطى 
بطاقات عمل الطالب لكل تلميذ يف بداية الدرس، ومن املهم أن حيتفظ الطلبة ببطاقات العمل إذ أهنا  
حتتوي املبادئ االساسية للدرس ابإلضافة إىل املادة التدريبية والعملية، وهبذه الطريقة يكّون الطلبة تدرجيياً  

 املادة الكتابية أو النص الكتايب اخلاص هبم. 
 

 ء: البنا
لكل درس نفس البناء االساسي وابلضبط كما لكل وجبة نفس البناء األساسي حسب نوعها، وضمن  

 هذا البناء فإن احملتوى يتنوع بشكل واسع.
 كل درس للتفكي يتكون من األقسام الرئيسية التالية:

 تشرح أو تبني اجلانب احملدد للتفكري الذي يعطى يف الدرس إبعطاء مثال. املقدمة:
 متدان بقضااي ومواقف ملمارسة التفكري أو التدريب عليه.  ارين/ التدريب:التم

 تفتح النقاش يف الصف حول جانب التفكري الذي هو موضوع ذلك الدرس. العملية:
تعطي جمموعة من املبادئ االساسية اليت ختص موضوع الدرس للمجموعات لفحصها والتعليق   املبادئ:
 عليها.

 ومشاكل أبعد، ومواقف تفكري ميكن معاجلتها يف حينه أو فيما بعد.  يزودان بقضااي املشروع:
 

 املصادر:  
املصادر الوحيدة املستخدمة يف تلك املصادر املتواجدة يف أذهان الطلبة ، حيث أن التفكري هو 
االستخدام املاهر للمعلومات املتوفرة أصاًل، فال يطلب من الطلبة فهم أشرطة العرض والكتب أو أي  

أخرى قبل أن يبدؤوا ابلتفكري، وتعمل املالحظات إباثرة أذهان )عقول( الطلبة. هلذا السبب مواد 
تستخدم نفس املالحظات مع مدى واسع من أعمار الطلبة وقدراهتم، ويف كل حالة فإن املثري املثري  

فهم املادة قبل  )املنبه( هو نفسه، مع أن ما يثار قد يكون خمتلفًا جداً، وملا كان الطلبة غري مطالبني ب
البدء ابلتفكري، فإن هؤالء الطلبة غري اجليدين يف فهم املادة بسبب عدم قدرهتم أو إمهاهلم جيدون أهنم  

 يستطيعون العمل جيداً يف دروس التفكري. 
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 احملتوى: 
حيتوي كل درس على تشكيلة منوعة من املشاكل واملواقف اليت تستدعي التفكري، ومبا أنه من املتعذر 

ؤ ابهتمامات معلم أو صف، فهناك تنوع واسع يف املادة. بعضها ذو عالقة مباشرة بعامل الطالب  التنب
اخلاص وكذلك خربته، وبعضها موجه بطريقة مدروسة حبيث يستطيع الطالب ممارسة التفكري أو التدرب 

رج أو فوق عليه مبوضوعية، وقد صمم بعضها لتشجيع الطلبة على التفكري ابألوضاع اليت يعتربوهنا خا
 مقدرهتم.

إن التنوع يف احملتوى هام جداً، إذ أن الغرض من دروس التفكري هو توجيه االنتباه إىل العملية، وميكن 
أن حيدث هذا فقط إذا كان هناك تنوع يف احملتوى حبيث تستغرق التمرين الواحد وقتًا طوياًل، وهبذه  

  العملية. الطريقة يلزم الطلبة بتوجيه انتباههم من احملتوى إىل
ومن الصعب التنبؤ ابحملتوى الذي يستحوذ على إعجاب صف معني، فمثاًل صف فيه طلبة أعمارهم  

سنوات أصبح مهتمًا بقضية فيما إذا كان يتوجب على الوالدين إرسال ولدمها املقعد إىل مدرسة   9
)قرص( وجبة   خاصة أو مدرسة عادية، وصف آخر كان مفتواًن ابالقرتاح اخليايل العلمي حول حبة

الفطور الذي ميكن أن حتل حمل الطعام. إن الواقع اإلجتماعي واملشاكل األجتماعية املرتبطة بعامل الطلبة 
ليست ابلضرورة هي اليت تثري اهتمامهم أكثر من غريها، ومع ذلك جيب أن حناول تضمني اهتمام  

اسب صفوفهم من بني جمموعة  الطالب بنصيب وافر منها. ففي كل درس يستطيع معلمون اختيار ما ين
 سنوات ابملشاكل أو األمور البيئية.  9من مواد البدائل. مثالً قد ال يهتم صف طلبته أعمارهم 

يستطيع املعلمون الذين ال حيبون التمارين املعطاة أن يبتكروا مواد املمارسة أو التدريب اليت ترتبط  
 ابهلدف من الدرس. 

 الوقت: 
استعماهلا مرة واحدة يف االسبوع ملدة عشرة أسابيع، وال ننصح بتكرارها أكثر صممت الدروس ليتم 

من ذلك، وأي حصص إضافية للدرس قد تستعمل ملادة االختبار. لقد صممت الدروس ليتم استعماهلا  
 70دقيقة أو حصص أطول قد تصل إىل ضعف احلد األدىن   35يف درس ال يقل زمن احلصة فيه عن  

 دقيقة.
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دقيقة قد يتطلب األمر ختفيض أو تقليل قسم املمارسة/ التدريب والغاء قسم   35ذات  يف الدروس
املشروع ويف احلصص األطول ميكن إطالة قسم التمارين؛ وذلك إلاتحة وقت أطول لكل بند، وابستعمال  

 مواد أكثر ميكن زايدة زمن حصة املناقشة كما ميكن معاجلة قسم املشروع.
 60التمهيدية األوىل هي عبارة عن جزء من منهج ملدة سنتني يتكون من إن جمموعة العشرة دروس 

 درساً يغطي جوانب عدة من التفكري.
 املعلم:

سوف خيتلف دور املعلم وحسب عمر وقدرة الطلبة ، ونوع اإلاثرة. مثالً صف السادس بطلبة مرتفعي 
وضع حمكم أو جيد البناء   سنة( اعتادوا على العمل يف 13إىل  12التحصيل )ترتاوح أعمارهم بني 

وجييبون إجاابت صحيحة حبيث حيصلون على تقدير فردي، فإهنم حيتاجون إىل نوع خمتلف من الطريقة  
 سنوات ويطبقون األفكار إلاثرة املرح. 10عن صف أعمار طلبته 

 ميكن اعتبار دور املعلم حتت العناوين التالية: 
 االختيار.  •
 التنوع.  •
 اإلثراء. •
 الضبط. •
 التأكيد.  •
 االستجابة.  •
 التحصيل. •

 
 االختيار: 

ميكن أن خيتار املعلم النظام الذي يريده وذلك من أجل إدارة الدرس، فهناك خيارات متعددة مبينة يف  
القسم الذي يدور حول البدائل، وميكن للمعلمني أن يوجدوا بدائل أخرى، وعلى املعلمني أن خيتاروا  

يوجدوا مواد أخرى. كما خيتار املعلمون نوع الناتج )املخرجات(   التمارين اليت تناسب صفوفهم أو أن
املطلوبة من اجملموعات، وحيددون الوقت الالزم الذي جيب ختصيصه لكل مادة، وكذلك حيددون الوقت 
الذي سوف خيتربون فيه املادة إذا اعتقدوا أن ذلك صحيحاً. وخيتار املعلمون اجملموعة اليت ستعطي 
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( كما خيتارون من اجملموعات األخرى اجملموعة اليت سيتقبلون منها مقرتحات إضافية.  الناتج )املخرجات 
 ويف الواقع فإنه ميكن تكييف الدرس ليناسب أي موقف تعليمي حمدد. 

 التنوع: 
بغض النظر عن التنوعات املعينة، واملقرتحة يف قسم البدائل أو يف مكان آخر من هذه املالحظات 

ر مدخالت متنوعة وخمتلفة طاملا أن الغرض األساسي من الدرس مل يفسد. فمثالً  يستطيع املعلم أن خيتا
قد يقرر املعلم أن جيرب إحدى مواد املمارسة عن طريق لعب األدوار، أو على سكل مناقشة أو لعبة 
تسجيل أهدافال أو نقاط للتخلص من التشابه والراتبة يف الدروس، يشجع املعلمون أن يقدموا أكرب 

التنوع معتمدين على خربهتم يف التدريس ومعرفتهم ابلصف، ومع ذلك جيب أن نتذكر أن   عدد من
اهلدف من أي درس هو الرتكيز على جانب معني من التفكري، ومن غري احملتمل أن نقاشاً عاماً حول  

 موضوع ما قد خيدم هذا الغرض.
 

 اإلثراء: 
فأمهية الدروس تعتمد على قدرة املعلم يف إثراء املواد هذه املالحظات متدان هبيكل عار لكي نكسيه، 

املقرتحة يف املالحظات، وعند البدء يف واحدة من قضااي املمارسة أو التمرين جيب أن يبين املعلم موقفاً 
يف دفاتر مالحظاهتم. مثاًل يف درس النتائج   3شيقًا أو مثريًا بداًل من دعوة الطلبة معاجلة املادة رقم 

(C&Sهن )  اك مادة تتعلق ابإلنسان اآليل الذي يطور ليحل حمل األيدي العاملة يف املصانع، حيث
ميكن للمعلم أن يصور املشهد حسب املصانع اخليالية، ابستثناء عدد قليل من العمال مبعاطف بيضاء  

( ُيسأل الطلبة لوضع أهداف صانع البيوت  AGOللعناية ابإلنسان اآليل. ويف درس األهداف )
ال وُمصّنع األغذية واملزارع، وهنا يستطيع املعلم أن يقيم املشهد حسب صانع البيوت ومسؤوليته،  والبق

وصاحبة السوبر ماركت اليت تعمل لنفسها أو حلساب شركة سوبر ماركت، ومصنع الغذاء يقيم حسب 
 اسم معني واملزارع حسب زراعته وإنتاج احملاصيل.

 اليت هي موضوع الدرس، وميكن إعطاء أمثلة أكثر أو أفضل هنا.يشري اإلثراء إىل شرح عملية التفكري 
وأخريًا فإن اإلثراء يشري إىل الطريقة اليت يتعامل فيها املعلم مع الناتج )املخرجات( من اجملموعات، 
ويستطيع املعلمون التعليق على األفكار املقدمة، وكذلك يستطيعون ربط فكرة أبخرى أو املقابلة بينهما.  

 جب عليهم أن يتقبلوا األفكار املقدمة بشكل سليب، كما يستطيعون العمل عليها واالهتمام هبا. وال يتو 
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 الضبط/ املراقبة:  

وهذا أمر هام,  فيجب أن تسري الدروس بشكل سريع , كما جيب أن يكون الرتكيز على اهلدف من 
ى متاسك وفاعلية الدرس , وبدون ذلك فان الدروس ميكن أن تصبح غري هادفة . وللمحافظة عل 

الدروس جيب أن يكون املعلم منضبطا , وإذا فقد االنضباط فان الدروس قد تتحول إىل دروس غري 
هادفة. يف دروس التفكري للمعلم سلطة أو انه غري خمول يف نقل معرفة عالية أو متميزة ولكنه حيتفظ  

نهي )يقطع( النقاش , وان ينتقل  ابملبادرة يف ضبط الدرس. يستطيع املعلم أن يعلق على األفكار أو ي
 إىل املادة الالحقة عندما يريد ذلك , كما يستطيع أن خيتار أية جمموعة أو فرد ليسأهلا لتقوم ابلتعليق.   
ختتلف الدرجة اليت يقوم هبا املعلم للتدريب على ممارسة الضبط حسب الصف , ففي صف لديه دافعية  

 يراقب عملية التفكري املتدفقة . اما يف صف اكثر صعوبة  جيدة ميكن للمعلم ان يكون عبارة عن مريب
فقد يكون املعلم حازما متاما اىل ان يدخل  الطلبة يف صلب الدرس , وقد حيتاج الطلبة املعتادون على 

 الضبط والبناء اىل وقت للتكيف مع دروس التفكري . 
 ان اكثر اربعة حاالت صعوبة هي كما يلي:  

 اهلزل /اللعب : 
يستطيع املعلمون اتباع طرقهم مع هذا اجلانب , وميكنهم جتاهل املالحظات السخيفة والبسيطة , كما  
ميكن تغيري تركيبة اجملموعة . جيب على املعلم ان يكون متاكدا ابن االمر يتعلق ابملرح او الفكاهة وليس  

 حماولة حقيقية يف وجهة نضر غري عادية.  
 

 كثرة الكالم:
بة مع بعض اجملموعات وبعض التمارين , حيث يستطيع املعلم ان يسال شخصا قد تكون هذه صعو 

او جمموعة ان يلخص النقاط الرئيسية الثالث ملا جيب ان يقال , كما يستطيع قطع النقاش وينتقل اىل  
نقطة اخرى  , واذا احس الطلبة اهنم مل يعطوا الوقت الكايف ميكن حينئذ استخدام الناتج  ) املخرجات  

 ملكتوبة ملادة االختبار .  ( ا
 

 الصمت / اهلدوء : 
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قد يكون من الصعب تعميم او ادارة االفكار اذا مل تربز ايَة افكار, وجيب ان يقدم املعلمون اقرتاحات 
للطلبة حبيث يستجيبون هلا ويبدون ردود فعلهم عليها . يف العادة حيتوي دفرت مالحظات املعلم على 

 ا الغرض. اقرتاحات لكل درس من اجل هذ
 الكسل:

قد ترى جمموعة او تقرر أبن تقوم اجملموعات األخرى ابلعمل، وميكن حتديد هذه اجملموعة من قبل املعلم 
كواحدة تبني الناتج الذي يتوصل إليه ابقي أفراد الصف. وميكن طلب الناتج على شكل مالحظات 

 مكتوبة، وميكن مقارنتها من قبل املعلم.
 التأكيد: 

ء اهلدف األساسي للدرس أمام الصف يعود كلياً إىل املعلم، فمن السهل جداً أن يتحول إن أمر إبقا 
الدرس إىل نقاش عام ملوضوع ما، وعندما حيدث ذلك يكرر املعلمون تركيز االهتمام على عملية التفكري 

درين  الفعلية موضوع الدرس. جيب أن ال خيجلوا من استخدام التصنيفات )التسميات(، وأن يكونوا قا
( على فكرة ما أو اعتبار مجيع  PMIعلى أن يطلبوا من أحد الطلبة أن جيري "معاجلة األفكار" )

( على أحد املواقف. ومع أن هذه سوف تبدو صناعية أو متكلفة إال أن الطلبة  CAFالعوامل )
 سيتجاوزوهنا يف وقت قصري.

ىل املعلمني أنفسهم إذا كانت مجيع كما أن أمر أتكيد الفروق بني عمليات التفكري املختلفة يعود إ
الدروس تتعامل مباشرة مع احملتوى، فإهنا ستبدو مجيعاً متشاهبة حيث أن احملتوى ليس خمصصاً أو حمدداً 

(،  AGO( واألهداف )APCألي درس. جيب أن يبني املعلمون الفرق بني البدائل، االحتماالت )
 بذلك يف بداية فرتة املقدمة أو أثناء النقاش املفتوح. ( اخل، وميكن القيامC&Sوبني النتائج املنطقية )

 
 االستجابة:

يقع العديد من املعلمني يف اخلطأ عندما يفرتضون أنه يف حالة عدم وجود جواب صحيح واحد يف  
دروس التفكري، فإهنم ال يستطيعون احلكم على األفكار املقدمة، ولكن جيب أن يتقبلوها مجيعاً. ليس  

 واحد، ولكن هناك احتماالت لعدة أجوبة صحيحة.  هناك جواب صحيح
هناك عدة أجوبة خاطئة، وأجوبة سخيفة، واتفهة، وللمعلم احلق يف معاجلة مثل هذه األجوبة. الشيء  
الوحيد الذي جيب أن ال يقوم به املعلمون هو ترك الفكرة بسهولة، ألهنا ختتلف عن أفكارهم بغض 
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اخلاطئ، فهناك عدة طرق أخرى يستطيع فيها املعلم التعليق على النظر عن أساس احلكم الصحيح/ 
اقرتاح ما. يف الواقع، حيث أن أساس الصح/ اخلطأ غري صحيح أو غري دقيق، فإن هناك فرصة متزايدة  

 يف استخدام أشكال أخرى.
 بعض االستجاابت احملتملة مذكورة فيما يلي: 

 انقشناها اآلن؟كيف ختتلف تلك الفكرة عن الفكرة اليت  •
 هل تستطيع مقارنة فكرتك ابلفكرة األخرى؟  •
 هل تلك فكرة هامة، أم جمرد فكرة عادية؟ •
 أي من الفكرتني تعتقد أهنا أكثر أمهية؟  •
 هل تستطيع التوضيح بشكل أفضل؟ –ال أستطيع أن أفهم ما تعين  •
 ماذا يعين ذلك؟ –ماذا ميكن أن حيدث بعد ذلك  •
 ى الرغم أننا مل أنخذها بعد؟تعتقد أن هذه فكرة جديدة عل  •
 ميكنك مجع هذه االختالفات/ التنوعات يف فكرة واحدة؟ •
 هذه فكرة سخيفة؟ •
 إهنا ليست هامة جداً. أليس كذلك؟ •
 ماذا ميكنك أن تفكر يف هذا اخلصوص؟ •
 هل لديك ما تضيفه إىل تلك الفكرة؟ •
 هل توافق على الفكرة اليت قد مسعناها؟ •

 
 التحصيل: 

نقطة صعبة، وخباصة ألولئك الطلبة الذين اعتادوا على التعامل مع املواقف اليت   ميكن أن تكون هذه
تتطلب أجوبة حمددة. أهنم يفقدون معىن التحصيل، واالعتماد الشخصي )أي االعتماد على أنفسهم 
يف إجياد أجوبة بديلة(، وهم أيضاً غري متأكدين من قوانني/ شروط دروس التفكري وما هتدف إليه. وهنا  

عود إىل املعلم املهارة يف إجياد معىن وإحساس للتحصيل لدى الطلبة. إن هذا غري مبين على نظام ي
اجلواب الصحيح، بل على شيء ميكن قوله، وعلى وجود بعض األفكار حول املسألة. مثاًل يستطيع  

 املعلم أن يثين على فكرة ما كما يلي: 
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 إن تلك نقطة هامة. •
 بل.مل تكن عندان تلك النقطة من ق •
 إن تلك فكرة شيقة.  •
 إن تلك فكرة أصيلة.  •
 إن هذا تنوع هام للفكرة اليت سبقت. •
 إهنا فكرة هامة ومرتبة.  •

 وابملثل ميكن إطراء الناتج/ املخرجات كما يلي: 
 إن ذلك انتج/ خمرجات غاية يف الرتتيب أو التنظيم.  •
 إن تلك األفكار شاملة. •
 هذه فكرة فيها خيال واسع. •
 يوجد ما نضيف أو نزيد. اعتقد أنه ال  •
 لقد غطيت )مشلت( معظم النقاط.  •
 إن ذلك مناسب وكاٍف جدا. •

إن إظهار عدم الرضا أو التعبري عنه يعترب أكثر صعوبة ألنه ال يعتمد كثريًا على الفكرة ذاهتا، ولكن 
ة الطلبة على تقييم املعلم للدافعية. إن املعلم ال يصدر أحكامًا على األفكار، ولكنه حيكم على ممارس

للتفكري أم ال. ليس هناك فائدة من إدانة نتاج/ خمرجات تلميذ حياول الوصول جاداً إىل النتيجة. ومن 
جهة أخرى فإن الشخص الذي يبدو مهماًل، أو ساخرًا من املوضوع أو كسواًل ميكن التعامل معه  

 ابملالحظات التالية بدالً من التقبل الفاتر:
 إن ذلك سخيفاً. •
 ة ضعيفة. إن تلك فكر  •
 أان متأكد أنك تستطيع القيام أبفضل من ذلك. •
 لقد عاجلنا تلك الفكرة. •
 هذه الفكرة هي نفس الفكرة األخرى.  •

 ابملثل ميكن معاجلة أو التعامل مع انتج/ خمرجات اجملموعة كما يلي: 
 لقد تركت مقداراً كبرياً. •
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 )املسألة(. ال أعتقد أنك بذلت جهداً كافياً مع تلك املشكلة  •
 إن ذلك سطحي وواضح.  •
 جيب أن حتاول أكثر أو تبذل جمهوداً أكرب. •

بشكل عام، ال ختتلف دروس التفكري عن الدروس يف املوضوعات األخرى اليت ليس هلا أجوبة اثبتة  
 وحمددة.

 إن النقاط الرئيسية اليت جيب تذكرها هي: 
جبارهم على التفكري بشكل إذا كان الطلبة يبذلون قصارى جهدهم، فإنك ال تستطيع إ .5

 أفضل، وذلك إبدانة أرائهم.
إذا كان الطلبة كساىل أو ميالني للهزل واإلمهال فإنه ميكن احلكم على نتاجهم حسب  .6
 قيمته. 

 هناك عدة طرق لإلطراء على فكرة ما دون القول أبهنا الفكرة الوحيدة الصحيحة. .7
رة اهلامة إذا ظهر أن هناك إنتاج أو  جيب أن منيز بني الفكرة العادية )أو التافهة( والفك .8

 تعميم لألفكار البسيطة )التافهة(. 
 

 شكل الدرس املعياري )النموذجي( 
 سنبني فيما يلي شكل الدرس النموذجي: 

سوف نناقش بعض التنوعات واالختالفات املرتبطة ابستخدام الدروس من قبل الطلبة ذوي األعمار  
البديلة يف هناية اجلزء، وهناك تنوعات أو أشكال أخرى يف والقدرات املختلفة فهناك بعض األشكال 

 اجلزء نفسه، وميكن للمعلمني أن يضعوا أشكاالً أو تنوعات أخرى.
 

 مقدمة:
تضم كل من دفاتر مالحظات املعلم أو بطقات عمل الطالب مقدمة توضيحية تبني ابختصار جانب  

أ املعلم ذلك إال إذا كان الطلبة يعانون  التفكري الذي هو موضوع الدرس، وليس هناك حاجة ألن يقر 
صعوبة يف القراءة، كما ميكن للمعلمني أن يقدموا شرحًا خمتصرًا مركزًا على األمثلة الواردة يف بطاقات  
عمل الطالب، وأحياانً يف دفاتر املعلم، ويستطيع املعلمون إضافة أمثلة أو يغريوا بعض األمثلة، وجيب 



 

319 

 

( خمتصراً ألن الوقت قصري. وعلى أية حال فإن نقاشًا أوىف أيخذ دوره  أن يكون هذا الشرح )التفسري
يف جزء عملية )اجلزء العملي( للدرس، ويرتك الطلبة لقراءة املقدمة يف بطاقات عملهم وقتما يريدون  

 أثناء الدرس. 
 التمارين: 

صة مباشرة للطلبة  كل درس يتضمن جمموعة متارين ملمارستها أو التدرب عليها، وتوفر هذه التمارين فر 
،  1ملمارسة عملية التفكري اليت هي أساس الدرس. يف العادة يستطيع املعلم استخدام البنود أو التمارين  

، ابلرتتيب، أما ابقي التمارين فهي معدة خصيصاً ألي من املعلمني الذين يشعرون أبن طلبتهم  3، 2
ستعارة بعض التمارين من جزء املشروع كما  ما زالوا حباجة لتمارين إضافية، كما أن املعلم يستطيع ا

 يستطيع ابتكار بعض التمارين واستخدام بعض التمارين اليت يقرتحها الطلبة.
تقدم مواد التدريب أو التمارين شفوايً إىل الصف من قبل املعلمني الذين يطورون ويثرون املادة، ويعود  

 املعلمني ويف اختيار ما يرونه مناسباً لصفوفهم.األمر يف إعطاء املادة أولوية البدء إىل 
يبدأ الطلبة ابلعمل وفق املادة . يعملون يف جمموعات كما مر معنا سابقاً. ينصح أبن يقوم أحد الطلبة  
بكتابة مالحظات حول النتائج اليت يتوصل إليها الطلبة وحول ملخصاهتم، وميكن أن يقوم ذلك الطالب 

ة الذي ميثل أو يعيد تقدمي النتائج اليت توصلت إليها اجملموعة أمام طلبة  بدور الناطق ابسم اجملموع 
 الصف.

 الوقت الالزم إلمتام العملية لكل مادة: 
دقائق، وقد أشري إليها أو حددت يف دفرت املالحظات اخلاص ابملعلم فاالجتاه هنا مييل   5-1يرتاوح من  

وجيب أن يكون التأكيد على السرعة عندما إىل إكمال العمل يف وقت قصري خمصص لكل درس، 
يسمح بوقت أطول للدرس فإن الوقت الذي يستنفذ على كل تعريف ميكن زايدته، إال أنه جيب ان ال  

 نسمح بسيطرة امللل أو الضجر.
 

 النتائج/ املخرجات:
عن أفكارهم   يكون الناتج من اجملموعات شفوايً وإذا الحظ املعلمون أن الطلبة جيدون صعوبة يف التعبري

 شفوايً فيمكن االستعانة ابجلانب الكتايب. 
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تعمل كل جمموعة على نفس املسألة يف العديد من التمارين، ويف هذه احلالة يتم تعيني جمموعة واحدة  
إلعطاء ما توصلت إليه النتائج إىل الصف. ويشار إىل هذه اجملموعة ابجملموعة "املعينة" أو "املخصصة.  

عينة نتاجاً كاماًل، وتستطيع أي من اجملموعات األخرى أو األفراد اآلخرين إضافة نقاط  تقدم اجملموعة امل
أخرى قد تكون تركتها اجملموعة املعينة. ويستمر هذا العمل إىل أن يتوقف ظهور أي نقاط أخرى، وإذا  

يقول مل تكن النقطة املعروضة نقطة جديدة وملنها فقط تغري بسيط لنقطة أعطيت سابقاً، فيجب أن 
املعلم ذلك حىت ال نشجع على مثل هذا النوع من االستجاابت. وميكن السماح ابلتعليقات إذا كان 
هناك متسعاً من الوقت، ولكن اجلدل يستهلك وقتاً طوياًل. يستطيع املعلم أن يطرح أسئلة للمجموعة  

ء الناتج إال بعد بيان  ككل أو لألفراد ضمن اجملموعة. ال أحد يعرف ما هي اجملموعة اليت ستعني إلعطا
  – املادة اليت سيتدرب عليها الطلبة، ويف العادة جيب أن حياول املعلم احملافظة على نوع الدور العشوائي  

أي االختيار العشوائي للمجموعة حبيث ميكن أن يعني كل جمموعة عاجاًل أم آجاًل، أما إذا كانت  
ء تلك اجملموعة أو الطلب منها إعطاء النتائج  جمموعة ما كسولة وال تبدي أي مشاركة، فيمكن استدعا

بني فرتة وأخرى. وابملثل، إذا كانت إحدى اجملموعات ساخرة/ هتكمية، فإن املعلم يستطيع جتاهلها 
لفرتة بسيطة، كما ميكن اختيار اجملموعة ابستخدام قصاصات من الورق حتمل كل قصاصة اسم جمموعة 

 كل عشوائي.ما وتوضع يف وعاء ويتم سحب أقصوصة بش 
يف بعض مواد التدريب أو التمارين تعمل اجملموعات على عدة جوانب للمسألة الواحدة، ويف هذه  
 احلالة حيدد املعلم لكل جمموعة اجلزء الذي جيب أن تعمل عليه، ويستطيع اآلخرون إضافة أفكار أخرى. 

نقطة واحدة من كل جمموعة   ويف حاالت أخرى، يتجول املعلم بني اجملموعات واحدة بعد األخرى طالباً 
 إىل أن يتوقف ظهور أية نقطة.

يف بعض احلاالت قد يطلب من اجملموعات إنتاج أكرب عدد من األفكار يف فرتة زمنية حمددة، ويف هناية  
الوقت يسمح للمجموعة اليت تعطي أكرب عدد من األفكار أبن تكون اجملموعة املعينة "أي اليت ختتار  

 إلعطاء الناتج". 
 ل عام، يستطيع املعلم معاملة اجملموعات وكأهنا أفراد يف حالة السؤال عن النتائج/ املخرجات. بشك

 عدد املواد أو التمارين: 
إن عدد مواد التدريب أو التمارين يتم تقريرها حسب الوقت الكلي املخصص للدرس، وكذلك 

 هتا. حسب الوقت الذي تستغرقه اجملموعات لتقدمي تقارير عن إنتاجها/ خمرجا
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متارين، وقد ختفض هذه التمارين إىل اثنني أحياانً،   3من انحية واقعية جيب أن حياول كل درس تغطية 
وجيب على املعلم حماولة منع الدرس من أن يتطور إىل نقاش طويل وجدال حول حمتوايت أحد التمارين.  

ترب وجود مواد تدريب متنوعة  كما جيب الرتكيز دائماً على عملية التفكري موضوع الدرس. هلذا السبب يع
ضرورايً حىت لو مل يكن هناك وقت كاف العتبار أو تفحص كل مترين، ويعترب السري السريع يف الدرس 

 أساسياً. 
 العملية:

يهيئ جزء مناقشة العملية فرصة للمعلم لكي يناقش عملية التفكري مع الصف ككل، ويبقى الطلبة يف 
كأفراد. ال يوجد هناك نقاش مجاعي يف هذا اجلزء، وجيري مجيع  جمموعاهتم ولكنهم يستطيعون العمل  

النقاش بني املعلم والطلبة أو بني طالب وطالب أمام مجيع أفراد الصف. يستطيع املعلم إلقاء أسئلة 
 لألفراد وتلقي التعليقات منهم.

ملية النقاش، يضم دفرت مالحظات املعلم مقرتحات تشبه نوع األسئلة اليت ميكن أن تستخدم يف قسم ع
وهذه املقرتحات موجودة لكل درس، ونفس هذه األسئلة موجودة يف بطاقة عمل الطالب. ليس من 
الضروري االلتزام هبذه األسئلة وكذلك السري هبا واحداً واحداً، فهناك أسئلة عن طبيعة العملية واحلاجة  

ش كأي نقاش عادي ، وإذا ظهرت إليها، والصعوبة يف استعماهلا برتٍو وهكذا ... جيب أن يدور النقا
  5نقاط مثرية ميكن متابعتها، وجيب أن تسري العملية بشكل نشيط وسريع وأن يستغرق النقاش ككل 

 دقائق يف حده األقصى. 10أو 
 املبادئ/ األسس: 

كل جمموعة من املالحظات حول الدرس تشمل مخسة مبادئ مذكورة لكل درس، وال يقصد من 
 جازمة، بل إهنا ترمي إىل وصف أو بيان الدرس، وهي تستخدم كنقطة تركيز املبادئ أن تكون نقاطاً 

 )بؤرة( لتنظيم أفكار الطلبة على املوضوع، وال يوجد شيء مطلق حول املبادئ املعينة أو احملددة واملختارة. 
 ينظر الطلبة إىل جمموعة املبادئ مث يقومون بواحد أو أكثر مما يلي: 

 يعتقدون أنه األكثر أمهية. خيتارون املبدأ الذي  •
 يعلقون على أو ينتقدون أاّيً من املبادئ/ األسس. •
 يضيفون مبدءاً من قبلهم. •
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ميكن الطلب من اجملموعات الكبرية القيام جبميع أو أي من هذه األشياء، أما مع اجملموعات الصغرية  
يسأل املعلم كل جمموعة ابلدور ، وإذا  فيكفي أن خيتاروا املبدأ/ األساس الذي يرون أنه األكثر أمهية. 

كان هناك أي خالف يف الرأي فيمكن مناقشته أو التعليق عليه من قبل اجملموعة ذات العالقة، مثالً  
 قد تريد جمموعة أن تشرح للمجموعات األخرى ملاذا اختارت مبدءاً خمتلفاً. 

ختتاره اجملموعات، ولكن حىت خيتار    دقائق، والنقطة املهمة ليست فيما  5-3الوقت املسموح هلذا اجلزء  
الطلبة املبدأ فعليهم النظر إىل كل من املبادئ ويذكرون بعض األفكار عنها. ويعترب ذلك هدفاً أساسياً 

 جلزء أو قسم املبادئ. 
حيث أنه من املفروض أن حيتفظ الطلبة ببطاقات العمل، فإن جزء "املبادئ" يعمل كملخص لكامل 

 لبة مستقباًل.الدرس لريجع إليه الط
 املشروع:

دقيقة، ليس من احملتمل أن يكون هناك وقتاً كافيًا جلزء املشروع، ويف تلك  35يف درس واحد مدته 
احلالة ميكننا جتاهله. إن تلك املدارس املعتادة على إعطاء الطلبة عمالً ليقوموا به خارج الصف ميكنها  

ن أن تصبح مواد املشروع مواضيع ملقاالت أو جلسات الطلبة استعمال مواد املشروع هبذه الطريقة، وميك
 مناقشة.

وحيث أن الدرس طويل تقرر اجملموعات أو املعلم أي مادة من املشروع ميكن العمل عليها، ومن األفضل 
أن تعمل اجملموعات على نفس املادة، ألن نقاشًا عامًا ميكن أن يقام بعد ذلك. متضي اجملموعات 

لى املادة، ويتحرك املعلم من جمموعة ألخرى مراقباً تفكري اجملموعة ويشارك يف دقيقة تعمل ع  15حوايل  
ذلك أيضاً. يف هناية هذا الوقت تعطى كل جمموعة نتاجها إىل الصف وميكن إجراء نقاش عام، وكبديل 

 لذلك ميكن أن يكتب الناتج يف منوذج معد لذلك.
 مارين واستخدام التمارين إذا رغب املعلم بذلك.كما ميكن نقل مواد املشروع إىل قسم التدريب أو الت 

 البدائل: 
ميكن إجراء عدد من املتغريات يف شكل الدرس املعياري )النموذجي( وبعض هذه التغريات ملخصة 
فيما بعد، كما يستطيع املعلمون القيام ابلتغيريات اليت يريدوهنا حبيث حيافظون على النقاط األساسية  

 يف الدرس.
 ن: جلسة التماري
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يفضل بعض املعلمني إعطاء مادة تدريبية واحدة بعد املقدمة، وبعد ذلك يتحولون مباشرة إىل نقاش  
العملية واملبادئ، مث يعودون للقيام مبادة أو أكثر من مواد التمارين عندما يسمح الوقت بذلك. إن هذا 

اماًل، فممارسة عملية  تغري جيد، ولكن جيب اإلهتمام يف أن ال تستغرق عملية النقاش وقت الدرس ك
التفكري أكثر أمهية من التحدث عنها. ويستطيع الطلبة ممارسة العملية أو التدريب عليها قبل وبعد 

 مناقشتها وتوفري الوقت إلكمال املواد االخرية للتدريب.
مع االطفال االصغر سناً وخاصة مع اجملموعات العالجية ليس هناك حاجة إىل عملية منفصلة وجتزئة 

مبادئ. يتكون الدرس من مواد التدريب أو التمارين اليت يتم العمل عليها إما من قبل اجملموعات أو لل 
يف حالة كون الصف صغرياً جداً مبجموعة صفية واحدة. إن نقاش العملية واملبادئ حتول إىل النقاش 

صف وعلى التأكد من الذي يتبع الناتج من اجملموعات، ويعتمد هذا التغري/ التنوع على ضبط املعلم لل 
 أن العملية تناقش فعاًل. 
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 مناقشة املبادئ والعملية:
يف الصفوف غري املرتابطة بدرجة كافية، قد يساعد ذلك على وضع جزء املبادئ قبل جزء العملية أو  
على األقل معاجلتها معاً. هبذه الطريقة فإن مناقشة العملية ميكن أن تركز على املبادئ وعلى األسئلة 

رتحة، وهناك طريقة أخرى إلجراء هذه األجزاء تتمثل يف إجراء بعض النقاش، مث النظر إىل املبادئ  املق
 ومث مواصلة النقاش. 

هناك فائدة من هذه الطريقة وهي أن الدرس ينتهي ابلنقاش بداًل من اختيار املبادئ، ويعين هذا أن 
 النقاش ميكن إطالته أو اختصاره بناءاً على الوقت املتبقي.

 درس املتابعة:
جيب أن يشغل كل درس تفكري حصة مزدوجة، وأحياانً ميكن استخدام حصتني مفردتني أسبوعياً، ويف 
هذه احلالة فإن الدرس العادي يتم يف احلصة األوىل، ولكن ميكن حذف واحد من مواد التدريب أو 

دأ اجملموعات ابلعمل على مادة التمرين، ويف اجللسة الثانية يعطى ملخص ملا مت يف اجللسة األوىل، مث تب
املشروع ويستطيعون العمل إما كمجموعات أو أفراد وذلك ابلقيام ابملادة كمقالة. مادة واحدة أو اثنتان  
تستخدم حسب طبيعة املادة، وخالل عمل اجملموعة يتحرك املعلم من جمموعة إىل أخرى وميكنه املشاركة  

لسة والتعليق عليها، كما يتم ذلك مع مقالة عادية. جيب أن  يف النقاش، وميكن مجع املادة يف هناية اجل
تشري التعليقات إىل حمتوى التفكري أكثر من أشارهتا إىل األسلوب. تلغى حصة النقاش أو هتمل يف هناية  

 الدرس سواء كان الناتج مجاعياً أو فردايً. 
 

 التوقيت: 
 إن التوقيت لتغريين حمتملني للدرس ميكن أن يكون كما يلي: 

 دقائق.  3املقدمة                            •
 دقائق )مبا فيها الناتج(.  6مادة تدريب أو التمرين          •
 دقائق )مبا فيها الناتج(.  6مادة تدريب                       •
 دقائق )مبا فيها الناتج(.  6مادة تدريب                       •
 دقائق .  8مناقشة العملية                    •
 دقائق.  4املبادئ                           •
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 دقيقة.  33اجملموع                                  
 
 

 دقائق.  3املقدمة                            •
 دقائق )مبا فيها الناتج(.  6مادة تدريب                       •
 دقائق .  10مناقشة العملية واملبادئ         •
 دقائق )مبا فيها الناتج(.  7يب                      مادة تدر  •
 دقائق )مبا فيها الناتج(.  7مادة تدريب                       •

 دقيقة.  33اجملموع                                  
 

 الصعوابت:  
طرقهم بعض الصعوابت اليت ميكن أن تظهر مع الدروس املذكورة فيما يلي. وسوف يتعامل املعلمون ب

الشخصية مع هذه الصعوابت، وقد ال تظهر املشاكل عند بعض املعلمني، ومن املفيد أن يكون املعلمون  
 قادرين على تقدير مثل هذه الصعوابت.

 
 التشابه )التماثل(:  .1

يف الصف الرابع أو اخلامس قد يبدأ الطلبة ابلشكوى من أول الدروس متشاهبة كثرياً، وحيدث ذلك 
علم قد ركز االهتمام على العملية بل أدار كل درس كنقاش عام على حمتوى مواد عندما ال يكون امل

التدريب. وبوضوح فإن احملتوى يكون متشاهباً، إذ أن قائمة املشاكل )أو مستواها( متشاهبة، وهكذا  
فإنه ما مل يكن الرتكيز على العملية فإن الدروس قد تصبح متشاهبة إىل حد كبري، وقد يتوقع الطلبة  
أيضاً أن تكون الدروس مليئة ابللعب واملرح، وعندما ال جيدون األمر كذلك قد يصابون ابإلحباط إىل  
أن يدركوا اهلدف األساسي للدرس، ويبدؤون ابالستمتاع ابلدرس، وقد تكون هناك فرتة ختوف حول  

 الصفني الرابع واخلامس ولكن عند مرور هذه الفرتة ال يعود هناك إزعاج.
رية يف تقدمي أكرب مقدار من التغري، فقد يغريون شكل الدروس أو قد يقدمون تغيريات يف للمعلمني احل

الطرق اليت تعاجل هبا مواد التدريب، وميكن القيام بذلك بعدد من الطرق بعضها مقرتح يف هذا الكتاب 
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نتقد نتاج وبعضها قد يبتكره املعلمون. االدوات مثل لعب الدور، اللعب التمثيلي وجعل اجملموعات ت
 بعضها البعض هي ثالثة تغيريات فقط من جمموعة التغريات احملتملة.

جبميع هذه التغريات جيب أن ميون املعلم واعيًا خلطرين وجيب أن يتجنبهما، اخلطر األول: هو أن  
الدروس تصبح مناقشات عامة للموضوع. قد جيري ذلك بصورة جيدة يف حينه، ولكن النمو والتحول 

 لت فكري قد يكون ضعيفاً. يف مهارة ا
أما اخلطر الثاين: فهو أن هناك لعب كثري يف احمليط مع البناء الذي يصل إليه شكل الدرس من عدم 
التنظيم والتحايل، ويف احلالتني فإن الغرض الرئيسي للدرس يصبح ضائعاً، فمهما استخدمنا من تغيري  

التفكري اليت هي أساس الدرس، وحاملا يصبح تغرياً  أو تنوع جيب أن يكون تركيز الدرس على عملية 
 معيناً مثل متثيل اللعب هناية يف ذاته فقد يكون ممتعاً ولكن قيمة التحويل أو االنتقال قد تكون صفراً. 

 
 ماذا بعد ذلك؟ .2

يتقبل الطلبة الدروس أحياانً، ولكنهم ال يرون اهلدف من ورائها، واملطلوب يف هذه احلالة أن يزود 
املعلمون الدروس مبادة اختبار حبيث يتمكن الطلبة من مقارنة تفكريهم أو مقابلته ابلعمل. وعلى املعلم 
أن يقرأ اجلزء املتعلق بشكل الدرس وشرح الغرض من الدروس، لكن العالج الرئيسي هو يف معاجلة 

ألشياء املقدمة، وعلى  األفكار. إذ بدا أن املعلم يتقبل كل شيء يقدم، فإن الطلبة يتعجبون من قيمة ا
املعلمني أن يكونوا حريصني يف التفريق أو التمييز بني االستجاابت املتعددة حبيث يثنون على بعضها  

 وينقدون البعض اآلخر. 
النقطة الرئيسية هي أنه جيب على املعلمني أن حيافظوا على املبادرة يف تقدمي الدروس ويف الطريقة اليت 

فالطلبة حيتاجون إىل أن يعطوا معناً واحساساً ابلتحصيل، ليس ابلضرورة على يعاجلون فيها املقرتحات،  
أسس تنافسية بل لكي يشعروا أهنم قد حققوا شيئًا ما فعاًل، إن هذا املعىن للتحصيل يعطي حسب 
ان  الطريقة اليت مييز فيها املعلم بني اجلوانب املختلفة، وهذا ليس سهالً. والقاعدة الرئيسية هي أنه إذا ك

شخص جيرب فكرة ما مث يدين الفكرة فإنه لن ينجح، وبداًل من اإلدانة جيب أن حياول املعلم تطوير 
الفكرة حىت يصبح هلا معىن، أما اذا كان الشخص ال حياول ويعتقد أن الفكرة ممتازة، فإنه يتوجب على 

 املعلم احلكم عليها مبوضوعية. 
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 التقييم دون املستوى: .3
لعديد من مواد التدريب أو التمارين تبدو سهلة للغاية، ويف حقيقة األمر فإن املواد  للنظرة األوىل فإن ا

أو التمارين ال هي ابلصعبة وال هي ابلسهلة، وإذا مت التعامل معها بصورة سطحية فإهنا ستكون سهلة،  
علم التفكري أما اذا مت التعامل معها )عوجلت( بتعمق فإهنا سوف تكون صعبة )قضى املؤلف وقتاً طويالً ي

إىل أانس مثقفني ومل يشعر أبداً أن املشاكل البسيطة سببت هلم الضجر(. ويعتمد مستوى الصعوبة على 
الطريقة اليت يعرض فيها املعلم املشكلة ونوع احلل الذي يتقبله، لذلك ابلنسبة للطالب الذين يشعرون 

ع من االستجابة وأن ال يكون  أهنم دون مستوى التقييم يتوجب على املعلم أن يطلب مستوى مرتف
 خائفاً من رفض الطرق السطحية.

مع العديد من اجملموعات عالية التحصيل هناك تذمر من ان األفراد ال يستطيعون إظهار متيزهم أو  
أدائهم العايل، ألن أداءهم يندمج ضمن انتج اجملموعة وذلك غري صحيح، إذ أنه بعد أن تعطى اجملموعة  

تطيع أفراد اجملموعات األخرى إضافة نقاطهم. ومع ذلك فإنه من املفيد بني فرتة  املخصصة الناتج، يس 
 وأخرى استعمال مادة االختبار أن يُطلب من األفراد أن يعملوا مبفردهم وأن يظهروا ما يتوصلون إليه. 

ت أو  كما مر معنا سابقًا فإنه من الضروري أن حيتفظ املعلمون أبخذ روح املبادرة وأن يتبعوا اخلطوا
التحرك النشيط )أي أن يكون سري الدرس سريعاً إىل حد ما (، وجيب أن حيرص املعلمون على جتنب 
االرتباط ابخلالفات الفردية، كما جيب أن جيعل املعلم شروط اللعبة واضحة للطالب ألن هذا ما يتوقعه  

 الطلبة.
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 ( 2كورت ) 
 الدرس األول 

 (Recognizeميّـــــــز )
 ز" كيف تدير درس "مي

قد تكون عملية التمييز أساس عمليات التفكري، ذلك ألهنا تسبق العمليات األخرى مجيعاً )من حيث  
األمهية(، أو ألهنا اهلدف هلذه العمليات فكل عملية من العمليات اليت مت طرحها يف السابق، هدفها  

ننا نعلم كيف نتعامل  األساسي متييز املوقف و التعرف عليه بوضوح. وعندما نالحظ أو منيز شيئاً، فإ 
معه، وهذه العملية ال شعورية، فنحن ال حنتاج إىل جهد مكثف لنميز الباص، أو العجالت واملقود، أو  

 البيضة أو املقالة. 
إن متييز األشياء امللموسة ليس ذات أمهية، بسبب أن األشياء غري املعروفة يف احلياة االعتيادية هي اندرة  

متييز الظروف واملواقف احلياتية، والذي يتطلب جهداً مقصوداً. فأنت جيب نسبياً. فاألهم من ذلك هو  
ان متيز الظروف احمليطة ابملشكلة قبل البدء حبلها، وعليك أن متيز الظرف احمليط ابلتخطيط قبل أن 
تشرع يف وضع اخلطة. إن هذه احملاولة املكثفة للتعرف على الظروف من أجل معرفة ما جيب أن تفعله 

 ، هي املمارسة املطلوبة يف هذه الدروس. جتاهها
ميكن أن يكون التمييز خطريًا إذا مت التعريف ابلشيء بشكل خاطئ، ومع ذلك فإهنا تبقى عملية  
أساسية. فمعظم الناس يفرتضون أهنم مييزون املوقف، أو الوضع الذي يفكرون فيه، ويف حالة سؤاهلم أن  

هم ببساطة ينتقلون من فكرة ألخرى ضمن حدود جمال  يقوموا بتعريفه فعادة ال يستطيعون ذلك، و 
املوضوع نفسه. إن تركيز الدرس هو على طرح السؤال التايل بشكل مقصود: "هل أان أميز هذا  

 الشيء"؟.
إن اإلجابة على هذا السؤال ليست أبمهية الطرح املقصود له، حىت عندما يبدو السؤال زائداً عن احلاجة 

لبة على طرحه بشكل معتمد ومقصود، وذلك حىت يصبح طرح هذا  أو ضمين، فيجب تشجيع الط
 السؤال عبارة عن عادة عند هؤالء الطلبة.

قد توضح إجابة السؤال اهلدف من املوقف الذي حنن بصدده، وخالل الدرس جيب أن حياول املعلم 
 االنتقال من متييز األهداف الواقعية إىل متييز وتسمية الظروف واملواقف املألوفة. 

 إذا كانت إجابة السؤال "ال"، فإنه ميكن استخدام ثالثة احتماالت مقرتحة يف بطاقة الطالب:
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 حماولة احلصول على معلومات إضافية عن الشيء أو املوقف.  •
حماولة التخمني ورؤية ما إذا كان ذلك التخمني مفيدًا ومناسبًا هلذا الشيء أو هذا   •
 املوقف. 
واالختيار بني االحتماالت والبدائل املختلفة اليت مت اجيادها هلذا  إجياد طريقة للمفاضلة   •
 املوقف. 

وتستمر اجلهود حىت يستطيع الطالب أن يقول "نعم، أان أميز ذلك اآلن"، ومع ذلك، فإن أهم شيء 
هو أن يسأل الطالب السؤال املعتمد: "هل أميز ذلك"؟. جيب أن يبدأ الدرس مبثال بسيط لشيء  

كن متييزه. مثال: "انه غالبًا أسود، وله هنايتان )طرفان( ويصدر إزعاج". االجابة :  ملموس والذي مي
 "التلفون".
 التمارين: 

 )انظر قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
يعمل الطلبة ضمن جمموعات ولكن ميكن أن يسألوا أسئلة فردية، أو قد يطلب منهم إعطاء إجاابت 

 فردية.
 (: 1مترين )
طرح ما يقرب العشرون سؤااًل لكل فقرة، ويف البداية يسأل املعلم كل جمموعة السؤال األساسي:   يتم

"هل متيز هذا؟" اذا مل جيب أحد، فإن املعلم يسمح أبربعة أسئلة )من اجملموعات أو االفراد( وبعد ذلك  
علم أن يسأل:  يعاد السؤال للمجموعة. ويستمر ذلك حىت حتصل اجملموعة على اإلجابة. وميكن للم

ملاذا سألت ذلك السؤال؟ أو ملا اعتقدت أنه كان ذلك؟، عندها تعطي إجابة، إذا كانت قيمة وختتلف 
 عن اإلجاابت املوضوعة الحقاً، فيمكن أن يطلب املعلم إجاابت أكثر.

 اإلجاابت : الشمعة، املمحاة. 
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 ( 2كورت ) 
 الدرس الثان 

 ( Analyzeحلل )
 كيف تدير درس "حلل" 

معظم األوقات فإننا نقوم بتحليل البيئة واألشياء من حولنا إىل أجزاء منفصلة، حبيث نستطيع التعامل    يف
معها، ويف هذا الدرس، يستخدم التحليل يف جوهره األساسي، وذلك بتجزئة الشيء املتعامل معه،  

ل شيء حول  ويهدف هذا التقسيم أو التجزيء إىل متكيننا من فهم شيء معني، والتعامل معه، وقو 
 ذلك الشيء، أو توضيحه بشكل أكثر سهولة.

وهبدف حتقيق الفائدة يف هذا الدرس، فقد مت فصل التحليل إىل نوعني منفصلني، بشكل واضح ومميز.  
 Original Part Analysisويسمى هذا النوع األول: حتليل اجلزء األصلي أو احلقيقي 

(O.P.ANALYSIS) جزاء املعنوية ويسمى النوع الثاين: حتليل األPerceived Parts 
Analysis (P.P. ANALYSIS)  وهذا اجلزء ميثل الطريقة اليت يبدو فيها الشيء املراد حتليله

وليس الشيء نفسه، كمثال: املكوانت احلقيقية للصندوق قد تكون قطع من اخلشب، وفصاالت، 
م والعمر الزمين، والقيمة واالستخدام  وزرفيل أو قفل، لكن األجزاء أو املفاهيم املعنوية قد تشمل احلج

 وامللكية. 
يف التفكري االعتيادي فإنه من الطبيعي النظر أو األخذ ابجلزء األول من الظرف، أو املوقف، وبعد ذلك 
اجلزء اآلخر. هذه العملية هي االنتقال املعتاد، ونتيجة لذلك أتخذ بعض النواحي أو األجزاء اهتماماً  

األجزاء األخرى ذلك االهتمام. ومن غري املألوف أن يؤدي االنتقال الطبيعي هذا إىل بينما ال أتخذ 
 إظهار مجيع املكوانت أو املفاهيم، واليت تظهر من خالل التحليل املتعمد واملقصود.

ان التحليل إىل األجزاء احلقيقية جيب أن يُعطي نفس اإلجابة لكل شخص، إذا كانت فعاًل مكوانت 
التحليل إىل األجزاء املعنوية ميكن أن يعطي إجاابت عديدة خمتلفة، حىت لدى نفس  حقيقية. لكن 

 الشخص.
يهدف هذا الدرس إىل جتزئة الظروف املعقدة، حبيث تصبح أكثر سهولة للتفكري هبا، وعليه فإن الرتكيز  

 يكون على طرح السؤال املعتمد أو املقصود التايل: 
 كيف ميكن أن أجزء هذا الشيء؟
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  P.P.Aاإلجابة على هذا السؤال تعتمد على استخدام عملية التحليل، أي حتليل األجزاء املعنوية 
 . O.P.Aوحتليل األجزاء األصلية أو احلقيقية 

إلجياد املكوانت، بينما حتليل   O.P.Aوجلعل األمر أكثر سهولة يتم استخدام حتليل األجزاء احلقيقية  
تخدم إلجياد اخلصائص واملميزات )كما يف مثال الدراجة اهلوائية(.  ميكن أن يس   P.P.Aاألجزاء املعنوية  

 والشيء املهم للطلبة أن يسألوا السؤال املتعمد، "كيف أجزء هذا الشيء؟"، ولتحقيق ذلك طريقتان: 
  O.P.Aأواًل: جيب أن يبدأ الدرس مبثال حملي، وكمثال: ميكن للمعلم عمل حتليل األجزاء احلقيقية 

على غرفة الصف الدراسي، وذلك قبل توضيح االختالف   P.P.Aيل األجزاء املعنوية مث يتبعها بتحل 
 بينهما لطلبة الصف. 

حتليل األجزاء احلقيقية: ابب، أرضية، جدران، شبابيك، مقاعد، طاولة، لوح، ضوء،   •
 مدرس، طالب .... اخل. 

ح الصوت حتليل األجزاء املدركة: احلجم، السعادة، الراحة، الكمية املستخدمة، وضو  •
 .... اخل. 
 التمارين: 

 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
يعمل الطلبة ضمن جمموعات، ولكن ميكن أن توجه هلم أسئلة بشكل فردي، وميكن ألي فرد أن يدعم 

 إجاابت صدرت من جمموعة أخرى أو أن يعلق عليها. 
وعة، وبعد ذلك تقوم اجملموعات ابلعمل على كل فقرة (: يقوم املعلم ابختيار أي فقرتني من اجملم1-5)

دقائق( أو لوقت أطول إذا تطلب ذلك. ويف هناية الوقت، تقوم جمموعة واحدة بعرض نوع    4-3ملدة )
التحليل املطلوب للفقرة. أما اجملموعات األخرى فيمكن أن تناقش ما عرضته اجملموعة، وميكن أن 

لى نفس عملية التحليل بدالً من احلديث حول املواضيع نفسها.  تضيف إليه. وجيب أن يركز النقاش ع
فعلى سبيل املثال: ميكن أن يقول املعلم: هل تقومون بتجزئته أو تتحدثون عنه؟ إذا كان هناك خلط  

( فيفضل االستمرار بعرض  P.P( وحتليل األجزاء املعنوية )O.Pيف املفهوم بني حتليل األجزاء احلقيقية )
 ة بدالً من فلسفة املوضوع. مزيد من األمثل 

 اقرتاحات: 
 (: 1الفقرة )



 

332 

 

 : املعلمون، الطلبة، دورات املياه، األرض، املباين، املفروشات واألجهزة.حتليل األجزاء األصلية
 : اجلو احمليط، القوانني، منط التعليم، التحصيل، األمن.حتليل األجزاء املعنوية

 (: 2الفقرة )
حمليط، الراحة، العالقة بني الطفل واألبوين، املرح، املتعة، االستمتاع،  اجلو ا حتليل األجزاء املدركة:

 مشاعر اآلخرين.
 (: 3الفقرة )
 فريق كرة القدم: التحليل إىل األجزاء احلقيقية أو إىل األجزاء املعنوية )كالمها مفيد(.  •
 املهرج: التحليل إىل األجزاء املعنوية.  •
 احلقيقية.املطار: التحليل إىل األجزاء  •
 (: 4الفقرة )

 حتليل األجزاء احلقيقية: مالبس رثة، فقر دم، منزل قدمي. 
 حتليل األجزاء املعنوية: بؤس، إحباط، معاانة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2كورت ) 
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 الدرس الثالث
 ( Compareقارن )

 كيف تدير درس "قارن" 
فإننا ننتقل إىل املقارنة. وحنن نقارن عندما ال خيربان كل من التمييز والتحليل ما يكفي عن شيء ما، 

الشيء اجلديد بشيء معروف لدينا من أجل رؤية فيما إذا كان ابإلمكان نقل املعرفة من شيء إىل 
 شيء آخر. 

املقارنة هي جزء هام من التفكري، وهدف هذا الدرس التعامل مع املقارنة كعملية مقصودة، وهناك 
 ية:موقفان يظهران عند استخدام هذه العمل 

 أواًل:
عندما حتاول إجياد شيء ما للمقارنة مع الذي لديك، فإن العملية تتطلب السؤال التايل: "ما الذي 
يشبه هذا الشيء؟. الشيء الذي جتده قد يكون مشاهبًا للشيء الذي لديك يف أوجه عديدة أو يف  

 وجه واحد مبا يتوافق مع عملية املقارنة املطلوبة. 
 اثنياً: 

قارنة شيئني من الواضح أهنما متشاهبان )أو خمتلفان(، فإنك هتتم بطرح أحد السؤالني عندما تتعرض مل
التاليني: ما هي جوانب التشابه؟، ما هي جوانب االختالف؟. وهذا يقود إىل عملية متعمدة النتقاء  
ت  نقاط التشابه ونقاط اإلختالف، فهذا الدرس يركز على إجراء عملية املقارنة املتعمدة مع خمرجا 

 حمددة.
 جيب أن يبدأ الدرس مبثال حملي:

 مثال: قد يقول املعلم:
 مباذا ميكنك مقارنة الطالب أمام الكتاب؟ •
 ما هي نقاط التشابه واالختالف بني املدرسة واملصنع؟ •

 نقاط التشابه:
 لكليهما أهداف حمددة ومنتجات يف النهاية.  •
 العاملني واملواد اخلام.النجاح يعتمد على توفري األدوات، مهارة  •
 هناك شخص مسؤول عن كل سيء. •
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 نقاط االختالف:
 ليس هناك اهتماماً ابلربح يف املدرسة.  •
 املنتجات يف املدرسة ال ميكنها أن تكون يف شكل ميكانيكي.  •
 النجاح يف املدرسة ال يقاس ابلكمية املنتجة.  •
 التمارين: 

 الب(.)انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الط
يف بعض الفقرات ميكن أن يعمل الطلبة على شكل جمموعات كاملعتاد، ويف فقرات أخرى ميكن للطلبة 
العمل بشكل فردي وذلك لإلجابة عن أسئلة املعلم أو طرح تعليقاهتم. تعمل كل اجملموعات يف هذه 

وىل: ختتار واحدة من  دقائق، وميكن تناول هذه الفقرة بطريقتني. ابلطريقة األ 4-3الفقرة، امسح بفرتة 
 الظروف املسجلة مث تبحث عن أي ظرف يشمل على نقطة تتشابه معها. 

اعمل هذه العملية لفقرات كثرية ما أمكن، ويف النهاية ُتستعرض املقارانت لكل جمموعة. ابلطريقة  
 كل زوج.  الثانية: جّزء املواقف إىل أزواج، وذلك بناًء على روابط أو نقاط مقارنة ميكن أن توجد بني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2كورت ) 
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 الدرس الرابع 
 ( selectاخرت )

 كيف تدير درس اخرت 
 

االختيار عملية أساسية، وهي تستخدم كثريًا يف التفكري، وقد تظهر هذه العملية يف عدة أوجه مثل:  
النظر عن االختيار، االنتقاء، احلكم، التوفيق أو التناسب. لكن العملية األساسية هي نفسها بغض 

تعدد املصطلحات. فاملسألة عبارة عن إجياد املتطلبات، ومن مث البحث عن طريقة تلبيتها. وعندما  
يتناسب شيء ما مع متطلباتك فإنك ختتاره سواء أكان بيتاً، عمالً جديداً، سيارة، إيضاح، خطة، أو  

 حالً ملشكلة. 
طلباتك، وعند ممارسة هذه العملية فيمكن  االختيار هو العملية الواسعة حملاولة إجياد شيء يناسب مت

 أن تظهر ثالثة أسئلة: 
 إجياد شيء يناسب املتطلبات: .1
 ما الذي يناسب هذا الشيء؟ •
 وتتطلب العملية أن تكون واعياً للمتطلبات، وبعد ذلك تبحث عن شيء يناسبها.  •
إجراء فحص ملعرفة ما إذا كان الشيء متوفرًا )إيضاح، حل، ...اخل( يناس، أو ال   .2

 يناسب ذلك الشيء.
 هل هناك شيء مناسب جداً؟ •
 تتطلب العملية النظر لرؤية النقاط اليت ميكن أن تليب املتطلبات، وتلك اليت ال تلبيها.  •
 املفاضلة بني عدة بدائل خمتلفة. .3

 ما الذي يناسب أكثر؟ 
(. ومن FIPاملهمة األوىل )تتطلب العملية إجياد األولوايت من بني املتطلبات )مثال: إجراء األولوايت  

املالحظ يف هذا الدرس أنه يركز بشكل كبري على عنصرين أساسيني ومها: "املتطلبات، والتناسب"،  
وخالل قيام املعلم بتطبيق الدرس ميكنه أن يطلب من الطلبة تسجيل املتطلبات حسب االولوية، فالنظرة 

 الواضحة للمتطلبات جتعل اخلتيار أكثر سهولة. 
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يبدأ الدرس مبثال حملي، مثال: قد يقول املعلم: "افرتض أنك وجدت أن نصف عدد الطلبة جيب أن 
يف املدرسة هم الذين حضروا فقط يف صباح أحد االايم، فما هو التفسري املمكن لذلك؟ ما التفسري 
املناسب لذلك املوقف؟ ميكن مناقشة هذه املشكلة مع طلبة الصف، وميكن فحص التفسريات املختلفة 

 اليت يقدمها الطلبة لرؤية مدى صالحية هذه التفسريات.
 

 اقرتاحات: 
كان هناك وابء ونصف الطلبة يعانون من املرض )ولكن هل ميكن أن حيدث الوابء   •

 فجأة بشكل كامل(.
مسع اآلابء يف الراديو عن انتشار املرض بشكل سريع بني طلبة املدارس، لذلك قرر  •

 يت )مناسب إىل حد ما(. نصف اآلابء إبقاء أوالدهم يف الب
أرسلت مالحظات إىل اآلابء عن وجود عطلة، وورد خطأ يف التاريخ لنصف اآلابء   •

 )ميكن أن يكون مثل هذا اخلطأ قد لوحظ ومت تصحيحه(. 
التاريخ على مجيع املالحظات كان خطأ، لكن نصف اآلابء قد انتبهوا للمالحظة  •
 املصححة.
 التمارين: 

 موعة بطاقة عمل الطالب(.)انظر قسم التمارين يف جم
 الطلبة يعملون يف جمموعات، لكن املعلم ميكن أن يسأل بشكل فردي للتعليق أو اإلجابة. 

( دقائق، ويتم الرتكيز على املتطلبات أو 4-3مجيع اجملموعات تعمل على هذه الفقرة ) (1)
 الثالثة مناسبة للوظيفة. املواصفات املوجودة يف األشخاص الثالثة، وأن االختيار يتم بناًء على أفضل 

 
 
 
 
 

 ( 2كورت ) 



 

337 

 

 الدرس اخلامس
 ( Find Other Waysأوجد طرقاً أخرى )

 كيف تدير درس، "أوجد طرقاً أخرى" 
نعين بعنوان الدرس أن جتد طرقاً أخرى لألشياء اليت تنظر هلا، وهذا يغطي العملية األساسية يف حماولة  

خمتلفة للنظر إىل الشيء، فإن ذلك يفتح لك آفاقًا ألفكار  إلجياد مدارك بديلة، وعندما جتد وسيلة 
جديدة، واذا ابتعدت عن النظر للمشكلة بطريقة خاصة، فإنك تكون قادراً على حل املشكلة بشكل 

 أسهل.
يركز هذا الدرس على اجلهد املقصود يف البحث عن طرق أخرى يف النظر إىل االشياء، حىت لو مل يكن  

طة حيوية، حيث إن البحث عن طرق أخرى يعتربه البعض مضيعة للوقت، وغري ذلك ضرورايً، وهذه نق
ضروري، أو قد يشكل أضراراً، فلماذا نبحث عن طرق أخرى، بينما الطرق واضحة ومناسبة، ولكن يف  
الوقت نفسه جيب أن ندرك أن الطرق الواضحة تبدو كذلك دوماً، حىت يتم إجياد طرق أخرى أفضل 

 .من الطرق التقليدية
قد تكون الطرق األخرى عبارة عن وجهات نظر اآلخرين، وهذا ما نناقشه يف درس "وجهات نظر  

(. والفرق يكمن يف أنك يف درس "وجهات نظر اآلخرين  1" املوجود يف كورت )OPVاآلخرين 
OPV تنظر إىل شخص آخر، وحتاول مساع وجهة نظره، ويف هذا الدرس حتاول أنت البحث عن "

بعدها قد تكتشف أهنا تناسب أشخاصاً خمتلفني، ويعين درس "البدائل واإلحتماالت مدركات أخرى، و 
AP  .إبجياد البدائل ملوقف معني،ولتصرف معني، وال يقتصر على إجياد طرق خمتلفة للنظر إىل املسألة "

وقد تنجم الطرق األخرى من خالل التأكيدات املتباينة أو من الرتكيز على جزء خمتلف للموقف،  
رياً، قد تنجم عن تدريب ذكي للتفكري اجلانيب )مثال: االختبار هو منهج لفحص ما تعرفه أو ما وأخ

ال تعرفه( وال يهمنا الكيفية اليت تظهر فيها البدائل، وما يهمنا هو التخلص من الشعور أبنه ال يوجد  
 سوى طريقة واحدة. 

 ة:قد أتيت الطرق البديلة يف النظر إىل املسألة من مصادر متعدد
ميكن للناخبني أن يصوتوا لألفراد الذين حيبوهنم أو أبمكاهنم عدم  التفكي اجلانيب: •

 التصويت لألفراد الذين ال حيبوهنم.
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اإلضراابت ينظر إليها على أهنا وسيلة مساومة ذكية، تقوم هبا    وجهات نظر اآلخرين: •
 ل من قبل العمال.اإلحتادات، لكنها من انحية أخرى تعد وسيلة غري ضرورية إليقاف العم

قد ننظر للسيارة من حيث طاقتها وأداؤها أو من حيث سبل الراحة    الرتكيز املختلف: •
 واملظهر، وأيضاً ينظر هلا كوسيلة للوصول إىل العمل، أو مصدراً لإلزدحام املروري.

هد املبذول  إذاً فاملهم هو اجلهد املقصود إلجياد الطرق البديلة، وقد ال تكون البدائل جمدية، ولكن اجل
 يفيد يف زايدة فاعلية التفكري بفتح آفاق جديدة ألفكار جديدة. 

 
قد يطلب املعلم من الطلبة إجياد طرق خمتلفة يف  -على سبيل املثال-جيب البدء ابلدرس مبثال حملي، 
 النظر إىل العطالت املدرسية. 

 مقرتحات:
 إعطاء الطلبة فرتة راحة.  •
 إعطاء املعلمني فرتة راحة.  •
 ختفيض تكاليف التعليم.  •
 السماح للتالميذ مبمارسة أنشطة أخرى. •
 سوف يؤدي إىل دأب الطلبة على العمل جبد أكرب خالل الفصل الدراسي. •

 
 التدريب: 

يعمل الطلبة ضمن جمموعات، ولكن قد يطلب املعلم من بعض الطلبة التحدث بشكل فردي للحصول 
 على بعض التعليقات أو اإلجاابت. 

 
 (: 1فقرة )

هذه فقرة سريعة ميكن استخدامها يف الغالب، لتكون امتداداً لألمثلة املعطاة، ويستخدمها الطلبة فرادى 
 ومجاعات، وكل فقرة تتناوهلا جمموعة بشكل مستقل، ومنفصل عن اجملموعات األخرى. 

 مقرتحات:
 السيارة. •
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 وسيلة للتباهي.  •
 شر البد منه.  •
 سرعة. •
 مجال. •
 إتقان. •
 إنسيابية.  •
 الثالجة:
 تباهي.  •
 تكنولوجيا.  •
 تطور.  •
 فن. •
 مجال. •
 حتدي بني الشركات.  •
 منافسة. •
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 ( 2كورت ) 
 الدرس السادس 

 ( Startإبدأ )
 كيف تدير درس إبدأ 

عندما يفكر شخص بشيء ما، فالبد من مكان يبدأ منه، وعليه فلماذا نريد جعل هذه املسألة متعمدة  
تلقائياً؟ ألن البداية الطبيعية هي يف العادة االندفاع يف املوضوع من أية نقطة  ومقصودة بينما هي حتدث  

قد ختطر على البال؟ ومن أجل عمل بداية متعمدة، فعليك أخذ نوع الظرف أو املوقف والنهاية اليت  
تريد الوصول إليها بعني االعتبار، وهذا خيتلف متامًا عن االندفاع حنو املوضوع بشكل غري منظم. 

 العملية األوىل هي طرح السؤال التايل:و 
 من أين أبدأ؟

عند طرح السؤال السابق فيجب أن تكون هناك إجابة، وكما هي العادة، فإن عملية اإلجابة تعترب  
األكثر أمهية، لكن من األسهل طرح السؤال أواًل، وذلك كطريقة للوصول إىل العملية الثانية، بداًل من 

 العملية بشكل مباشر.حماولة الدخول إىل 
هذا الدرس يدور حول الطريقة العملية للبدء ابلتفكري بشيء ما، ويركز بشكل كبري على تشجيع الطلبة 
لعمل بداية حمددة متعمدة مقصودة. وكممارسة فإن ذلك يعين عمل اختيار واٍع من بني عمليات  

ار الواعي لعملية حمددة يكون  (. وهذا االختي2، كورت 1التفكري اليت عرضناها يف السابق )كورت 
على العكس من جمرد اجللوس وانتظار فكرة تلوح يف الدماغ أو اإلندفاع حنو اعتبار بعض أجزاء املشكلة، 
وليس املوضوع اختيار العملية الصحيحة، فالرتكيز يكون على االختيار احملدد واملقصود للعملية مهما 

 كانت.
تيار حمدد لعملية البداية، وبعد ذلك يطلب منهم توضيح  يف هذا الدرس يطلب من الطلبة عمل اخ

سبب اختيارهم هلذه العملية أو تلك، وليس املهم اختيارهم للعملية الصحيحة، ولكن اختيارهم املتعمد  
 للعملية.

جيب أن يبدأ الدرس مبثال حملي، مثال، ميكن أن يقول املعلم: افرتضوا أنين قلت لكم يف هذا الصباح 
يقنعين أبن لديه شيء يستحق أن يعمل به بقية هذا اليوم، ميكنه أن أيخذ إجازة هذا  أبن كل طالب

 اليوم، كيف ميكن أن تبدأ التفكري بذلك؟ ميكن أن تشتمل عمليات البداية على البدائل التالية: 
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 لرؤية البدائل احملتملة اليت ميكن اختيارها.  APاستخدام عملية البدائل واالحتماالت  •
 لشيء ما، ميكن أن يعتربه املعلم ذا قيمة.  FIPلوايت املهمة االوىل تقييم األو  •
 حتليل ماذا ميكن أن يكون الشيء ذا قيمة.  •

جيب على املعلم استعراض اإلجاابت املمكنة، وحيثما اقرتح الطلبة إجاابت أخرى جيب عليه أن يبلور  
 هذه اإلجاابت على هيئة عملية حمددة. 

 التمارين: 
 مارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.)انظر اىل قسم الت

يعمل الطلبة يف جمموعات، لكن يف بعض الفقرات احملددة ميكن أن يطلب من الصف العمل بشكل 
فردي. وميكن أن يطلب املعلم من أي طالب يف اجملموعة تقدمي إجابة، حىت لو كانت هذه اإلجابة هي  

 من انتاج اجملموعة نفسها.
دقائق   6( دقائق للمناقشة أو يف حدود 4-3فقرتني من الفقرات األربعة وأعط ) ( اخرت أي 1-4)

". واذا استخدمت أي فقرة كتمرين فردي فإن املعلم يقوم بعرض الفقرة، وبعد ذلك مباشرة 4للفقرة "
يطلب إجابة من طالب معني. أما إذا مت تناول أي فقرة بعمل مجاعي )جمموعات( فإن املعلم يطلب 

 +موعة تقدمي إجابتها. وبعد ذلك تتم مناقشة إجابة الطالب، مث جتري مناقمن كل جم
شة اإلجاابت املختلفة، وألي إجابة تظهر فإن اجملموعة تقوم بذكر العملية اليت اختارهتا وتربر سبب  -

 اختبارها هلذه العملية. 
 اقرتاحات: 
دائل، أو التحليل، (: اعتبار مجيع العوامل، األولوايت املهمة األوىل، الب1الفقرة ) •

 )األجزاء احلقيقية واملعنوية(.
(: األهداف، اعتبار مجيع العوامل، األولوايت املهمة األوىل، إجياد طرق  2الفقرة ) •
 أخرى.

 (: وجهات نظر اآلخرين، املقارنة، إجياد طرق أخرى. 3الفقرة ) •
ألولوايت املهمة  (: معاجلة األفكار، األهداف، النتائج، اعتبار مجيع العوامل، ا4الفقرة ) •

 األوىل، البدائل.
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(: كل اجملموعات تعمل على هذه الفقرة أو يقوم املعلم بسؤال الطلبة عن الذي بفكرون به حول  5)
 االختيارات املختلفة للعملية. 

(: اخرت فقرة واحدة من هذه الفقرات معتمداً على عمر الطلبة أو اهتماماهتم،  6-8) •
كما مت يف الفقرات السابقة وتناقش مع الطلبة. أما الفقرات األخرى فتتم "  6يتم التعامل مع الفقرة "

مناقشتها على شكل جمموعات، ويسمح للطلبة بثالثة دقائق فقط )مع الرتكيز على عدم مناقشة 
املشكلة نفسها لكن على اختيار عملية البداية( وبعد ذلك تطرح كل جمموعة اختيارها وتقول ملاذا  

 اختارته. 
 ة:املناقش 

 )انظر إىل قسم املناقشة يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(
 إجر مناقشة مع الصف ككل بشكل فردي بدالً من نظام اجملموعات.

 كيف تستطيع تطبيق مهارة "ابدأ" يف حياتك اليومية؟  •
 هل البداية القوية مفيدة يف مجيع املواقف أم يف مواقف معينة؟ •
 ترتتب على ذلك؟ إذا بدأت بداية خاطئة، ما النتائج اليت •
 ما األشياء اليت ميكن أن أتخذها بعني االعتبار قبل البدء بعملية التفكري؟ •
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 ( 2كورت ) 
 الدرس السابع 

 ( Organizeنظِّّم )
 كيف تدير درس "نظم" 

يعترب هذا الدرس استمرارًا طبيعيًا للدرس السابق، ويهتم مبعرفة ما الذي ترغب بعمله الحقاً. ومرة 
أخرى، فإن اهلدف هو معرفة االجتاه احملدد بداًل من اإلندفاع، وجيب ان ال يكون التنظيم معقداً، 
والشيء املهم أن يكون هناك حتديداً وجهداً مقصوداً لوضع خطة، حبيث أن كل شيء تقوم به تكون  

 على معرفة مبا ستفعله بعد هذا الشيء.
 نظم هذا؟العملية األوىل هي طرح السؤال التايل: كيف أ

العملية التالية هي النظر للموقف، ووضع خطة حمددة. وهذا الدرس ال حياول تفصيل شكل اخلطة 
اجليدة، فمن الصعب وضع تعليمات إلجراء التخطيط الذي يغطي كل موقف. وعلى االغلب فإن مثل 

ية واخلروج هذه العملية )وضع تعليمات( تعترب معقدة جدًا ومشوشة، والشيء املهم هو تنفيذ العمل 
خبطة. وهذا حتدي كبري مقارنة مع التفكري النمطي الذي يتم بدون وجود أي خطة على اإلطالق، 

 حيث اإلندفاع املتسرع يف التفكري واالنتقال من فكرة ألخرى.
جيب أن يبدأ الدرس مبثال حملي. وكمثال، ميكن أن يسأل املعلم: افرتض أنين أريد حتسني وجبات 

 كنين تنظيم أفكاري لذلك الشيء؟. اإلجابة املقرتحة ميكن أن تكون كاآليت:املدرسة، فكيف مي
 ؟AGOما هي األهداف  •
 ؟FIPما هي األولوايت  •
 ؟ CAFما العوامل اليت يهتم هبا هنا  •
 كيف ميكنين اختيار التصرف االفضل؟ •

،  AGO  طرح تعليق مثل "سؤال الطلبة عن شكواهم وماذا يريدون"، ميكن أن أتيت من خالل االهداف
. النقطة املهمة هي إجياد البناء التنظيمي للموقف الذي حنن بصدد FIPأو األولوايت املهمة األوىل 

 التفكري به حىت لو كانت طرق التفكري واضحة لذلك املوقف. 
 التمارين: 

 )انظر اىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
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 ميكن أن يطلب منهم املعلم العمل بشكل فردي. يعمل الطلبة يف جمموعات، لكن مع لعض الفقرات 
دقائق( لعمل اجملموعة،   5-4( اخرت واحدة من هذه الفقرات، وامسح بوقت )1-4) •

مث أسأل كل جمموعة عن خطتها التنظيمية )بدون تعليقات(. اكتب هذه اخلطط وقارن أوجه الشبه  
جاابت يف شكل حمدد )حتديد واالختالف من خالل مناقشة قصرية، وجيب على املعلم بلورة اإل

 العمليات، العناوين، االسئلة(. 
( ميكن العمل على هذه الفقرة بشكل فردي أو من خالل اجملموعات )الوقت 5) •
دقائق(، وإذا مت تناول هذه الفقرة بشكل فردي، فعلى املعلم أن يقوم بسؤال طالبني أو ثالثة  4املسموح  

 هتم عليها.عن خططهم التنظيمية، وبعد ذلك عن تعليقا
( هذه الفقرة يتم تناوهلا من خالل نظام اجملموعات ابلنقد والتعليق على اخلطتني 6) •

 دقائق(. 4التنظيميتني املوجودتني، وجيب أن حيددوا أي هذه اخلطط يفضلون وملاذا )الوقت املسموح 
 اقرتاح: 

األم: قد يكون من األفضل لألم أن تبدأ أبخذ النقود املتوفرة بعني االعتبار، وبعد ذلك  •
 .C&Sوتتبعها بعملية النتائج املنطقية وما يتبعها  FIPتطبق األوليات املهمة األوىل 

دقائق( وبعد ذلك   44-3(: اخرت فقرة واحدة منها لتعمل عليها اجملموعات، )7-8) •
ا، وال يكون الرتكيز منصباً على التعامل مع املشكلة نفسها ابلدرجة اليت يتم  تعطى كل جمموعة إجابته

 الرتكيز هبا على تنظيم التفكري، ويكون الرتكيز على التعامل مع املشكلة ما أمكن.
 اقرتاحات: 

 (: 7الفقرة )
 يتم االهتمام هبا من قبل الطلبة. OPVوجهات نظر اآلخرين: 

 هل ميكن تعديل هذا الوضع؟ )إسأل(.  •
 ملا ميكن فعله. APالقيام بعملية البدائل واالحتماالت  •
 للقرار الذي يتم اختاذه. PMIالقيام بعملية معاجلة األفكار  •
 (: 8الفقرة )
 حتليل املشكلة )حتليل األجزاء احلقيقية(.  •
 إجياد طرق أخرى للنظر للمشكلة. •
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 . CAFاعتبار مجيع العوامل  •
 عمل خطة. •
 املناقشة:

 )انظر إىل قسم املناقشة يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
 كيف تستطيع تطبيق مهارة "نظّم" يف حياتك اليومية؟  •
 هل من الضروري وضع خطة للتفكري يف املشكالت الصغرية؟ •
 هل التفكري يف بعض املواضيع بشكل سريع أمر خاطئ،وملاذا؟  •
 ع اخلطط جيب أن تكون منظمة؟ هل مجي •
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 ( 2كورت ) 
 الدرس الثامن

 رّكز )( 
 كيف تدير درس "ركز" 

ابلرغم من أن هذا الدرس يبدو مثل العديد من الدروس األخرى من حيث الوضوح، إال أنه يعترب مهماً  
اجتاه معني للموقف إىل اجتاه  جداً. فعند مناقشة أو تدريب األفراد على التفكري، فإن العقل ينتقل من 

آخر، ويعترب هذا االنتقال طبيعياً. واألشخاص املعنيني يفرتضون أهنم يعرفون ما يفكرون به، ولكن إذا 
أوقفت تفكري أحدهم وسألته: "ما الذي تفكر به الىن اللضبط؟ فإن اإلجابة تكون مبهمة جداً )إال  

(. وهذا بسبب أن األفكار يف أية حلظة ترتبط كثرياً  إذا كان املوضوع عامًا جدًا ويغطي اجملال كامالً 
ابألفكار اليت سبقتها أكثر من ارتباطها ابملوقف نفسه. ويهدف هذا الدرس إىل تشجيع الطلبة على 

 طرح السؤال التايل:
 ما الذي ينظر إليه اآلن؟

 أو 
 ما الذي يركز عليه اآلن؟ 

الشيء أو عدم النظر إليه، أو النظر إىل الشيء الصحيح،  وليس املهم التقرير فيما إذا كان جيب النظر إىل  
لكن املهم أن توفر القدرة على إعطاء إجابة حمددة للسؤال، وجيب أن تكون اإلجابة على السؤال مركزة 
ما أمكن. يف البداية سوف يعطى الطلبة إجابة عامة وغامضة جداً حبيث أهنا تعيد املوقف كاماًل، وهذا  

غري مقبول، وعندما حيدث ذلك فعلى املعلم أن يقدم إجابة حمددة ومركزة. وإذا كان  النوع من اإلجابة 
هناك تشويش وكان هناك أشخاص يظنون أبن هناك أشياء خمتلفة يتم الرتكيز عليها يف نفس اللحظة، 
ض  فعندها جيب مناقشة التشويش وحماولة إزالته. وجيب أن يبدأ الدرس مبثال حملي. قد يقول املعلم: "بع

الناس جيدون يف التفكري حول الدروس املدرسية، آخرون جيدون يف التفكري حول كرة القدم، وآخرون 
جيدون يف التفكري حول السياسة، لكن أانساً قليلون فقط هم جيدون يف التفكري يف كل شيء، ما هو  

 موضوع الرتكيز هنا؟". 
 إن إجابة مثل: "التفكري" ليست مركزة بشكل كاٍف. •
 إجابة مثل: "عملية التفكري احلقيقية" أكثر فائدة. إن  •
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اإلجابة اليت تقول: "اهتمامات األفراد املختلفني" حتتاج إىل نقاش. هل املالحظة فعالً   •
 تتعلق ابالهتمامات؟".

الشيء املهم أن تكون قادراً على إعطاء إجابة واضحة بغض النظر إذا كانت هذه اإلجابة هي األفضل 
 أم ال.

 : التمارين
 )انظر إىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.

تعمل اجملموعات كاملعتاد، لكن بعض الفقرات ميكن التعامل معها على أساس فردي. ويف حالة عدم 
 وجود اتفاق بني أفراد اجملموعة، جيب إعطاء فرصة لسماع وجهات النظر املختلفة لألفراد ضمن اجملموعة. 

رة أو فقرتني من هذه الفقرات سريعاً. امسح بدقيقتني، واملهم هو الوصول إىل  ( ميكن مناقشة فق1-4)
جواب حمدد من كل جمموعة، وميكن أن يتبع ذلك نقاشًا قصرياً، ولكن جيب عدم السماح بتطور  

 النقاش ليصبح عبارة عن جدال.
 اقرتاحات: 
 (: تركز على اجلفاف. 1الفقرة ) •
 ع للعقاب.(: تركز على التأثري الراد 2الفقرة ) •
 (: تركز على "مهارة"، وميكن أن تكون "التدريب أو املمارسة". 3الفقرة ) •
( الرتكيز منصب على انتقاء  5(: اخرت واحدة من هاتني الفقرتني. يف الفقرة )5-6) •

 ( الرتكيز على البقاء خالل جمال حمدد.6جمال حمدد. ويف الفقرة )
دقائق( وجيب أن خيتاروا ثالثة من  4-3)( تعمل اجملموعات على هذه الفقرة ملدة 7) •

اجملاالت املطروحة وأن يبينوا سبب اختيارهم هلا، وميكن أن حيدث جدال على أن بعض اجملاالت غري 
 حمددة، وهذا ليس مهماً بسبب أن منطقة واحدة سينصب عليها الرتكيز بشكل حاد. 

 املناقشة:
 لب(.)انظر إىل قسم املناقشة يف جمموعة بطاقة عمل الطا

 أجر مناقشة مع الصف ككل، بشكل فردي بدالً من نظام اجملموعات.
ما الذي حيدث إذا طرح أحدهم مالحظة ليست هلا عالقة ابملوضوع الذي يتم الرتكيز   •

 عليه.
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 هل من الضروري الرتكيز على نقاط معينة خالل التفكري؟ •
 هل مثة خطورة من تناول األشياء بنظرة حمدودة جداً؟ •
 لدى الناس املختلفني أفكار خمتلفة حول ما يتم النظر إليه. قد تكون  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2كورت ) 
 الدرس التاسع 
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 (Consolidateأدمج )
 كيف تدير درس "إدمج"

تعترب كلمة الدمج كلمة غري مستساغة ولكنها تعترب عملية أساسية من عمليات الفكري، فبعد فرتة من 
املفيد معرفة ما حتقق وما مل يتحقق. وعليه، يهدف هذا الدرس إىل تشجيع النقاش أو التفكري يكون من  

عادة التوقف املتعمد من أجل الدمج، وهذا يعين إعادة النظر ابلتفكري لرؤية ما مت حتقيقه، فالعملية هي  
 أكثر من تلخيص ملا مضى. فالدمج قد يتطلب عملية الرتكيب لبعض األفكار أو توضيح أفكار أخرى. 

سبق، فإن العملية هي عبارة عن توجيه األسئلة املتعمدة، وتوقع إجاابت حمددة. العملية األوىل وكما 
 هي طرح السؤال التايل:

 إل أي مدى وصلت أان؟ 
العملية الثانية هي إعادة النظر ودمج ما مت حتقيقه، هذا قد يظهر أبن الكثري قد حتقق، أو أن القليل قد 

حتقيق أي شيء، لكن الدمج سوف يوضح أيضاً ما مل يتم حتقيقه أو  حتقق وأن الوقت قد ضاع بدون 
 اجنازه، وما جيب أن يعمل.

مفهوم الدمج مهم جداً؛ ألن عملية الدمج ال حتدث يف هناية عملية التفكري، ولكنها حتدث كجزء 
لدمج  منها، فعادة الدمج توضح لألفراد واجملموعات مدى جودة تفكريهم، وعندما تفشل عملية إعادة ا

 يف اظهار أي إجناز، فإن اجملموعة تصبح مالية إىل أن تكون أكثر تعمداً وتوافقاً يف تفكريها.
يهدف الدرس إىل تشجيع التوقف املتعمد من أجل الدمج أثناء املناقشة أو أثناء تفكري الفرد مبسألة أو 

 أان؟ موضوع معني. والرتكيز يكون على السؤال املتعمد: إل أي مدى وصلت 
 االستجابة احلقيقة للسؤال أقل أمهية من توجيه السؤال. فاملهم هو توجيه السؤال. 

الدمج قد يشمل قائمة من النقاط واجملاالت ذات االهتمام، ويف أوقات معينة قد تتشابه النتائج  
امللخصة، لكن االختالف املهم هو أنه من املمكن عمل الدمج يف أي وقت من خالل استعراض ما 

 مناقشته بطريقة حمددة، فالدمج جيعل من السهل معرفة ما مل يتم تناوله حىت اآلن. مت 
دقائق( مع طالب أو طالبني    4-3جيب أن يبدأ الدرس مبثال حملي. مثال: قد يقوم املعلم بنقاش قصري )

حول تفضيل اإلجازات الطويلة، وبعد ذلك يقوم املعلم بدمج هذا النقاش بشكل حمدد ما أمكن. 
ال: انقشنا فيما إذا كان الطلبة واملعلمون يفضلون اإلجازات األطول، مباذا سيؤثر ذلك على )كمث

 العمل املدرسي، ما الذي ميكن عمله خالل اإلجازات الطويلة؟(.
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 التمارين: 
 )انظر اىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.
علم من الصف بشكل فردي، وحىت يف العمل يعمل الطلبة يف جمموعات، لكن يف أجزاء حمددة يطلب امل

ضمن جمموعات ميكن للمعلم أن يوجه أسئلة ألفراد اجملموعات، ويف بعض الفقرات قد يكون هناك 
 نقاشاً صفياً مفتوحاً ينسقه املعلم.

( )اخرت أي فقرة منها(. مع هذه الفقرات يبحث الطلبة بشكل مباشر عن أي شيء آخر ميكن 1-4)
( دقائق، ويف هناية الوقت تعطى كل جمموعة النتيجة اليت  3-2موعات على الفقرة )دجمه. تعمل اجمل

 وصلت اليها بشكل خمتصر.
 ( يكون اهلدف هو رؤية أي منطقة من املوضوع الكلي قد تركت.2( و )1يف الفقرات )
 ( اهلدف هو الرتكيز على نقطة يبدو أهنا حتتاج إىل نقاش أكثر.4( و)3يف الفقرات )

 ة:املناقش 
 )انظر إىل قسم املناقشة يف جمموعة بطاقة عمل الطالب(.

 افتح نقاشاً مع الصف ككل، ويكون العمل الفردي بشكل أكثر من نظام اجملموعات.
 كيف تستطيع تطبيق مهارة "ادمج" يف حياتك اليومية؟ •
 هل الدمج خيتلف عن االختصار؟ •
 ط اهلامة؟ هل جيب أن يشتمل الدمج على النقاط مجيعها أم على النقا •
 هل الدمج حيدث يف هناية عملية التفكري أم يف أثنائها؟ •

 
 
 
 

 ( 2كورت ) 
 الدرس العاشر 

 (Concludeاستنتج )
 كيف تدير درس "استنتج"
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الكثري من الناس يعتقدون أبن بعض مواقف التفكري فقط ميكن أن يتنتج فيه الفرد نتائج حمددة  
اخل(. وهدف هذا الدرس أن يوضح أبن كل جزء من عملية  )مشكالت، قرارات، خطط، أحكام، ...  

التفكري ميكن أن يكون له استنتاج، وجيب أن يتبع أّي عمل نتيجة حمددة. ومن الصحيح ان كب  
املواقف ميكن أن يكون هلا إجابة صحيحة، لكن هذه اإلجاابت ميكن أن نعتربها نتائج حمددة. مثال،  

دينا القردة للوصول إىل اتفاق على هذه الوجهة" عبارة عن نتيجة  اللقاء الذي ينتهي ابلتعلق: "ليس ل
حمددة لكن دون التوصل إىل إجابة، ومن املهم ادراك ذلك والرتكيز عليه. فإذا اعتقد الطلبة أبنه جيب 
أن ال يكون هناك نتيجة، فإن تفكريهم ينساق إىل هناية بدون إجناز. وعلى أقل تقدير فإن األشخاص  

ون إىل استنتاج حمدد، جيب عليهم أن يقرروا أبهنم يضيعون وقتهم أو أهنم غري قادرين على الذين ال يصل 
 معاجلة املشكلة، وكالها قرارات ذات قيمة. 

الطريقة األسهل هي قول: "ال يوجد نتيجة" وهذا غري مسموح به، بسبب أن على الطلبة بذل جهد  
ائلة أبن مجيع النتائج جازمة، والدرس يعرض  مقصود للخروج بنتيجة حمددة من أجل جتنب الفكرة الق

على الطالب إمكانية استخدام النتائج. واملهم هو بذل اجلهد إلجياد النتيجة ومن مث عرضها، وجيب أن 
يالحظ ابلطبع، أن النتيجة هي فقط نتيجة هلذا اجلزء من التفكري، واألكثر أمهية هو طرح السؤال 

حت صعوبة يف إعطاء إجابة حمددة، فعندها ميكن النظر إىل األنواع املتعمد: ما هي النتيجة؟. وإذا اتض
 املختلفة من النتائج. 

جيب أن يبدأ الدرس مبثال حملي، وكمثال: ميكن للمعلم أن يبدأ نقاشًا مع طالب أو طالبني حول  
النقاش  املوضوع التايل: "من املهم أن لكل شخص أن يكون جيداً يف الرايضيات" . جيب أن يستمر 

( دقائق ويف النهاية جيب أن يعطي املعلم نتيجة حمددة. كمثال: "جيب أن يكون كل شخص  2-3)
على معرفة يف أساسيات الرايضيات كما هو احلال يف القراءة والكتابة، ولكن ليس من الضروري أن  

 يكون خبرياً يف الرايضيات:.
 التمارين: 

 ل الطالب(.)انظر اىل قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عم
يف بعض الفقرات ميكن أن يعمل الطلبة بشكل فردي، ويف البعض اآلخر ميكن أن يعملوا على شكل 
جمموعات. وحىت عندما يعمل الطلبة بشكل فردي ميكن أن يستمروا يف اجللوس على شكل جمموعات 

 حيث أن النتقال من طريقة ألخرى يكون أكثر سهولة.
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( دقائق، وبعدها يطلب املعلم من 4-3ميكن عملها بشكل فردي )هذه فقرات قصرية و  (: 1الفقرة )
 الطلبة أو اجملموعات التعليقات اليت وصلوا هلا. 

( دقائق، وبعدها يطلب املعلم من الطلبة 4-3يعمل الطلبة على شكل جمموعات )  (:7-2الفقرات )
 أو اجملموعات التعليقات اليت وصلوا هلا. 

-4، يعمل الطلبة يف جمموعات، وكل جمموعة تناقش الفقرة ملدة من  اخرت منها اثنتني  (:8-6الفقرة )
دقائق مع اإلنتباه إىل أن يكونوا قادرين على إعطاء نتيجة يف النهاية. وبعد ذلك تعطي اجملموعة   5

 نتائجها ابلدور، واألفراد يف اجملموعات األخرى ميكن أن يطرحوا تعليقاهتم. 
 العملية:

 بطاقة عمل الطالب(. )انظر اىل قسم العملية يف
 اجر نقاشاً مع الصف ككل بشكل فردي بدالً من نظام اجملموعات.

 كيف تستطيع تطبيق حلقة "استنتج" يف حياتك اليومية؟ •
 هل االستنتاج الذي تتوصل إليه اجملموعة أقوى من االستنتاج الذي يتوصل إليه الفرد؟ •
 دد؟هل من الضروري بذل جهد من أجل الوصول إىل استنتاج حم •
 ماذا ميكن أن حيدث إذا مل نصل إىل استنتاج حمدد؟ •
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 ( 5كورت ) 
 الدرس االول 
 (  Informationاملعلومات ) 

 FOواملعلومات الناقصة  FIاملعلومات املوجودة 
 كيف تدير درس املعلومات

املعلومات هي ما نعرفه عن شيء ما، فنحن نعرف كم عدد طلبة الصف ، ونعرف من هو             
الرئيس األمريكي وكم عدد أايم السنة ، وقد نعرف بعض األشياء عن جورج بوش ،  وقد نعرف أمساء 

قصة ، وقد  فريق لكرة القدم . أحيااًن منلك املعلومات اليت حنتاجها وأحيااًن تكون بعض املعلومات ان
تطلب من شخص أن يذهب ويشرتي لك كتاب " احلرب والسالم " فيعود اليك فيما بعد ليسألك "  
هل تريده جملداً أو مغلفاً غالفاً ورقياً؟ فهذه املعلومات عن الكتاب مت استبعادها من التعليمات االصلية  

  . 
مكنة ، سواء ما نعرفة منها أو ما هذا النوع من الدروس يهتم بتحصيل كل املعلومات امل             

قد خُنرب به ) مباشرة أم من كتاب أم من التلفاز ... اخل( حول موقف معني وكذلك      يهتم هذا  
 الدرس بتدوين مجيع املعلومات ) بشكل مقصود ( واليت تكون مفقودة من قائمة املعلومات األصلية .

ناقصة ألننا قد ال نعرف ما جيب أن يتوفر من املعلومات ومن الواضح أننا ال نعرف ما هّية املعلومات ال
لدينا ) ففي مثال كتاب احلرب والسالم ، ال نستطيع أن نقول أبن املعلومات الناقصة هي نوعية الكتاب  
، ما مل نكن نعرف يف األساس أن هناك نسختني من الكتاب: ذا الغالف اجمللد والورقي ( . لذا فأننا  

ناقصة: املعلومات اليت يظهر أهنا مفقودة ، واليت جيب أن نرغب بشدة يف احلصول نقصد ابملعلومات ال
 عليها ) الثغرات املوجودة يف املعلومات (.

 ما الشيء املفقود هنا؟ •
 ما الشيء الناقص؟    •
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 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف 
 ما الذي نود أن نعرفه؟ •

يُظهر الرسم املوجود يف بطاقة عمل الطالب شخصاً يقرأ كتاابً تظهر فيه قضمات فأر كبري               
، وال تزال هناك بعض املعلومات موجودة يف الكتاب ، ولكن نسبة كبرية منها انقصة ونريد أن نعرف  

 ما هو املفقود منها. 
)    FI      ة . وخنتصرها بـ املعلومات املوجودة هي املعلومات اليت تعطى أو املدرج

Information in .) 
املعلومات املفقودة تعين املعلومات اليت أمهلت ( تركت ) أو هكذا                          تظهر   

 FO   (Information out  . )وخنتصرها بـ 
تعين إعداد قائمة ابملعلومات املعطاة لنا ، وكذلك قائمة    FI - FOأن ممارسة األداة    

ابملعلومات اليت نود احلصول عليها ، وميكن أن تكون هذه القائمة عبارة عن قائمة فيزايئية أو قائمة  
 عقلية .

 مثال ) انظر إىل املثال يف  بطاقة عمل الطالب ( . 
إبمكان املعلم أن يستخدم املثال املوجود يف بطاقة عمل الطالب ، فالرسالة اليت تقول :"       

 يف الرايض يوم السبت ". قد تكون برقية غري موقعة أو مكاملة هاتفية  سوف حيضر شخص لزايريت
 التقطها شخص آخر.  

إننا إذا أدرجنا يف قائمة املعلومات الواردة يف الرسالة فإننا سنحصل على شيء قريب من النقاط  
النقاط   املوجودة يف بطاقات عمل الطلبة . وقد يكون  هناك ابلطبع نقاط لكن الداعي ملتابعة مجيع

 حبذافريها لكي نوضح املسألة . 
لكن لو أردان أن نعرف املزيد فإننا حباجة إىل املزيد من املعلومات . فهناك معلومات انقصة يف  

" وندرج قائمة جبميع األشياء الناقصة   FOالرسالة ، لذا إبمكاننا عمل قائمة " املعلومات الناقصة 
 واليت نرغب مبعرفتها .

 املعلومات والعواطفاجلزء اخلامس : 
 التمارين :  

 ) انظر قسم التمارين يف جمموعة بطاقات عمل الطالب (
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 (:1مترين رقم )
 دقيقة (.  2 -1يعمل الطلبة يف جمموعات ، والوقت املسموح ) 

 النقاط املقرتحة : 
 :  F1املعلومات املوجودة 

 هناك وظيفة جديدة مت تعيينك هبا .  ▪
 دوالر .  35000هناك مرّتب قدرة  ▪
 املسمى الوظيفي لك هو مديراً للبحوث والتسويق . ▪

 : FOاملعلومات الناقصة 
 اسم املؤسسة .  ▪
 نشاطها التجاري .  ▪
 الراتب شهري أم سنوي .  ▪
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 ( 5كورت ) 
 الدرس الثان  

 (   Questionاألسئلة )  
 (SQ, FQ  سؤال الصيد وسؤال اإلطالق ) 

Fishing questions & shooting Questions  
  كيف تدير تدريس درس األسئلة

يتبع هذا الدرس وبشكل مباشر الدرس السابق ، فطرح األسئلة هو خري وسيلة ملعرفة املعلومات املفقودة 
 . مىت يبدأ العام الدراسي اجلديد؟ مىت تبدأ العمل؟ مىت تبدأ العطل؟ ماذا يُعرض على التلفزيون ؟ هل
 أستطيع استعارة جهاز التسجيل اخلاص بك؟ هل ستذهب إىل العقبة يف اإلجازة؟ هل سرقت الدراجة؟ 
يهتم هذا الدرس حبث الطلبة على طرح األسئلة ، وليس هناك من إرشادات خاصة لطرح األسئلة ،  

 ولكن هناك فرق بني نوعني من األسئلة: سؤال الصيد ، وسؤال اإلطالق. 
لعمل اخلاصة ابلطلبة وبطريقة الكاريكاتري الفرق بني أسئلة الصيد وأسئلة  ويوضح غالف بطاقات ا

اإلطالق . فالشخص املوجود يف الصورة يصوب على طري ابستخدام عالمة استفهام بداًل من السهم  
، فهو يعرف مالذي يستهدفه، وإىل جانب ذلك يستخدم صنارة صيد مسك على شكل عالمة استفهام 

تدىل الصنارة ) واليت يفرتض أهنا حتمل طعماً( لتأيت أي مسكة وأتكل الطعم . فاملسألة  ، ويف هذه احلالة ت
هي القاء الصنارة يف املاء وانتظار ماذا سيحدث ، وهذا خمتلف متاماً عن إطالق سؤال مع معرفة اهلدف  

 متاماً . 
هي أسئلة استكشافية ، فنحن النعرف إجابتها ، وقد نعرف على وجه التقريب   FQأسئلة الصيد 

اجملال أو احلقل الذي توجد فيها  اإلجابة ) فعندما نسأل عن أسم مدرب فريق كرة قدم ، ال نتوقع أن  
يكون اجلواب هو أسم جنم من جنوم كرة السلة ( ، وأحياانً تكون اإلجابة حمددة أكثر ، كن نسأل ) 

نكم الثالثة كسر النافذة؟(وأحياانً النكاد نعرف شيئاً ) مثل: "مَل خُيفق بعض الطلبة األذكياء يف من م
 املدرسة ؟(. فنحن عندما نستخدم أسئلة الصيد فإننا نقوم بعملية استكشافية . 

 
 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف
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فأننا من خالهلا ال حناول ان نستكشف بل ان نتحقق من شيء ما، فجواب   FQأما أسئلة اإلطالق  
هذا السؤال نعم أو ال . مبعىن آخر ، تتم صياغة السؤال حبيث يكون جوابه دائماً النفي أو اإلجياب ،  
لذا فإننا يف هذا النوع من األسئلة نعرف ما ميكن أن يكون اجلواب ولكننا نريد أن نتحقق من ذلك ) 

ا الكتاب لك؟ هل أمسك خالد؟ هل أنت أخوه؟ هل جئت بدراجتك إىل املدرسة اليوم؟ ( هل هذ
 فسؤال اإلطالق سؤال خمصص وواضح اهلدف . 

هنالك ابلطبع حاالت يكون لكال النوعني من األسئلة نفس األثر ، أي أننا حنصل على ما نريده  
طالق . "كيف جئت للمدرسة هذا  ابستخدام أي نوع من األسئلة سواء أسئلُة الصيد أو أسئلة اإل

الصباح؟ أو "هل جئت راكباً دراجتك إىل املدرسة هذا الصبح ؟ " واألفضل هنا أن نسأل سؤال صيد 
FQ   ال سؤال إطالق  SQ   الن الشخص هنا يسأل عن شيء واحد ، بينما ينطق الثاين على كل

 احتمالية على حدى. 
ال نعرف كل االحتماالت وحنتاج إىل مجع املعلومات  ألننا   FQويف معظم املواقف نبدأ بسؤال صيد 

، وعندما حنصل على كم من املعلومات نبدأ يف تضييق وحتديد االحتماالت ، وهنا أييت دور أسئلة  
. فعلى سبيل املثال لو وقعت جرمية فأنت تبحث يف البداية عن مشبوهني وحتدد وقت  SQاإلطالق

ق ، لتسأل املشبوه إن كان يفعل ما كنت تتوقع أن يفعله يف وقوع اجلرمية ، مث تستخدم أسئلة أطال
 وقت حدوث اجلرمية ، ومع مقارنة هذه األسئلة تعرف الكاذب . 

 أمثلة :
 ) انظر األمثلة يف بطاقة عمل الطلبة (.

ميكن املرور على األسئلة املوجودة يف بطاقة عمل الطلبة ، وليس هناك من شيء خاص يتعلق هبذه     
وابإلمكان دعوة الطلبة لصياغة أمثلتهم اخلاصة ، وكاملعتاد ال جيدر ابملعلم أن يهتم ابلنقاش   األمثلة ،

الفلسفي ، كذلك من الواضح أنه ويف كثري من احلاالت ميكن حتويل أسئلة الصيد إىل أسئلة أطالق ،  
 لذا من الصعب أن يستمر النقاش الفلسفي .
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 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف
والنقطة الفعلية هنا هي هل ميكن إجابة السؤال بنعم أو ال . وميكن ربط الدرس ابلدرس السابق  

 مث يبدء بطرح األسئلة لتقليصها .  FOابستخدام مثال يتم فيه عمل قائمة املعلومات الناقصة 
 التمارين : 

 ) انظر قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب (
 (:1مترين رقم )
سريع جداً، وميكن تنفيذه على مستوى النقاش املفتوح يف الصف ، ويستطيع املعلم أن مير  هذا البند

على األسئلة الواحد تلو اآلخر ويشري الطلبة إن كان هذا السؤال هو سؤال صيد أو سؤال إطالق  
FQ   أوSQ   وكبديل لذلك إبمكان املعلم أن يسأل أفراداً من الصف ليقرروا إن كان السؤال هو ،
، وميكن تطبيق نظام اجملموعات على هذا البند أيضًا حبيث متر كل  FQ ،SQيد أو إطالق ص

 .  FQ  ،SQجمموعه على مجيع األسئلة وتدون ما فيها من أسئلة صيد أو إطالق  
 االقرتاحات :
 FQب. صيد      SQأ. إطالق 
       SQد. إطالق      FQج. صيد  
     FQو. صيد      SQهـ. إطالق  
     FQح. صيد      SQز. إطالق 

      SQط. . إطالق  
والفحص البسيط الذي جيري للتحقق من ذلك هو ان كان جواب السؤال نعم أو ال أحياانً جنيب على  

، كأن نذكر رداً على السؤال )أ( أسم البطل ، والسؤال FQ،وكأنه سؤال صيد  SQالسؤال إطالق 
 فكال السؤالني جياب عنهم ابإلجياب أو النفي . )و( شاهدة مباراة كرة القدم ، ومع ذلك 
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 ( 5كورت ) 
 الدرس الثالث  
 (  Cluesمفاتيح احلل )

 CSواملفاتيح اجملمعة   CCاملفاتيح املنفصلة 
 كيف تدير درس " مفاتيح احلل" 

" دون أن يستطيعوا تعريفها بدقة ،  Clueيعرف معظم الناس معىن كلمة " مفتاح احلل        
فمفاتيح احلل عبارة عن أجزاء أو نقاط من املعلومات ، وعادة ما يوجد هناك افرتاض أبهنا تضيف شيئاً  
ما لشيء موجود يف األصل، واملعلومة اليت حنصل عليها يف تلك احملاولة هي " مفاتيح احلل" فاملعلومة 

نعرفها هن اهلامربغر ال تعترب   اليت نعرفها عن الفراشات ، واملعلومات اليت نعرفها عن الطائرات ، واليت
 مفاتيح ما مل نشتبه بوجود حبكة كاملة ، أو جرمية أو قانوانً علمياً يتعلق ابلثالثة .

أن مفاتيح احلل هي عبارة عن مسألة اكتشاف ، وهذه الدرس مرتبط ابلدرس السابق وذلك ألن 
يح احلل أو للتحقق منها األسئلة تستخدم الكتشاف األشياء ،فنحن فنحن قد نسأل الكتشاف مفات

، وغالباً ما تكون إجاابت األسئلة حبد ذاهتا مفاتيح ، حيث األسئلة تستخدم الكتشاف شيء ما ،  
ومفاتيح احلل غري مرتبطة ابجلرمية والتحقيق البوليسي مع أن هذا املوقف ميثل أوضح تفسري ابلنسبة  

يع التاريخ واجلغرافيا والعلوم واألدب ومعظم ملعظم الناس . إبمكاننا أن نبحث عن مفاتيح احلل يف مواض
 املواضيع األخرى. 

هدف هذا الدرس تشجيع الطلبة على استخراج املفاتيح والنظر يف استخدامها ، وكمعظم دروس كورت 
( حيتوي هذا الدرس على تصنيفني أو صندوقني متعلقني مبفاتيح احلل ." استخرج املفاتيح وانظر  5)

 النهاية انظر اىل هذه املفاتيح جمتمعة". فيها بشكل منفصل ويف 
تعين فحص مفتاح ابستخدام عدسة مكربة أن جاز   Clues Separately CSاملفاتيح املنفصلة 

 هذا التعبري ملعرفة كل األشياء اليت قد يعنيها هذا املفتاح .
 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف

ما ميكن أن يعنيه، وفق افرتاضنا فإننا خنسر بشكل   وهذا شيء مهم ، فنحن أ، نظران يف املفتاح لنرى 
دائم فرصة تغيري االفرتاض أفضل . لذا فأن فحص كل دليل متعلق مبفتاح احلل جيب أن يتم بشكل 

 منعزل متاماً كما نفحص الفراشة بشكل مفصل ومنعزل . 
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ميكن أن    تعين فحص كل املفاتيح مرة واحدة لنرى ما  Clues combined CCاملفاتيح اجملمعة  
 تضيف . 

ودائماَ تتبع املفاتيح اجملمعة املنفصلة ، فبعد أن يتم النظر يف املفاتيح كالً على حده ينظر يف جمموع هذه 
املفاتيح ، وعند ذلك تصبح بعض املعاين احملتملة للمفاتيح املنفصلة أكثر أمهية ، وميكن هلا أن تضيف  

آلخر الذي ميكن أن حيدث هو استبعاد بعض  معلومات مل يوفرها أي مفتاح منفصل ، والشيء ا
 االحتماالت اليت وجدت عند دراسة املفاتيح منفصلة ) مع ظانه ال جيب استبعادها ُكلّيًة( . 

 
ويُظهر الرسم املوجود على بطاقات عمل الطلبة ، حمققاً بوليسياً ينظر يف األدلة مستخدماً عدسة مكربة  

، مث يتتبع األدلة   CSينظر يف كل دليل او مفتاح على حده ، والنقطتان املوضحتان هنا مها : انه 
 . CCمجيعاً لريى أين تقوده 

 
 أمثلة :

 ) أنظر األمثلة يف بطاقات عمل الطلبة ( . 
 

قد يثري املثال املوجود يف بطاقات العمل الكثري من النقاش واالختالف ، ومما الشك فيه أن هناك 
احلادث ، ولكن املعلم أالّ يفتح جماالً للنقاش حيث أن اهلدف من املثال  إمكانية لتفسريات أخرى حول  

 هو التوضيح فقط ، والنقاش يف هذه املرحلة ُمربكاً وضرب من الفلسفة .
إن حقيقة أن الكلب مل ُيسمع وهو ينبح قد اختريت كمفتاح ) فعدم القيام ابلشيء قد يكون مفتاحاً  

عاين الكثرية اليت قد حيتملها هذا املفتاح  موجودة يف قائمة املفاتيح  مثله مثل القيام ابلشيء ( وبعض امل
 .  CSاملنفصلة 
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مث يقال لنا بعد ذلك، يف القسم الثاين من املثال ، أبن هناك مفتاح ، ويتم النظر يف هذه املفاتيح جمتمعة  

ينبح، لنصل إىل أن أصحاب اجملوهرات قد أّمنوا عليها ، وأهنم قدموا ابالضافة إىل مثال الكلب الذي 
شكوى ابلسرقة على سبيل إخفاء األثر ، مث زوروا مسألة السرقة ليقبضوا التأمني على اجملوهرات . ومبا 
أن الكلب قد عرف أصحابة فأنه مل ينبح ، وهذا التفسري ابلطبع غري اثبت ولكن املفاتيح كما يبدو قد  

 ت شيئاً له . اضاف
 

 التمارين : 
 

 ) أنظر اقسم التمارين  يف جمموعة بطاقة عمل الطالب ( . 
 

( هذا السؤال حيتوي على خدعه ، واهلدف منه يبني أن التفسري األويل للمفتاح قد ال  1مترين رقم )
موعات  يكون واضحاً ، ولكن عندما يتم  إدراكه فيما بعد يصبح واضحاً . على الطلبة ان يعملوا يف جم

وذلك بسبب أن الدليل سيضعف إذا فتح النقاش على مستوى الصف ، حيث أن أحد الطلبة قد  
 يكون ملماً ابلقصة من قبل أعط فرصة دقيقتني لتعطي كل جمموعة تفسريها اخلاص . 

 
 اقرتاحات:

 
صعد ، لذا التفسري الكلي للمسألة أن الرجل كان قزماً لتطول يه أكثر من زر الطابق الثامن عشر من امل

كان يتوقف هناك ويكمل طريقة إىل األعلى مشيًا . ابملقابل ، لو مل يكن لوحدة يف املصعد فإنه  
سيطلب من اآلخرين أن يضغطوا على زر الطابق الرابع والعشرين ، وهذا يفسر أنة مل يكن يتبع نفس  

معجبًا مبوظفة االستقبال وكان  الروتني يوميًا .) هناك ابلطبع إمكانية ال ميكن استثناؤها وهو أنه كان 
 نزوله يف الطابق الثامن عشر ليلقي عليها حتية الصباح (. 

 ( : 2مترين رقم )
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دقائق ( حيث تقوم اجملموعة يف كل حالة من احلاالت بعمل 4يتم هذا البند حسب نظام اجملموعات )  
ح لكل احتمالية جديدة  . وميكن تطبيقها يف نقاش مفتو CSقائمة ابالحتماالت املمكنة لكل مفتاح 

تضاف للقائمة ، وعلى املعلم أن يلتزم ابملعلومات املعطاة وأن ال جييب على أسئلة تستهدف احلصول 
 على املزيد من املعلومات.

 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف
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 ( 5كورت ) 
 الدرس الرابع 
 (   Contradictions التناقضات ) 

 (   False Contradiction( و الستنتاج اخلاطئ )  Contradictionالتناقض )
 كيف تدير درس التناقضات 

قد يكون هذا الدرس درساً مربكاً صعباً إذا ما دخل املعلم يف التمييز الفلسفي الدقيق بني املصطلحات، 
الدقيق لكل  وابلتايل فمن األفضل أن يتم تدريس ذلك ابلتوضيحات واألمثلة املختلفة ال ابلتعريف

مصطلح . وهذا الدرس مرتبط ابلدروس السابقة واليت تتعلق إبنتاج املعلومات وفحصها ، ويتعلق هذا 
 الدرس خبطأين من األخطاء الرئيسية يف املعلومات واستعماهلا ومها التناقض واالستنساخ اخلاطئ . 

 
الذاتية يف البحث أو عن طريق ومهما كان مصدر املعلومات ) سواءً  ما صل علية الفرد نتيجة جهوده  

آخر مثل كتاب أو مناقشة (، فإن اهتمامنا منحصر بصحة تلك املعلومات . وكما سنرى يف درس  
الحق فإننا أحياانً نستطيع التحقق من األشياء أبنفسنا ، لكن علينا أحياانً أن نصدق شهود العيان أو  

اً التحقق من صحة كل جزء من املعلومة ، إال أنه السلطة أو اخلرباء ، وابلرغم من أننا ال نستطيع دائم
إبمكاننا وسهولة التحقق من طريقة استعماهلا ، فعلى سبيل املثال ، إذا رأينا شيئني متناقضني يقال  
عنهما أبهنما صحيحان ، نعرف مباشرة أن هناك تناقضًا بينهما ، وكذلك نستطيع أن منيز إن كان  

 ر أو أنه ليس كذلك ، شيء ما يتسلسل مباشرة من شيء آخ
 وهذا هو االستنتاج اخلاطئ . 

 
قد تكون التناقضات واضحة وقد تكون خفية ، لكن مبدأ التناقض واضح متامًا : ال ميكن لشيئني  

 متناقضني أن يكوان صحيحني ابلوقت نفسه . 
 
يشاهد  يقول الشهود أن علي كان يقود سيارته عندما وقع احلادث ويقول علي أبنه كان يف البيت  

 التلفزيون ، وهنا ال ميكن لكليهما أن يكون على حق أي أن هناك تناقض . 
 



 

364 

 

 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف
ال جيب أن يكون هناك صعوبة كبرية يف تفسري التناقض ، لكن املشكلة قد تكون عندما يعتقد أحدهم  

 أبنه يوجد تناقض بينهما ال يرى اآلخر ذلك . 
أكثر صعوبة يف التفسري من التناقضات ، وقد يعين االستنتاج اخلاطئ   FCoاالستنتاجات اخلاطئة 

 االستنباط غري املتفق أي أن شيئاً ما ال ينتج عن اآلخر . 
فعلى سبيل املثال لو قلنا " األطفال حيبون احللوى ، فاألطفال مسرفون " هي استنباط خاطئ ، فقد  
تكون كال من اجلملتني صحيحة لكن الثانية وببساطة ال تعتمد على األوىل . ومثال آخر ،"العبو كرة  

خلاطئ سهل  القدم ضخام األجسام " إذن العبو كرة القدم أغبياء " وهذا النوع من االستنتاج ا
 االكتشاف . والسؤال الذي خنترب به اجلملة هو: " ملاذا تنتج املعلومة الثانية عن املعلومة األوىل؟ 

 أمثلة :
 

 ) أنظر األمثلة يف بطاقة عمل الطلبة (.
 
هناك مثال يف بطاقات عمل الطلبة عن التناقض ويقول أبن أحدهم قد شاهد اللص ابلقرب من احملل   

 وث السرقة ، واجلملة األخرى تقول أبن اللص كان يف املنزل يف اثناء وقوع السرقة . التجاري قبل حد
 

واملثال اآلخر يقول أبن الوجبات السريعة تؤدي إىل البدانة ، لذا فيجب إغالق مجيع املطاعم اليت تقّدم 
 هذه الوجبات وهو استنتاج خاطئ ، فاجلملة الثانية تتبع األوىل ولكنها استنتاج خاطئ. 

 التمارين : 
 

 ) انظر قسم التمارين يف بطاقة عمل الطالب (. 
 

دقائق ( أو كنقاش مفتوح   3( ينفذ هذا البند حسب نظام اجملموعات ) الوقت املخصص  1مترين رقم )
. وعلى اجملموعات أن تقرر إن كان يف اجلمل تناقض أو استنتاج خاطئ ، وقد يؤدي هذا البند إىل  

 نبه والرتكيز على اإلجراء ال على احملتوى . نوع من النقاش ولكن جيب جت
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 ( 5كورت ) 

 الدرس اخلامس  
 التوقع ) التخمني ( 
  Small Guessing ( SGالتوقع البسيط ) 

  Big Guessing( BGالتوقع الكبي )
 (  Guessingكيف تدير درس التوقع ) التخمني ( )

معىن التوقيع ، ولكن هذه الكلمة تنطبق على مواقف مثل ُتوقع كم عمري . توقع يعرف معظم الناس 
. وهذه التوقعات   10إىل    1كم وزن الكعكة يف معرض احملافظة . الرقم الذي أفكر فيه والذي يقع بني  

 هي " ضرابت يف الظالم وفرص الصواب هبا قليلة . لذا فإن انتج هذه التوقعات غري مهم كثرياً.
 
ويف احلقيقة فإن التوقع أوسع من ذلك فنحن نتوقع يف معظم األوقات ونقوم ابلتوقع بسبب الصعوبة   

يف احلصول على معلومات كافية جتعلنا متأكدين من أي شيء . وغالبًا قد نتصرف وكأننا متأكدون  
أو توقع فنحن  من األشياء وذلك ألنة ليس لدينا خيار آخر ، لكننا يف تلك احلالة نقوم بعمل افرتاض

نتوقع أن يوجد يف السوبر ماركت سكر، وهذا توقع معقول وابلكاد نسميه توقع ، ولكن أحياانً حتدث  
 أزمة نقص سكر وخيلو السوبر ماركت من مادة السكر . 

 
اهلدف من الدرس إلقاء النظر على مهارة التوقع ، فنحن نقوم ابلتوقع عندما ال منلك معلومات كافية 

حياانً  جنرب على التوقع . فعلى سبيل املثال قد حناول أن نعرف ما نستطيع حول وظيفة ما  للتأكد ، وأ
، لكننا نضطر يف النهاية إىل عمل توقع أن كنا سنحب هذه الوظيفة أم ال ، وأحياانً نقوم ابلتوقع ألننا  

س هنالك من خطأ نريد ذلك ، فعلى سبيل املثال : أذا حاولنا معرفة احلصان الذي سيفوز ابلسباق فلي 
 يف أن نتوقع ولكن بشرط أن حناول مجع أكرب قدر من املعلومات لنبين عليها توقعنا . 

 



 

366 
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وهناك حاالت يكون فيها التوقع خاطئًا ، وهي عندما نتوقع بشكل عشوائي ودون احلصول على 

هي عندما نعتقد أن توقعاتنا صائبة غري مدركني املعلومات الكافية ) بسبب الكسل ( ، وحالة أخرى 
 أهنا جمرد توقعات قد ختطئ وقد تصيب . 

 
، وهو تقسيم مهم لكنة SGوالتوقع البسيط    BGوالتقسيم الوارد يف هذا الدرس هو بني التوقع الكبري  

ع  صعب مثل كل التقسيمات اليت تعتمد على احلجم أو الدرجة فالكبري إىل أي درجة ؟ إننا نستطي
التمييز ما بني توقع كبري مثل توقع ورقة اينصيب ، وتوقع  بسيط مثل توقع أن تشرق الشمس غداً 
صباحًا ، ولكن ما بني هذين اإلمثني يوجد توقعات قد خيتلف البعض يف اعتبارها صغرية أم كبرية .  

 ومن الضروري أن نكون عمليني حيال هذا الشيء وأن يكون لدينا قوانني بسيطة. 
 

 ات بسيطة وصغرية : توقع
 يكون التوقع بسيطاً عندما :

 يكون  احتمال أن تكون على حق أقوى من احتمال أن تكون خمطئاً.  •
 أنك ستكون مصيباً ما مل حيدث شيء غري متوقع . •
 يكون توقعك مبيناً على أسباب قوية .  •

 التوقعات الكبرية : 
 يكون التوقع كبرياً عندما : 

 صوابك أو يكون أكثر .  يكون احتمال خطأك مثل احتمال •
 ال يكون هناك أسباب قوية لتوقع شيء ما بصورة أو أبخرى.  •

 
من الناحية العملية نطلق على التوقع البسيط : تنبؤ ، فرضية ، تقدير ، أو طموح ، ونطلق على التوقع 

أهنا خاطئة ،  الكبري : حتزر ، خماطرة . والصعوابت هنا أن األسباب اليت يبين عليها التوقع قد يتضح 
 وال ميكن جتنب ذلك لكن على األقل يستطيع املرء أن حيدد األسباب وأن يفحصها . 

 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف
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ويكون التوقع كبريًا عندما تكون املعلومات املتوفرة قليلة أو معدومة ، وكلما زادت املعلومات أصبح 
للتقسيم بني نوعي التوقع وذلك للتشجيع على مجع أكرب قدر التوقع أبسط . وهذا السبب الرئيسي 
 من املعلومات لتقليل حجم التوقع . 

ويظهر الرسم على بطاقات الطلبة شخصًا حياول الصاق ذنب احلمار يف الصورة ، ولكنة معصب 
من  العينني ، وال يستطيع احلصول على كل املعلومات اليت حيتاجها ، لذا فإن فرص اخلطأ عنده أقوى

فرص اإلصابة لذا فهو يقوم بتوقع كبري . ولو اعطاه املتفرجون بعض التلميحات ) مزيد من املعلومات 
 ( فإن وضعة سيكون افضل . 

 
 أمثلة :

 
 ) انظر األمثلة يف بطاقات عمل الطلبة (.

 
فإن مل األمثلة الواردة  يف بطاقات عمل الطلبة هي أمثلة متطرفة على التوقعات الكبرية والبسيطة ، 

رغم أن  30:10حيدث شيء غري طبيعي سأذهب إىل املدرسة غداً صباحاً ، وسينطلق قطار الساعة 
هناك عدة أشياء قد توقفه ، وسيعيش الطالب عشرين عامًا أخرى إن مل أيت حادث يؤدي لوفاته .  

قبل بداية مومسها  واختيار الفائز يف لعبة رايضية    10-1واألمثلة على التوقعات الكبرية تشمل توقع رقم  
. 
 

 التمارين  
 ) انظر قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب ( . 

 (:1مترين رقم )
دقائق ( . يقوم أعضاء اجملموعة ابلتحقق من  3ميكن تنفيذه على منط اجملموعات ) الوقت املخصص 

 التوقع من خالهلا ،  كل توقع وحتديد إن كان بسيطًا أم كبرياً ، كذلك حياولون إجياد ظروف قد يتغري
وميكن القيام هبذا البند على منط الصف املفتوح حبيث مير املعلم على كل نقطة وحيصل على رأي الصف  

. 
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 اقرتاحات :
توقع احلصان الفائز يف السباق توقعاً كبريًا ، قد تظن أنك تعرف احلصان جيدًا أو   •

 األحوال يظل توقعاً كبرياً .تكون حصلت على معلومات داخلية لكن يف معظم 
 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف

 توقع اتريخ معركة حطني توقعاً كبرياً ) ما مل نكن نعرفة من قبل ونسيناه( •
توقع وزن الكعكة توقع كبري ما مل تكن خبرياً يف الكعك واألقرب إىل الفوز عندما يصبح  •

 التوقع أبسط . 
أم صغرياً على عدد املشاغبني يف الصف ، فقد يكون توقعاً يعتمد كون توقع املعلم كبرياً   •

 كبرياً يف صف وبسيطاً يف آخر .  
توقع وجود أتثري الرتفاع أسعار اخلبز توقع بسيط ، وذلك ألننا نعرف كم يشرتي الناس   •

 من اخلبز وكم يكسبون من املال، ومن السهل أيضاً أن نتوقع ماذا سيحدث . 
 حصل يف املرة املاضية عندما ارتفعت أسعار اخلبز (.   ) وجيدر بنا أن نعرف ماذا

 
 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف

 ( 5كورت ) 
 الدرس السادس 

 ( Belifاالعتماد ) التصديق ( ) 
 االعتماد الشخصي وتبين اعتقاد اآلخرين 

 كيف تدير درس االعتماد 
التوقع ، فحني نعلم أننا خنمن فإننا نكون  يتناقض هذا الدرس مع الدرس السابق املتعلق ابلتخمني أو 

 على علم أيضاً أبننا قد نكون على خطأ ، بينما يتضمن االعتماد أننا نقبل شيئاً ما على أنه حقيقة . 
وألغراض هذا الدرس فإنه من األفضل جتاهل االعتقادات الضعيفة أو اجلزئية ) تلك األشياء اليت نعتقد 

ذه األشياء ستكون مربكة ، وألننا قد قمنا بتغطيتها للّتو يف موضوع  أبهنا صحيحة بشكل عام ( ألن ه
التوقع البسيط ، ويف هذا الدرس فإن االعتماد هو الشيء الذي نقبله على انة حقيقة ، ومرة أخرى من  
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األفضل جتنب النقاش الفلسفي حول طبيعة هذا االعتقاد ، فالتعريف العملي لقبول شيء ما على انه  
 التعامل معه كما لو كن حقيقة فعالً .  حقيقة هو: " 

ويف بعض األحيان فإنه من املمكن أن نتمسك ابعتقاداتنا إىل أن يتم حتديها واثبات خطئها ، ويف  
أحيان أخرى فمن املمكن أن نستمر يف إصراران على صحة اعتقاداتنا : من أين أنت؟ ملاذا نتمسك 

حىت اآلن حماولة إلظهار أن اعتقاد ما أصدق من اآلخر  هبا؟ ملاذا نؤمن أبن شيئاً ما صحيح ؟ ومل جتر
، ويعد كافياً أن يكون اإلنسان مدركاً ألصل معتقد ما . وحىت إذا كان أفضل ما ميكن أن يقوله شخص  
ما هو :" أان أعتقد بذلك ألنين أريد ذلك " ، أو أان أعتقد بذلك ألنه يناسبين أن أعتقد بذلك الشيء 

من التمسك مبعتقد على أنه صواب من غري النظر يف األساس الذي بين عليه .  "، وهذا أفضل بكثري 
) وإنه ملن املفيد حقاً إدراك أن معتقد ما مبين فقط على املصلحة الذاتية أو على الدليل الذايت لذلك 
الشخص ( ، والسؤال األساسي هو " على ماذا اعتمد هذا االعتقاد "؟ ونقدم هنا حلني على هذا 

 ل :التساؤ 
 
 

 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف
: املعتمد على اخلربة الذاتية أو املشاعر أو الربهان ، كأن أقول " أبنين   BPاالعتماد الشخصي  -1

كنت هناك "، أو" أنين رأيتها " ، أو " أنين مسعته إبذين "، أو "أنين عملت التجربة بنفسي " ، أو أان  
االعتقاد الذايت فإن الشخص خيلق معتقده لذاته هو، وميكن للشخص   أريد أن أصدق هذا " . ويف هذا

أن جيمع العديد من املعلومات من أانس آخرين ومن مث خيرجون إبعتقاد ذايت حول من أرتكب اجلرمية 
. 
: تعين أنه بداًل من أن يكوُّن الناُس معتقداهتم اخلاصة ، فإهنم يتبنون   Boتبين اعتقاد اآلخرين  -2

أانس آخرين ، ومن الناحية العملية فإن ذلك يعين قبول شيء مصّدق ، وال يوجد أي خطأ  معتقدات 
يف قبول أشياء مصدقة ، إذا أنه من املستحيل فحص كل شيء من قبل شخص واحد ، وهناك بعض 
ت الناس فعالً خرباء ألهنم ختصصوا يف املعرفة ، واخلربة اليت لديهم ، وحىت يتسىن لك قبول صحة املعلوما

الذرية على سبيل املثال فإنه عليك قبول ما يقوله علماء الذرة على أنه حقيقة . واملصداقية  
Authority    أتتـي من خالل اخلرباء واملعلمني واآلابء والكتب والتلفاز والصحف ... اخل . ويف
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دق ،  العادة فإن هذه املصداقية أتيت عن طريق الشخص نفسه أو أصدقائه أو شخص معروف أبنه صا
 ". BOفغالبية ما يعرفه اجلميع هو مصدر شائع لـ " تبين أعتقاد اآلخرين 

وجيب هنا إعادة التأكيد على أن غرض هذا الدرس ليس اهلجوم على املعتقدات أو تشجيع الشك 
حول كل شيء ، إمنا الغرض هو حث الطلبة على أن يكونوا مراعني ملصادر معتقداهتم ، وتظهر البطاقة  

هلذا الدرس شخصاً يستمع إىل رجل يف التلفاز وابلتايل فهو مقتنع مبا يسمعه . ويف بعض  التوضيحية 
ولكن يف حاالت أخرى   - معلومات واقعية يف األخبار مثاًل  -احلاالت فإن هذا يبدو منطقيًا جدًا 
 فإن االعتقاد يكون يف غري حملة .

 ) انظر إىل األمثلة يف بطاقات عمل الطلبة (.
، املوضحة للطلبة يف البطاقات يعود إىل جتربة شخصية مباشرة   BPأحد أمثلة االعتقاد الشخصي 

فمثالً : "أان رأيتها ، أو إىل جتربة شخصية أكثر عموميه مثالً "أان أعرف سياريت ". على أي حال فأان  
على املصداقية الصادرة    أريد االعتقاد بذلك أما األمثلة املوضحة حول "تبين اعتقاد اآلخرين" فهي تعتمد

 من اخلرباء أو كل من لدية معرفة .
 

 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف
 التمارين : 

 ) انظر قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب (
 ( : 1مترين رقم )

قد يظهر هذا النشاط صعباً نوعاً مما حيث أنه يف العديد من األمثلة فأن االعتقاد قد يكون شخصياً  
BP  نُظر إلية  من زاوية واحدة ، وقد يبدو العتقاد أبنه تبىن االعتقاد اآلخرينBO   إذا ما نظر إلية

 4سموح لكل فقرة من زاوية أخرى . وجيب على اجملموعات أن تعمل على هذه الفقرات ) الوقت امل
دقائق ( وان تقرر يف كل حالة فيما إذا كانت الفقرة " اعتقاد شخصي " أو تبين  العتقاد اآلخرين ".  

 وميكن مناقشة الفقرات الصعبة بطريقة النقاش الصفي املفتوح .
 اقرتاحات :
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ان تسليمنا أبن األرض كروية فذلك بعد " تبين العتقاد اآلخرين " ، وعلى أية حال  •
نه إبمكاننا أن نقول أبن خربتنا اخلاصة إبختفاء األشياء خلف األفق والصورة املأخوذة لألرض من فأ

 قبل رجال الفضاء قد جعلتنا أميل إىل كوهنا " اعتقاداً شخصياً"، وهذا أمر ميكن نقاشة . 
( حنن أصالً قد ًأخربان عن كيفية عمل نظام األرقام " تبين االعتقاد اآلخرين 4=2*2) •

 ما اآلن فإن االعتقاد السائد هو: " اعتقاد شخصي". "، أ
أن قوة أمريكا هي " تبين العتقاد اآلخرين "، حني أن ما نقرأه ونسمعه فيما يتعلق  •

ابالقتصاد واألمور العسكرية والقوه واملصادر املوجودة يف أمريكا هي معلومات أصلها من اآلخرين 
 ،افرتض أن كل هذه األمور دعاية ؟ 

ة اجليدة لألشخاص األذكياء يف الغالب تكون " تبين العتقاد اآلخرين"،  أن الذاكر  •
ولكن ميكن أن يكون األمر " اعتقاد شخصي " إذا ما عرفنا أبن هناك عديداً من األذكياء كانت هلم  

 ذاكرة أفضل من سواهم .
تبين العتقاد اآلخرين ، فال بد أبنك قرأت عن برانمج الكورت أو مسعت أحد اخلرباء  •

 تحدث عن انتشار الربانمج. ي
 اعتقاد شخصي . •
 تبين العتقاد اآلخرين ، وقد يعتربه البعض اعتقاداً شخصياً .  •

 
 



 

372 

 

 اجلزء اخلامس : املعلومات والعواطف
 ( 5كورت ) 

 الدرس السابع 
 (   Ready -Madesاآلراء والبدائل اجلاهزة ) 

 اآلراء اجلاهزة هبدف املساعدة و اآلراء اجلاهزة كبديل عن التفكي 
 كيف تدير درس اآلراء والبدائل اجلاهزة   

ميكن أن يكون هذا الدرس حّمريًا إال إذا قام املعلم بتوضيح النقاط بشكل جيد ، فاآلراء اجلاهزة       
هي عبارة عن جزء من التفكري ، مأخوذة عن شخص آخر ، بدل أن يقوم الشخص نفسه بتكوينها  

الشخص يقبل  لنفسه ، وميكن هلذا التفكري اجلاهز أن يكون قوايً لدرجة أن يصبح اعتقاداً ، حيث أن
يف هذه احلالة كحقيقة ما يعتربه أحد غرية اعتقاداً ، وهنا ال يوجد فرق ما بني اآلراء اجلاهزة وتبين اعتقاد 
اآلخرين الذين مت شرحه يف الدرس السابق ، وميكن أن نقول عن اآلراء اجلاهزة أبهنا عبارة عن اعتقادات 

بة ، فبإمكان املعلم أن يوافق على ممارسة اآلراء  اآلخرين وأحكامهم وآرائهم ، وحىت نسهل على الطل 
 اجلاهزة بنفس طريقة تبين اعتقاد اآلخرين . 

 
والفرق الواضح ما بينهما هو أنه يف درس االعتقاد كان ينظر إىل مصدر االعتقادات: هل مصدرها       

هتمام ينصب حول الشخص نفسه أم أنه أخذها من اآلخرين ؟ أما يف حاله درس اآلراء اجلاهزة فإن اال
معتقدات اآلخرين وكيف استخدمت . فهذا الدرس إذن يهتم ابستخدام اآلراء اجلاهزة ، والتأكيد  

 يكون على االستخدام هلذه اآلراء وليس من أين  أتت هذه املعتقدات أو ما هو. 
وما عليه  وتظهر بطاقة عمل الطلبة رجاًل حياول ارتداء عدة معاطف " آراء" هذه اآلراء جاهزة      

إال أن خيتار ما يناسبه أو الذي حيبه ويلبسه . ومن مث يصبح هذا الرأي جزءاً منه ، ويلبس هذا الرأي  
كما يلبس أي معطف ، وهو تصور قوي ميكن أن يساعد يف فهم الدرس، وهذه اآلراء اجلاهزة هي  

 مّعده مسبقاً وما على الشخص إال أن يضعها على نفسه ) يستخدمها ( . 
 زء اخلامس : املعلومات والعواطفاجل  
وال يكون الرتكيز يف هذا الدرس على صحة هذه اآلراء اجلاهزة بل على استعماهلا ، ماذا تفعل هبذا      

 الرأي اجلاهز؟ يوجد جواابن مقرتحان هلذا السؤال حيث يشكالن األساس هلذا الدرس :
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يف طريقة تفكريك اخلاصة ، ومن  RM-Hميكنك استخدام هذه اآلراء اجلاهزة كعامل مساعد  -1
املعروف أن الناس ال ميكن أن يعرفوا وأن جيسدوا كل شيء ألنفسهم ، وعلينا أن نستخدم املعلومات 
واملعتقدات واآلارء املقدمة من قبل اآلخرين ، ولكن ميكن أن تستخدم كل هذه األمور كأحد مقومات 

 اصة بنا بل وميكن التوصل اىل نتيجة خمتلفة متماً.  تفكريان ، حيث ميكن أن استخدام طرق تفكريان ، اخل 
االستخدام اآلخر هلذه اآلراء اجلاهزة ، وهو ليس عندما نستخدمها كمساعد بل عندما نستخدمها   -2

أي أننا أنخذ هذه اآلراء اجلاهزة ليس كأحد مقومات تفكريان ، بل كنتائج هنائية   RM-Sكبديل 
اجه إىل القيام أبي عملية تفكري ، وهذا يشبه" تبين اعتقاد اآلخرين  لتفكريان ، وهذا يعين أننا ليس حب

أم   RM-S"، ويف املمارسة ميكن أن تظهر التساؤالت التالية لفرز تفكري معني على أنه تفكري بديل  
 ال :  

 هل توصلت إىل هذا التفكري بنفسك ؟ •
 من قال ذلك ؟ •
 ملاذا تقول ذلك ؟ •
 رأي أصدقائك أو أنه شيء قرأته يف مكان ما؟ هل أنت تكرر رأايً سائداَ ،أم  •

ويبدوا أن التعرف على اآلراء اجلاهزة كبديل عن التفكري ، أكثر سهولة من معرفة                      
اآلراء اجلاهزة هبدف املساعدة ، فإذا كان الرأي أو االعتقاد مأخوذًا من غري تغيري أو تعديل أو جمرد  

بارة عن رأي جاهز كبديل عن التفكري ،  أما إذا كان هناك تفكري يف هذه  التفكري فيه فإنه يكون ع
اآلراء فعندها تكون عبارة "آراء جاهزة هبدف املساعدة "، وتكمن الصعوبة يف أن الناس أيخذون هذه  

ومن مث يقومون بتدعيم أنفسهم بنقاشات تدعم هذه اآلراء وميكن  BOأو  RM-Sاآلراء اجلاهزة 
نه ال ميكن احلصول على استنتاج ما عن طريق التفكري الذايت اخلاص هبم ، حيث انه  أن نرى بوضوح أب

من الصعب تعيني النقطة اليت بدأ فيها تفكري الشخص الذايت ، وعلى أية حال فإن هدف الدرس ليس  
احلكم على تفكري الناس ، وتصنيف هذا التفكري ضمن فئات بل تزويد الشخص أرضية متكنه من 

: " هل هذا الرأي اخذ به استخدمته كبدياًل  عن التفكري أم أنين استخدمته   كمساعد  سؤال نفسه
يف تفكريي ؟  وكم يف بقية الدروس يف هذا الكتاب فأن اهلدف هو تركيز االهتمام على هذا اجملال 

 وتطوير إدراك الطلبة لعملية التفكري  نفسها . 
 األمثلة :
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 الطلبة (.) انظر إىل األمثلة يف بطاقات عمل 
جيب أن يكون املثاالن متناقضان ، ويف كال احلالتني فان هناك عبارات آلراء جاهزة ، مثالً : "          

اجلميع يقولون أبن أصحاب املتاجر يرحبون كثريًا يف حالة مفكري " اآلراء اجلاهزة هبدف املساعدة "  
رقام أبنفسهم ، وأن يروا ماذا يقول أصحاب فان هذه العبارة تكون نقطة بداية وأهنم يريدون أن يروا األ

املتاجر أنفسهم ، أما يف حالة مفكري "اآلراء اجلاهزة كبديل عن التفكري " فإهنم يقبلون العبارة على  
أهنا نتيجة ، ومن مث فأهنم يلومون أصحاب املتاجر على ارتفاع األسعار ، وكما نرى فإن الرتكيز هنا هو  

 هزة .على استخدام اآلراء   اجلا
 التمارين : 

 )انظر قسم التمارين يف جمموعة بطاقة عمل الطالب (.  
 ( : 1مترين رقم )

يتم تناول هذا التمرين من خالل النقاش الصفي املفتوح ،وذلك يف مجيع األمثلة أو على بعض األمثلة 
استخدم كمساعد يف املختارة من قبل املعلم ، وعلى الطلبة أن يقرروا فيما إذا كان الرأي اجلاهز قد 

التفكري )نقطة البداية ، أحد مقومات التفكري ( أو أهنا بديل عن التفكري ، وميكن أيضًا تناول ها  
التمرين من خالل نظام اجملموعات ، حيث تقوم اجملموعة بفحص األمثلة ، ويف هناية األربع دقائق  

هبدف املساعدة ، أم هي بديل   املخصصة ، حتدد كل جمموعة فيما إذا كانت العبارة هي رأي جاهز
عن التفكري . وميكن السماح لبعض النقاشات ، ولكن ال جيب أن تطغي هذه النقاشات على كل 
احلصة ، وسيالحظ أنه من الصعب القول أبن هذه العبارة هي هبدف املساعدة أم هي بديل عن  

 التفكري .
 نقاط مقرتحة :

 وهكذا فهي بديل عن التفكري . انه ملن املعروف أبن املعلم اجلديد عصيب ، •
 ان املتحدث يريد أن يكتشف رأي العصيب ، وهكذا فإهنا مساعد للتفكري  •
 لقد قبل رأي عادل على انه حقيقة. وهلذا  فإهنا بديل عن التفكري .   •
 أن رأي عادل هو نقطة البداية حنو تفكري جديد وهي مساعد للتفكري  •
 أن االتفاق اجلديد يستحق البحث ، وهلذا فهي مساعد للتفكري . •
 لقد مت احلكم على االتفاق أبنه سيء للعاملني تلقائياً فيه لذا فهي بديل عن التفكري . •
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 ( 5كورت ) 
 الدرس الثامن

 ( Emotionsالعواطف )
 دية والعواطف الذاتيةالعواطف العا

 كيف تدير درس العواطف
من املفروض أن يكون التفكري بعيداً عن التحيز االنفعايل أو العاطفي إال أن الواقع ليس كذلك بتااتً ،  
ويتحدث هذا الدرس  عن أتثري العواطف على التفكري ، فمثاًل إذا مل  يعجب شخص بقانون مواقف 

تلفًا فيما لو تعلق هذا القانون إببعاد اآلخرين من التوقف أمام سيارات جديد فإن تفكريه سيكون خم
منزلة اخلاص ، وأحياانً إذا نظران إىل أي موقف أو أي شيء فإننا نقول أبننا حنب هذا الشيء  أو ال 
حنبه ، وبعد ذلك فإن تفكريان يتبع مشاعران ) مشاعر حب الشيء أو عدم به ( . ويف أحيان أخرى  

مر ما ومن مث نقرر أبننا الحنبة . وهنا يبدو أن العواطف هي اليت تتبع التفكري ، ويبد  نبدأ ابلتفكري أب
أن هذا التميز دقيق جداً : ) هل نبدأ عادة ابلتفكري أوالً أم ابحلساس ؟ ( وهو أمر غري متعلق بدرسنا  

ول شيء مما فمن  ، وما يهم يف هذا الدرس هو اخللفية العاطفية للتفكري : فإذا كنا حنس بطريقة ما ح
 املتوقع أننا سنفكر به وفقاً للطريقة اليت حنس هبا .

وليس من أهداف الدرس مطلقاً ن حنرر التفكري من العواطف ، فالعواطف تعطي قيمة للتفكري ، إمنا  
اهلدف من الدرس هو تشجيع الطلبة على معرفة العواطف املرتبطة أما بتفكري وإما بتفكري اآلخرين ـ  

وعي اليت هتتم به دروس كورت . هل حنن واعون للعواطف املرتبطة ابألمر . هل ميكن وهو نفس ال
 حتديدها ؟ كيف تؤثر العواطف يف طريقة  التفكري ؟ هل أان أفكر هبذه الطريقة ألنين غاضب ؟

، فالعواطف   EG، وبني ما يسمى بعواطف الذات  EMوسنقدم هنا متييزاً بني العواطف االعتيادية 
ية تتضمن الغضب ، الكره ، احلب ، اخلوف ، الفرح ، الشك ، الغرية ، احلزن ، الندم ، ...  االعتياد

اخل . وهذه هي العواطف اليت ندهوها ابملشاعر ، وميكن أن تكون سارة أو غري ذلك . ويف العادة ميكن 
كن أن تتضمن  معرفتها .أما العواطف الذاتية فتهتم حبماية الذات وهي هتتم كذلك حبالة الشخص ، ومي

هذه العواطف أشياء مثل : الفخر ، اخلزي ، احلاجة ، أبن تكون على صواب يف كل األحيان ،أن ال  
 تظهر مبظهر الغيب ، أن تكون مرّكز اإلمتام،... اخل ، وهي ابلتايل تتعلق بصورة الشخص عن نفسه.

 أنه يقول ذلك لكي يبدو مضحكاً .  •
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 لن يعرتفا أبداً أبنه على خطأ . •
 علية أن ينتقد كل شيء حىت يظهر مبظهر أكثر ذكاًء . •
 علية أن يفكر أبن هذه هي فكرته .  •

يظهر الرسم يف بطاقة عمل الطلبة شخصًا علية أن خيتار بني قناعني أحدمها للمواقف احملزنة واآلخر  
خالل تلك  للمواقف املفرحة ، وهذا يعين أن مشاعران هي شيء قد نلبسه موقنا واليت قد تغري طبيعتنا 

الفرتة . واالقرتاح هنا هو أنه يف فرتة العاطفة تلك ال نكون حنن أنفسنا بل نكوٌّن أشخاصاً سعداء أو  
حزينني ، وهذا ابلتايل يؤدي إىل أن التفكري يكون انمجاً عن شخص سعيد أو شخص حزين ، والقصد 

 هنا هو أن تفكري الشخص يتغري تبعاً ملوقفة . 
 أمثلة :

 )انظر يف بطاقة عمل الطلبة(  
 توّضح األمثلة يف بطاقة عمل الطالب بعض العواطف الذاتية عند األفراد . 

 التمارين :  
 )انظر التمارين  يف بطاقة عمل الطالب (

 ( : 1مترين رقم )
ميكن أن يكون هذا التمرين عبارة عن نقاش صفي مفتوح للطلبة حبيث يضع الطلبة  اقرتاحات ملا     
 دقائق ( .  3قال ، وميكن أن يقوم الطلبة بذلك ابلتناوب كنشاط مجاعي ) قد ي
 
 
 
 
 
 

 ( 5كورت ) 
 الدرس التاسع 

 ( Valuesالقيم ) 
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 VH&VLالقيم املرتفعة والقيم املنخفضة 
 كيف تدير درس القيم 

  يعرف اجلميع معىن كلمة " القيم " ،فنقول هذا ذو قيمة عالية أو ذو قيمة منخفضة ،وأان أقّيم صحيت
أكثر من أي شيء آخر ، وأريد أن أضع قيمة أكرب للنوعية أكثر من الكم ، ألكتب مقااًل جيدًا ، 
بداًل أن يكون طوياًل ، يبدو ان لدية قيم خمتلفة عما لدى اآلخرين ، املشكلة هي أننا نستخدم كلمة 

ن املعلم حذراً  قيمة بطريق كثرية ، ومن الصعب كذلك أعطاء حتديد جيد لكلمة قيم ، وجيب أن يكو 
من إرابك الطلبة أو إقحام الفلسفة يف الدرس ، ولكن علية أن حياول اإلبقاء على املوضوع سهالً واضحاً  
قدر اإلمكان حىت ولو كانت النتيجة معلقة على رأي فلسفي حبت وقد مّت عمل متييز بني القيم املرتفعة 

VH   والقيم املنخفضة ،VL. 
التصنيفات أو العناوين هي ميزة جلميع دروس كورت ومن املهم يف هذا الدرس هذه واثنان من هذه 

العناوين ، حيث أن القيمة هي مصطلح نسيب ، ومن احملتمل أن يتم التعامل معه على أساس أن أحد 
القيم هو أعلى من اآلخر فقط ، وميكن أن يصنف شخص ما، الصحة على أهنا قيمة عاليه ، واملال  

منخفضة وميكن لشخص آخر أن يصنف الصحة واملال معًا أهنا قيمة عالية ، ولكن إذا ما على أهنا 
أجرب على اخليار بينهما فسوف يضع األفضلية للصحة ) أي بكلمات أخرى هل املقارنة بني النقود  

 :  والصحة أو بني النقود أو بني النقود والصحة معاً والبقية ( واجلواب على هذه املشكلة هو كالتايل
ويظهر الرسم يف البطاقة طباخ يقوم خبلط مجيع األصناف من القيم املخلفة ، يف قدر احلياة ، واالقرتاح 
هنا هو أن هناك العديد من القيم املختلفة اليت يف تشكيل احلياة ومتعتعها . وهدف الدرس هو أن  

حلسبان دون أن يدرك  يشجع الطالب أبن ينظر مباشرة إىل هذه القيم بداًل من أن أيخذها يف يف ا
كوسيلة جلعل الشخص ينظر يف القيم املرتبطة يف موقف    VLوVHماهيتها ويستخدم الصندوقان 

معني ، حيث أنه أذا أردت أن تستخدم هذه الصناديق فيجب على الفرد أن يفحص القيم املتعلقة 
 ابملواقف 

واالختيارات و األفعال مبنية يف النهاية على  والقيم حيوية يف عملية التفكري فجميع القرارات واألحكام  
القيم اليت نستخدمها وميكن أتكيد هذه النقطة فتفكريان قد صمم للحصول على اكرب قدر ممكن من  

 املعلومات من خياراتنا وحاملا حنصل على هذه املعلومات فإننا نتصرف بناء على قيمنا. 
 أمثلة:
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 ()انظر إىل األمثلة يف بطاقات عمل الطلبة 
األمثلة املعطاة على القيم املرتفعة هي تلك اليت يقبلها معظم الناس على أهنا قيم عالية او ضرورية  
:الصحة واألمانة السيادة النجاح املال ما يعتقدة اآلخرون بينما األمثلة املعطاة على القيم املنخفضة 

. وهي فقط ابملقارنة مع  أكثر صعوبة الن الواحد ال يصنع بشكل واع قيمة منخفضة  حول شيء معني
وهكذا فان األمثلة تناقض القيم املرتفعة على )األمانة( وقيمة منخفضة  VLشيء آخر ميكن إعطاء 

يف صنع املال وهكذا. وكذلك فالقيم املرتفعة عن االستمتاع واملنخفضة حول احلفا  على البيئة  
د استخدمت مبعىن نسيب بناء على  متناقضان وجيب ان نشري هنا اىل ان القيم العالية واملنخفضة ق

 السياق احملدد . 
 التمارين: 

 )انظر إىل بند التمارين يف بطاقة عمل الطالب(
 (:1مترين رقم )

دقائق( ويقوم أعضاء اجملموعة مبناقشة القيم املختلفة املوجودة   3هذا التمرين مجاعي والوقت املسموح به )
 األمهية: يف البطاقة التوضيحية ويرتبون هذه القيم حسب

القيم األعلى توضع يف البداية ومن مث األقل أمهية وهكذا حىت نصل إىل األقل أمهية ويف هناية الوقت 
املخصص تقوم كل جمموعة بقراءة قائمتها اليت توصلت اليها وميكن ان يقوم املعلم بوضع قائمه رئيسية  

على سبيل املثال قيمة الراحة ميكن ان  على اللوح واضعا كل قيمة املوقع الذي اختارته هلا كل جمموعة ف
وتكون القيم األقل حتصيال يف  82حتصل على الرتتيب السابع الثامن السادس السابع وتكون احملصلة 

 اجلزء اخلامس: املعلومات والعواطفالقائمة املقابلة الرئيسية تتدرج لألعلى .
 
 
 

 ( 5كورت ) 
 الدرس العاشر 

 التبسيط والتوضيح 
Simplification and Clarification 
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 ( :وهو عكس التشويشCF(: وهو عكس التعقيد/ التوضيح )SFالتبسيط )
 كيف تدير درس التبسيط والتوضيح 

 
 

ميكن ان تكون هااتن اجلملتان أسهل طريقة لتذكر هاتني العمليتني املنفصلني ومن الضروري ان نعمل 
االصل حيث ميكن دمج االصل يف مجلة بسيطة  متييزا بني االثنتني فالتبسيط عادة يكون اقصر من 

ولكن عليك ان تعرف املوضوع متاما حىت يتسىن لك فهم اجلملة البسيطة فعلى سبيل املثال ميكن  
القتصادي ان يبسط نقاشا بقوله ان ما نتحدث عنه فعال هو التضخم فهذه مجلة بسيطة مبا فيه الكفاية  

 تسىن لك معرفة ماذا يقصده ذلك االقتصادي.ولكن عليك ان تعرف ما يعنيه التضخم حىت ي
 

أما ابلنسبة للتوضيح فاجلهد منصب جلعل األمور أكثر وضوحا وقد تكون النتيجة مجلة أطول بكثري 
من اجلملة األصلية وميكن ان تفصل النقاط املختلفة واليت قد تكون خمتلطة يف النص األصلي حىت  

ينص قانون لعبة على انه إبمكانك ان حترك قطعة ل   تتجنب التشويش فعلى سبيل املثال: ميكن ان
ألي مكان تريد هذه مجلة سهلة للغاية ولكن حىت توضح فبإمكانك القول إبمكانك رفعها لالعلى 

 قلبها عكسها فعل ما تريده طاملا أنت تضعها على اللوح بوضعية مثل الوضعية السابقة متاما. 
 

 خيتصران اىل نفس الشيء.ويعد صحيحا أن البسيط والتوضيح عادة ما 
 ومع ذلك فان كال العمليتني جتيبان على تساؤلني خمتلفني:

 *التبسيط: كيف يل ان ابسط األمور أكثر؟
 *التوضيح:كيف يل أن أوضح األمور أكثر؟ 

 
ويف التطبيق العملي فان الشخص عادة ما يلجأ اىل العمليتني كلتيهما فعلى سبيل املثال تلجا اىل 

 ما حىت تعرف ما يقال ومن مث فانك تلجا  إىل تبسيط األمور . توضيح شيء 
ويظهر الرسم يف البطاقة التوضيحية رساما حياول تبسيط الشخصية اليت يرمسها حيث ميرر الرسام النقاط  
األساسية . والصورة أسهل للفهم من األصل ولكنها ال تساعدان يف فهم األصل بشكل أفضل . أما  
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أن يوضح الشكل فسيلجأ إىل رسومات خمتلفة من زوااي خمتلفة وعلى املعلم أن  إذا كان الرسام يريد
حيث الطلبة ليكونوا على بينة فيما هم حياولون فعله فهل هم حياولون تبسيط األمور؟ أم أهنم حياولون 

 توضيحها؟ 
 األمثلة:

 )انظر األمثلة يف بطاقات عمل الطلبة(:
 

 التمارين : 
  بطاقات عمل الطالب(.)انظر إىل قسم التمارين يف

 
 (:1مترين رقم )

هذا مترين مجاعي الوقت املسموح به دقيقة واحدة حيث مير اعضاء اجملموعة على قائمة األمثلة ومن مث  
يقرتحون وصفا يتكون من كلمة واحدة ميكن ان حتل كل منها ومبكن ان يعمل التمرين على أساس  

 ال ابلدور . صفي حيث يسال املعلم فيه عن اقرتاحات كل مث
 

 اقرتاحات:
 طماع  -1
 مرتدد -2
 رديء -3
 أاننية -4

 


