برنامج تدريبي لتنميت مهاراث التفكري

التحليلي وأثره يف حتسني مستىي املمارست
التأمليت لدي املرشدة الطالبيت
سماح مدمىد إبزاىيم مدمىد*

امللخص _ َدف البدث الخالي ئلى ئكداد بسهامج جدزٍبي لخىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي وكُاض أزسٍ في جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت
لدي اإلاسػدة الؼالبُت باإلاملىت اللسبُت الظلىدًت .وجيىهذ كُىت البدث مً ( )19مسػدة ػالبُت ،واطخسدمذ الباخثت ملُاض اإلامازطت
الخأملُت ،وبسهامج جدزٍبي لخىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي (ئكداد الباخثت) ،وأؿهسث هخائج ازخباز "وٍليىهظىن "وخظاب حجم ألازس(مسبم
ً ً
أزسا فلاًل في جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت لدي اإلاسػداث .هما أطفسث الىخائج كً كدم وحىد فسوق
اًخا) ،أن البرهامج الخدزٍبي وان له
ذاث دًللت اخصائُت في مظخىي اإلامازطت الخأملُت بحن اإلاسػداث في الخؼبُم البلدي بلد الخدزٍب كلى مهازاث الخفىحر الخدلُلي حلصي ئلى
مخغحر طىىاث الخبرة لدحهً .وكد جمذ مىاكؼت الىخائج وجلدًم بلع الخىصُاث اإلاسجبؼت بيخائج البدث ومجاًلجه.
الكلماث املفتاخيت :مهازاث الخفىحر الخدلُلي ،اإلامازطت الخأملُت ،اإلاسػدة الؼالبُت.

*مدرس علم النفس التربىي _ كليت التربيت _ جامعت خلىان.
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بزهامج جدريبي لتنميت مهاراث التفكير التدليلي وأثزو في جدسين مستىي
املمارست التأمليت لدي املزشدة الطالبيت
الخأملُت جصٍد مً الىفاءة اللملُت للمسػد(كلى طبُل اإلاثاٌ شٍادة الىعي
الراحي لدًه) هما أجها جفُد اإلاظترػد (كلى طبُل اإلاثاٌ الخأمل في
كىاػفهم وأفيازَم).هما أهدث دزاطت وىلظىن وَىمىود [ ]18كلى
أَمُت دوز اإلامازطت الخأملُت في مدى ألامُت الىفظُت وجؼىٍس طماث
وكدزاث زسٍجي كلم الىفع ،ودزاطت َِظمان وأدامع [ ]19التي
أطفسث هخائجها كً فاكلُت بسهامج جدزٍبي كائم كلى ئحساءاث الخفىحر
الخأملي أزىاء اللمل في جؼىٍس وجدظحن ممازطت اإلاسخصحن للمهازاث
اإلاهىُت اإلاؼلىبت في اللمل الاحخماعي.
وإلاا واهذ زدماث ؤلازػاد الؼالبي طسوزة ملخت لخدلُم أَداف
ً
الخللُم وجدفحز مىاَب الؼالب اإلاخباًىت لخىمى ً
ً
أوادًمُا
همىا مخيامال؛
ً
ً
ً
ً
وطلىهُا وما ًخىافم مم مُىلهم وكدزاتهم،
وهفظُا واحخماكُا
وأزالكُا
وأوضخذ دزاطت حىن [ ]20أن أهثر ألادواز ممازطت مً كبل اإلاسػد
الىفس ي في اإلادزطت هي اللدزة كلى خل اإلاؼىالثً ،ليها جلدًم
الاطدؼازاث الىفظُت والتربىٍت للؼالب وأولُاء ألامىز واإلاللمحن ،واللُام
باألوؼؼت الخيظُلُت واإلخالت ،والاجصاٌ بأولُاء ألامىز ،وئحساء حلظاث
ؤلازػاد الفسدي والجماعي لخل اإلاؼىالث الىفظُت والتربىٍت التي جىاحه
الؼالب.
لرلً فان أَمُت جىمُت كدزاث ومهازاث اإلاسػدًً جإدي ئلى شٍادة
فسص الىجاح لللملُت ؤلازػادًت دازل اإلاإطظت الخللُمُت ،وبالخالي
شٍادة زلت الؼالب في كدزاث ومهازاث مسػدحهم كلى خل مؼاولهم .لرا
جسحم أَمُت اإلامازطت الخأملُت للمسػد الؼالب ًيىجها ججلل مهام
ؤلازػاد أهثر كملا ،مما حظاكد الفسد كلى ؤلادازة الفلالت لللملُاث
اللللُت والاطخغالٌ ألامثل للخبراث الظابلت [.[21,22
هما بُيذ دزاطت والصًٍ وَىٌ [ ]23أن اإلاخأملحن دائما ما ًمُلىن
ئلى اطخسدام الاطتراجُجُاث الخدلُلُت في مىكف خل اإلاؼيلت ،ووفلا
لدًىي فان الخأمل ًخظمً كملُت مصدوحت مً الخدلُل والترهُب ،خُث
ًسهص الخدلُل كلى ئخدي اللىامل ،بِىما ًسهص الترهُب كلى وطم
مسخلف اللىامل في الظُاق ،مما ٌظهم في فهم اللالكاث الدازلُت بحن
اللىامل ،هما اجفلذ دزاطت وىززاححن [ ]24ودزاطت اوهحر وآدادان []25
أن الخأمل له زالزت أبلاد  -1الخدلُل (الخلسف كلى اللىامل اإلاسخلفت في
اإلاىكف)-2 ،الترهُب)فهم وجىطُذ اللالكاث بحن َرٍ اللىامل)-3 ،
دزحت اإلالسفت ألاوادًمُت اإلاسجبؼت باإلاىكف .ودزاطت جحرًصا ،ومازن،
وىلىمُىا & أوهسوبُا [ ]16التي اكخمدث كلى زمع زؼىاث حظاكد
الؼالب اإلاللم كلى جؼىٍس كدزاجه الخأملُت وفهم اإلاىاكف التي ًىاحهها
أزىاء الخدزَع وهي -1 :جدلُل اللىامل اإلاسخلفت في اإلاىكف  -2جددًد
الخىجساث والىىاحي الاهفلالُت في اإلاىكف  -3اطخسدام اإلالسفت ألاوادًمُت
ذاث الصلت باإلاىكف لصٍادة فهمه  -4الاكخماد كلى جفظحر اإلاىكف في
ملابل جلُُمه  -5ئمياهُت ئطافت مللىماث كد جصٍد مً فهم اإلاىكف
بؼيل أفظل.
وَلد الخفىحر الخدلُلي مً اللملُاث اإلالسفُت الرَىُت التي ًمازطها

 .1املدقدمت
الخللُم همىـىمت كمل غحر زوجُني ًخؼلب الىثحر مً برٌ الجهد
ّ
والىكذ واللدز الىبحر مً الخىمت والاطدبصاز ،ذلً ألهه ًخم في ئػاز
طُاق مخلدد اإلاخغحراث؛ مما ًجلل مؼىالجه جدظم بالغمىض .وكد بسش
في زماهُيُاث اللسن اإلااض ي مىخى اإلامازطت الخأملُت هأخد أَم
الاججاَاث الخدًثت للخؼىٍس اإلانهي ،وطد الفجىة بحن الىـسٍت
والخؼبُم ،واكخبر أوطترمان ووىجيامب ] [1أن اإلامازطت الخأملُت ّ
حلد
ًّ ّ ً
ً ّ ً
الت للخغُحر ّ
فلاًل للخؼىٍس اإلانهي ،هما أجها حلد
الخللُمي ،ومىهجا
كىة فل
ػسٍلت مخياملت للخفىحر جسجىص كلى الخللم والظلىن ،فهى الىطُلت التي
ّ
ًؼىزوا مظخىي أهبر مً الىعي بالراث ً
وفهما
جمىً التربىٍحن مً أن
أكمم للمؼىالث .هما أن اإلامازطت الخأملُت جلدم زُازاث كملُت
إلالالجت كظاًا الخىمُت اإلاهىُت ،وحصجم اإلامازطحن التربىٍحن كلى جىلُد
ألافياز وجبادلها مما ٌظاكد في اطدثماز الىكذ واإلاىازد ].[2
وألاطاض الري جلىم كلُه اإلامازطت الخأملُت َى أن الخبرة ًل جإدي
بالظسوزة ئلى الخللم؛ وأن الخأمل في الخبرة أمس طسوزي للىصىٌ ئلى
مظخىي أكلى مً الفهم الؼامل للمهىت وشٍادة الىفاءة في ممازطتها
ً
ً
][3,4ولهرا حلد اإلامازطت الخأملُت أداة َامت في الخؼىٍس اإلانهي وجإدي ئلى
زؤٍت جىمىٍت ] [5مما حلل اإلاىـماث اإلاهىُت والهُئاث الخىـُمُت جخسر
كىصسا ئلص ً
ً
امُا مً اإلامازطت اإلاهىُت [.[6,7
اإلامازطت الخأملُت
وأوضخذ الدزاطاث أَمُت اإلامازطت الخأملُت ودوزَا في جؼىٍس أداء
اللاملحن في اإلاجاٌ التربىي ،خُث جىصلذ دزاطت طيىث وكِس ى [ ]8أن
َىان كالكت دالت بحن اإلامازطاث الخأملُت للمللمحن وملدٌ الخدصُل
اإلادزس ي للؼالب ،هما بُيذ دزاطت زٍان [ ]9كً وحىد كالكت دالت
ئخصائُا بحن مخىطؼاث دزحت اإلامازطاث الخأملُت لدي مللمي
السٍاطُاث ودزحت فاكلُت الراث الخدزَظُت ،وهؼفذ دزاطت ػاَحن
[ ]10كً وحىد كالكت دالت ئخصائُت بحن اججاَاث أكظاء َُئت
الخدزَع هدى الخؼىز اإلانهي الراحي ودزحت ممازطاتهم الخأملُت ،ودزاطت
طُلىز [ ]11التي بُيذ أن اإلاظخىٍاث الللُا مً اإلامازطت الخأملُت لدي
اإلاللمحن مسجبؼت باإلاظخىٍاث الللُا مً حىدة اإلاللم ،ودزاطت طىمظىن
[ ]12التي بُيذ وحىد كالكت بحن اإلامازطاث الخأملُت وبحن الىمى اإلانهي.
هما بُيذ الدزاطاث كً وحىد جأزحر للبرامج الخدزٍبُت كلى جدظحن
مظخىي اإلامازطت الخأملُت ،ألامس الري اولىع كلى مسسحاث حللم
الؼلبت هما في دزاطت الِظىن [ ،]13ودزاطت وٍجزًلف [ ،]14وكلى
مدزواث الؼلبت اإلاللمحن للخدزَع الخأملي هما في دزاطت اوحىىز
وبادمىض [ .]15وكلى جؼىٍس اللدزاث الخأملُت وفهم اإلاىاكف التي
ًىاحهها الؼالب اإلاللم أزىاء الخدزَع هما في دزاطت ].[16
وحلخبر اإلامازطت الخأملُت مً الىفاءاث ألاطاطُت في مُدان كلم
الىفع ،خُث اَخمذ دزاطت فسٍد [ ]17بدزاطت أزس اطخسدام اإلامازطت
الخأملُت في ؤلازػاد ،وكلم الىفع اإلادزس ي ،وجلدًم اإلاؼىزة ،وجىصلذ
ئلى أن اإلامازطت الخأملُت حظهل كملُت ؤلازػاد ،خُث أن اإلامازطت
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خُث أن أفلاله جيىن هدُجت لىىكُت أفيازٍ ،وػسق جفىحرٍ ،وَرا
ًخؼلب مً الفسد أن ٌظخغل ػاكاجه اللللُت بخفظحر وجدلُل اإلاللىماث
وملالجاتها لإلحابت كً طإاٌ أو خل مؼيلت.
وكد أطفسث هخائج دزاطت  [32] Edwards & Hammerكً فاكلُت
اطخسدام طِىازٍى خل اإلاؼىالث بؼيل حلاووي جدكم الخأمل في
اإلامازطاث اإلاهىُت اإلاسخلفت ،هما أهدث الدزاطاث كلى أَمُت مهازاث
الخدلُل في جؼىٍس اللدزاث الخأملُت في اإلامازطاث اإلاهىُت []16,23,25
لرا جخددد مؼيلت َرٍ الدزاطت بخلص ي أزس بسهامج جدزٍبي في جىمُت
مهازاث الخفىحر الخدلُلي في جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت لدي
اإلاسػدة الؼالبُت.
وجخددد مؼيلت الدزاطت في ألاطئلت الخالُت:
أ .أسئلت الدراست
 -1ما فاكلُت البرهامج الخدزٍبي في جىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي في
جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت لدي اإلاسػدة الؼالبُت؟
َ -2ل جسخلف فاكلُت البرهامج الخدزٍبي في جىمُت مهازاث الخفىحر
الخدلُلي في جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت لدي اإلاسػدة الؼالبُت
جبلا إلاخغحر طىىاث الخبرة لدحها؟
َ -3ل جىحد فسوق ذاث دًللت ئخصائُت بحن دزحاث أفساد اللُىت في
مظخىٍاث اإلامازطت الخأملُت في اللُاطحن البلدي والخدبعي.
ب .أىداف الدراست
 -1ئكداد بسهامج جدزٍبي لخىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي وكُاض أزسٍ في
جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت لدي كُىت مً مسػداث الؼالباث
اإلاؼازواث في البرهامج.
 -2ملسفت فُما ئذا وان َىان ازخالف في جأزحر البرهامج الخدزٍبي لخىمُت
مهازاث الخفىحر الخدلُلي جبلا إلاخغحر طىىاث الخبرة.
 -3الخلسف كلى مدي اطخمسازٍت جدظً مظخىي اإلامازطت الخأملُت بلد
اهتهاء البرهامج الخدزٍبي.
ج .أىميت الدراست
 -1هدزة الدزاطاث اإلاخلللت باكداد البرامج الخدزٍبُت لخىمُت مهازاث
الخفىحر الخدلُلي لدي اإلاسػد الؼالبي أو كدم وحىدَا في خدود كلم
الباخثت
 -2فهم اإلاسػداث إلاهازاث الخفىحر الخدلُليً ،إدي لىمى الفاكلُت
الصخصُت لدحهً.
 -3كد حظهم َرٍ الدزاطت في جؼىٍس اإلامازطت الخأملُت لدي اإلاسػداث.
 -4كد حظهم َرٍ الدزاطت في الخؼىٍس اإلانهي للمسػداث ختي جخمىً مً
جلبُت الاخخُاحاث اإلاسخلفت للؼالباث.
 -5ؤلاهدباٍ ئلى أَمُت جىمُت كدزاث ومهازاث اإلاسػد الؼالبي مما ًىلىع
أزسٍ كلى شٍادة فسص الىجاح لللملُت الازػادًت دازل اإلاإطظت
الخللُمُت ،ومً زم جصداد زلت الؼالب في كدزاث ومهازاث مسػدحهم كلى
خل مؼىالتهم.
 -6جىمُت كدزة اإلاسػداث كلى الخلىٍم الراحي ألدائهً مً زالٌ
اإلامازطاث الخأملُت.
ً
ً -7لدم البدث الخالي ملُاطا للممازطت الخأملُت للمسػدة
الؼالبُت.

الفسد بصفت ػبه دائمت في خُاجه الُىمُت ،وهثحرا ما ًىاحه ألافساد
مىاكف جخظمً ازخُازاث وبدائل كدة جخؼلب منهم جلً اإلاىاكف
لخدلُلها ،وكلى الفسد أن ًسخاز أفظل وأوظب البدائل التي جدلم أهبر
كدز مً الفائدة وأكل حهد ممىً ] ،[26,27هما ٌؼحر بازطُلي ] [28أن
الخفىحر الخدلُلي ذو فائدة كىٍت للخلامل مم الخللُداث التي جىاحهىا في
مجاٌ اللمل ،أو مؼاول الخُاة ،خُث ًسي الفسد ألافياز الظمىُت غحر
اإلاللىت باطخسدام اللملُاث الاطخدًللُت والخدلُلُت.
وكىد جىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي ًمىً أداء كملُاث ملسفُت
مخخابلت ٌظخدث فيها جفىحر اإلاسػد ألن ًجصأ اإلاىكف أو الخالت ،بهدف
جىـُمها ،وجسجُبها وملالجاتها ،لرلً فان َرٍ اإلاهازاث ججلل اإلاسػد أهثر
ً
ً
ً
وكملا إلاا ًلىم به مً أكماٌ مما ًدظً مظخىي
واطدبصازا
وكُا
اإلامازطت الخأملُت لدًه.
وكلى السغم مً أن الخفىحر الخدلُلي بىصفه أخد اإلاهازاث اإلالسفُت
التي ًمىً اهدظابها بالخدزٍب ،وهثرة الدزاطاث التي اَخمذ بدىمُت
مهازاث الخفىحر ،ئًل أن الللُل مً البرامج اطدىدث كلى مهازاث الخفىحر
الخدلُلي وهي هادزة في خدود كلم الباخثت ،هما أن َرٍ البرامج واهذ
للؼلبت الجاملُحن مثل دزاطت الخُاغ [ ،]29ودزاطت كامس [ ]30هما
جبحن هدزة في الدزاطاث التي جىاولذ جىمُت َرٍ اإلاهازاث للمسػد الؼالبي
الري ًخلامل باألطاض مم مؼىالث الؼالب التي جلىم كلى َرا الىىق
ً
وبىاء كلى ذلً فان ألاَمُت الللمُت
مً مهازاث الخفىحر الخدلُلي،
للدزاطت جـهس في مداولت جىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي لدي اإلاسػد
ً
الؼالبي مما ٌظاكدٍ كلى جلدًم خلىًل كلمُت للمؼىالث التي جىاحهه
أزىاء كمله ،باإلطافت ئلى جىمُت اإلاهازاث الخدلُلُت التي حظاكد في
جدظحن اإلامازطت الخأملُت ،وبالخالي الازجلاء بالخؼىز اإلانهي لدًه مما ًإزس
ئًجابُا كلى الخؼىز الفلاٌ لللملُت الخللُمُت.
 .2مشكلت الدراست
َىان اللدًد مً الخددًاث التي جىاحه دزاطت اإلامازطت الخأملُت في
مجاٌ كلم الىفع ومنها صلىبت جخللم باإلافهىم ذاجه وجددًدٍ،
باإلطافت ئلى مددودًت ألادلت الخجسٍبُت لسبؽ اإلامازطت الخأملُت
بالخسصصاث اللائمت كلى ممازطت الؼب ،والخمسٍع ،واللمل
الاحخماعي ،واللالج اإلانهي ،واللاهىن والخللُم وؤلادازة ،هما ًىلصه
الؼسق الخجسٍبُت التي حصجم اإلاخدزبحن لالهسساغ في اإلامازطت الخأملُت ][6
 ،مم كدم وحىد اطتراجُجُاث جلُُم مىاطبت لىفاءة اإلامازطت الخأملُت،
واللىامل التي بدوزَا حلصش مً اإلامازطت الخأملُت [.[17,18
هما ًالخف أن البرامج الخدزٍبُت التي َدفذ ئلى جدظحن مظخىي
اإلامازطت الخأملُت ،وحهذ بؼيل مباػس لخدظحن الخأمل في ألاداء اإلانهي
وكلى جؼىٍس اللدزاث الخأملُت لدي اللاملحن في اإلاجاٌ
التربىي ] [13,14,15,16,31وواهذ مً زالٌ مالخـت ألاكسان ،وهخابت
اإلارهساث مً زالٌ اطخسدام الىصف الصخص ي للىخابت ،وهخابت
ً
الُىمُاث التي جلدم سجال لخبراث الخللم الهامت ،والدسجُل الصىحي
واإلاسئي للدزوض والؼسح ،وملف ؤلاهجاشاث ،واإلاىاكؼاث كبر ؤلاهترهذ،
واإلادادزت الخأملُت ،والخىاز الصخص ي والخىاز الخلاووي ،ولِع جدظحن
مظخىي مهازاث الخفىحر التي جخؼلبها اإلامازطت الخأملُت .خُث أن جدظحن
مظخىي اإلامازطت الخأملُت ًخؼلب مً الفسد أن ٌلدٌ ػسق جفىحرٍ،
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د .مصطلخاث الدراست
اإلامازطت الخأملُت Reflective Practices
كملُت جدلُلُت هاكدة حظخسدمها اإلاسػدة الؼالبُت للخفىحر فُما
جلىم به مً مهام كبل اللُام باجساذ كسازاث وفي أزىاء اللُام بها وبلدَا
بهدف جلىٍمها واجساذ كسازاث بالخغُحر أو ؤلابلاء كلى جلً ؤلاحساءاث ختي
جخمىً مً الىصىٌ ئلى ممازطت مظخلبلُت أفظل وأهثر جؼىزا.
وجددد ئحسائُا مً زالٌ الدزحت التي جدصل كليها اإلاسػدة في ملُاض
اإلامازطت الخأملُت اإلالد مً كبل الباخثت.
الخفىحر الخدلُلي Analytical Thinking
َى اللدزة كلى جدلُل اإلاىكف ئلى أحصاء مىفصلت وحمم مللىماث
وافُت كً ول حصء؛ بدُث ٌظهل الخلامل ملها ،والخفىحر فيها بؼيل
مظخلل ،للىصىٌ ئلى الخلىٌ اإلاىاطبت وفم ملاًحر مدددة.
مهازاث الخفىحر الخدلُلي Analytical Thinking Skills
ً
وحلسف ئحسائُا في البدث الخالي بأجها وؼاغ كللي جلىم به اإلاسػدة
الؼالبُت مً زالٌ كدد مً اإلاهازاث وهي :مهازة حمم اإلاللىماث
وجخظمً (مهازة اإلاالخـت ،ومهازة الىصف) ،ومهازة جىـُم اإلاللىماث
وجخظمً (مهازة اإلالازهت ،ومهازة جددًد ألاولىٍاث) ،ومهازة جدلُل
اإلاللىماث ،ومهازة مىاشهت اإلاللىماث وجخظمً (مهازة الظبب والىدُجت)،
ومهازة ئهخاج اإلاللىماث وجخظمً (مهازة الاطخيخاج ،ومهازة الخيبإ).
البرهامج الخدزٍبي:
َى مجمىكت مً الخبراث وألاوؼؼت الخللُمُت الخللمُت التي
صممتها الباخثت ،والتي اػخملذ كلى ( )11حلظت ،وجظمىذ ألاَداف
واإلادخىي وألاوؼؼت والىطائل واطتراجُجُاث الخدزَع والخلىٍم بهدف
جدزٍب اإلاسػدة الؼالبُت كلى مهازاث الخفىحر الخدلُلي.
اإلاسػدة الؼالبُت:
وٍلصد بها في َرٍ الدزاطت الفسد اإلايلف مً كبل ؤلادازة اللامت
للخىحُه وؤلازػاد بادازة التربُت والخللُم لللُام بدىفُر بسامج وزدماث
الخىحُه وؤلازػاد في مدازض الخللُم اللام الخابلت لىشازة التربُت
والخللُم باإلاملىت اللسبُت الظلىدًت .وحلد دزحت الدبلىم فى الخىحُه
وؤلازػاد الؼالبي بلد الدزحت الجاملُت ً
خدا أدوى لللمل في مجاٌ
الخىحُه وؤلازػاد.
ه .مددداث الدراست
ًخددد البدث الخالي كلى الخدود آلاجُت:
 -1خدود بؼسٍت :كُىت مً مسػداث ؤلازػاد والخىحُه الؼالبي بمدزاض
مدافـت اإلاجملت باإلاملىت اللسبُت الظلىدًت.
 -2خدود شمىُت :جؼبُم البرهامج الخدزٍبي في الفصل الدزاس ي ألاوٌ مً
اللام الدزاس ي 2017-2016م ،ٌ1438-1437 ،وجم جؼبُم اللُاض
الخدبعي في الفصل الثاوي مً اللام الدزاس ي 2017-2016م بلد مسوز
ػهسًٍ كلى اهتهاء البرهامج.
 .3إلاطار النظزي
أوًل :اإلامازطت الخأملُت :Reflective Practices
حلد اإلامازطت الخأملُت وطُلت لخلُُم ألافياز وألاكماٌ الخاصت بىا
لغسض الخللم الراحي وجىمُت اللدزاث .وٍمىً اطخسدامها مم اللدًد
مً اإلافاَُم ألازسي للخدزٍب والخللُم والخىمُت الصخصُت.
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وَىان اللدًد مً الخددًاث التي جىاحه دزاطت اإلامازطت الخأملُت
في مجاٌ كلم الىفع؛ ومنها صلىبت جخللم باإلافهىم ذاجه وجددًدٍ ،هـسا
ًلزجباػها باللدًد مً اإلافاَُم مثل الخفىحر الىلدي ،ومهازاث الخفىحر
الللُا ،والخدلُل والخلىٍم ،وما وزاء اإلالسفت ،مما ًدٌ كلى احظاق هؼاق
الخفىحر في اإلامازطت الخأملُت [.[17,18
فمً وحهت هـس شحؼجر ولِظخىن []33اإلامازطت الخأملُت هي جؼبُم
للخفىحر الخأملي للممازطت اإلاهىُت .وجخفم مله دزاطت حىطخىن [ ]34التي
جىصلذ ئلى وحىد كالكت بحن الخفىحر الخأملي ومظخىي اإلامازطت الخأملُت
لدي اإلاللمحن مً زالٌ كمل ملابالث شخصُت كلى ( )15مللم.
هما ًسي ػىن [ ]35أن اإلامازطت الخأملُت حلني اللدزة كلى الخفىحر في
اللمل والاهسساغ في الخللم اإلاظخمس.
وٍخفم ول مً زُل [ ]36وفلىزٍص [ ]2أن اإلامازطحن الخأملُحن مىسسغ
وهفي دوزة مظخمسة مً اإلاساكبت الراجُت والخلُُم الراحي مً أحل فهم
أفلالهم .والهدف لِع بالظسوزة إلالالجت مؼيلت ملُىت ولىً إلاساكبت
وصلل اإلامازطت بؼيل كام كلى أطاض مظخمس .وأطاف فلىزٍص في زٍان
[ ]9أن اإلامازطت الخأملُت جخظمً أزبم زؼىاث مخلاكبت وهي:
 -1حمم البُاهاث الىصفُت خىٌ ما ًجسي في الفصىٌ الدزاطُت.
 -2جدلُل البُاهاث التي جم حملها ،واإلاخلللت باإلاىاكف والافتراطاث،
واإلالخلداث ،وألاَداف ،واللالكت بُنهم.
 -3الخسؼُؽ في هُفُت وطم أوؼؼت أو بدائل ًمىً أن جيىن مسخلفت
كما طبلها ،والخفىحر هرلً في اإلالخلداث التي جلف وزاءَا ،بما ًىطم
هؼاق الخفىحر في ما وزاء البُاهاث التي جم حملها.
 -4جصمُم الخؼت التي جخظمً زؤي حدًدة ،بغسض جدظحن اإلامازطاث
الخدزَظُت ،بدُث ًخم زبؽ اإلالسفت باإلامازطت ،وبالخبراث اإلاىدظبت ،زم
اجساذ اللسازاث ،ومساكبت الخأزحراث ،بدُث جخىاصل َرٍ اللملُت بؼيل
مظخمس ودائسي.
وَلخلد بُيُذ-لُفي ،جحرهس ،بُتي ،طمُث ،بُترطىن وفازمس [ ]37أن
اإلامازطت الخأملُت هي مهازة ما وزاء اإلالسفت  Metacognitive Skillخُث
أجها جسهص كلى اإلاالخـاث والخفظحراث والخلُُماث ألفياز الفسد الخاصت،
واللىاػف واإلاؼاكس وألافلاٌ في ئػاز كمل اإلاهىت.
وٍسي زوشًٍ [ ]38أن اللدزة كلى الاهسساغ في اإلامازطت الخأملُت ًخظمً
مجمىكت مً الظماث الصخصُت وهي الاهفخاح والفظىٌ ،وشٍادة الىعي
خُاٌ ألافياز واإلاؼاكس ،والخفىحر الىلدي.
وكد اكترح  [6] Man, Gordon, & MacLeodمجمىكت مً
الظلىهُاث جدٌ كلى اإلامازطت الخأملُت في ألادب الىفس ي وهي :فدص
اإلالخلداث الصخصُت ،وفدص الخلفُت الثلافُت والظماث الخللُت،
وفدص ألافياز واإلاؼاكس وألاخاطِع الجظدًت ،والخفىحر بؼيل هلدي،
والخلُُم الراحي ،والخفىحر في ما َى مؼلىب ،وكسض الفُدًى أو
الاطخماق ئلى الدسجُالث الصىجُت للجلظاث.
ً
ً
ً
ووفلا إلاا طبم فاإلامازطت الخأملُت ًل جلدم  -فلؽ  -فهما حُدا كً
خصُلت ما ٌلسف الفسد ،بل جلدم ػسكا مخىىكت لخدظحن اإلاهام ،وحلصش
اطخفادة الفسد مً مساحلت أفلاله وزبراجه الظابلت وجدلُل أدائه،
وججسٍدَا إلاىاكف مؼابهت واإلالازهت بُنها كبل ملالجت اإلاىكف الساًَ،
مما ًمىىه مً اجساذ كسازاث مدزوطت بلد ذلً.
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ً
وبىاء كلى ما طبم؛ ًمىً حلسٍف اإلامازطت الخأملُت في البدث الخالي
بأجها كملُت جدلُلُت هاكدة حظخسدمها اإلاسػدة الؼالبُت للخفىحر فُما
جلىم به مً مهام كبل اللُام باجساذ كسازاث وفي أزىاء اللُام بها وبلدَا
بهدف جلىٍمها واجساذ كسازاث بالخغُحر أو ؤلابلاء كلى جلً ؤلاحساءاث ختى
جخمىً مً الىصىٌ ئلى ممازطت مظخلبلُت أفظل وأهثر ً
جؼىزا.
فىائد اإلامازطت الخأملُت:
ٌؼحر أغىزٍداض وزَع [ ]21أن الخأمل َى أخد اإلاهازاث الرَىُت
التي حظاكد الفسد كلى ؤلادازة الجُدة لللملُاث اللللُت والخبراث
الظابلت ،هما أجها جفخذ باب الخىاز مم آلازسًٍ ،هما أطاف جدًفِع
[ ]39فىائد للممازطت الخأملُت وهي هما ًلي :شٍادة الخللم مً الخجسبت،
وحلصٍص الخللم اللمُم ،وجددًد هلاغ اللىة واإلاجاًلث الصخصُت
واإلاهىُت ،وجددًد الاخخُاحاث الخللُمُت ،واهدظاب اإلالسفت واإلاهازاث
الجدًدة ،وحصجُم الدافلُت الراجُت والخللم الراحي.
هما حلد اإلامازطت الخأملُت مفخاح الخىمُت اإلاهىُت اإلاظخدامت
والخؼىز اإلانهي اإلاظخمس ].[8,9,10,11,12,13,14,15
هماذج اإلامازطت الخأملُت
أهخج الباخثىن هماذج مسخلفت في اإلامازطت الخأملُت إلاظاكدة ألافساد
في مسخلف اإلاهً لخدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت لدحهم.
كدم ػىن [ ]35مفهىم اإلامازطت الخأملُت باكخبازَا كملُت هلدًت
لخجىٍد مهىت الفسد في مجاٌ مددد ،في البداًت كدم زالر مساخل
ً
اهدماحا بحن الخفىحر واللمل ،وهي الخأمل مً أحل
للـخأمل حؼيل
ً
اللمل ،زم الخأمل أزىاء اللمل ،واهتهاء بالخأمل في اللمل .زم كسض
همؼحن مً الخأمل في كام  :1987ألاوٌ َى الخأمل أزىاء اللمل وَرا
ً
واكلُا ،والثاوي َى الخأمل في اللمل وَرا الىمؽ ًخؼلب
ًخؼلب جفىحرا
اطخلادة الفسد لألخدار اإلااطُت والخأمل فيها بلمم والتي أػلم كليها
الخللم مً الخبرة أو اللمل ،ووفلا لهرًً الىمؼحن فلد زهصث اإلامازطت
الخأملُت كلى كملُاث الخسؼُؽ ،والخىفُر والخلُُم زم ئهخاج ملان
حدًدة مً الخبرة ].[4,35
ً
ً
واكترح حبِع [ ]40همىذحا دائسٍا ٌصجم كلى الخأمل ،وٍخيىن مً
الخؼىاث السئِظُت الخالُت )1( :وصف اإلاىكف أو الخدر )2( .جدلُل
اإلاؼاكس وألافياز (الىعي الراحي) )3( .جدلُل الخدر ئلى ميىهاجه)4( .
الاطخيخاج )5( .صىم زؼت اللمل [.[5
ً
ً
هما كدم زولف وفسَؼىٍتر وحاطبر [ ]41همىذحا بظُؼا ًىفس
كملُت مسهت للغاًت ًلطخسدام اإلامازطت الخأملُت ،وٍخظمً ماذا كً …؟
(وصف اإلاؼيلت (صلىباتها – أطباب خدوثها) ،دوزٍ لللُام بدلها،
ؤلاحساء الري طىف ًخم اجساذٍ ،اطخجابت آلازسًٍ إلحساء خلها) ،وماذا
ئذن …؟ (مىدظباث خل اإلاؼيلت ،جلُُم ئحساءاث خل اإلاؼيلت) ،وماذا
آلان…؟ (الخؼىاث الخالُت إلاا بلد خل اإلاؼيلت ،ؤلاطهاماث لخؼىٍس ألاداء
اإلاظخلبلي ،اللمل كلى مىم جىساز مثل َرٍ اإلاؼىالث في اإلاظخلبل).
اكترح طىمحرفُل وهُلُىج [ ]42زماوي ػسق ًلطخسدام اإلامازطت الخأملُت
حظمذ لألفساد مً جؼىٍس مهازاتهم وملازفهم باطخمساز ،هما ًلي:
 -1الخغرًت الساحلت  seek feedbackئكؼاء حغرًت زاحلت كً أفلالً.
 -2اطأٌ هفظً "ما الري حللمخه الُىم؟ "
 -3خدد حىاهب اللىة في شخصِخً.

 -4جلُُم ألاداء بمىطىكُت.
 -5ماذا ًىـس ئلًُ آلازسون؟
 -6حسجُل ألافياز واإلاؼاكس والخؼؽ اإلاظخلبلُت.
 -7الخسؼُؽ للمظخلبل.
 -8ئوؼاء مظخلبلً مً زالٌ الجمم بحن صفاث الىاكم واإلااض ي
واإلاأمىٌ.
ً
هما اكترخذ لىزوع وأػمىز [ ]43همىذحا للممازطت الخأملُت
ًخيىن مً ألابلاد آلاجُت:
 -1الخرهس ) Remember (Rمساحلت الخبراث الظابلت.
 -2الخبرة ) Experience (Eاهخلاء ما َى مهم مً الخبراث الظابلت
اإلاسجبؼت باإلاىكف أو اإلاؼيلت.
 -3الترهحز ) Focus (Fجددًد ألادواز واإلاظإولُاث اإلاؼلىبت لخل اإلاؼيلت
(مً ،ماذا ،أًً.)…..،
 -4الخللم ) Learn (Lملسفت أطباب اإلاؼيلت ووحهاث الىـس اإلاسخلفت
لخلها ،واإلاؼاكس ذاجُت أو زازحُت الخأزحر.
 -5الخلىٍم ) Evaluate (Eجلُُم ملسفت أطباب اإلاؼيلت وهلاغ اللىة
والظلف وهخائجها ،واإلاؼاكس ذاجُت أو زازحُت الخأزحر.
 -6الخبصس ) Consider (Cجلُُم زُازاث خل اإلاؼيلت واخخُاحاتها،
واخخماًلث الخغُحر والخؼىٍس والخلدًل في ئحساءاث خلها.
 -7الخجسٍب ) Trial (Tدمج ألافياز الجدًدة واجساذ ؤلاحساءاث وكمل
الخغُحراث ومداولت ججسٍبها.
مً كسض الىماذج الظابلت ًدبحن هُف جم وطم ئػاز مفاَُمي
إلافهىم اإلامازطت الخأملُت ،وهُف جم جددًد أبلادَا إلاظاكدة ألافساد
إلامازطت الخأمل بؼيل فلاٌ في اإلاهً اإلاسخلفت ،هما اجضح أن همىذج
ػىن وهمىذج زولف زهصا كلى جىكُذ الخأمل ،وهمىذج حبِع []40
وهمىذج لىزوع وأػمىز [ ]43زهصا كلى الظُاق بأهمله مً وصف
اإلاؼيلت وجفظحرَا وجىصُف اإلاؼاكس والخىاز الدؼازوي مً زالٌ
كملُاث الخسؼُؽ ،والخىفُر والخلُُم زم ئهخاج ملان حدًدة مً
الخجسبت ،والخغحراث اإلاظخلبلُت .وجىحد زالر كملُاث أطاطُت في
اإلامازطت الخأملُت خددَا حاي وحىوظىن [ ]44وهي هما ًلي:
أوًل :الخأمل الىصفي :خُث ًلىم الفسد بخددًد اإلاؼيلت مً زالٌ
وصف اإلاىطىق الري ًخأمله والخفىحر فُه باإلحابت كلى َرٍ ألاطئلت
(ماذا ًددر؟ ما الري أػلس به؟ ،هُف أكسف ،إلااذا ًل أفهم؟ ئلى أي
مدي جخدلم أَدافي).
ً
زاهُا :الخأمل اإلالازن :خُث ًلىم الفسد بملازهت كدد مً الخفظحراث
للمىطىق مً مىـىزاث مسخلفت (وحهاث هـس آلازسًٍ مثل اإلاللم ،أو
ولي ألامس ،أو اإلاسػد الؼالبي ،أو مدًس اإلادزطت أو الؼالب ،أو هخائج
البدىر في َرا اإلاجاٌ) ،وألاطئلت السئِظُت فيها (ما هي وحهاث الىـس
البدًلت إلاا ًددر؟ هُف ًفظس آلازسون ما ًددر؟ ما هي الؼسق
البدًلت إلهجاش الهدف؟ وفائدة اإلالازهت أجها جفخذ اإلاجاٌ ًلخخماًلث
مخلددة مً مصادز ػتى ،فُىـس للمىطىق مً وحهت هـس أزسي ،وَرٍ
اللملُت جخؼلب هىق مً الاهفخاح كلى الخغُحر والبصحرة وفهم وحهاث
الىـس ألازسي.
ً
زالثـا :الخ ـأم ـل الخلىٍم ـي :خُ ـث ٌظل ـى اإلاخأمل لىطم مىـىز مخجدد في
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طىء وحهاث الىـس البدًلت وآلازاز اإلاترجبت كلى ذلً ،وٍيىن الظإاٌ
ألاطاس ي في َرٍ اإلاسخلت ما َى الظبُل ألافظل ألداء َرا اللمل.
ًخضح مً زالٌ ما طبم أن اإلامازطت الخأملُت ججمم مساخل
مخلددة جبدأ بدافم ؤلاخظاض بالؼً زم اإلاالخـت زم الخدلُل والخفظحر
والخلىٍم ،وجخم بؼيل فسدي (جأمل ذاحي في اإلامازطت) وبؼيل حلاووي
حؼازوي (وحهاث الىـس ألازسي) مم ألازر بالىىاحي الاحخماكُت
وألازالكُت مىطم الـاَسة ،والتي تهدف ئلى ئًجاد ػسق للخغُحر
والخدظحن .ومً زالٌ ألابلاد الثالزت للممازطت الخأملُت التي خددَا
حاي وحىوظىن [ ]44والتي جم الاكخماد كليها في ئكداد ملُاض اإلامازطت
ً
جددًدا.
الخأملُت في البدث الخالي ًيىن مفهىم اإلامازطت الخأملُت أهثر
زاهُا :الخفىحر الخدلُلي:
ئن الخفىحر الخدلُلي له دوز َام في خُاة الفسد بصفت زاصت،
وخُاة اإلاجخمم بصفت كامت ،وهـسا ألَمُت َرا الدوز ومياهه الهام فلد
اطخدىذ كلى اَخمام اللدًد مً الللماء والباخثحن في جسصصاث
مسخلفت مثل الاكخصاد ،والظُاطت ،وؤلادازة ،وكلم الىفع.
وَلسف زٍدؼازد [ ]45الخفىحر الخدلُلي بأهه اللدزة كلى جدلُل
اإلاللىماث ،واطخيباغ الاطخيخاحاث مً اإلاللىماث اإلاخاخت مً زالٌ
اللالكاث بحن اإلاللىماث للىصىٌ ئلى هخائج مىؼلُت لخل اإلاؼىالث.
وَلسفه أبى كلُل [ ]46بأهه اللدزة اللللُت التي جمىً الؼالب مً
جفدص اإلاؼيلت وأفيازَا وأحصائها وجلظُمها ئلى ميىهاث أصغس فسكُت
مما ًإدي ئلى فهم أحصاء اإلاؼيلت بؼيل أهبر ،وبرلً ًخمىً مً ئحساء
كملُاث أزسي كلى َرٍ ألاحصاء.
وَلسف اللخىم ،والجساح ،وبؼازة [ ]47الخفىحر الخدلُلي بأهه اللدزة
كلى جدلُل اإلاثحراث البُئُت ئلى أحصاء مىفصلت ٌظهل الخلامل ملها،
والخفىحر فيها بؼيل مظخلل.
وَلسفه كؼامي [ ]26بأهه جفىحر مىـم ومخخابم ،ومدظلظل بسؼىاث
زابخت في جؼىزَا وَظحر كبر مساخل مدددة بملاًحر ملُىت.
وَلسف َازَظىن وبسامظىن [ ]48الخفىحر الخدلُلي بأهه كدزة
اإلاخللم كلى مىاحهت اإلاؼىالث بدرز وبؼسٍلت مىهجُت والاَخمام
بالخفاصُل والخسؼُؽ بدسص كبل اجساذ اللساز ،باإلطافت ئلى حمم
أهبر كدز ممىً مً اإلاللىماث ختى ًخمىً مً الىصىٌ ئلى اطخيخاحاث
كلالهُت مً زالٌ الخلائم التي ٌلسفها.
مما طبم ٌلسف الخفىحر الخدلُلي في البدث الخالي بأجها للدزة كلى
جدلُل اإلاىكف ئلى أحصاء مىفصلت وحمم مللىماث وافُت كً ول حصء؛
بدُث ٌظهل الخلامل ملها ،والخفىحر فيها بؼيل مظخلل ،للىصىٌ ئلى
الخلىٌ اإلاىاطبت وفم ملاًحر مدددة.
وٍىضح كامس [ ]30أَمُت الخفىحر الخدلُلي في أهه ٌظاكد الفسد كلى:
 -1كصٌ اإلاؼيلت ألاطاطُت كً باقي اإلاؼىالث.
 -2ئدزان اللالكاث الدكُلت التي جسبؽ كىاصس اإلاؼيلت.
 -3اطخسدام أهبر كدد مً الخىاض في ئدزان وفهم اإلاؼيلت.
 -4جددًد اإلاؼيلت في ئػاز الظُاق اإلادُؽ بها.
وٍظُف ػابخاث ،وكباض ،واطماكُل [ ]49بأن الخفىحر الخدلُلي
ٌظاكد الفسد مً الىـس ئلى اإلاؼىالث التي جىاحهه هـسة جدلُلُت
فاخصت إلدزان اللالكت بحن ألافياز واإلالازهت بُنها والخيبإ مً زالٌ
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ملسفت الخفاصُل الدكُلت للمؼىالث وجددًد وافت أبلادَا ،والىصىٌ
ئلى خلىٌ لها .وَرا ما أهدجه دزاطت اهخىوي [ ]50التي جىصلذ هخائجها
ئلى أن اطخسدام ألاطئلت التي جثحر الخفىحر الخدلُلي مثل (وضح
جفظحراث ،وإلااذا جفىس بهرٍ الؼسٍلت ،ما َى الجصء الري أخدر
اإلاؼيلت ،ما اإلادً اإلاىاطب للمىكف ،ما َى طبب جلً اإلاىاكف اإلاخصلت
باإلاؼيلت) مً كبل أولُاء ألامىز واإلاللمحن حظاَم في شٍادة وعي الؼالب
باإلاىكف وشٍادة ئدزاههم له بأبلادٍ اإلاسخلفت.
هما بُيذ الدزاطاث أزس البرامج الخدزٍبُت في الخفىحر الخدلُلي كلى
كملُاث الىعي باإلالسفت كامس []30؛ خظً [ ،]51وكلى خل اإلاؼىالث
الخُاجُت الخُاغ [.[29
مهازاث الخفىحر الخدلُلي:
الخفىحر الخدلُلي هغحرٍ مً أهماغ الخفىحر ًىصف بأهه أخد اإلاهازاث
اإلالسفُت التي ًمىً اهدظابها بالخللم واإلامازطت ،وحؼحر اإلاهازة ئلى ملدزة
ألافساد كلى جىؿُف كدزاتهم في مىاكف ملُىت.
وكسفذ مهازاث الخفىحر الخدلُلي بأجها اللدزة كلى جددًد الفىسة أو
اإلاؼيلت ،وجدلُلها ئلى ميىهاتها ،وجىـُم اإلاللىماث الالشمت لصىم اللساز،
وبىاء ملُازا للخلىٍم ووطم الاطخيخاحاث اإلاالئمت [.[30
هما أجها حلسف بأجها الؼسق اإلاسخلفت التي ًمىً كً ػسٍلها جلظُم
الش يء ئلى أحصاء ،وبلد ذلً اطخسدام َرٍ ألاحصاء إلدزان الش يء
ألاصلي أو أػُاء أزسي.
وكد اكترح الخُاغ [ ]29كؼس مهازاث زئِظُت لخيىن مهازاث الخفىحر
الخدلُلي وهي هما ًلي :فهم اإلاؼيلت ،جدلُل اإلاىكف اإلاؼيل ،جددًد
الهدف أو ألاَداف ،الخفىحر بمخؼلباث اإلاىكف اإلاؼيل ،ملازهت كىاصس
اإلاىكف اإلاؼيل ،جىلُد البدائل ،جسجِب البدائل واإلافاطلت بُنها ،جلُُم
البدًل ألافظل ،جفظحر وجىطُذ خل اإلاىكف اإلاؼيل ،الخىفُر وئصداز
الخىم.
وٍخفم هثحر مً الباخثحن ] [26,52,53,54أن أھم مهازاث الخفىحر
الخدلُلي التي ًيبغي حللُمها للؼلبت هي هما ًلي:
 - 1جددًد الظماث أو الصفاث :أي اللدزة كلى جددًد الظماث اللامت
للدة أػُاء.
 - 2جددًد الخىاص :أي اللدزة كلى جددًد الاطم أو اإلاالمذ الؼائلت أو
الصفاث اإلامحزة لش يء أو فسد مددد.
 - 3ئحساء اإلاالخـت :أي اللدزة كلى ازخُاز الخىاص وألادواث
وؤلاحساءاث اإلاالئمت التي جسػد وحظاكد في كملُت حمم اإلاللىماث.
 - 4الخفسٍم بحن اإلادؼابه واإلاسخلف :أي اللدزة كلى جددًد أوحه الدؼابه
وأوحه الازخالف بحن بلع اإلاىطىكاث أو ألافياز أو ألاخدار ،أو
جددًد ألاػُاء اإلادؼابهت وألاػُاء اإلاسخلفت طمً مجاٌ مددد.
 - 5اإلالازهت واإلالابلت :أي اللدزة كلى اإلالازهت بحن ػِئحن أو فسدًً أو
فىسجحن أو أهثر مً كدة شواًا.
 - 6الخجمُم  /الخبىٍب :أي اللدزة كلى جصيُف ألاػُاء أو اللىاصس
اإلادؼابهت في مجمىكت ً
بىاء كلى طماث أو زصائص أطاطُت جم بىاؤَا
ً
مظبلا.
 – 7الخصيُـف :أي اللدزة كلى جصيُف اإلاللىماث وجىـُمها ووطلها في
مجمىكاث.
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ً
 - 8بىاء اإلالُاز :أي اللدزة كلى جددًد وجلدًس اإلالاًحر ألاهثر فائدة التي
ًمىً اطخسدامها في جلُُم كىاصس أو بىىد ألَمُتها.
 -9الترجِب ووطم ألاولىٍاث وكمل اإلادظلظالث :أي اللدزة كلى وطم
البىىد أو ألاخدار في حظلظل َسمي ً
بىاء كلى كُم هىكُت ،أو جسجِب
أخدار ملُىت ً
شمىُا.
 - 10زؤٍت اللالكاث :أي اللدزة كلى اإلالازهت بحن ألافياز وألاخدار
لخددًد الىـام بحن ازيخحن أو أهثر مً اللملُاث.
 - 11ئًجاد ألاهماغ :أي اللدزة كلى الخلسف كلى الفسوق الخاصت بحن
َ
ازيخحن أو أهثر مً الخصائص في كالكت جإدي ئلى و َظم مىسز.
 - 12الخسمحن  /الخيبإ  /الخىكم :أي اللدزة كلى اطخسدام اإلالسفت
الىمؼُت ،واإلالازهت ،والخباًً ،واللالكاث اإلادددة في جددًد أو جىكم
أخدار مؼابهت في اإلاظخلبل.
 - 13جددًد الظبب والىدُجت :أي اللدزة كلى جددًد ألاطباب أو الىخائج
ً
الىبري وألاهثر كىة ،ألفلاٌ وأخدار طابلت.
 - 14ئحساء اللُاض :أي اللدزة كلى جددًد اللالكاث بحن بىىد مألىفت أو
أخدار مألىفت ،وبىىد وأخدار مؼابهت في مىاكف حدًدة؛ بغسض خل
مؼيلت أو ئهخاج ئبداعي.
هما ًسي طترهبرج [ ]55,56أن مهازاث الخفىحر الخدلُلي الىاجح هي
الخدلُل واإلالازهت بالدؼابه أو الازخالف ،والىلد ،والخلُُم ،والخىم،
ً
واللُاض .هما وٍسي أهه غالبا ما ٌظخسدم مصؼلح الخفىحر الىلدي
ً
والخفىحر الخدلُلي بالخبادٌ ،وغالبا ما ٌظخسدم الخفىحر الىاكد كىدما
ًيىن الخفىحر الخدلُلي َى اإلالصىد ،بِىما الخفىحر الىاكد ًخؼلب الخفىحر
الخدلُلي والخفىحر ؤلابداعي ملا [.[57
وٍسحم الخلؽ بحن الخفىحر الخدلُلي والخفىحر الىاكد في اكخماد الخفىحر
الىاكد كلى الخدلُلي وَى ما جبرشٍ بلع الخلسٍفاث اإلالدمت للخفىحر
الىاكد ،والتي حؼحر ئلى أهه ًخظمً ئزظاق اإلاللىماث للخدلُل والفسش
والخمدُص إلالسفت مدي مالئمتها إلاا ًمخلىه الفسد مً مللىماث أزسي
جإهد صدكها وزباتها بغسض الخمُحز بحن ألافياز الظلُمت وجلً الخاػئت
أبى كىاد ،أبى حادو ،الظلؼي [ ]58وحظاكد الفسد كلى الىـس ئلى اإلاؼيلت
مً شاوٍا مسخلفت ،وٍمازض الخفىحر الخدلُلي بؼيل غحر مباػس في أهثر
مً مسخلت مً مساخل الخفىحر الللمي ،فخبدأ مساخل الخفىحر الللمي
بصُاغت اإلاؼيلت ،زم وطم الفسوض ،زم حمم البُاهاث ،زم جدلُل
البُاهاث ،زم جفظحر َرٍ البُاهاث ،وَىا هجد أهه زالٌ مسخلت حمم
البُاهاث ًخم جدلُل البُاهاث هُفُا لخصيُفها وجددًد أبلادَا ،زم ًخم
جدلُل البُاهاث ًلطخلساء دًلًلتها [.[30
مً اللسض الظابم ًمىً جددًد مهازاث الخفىحر الخدلُلي في
الدزاطت الخالُت والتي تهدف ئلى مظاكدة اإلاسػدة الؼالبُت في جدظحن
مظخىي اإلامازطت الخأملُت في اإلاهازاث الخالُت :مهازة حمم اإلاللىماث
وجخظمً (مهازة اإلاالخـت ،ومهازة الىصف)،ومهازة جىـُم اإلاللىماث
وجخظمً(مهازة اإلالازهت ،ومهازة جددًد ألاولىٍاث) ،ومهازة جدلُل
اإلاللىماث ،ومهازة مىاشهت اإلاللىماث وجخظمً (مهازة الظبب والىدُجت)،
ومهازة ئهخاج اإلاللىماث وجخظمً (مهازة الاطخيخاج ،ومهازة الخيبإ).
فزوض الدراست
 .1جىح ـد ف ـسوق ذاث دًلل ـت ئخص ـائُـ ـت بُ ـً دزح ـاث أف ـ ـساد ال ـلُ ـى ـت كلـ ـى

ملُاض اإلامازطت الخأملُت في اللُاطحن اللبلي والبلدي.
ً .2ل جىحد فسوق ذاث دًللت ئخصائُت في مظخىي اإلامازطت الخأملُت بحن
اإلاسػداث في الخؼبُم البلدي حلصي ئلى مخغحر طىىاث الخبرة لدحهً.
ً .3ل جىحد فسوق ذاث دًللت ئخصائُت بحن مخىطؼي زجب دزحاث أفساد
اللُىت في مظخىٍاث جدظحن اإلامازطت الخأملُت في اللُاطحن البلدي
والخدبعي.
 .4الطزيدقت وإلاجزاءاث
أ .منهج الدراست
اطخسدم في البدث الخالي جصمُم اإلاجمىكت الىاخدة ذاث اللُاض
اللبلي والبلدي  one group pretest- posttest designوٍمثل البرهامج
الري جم ئكدادٍ لخىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي اإلاخغحر اإلاظخلل ،وكد
جم جؼبُم البرهامج في الفصل الدزاس ي ألاوٌ  2017-2016كلى كُىت مً
مسػداث الؼالباث .وجمثل اإلامازطت الخأملُت اإلاخغحر الخابم في الدزاطت
الخالُت .وجم ئحساء الخؼبُم اللبلي كبل بداًت جؼبُم البرهامج ،أما
الخؼبُم البلدي فلد جم بلد اهتهاء البرهامج.
ب .عينت الدراست
جيىهذ كُىت الدزاطت مً ( )19مسػدة ػالبُت مً ميظىبي
اإلادزاض الخيىمُت الخابلت بمدافـت اإلاجملت باإلاملىت اللسبُت
الظلىدًت ،مخىطؽ أكمازَم  35.6وباهدساف ملُازي .4.43
ج .أدواث الدراست
جم اطخسدام ألادواث الخالُت في البدث الخالي:
 -1ملُاض اإلامازطت الخأملُت للمسػدة الؼالبُت :ئكداد الباخثت.
 -2بسهامج جدزٍبي اللائم كلى مهازاث الخفىحر الخدلُلي :ئكداد الباخثت.
وفُما ًلي وصف ألدواث البدث بش يء مً الخفصُل:
أوًل :ملُاض اإلامازطت الخأملُت للمسػدة الؼالبُت( :مً ئكداد الباخثت)
مً زالٌ اػالق الباخثت كلى ألادبُاث والدزاطاث الظابلت
وملُاض  [43] Lawernce& Ashmore,وملُاض  [17] Friedفي مجاٌ
اإلامازطت الخأملُت جم بىاء ملُاض اإلامازطت الخأملُت للمسػدة الؼالبُت
وٍخيىن مً  34مفسدة ،وٍخيىن اإلالُاض مً زالٌ زالزت أبلاد هي:
الخأمل الىصفي :وَؼحر ئلى وصف ما ًلىم به الفسد أزىاء كمله ،وما
ٌؼلس به ججاَه.
الخأمل اإلالازن :وَؼحر ئلى جأمل اللمل ومداولت جبرًسٍ و كسفت أطبابه،
وملازهت الخفظحراث بىحهاث الىـس اإلاخلددة ،وجدلُل وجىطُذ
الافتراطاث التي جلىم كليها اخخماًلث خلىٌ اإلاؼىالث.
الخأمل الخلىٍمي :وَؼحر ئلى وطم مىـىز مخجدد في طىء وحهاث الىـس
اإلاسخلفت ودمجها للىصىٌ ئلى فهم أكمم وحدًد إلهجاش الهدف.
 صدق ملُاض اإلامازطت الخأملُتوللخدلم مً صدق اإلادخىي للملُاض وهرلً صدكه الـاَسي جم
كسطه كلى مجمىكت مً ألاطاجرة بللم الىفع التربىي إلالسفت زأحهم
خىٌ مدي صالخُت الفلساث مً خُث طالمت الصُاغت ومدي ازجباغ
الفلساث باإلايىن الري جيخمي له ،وجم حلدًل اإلالُاض وفلا إلاا أوص ى به
اإلادىمىن ،هما جم أًظا الخدلم مً الصدق الخالشمي اإلاسجبؽ باإلادً
للملُاض كً ػسٍم خظاب ملامل ازجباغ بحرطىن بحن دزحاث كُىت
كىامها ( )24مً ػالباث دبلىم ؤلازػاد والخىحُه الؼالبي أزىاء الخدزٍب
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اإلاُداوي ودزحاتهً كلى ملُاض الخفىحر الخأملي (Eysenck & Weilson
) Reflective ness Scaleحلسٍب بسواث [ ]59وبلغ ملامل الازجباغ ()0.79
وهي كُمت دالت كىد مظخىي 0.01مما ٌؼحر ئلى أن اإلالُاض ًخمخم بدزحت
كالُت مً الصدق.
 الاحظاق الدازلي إلالُاض اإلامازطت الخأملُتج ـم خظ ـاب الاحظ ـاق ال ـدازل ـي للملُ ـاض ،وذل ـً باًجاد ملامل
املفزدة
1
2
3
5
8
9
16
24
32
34

8
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الازجباغ بحن دزحت ول كبازة والدزحت اليلُت للبلد الفسعي الري جيخمي
ئلُه بلد خرف دزحت اللبازة مً الدزحت اليلُت للبلد الفسعي ،باكخباز
أن بلُت كبازاث اإلالُاض الفسعي مدً لللبازة ،وذلً كلى كُىت كىامها
( )24مً ػالباث دبلىم ؤلازػاد والخىحُه الؼالبي أزىاء الخدزٍب
اإلاُداوي ،وٍىضح الجدوٌ الخالي ملامالث الازجباغ بحن دزحت ول كبازة
والدزحت اليلُت للملُاض الفسعي الري جيخمي ئلُه اللبازة.

جدول  .1معامالث الارجباط بين درجت كل مفزدة والدرجت الكليت للبعد الذي جنتمي إليه املفزدة
بعد التأمل املدقارن
املفزدة
املفزدة
بعد التأمل الىصفي
4
**0.61
7
**0.74
6
**0.60
10
**0.79
11
**0.88
12
**0.64
13
**0.85
17
**0.80
14
**0.84
21
**0.73
15
**0.81
23
**0.75
18
**0.71
25
**0.67
19
**0.78
27
**0.66
20
**0.61
29
**0.73
22
**0.42
30
**0.55
26
**0.52
31
28
33

ًخضح مً حدوٌ ( )9أن حمُم ملامالث الازجباغ دالت كىد مظخىي

بعد التأمل التدقىيمي
**0.73
**0.56
**0.82
**0.94
**0.93
**0.82
**0.66
**0.71
**0.88
**0.49
**0.84
**0.85
**0.75

 0.01وَرا ًإهد الاحظاق الدازلي للملُاض.

جدول  .2معامالث الارجباط بين درجت كل بعد والدرجت الكليت ملدقياس املمارست التأمليت
الدرجت الكليت
**0.82
**0.87
**0.85

البعد
الخأمل الىصفي
الخأمل اإلالازن
الخأمل الخلىٍمي

جدزٍب اإلاسػداث كلى أوؼؼت كائمت كلى مهازاث الخفىحر الخدلُلي
لخدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت لدحهم.
بىاء البرهامج:
جم جصمُم وبىاء ؤلاػاز الىـسي لبرهامج مهازاث الخفىحر الخدلُلي في
طىء ألادبُاث وألاػس الىـسٍت التي جىاولذ الخفىحر بؼيل كام والخفىحر
الخدلُلي بؼيل زاص.
وصف البرهامج:
ًخيىن البرهامج الخدزٍبي مً ( )6وخداث مىشكت كلي ( )11حلظت،
والجدوٌ الخالي ًىضح كىىان الىخداث وكدد الجلظاث ،وألاَداف.

 زباث ملُاض اإلامازطت الخأملُتجم خظاب ملامل الثباث كلى كُىت خظاب الخصائص
الظُيىمترًت للملُاض وجخيىن مً ( 24ػالبت)مً ػالباث دبلىم ؤلازػاد
والخىحُه الؼالبي أزىاء الخدزٍب اإلاُداوي ،وذلً باطخسدام ملادلت
هسوهبار الفا ،وبلغذ كُمت ملامل الثباث ( )0.73باليظبت لبلد الخأمل
الىصفي ،و( )0.78لبلد الخأمل اإلالازن ،و( )0.71للخأمل الخلىٍمي،
و( )0.79للدزحت اليلُت كلى اإلالُاض ،وهي كُم ملبىلت ئخصائُا.
زاهُا :البرهامج الخدزٍبي اللائم كلى مهازاث الخفىحر الخدلُلي:
الهدف اللام للبرهامج:

جدول  .3وخداث البرهامج التدريبي لتنميت مهاراث التفكير التدليلي

الىخدة ألاولى
الجاهب اإلالسفي إلافهىم الخفىحر
الخدلُلي ومهازاجه
الىخدة الثاهُت
مهازاث حمم اإلاللىماث

وخداث البرهامج
الجلظت
جمهُد وحلازف
ألاولى
مفهىم الخفىحر الخدلُلي ومهازاجه
الجلظت
ألاولى

أىداف البرهامج
حلسٍف اإلاسػداث بالبرهامج وأَدافه ،ووزغ اللمل اإلاخظمىت فُه مم
جددًد اإلاسسحاث اإلاخىكلت مىه.
ٌ
جصوٍد اإلاسػداث بسلفُت هـسٍت خى الخفىحر الخدلُلي ومهازاجه.
-

مهازة اإلاالخـت
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الخلسف كلى مفهىم اإلاالخـت
الخلسف كلى زؼىاث مهازة اإلاالخـت
الخلسف كلى أَمُت مهازة اإلاالخـت للمسػدة

-

الىخدة الثالثت
مهازاث جىـُم اإلاللىماث

الىخدة السابلت
مهازاث جدلُل اإلاللىماث

الىخدة الخامظت
مهازاث مىاشهت اإلاللىماث
الىخدة الظادطت
مهازاث ئهخاج اإلاللىماث

الجلظت
الثاهُت
الجلظت
ألاولى

-

مهازة الىصف
مهازة اإلالازهت

-

الخلسف كلى مهازة اإلالازهت.

-

جددًد أوحه الدؼابه والازخالف بحن ألاػُاء أو ألافياز أو
ألاخدار.

-

جددًد اللالكاث بحن ألاػُاء أو ألاخدار أو ألافياز.

 جسجِب اإلاللىماث اإلاخىفسة خظب أفظلُتها لللظُت اإلاؼسوخت أوخظب أَمُتها.
 جدلُل البُاهاث أو اإلاللىماث اإلاسهبت بؼسٍلت أدواث الاطخفهام اإلاالئمت. أن جددد اإلاسػدة الؼالبُت اإلاللىماث ألاهثر ازجباػا باإلاىكف أواإلاؼيلت.

الجلظت
الثاهُت

مهازة جددًد ألاولىٍاث

الجلظت
ألاولى

مهازة الخدلُل بؼسٍلت أدواث
الاطخفهام

الجلظت
الثاهُت

مهازة الخدلُل بأطلىب جدلُل
اإلايىهاث

الجلظت
الثالثت

مهازة الخدلُل باطخسدام الظلبُاث
وؤلاًجابُاث في اإلاىكف

الجلظت
ألاولى

مهازة جددًد ألاطباب والىدُجت

الجلظت
ألاولى

مهازة الاطخيخاج

الجلظت
الثاهُت

مهازة الخيبإ

آلُت جىفُر البرهامج
جم جىفُر حمُم حلظاث البرهامج بداًت مً َ1438 /2 / 15ـ ختى
َ1438 / 3/ 12ـ إلادة أزبلت أطابُم ،وجم الخدزٍب كلى البرهامج
باطخسدام اطتراجُجُاث جدزٍب مخىىكت (الخللم الخلاووي ،اللصف
الرَني ،اطتراجُجُت خل اإلاؼىالث ،اإلاداطسة ،اإلاىاكؼت ،اطتراجُجُت
الجدوٌ الراحي ،)...وول حلظت واهذ جخم كلى زالر زؼىاث زئِظُت
هي1:ـ التهُئت وجيؼُؽ اإلالسفت الظابلت وذلً بؼسح أطئلت وبلع
اللبازاث الخدفحزًت للخفىحر الخدلُلي2 .ـ ؤلاحساءاث وأداء ألاوؼؼت التي
جخظمنها ول حلظت ومىاكؼت الىخائج التي جىصلىا ئليها وما جم ئهجاشٍ مً
مهماث مؼلىبت3 .ـ الخاجمت وجلدًم ملخص ػامل للجلظت وأوحه
الاطخفادة منها همسػدة.
صدق البرهامج:
للخأهد مً صدق البىاء الىـسي واللملي ومدي جدلُم ألاوؼؼت
للهدف اللام للبرهامج وأَداف ول حلظت ،جم كسض البرهامج الخدزٍبي
كلى زالزت مدىمحن في مجاٌ كلم الىفع التربىي ،وجم ئحساء الخلدًالث
وفلا ًلجفاق اإلادىمحن ،وجم صُاغت البرهامج في صىزجه النهائُت.

الخلسف كلى هُفُت اطخسدام اإلاالخـت اإلاباػسة بؼيل
دكُم.
الخدزٍب كلى مهازة الىصف.

-

أن جدلل اإلاسػدة البُاهاث أو اإلاللىماث اإلاسهبت ئلى ميىهاتها
الفسكُت.

-

أن جبني مسؼؼا أو جىـُما ًىضح اللالكت بحن اإلايىهاث
الفسكُت.

 اطخسدام مهازة جدلُل اإلاىكف لإلًجابُاث والظلبُاث فياإلاىكف.
 الخلسف كلى مهازة الظبب والىدُجت. جددًد اللىاكب الىاججت كً الظلىن. جددًد ألاطباب أو الىخائج لألفلاٌ أو ألاخدار.الخلسف كلى مهازة الاطخيخاج.
الخلسف كلى أَمُت مهازة الاطخيخاج للمسػدة الؼالبُت
اطخسالص الاطخيخاحاث باًلطدىاد ئلى البُاهاث اإلاخاخت.
 الخلسف كلى مهازة الخيبإ. الخلسف كلى أَمُت مهازة الخيبإ للمسػدة الؼالبُت. -الخيبإ بما طُددر مً زالٌ البُاهاث وملؼُاث اإلاللىمت.

جلىٍم البرهامج:
 جلىٍم كبلي :وٍخم ذلً بخؼبُم أدواث الدزاطت كلى اإلاجمىكتالخجسٍبُت كبل البدء في جىفُر البرهامج.
 جلىٍم بلديً :خم جؼبُم أدواث الدزاطت كلى أفساد اإلاجمىكتالخجسٍبُت للخأهد مً أن البرهامج الخدزٍبي خلم أَدافه اإلاسحىة.
جلىٍم جدبعي :بلد الاهتهاء مً جؼبُم البرهامج بؼهسًٍ ،جم ئحساء جؼبُلا
ً
ًلخلا كلى أفساد اإلاجمىكت الخجسٍبُت ،بهدف مخابلت اطخمسازٍت البرهامج.
اإلالالجت ؤلاخصائُت:
لإلحابت كلى أطئلت البدث والخدلم مً الفسوض ،كامذ الباخثت
بادزاٌ البُاهاث في بسهامج ) Spss (Version.19وهـسا للدم جىافس
اإلاظلماث الظسوزٍت ًلطخسدام ازخباز "ث" في بُاهاث اإلاجمىكاث
اإلاسجبؼت ،فلد جم اطخسدام ازخباز وٍليىهظىن إلػازاث السجب لألشواج
اإلاسجبؼت لإلحابت كلى الظإاٌ ألاوٌ والثالث ،وجم اطخسدام ازخباز
هسوطياٌ والِع لإلحابت كلى الظإاٌ الثاوي ،وللخأهد مً الخصائص
الظُيىمترًت للملُاض جم اطخسدام ملامالث الازجباغ ،وملادلت
هسوهبار الفا.
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وللخدلم مً الفسض ألاوٌ ،جم اطخسدام ازخباز وٍليىهظىن
إلػازاث السجب لألشواج اإلاسجبؼت باطخسدام دزحاث اإلاسػداث في
الخؼبُلحن اللبلي والبلدي ،وذلً للىكىف كلى ما ئذا وان جىشَم
الدزحاث في الخؼبُلحن اللبلي والبلدي ًسخلفان كً بلظهما البلع
ً ً
ازخالفا دالا أم ًل .وٍىضح الجدوٌ الخالي هخائج ازخباز وٍليىهظىن.
للخأهد مً حجم ألازس الخجسٍبي للمخغحر اإلاظخلل (البرهامج) جم خظاب
حجم ألازس باطخسدام اإلالادلت آلاجُت

وللخأهد مً حجم ألازس الخجسٍبي للمخغحر اإلاظخلل(البرهامج) جم
خظاب حجم ألازس باطخسدام اإلالادلت الخالُت:
]Effect Size √ (Cohen[60
خُث حؼحر  Nفي خالت اإلاجمىكاث اإلاسجبؼت ئلى مجمىق اإلاؼازهحن
مظسوب في كدد اإلاالخـاث ،أي كدد اإلاؼازهحن ×2
 .5هتائج الدراست
هخائج الفسض ألاوٌ:
ًىص الفسض ألاوٌ كلى أهه " جىحد فسوق ذاث دًللت ئخصائُت بحن
دزحاث أفساد اللُىت كلى ملُاض اإلامازطت الخأملُت في اللُاطحن اللبلي
والبلدي.

]Effect Size √ (Cohen[60
خُث حؼحر  Nفي خالت اإلاجمىكاث اإلاسجبؼت ئلى مجمىق اإلاؼازهحن
مظسوب في كدد اإلاالخـاث ،أي كدد اإلاؼازهحن ×2

جدول .4
هتائج اختبار ويلكىكسىن إلشاراث الزجب لألسواج املتطابدقت بين متىسطاث درجاث املزشداث في التطبيدقين الدقبلي والبعدي في مدقياس املمارست التأمليت
الخأمل الىصفي

الخأمل اإلالازن

الخأمل الخلىٍمي

الدزحت اليلُت

السجب الظالبت
السجب اإلاىحبت
السجب اإلاداًدة
اإلاجمىق
السجب الظالبت
السجب اإلاىحبت
السجب اإلاداًدة
اإلاجمىق
السجب الظالبت
السجب اإلاىحبت
السجب اإلاداًدة
اإلاجمىق
السجب الظالبت
السجب اإلاىحبت
السجب اإلاداًدة
اإلاجمىق

العدد
1
17
1
19
1
17
1
19
2
15
2
19
0
19
0
19

متىسط الزجب
2.00
9.94

مجمىع الزجب
2.00
169.00

قيمت""Z
**3.66-

ɳ2
0.59

حجم ألاثز
هبحر

1.50
9.97

1.50
169.50

**3.67-

0.59

هبحر

4.25
9.63

8.50
144.50

**3.24-

0.53

هبحر

0.00
10.00

0.00
190.00

**3.83-

0.62

هبحر

ٌؼحر الجدوٌ ئلى أن َىان خالت واخدة في بلد الخأمل الىصفي كلذ
فيها دزحاث الخؼبُم البلدي كً الخؼبُم اللبلي ،في خحن وحدث ()17
خالت شادث فيها دزحاث الخؼبُم البلدي كً دزحاث الخؼبُم اللبلي،
بِىما حظاوث دزحاث خالت واخدة في ول مً الخؼبُلحن ،وبلغذ كُمت Z
اإلادظىبت مً َرٍ اللُم ( )3.664-وهي كُمت دالت ئخصائُا كىد
مظخىي ( )0.01هما بلغذ كُمت حجم ألازس  .0.594وَرٍ الىدُجت حؼحر
ئلى أن َرٍ الفسوق واهذ لصالح الخؼبُم البلدي.
وفي بلد الخأمل اإلالازن جـهس الىخائج أن َىان خالت واخدة كلذ فيها
دزحاث الخؼبُم البلدي كً الخؼبُم اللبلي ،في خحن وحدث( )17خالت
شادث فيها دزحاث الخؼبُم البلدي كً دزحاث الخؼبُم اللبلي ،بِىما
حظاوث دزحاث خالت واخدة في ول مً الخؼبُلحن ،وبلغذ كُمت Z
اإلادظىبت مً َرٍ اللُم ( )3.670-وهي كُمت دالت ئخصائُا كىد
مظخىي ( )0.01هما بلغذ كُمت حجم ألازس  .0.595وَرٍ الىدُجت حؼحر
ئلى أن َرٍ الفسوق واهذ لصالح الخؼبُم البلدي.
وفي بلد الخأمل الخلىٍمي بلغذ كُمت  Zاإلادظىبت مً َرٍ اللُم
ً
( )3.239-وهي كُمت دالت ئخصائُا كىد مظخىي ( ،)0.01خُث أؿهسث

الىخائج وحىد خالخان كلذ فيها دزحاث الخؼبُم البلدي كً دزحاث
الخؼبُم اللبلي ،بِىما حظاوث دزحاث خالخحن في ول مً الخؼبُلحن،
هما بلغذ كُمت حجم ألازس  ،0.525وَرٍ الىدُجت حؼحر ئلى أن َرٍ
الفسوق واهذ لصالح الخؼبُم البلدي.
وفي الدزحت اليلُت كلى ملُاض اإلامازطت الخأملُت وحدث ()19
خالت (كُىت الدزاطت) شادث فيها دزحاث الخؼبُم البلدي كً دزحاث
الخؼبُم اللبلي وبلغذ كُمت  Zاإلادظىبت مً َرٍ اللُم( )3.825-وهي
كُمت دالت ئخصائُا كىد مظخىي ( )0.01هما بلغذ كُمت حجم ألازس
 .0.620وَرٍ الىدُجت حؼحر ئلى أن َرٍ الفسوق واهذ لصالح الخؼبُم
البلدي.
وبؼيل كام حؼحر الىخائج ئلى أن البرهامج كد هجح في جدظحن
مظخىٍاث اإلامازطت الخأملُت لدي اإلاسػداث اإلاؼازواث في البرهامج.
وٍمىً جفظحر الىدُجت بأن ما ٌظاكد في جىمُت الخأمل في
اإلامازطاث اإلاهىُت َى ئدزان الفسد باإلاهازاث اللللُت التي ًلىم بها أزىاء
الخأمل ،ولِع ذلً فلؽ بل والخدىم فيها مً زالٌ الخدزٍب كليها.
وبالسحىق ئلى فلساث ملُاض اإلامازطت الخأملُت ،اإلادىز ألاوٌ الخأمل
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الظُاق اإلاجخمعي وكُمه وأزالكُاجه( .وٍيىن الظإاٌ ألاطاس ي في َرٍ
اإلاسخلت ما َى الظبُل ألافظل ألداء َرا اللمل؟ ومً زالٌ أوؼؼت
البرهامج الخدزٍبي اللائم كلى مهازاث الخفىحر الخدلُلي جم ػسح مؼىالث
مسجبؼت بمؼىالث الؼالباث الؼائلت في اإلادزاض ،ومداولت ملسفت
أطبابها وػسق كالحها ،وحصجُم اإلاسػداث كلى خلها بؼيل حلاووي
دازل اإلاجمىكت الىاخدة ،وجدزٍبهم كلى ئًجاد الدؼابه والازخالف بُنهم
واإلاجمىكاث ألازسي ،وجدزٍبهم كلى ئًجاد الدؼابه والازخالف بُنهم وبحن
اإلاجمىكاث ألازسي ،مما طاَم في جدزٍب اإلاسػداث كلى اإلامازطاث
الخأملُت الخلاوهُت ،باإلطافت ئلى جلدًم حغرًت زاحلت فىزٍت في مىاكف
الخدزٍب مً كبل الباخثت واإلاجمىكاث ألازسي ،مما أكؼى جدكُم
للمسػداث الاحي ًىاحهً بلع الصلىباث ،ما أجاح لهً الخللم مً
بلظهً البلع مً زالٌ الخللم الخلاووي ،وشٍادة الفسصت اإلاخاخت
للخىاز والخللم فُما بُنهً ،والري أطهم في جدظحن مظخىي الخفىحر،
ً
وحلله أهثر ً
كملا؛ مما وان له ً
أزسا ملخىؿا في جدظحن مظخىي اإلامازطت
الخأملُت .وجخفم َرٍ الىدُجت مم دزاطت [32] Edwards & Hammer
التي جىصلذ ئلى فاكلُت اطخسدام طِىازٍى خل اإلاؼىالث بؼيل حلاووي
في دكم الخأمل في اإلامازطاث اإلاهىُت اإلاسخلفت .هما أن اطخسدام
اطتراجُجُت خل اإلاؼىالث أزىاء الخدزٍب ٌلد مً الاطتراجُجُاث اإلادفصة
للخأمل [.[62
هما اجفلذ هدُجت َرٍ الدزاطت مم الدزاطاث التي جىصلذ ئلى
فلالُت البرامج الخدزٍبُت لخىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي كامس [،]30
الخُاغ [.[50] Anthony [29
هخائج الفسض الثاوي:
وٍىص الفسض الثاوي كلى أهه "ًل جىحد فسوق ذاث دًللت ئخصائُت
في مظخىي اإلامازطت الخأملُت بحن اإلاسػداث في الخؼبُم البلدي حلصي ئلى
مخغحر طىىاث الخبرة لدحهً".
وإلالسفت الفسوق بحن اإلاسػداث وفلا إلاخغحر طىىاث الخبرة وأزسَا في
جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت لدحهً بلد الخدزٍب كلى مهازاث
الخفىحر الخدلُلي جم اطخسدام ؤلاخصاء الالبازمتري ملادلت جدلُل
الخباًً لىسوطياٌ والِع هما َى مىضح بالجدوٌ الخالي:

الىصفي ًالخف أجها جدوز خىٌ جدسي ألاوصاف اإلاهمت وذاث اإلاغصي،
إلالسفت الخصائص ألاطاطُت للمىكف أو الخالت التي هخأمل فيها (وبهرٍ
اللملُت ًخم جددًد اإلاؼيلت ،أو ما َى الري طُصبذ مىطىكا للخأمل).
وَرا جم الخأهُد كلُه مً زالٌ البرهامج الخدزٍبي كلى مهازة اإلاالخـت
والىصف ،أما اإلادىز الثاوي مً ملُاض اإلامازطت الخأملُت وَى الخأمل
اإلالازن فُالخف أجها جدوز فلساجه خىٌ ملازهت كدد مً الخفظحراث
إلاىطىق الخأمل مً مىـىزاث مسخلفت باإلطافت ئلى الخأمل في اللمل
ومداولت جبرًسٍ وملسفت أطبابه .وَرا جم الخأهُد كلُه مً زالٌ
البرهامج الخدزٍبي والخدزٍب كلى مهازة اإلالازهت ،والخدزٍب كلى جددًد
أوحه الؼبه والازخالف بحن اإلاىطىكاث اإلاسخلفت ،مسجىصا كلى ملاًحر
أطاطُت ،والخأهُد مً زالٌ مهازة جددًد الظبب والىدُجت كلى أطئلت
مثل وطم جفظحراث مىؼلُت أزىاء خل اإلاؼىالث التي جىاحههم ،وإلااذا
جفىس بهرٍ الؼسٍلتَ ،ل ًمىىً حلسٍف وجىطُذ مىكفً ،ما َى الجصء
الري أخدر اإلاؼيلت أو اإلادظبب في ؿهىز اإلاؼيلت ،ما اإلادً اإلاىاطب
للمىكف ،ما َى طبب جلً اإلاىاكف اإلاخصلت باإلاؼيلت ،وأن مثل َرٍ
ألاطئلت حصجم الخأمل في اإلامازطاث اإلاهىُت وَراما أوضخخه دزاطت
[] Clarke61مً أهه ًمىً حصجُم اللدزة الخأملُت لدي الؼالب
اإلاللمحن ،مً زالٌ الخىاز الصخص ي ،والخىاز الدؼازوي مً زالٌ
أطئلت ماذا افىس ،وبماذا ًفىسوا ،وجخفم مم دزاطت [16] Mauri, Clarà,
 Colominaالتي جىصلذ ئلى زمع زؼىاث حظاكد كلى جؼىٍس اللدزاث
الخأملُت وفهم اإلاىاكف التي ًىاحهها الؼالب اإلاللم أزىاء الخدزَع وهي
 -1جدلُل اللىامل اإلاسخلفت في اإلاىكف  -2جددًد الخىجساث والىىاحي
الاهفلالُت في اإلاىكف  -3اطخسدام اإلالسفت ألاوادًمُت ذاث الصلت
باإلاىكف لصٍادة فهمه  -4الاكخماد كلى جفظحر اإلاىكف في ملابل جلُُمه
 -5ئطافت مللىماث كد جصٍد مً فهم اإلاىكف بؼيل أفظل.
هما أهه ًالخف أن مدىز الخأمل الخلىٍمي في ملُاض اإلامازطت
ً
ً
مخجددا؛ خُث ًىـس اإلاخأمل ئلى
مىـىزا
الخأملُت تهخم مفسداجه بىطم
اإلاىطىق في طىء وحهاث الىـس البدًلت وألازاز اإلاترجبت كلى ذلً ،وما َى
اإلالني ألاكمم إلاا ًددر؟ ،ومً زالٌ ذلً ًدمج ما اهدؼفه الصخص
مً فهم حدًد وأكمم للمؼيلت واطلا في اكخبازٍ الخغُحر ئلى ألاخظً في

جدول 5
هتائج جدليل التباين لكزوسكال واليس لداللت الفزوق بين متىسطاث درجت املمارساث التأمليت للمزشداث وفدقا ملتغير سنىاث الخبرة
املتغير
الخأمل الىصفي

الخأمل اإلالازن

الخأمل الخلىٍمي

الدزحت اليلُت للممازطت الخأملُت

املجمىعاث
أكل مً  5طىىاث
مً  10 -5طىت
أهثر مً  10طىىاث
أكل مً  5طىىاث
مً  10 -5طىت
أهثر مً  10طىىاث
أكل مً  5طىىاث
مً  10 -5طىت
أهثر مً  10طىىاث
أكل مً  5طىىاث
مً  10 -5طىت
أهثر مً  10طىىاث

عدد افزاد العينت
6
8
5
6
8
5
6
8
5
6
8
5
153

متىسط الزجب
10.25
12.19
6.20
9.58
10.75
9.30
10.08
11.44
7.60
10.17
11.75
7.00

قيمت ىـ
3.586

مستىي الداللت
0.166
غحر دالت

0.256

0.256
غحر دالت

1.466

1.466
غحر دالت

2.22

0.329
غحر دالت

6

مً الجدوٌ الظابم ًخضح أهه لم جـهس فسوق ذاث دًللت ئخصائُت
بحن اإلاسػداث بلد الخدزٍب كلى مهازاث الخفىحر الخدلُلي فُما ًخللم
بمخغحر الخبرة مً خُث أزسَا في جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت؛ مما
ٌلني كبىٌ الفسض الصفسي .وجخفم َرٍ الىدُجت مم دزاطت ػاَحن
[ ،]10وجخلازض مم دزاطت زٍان [ ]9وٍمىً جفظحر َرٍ الىدُجت ئلى أن
اإلامازطت الخأملُت ًلشالذ غائبت ،وأن الخبرة ًل جإدي بالظسوزة ئلى
الخللم؛ فلد حؼيل طىىاث الخبرة للمسػدة ً
كائلا هدى جدلُم ألاَداف
اإلايؼىدة ،لرلً فاإلاسػداث بداحت لبرامج جدكم وحلدٌ اللىاكاث
والافتراطاث الغحر صخُدت التي حؼيلذ كبر طىىاث اللمل ،والتي
جدسن الظلىهُاث واإلامازطاث الخاصت بها ،فخصبذ اإلاسػدة أهثر
اهفخاخُه بظسوزة الخغُحر .وبالخالي فان الخأمل في الخبرة ٌلد مخؼلبا

8

7102

طسوزٍا للىصىٌ ئلى مظخىي أكلى مً الفهم الؼامل للمهىت وشٍادة
الىفاءة في ممازطتها هما ٌظاكد اإلاسػدة كلى الخددًث اإلاظخمس
للمللىماث واإلاهازاث التي جىاهب الخؼىزاث والاطخفادة منها ،وٍإٍد َرا
الخفظحر دزاطاث ].[3,4
هخائج الفسض الثالث:
ًىص الفسض الثالث كلى أهه " ًل جىحد فسوق ذاث دًللت ئخصائُت
بحن مخىطؼي زجب دزحاث أفساد اللُىت في مظخىٍاث جدظحن اإلامازطت
الخأملُت في اللُاطحن البلدي والخدبعي "وًلزخباز َرا الفسض اطخسدمذ
الباخثت ازخباز وٍليىهظىن إلػازاث السجب للىؼف كً دًللت الفسق
بحن اإلاجمىكاث اإلاسجبؼت ،وٍىضح الجدوٌ الخالي هخائج ازخباز
وٍليىهظىن.

جدول 6
قيمت  Zلخساب الفزوق بين متىسط رجب درجاث املمارست لدي أفزاد العينت في الدقياسين البعدي والتتبعي
الخأمل الىصفي

الخأمل اإلالازن

الخأمل الخلىٍمي

الدزحت اليلُت

السجب الظالبت
السجب اإلاىحبت
السجب اإلاداًدة
اإلاجمىق
السجب الظالبت
السجب اإلاىحبت
السجب اإلاداًدة
اإلاجمىق
السجب الظالبت
السجب اإلاىحبت
السجب اإلاداًدة
اإلاجمىق
السجب الظالبت
السجب اإلاىحبت
السجب اإلاداًدة
اإلاجمىق

العدد
4
13
2
19
4
12
3
19
4
13
2
19
4
10
5

مستىي الداللت

متىسط الزجب
11.13
8.35

مجمىع الزجب
44.50
108.50

قيمت""Z
1.58-

غحر دالت

9.00
8.33

36.00
100.00

1.77-

غحر دالت

10.63
8.50

42.50
110.50

1.79-

غحر دالت

5.75
8.20

23.00
82.00

1.88-

غحر دالت

وػىٌ مدة البرهامج وكدد حلظاجه وألاوؼؼت ،باإلطافت ئلى أن ملـم
ألاوؼؼت الخدزٍبُت التي جم جصمُمها حلد أهثر ازجباػا بلمل اإلاسػداث
واإلاؼىالث التي جىاحههً في اللمل اإلادزس ي ،مما طاَم في اهجراب
اإلاسػداث للمىاكف ،وشاد مً جدفحزًَ كلى جىمُت َرٍ اإلاهازاث لدحهً.
مما أدي ئلى مؼازهت اإلاسػداث وجفاكلهً أزىاء الخدزٍب والاطخفادة مً
حلظاث البرهامج الخدزٍبي .مما حلل الخأمل كائم كلى الفهم والخدلُل
والخفظحر ،ولِع الخدزٍب فلؽ كلى الخأمل بال لخمىً مً اإلاهازاث التي
جإدي ئلى الخأمل بفلالُت في اإلامازطاث اإلاهىُت .مما ٌظاكدًَ كلى
الخدظحن اإلاظخمس وهلل الخبراث ئلى الىاكم اإلانهي .وٍإٍد َرٍ الخفظحراث
دزاطاث ].[16,23,24,25
 .6التىصياث
 جفلُل البرامج الخدزٍبُت اللائمت كلى مهازاث الخفىحر الخدلُلي طمًبسامج ئكداد اإلاسػد الؼالبي.
 جىحُه أهـاز اللائمحن كلى جصمُم اإلاىاهج كلى جىمُت مهازاث الخفىحرالخدلُلي في مساخل الخللُم اإلاسخلفت.

وحؼحر الىخائج الىازدة في الجدوٌ الظابم ئلى جدلم الفسض الثالث
خُث أػازث الىخائج ئلى كدم وحىد فسوق دالت ئخصائُا بحن مخىطؼي
زجب دزحاث اإلاسػداث(كُىت الدزاطت) في اللُاطحن البلدي والخدبعي
كلى أبلاد اإلامازطت الخأملُت(الخأمل الىصفي ،والخأمل اإلالازن ،والخأمل
الخلىٍمي) والدزحت اليلُت إلالُاض اإلامازطت الخأملُت ،خُث جساوخذ
كُمت  Zبحن ( )1.88 ،1.58وهي كُم غحر دالت ئخصائُا.
وحؼحر َرٍ الىخائج ئلى فلالُت البرهامج الخدزٍبي لخىمُت مهازاث
الخفىحر الخدلُلي وبلاء أزسٍ في جدظحن مظخىٍاث اإلامازطت الخأملُت لدي
مسػداث الؼالباث اإلاؼازواث في البرهامج ،وٍدٌ ذلً كلى أن َىان أزس
مظخلبلي للبرهامج الخدزٍبي ،والاخخفاؾ باإلاللىماث التي جم اهدظابها
زالٌ البرهامج لخىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي مما اولىع أزسٍ كلى
جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت ،وكد ٌلصي الظبب في ذلً ئلى جلدًم
مدخىي كلمي وأوؼؼت جدزٍبُت مفُدة لخىمُت مهازاث الخفىحر الخدلُلي
والالشمت إلامازطت الخأمل في اللمل اإلانهي بىفاءة ،وٍمىً أن حلصو َرٍ
الىخائج ئلى ئًجابُت اإلاسػداث وجفاكلهم واهسساػهم في أوؼؼت البرهامج،
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بلملُاث الخفىحر لدي جالمُر اإلاسخلت ؤلاكدادًت .دزاطاث في
اإلاىاهج وػسق الخدزَع –مصس .ق.144
] [54خظحن ،زائس( .)2007الؼامل في مهازاث الخفىحر .كمان :داز دًبىهى
لليؼس والخىشَم
] [58أبى كىاد ،فسٍاٌ مدمد ،أبى حادو ،صالح مدمد ،الظلؼي ،هادًت
طمُذ ( .)2014اطخلصاء دًلًلث الفسوق في أطالُب الخفىحر
(الخدلُلي ملابل الؼمىلي) لدي ػلبت ولُت الللىم التربىٍت
ً
وآلاداب – ألاوهسوا وفلا للدد مً اإلاخغحراث .دزاطاث .الللىم

 جصمُم دوزاث وأوؼؼت لخىمُت اإلامازطت الخأملُت ألجها البدًل للخؼىٍساإلانهي الخللُدي.
 وؼس وحصجُم زلافت الخأمل في ألاداء اإلانهي للممازطحن التربىٍحن مما لهاأَمُت في ئخدار الخؼىٍس اإلانهي اإلاظخمس ،وذلً مً زالٌ خمالث
الخىكُت والىدواث واإلاداطساث.
بدىر ملترخت:
 -1ئحساء دزاطت ممازلت كلى كُىت مً اإلاسػدًً الؼالب ًً (الروىز).
 -2دزاطت جدلُل بلدي ألزس البرامج الخدزٍبُت كلى اإلامازطت الخأملُت.
 -3ملسفت اللىامل التي جإزس جأزحراث مباػسة وغحر مباػسة كلى اإلامازطت
الخأملُت.
 -4ئحساء دزاطت ممازلت باطخسدام أهىاق الخفىحر اإلاسخلفت مثل الخفىحر
الىاكد ،والخفىحر كالي السجبت ،والخفىحر ؤلابداعي وملسفت أزس َرٍ ألاهىاق
كلى جدظحن مظخىي اإلامازطت الخأملُت.
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A TRAINING PROGRAM TO DEVELOP
ANALYTICAL THINKING SKILLS AND ITS
IMPACT IN IMPROVING THE LEVEL OF
REFLECTIVE PRACTICE FOR THE SCHOOL
COUNSELORS
SAMAH MAHMOUD IBRAHIM
Lecturer of Educational Psychology
College of Education
Helwan University
ABSTRACT_ The objective of the current research is to prepare a training program to develop
analytical thinking skills and measure its impact in improving the level of reflective practice in the
school counselors in Saudi Arabia. The study sample consisted of (19) counselors and the
researcher used the reflective practice scale and the training program for the development of
analytical thinking skills (researcher preparation). The results of the Wilcoxson test and impact
size of Eta square showed that the training program had an effective effect on improving the level
of reflective practice The results also showed that there were no statistically significant differences
in the level of the reflective practice between the counselors in the post-application after the
training in the analytical thinking skills due to their variable experience. The Results were
discussed and presented recommendations related to the results of the study.
KEYWORDS: Analytical Thinking, Reflective Practice, school counselors.
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