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اتلدداط القدرار لدف

الف ارسدة ىلدى التعددر سادى سداليي التالقيددر وسالقتتدا بمعوقدا

ابددة

قسم اإلرشاف النالسي تي جامعة األقصى ،قطلك معرتة قثر ساليي التالقير المالضداة لدفيتم ،والقشد

سن الالروق تي ساليي التالقير ومعوقا

اتلداط القدرار تبعدام لمت يدر الجدن  .تقوند

سيندة الف ارسدة مدن

( )121من ابة اإلرشاف النالسي تي جامعة األقصى .ظتر نتائج الفراسة ن قثر ساليي التالقير
شيوسام جاء

ساى النحو اآلتي :المجال (التشريعي ،التناليطي ،الترمي ،التقفمي ،اللدارجي ،الحقمدي،

الالوضددوي ،الددفالاي ،الماقددي – األقاددي –العددالمي ،المحاددي ،المحدداتظ) .قمددا توصددا
فرجددة معوقددا

اتلدداط الق درار لددف ال ابددة با د

سقسددية فالددة ىحصددائيام بددين مجدداال

( .)%23.6قمددا بين د

الف ارسددة ىلددى ن

نتددائج الف ارسددة وجددوف سالقددة

سدداليي التالقيددر التشدريعي والحقمددي والترمددي والعددالمي ومعوقددا

اتلداط القدرار ،بينمددا توجددف سالقددة رفيددة بددين األسدداوي الماقددي واألقاددي والمحدداتظ ،قمددا ظتددر

توجدف تددروق طا

فاللددة ىحصددائية لمجدداال

تبع دام لمت يددر الجددن  ،بينمددا توجددف تددروق طا

مسددتويا

التالقيددر التشدريعي ،الترمددي ،التقددفمي ،اللددارجي

فاللددة ىحصددائية لمج داال

األقاي ،الالوضوي ،العالمي ،المحاي ،المحاتظ ،الفالاي تبعام لمت ير الجدن
توجف تروق طا

فاللة ىحصائية تي مقيا

معوقا

ند ال

التناليددطي ،الحقمددي ،الماقددي،
لصدالا الدطقور .قدطلك ال

اتلاط القرار تعز لمت ير الجن .

الكلمات المفتاحية :أساليب التفكير ،معوقات اتخاذ القرار ،اإلرشاد النفسي.
Abstract:
The study aimed at recognizing thinking styles in relation to decision
making obstacles among psychological counseling students at al Aqsa
University, identifying the most styles favored by them, and exploring the
differences in thinking styles and decision making obstacles attributed to

http://www.alazhar.edu.ps
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gender. The study sample consisted of 210 psychological counseling students
at al Aqsa University. Results showed that the most used thinking styles were
the legislative, executive, hierarchic, progressive, external, judicial,
anarchic, monarchic, internal, oligarchic, global, local, and the
conservative. In addition, the study concluded that the decision making
obstacles among the participants were 63.5%, and there was a statistically
significant negative relationship between the legislative, judicial, hierarchic,
and the global and decision-making obstacles whereas there was a positive
relationship between the monarchic, oligarchic, and the conservative and
decision-making obstacles. Furthermore, it was shown that there were no
statistically significant differences in the legislative, hierarchic, progressive,
and the external attributed to sex, and there were statistically significant
differences in the executive, judicial, monarchic, oligarchic, oligarchic,
global, local, conservative, and the internal attributed to sex in favor of
males. Results also showed that there were no statistically significant
differences in decision making obstacles attributed to gender.
Key Words: thinking styles, decision making obstacles, psychological
counseling.
المقدمة:
يعف التالقير حف الجواني التي يتميز بتا اإلنسدان ،ىط لصد اس سدبحان وتعدالى بالقدف ار

العقاية التي تسداسف سادى ىسمدال العقدلن لتنظديم مدور حياتد  ،والتعامدل مد المواقد
قبر لتحقيق هفات و موحات  ،والسعي نحو حل المشقال
ي ن التالقيددر مددن رقددى العمايددا

ملتا

بتدا الالددرف قف ارتد ولب ارتد السدابقة ،ويعددالج المعاومددا ،

العالقددا  ،وطلددك لحددل مددا يواجتد مددن مشددقال

المواق

والملا ر.

العقايددة المعرتيددة لاالددرف التددي تميددز سددن غيددر مددن القائنددا

الحيدة األلددر  ،تتدو يمثددل العمايدة التددي يوظد

ويقشد

ومواجتة التحفيا

الملتاالدة بالاسايدة

والتقيد

واتلدداط القد ار ار

واألفاء بالعاليددة تددي

والمت ي ار البيئية (ساش ور)112 ،1112 ،ن وطلك ألن التالقير نشا سقاي منظم

يتسددم بالفقددة والموضددوسية ،ويصددفر الالددرف ليتندداول ب د مشددقاة مددا ت رق د ب ي د حاتددا ،و موقال دام غامض دام

يعترض ب ي تتم وتالسير (العنزي2331 ،ه.)22 ،

وتقم ددن وظيالد د ة التالقي ددر ت ددي ىيج دداف حا ددول مناس ددبة لامش ددقال

النظري ددة والعماي ددة الماح ددة الت ددي

يواجتت ددا اإلنس ددان ت ددي الحي دداة ،وتتج ددفف باس ددتمرارن مم ددا يفتعد د ىل ددى البحد د
و سدداليي جفيددفة تمقن د مددن تجدداوز الصددعبا

المستقبل (س يا .)2236 ،1123 ،
ولي

والعقبددا

التددي تواجت د  ،و التددي يتوق د مواجتتتددا تددي

من شك ن لقل ترف ساوب اللاص تي التالقيدر ،والدطي يتد ثر بدنم تنشدئت  ،وفاتعيتد ،

وقفرات  ،ومستوا التعايمي وغيرها من اللصائص والسما
()841

والتالقي ددر فومد دام س ددن ددرق

التي تميدز سدن اآللدرين ،األمدر الدطي قداف
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ىلددى غيدداي الر يددة الموحددفة لددف العامدداء بلصددوص تعري د

(العتوم والجراح وبشارة.)22 ،1112 ،

التالقيددر ،وماهيت د  ،ومسددتويات  ،و شددقال

وتعف نظرية التحقم العقاي الطاتي لستيرنبرج – Sternberg's Theory of Mental Self

 ،)2811( Governmentالنظرية األقثر شيوسام وتقبالم تي التالقير ،وتي سام ()2881

اق سايتا

ستيرنبرج نظرية ساليي التالقير ،Thinking Styles Theoryو صفر تي سام ( )2882قتاب ما
بعنوان ساليي التالقير ،وتقوم هط النظرية ساى وجوف بعاف تيما يتعاق بعالقة الحقوما
بالنسبة لامجتمعا

السا ا

و

( بو هاشم  ،)8 ،1111،ي ىن الالقرة األساسية لنظرية الحقومة

العقاية هي شقال الحقم التي نراها ليس

مت ابقة ،لقنتا انعقاسا

لارجية لما يفور تي طهان

الشعوي ،ىنتا تمثل ال رق البفياة لتنظيم تقارنا ،وبالتالي ت شقال الحقومة التي نراها هي مرايا

ألطهاننا ( ستيرنبرج.)32 ،1113 ،

وير ستيرنبرج ن ساليي التالقير هي األفوا

وهدي سبدارة سدن مدردة فالايدة لجواندي الحقومددا

هط الجواني تيما ياي:
-الوظائ

 ،Functionوتشمل ثال

التدي يسدتلفمونتا الندا

لادتحقم تدي سقدولتم،

(السدا ا ) التدي يرونتدا تددي العدالم اللدارجي وتتمثددل

وظائ

رئيسة لاحقوما  ،هي:

الوظيالد د ددة التش د د دريعية  Legislativeوالوظيالد د ددة التناليطيد د ددة  Executiveوالوظيالد د ددة الحقميد د ددة

Judicial

ي -األشد ددقال،

 ،Formsوتشد ددمل ربعد ددة شد ددقال رئيسد ددة لاحقومد ددا  ،هد ددي :الماقيد ددة

 ،Monarchicالترمية  ، Hierachicاألقاية ، OligarchicالالوضويةAnarchic
.Local

ج-المستويا

 Levelsوتشمل مستويين رئيسين لاحقوما  ،همدا العالميدة  ،Globalالمحايدة

ف-المجاال

 ،Scopesوتشمل مجالين رئيسين لاحقوما  ،هما المجال الدفالاي، Internal

والمجال اللارجي .External
ه-النزسددا

 ،Leaningsوتشددمل نزسددا

الحقومددا

التددي تتمثددل تددي المحاتظددة

 Conservativeوالتحررية ( Liberalالعنزي.)21 ،2331 ،
لاحقوما

ويددر سددتيرنبرج ن هندداك ثالثددة سشددر سدداوبام لاتالقيددر تنددفرج تحد
ساى النحو اآلتي:

أولا -أساليب التفكير من حيث الشكل:

األساوي الماقي  :Monarchic styleويتص

المجدداال

اللمسددة السددابقة

ه الء األتراف بالتوج نحو هف

الوق د  ،يعتقددفون بمبددف ال ايددة تبددرر الوسددياة ،تمثددياتم لامشددقال

واحف دوال

مشددوش ،متسددامحون ،مرنددون ،لددفيتم
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ىفراك قايدل نسددبيام باألولويددا

والبددفائل ،يالضدداون األسمددال التجاريددة ،والتدداريخ ،والعاددوم ،منلالضددون تددي

القفرة ساى التحايل والتالقير المن قي.
تي وقد

األساوي الترمي  :Hierarchic styleويميدل صدحاي هدطا األسداوي ىلدى سمدل شدياء قثيدرة
واحدف ،يضدعون هدفاتتم تدي صدورة هرميدة سادى حسدي هميتتدا و ولويتتدا ،وال يعتقدفون بمبدف

ال ايددة تبددرر الوسددياة ،ويبحثددون فائمددا سددن التعقيددف ،تتددم مرنددون ومنظمددون جددفام ومددفرقون ل ولويددا ،
ويتميزون بالواقعية والمن قية تي تناولتم لامشقال .

األساوي الالوضوي  :Anarchic styleيتص

من الحاجا

واألهفا  ،يعتقفون ن ال ايا

ه الء األتراف ب نتم مفتوسون من لالل لاي

تبرر الوسائل ،سشوائيون تي معدالجتتم لامشدقال  ،مدن

الصعي تالسير الفوات وراء ساوقتم ،تتم مشوشون ومت رتون تي مواقالتم ،ويقرهون النظام.
األساوي األقاي  :Oligarchic styleيتص

ه الء األتراف بانفتاستم لدالل هدفا

األهمية ،تتم متوترون ،مشوشون لفيتم العفيف من األهفا

متسداوية

المتناقضة ( بو هاشم.)11 ،1126 ،

ثانيا -أساليب التفكير من حيث الوظيفة:
األس دداوي التشد دريعي style

 :Legislativeو ص ددحاي ه ددطا األس دداوي يالض دداون االبتق ددار،

التجفيف ،التصميم والتل ي لحل المشقال  ،وسمل األشياء ب ريقتتم اللاصة ،ويالضداون المشدقال

التددي تقددون غيددر معددفة مسددبقام ،ويمياددون لبندداء النظددام والمحتددوي لقياليددة حددل المشددقاة .ويالضدداون المتددن
التددي تمق ددنتم م ددن توظيد د

سياسي.

سدداوبتم التشد دريعي مث ددل :قات ددي مبتقددر ،تن ددان ،في ددي ،متن ددف

معم دداري،

األساوي التناليطي  :Executive styleيتميز األتدراف المسدتلفمون لتدطا األسداوي بالميدل ىلدى

اتب ددال التعايم ددا  ،ويميا ددون ىل ددى ت بي ددق القد دوانين وتنالي ددطها ،واس ددتلفام ال ددرق الموج ددوفة مس ددبقا لح ددل

المشقال  ،ويتميزون بالواقعية والموضوسية تي معالجتتم لامشقال  ،ويالضاون المتن التناليطية مثدل:

المحامي ،رجل البولي  ،رجال الفين.

األساوي الحقمي  :Judicial styleصحاي هطا األساوي يمياون ىلدى الحقدم سادى اآللدرين

ب سمالتم ،وتقيديم القواسدف واإلجدراءا  ،وتحايدل وتقيديم األشدياء ،وقتابدة المقداال

النقفيدة ،ولدفيتم القدفرة

سا ددى التلي ددل واالبتق ددار ،ويالض دداون المت ددن الملتاال ددة ،مث ددل :قتاب ددة النق ددف ،وتقي دديم البد درامج ،واإلرش دداف

والتوجي  ،والعمل ققضا وضاب

من (محمف.)1 ،1123 ،

ثالث ا -أساليب التفكير من حيث المستوى:

األسدداوي العددالمي  :Global styleيتص د

ه د الء األت دراف بتالضددياتم لاتعامددل م د القضددايا

المج ددرفة ،والمال دداهيم سالي ددة الرتب ددة ،والت يي ددر والتجفي ددف واالبتق ددار ،والمواقد د

ويتجاهاون التالاصيل.
()851

ال امض ددة ،والعمومي ددا ،
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صحاي هدطا األسداوي بتالضديل المشدقال

األساوي المحاي  :Local styleيتص

الت ددي تت ا ددي سم ددل التالاص دديل ،ويتجت ددون نح ددو المواقد د

2331ه 11 ،ن الفرفير.)262 ،1113 ،
رابع ا -أساليب التفكير من حيث النزعة:

العماي ددة ويس ددتمتعون بالتالاص دديل ( العن ددزي،

األس دداوي المتح ددرر style

 :Liberalيتصد د

األس دداوي المح دداتظ style

 :Conservationيتصد د

القوانين واإلجراءا  ،والميل ىلى ال موض والمواق

العيانيدة

ص ددحاي ه ددطا األس دداوي بال ددطهاي تيم ددا وراء

غير الم لوتة ،ويالضاون قصى ت يير ممقن.

هد د الء األتد دراف بالتمس ددك ب ددالقوانين،

ويقرهون ال موض ،ويحبون الم لو  ،ويرتضون الت يير ،ويتميزون بالحرص والنظام.

خامس ا -أساليب التفكير من حيث المجال:

األسدداوي اللددارجي  :External styleيتص د

االنبسا  ،والعمل م تريق ،ولفيتم ح

المشقال

االجتماسية.

صددحاي هددطا األسدداوي ب د نتم يمياددون ىلددى

اجتماسي ،ويقونون سالقدا

اجتماسيدة ،ويسداسفون تدي حدل

األساوي الفالاي  :Internal styleيالضاون العمدل بمالدرفهم ،تتدم من دوون ،ويقدون تدوجتتم

نحددو العم ددل و المتم ددة ،يتميددزون ب ددالترقيز ال ددفالاي ،يمياددون ىل ددى الوح ددفة ،ويسددتلفمون طق دداءهم ت ددي

األشياء لي

م اآللرين ،ويالضاون المشقال

التحاياية واالبتقارية ( بو هاشم.)13 ،1126 ،

ويطقر سترنبرج ( )Sternberg, 1992قما ورف (العتوم والجدراح وبشدار  )33 ،1112 ،ن

ساليي التالقير Thinking Stylesتشدير ىلدى ال درق واألسداليي المالضداة لاالدرف تدي توظيد

واقتسدداي معددارتتم ،وتنظدديم تقددارهم ،والتعبيددر سنتددا بمددا يددتالءم مد المتمددا

الالرف .تاألساوي المتب سنف التالاسل م المواق

االجتماسية قف يلتاد

والمواق د

قدفراتتم،

التددي تعتددرض

سدن سداوي التالقيدر سندف حدل

المسائل العامية ،مما يعني ن الالرف قف يسدتلفم سدفة سداليي تدي التالقيدر ،والتدي تتوقد ن تت دور مد

مرور الزمن.

وساي تإن األساوي سبارة سن ريقة مالضاة تدي التالقيدر ،ولدي

بقدفرة ،ولقند يوضدا قياليدة

اس ددتلفام الق ددف ار الت ددي تماقت ددا ،ىنن ددا ال نما ددك س دداوبام واح ددفام ،ولق ددن تل ي د دام بيانيد دام (ب ددروتيالم) م ددن

األساليي ،تيمقن ن يقدون األتدراف مت دابقين سمايدام تدي قدفراتتم ،لقدنتم يمتاقدون سداليي ملتاالدة جدفام،

لقن مجتمعنا ال يحقم فومام ساى األتدراف طوي القدف ار المتسداوية بد نتم تدي مسدتو واحدف ،ولقدن هد الء
الددطين تتمشددى سدداليبتم م د طلددك المتوق د تددي مواق د
القددف ار  ،بددرغم الحقيقددة ىن مددا هددو قددائن لددي

التي يواجتونتا ( ستيرنبرج.)36 ،1113 ،

معينددة ،ويحقددم سادديتم طوي مسددتويا

ساددى تددي

القددفرة ،ولقند التناسددي بددين نمددا هد الء األتدراف والمتددام
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رائدة عطية أبو عبيد

و بق دام لسددتيرنبرج تددإن نظريت د يمقددن ن تن بددق ساددى الجوانددي األقافيميددة وغيددر األقافيمي ددة

( ،)Zhang, 2005وي قدف ازندج ( )Zhang, 2010ند ألقثدر مدن سدبعة سقدوف اهدتم البداحثون بدفور
األس د دداليي العقاي د ددة ت د ددي األفاء البش د ددرين ألن س د دداليي التالقي د ددر تد د د ثر سا د ددى س د دداوك و نشد د د ة األتد د دراف

()Noghondar, Soleimani, Zarandi, 2012ن وطلدك ألن التالقيدر يتميدز سدن سدائر العمايدا

المعرتيددة ب ن د قثددر رقي دام و شددفها تعقيددفام و قددفرها ساددى النالدداط ىلددى سمددق األشددياء والظ دواهر والمواق د ،
واإلحا ددة بت ددان مم ددا يمقند د م ددن معالج ددة المعاوم ددا  ،جوانت دداج مع ددار ومعاوم ددا
وشاماة ملتصرة ومرمزة ( العريمية.)61 ،1118 ،
المواق

وبناء ساي تإن ساليي التالقير لتا فور تي توظي

القف ار

جفي ددفة ،موض ددوسية

وتنظيم األتقدار سندف التعامدل مد

الحياتية والمتنية ،وطلك ان القام من ن التالقير سمايدة هامدة تدرتب بدالقثير مدن تعدال األتدراف

وق ارراتتم ،و همية استلفام ساوي التالقير العامي المناسي لقل موق

سنف مواجتة المشدقال

واتلداط

القد ار ار ن بعيدفام سدن رف الالعدل و التقايدف و اللبدرة و المحاولدة والل د  .ويدر ()Fostasch, 1995
المشددار ىليد تددي ( حنتددول )222 ،1123 ،ن سمايددة اتلدداط القدرار القد
قبل ساماء النال

بشقل سام وساماء النال

اهتمامدام لاصدام ومت ازيددفام مددن

المعرتي بشقل لاص ،تقف سماوا ساى فراسة العالقدة بدين

األفاء العقاي بجوانب الملتاالة والبناء المعرتي لإلنسان ،واالستالافة من طلك تدي تنميدة متدا ار
وسقايددة وتقريددة متصدداة ب سدداليي التالقيددر المتعددففة ،مثددل حددل المشددقال

القثير من جواني النشا العقاي المرتب بتط العمايا

غطتة ( )1123التي بحث

واتلدداط الق د ار ار ن بتددف

حياتيدة
تتددم

المعرتية .وهطا ما ت قف ساي نتدائج ف ارسدة بدن

واق اتلاط القرار وسالقت ب ساليي التالقير ،وما توصا

ىلية نتدائج ف ارسدة

السبيعي (2311ه) ن ساى متلط القرار اتبال المنتج العامي تي التالقير التلاط الق ار ار الرشيفة تي

سماية صن واتلاط القرار.
ويمقن تعري

سماية اتلداط القدرار" ب نتدا سمايدة تالقيدر مرقبدة تسدتتف

و الحاددول المتاحددة لاالددرف تددي موق د

 ،)211 ،2888وتبددرز هميددة الق د ار ار

معددين ،مددن جددل الوصددول ىلددى تحقيددق التددف

يستحيل حصرها بسبي تعفف المواق

2331ه.)3 ،

المرجددو (جددروان،

تددي الحيدداة اللاصددة بشددقل واضددا ،ىط ىن الالددرف يعدديش حيات د

بواس د ة ق د ار ار يوميددة يتلددطها يومي دام قددف تمس د  ،وقددف تم د
قثيرة بحي

التيدار تضدل البدفائل

س درت وقددف تم د

سالقات د بدداآللرين ،وهددي

والمشداقل التدي تواجتد والتصدفي لحاتدا (الزه ارندي،

وتت ادي سمايدة اتلداط القدرار اسددتلفام القثيدر مدن متدا ار التالقيددر العايدا مثدل التحايدل والتقددويم

واالستقراء واالستنبا (جدروان ،)211 ،2888 ،حيد

ىن اتلداط القد ار ار

تعني تي بس معانيتا التيار بين مجموسة من البفائلن لتحقيق هف
و حل لمشقال
()857

بطاتتا ( تندفي .)83 ،1121 ،ويضدي

تدي الواقد هدو سمايدة تقريدة

محفف و مواجتة موق

معين

بدالك ( )2888المشدار ىليد تدي (السدوا ،
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أساليب التفكير وعالقتها بمعوقات اتخاذ القرار لدى طلبة قسم اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى

 )86 ،1111ن القددف ار التددي يتحاددى بتددا الشددلص مددن مقومددا

اتلدداط القدرار السددايم ،ومددن هددم هددط

الق ددف ار ال ددطقاء و ريق ددة التالقي ددر الت ددي يس ددتلفمتا الش ددلص ،وم ددا تش ددما هات ددان الق ددفرتان م ددن تلي ددل
المتوقعة ،وتطقر لالب ار السابقة ،والقفرة ساى تحايل المشقاة ور يتتا من قاتة الجواني،

لالحتماال

قطلك القفرة ساى ىقنال اآللرين بالقرار الطي سيقفم ساى اتلاط  ،و ن يست ي التالقير سادى مسدتويين:

التالاصيل والمشقاة ققل.

وساي من المتوقد مدن متلدط القدرار ن يتلدط البدفيل األتضدل (بنداء سادى المعاومدا

المتدوترة)

الطي يحقق منالعدة قبدر مدن البدفائل األلدر  ،ثدم يقدرر وضد هدطا االلتيدار موضدول التناليدط (حجدازي،

 ،)221 ،1121لددطلك مددن معوقددا

اتلدداط القدرار قصددور البيانددا

والمعاومددا  ،والتددرفف وسددفم الحسددم،

والسرسة تي اتلاط القرار والجواني النالسية والشلصدية لصدالا القدرار ،وسدفم الرغبدة تدي المشدارقة تدي

اتلاط القرار ( بو سعف.)266 ،1122 ،
ي م ددن المعوق ددا

المرتب ددة باتل دداط القد درار الت ددرفف ،وه ددي حال ددة تعت ددري متل ددط القد درارن وترجد د

سددبابتا ىلددى سددفم القددفرة ساددى تحفيددف األهددفا

بفقددة ،وسددفم القددفرة ساددى تحفيددف النتددائج المتوقعددة مددن

البددفائل ،ىط تت اددي سمايددة المالاضدداة وجددوف معددايير ي لددطها متلددط الق درار تددي حسدداب سنددف المالاضدداة

والمقارنة  ،وقاة لبرة متلط القدرار وم ارند  ،واستقداف بد ن القدرار يجدي ن يقدون مثاليدام بفرجدة %211ن
بمعنى سفم وجوف ية سيوي لابدفيل الدطي وقد سايد االلتيدار ،وشدعور متلدط القدرار بالتنداقض الدطهني

يشقل قبر معوق التلاط القرار ،وت يدي العقدل وسدفم االهتمدام بدالتالقير العامدي ،ومدن ثدم اتلداط القدرار

بندداء ساددى العوا د المتحي دزة والتبعيددة بتبنددي ق د ار ار مشددابتة اتلددط مددن قبددل ،جواغالددال متلددط الق درار
الحتماال المقاومة لات يير من جاني المنالطين ( بلي .)121 ،1121 ،
وان القد دام م ددن همي ددة ت ددطليل المعوق ددا

الت ددي تح ددول فون اتل دداط القد درار ،و همي ددة اتب ددال ال ددرق

واألساليي العامية التي تقالل الوصول ىلدى قدرار صدائي وهداف

وحاول لامشقال
وحظي

يترتدي سايد زيدافة اإلنتاجيدة والت دور

جاء االهتمام بفراسة ساليي التالقير وسالقتتا بمعوقا

ساليي التالقير باهتمام قبير مدن البداحثين حيد

هدفت

اتلاط القرار.

ف ارسدة قدل مدن شدين وزهدانج

( )Chen & Zhang, 2010التحقدق مدن العالقدة بدين سداليي التالقيدر تدي ضدوء نمدوطج سدتيرنبرج
حقومة الطا

العقاية ،والصحة النالسية لف ( )613البام جامعيدام مدنتم ( )321مدن اإلندا

و()112

مددن الددطقور تددي الصددين .ظتددر النتددائج ن سددتة مددن سدداليي التالقيددر الثالثددة سشددر لسددتيرنبرج ت درتب
بشقل قبير بالصحة النالسية ،و ن النم الترمي قمنبئ سابي يلتاد

بدالتال

األس دداليي القض ددائية ،الالوض ددوية ،والفالاي ددة تتنبد د بش ددقل ىيج ددابي .وناقشد د

التالقير تي تعزيز الصحة النالسية.

الجدن

والعمدر ،بينمدا

النت ددائج ت بيق ددا
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س دداليي

()851

رائدة عطية أبو عبيد

قمدا هدفت

ف ارسدة ترقدي (  )Turki, 2012ىلدى التعدر سادى سداليي التالقيدر السدائفة لدف

ابددة جامعددة ال الياددة التقنيددة وسالقتتددا بددبعض المت ي د ار

تددي ضددوء نظريددة سددتيرنبرج  .تقون د

الفراسة من ( )111الي و البة تم التيارها قعينة بقيدة سشدوائية ،واسدتلفم الباحد

سينددة

قائمدة سداليي

التالقيد ددر لسد ددتيرنبرج ووانجد ددر ( .)2882و شد ددار النتد ددائج ىلد ددى ن سد دداليي التالقيد ددر المشد ددترقة جد دداء

متوس ة بشقل سام ،و ن هناك سفم وجوف تدروق ىحصدائية سادى مسدتو ( )α = 0.05تعدز لمت يدر
الجن

تي قل األساليي ماسفا النم التشريعي والقضائي ،لصالا الطقور بينما الالدروق تدي األسداوي

التناليطي لصالا اإلنا .

وقددام سبددفي (  ) Abdi, 2012بف ارسددة هددفت

ومتددا ار التالقيددر الناقددف لددف

ددالي الجامعددة .شددما

ىلددى معرتددة العالقددة بددين سدداليي التالقيددر

الف ارسددة ( )112الددي تددم التيددارهم سددن ريددق

العينددة العنقوفيددة متعددففة الم ارحددل .شددار النتددائج ىلددى ن هندداك سالقددة بددين سدداليي التالقيددر ومتددا ار

التالقيددر النقددفي ،وهددطا يعنددي ن سدداليي التالقيددر لددف ال ابددة لددفيتا القددفرة ساددى التنبد بمتددا ار التالقيددر

النقددفي اللاصددة بتددم .و ن هندداك سالقددة ىيجابيددة وفالددة بددين سدداوي التالقيددر التناليددطي ومتددا ار التالقيددر

الناقف .وم طلك لم تقدن هنداك سالقدة بدين سداوي التالقيدر التناليدطي ومقوندا

تقيديم وتحايدل المتدا ار .

قما ظتدر النتدائج وجدوف سالقدة بدين سداوي التالقيدر القضدائي وجميد جواندي التالقيدر الناقدف ،ووجدوف

ارتبددا فال بددين سدداوي التالقيددر التشدريعي ومتددا ار التالقيددر الناقددف ،بينمددا ال توجددف سالقددة بددين سدداوي

التالقير التشريعي وسنصر تقييم متا ار التالقير الناقف.
قما هفت

نظرية حقومدة الدطا

فراسة نوتل و بو سواف ( )1121ىلدى استقصداء سداليي التالقيدر الشدائعة تدي ضدوء
ابدة الجامعدا

العقايدة لدف

األرفنيدة ،ولتحقيدق طلدك تدم اسدتلفام قائمدة سداليي

التالقير الم ورة من قبل قل ستيرنبرج وواجنر Sternberg& Wagnerبصورتتا الم ولدة بعدف الت قدف

مدن لصائصدتا السدديقومترية .تقوند
القاي ددا

سينددة الف ارسدة مددن ( )2223البدام و البددة مدنتم ( )311يمثاددون

العامي ددة و( )221يمثا ددون القاي ددا

ت ددالمحاي ،ث ددم الماق ددي ،ت ددي ح ددين قاند د

اإلنس ددانية .وم ددن ب ددرز النت ددائج ش دديول األس دداوي المح دداتظ،

ق ددل األس دداليي ش دديوسام ه ددي :األس دداوي التشد دريعي ،ت ددالترمي،

تالل ددارجي .و ظت ددر الف ارس ددة تروقد دام فال ددة ىحص ددائيام ب ددين متوسد د ا

القضددائي واألقاددي اللددارجي ،ولصددالا اإلنددا
فرجا

فرج ددا

ساددى األسدداوي الماقددي ،ووجددف

ال اب ددة سا ددى األس دداوي
تروق دام بددين متوس د ا

ال ابدة سادى األسداوي القضدائي والمحادي والتقدفمي والترمدي واألقادي تعدز لمت يدر التلصدص

ا لفراسي ،لصالا ابة القايدا
األساليي األلر .

العاميدة سادى األسداوي األقادي ،ولصدالا ابدة القايدا

اإلنسدانية سادى

و جددر النعيمددي ( )1121ف ارسددة سدداليي التالقيددر المالضدداة لددف المرشددفين تددي ضددوء نظريددة

س ددتيرنبرج ،ومعرت ددة العالق ددة ب ددين س دداليي التالقي ددر ت ددي ض ددوء نظري ددة س ددتيرنبرج ل ددف المرش ددفين ونمد د
()854
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أساليب التفكير وعالقتها بمعوقات اتخاذ القرار لدى طلبة قسم اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى

شلصيتتم( ،االنبسا – االن واء) ،و(العصابية – االتزان) .واستمف الباحد

سادى فاتدين همدا :قائمدة

سددايي التالقيددر ل( سددتيرنبرج) القائمددة القصدديرة  ،وقائمددة (ىيزنددك) لددنم الشلصددية ،تددم ت بيقتددا ساددى

سينة با

البدال ( )233مرشدفام

( )211مرشف ومرشفة ،التيروا ب ريقة سشوائية من مجتم البحد

ومرشفة  ،من العاماين تي مفار محاتظة قرقوك .ظتر النتائج ن األساليي األقثر تالضديالم هدي
سدداليي التالقيددر ( الترمددي ،المتحددرر ،الحقمددي ،التش دريعي) .قمددا ظتددر نتددائج الف ارسددة ن د ال توجددف

سالقة فالة ىحصائيام بين سداليي التالقيدر وتدق نظريدة سدتيرنبرج  ،ونمد الشلصدية وتدق نظريدة ىيزندك
ألتراف سينة الفراسة ىال تي ساوبين تق  ،وهما ( المحاي ،والماقي).
قما هفت

لف

فراسة س يا

( )1123ىلدى استقصداء نمدا التالقيدر تدي ضدوء نمدوطج سدتيرنبرج

ابة جامعة الباقداء الت بيقيدة وسالقتتدا بدبعض المت يد ار منتدا الجدن  ،وندول القايدة ،والتراقمدي.

ولتحقيق هطا التف
بق

تم التيار سينة سنقوفية من ابة البقالوريو

سايتم قائمة سدتيرنبرج وواجندر ألنمدا التالقيدر .وتوصدا

نما التالقير مرتالعة ،وقان

م لالة من ( )111الدي و البدة،

الف ارسدة ىلدى ن فرجدة تالضديل جميد

قثر نما التالقير تالضيالم لف ال ابة هي النم التشريعي ،تدالترمي،

تاللددارجي ،ثددم المتحددرر ،ثددم األحددافي ،تددي حددين قان د

قددل نمددا التالقيددر تالضدديالم لددف ال ابددة هددي

الددنم المحدداتظ ،تددالمحاي ،تالددفالاي ،ثددم الالوضددوي .وقشددال

النتددائج وجددوف تددروق فالددة ىحصددائيام تددي

فرجا

تالضيل نما التالقير :المحاي ،والمتحرر ،والالوضوي ،واللارجي ،لصدالا اإلندا  ،قمدا توجدف

القايا

العامية ،وتي نما التالقير :القضائي ،والعدالمي ،والمتحدرر ،والمحداتظ ،والماقدي ،واألحدافي،

تروق فالة ىحصائيام تي فرجا

والالوضوي ،لصالا ابة القايا

تالضيل ألنمدا التالقيدر :التشدريعي ،والمحادي والدفالاي ،لصدالا ابدة
اإلنسانية.

قما قام اللزاسي و سزيز )1126( ،بفراسة ساليي التالقير لف مرشفي ومرشدفا

المدفار

الثانويددة ،ومعرتددة فاللددة الالددروق تددي سدداليي التالقيددر تبع دام لمت يددر النددول االجتمدداسي (طقددور -ىنددا ) ،
و بددق الباحثددان المقيددا

ساددى سينددة قوامتددا ( )311مرشددف ومرشددفة تددي محاتظددا

الف ارسة ىلدى النتدائج اآلتيدة :ن سداليي التالقيدر التدي يالضداتا مرشدفو ومرشدفا

الال د ار  ،وتوصددا

المدفار الثانويدة هدي

س دداوي التالقي ددر الترقيب ددي ،والتالقي ددر المث ددالي ،والتالقي ددر العما ددي ،والتالقي ددر التحايا ددي ،و س دداوي التالقي ددر

الواقعي ساى التوالي ،و ن ال يوجف ترق فال ىحصدائيام سندف مسدتو فاللدة ( )1.16تبعدام لمت يدر الندول

االجتماسي (طقور-ىنا ).

و جر بن غطتة ( )1123فراسة هفت

ىلى التعر ساى واق اتلاط القرار وسالقت ب ساليي

التالقير ومستو ال موح لف سينة مدن المدوظالين بالم سسدا

المقددارن ،وتددم اسددتلفام مقيددا

اتلدداط الق درار ومقيددا

العموميدة .وقدف اتبعد

المدنتج الوصدالي

مسددتو ال مددوح ،مددن ىسددفاف الباحثددة .باإلضدداتة

لقائم د ددة س د دداليي التالقي د ددر لس د ددتيرنبرج ،ترجم د ددة الباحث د ددة .وتقوند د د

سين د ددة الف ارس د ددة م د ددن( )131موظالد د دام
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بالم سسددا

العموميددة بواليددة سد ي  .وقددف توصددا

ىلددى النتددائج التاليددة :سدداليي التالقيددر السددائفة لددف

الموظالين هي :المتحرر ،الترمي ،اللارجي ،المحاي ،و ن هناك سالقة ارتبا يدة موجبدة بدين مت يد ار

الف ارسددة الثالثددة :اتلدداط القدرار و سدداليي التالقيددر ومسددتو ال مددوح ،و ند يمقددن التنبد باتلدداط القدرار مددن
لالل مستو ال موح و ساوبي التالقير المتحرر واللارجي بنسبة .66.2%
قمددا هددفت

ف ارسددة حمددوفة وزقددي ( )1126ىلددى معرتددة سدداليي التالقيددر السددائفة لددف

قاية التربية قسمي سام النال

وقطلك القشد

والتربية اللاصة بجامعة القصيم ،والقش

البددا

سن التالا ل والتشا م لفيتن،

سدن العالقدة بدين نمدا التالقيدر والتالدا ل والتشدا م .وتقوند

سيندة الف ارسدة مدن ()211

التالددا ل والتشددا م ىسددفاف حمددف سبددف اللددالق ،وتوصددا

النتددائج ن التالقيددر العامددي

البة من قاية التربية بجامعة القصيم ،واستلفم مقيا

وبرامسددون ،ومقيددا

سداليي التالقيدر تدي ضدوء تصدني

هاريسدون

جاء تي المرتبة األولى ،وياي التالقير المثالي ،ثم الدواقعي ،ويايد التالقيدر التحايادي ،بينمدا قدان التالقيدر

الترقيبي قل ندوال التالقيدر اسدتلفاماو لدف ال البدا  ،قمدا سداف التالقيدر حدافي البعدف حيد
نسدي تقدرار ،وتدال التالقيددر الثندائي ،ثددم المسد ا ،بينمددا قاند

جداء سادى

قددل نسدبة تقدرار لاتالقيدر الثالثددي البعددف.

ولددم تجددف الف ارس ددة سالقددة ارتبا ي ددة فالددة ب ددين ي مددن س دداليي التالقيددر اللمس ددة (المثددالي ،والتحايا ددي،

والترقيبي ،والعماي ،والواقعي) والتالا ل والتشا م.
وهدفت

ف ارسدة ناتدان وشداراتمافاري ) )Navan ,& Shariatmadari, 2015ىلدى معرتدة

العالقد ددة بد ددين وظد ددائ

تلصصددا

سد دداليي التالقيد ددر وفاتعيد ددة اإلنجد دداز األقد ددافيمي لد ددف

ملتاالددة تددي جامعددة ىيرانيددة .تقون د

د ددالي الماجسد ددتير تد ددي

سينددة الف ارسددة مددن ( )326مددن ال ابددة تددم التيددارهم

ب ريقددة العينددة ال بقيددة العش دوائية .وقددف اسددتلفما مقيددا

سدداليي التالقيددر تددي ضددوء نظريددة سددتيرنبرج.

ظتددر النتددائج وجددوف سالقددة موجبددة بددين سدداليي التالقيددر التش دريعية ،التناليطيددة والقضددائية م د فاتعيددة

اإلنجدداز األقددافيمي لددف ال ابددة ،ي قامددا زاف

فاتعية اإلنجاز األقافيمي.

و جر بو هاشم ( )1126ف ارسدة هدفت

سدداليي التالقيددر التشدريعية والتناليطيددة والقضددائية زاف

ىلدى التعدر سادى سداليي التالقيدر تدي ضدوء نظريدة

ستيرنبرج  Sternbergلف سينتين مصرية وسعوفية من الي الجامعة .وتقون

سيندة الف ارسدة مدن

( )812الب د دام و البد ددة مد ددنتم ( )322الب د دام و البد ددة مد ددن المص د دريين ،و( )361الب د دام و البد ددة مد ددن
السعوفيين ،بق سايتم قائمة ساليي التالقير _ ترجمة وتعريي الباح ) ،ظتدر النتدائج ن سداليي
التالقيدر تدي ضدوء نظريدة سدتيرنبرج تندتظم حدول سداماين لدف

ووجوف ساليي تالقير تي ضوء نظرية ستيرنبرج مالضداة لدف

دالي الجامعدة المصدريين والسددعوفيين،
دالي الجامعدة المصدريين والسدعوفيين،

وهي ساى الترتيي :الترمي ،واألقاي ،والماقي ،والتشريعي ،والتناليطي ،والحقمي ،والمحاي ،والمتحرر،

()851
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أساليب التفكير وعالقتها بمعوقات اتخاذ القرار لدى طلبة قسم اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى

واللارجي ،ووجوف ت ثير فال ىحصائيام لقدل مدن الجنسدية  ،والجدن  ،والتلصدص والتالاسدل بيدنتم سادى

بعض ساليي التالقير.

و ج ددر ق ددل م ددن بق ددر وحمي ددفة ( )1122ف ارس ددة ه ددفت

ىل ددى التع ددر سا ددى س دداليي التالقي ددر

المالضدداة المنتش درة بددين ددالي قايددة العاددوم واآلفاي ب برجددل ،وهددل تلتاد

الجن

والتلصص األقافيمي .تقون

سدداليي التالقيددر بددالتال

سيندة الف ارسدة مدن ( )211البدام و البدة مدن ابدة قايدة العادوم

واآلفاي ب برجل جامعة الجو  .واستمف الباحثان ساى قائمة نما التالقير لقل من ستيرنبرج وواجنر

( )2881وبصددورتتما الملتص درة مددن تعريددي بددو هاشددم ( ،)1112و ظتددر نتددائج الف ارسددة ن نمددا

التالقيددر المالضدداة لددف سينددة الف ارسددة مرتبددة تنازلي دام قدداآلتي :المحاددي-الددفالاي-المحدداتظ-اللددارجي-

الترمددي-الماقددي-التناليددطي-األقاددي-التش دريعي_ الحقمددي-الالوضددوي-العددالمي-المتحددرر .قمددا ظتددر

تي نما التالقير الترمي والالوضدوي والحقمدي

نتائج الفراسة وجوف تروق جوهرية بين الطقور واإلنا

واألقاي لصالا الطقور ،ما نما التالقير الفالاي والتناليطي والمحاي والماقي لصالا اإلنا  ،بينما ال

توجف تروق تي نما التالقير المالضاة بين الطقور واإلنا

والمحاتظ والمتحرر.
وهددفت

ف ارسددة تددان

ستيرنبرج تي تاساية الطا

) )Fan , 2016ىلددى معرتددة فور سدداليي التالقيددر تددي ضددوء نظريددة

تي صن القرار المتني ،وتقون

تي الصين ،وتم ت بيق مقايي

ساليي التالقير ومقيا

و شار النتائج ىلى ن ساليي التالقير لعب
ومن جاني دلر بحث

( )1123فراسة هفت

تدي التالقيدر التشدريعي واللدارجي والعدالمي

الفراسا

ىلى تحفيف معوقا

سينة الف ارسدة مدن ( )812البدام جامعيدام

تاساية الدطا  ،ومقيدا

فو امر ىيجابيام تي تعالية الطا

معوقا

اتلداط القدرار المتندي.

تي صن القرار المتني.

اتلاط القرار تي العمل اإلفاري حي

جر العمري

ت بيق األساليي العامية تي اتلاط القدرار لدف ( )221مدن

مددفيري المددفار بمحاتظددة المل دواة .و ظتددر نتددائج الف ارسددة ن الفرجددة القايددة السددتجابا
والددوقالء لتقددفير معوقددا

المعوقا

المعوقا

القرار.

ت بيددق األسدداليي العاميددة تددي اتلدداط الق درار قان د

التقنية تي المرتبة األولى ،بينما جداء

المعوقدا

المددفيرين

بفرجددة قبي درة ،وقددف جدداء

التنظيميدة واإلفاريدة تدي المرتبدة الثانيدة ثدم

الشلصية واالجتماسية بالمرتبة الثالثة ،و ن برز المعوقا

الشلصية هي التسرل تي اتلاط

قمددا قددام قددل مددن بيولددوك وماقونيددل وشددافين ( & Bullock-Yowell, McConnell,

 )Schedin, 2014بف ارسددة هدفت
تاسايددة الددطا

ىلددى معرتدة الالدروق بددين متلدطي والمتددرفيين تدي اتلدداط القدرار تددي

المتنيددة ،والتالقيددر السددابي ،ومعوقددا

اتلدداط الق درار .وشددما

الف ارسددة ( )113مددن ابددة

الجامعددة مددنتم ( )13مددن المتددرففين تددي اتلدداط الق درار و( )233مددن ق درانتم متلددطي الق درار .و ظتددر

النتددائج ن د يمقددن التنبد بتددفني تاسايددة الددطا

وارتالددال تددي التالقيددر السددابي وارتالددال تددي معوقددا
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القدرار لدف المتدرففين تدي اتلداط القدرار مقارندة بد قرانتم متلدطي القدرار ،بينمدا ال توجدف تدروق بيدنتم تددي

االسدتعفاف التلدداط القدرارن و ن صدعوبا

معاوما

اتلدداط القدرار تعدوف ىلددى سجددز تدي المعاومددا

متناسقة) تي سماية اتلاط القرار.

ف ارسددة الحربددي ( )1111ىلددى التعددر ساددى بددرز معوقددا

قمددا هددفت

( ي سددفم وجددوف

صددن الق درار اإلفاري

المفرسددي لددف مددفيري ووقددالء المددفار االبتفائيددة بمن قددة تبددوك .و لددط سينددة بقيددة سش دوائية بنسددبة

 %11من حجم المجتم  .و ظتر نتائج الفراسة ن المعوقا
الق درار اإلفاري المفرسددي لددف مددفيري المددفار  ،بينمددا قان د

وتمثا

تاك المعوقا

التنظيميدة شدقا

المعوقددا

بدرز معوقدا

الشلصددية تددي المرتبددة الثانيددة

تي نقص حبرة المشارقين تي صن القرار بينما لم تشقل المعوقا

معوقام بار امز سنف صن القرار اإلفاري المفرسي.
يتضا من لالل سرض الفراسا

ال ابددة وتددق نظريددة سددتيرنبرج ،والتاالد

السابقة نتا تباين

صدن

االجتماسية

تدي قثدر سداليي التالقيدر السدائفة لدف

المت يد ار النالسددية والتربويددة التددي تددم ف ارسددة سالقتتددا ب سدداليي

التالقيددر ،منتددا الصددحة النالسددية واإلنجدداز األقددافيمي والتالقيددر الناقددف واتلدداط الق درار وغيرهددا .مددا ساددى
ص ددعيف اهتمد د

الف ارس ددا

الت ددي تناولد د

معوق ددا

اتل دداط القد درار اإلفاري بم ددفيري الم ددفار والم ددوظالين
ساي د مددن ف ارسددا

مددن المصددافر البحثيددة

اإلفاريددين ،ىال ن الباحثددة لددم تعثددر تددي ن دداق مددا حصددا

تالحص الفراسة العالقة بين ساليي التالقيدر ومعوقدا

ابدة

المتاحددة ساددى ي ف ارسددة اهتم د
البحثية إلجرائتا ،حي

بمت ي د ار الف ارسددة الحاليددة مجتمعددة وسينتتددان وهددطا يعددزز مددن القيمددة
اتلداط القدرار لدف

اإلرشدداف النالسددي تددي جامعددة األقصددىن ممددا يسددف الددنقص تددي هددطا الجانددي مددن البحددو التربويددة تددي

المقتبددة الالاسد ينية .وقددف تميددز الف ارسددة الحاليددة تددي ىسددفاف مقيددا
النالسي بحي

ىضاتة ىلى ىضاتة جواثراء لمقتبة القيا
الالحقددة .وقددف اسددتالاف الف ارسددة الحاليددة مددن الف ارسددا

معوقدا

اتلدداط القدرارن ممددا يشددقل

تقون مرجعام" لاباحثين والفارسدين تدي الف ارسدا

السددابقة تددي صددياغة سددئاة الف ارسددة ،و هددفاتتا،

والتيار فوا الفراسة جواسفافها ،وتي تحايل نتائجتا وتالسيرها.
مشكلة الدراسة:

يمثل التالقير العامي ضرورة ماحة تدي هدطا العصدر الدطي يتسدم بالتعقيدف وت ازيدف المشدقال

تددي قاتددة مندداحي الحيدداة ،وتظتددر هميتد بوضددوح تددي المرحاددة الجامعيددة التددي ينب ددي ن ت هددل ال ابددة

وت دور قددفراتتم ومتدداراتتم لمواجتدة الحيدداة ومت اباتتددا .والتالقيدر سددامالم هامدام يسداسف الالددرف ساددى توجيد
الحياة وحل المشقال

والتحقم تي قثير من األمدور التدي تسدتفسي مند اتلداط القد ار ار

والوصدول ىلدى

تضل الحاول من لالل األساليي العامية المتبعة تي اتلاط الق ار ار الرشيفة التي تعتمدف سادى المدنتج

العامي بعيدفام سدن العشدوائية .وهدطا مدا قشدال

سند نتدائج ف ارسدة ( & Gambetti, Fabbri, Bensi,

 )Tonetti, 2008ن هناك سالقة بين ساليي التالقير واتلاط القرار ،قما وضح
()851

فراسة الزيدافا
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أساليب التفكير وعالقتها بمعوقات اتخاذ القرار لدى طلبة قسم اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى

والعفوان ( )1118همية استلفام ريقة العص

الطهني تي تنمية متارة اتلاط القدرار ،قدطلك شدار

نتددائج ف ارسددة ( السددبيعي2311 ،ه) ىلددى وجددوف سالقددة فالددة بددين التالقيددر الترقيبددي واتلدداط الق درار ،قمددا
بيند

نتدائج ف ارسدة (العمددري )1123 ،ضدرورة اتبدال األسداليي العاميددة تدي اتلداط القدرار" ،وطلددك ألن

التالقير سماية سقايدة معرتيدة راقيدة تن دوي سادى ىسدافة تنظديم سناصدر الموقد

تسما بإفراك العالقا
وق ددف الحظد د

و حل المشقال " ( العريمية.)61 ،1118 ،

الباحث ددة م ددن ل ددالل سمات ددا ت ددي قس ددم اإلرش دداف النالس ددي بع ددض ال اب ددة تنقص ددتم

الموضوسية ،والنظرة الشمولية ،واألساليي العامية تي ل وا

صن واتلاط القرار ،و ن هنداك احجامدام

وسفم الجرة تي اتلاط بعض الق ار ار ن وطلك ألن سماية اتلاط القرار ليس

ل د دوا

المشدقل ب ريقدة جفيدفة

بالعماية الستاة بل تت اي

سامي ددة منظم ددة بعي ددفام س ددن العشد دوائية و رفة الالع ددل .وي ددر الب دداحثون ن ال اب ددة طوي اللبد درة

يستلفمون سماية التالقير سنف حل المشقال
 ،)Chang, 2014وطلدك ألن التالقيدر لدي

( & Wen

بينما المبتفئون يمياون ىلى المحاولة والل

بحدف طاتد قدفرة ،جوانمدا تالضديل ،وهدطا يعندي لدفينا مسداحة
والمواق د

واسددعة مددن سدداليي التالقيددر الملتاالددة والمتنوسددة ،قددطلك القددفرة ساددى تنويعتددا لددتالئم المتمددا

التددي نحددن بصددفف التعامددل معتددا ( العريميددة ،)61 ،1118 ،قددطلك ي قددف سددتيرنبرج ساددى ن سدداليي

التالقير يمقدن تعامتدا (سجدوة ،)2881 ،تالعنايدة ب ريقدة و سداوي التالقيدر لدف الالدرف هدو سدا
جيددل اليددوم الددطي يحتدداج ىلددى تعاددم سددافا

نجداح

تقريددة صددحيحة تسدداسف ساددى التواتددق م د ت ددور الحيدداة

وتقفمتا ،وزيافة تعقف ساليبتا ،وارتالال مستوياتتا ( وقاف2318 ،ه) .وساي يمقدن تدفريي األتدراف سادى
سدداليي التالقي ددر الملتاال ددة الت ددي تعق د

معوقددا

قيالي ددة توظيد د

الق ددف ار

تددي المواقد د

والمتم ددا

لاتعام ددل مد د

اتلدداط الق درار المتعاقددة بتشددليص المشددقاة وتحاياتددا وقياليددة تحفيددف البددفائل والتيارهددا ومتابعددة

تنالي ددطها .وان القد دام مد ددن ن همي ددة اإلسد ددفاف القيال ددي ل اب ددة اإلرشد دداف النالس ددي تد ددي تزوي ددفهم بالمتد ددا ار
اإلرشافية الالزمة والسيما متارة اتلاط القرار ،تإن البف من التصفي ألي معوقدا
فون اتل دداط القد درار لاوص ددول ىل ددى الت ددف

المنش ددوف ،ليتس ددنى لت ددم القي ددام بد د فوارهم المتني ددة بنج دداح ت ددي

المسددتقبل ،ب ددرق ساميددة وموضددوسية ،وطلددك ألن معوقددا

التسرل و الل

و مشدقال

تحدول

اتلدداط الق درار ومددا ينددتج سنتددا مددن التددرفف و

تي اتلاط القرار قف ي في ىلى نتائج سابية تضاس

من حجم المشقال .

قمددا سددتحاول الف ارسددة الحاليددة معرتددة الالددروق بددين الجنسددين تددي سدداليي التالقيددر ىزاء تضدداري

نتائج الفراسا  ،حيد

طقدر سديترنبرج ( )1113قمدا ورف ( بدو هاشدم )11 ،1126 ،ند توجدف تدروق

تددي األسدداليي يمقددن تددفسيمتا لاددطقور مقابددل اإلنددا  ،هددي ن الددطقور قثددر تحمدالمن ألند يددتم تشددجيعتم
بالنس ددبة ل س دداوي التشد دريعي وال ددفالاي والتح ددرري ،ت ددي ح ددين ن اإلن ددا

يش ددجعن بالنس ددبة ل س دداوي

التناليطي والحقمي واللارجي والمحاتظ .تاألسداليي التشدريعية والتحرريدة قدف تقدون قثدر قبدوالم مند لدف
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اإلنددا  ،بينمددا ظتددر نتددائج ف ارسددة سجددوة ( )2881ن د ال توجددف تددروق بددين الجنسددين تددي سدداليي
التالقير باستثناء المجال المحاي والمحاتظ لصالا اإلنا .

وبناء ساى ما سبق يمقن تحفيف مشقاة الفراسة تي األسئاة اآلتية:

ابددة قسددم اإلرشدداف النالسددي بجامعددة األقصددى تددي ضددوء

-2مددا سدداليي التالقيددر المالضدداة لددف

نظرية ستيرنبرج ألساليي التالقير؟
-1ما فرجة معوقا

ابة قسم اإلرشاف النالسي تي جامعة األقصى؟

اتلاط القرار لف

-3ما العالقة بين ساليي التالقير ومعوقا

جامعة األقصى؟

-3هل توجف تروق طا

اتلاط القدرار لدف

فاللة ىحصدائية تدي سداليي التالقيدر لدف

تي جامعة األقصى تعز لمت ير الجن .
-6هددل توجددف تددروق طا

ابدة قسدم اإلرشداف النالسدي تدي

فاللددة ىحصددائية تددي معوقددا

النالسي تي جامعة األقصى تعز لمت ير الجن .

ابدة قسدم اإلرشداف النالسدي

اتلدداط الق درار لددف

أهداف الدراسة:
تتف

الفراسة الحالية ىلى التعر ساى قثر سداليي التالقيدر شديوسام لدف

النالسي تي جامعة األقصى ،قطلك معرتة فرجة معوقا
ساليي التالقير ومعوقا

لمت ير النول االجتماسي.

اتلاط القرار ،ومعرتة الالروق تي ساليي التالقير ومعوقا

أهمية الدراسة:

تقمن األهمية النظريدة لاف ارسدة تدي المت يد ار

جواني الشلصية اإلنسانية طا

التدي تناولتتدا ،حيد

ابدة قسدم اإلرشداف
سن العالقة بدين

اتلاط القدرار تبعدام

تمثدل سداليي التالقيدر حدف

األهمية البال ة تي حياة األترافن ألنتم يحتاجون ىلى استلفام سافا

سقاية من قية وصحيحة لاتعامل م قاتة المواق
الواق الحالي لمعوقا

اتلاط القرار لفيتم ،والقش

ابددة قسددم اإلرشدداف

اتلاط القرار لف

الحياتية .قما تستمف الف ارسدة هميتتدا تدي تشدليص

ابة اإلرشاف النالسي ،التي تدي ال الدي تبدرز اتتقداف المنتجيدة

العامي ددة والض ددبابية والعشد دوائية ت ددي ص ددن القد درار واتل دداط وتنالي ددط وتقويمد د ومتابعتد د ن مم ددا يش ددير ىل ددى

القصددور تددي اتلدداط القد ار ار الصددائبة والمناسددبة التددي تشددقل جددزءام ساسدديام مددن حيدداة األتدراف الشلصددية

والمتنية.

قما تنب همية الفراسة قونتا تناول

تئة ابة اإلرشاف النالسي ،بصالتتم العاماين تي المجدال

النالسي واإلرشافي تي المستقبل ،وما ينب ي ن يمتاقو مدن متدا ار

وحل المشقال

بفقة ،واتلاط الق ار ار

سدداليي التالقيددر ومعوقددا
()811

الرشيفة تي الوق

وقدف ار تسداسفهم سادى تشدليص

المناسين لطا تشقل محاولة تتم العالقة بدين

اتلدداط الق درار ضددرورة ماحددة و ولويددة لابدداحثين ،والمعنيددين .قمددا تنب د هميددة

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،7182المجلد  ،81العدد 8
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الفراسة قونتا من الفراسا

األولى التي تناول

هميتتا البحثية تي سف النقص تي هطا المجال.
ما من حي

مت يراتتا مجتمعة -تي حدفوف سادم الباحثدة-ممدا يبدرز

األهمية الت بيقية ،تدتقمن هميدة الف ارسدة تيمدا قدف تسدالر سنتدا مدن نتدائج قدف تاليدف

تددي تقددفيم الب درامج اإلرشددافية التافتددة التددي تسدداسف ساددى تددفريي ال ابددة ساددى سدداليي التالقيددر العاميددة
المناسبة التي من ش نتا ن تستم تي اتلاط القد ار ار

التدي مدن شد نتا ن تسداسف ابدة اإلرشداف النالسدي

ساى اتلاط الق ار ار بقالاءة واقتفار فون ي سراقيل و معوقا
مصطلحات الدراسة:

تشتمل الفراسة ساى التعريالا

أساليب التفكير Thinking Styles

تي المستقبل.

االص الحية واإلجرائية اآلتية:

يعد ددر سد ددتيرنبرج ( )2883المشد ددار ىلي د د تد ددي ( بد ددو هاشد ددم12 ،1126 ،ن الد ددفرفير،1113 ،

 )261-238سدداوي التالقيددر ب ن د

ريقددة الالددرف المالضدداة تددي التالقيددر سنددف فاء األسمددال ،وهددو لددي

قفرة ،ىنما هو تالضيل الستلفام القف ار  ،ويق بين الشلصية والقف ار (الشلصية_ ساليي التالقيدر-

القف ار )،

وتعرت الباحثة ىجرائيام بالفرجة التدي يحصدل سايتدا المالحوصدون سادى مجداال

التالقير من ىسفاف :ستيرنبرج و واجنر ).)Sternberg & Wanger, 1991

قائمدة سداليي

معوقات اتخاذ القرارDecision Making Obstacles

تعرتتددا الباحثددة ب نتددا األسددباي التددي تحددول فون اتلدداط القدرار الرشدديف و التسددرل تددي اتلدداط و

ىرجائ د واالستمدداف ساددى المحاولددة والل د ن نتيجددة الددنقص تددي المعاومددا
المشددقاة وتحفيددف األولويددا

والليددا ار

وقصددور تددي تحفيددف جوانددي

والتيددار البددفائل والنتددائج المحتماددة لعمايددة اتلدداط القدرار .وتقددا

ىجرائيام بالفرجة التي يحصل سايتا المالحوصون ساى المقيا

المعف لتطا ال رض.

محددات الدراسة:

تتح ددفف الف ارس ددة الحالي ددة ت ددي موض ددوستا وه ددو س دداليي التالقي ددر ت ددي ض ددوء نظري ددة لس ددتيرنبرج

وسالقتتددا بمعوقددا

اتلدداط الق درار لددف

جامعددة األقصددى ،وبدداألفوا

ابددة اإلرشدداف النالسددي ،وبالعينددة وهددم ابددة اإلرشدداف النالسددي تددي
سدداليي التالقي ددر ىسددفاف( :سددترنبرج و واجن ددر

المس ددتلفمة ،وهددي مقيددا

 )Sternberg & Wanger, 1991وتعريي (الوقاف2318 ،ه) ،وقطلك بالالترة الزمنيدة التدي جريد
تيتا الفراسة تي الالصل الثاني من سام . 1122/1126

منهج الدراسة:

استلفم

الفراسة المنتج الوصالي الطي تحاول من لالل وص

وتحايل بياناتتا ،وبيان العالقة بين مقوناتتا ،والعمايا

الظاهرة موضول الف ارسدة،

التي تتضمنتا ،واآلثار التي تحفثتا.
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وتتحدد متغيرات الدراسة فيما يأتي:
متغير مستقل :اشتما

الفراسة ساى مت ير مستقل هو :ساليي التالقير.

المتغيرات التابعة :اشتما

الفراسة ساى مت ير تاب  :معوقا

مجتمععا الدراسععة :يتقددون مجتم د الف ارسددة مددن جمي د

اتلاط القرار.

ابددة قسددم اإلرشدداف النالسددي تددي جامعددة

األقصى المسجاين تي العام الفراسي ( ،)1122-1126والبال سففهم ( )2232البام و البدة ،مدنتم

( )212طقور و( )868ىنا .
عينة الدراسة:
تقون د

سينددة الف ارسددة مددن ( )121الددي و البددة مددن ددالي قسددم اإلرشدداف النالسددي جامعددة
تمثل ما نسبت ( )%11.8و( )32من الطقور تدم التيارهدا ب ريقدة

األقصى ،منتم ( )223من اإلنا

العينددة العش دوائية البسددي ة ،تمثددل مددا نسددبت ( )%22.2مددن المجتم د األصدداي ويعتمددف التيارهددا ساددى

المساواة بين احتماال

االلتيار لقل ترف من تراف المجتم األصاي.

أدوات الدراسة:

من جل تحقيق هفا

.0

الفراسةن قام

مقياس أساليب التفكير

اسدتلفم

الباحثددة مقيدا

الباحثة بإسفاف فاتين هما:

سدداليي التالقيدر مددن ىسدفاف :سددترنبرج و واجندر( & Sternberg

 ،)Wanger, 1991ترجمة وقاف (2318ه) ويتقدون المقيدا
ساى ثالثة سشر مجاالم ترسيام ،وقام
 ،بفالم من سبعة ،حي

وقاف (2311ه) بتعدفيل مقدايي

التقدفيرن لتصدبا لمسدة بدفائل

تع ى اللانة األولى ( )6تع ى الفرجة ( )2لإلجابة ساى اللاندة اللامسدة ال

تن بدق سادي تمامدام ،ويدتم اإلجابدة سايد مقيددا

تن بق تمامام.

تدي األصدل مدن ()213سبدارة ،موزسدة

لماسدي تن بدق سادي تمامدام  ،قثيد امر  ،حياندام ،قادديالم ،ال

ولمدا قددان سدفف تقد ار قددل مجددال مددن مجدداال

قائمددة سدداليي التالقيددر يتقددون مددن ( )1تقد ار ،

تإن فرجة قل مجال تتراوح ما بين  31 – 1فرجة ،والجفول اآلتي يوضا المجاال
المجال
التشريعي
التنفيذي
الحكمي
الملكي
الهرمي
األقلي
الداخلي
()817

والالق ار .

جدول( )1توزيا فقرات قائمة أساليب التفكير على المجالت الفرعية
المجال
الفقرات
الفقرات
الفوضوي 174-54-62-27-54-42-24-25
65-22-59-95-22-21 -12- 4
177-69-26-56-52-25-14-11
24-55-52-96-24-22-19-9
العالمي
171-25-27-45-44-15-12-2
55-65-22-46-41-26-5-1
المحلي
172-52-51-66-67-29-15-2
55-52-62-29-42-22-22-5
التقدمي
25-55-99-92-91-49-22-26
59-57-92-97-47-21-25-17
المحافظ
الخارجي 64-62-22-21-51-25-29-2
56-57-95-94-92-45-16-6
172-52-52-61-42-22-27-12
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صدق القائمة:
صدق التساق الداخلي:

تم ت بيق القائمة ساى سينة است السية مقونة من ( )61من ابة الجامعة مدن لدارج سيندة

الف ارسدة ،وتدم حسدداي معامدل االرتبدا بددين فرجدة قددل تقدرة مد الفرجددة القايدة لامجدال الددطي تنتمدي ىليد

هط الالقرة .وتراوح

معامال

االرتبا بين تق ار المجدال األول (التشدريعي) والفرجدة القايدة لامجدال

م ددا ب ددين ( )1.131- 1.318م ددا مج ددال التنالي ددطي تراوحد د

تراوح

ما بين( ،)1.222-1.333والماقي تراوحد

ما بين( )1.186- 1.311واألقاي تراوح

( ،)1.132- 1.686والعد ددالمي تراوح د د
( ،)1.181-1.631والتق د ددفمي تراوحد د د

 ، Alphaحي

ما بين ( ،)1.162- 1.661والالوضوي تراوح

مد ددا بد ددين (،)1.222- 1.362والمحاد ددي تراوح د د

م ددا ب ددين ( ، )1.132-1.238وال ددفالاي تراوحد د

( ،)1.112-1.213وهطا ي قف ن المقيا
تددم حسدداي الثبددا

مدا بدين ( ،)1.231- 1.321والترمدي تراوحد

م د ددا ب د ددين ( ،)1.122-222.والمح د دداتظ تراوحد د د

( ،)1.826- 1.681والل ددارجي تراوحد د
الثبات:

م ددا ب ددين( ،) 1.112-1.326والحقم ددي
مدا بدين

مد ددا بد ددين

م د ددا ب د ددين
م ددا ب ددين

يتمت بفرجة سالية من االتساق الفالاي .

لقائمددة سدداليي التالقيددر سددن ريددق معامددل لالددا قرونبددا

يتضا من الجفول اآلتي ن معامل لالا قرونبا لاقائمة ثبا

مرتال .

Cronbach

جدول( )2معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالت قائمة أساليب التفكير
المجال

معامل ألفا
كرونباخ

معامل ألفا

المجال

كرونباخ

معامل ألفا

المجال

كرونباخ

التشريعي

2.9.2

الهرمي

2.000

المحلي

2.620

التنفيذي

2.001

األقلي

2.010

التقدمي

2.029

الحكمي

2.962

الفوضوي

2.900

المحافظ

2.002

الملكي

2.091

العالمي

2.029

الخارجي

2.022

الداخلي

2.912

قمددا تددم اسددتلفام التجزئددة النصددالية حيد

قامد

الباحثددة بحسدداي معامددل االرتبددا بددين الالقد ار

الالرفية والالق ار الزوجية ،باستلفام معافلة سبيرمان براون ،قما هو موضا بالجفول (:)3

جدول ( )0معامالت الرتباط لكل مجال من مجالت قائمة أساليب التفكير بطريقة التجزئة النصفية
المجال
التشريعي

معامل الثبات قبل

معامل الثبات

2.000.

0.873

التعديل

مجال التعديل

المجال
الفوضوي

معامل الثبات

معامل الثبات

2.0612

0.864

قبل التعديل
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مجال التعديل
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رائدة عطية أبو عبيد
التنفيذي

2.0120

0.895

العالمي

2.0060

0.917

الحكمي

2.0962

0.887

المحلي

2.09.0

0.886

الملكي

2.0.6.

0.861

التقدمي

2.6110

0.759

الهرمي

2.0.20

0.92

المحافظ

2.0.6.

0.861

األقلي

2.0122

0.895

الخارجي

2.0000

0.879

الداخلي

2.0221

0.824

الثبا

يتضددا مددن الجددفول ن معامددل الثبددا

المعفل با ( ،)1.813وهو معامل ثبا

لقائمددة سدداليي التالقيددر با د
مرتال .

-2مقيععاس معوقععات اتخععاذ القععرار (إععععداد الباحثععة) :قام د

التربددوي والف ارسددا

( ، )1.1136ومعامددل

السددابقة والعفيددف مددن المقددايي

طا

الباحثددة بدداال الل ساددى األفي

العالقددة ،منتددا :مقيددا

والشددتري (2331ه) ،القيسددي( ،)1122حمددف وسبددف ال درازق ( )1123حي د

بصورتتا األولية وبا سفف الالق ار ( )32تقرة.

مددن ج ددل الحصددول سا ددى تس دداوي وزان تق د ار المقي ددا ن س ي د

السددبيعي (2311ه)،

تددم صددياغة تق د ار األفاة

تق ددفير ( )2،1،3 ،3وت ددق

تددفريج ليقددر الربدداسي ربدداسي الددفرجا ( :فائم دام ،غالب دام ،حيان دام ،ندداف امر)ن وبا د سددفف تق د ار المقيددا

بصددورتتا النتائيددة ( ،)11وتتد دراوح الفرجددة القاي ددة مددن  221-11فرج ددة .ولاحقددم سا ددى فرجددة وج ددوف
المعوقا

تي اتلاط القرار ،تم حسداي المدف لمسدتويا

سفف مستويا

االسدتجابة وهدو = ( ،)3وبتقسديم المدف سادى

تقفير فرجة المعوق الدطي يسداوي( ،)3قدان نداتج القسدمة = ( ،)0.75وهدو يمثدل دول

الالئة ،وبطلك صبا معيار الحقم ساى فرجدة المعدوق سادى النحدو اآلتدي :لتقدفير معوقدا

اتلداط القدرار

مد ددن  2.23-2ال يوجد ددف ،ومد ددن  1.38-2.26بسد ددي ة ،ومد ددن  3.13-1.61متوسد د د ة ،و3-3.16

مرتالعة.

صدق األداة:

تم التحقق من صفق األفاة بال رق اآلتية:

صدق المحكمين:

تم سرض المقيا

بصورت األولية ( )32تقرة ساى سبعة مدن المتلصصدين تدي سادم الدنال ن

لاتعددر ساددى مددف مالءمددة تق د ار المقيددا  ،وتمثياتددا لاجوانددي المتضددمنة ،ولتعددفيل مددا يروند مناسددبام

ساددى تق د ار المقيددا  ،وقددف تددم اسددتبعاف ( )3سبددا ار ن لعددفم اتالدداق المحقمددين بش د نتا ،واستمدداف الالق د ار

التي تم مواتقة المحقمين سايتا ( ،)%16و صبا المقيا

()814

مقونام من ( )11تقرة.
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أساليب التفكير وعالقتها بمعوقات اتخاذ القرار لدى طلبة قسم اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى

صدق التساق الداخلي:

تددم ت بيددق المقيددا

ساددى سينددة اسددت السية مقونددة مددن ( )61مددن ابددة الجامعددة مددن لددارج

سينددة الف ارسددة ،وتددم حسدداي معامددل االرتبددا بددين فرجددة قددل تق درة م د الفرجددة القايددة لامقيددا  ،وقان د
جمي معامال

معامل االرتبا بين قل تقرة والفرجدة القايدة مدا بدين

االرتبا فالة ىحصائيام ،وتراوح

 1.312و 1.121وجميعتا فالة سنف مسدتو  .1.12وهدطا ي قدف ن المقيدا
االتساق الفالاي.

قما تم حساي الثبا

لمقيا

قرونبدا  Cronbach Alphaحيد
المقيا

لات بيق.

قمددا تددم التحقددق مددن ثبددا

معوقا
با د

مقيددا

اتلاط القرار ب دريقتين :سدن ريدق حسداي معامدل لالدا

( )1.86وهددو معامددل ثبددا

معوقددا

الثدداني مددن المقيددا  ،وقددان معامددل الثبددا

المعفل ( ،)1.18وهو معامل ثبا

ومعامل الثبا

مرتالد ويشددير ىلددى صددالحية

اتلدداط الق درار ب ريقددة التجزئددة النصددالية ،حي د

حسدداي معامددل االرتبددا بددين فرجددة االسددتجابة ساددى تق د ار النص د

تق د ار النص د

يتمتد بفرجدة ساليدة مدن

مرتال .

لمقيددا

األول ،وفرجددة االسددتجابة ساددى

معوقددا

اتلدداط الق درار (،)1.11

المعالجات اإلحصائية:
استمف

واالنح ارتددا

تددم

الف ارسدة تدي تحايدل بياناتتدا سادى األسداليي اإلحصدائية اآلتيدة :المتوسد ا

الحسدابية

المعياريددة ،والددوزن النسددبي ،ومعامددل ارتبددا بيرسددون ،والتبددار " " لمعرتددة فاللددة الالددروق

بددين مجمددوستين مسددتقاتين ومعامددل لالددا قرونبددا  ،والتبددار ريقددة التجزئددة النصددالية

.Method

Split Half

عرض النتائج وتفسيرها:

نتائج السؤال األول وتفسيرها :ينص السؤال األول على " :ما أساليب التفكيعر المفضعلة لعدى طلبعة
قسم اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى في ضوء نظرية ستيرنبرج ؟
ولإلجابددة سددن هددطا الس د ال ت دم اسددتلفام المتوس د ا

النسبي ،والجفول اآلتي يوضا طلك:

الحسددابية واالنح د ار

المعيدداري ،والددوزن

جدول ( )0حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل مجال من مجالت قائمة
أساليب التفكير

المجال

المتوسط

النحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

التشريعي

3.757

0.6937

75.1

2

التناليطي

3.744

0.6518

74.9

1

الحقمي

3.57

0.6271

71.4

2
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رائدة عطية أبو عبيد
الماقي

3.479

0.651

69.6

8

الترمي

3.675

0.774

73.5

3

األقاي

3.482

0.7204

69.6

8

الالوضوي

3.542

0.6115

70.8

2

العالمي

3.481

0.6686

69.6

8

المحاي

3.433

0.6275

68.7

21

التقفمي

3.629

0.6752

72.6

3

المحاتظ

3.432

0.7606

68.6

23

اللارجي

3.593

0.6762

71.9

6

الفالاي

3.496

0.6998

69.9

1

يتضا من الجفول السابق ن المتوس ا

( ،)3.331-3.262قما تراوح

الحسابية ألساليي التالقير تراوح

ما بين

األوزان النسبية بين ( .)21.2-26.2قما يتضا ن المجال األول

(التشريعي) وزن النسبي ( )26.2وهو ساى األوزان النسبية واحتل المرتبة األولى ،وياي بالترتيي
المجال التناليطي ( ،)%23.8المجال الترمي ( ،)%23.6المجال التقفمي ( ،)%21.2المجال

اللارجي ( ،)%22.8المجال الحقمي ( ،)%22.3المجال الالوضوي ( ،)%21.1المجال الفالاي

( ،)%28.8والمجاال

(الماقي – األقاي – العالمي ( ،)%28.2المجال المحاي (،)%21.2

المجال المحاتظ ووزن النسبي (.)%21.2
ويمقن تالسير قثر المجاال

تالضيالم لف

ضددوء لصددائص ال ابددة تددي المرحاددة الجامعيددة حي د

ابة اإلرشاف وهو المجال التشريعي والتناليدطي تدي
يتصددالون باالسددتقاللية وحددي الم ددامرة واالنالتدداح

الالقددري والرغبددة بدداللروج سددن قددل مددا هددو تقايددفي وم د لو
والتقنولوجي التائل وثورة االتصاال

ونم ددي ،والسدديما تددي ظددل الت ددور العامددي

التي يشتفها هطا العصر الطي تاح لا ابدة االنالتداح سادى العدالم

واآلل درين فون قيددوف و ح دواجز ،واقتسدداي اللب د ار المتنوسددة مددن ثقاتددا

ملتاالددةن ممددا تدداح الالرصددة

لت ددوير شلصددياتتم ،وتوسددي مددفارقتم العقايددة والتالاسددل م د اآلل درين ،والرغبددة تددي اقتشددا

سالقددا

جفي ددفة تس ددتم ت ددي بن دداء الشلص ددية الق ددافرة سا ددى التالقي ددر .وه ددطا ينس ددجم مد د م ددا ي ق ددف سايد د س ددتيرنبرج

( )Sternbergن النددا

يلتاالددون تددي قددوة تالضدديالتتم ،قمددا ن سدداليي تالقيددرهم هددي محصدداة لابيئددة

التي يعيشون تيتا والتالاسل الطي يمارسون م اآللرين تي ى ار هط البيئة ،جوان هط األساليي يمقدن
قياستا وتعايمتا (العريمية.)61 ،1118 ،
قمدا يتضدا مددن النتدائج ن قدل المجدداال

تالضديالم هددو المجدال المحداتظ ،وهددي نتيجدة بيعيددة

ومن قيد ددةن ألن صد ددحاي هد ددطا المجد ددال يتصد ددالون بالتمسد ددك بد ددالقوانين ،ويقرهد ددون ال مد ددوض ،ويحبد ددون
()811
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أساليب التفكير وعالقتها بمعوقات اتخاذ القرار لدى طلبة قسم اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى

الم د لو  ،ويرتضددون الت ييددر ،ويتميددزون بددالحرص والنظددام ،وهددطا ال ينسددجم م د واق د

النالسي ،حي

ابددة اإلرشدداف

يمياون ىلى سدفم التمسدك بدالقوانينن ألنتدم يتسدمون باالنالتداح والت دوير المسدتمر ،والبعدف

سدن النم يددة منالتحددين ومت دورين طهنيدام ،والسدديما تدي ظددل الت ددور العامدي والتقنولددوجي التائددل وتبددافل
اللب ار .

وتتالق هط النتائج م نتائج فراسة قل من النعيمي ( ،)1121س يا

( ،)1123والتاال

م نتائج فراسة قل من نوتل و بو سواف ( ،)1121و بو هاشم ( ،)1126وبقر وحميفة (.)1122
نتائج السعؤال الثعاني وتفسعيرها :يعنص السعؤال الثعاني علعى " :معا درجعة معوقعات اتخعاذ القعرار لعدى
طلبة قسم اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى؟"

لإلجابددة سددن هددطا الس د ال تددم اس ددتلفام المتوس د ا

النسبي ،والجفول اآلتي يوضا طلك:

الحسددابية واالنح ارتددا

المعياريددة وال ددوزن

جدول ( ).حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لمقياس معوقات اتخاذ القرار
م

الوسط

الفقرات
معوقا

اتلاط القرار

يتب ددين م ددن الج ددفول الس ددابق ن معوق ددا

بالحسابي لمقيا
المساقا

معوقا

النحراف

الحسابي

المعياري

2.539

0.6999

اتل دداط القد درار ج دداء

متوسد د ة حيد د

اتلاط القرار  2.539يقابا الوزن النسبي (.)%23.6

ويمقددن تالسددير طلددك تددي ض ددوء مددا يقتسددب

ابددة اإلرشدداف النالس ددي مددن لب د ار

الوزن النسبي
63.5

باد د المتوسد د
ومعددار ت ددي

الفراسية ضمن الفراسة الجامعية حول تاساية اتلاط القرار ،وفور تي تحقيق النضج المتني

ىال نتم ينقصتم الممارسة العماية تي اتلاط القرار ،وطلك ألن اتلداط القد ار ار بحاجدة ىلدى تدفريي جيدف
تددي قياليددة التعامددل م د المواق د

السددتاة ،بددل معقددفة ومتفالاددة وطا

الملتاالددة وال ارئددة ،والسدديما ن متددارة اتلدداط الق درار ليس د
بعدداف ملتاالددة وجوانددي متعددففة ،وتت اددي ل دوا

بالعمايددة

ينب ددي التددفريي

سايتددا وممارسددتتا ،بددفءام مددن تحفيددف المشددقاة والقددفرة ساددى التمييددز بددين المشددقاة الس د حية والمشددقاة
الحقيقيددة وجم د المعاومددا

سددن الحاددول البفياددة ،والتيددار البددفيل األتضددل ،وانتتدداء

الشدداماة ،والبح د

بالتناليط والمتابعة ،تضالم سن همية سفم التسرل تي اتلاط القرار و اتلاط القرار اللا ئ.

وتدي هددطا الصددفف يشدير (العمددري )12 ،1123 ،ىلددى ن سمايدة اتلدداط القدرار معقدفة جددفام ،تددإن

تتددم هددط العمايددة ال يعنددي ن الالددرف سددو

ف ارسدة العمدري ( )1123التدي ظتددر

يتحددول دلي دام ىلددى متلددط ق درار تعددال .وتتالددق هددط النتددائج م د

ن هنداك معوقدا

العوامل الشلصية واالجتماسية لمتلط القرار.

بفرجددة متوسد ة تدي اتلدداط القدرار تتمثدل تددي
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رائدة عطية أبو عبيد

نتائج السؤال الثالث وتفسيرها:

هل توجدف سالقدة بدين سداليي التالقيدر ومعوقدا

تي جامعة األقصى؟

ولات قف من طلك قام

الباحثة بحساي معامال

التالقير قما هو موضا بالجفول اآلتي:

ابدة قسدم اإلرشداف النالسدي

اتلداط القدرار لدف
االرتبدا بدين معوقدا

اتلداط القدرار و سداليي

جدول ( )6معامالت الرتباط بين أساليب التفكير ومعوقات اتخاذ القرار
مجالت القائمة

معوقات اتخاذ

Sig. (2-

القرار

)tailed

المجال

Sig. (2-

معوقا
اتلاط القرار

)tailed

التشريعي

1.132

1.112

الفوضوي

1.226

1.122

التنفيذي

-1.181

1.268

العالمي

-1.126

1.111

الحكمي

-1.122

1.111

المحلي

1.118

1.811

الملكي

1.323

1.111

التقدمي

1.211

1.231

الهرمي

-1.122

1.111

المحافظ

1.121

1.111

األقلي

1.162

1.111

الخارجي

1.213

1.122

الداخلي

1.112

1.812

يتضدا مدن الجدفول السدابق ن هنداك سالقدة سقسدية بدين األسداوي التشدريعي ومعوقدا

القدرار ،وهددط النتيجدة بيعيددة ومن قيددة ،حيد

يتصد

اتلدداط

صدحاي األسدداوي التشدريعي تدي التالقيددر بد نتم

يالضاون االبتقار ،والتجفيف ،والتصميم والتل ي لحل المشقال  ،وسمدل األشدياء ب دريقتتم اللاصدة،
التددي تقددون غيددر معددفة مسددبقام ،ويمياددون لبندداء النظددام والمحتددو تددي قياليددة حددل

ويالضدداون المشددقال

المشقاةن لطا تإن امتالك مثل هط ال ريقة من التالقير تحول فون وجوف المعوقا

تي اتلاط القرار.

وهطا يتالق م ما طقر ستيرنبرج ( ),1990المشار ىلي تي (سجدوة  )2881 ،ن األتدراف طوي

األساوي التشريعي يمياون البتقار قوانينتم ونظمتم ،ويمياون ىلى سمدل األشدياء ب ريقتد  ،ويسدتمتعون

بالتعامل م المشقال

التي ينقصتا التنظيم ،والتي تستثير تيتم المعالجا

االبتقارية.

قما يتضا من الجفول ن هناك سالقة سقسية بين األساوي الحقمي ومعوقا

وهط النتيجة متسقة ومنسجمة م

اتلد دداط الق د درار ،حي د د
واإلج دراءا

بيعة وصالا

صحاي األساوي الحقمي تي التالقير ،وما يت ابد

يتصد ددالون ب د د نتم يمياد ددون ىلد ددى الحقد ددم ساد ددى اآلل د درين و سمد ددالتم وتقيد دديم القواسد ددف

وتحايددل وتقيدديم األشددياء ،وقتابددة المقدداال

النقفيددة ،ولددفيتم القددفرة ساددى التليددل واالبتقددار،

وامتالك مثل هط اللصائص اإلبفاسية تستم تي القفرة ساى اتلاط القرار.

قما يتضا من الجفول ن هناك سالقة سقسية بين األساوي الترمي ومعوقدا

وهط النتيجة بيعية ومن قية يضدام ،حيد
()811

اتلاط القرار،

يتصد

اتلداط القدرار،

صدحاي األسداوي الترمدي تدي سمدل شدياء قثيدرة
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ت ددي دن واح ددف ،ول ددفيتم الق ددفرة سا ددى ترتي ددي األه ددفا

-حس ددي هميتت ددا و ولوياتت ددا ويتس ددمون بالمرون ددة

والتنظ دديم والواقعي ددة والمن قي ددة ت ددي تن دداولتم لامش ددقال  ،وه ددط لص ددائص تس ددتم ت ددي التالقي ددر المن ق ددي
والعقايددة المنظمددة تددي تحفيددف األهددفا

يجفون ي معوقا

تي اتلاط القرار.

واألولويددا  ،وهددط الجوانددي ساسددية تددي اتلدداط الق درارن لددطا ال

وهطا ما ي قف التفهوف ( )218 ،2882تي ن سماية اتلداط القدرار تعتمدف سادى سناصدر منتدا

األهددفا  ،وهددي تحفيددف لمددا يدراف تحقيقد  ،ىط ىنتددا سامددل هددام تددي سمايددة اتلدداط القدرار بشددقل سددايمن ألن

القرار يتلط لتحقيق هف
وبضددي

(الزيددافا

معين و مجموسة من األهفا

التي يراف تحقيقتا.

والعددفوان )321-328 ،1118 ،ن وجددوف مشددقاة و قضددية تحتدداج ىلددى

اتلدداط ق درار البددف مددن ت دواتر مجموسددة مددن اإلج دراءا

القرار ن يسير وتقتا ،واستلفام مجموسة مدن العمايدا

المنظمددة وتددق مددنتج من قددي يالتددرض تددي متلددط
والمتدا ار العقايدة سندف اتلداط قدرار مدا ،وتوليدف

مجموسة من البفائل والحاول التافتة ىلى حل المشقاة ،ومن ثم اتلاط القرار المناسي.
يتص

قمددا يتضددا ن هندداك سالقددة سقسددية بددين األسدداوي العددالمي ومعوقددا

اتلدداط الق درار ،حي د

ه الء األتراف بتالضياتم لاتعامل م القضايا المجرفة ،والمالاهيم سالية الرتبة ،والت يير والتجفيدف

واالبتقددار ،والمواق د

ال امضددة ،والعموميددا  ،ويتجدداهاون التالاصدديل ،وهددط ال ريقددة مددن التالقيددر تددفل

ساددى النضددا العقاددي تددي قياليددة التعامددل مد القضددايا الملتاالددة طا

االسددت راق تددي التالاصدديل التددي ال

جفو لتا م الترقيز سادى االبتقدار والتجفيدف ،ومثدل هدطا الدنم مدن التالقيدر يشدقل جواندي طا

قيمدة

قطلك يتضا من النتائج ن هناك سالقة رفية ىيجابية بين األساوي الماقي ومعوقدا

اتلداط

سالية تي التعامل م المواق ن لطا ال يجفون معوقا
القرار ،حي

يتص

تي اتلاط القرار.

ه الء ب نتم ال يفرقون سواقي األمور ،وتمثياتم لامشقال

يقون مبس ام ىلى حف

التشوي  ،و سوء الالتم ،جوافراك قايدل نسدبيام لابدفائل واألولويدا  ،ومنلالضدون تدي قدفراتتم سادى التحايدل
المن قي ،وهط ال ريقدة مدن التالقيدر تد في بدالالرف ىلدى ت ييدي التقدفير الموضدوسي لامواقد

المن ق ،وهطا من ش ن ن يقون من معوقا
قد ار ار

اتلاط القرار.

والبعدف سدن

وتدي هدطا الصدفف يوضدا ( التدواري )2882 ،ن متلددطي القدرار غالبدام مدا يعجدزون سدن اتلدداط

تعالددة لوجددوف بعددض المعوقددا  ،منتددا سجددز متلددط الق درار سددن تحفيددف المشددقاة تحفيددفام واضددحام،

وسددفم قفرتد ساددى التمييددز بددين المشددقاة السد حية والمشددقاة الحقيقيددة ،وسجددز متلددط القدرار سددن معرتددة

النتائج المتوقعة لجمي البفائل المتاحة ( الشتري2331 ،ه)
يتص د

قمددا يتضددا ن هندداك سالقددة رفيددة بددين األسدداوي المحدداتظ ومعوقددا

اتلدداط الق درار ،حي د

ه د الء ب د نتم يتمسددقون بددالقوانين ،ويحبددون الم د لو  ،ويرتضددون الت ييددر ،ويتميددزون بددالحرص

والنظام ،ويالضاون قل ت ييدر ممقدن ،ويتجنبدون المواقد

ال امضدة ،ويتبعدون ريقدة المحاولدة والل د
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تي سمدل األشدياء ،وهدطا األسداوي مدن التالقيدر يدفل سادى ابتعداف الالدرف سدن االبتقدار والحادول اإلبفاسيدة
والتالقير التباسفي تي تقييم المواق  ،والاجوء ىلى حاول تقايفية سبق تناولتا وتشاتا مدن قبدلن لدطا تدإن
مددن يمتاددك مثددل هددط النم يددة واألسدداوي التقايددفي والمحاولددة والل د مددن ش د ن ن يواج د القثيددر مددن

المعوقا

التلاط القرار.

قما يتضا ن هناك سالقة رفية بين األساوي األقاي ومعوقا

ه د الء ب د ن لددفيتم قاق دام تجددا األولويددا  ،ويددفرقون قثي د امر مددن األهددفا

اتلاط القرار ،حيد

يتصد

المتناقضددة ساددى نتددا متسدداوية

األهميددة ،تتددم متددوترون مشوشددون ويتصددالون بانددفتاستم ،وهددط اللصددائص تبعددف األت دراف سددن االت دزان

االنالعالي والتالقير المن قي واالتتقدار ىلدى وضدوح األهدفا

تي اتلاط القرار.
وجاء

وتحفيدفهان لدطا يجدف هد الء األتدراف معوقدا

هط النتائج متالقة جزئيام م نتائج فراسة ساشور ( )1111التي ظتدر وجدوف سالقدة

ارتبا ية فالة بين قل من ساليي التالقير التشريعي والحقمي والترمي والدفالاي و سداوي اتلداط القدرار

بينما ال توجف سالقة بين باقي ساليي التالقير.

ومن ثم يمقن القول ىن سماية اتلاط القرار ال تتم بعشوائية ،بل هي سماية طهنيةن لدطا تت ادي

سدداليي متنوسددة مددن التالقيددرن بمعنددى نشددا سقاددي يتسددم بلصددائص يعتمددف ساددى الموضددوسية واتبددال

المن ق والمنتج السايم والل وا

اتلاط القرار.

المنظمة والتيار نسي البفائل بما يتناسي م الظرو

الم ثرة تي

نتائج السؤال الرابا وتفسيرها:
والذي ينص على :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في أساليب التفكير تعزى لمتغير (الجنس)؟
ولاتحقق من طلك اسدتلفام التبدار ( )T.testلاتعدر سادى الالدروق تدي قائمدة سداليي التالقيدر

تبعام لمت ير الجن

قما هو مبين تي الجفول ()2

جدول ( )0قيمة اختبار " ت" لمعرفة دللة الفروق في أساليب التفكير تبع ا لمتغير الجنس
مستوى
االنحراف
"ت"
المتوسط
التكرار
الجنس
المجال
الداللة
المعياري
0.6
3.8819
36
ذكر
1.7.2
0.072
التشريعي
0.71
3.7313
174
أنثى
0.55
3.9965
36
ذكر
1.101
7.577
التنفيذي
0.66
3.6918
174
أنثى
0.66
3.7986
36
ذكر
1.101
7.471
الحكمي
0.61
3.523
174
أنثى
0.55
3.7813
36
ذكر
1.117
..077
الملكي
0.65
3.4167
174
أنثى
1.114
0.575
1.12
3.8715
36
ذكر
الهرمي
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األقلي
الفوضوي
العالمي
المحلي
التقدمي
المحافظ
الخارجي
الداخلي

174
36
174
36
174
36
174
36
174
36
174
36
174
36
174
36
174

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

3.6343
3.7083
3.4353
3.7465
3.5
3.7118
3.4332
3.6701
3.3843
3.7535
3.6027
3.7361
3.3685
3.75
3.5611
3.7569
3.4418

يتب ددين م ددن الج ددفول الس ددابق ند د ال توج ددف ت ددروق طا

الترمي ،التقفمي ،اللارجي) من مسدتويا

0.68
0.82
0.69
0.65
0.6
0.69
0.66
0.65
0.61
0.7
0.67
0.88
0.72
0.66
0.68
0.77
0.67

7.171

1.1.1

7.77.

1.172

7.711

1.177

7.501

1.10.

0.770

1.774

7.127

1.117

0.5.0

1.072

7.411

1.104

فالل ددة ىحص ددائية لامج ددال (التشد دريعي،

التالقيدر تبعدام لمت يدر الجدن  ،بينمدا توجدف تدروق طا

فاللدة

ىحص ددائية لامج ددال (التنالي ددطي ،الحقم ددي ،الماق ددي ،األقا ددي ،الالوض ددوي ،الع ددالمي ،المحا ددي ،المح دداتظ،

الفالاي) من مستويا

التالقير تبعام لمت ير الجن

وتالسددر الباحثددة تالددوق الددطقور ساددى اإلنددا

لصالا الطقور.

تددي سدداليي التالقيددر التناليددطي ،الحقمددي ،الماقددي،

األقاي ،الالوضوي ،العالمي ،المحاي ،المحاتظ ،الفالاي تي ضوء التال

تي اللصدائص الشلصدية

والعقايددة واالنالعاليددة لاددطقور مقارنددة م د اإلنددا  ،تدداللب ار التددي يقتسددبتا الددطقور نتيجددة قضدداء وقددا
وياة لارج المنزل ،واالحتقاك ببعضتم البعض ،وتبافل الحفي  ،بينما ال تتاح هط اللبد ار

بنال

لإلندا

الفرجة رغم التحاقتن بالفراسة الجامعية .ما تالوق الطقور تي سداوي المحداتظ تيرجد طلدك ىلدى

بيعدة المجتمد الالاسد يني الددطي يتسددم بالتددفين ،وي اددي سايد ثقاتددة و سدداوي التنشددئة االجتماسيددة التددي

ت قف ساى ضرورة التمسك بالعافا

والتقاليف والقوانين ،والسديما لدف الدطقور لمدا لتدم مدن سدا ة فالدل

سرهم بحقم ثقاتة المجتم وسافات  .ويمقن تالسير وجوف تروق تي سداليي التالقيدر تعدزي ىلدى الجدن

لصالا الطقور تي ضوء الثقاتدة التدي تعدفهم ىلدى فوار اجتماسيدة معيندة ،وهدطا مدا شدار لد بدو هاشدم

( )1126حي

من المت ي ار

التي تاعي فو امر ساسيام تي ساليي التالقير الجدن

طل ددك ن لق ددل م ددن ال ددطقور واإلن ددا

األفوار.

فوا امر اجتماسي ددة متوقع ددة ،قم ددا ن الثقات ددا

و الندول ،وقدف يرجد

الملتاال ددة تع ددفهم لت ددط
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سددفم وجددوف تددروق بددين

وتتالددق هددط النتددائج جزئيدام مد نتددائج ف ارسددة سجددوة ( )2881التددي بيند

الجنسددين تددي سدداليي التالقيددر (التش دريعي ،الترمددي ،التقددفمي ،اللددارجي) مددن مسددتويا

لمت يددر الجددن  ،بينمددا تلتا د

التالقيددر تبع دام

نت دائج الف ارسددة الحاليددة م د نتددائج ف ارسددة سجددوة ( )2881التددي ظتددر

وجوف تروق تي المجال المحاي والمحاتظ لصالا اإلنا .
مد نتدائج ف ارسدة س يدا

قمدا التاالد

( )1123التدي ظتدر وجدوف تدروق بدين الجنسدين تددي

ساليي التالقير المحاي والمتحرر والالوضوي واللارجي لصالا اإلنا  ،بينمدا توجدف تدروق تدي سداليي

التالقير التناليطي والقضائي والمحاتظ والترمي ولصالا الطقور ،بينما ال توجدف تدروق بدين الجنسدين تدي

التشريعي والعالمي والمالقي واألحافي والفالاي ،بينما اتالقد

تروق بين الجنسين.
وتلتاد

( ،)1121س يددا

جزئيدام تدي المجدال التشدريعي سدفم وجدوف

هددط النتددائج مد نتددائج ف ارسددة قددل مددن ترقددي (  ،)Turki, 2012نوتددل و بددو سدواف

( ،)1123بقددر وحميددفة ( ،)1122بينمددا تتالددق جزئي دام م د نتددائج ف ارسددة بقددر و بددو

حميفة ( )1122التي ظتر وجوف تروق تي األساوي األقاي لصالا الطقور.
نتائج السؤال الخامس وتفسيرها:

والذي ينص على" :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات درجات معوقات اتخاذ القرار
تعزى لمتغير الجنس"؟

ولاتحقق من طلك اسدتلفم

معوقا

الباحثدة التبدار ( )T.testلاتعدر ىلدى فاللدة الالدروق تدي مقيدا

اتلاط القرار تبعام لمت ير الجن .

جدول ( )0قيمة اختبار " ت" لمعرفة دللة الفروق في معوقات اتخاذ القرار تبعا لمتغير الجنس
المقيا
معوقا

الجن
اتلاط

القرار

االنح ار

التقرار

المتوس

طقر

36

2.4742

0.68

نثى

174

2.553

0.71

المعياري

يتبين من الجفول السدابق ند ال توجدف تدروق طا

القرار تعز لمت ير الجن .

"

مستو

"

الفاللة

-1.223

فاللدة ىحصدائية تدي مقيدا

1.631

معوقدا

اتلداط

وتعزو الباحثة هدط النتيجدة ىلدى تشداب سداليي التنشدئة االجتماسيدة تدي األسدرة والمفرسدة التدي

يت د ثر بت ددا ق ددال الجنس ددين ،وتشدداب اللبد د ار

والمواقد د

التعايمي ددة التددي يعايش ددتا ق ددال الجنس ددين ،تالبيئ ددة

األقافيميددة والمندداهج الف ارسددية والمعرتيددة والثقاتيددة واللبد ار

واحددفة ،تالددطقور واإلنددا

يعيشددون تددي بيئددة

قافيمية وثقاتيدة واحدفة ومتشدابتة تدي تدوتير الالدرص التفريبيدة فالدل الجامعدة سادى متدارة صدن القدرار

واتلاط .
()827
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التوصيات:
في ضوء النتائج ،تقدم الدراسة التوصيات اآلتية:
-

توظي د

-

تقددفيم الب درامج اإلرشددافية والتفريبيددة لات اددي ساددى معوقددا

منظم.

الب درامج التفريبيددة لتنميددة سدداليي التالقيددر القددافرة ساددى اتلدداط القددرار ب سدداوي سامددي

النالسي.

بحوث مقترحة:

وتقترح الباحثة ىجراء البحو والفراسا

اآلتية:

 -ساليي التالقير وسالقتتا بمتارة اتلاط القرار لف

 ساليي التالقير وسالقتتا بالطقاء االجتماسي لف -ساليي التالقير وسالقتتا بالاساية الطا

اتلدداط الق درار لددف

سضاء هيئة التفري

ابة اإلرشاف النالسي.

ابددة اإلرشدداف

تي الجامعة.

المتنية لف المرشفين التربويين.

قائمة المراجا:

 -2بددو سددعف ،حمددف سبددف الا ي د  .)1122( .المتددا ار االرشددافية ،سمددان ،فار المسدديرة لانشددر والتوزي د
وال باسة.

 -1بددو هاشددم ،السدديف محمددف " .)1126( .سدداليي التالقيددر تددي ضددوء نظريددة سددتيرنبرج  :ف ارسددة مقددارن بددين

سينتددين مص درية وسددعوفي مددن ددالي الجامعددة" ،رسددالة التربيددة وساددم الددنال  -السددعوفية-22 ،31 ،

.211

 -3بو هاشم ،السيف محمدف" .)1111( .اللصدائص السديقومترية لقائمدة سداليي التالقيدر تدي ضدوء نظريدة
ستيرنبرج لف

الي الجامعة" ،جامعة الماك سعوف ،مرقز بحو التربية (.)128

 -3تنددفي ،س يددة حسددين" .)1121( .صددن واتلدداط الق د ار ار  ،سمددال نددفوا
وبحو العمايا

وماتقيددا " ( فور اإلحصدداء

تي اتلاط الق ار ار )  -المنظمة العربية لاتنمية اإلفارية  -مصر.212--82 ،

 -6النعيم ددي ،ه ددافي ص ددالا " .)1121( .س دداليي التالقي ددر ل (اس ددتيرنبرج) وسالقتد د ب ددنم الشلص ددية ل ددف
المرشفين التربويين" ،مجاة جامعة قرقوك لافراسا

 -2بلي  ،قمر محمف" .)1121( .معوقا
(فور اإلحصداء وبحدو العمايدا
.121-116

االنسانية.16-2 ،)3(2 :

اتلداط القدرار اإلفاري وسدبل تدطلياتا" ،سمدال ندفوا

وماتقيدا

تدي اتلداط القد ار ار )  -المنظمدة العربيدة لاتنميدة اإلفاريدة  -مصدر،

 -2بقر /محمف السيف حسين وحميفة ،ىبراهيم سبف الرحيم " .)1122( .ساليي التالقير المالضاة لدف سيندة
من ابة و البا

جامعة الجو

تي ضوء نموطج ستيرنبرج" .مجاة االرشاف النالسي.36-2 ،36 :

 -1بن غطتدة ،شريالددة" .)1123( .واق اتلاط القرار وسالقت ب ساليي التالقير ومستو ال موح لف سينة
من الموظالين بالم سسا

العمومية"( ،رسالة فقتو ار غير منشورة) ،بجامعة س ي  ،الجزائر.
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 -8جروان ،تتحي سبف الرحمن( .)2888تعايم التالقير مالاهيم وت بيقا  ،2 ،االما ار العربيدة المتحدفة،
فار القتاي الجامعي.

 -21حجد ددازي ،ازهد ددر" .)1121( .اتلد دداط الق د د ار ار  ،سمد ددال ند ددفوا
العمايا

وماتقيد ددا " ( فور اإلحصد دداء وبحد ددو

تي اتلاط الق ار ار )  -المنظمة العربية لاتنمية اإلفارية  -مصر.211-218 ،

 -22الحربددي ،ندداي

صددن الق درار اإلفاري المفرسددي لددف مددفيري المددفار

نالددال " .)1111( .بددرز معوقددا

االبتفائية بمن قة تبوك" (رسالة ماجستير غير منشورة) ،قاية التربية ،جامعة م القر .

 -21حمددف ،ليد

اتلدداط القدرار لددف

قدريم وسبددف الدرازق ،هيددثم قاسددم" .)1123( .بندداء مقيددا

اإلسفافية" ،قاية التربية األساسية ،جامعة فيالى.

ددالي المرحاددة

 -23حموفة ،منى سيف وطقي ،وسيمة سمر " .)1126( .ساليي التالقير السائفة وسالقتتا بالتالدا ل والتشدا م
ل د ددف

الب د ددا

قاي د ددة التربي د ددة بجامع د ددة القص د دديم" ،مجا د ددة ف ارس د ددا

السعوفية.313-368 ،22،

سربي د ددة ت د ددي التربي د ددة وسا د ددم ال د ددنال :

 -23حنت ددول ،حم ددف ب ددن موس ددى" .)1123( .التنبد د بالق ددفرة سا ددى اتل دداط القد درار ل ددف سين ددة م ددن المرش ددفين
التربددويين بمن قددة جددازان مددن لددالل تعاليددة الددطا

.288-223 ،)1(266

االرشددافية المفرقددة" ،مجاددة التربيددة :جامعددة األزهددر،

 -26اللزاسي ،ساى وسزيز ،ىيمان " .)1126( .ساليي التالقير وتفالالتتا الثنائيدة لدف مرشدفي ومرشدفا
المفار الثانوية" ،مجاة قاية التربية األساسية لاعاوم التربوية واإلنسانية /بابل.211-262 ،28 ،

 -22الفرفير ،سبف المنعم حمدف .)1113( .ف ارسدا
القتي ،القاهرة.

المعرتدي ،الجدزء األول ،سدالم

معاصدرة تدي سادم الدنال

 -22الزهراني ،سبف الرحمن بن صالا الحسني2331( .ه) " .ساليي التالقير وسالقتتا باتلاط القرار لف

 -21سينة من منسوبي المحاقم الشرسية بمقة المقرمة"( ،رسالة ماجستير غير منشدورة) ،جامعدة م القدر ،
مقة المقرمة.

 -28الزيددافا  ،مدداهر مالاددا والعددفوان ،زيددف سددايمان " .)1118( .ثددر اسددتلفام ريقددة العص د
تنمية متارة اتلاط القرار لف

ابة الص

الجامعة اإلسالمية (ساساة الفراسا

التاس األساسي تي مبح

الددطهني تددي

التربة الو نيدة والمفنيدة" .مجادة

اإلنسانية).381-326 ،)1(22 :

 -11السبيعي ،ساي بن محسن2311( .ه) " .ساليي التالقير وسالقتتا باتلاط القرار لف سيندة مدن مدفيري
اإلفا ار الحقومية بمحاتظة جفة"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة م القر  ،مقة المقرمة.

 -12سددترنبرج  ،روب ددر  .)1113( .س دداليي التالقي ددر ،2 ،ترجم ددة سددافل يوسد د
النتضة المصرية.

لض ددر ،الق دداهرة ،مقتب ددة

 -11السوا  ،وصل اس بن سبف اس" .)1111( .تاساية برنامج ىرشافي معرتي ساوقي تي تحسدين مسدتو
النضج المتني وتنمية متارة اتلاط القرار المتندي لدف

دالي الصد

األول الثدانوي بمحاتظدة ال دائ

فراسة تجريبية" (،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة م القر  ،مقة المقرمة.
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 -13الشتري ،سعف محمف ساي2331( .ه)" .الطقاء الوجفاني وسالقت باتلاط القرار لف سينة من موظالي
الق ال العام والق دال اللداص بمحاتظدة ال دائ "( ،رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة) ،جامعدة م القدر ،
مقة المقرمة.

 -13ساشور ،حمف حسن " .)1111( .ساليي التالقير وسالقتتا ب ساليي اتلاط القرار األقدافيمي لدف سيندة
من الي الجامعة فراسة سبر ثقاتية" ،مجاة قاية التربية :جامعة بنتا.168-111 ،)23( 21 ،

 -16العتدوم ،سددفنان يوسد

نماطج نظري وت بيقا

والجدراح ،سبددف الناصددر فيداي وبشددارة ،موتددق .)1112( .تنميدة متددا ار التالقيددر
سماية ،2 ،فار المسيرة لانشر والتوزي  ،سمان.

 -12سجوة ،سبف العال " .)2881( .ساليي التالقير وسالقتتا ببعض المت ي ار " ،مجاة قاية التربية :جامعة
بنتا.331-321 ،)33( ،8 ،

ابة جامعدة الباقداء

 -12س يا  ،مظتر محمف " .)1123( .نما التالقير تي ضوء نموطج ستيرنبرج لف

الت بيقية وسالقتتا ببعض المت ي ار " ،فراسا -العاوم التربوية ،األرفن.2268-2236 ،31 ،

 -11العريمي ددة ،زين ددي بند د
التربوي" ،سمان،

 -18العمددري ،يوس د

س ددعيف" .)1118( .العالق ددة ب ددين س دداليي التالقي ددر و نم ددا الشلص ددية ،الت ددوير

 2ل .61 ،31

بددن محمددف" .)1123( .معوقددا

ت بيددق األسدداليي العاميددة تددي اتلدداط الق درار اإلفاري

لمفيري المفار بمحاتظة الملواة"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة م القر  ،مقة المقرمة.

 -31العند ددزي ،ترحد ددان بد ددن سد ددالم 2331( .ه)" .فور سد دداليي التالقيد ددر ومعد ددايير التيد ددار الش د دريك وبعد ددض
الفيموغراتية تي تحقيق مستو التواتق الزواجي لف سيندة مدن المجتمد السدعوفي"( ،رسدالة

المت ي ار

فقتو ار غير منشورة) ،جامعة م القر  ،مقة المقرمة.

 -32القيسي ،لبنى نا ق سبف الوهاي" .)1122( .اتلاط القرار وسالقت بقالايا
التربوية الجامعية"( ،رسالة فقتو ار جامعة سان

قامنت

اتلاط القرار لدف القيدافا

العالمية) ،البرنامج المالتوح.

 -31محمددف ،س ددال سب ددف الددرحمن " .)1123( .س دداليي التالقي ددر وسالقتت ددا بتقددفير ال ددطا
ل البا

رياض األ الال بالجامعة" ،مجاة العاوم التربوية :مصر.31-2،)2( 3 ،

والتحص دديل الف ارس ددي

 -33نوتددل ،محمددف و بددو سدواف ،تريددال " .)1121( .سدداليي التالقيددر الشددائعة تددي ضددوء نظريددة حقومددة الددطا
العقايدة لددف

ابدة الجامعددا

.2166-2122

األرفنيدة" ،مجاددة جامعدة النجدداح ل بحدا

(العاددوم اإلنسددانية)،)6( ،12 :

 -33الت ددفهوف ،فالل سب ددف الواح ددف" .)2882( .واقد د سماي ددة اتل دداط القد درار ت ددي م ددفار التعا دديم الع ددام بفول ددة
القوي " ،المجاة التربوية :مجا

 -36وق دداف ،ىلت ددام بند د
التف

لف

البا

النشر العامي ،القوي .231-86 ،)32( ،22 ،

ىبد دراهيم محم ددف2318( .ه) " .س دداليي التالقي ددر وسالقتت ددا ب س دداليي ال ددتعام وتوجت ددا

المرحاة الجامعية بمفينة مقة المقرمة"( ،رسدالة فقتدو ار غيدر منشدورة) ،جامعدة م

القر  ،مقة المقرمة.
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