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مقدمة:

تعتبر ميارات اتخاذ القرار مف الميارات المعرفية التي تمارس يومياً ،حيث

يمر اإلنساف خالؿ تطوره بمراحؿ حياتو بعدة مشكالت ،ويتطمب مف الفرد خالؿ
ىذه المراحؿ اتخاذ ق اررات عمى مختمؼ المستويات الفردية والجماعية ،ونالحظ
التبايف في اتخاذ الق اررات ،مف السيمة التي ال تحتاج إلى تفكير عميؽ وجيد كبير؛

كاختيار نوع المالبس أو تناوؿ طعاـ اإلفطار أو قياـ بنزىة إلى ق اررات مصيرية في

حياتو كقرار الزواج واإلنجاب أو إكماؿ الدراسة واختيار التخصص والتي تؤثر
بشكؿ بارز عمى مستقبؿ الفرد وطبيعة حياتو .كما أنو يحتاج إلى اتخاذ ق اررات

أخرى تؤثر في المجتمع المحمي أحياناً ،والتي مف المحتمؿ أف تيدد العنصر
البشري وحياة األفراد ،كالقرار الذي اتخذ في ضرب ىيروشيما وناكازاكي خالؿ

الحرب العالمية الثانية (شريؼ ،تاج .)1591991 ،

ونتيجة لمتقدـ المتسارع ،وتعقد المشكالت التي يواجييا الطالب عموماً،

والطمبة المتفوقوف خاصة ،فقد أصبحت الحاجة ماسة لتعميميـ الميارات التي

تساعدىـ عمى مواجية ىذه المشكالت والتغمب عمى الصعوبات التي يتعرضوف

ليا.

ويذكر موسى ،رشاد ( )1 91997إف الميارات أنواع فمنيا المعرفية،

واالجتماعية ،والحسية ،والحركية ،ومف ىذه الميارات ما يكتسب ذاتياً بالخبرة

المباشرة نتيجة التعرض لظروؼ الحياة المختمفة ،ومنيا ما يصعب اكتسابو ذاتياً،
وانما تحتاج إلى التدريب والى تعمـ استراتيجيات معينة الكتسابيا وصقميا وتنميتيا.

.

( ) اختصاصي تربوي ،األمانة العامة لممجمس األعمى لمتعميـ  -و ازرة التربية  -دولة الكويت.
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ويوضح ارشامبالت وفرانسيس ) (Archambalt&Francis,1993:5أف

المشكمة الكبرى لمطمبة المتفوقيف والموىوبيف ،كما يذكرىا عدد مف التربوييف ،تتمثؿ
في نقص التحدي في تعمميـ لمناىج الصؼ العادي ،وأف األعماؿ التي توكؿ إلييـ

سيمة بالنسبة ليـ ،وأف القدرات الخاصة لدييـ – القدرات اإلبداعية والعقمية

والتعميمية وغيرىا مف القدرات األخرى -إذا لـ تنـ بالبرامج التي تزودىـ بالميارات
واإلستراتيجيات التي تمكنيـ مف مواجية التحديات ،فإف ىذه القدرات سوؼ تخبو

وتتوارى.

تشير باسكا  Baskaعف حاجات الطمبة المتفوقيف إلى ميارات اتخاذ القرار

فى عمر مبكر حيث إف المتفوؽ أمامو اختيارات كثيرة يواجييا في حياتو أكثر مف

العادييف ،فيو في حاجة إلى اختيار األنشطة واليوايات التي تتناسب مع قدراتو

الخاصة وميولو ،واختيار التشعيب العممي الذي يتناسب مع طموحاتو المينية

والمستقبمية ،والى االنطالؽ واالكتشاؼ بنفسو مف خالؿ التعمـ الذاتى الفعاؿ الذي
يفرض عمينا ضرورة تزويده بتمؾ الميارات (الينداؿ ،ىدى .)26-25 91997 ،

لذلؾ يدعو كؿ مف شيريؿ وكيرالد ) (Sherrel&Cerald,1985إلى

ضرورة إعداد برامج لتنمية الميارات المختمفة لمطالب ،وبوجو خاص ميارات

اتخاذ القرار ،في إطار البرامج التعميمية النظامية ،نظ اًر لحاجة الطمبة الماسة في
ىذه المرحمة العمرية إلى المساعدة مف قبؿ الراشديف.

يؤيد ذلؾ ما أوضحو كؿ مف دورماف وولوسؾ Dorman&Weelock

حيث أشا ار إلى أف التغيرات النفسية واالجتماعية والمعرفية والعالقات االجتماعية
المصاحبة لمرحمة البموغ ،وما ينجـ عنيا مف مشكالت عديدة لمطالب ،تمقى عمى
عاتؽ التربوييف مسئولية تضميف التدريب عمى ىذه الميارات في المناىج التعميمية

باختالؼ مراحميا ،بدءًا مف المرحمة المبكرة ،وىو نفسو ما يؤكده الباحثاف سبيفاؾ

وشير  ،(In: Elias,etal,1991:162) Spivack&Shureوىذا ما تسعى إليو
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الدراسة الحالية بتنمية ميارات اتخاذ القرار لمطمبة المتفوقيف عقميا مف خالؿ

برنامج تدريبي يتضمف ذلؾ.

مشكمة الدراسة:

أشار بعض الباحثيف الذيف اىتموا بدراسة ميارات اتخاذ القرار ،إلى وجود

ضعؼ واضح لدى األفراد بشكؿ عاـ في ىذه الميارات ،بسبب عدـ امتالكيـ
ألدوات أو مفاتيح ميارات اتخاذ القرار 9كجمع المعمومات الكافية ،ووضع

االستراتيجيات المناسبة لتنفيذىا بدقة كافية ،ومتابعة القرار حتى بعد اتخاذه ".
ويصدر القرار عادة بناء عمى بيانات تكوف في العادة غير كاممة بؿ ومشوىة فى
بعض عناصرىا بحيث يكوف مف الصعب التأكد مف النتائج المترتبة عمى اتخاذ

القرار" (العبد ،حامد و مصطفى ،محمود  .)53 91985 ،كما الحظ بعض

الباحثيف سعي األفراد وراء الق اررات الجاىزة ،أو أنصاؼ الحموؿ المعتمدة عمى
أنصاؼ الحقائؽ ،مالحظة أخرى ىامة ػ حوؿ عممية اتخاذ الق اررػ ىي الفشؿ في
استخداـ استراتيجيات تحديد المشكمة وتطوير حموؿ ليا ،وتفضيؿ سموؾ التجنب،

وكأف حموالً جاىزة سوؼ تأتي مف مكاف ما) .(Heller,1992:10فكمما امتمؾ

صانع القرار معمومات كافية لمتقييـ الفردي لالحتماالت ،فسوؼ تكوف الق اررات
أقرب إلى المنطقية والعقمية ).(Hagarth&Einhorn,1990:16

وعمى الرغـ مف أىمية اتخاذ القرار إال أنو ما زاؿ ىناؾ نقصاً في الدراسات

التي تيتـ بتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى األطفاؿ واليافعيف والشباب ،وكذلؾ في

وضع برامج تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ ،كما إف الباحثيف الميتميف باتخاذ القرار
والقيادات يحتاجوف إلى وسائؿ حديثة وىامة لتطوير طرائؽ جديدة مف اختبار

النظريات ،والتطوير الجزئي لإلجراءات التنظيمية التي تتضمف أو تتعمؽ بيذا

الموضوع الياـ ) .(Heller,1992:1كذلؾ نجد نقصا في االىتماـ بميارة اتخاذ
القرار مف قبؿ المربيف والمعمميف ،حيث إف االىتماـ شبو مفقود في تدريب التالميذ
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والطمبة ،مف مختمؼ الصفوؼ ،عمى ىذه الميارة الضرورية لحياتيـ العممية

والمينية فى المستقبؿ.

ويشير جرواف ،فتحي ( )12391999إلى أف التربية التقميدية في البيت

والمدرسة ال يمكف أف تنمي ميارات اتخاذ القرار عند الطالب ،وأنو ال يوجد ما
يبرر االفتراض بأنيـ قادروف عمى أكتساب ميارات اتخاذ القرار باالعتماد عمى

أنفسيـ ،لذا فإف تعميميـ ميارات اتخاذ القرار وتدريبيـ عمى ممارستيا خالؿ سنوات

دراستيـ المبكرة تبدو في غاية األىمية.

وتمعب ميارات اتخاذ القرار دو اًر ميماً في التفكير ،فقد أوضح كؿ مف

إلياس وتوبياس) (Elias&Tobias,1991:13-14أنو بات مف الضروري أف

يكوف أسموب التعميـ مبنياً عمى تنمية ميارات اتخاذ القرار ،وأف القدرة عمى اتخاذ

القرار قد غدت ىدفاً لمصحة المدرسية وكنتاج لمتعميـ الناجح ،وبخاصة طرؽ أو
نظريات اتخاذ القرار التي يمكف أف تطبؽ بطريقة ال تصطدـ مع المنيج الدراسي،

وبذلؾ نكوف قد أدخمنا بطريقة منظمة ميارات التفكير األساسية في كثير مف

المجاالت األكاديمية.

ويذكر بير ،باري ( )1759 1995إنو مف المؤسؼ أف معظـ طالب

الثانوية غير ممميف تماماً بميارات التفكير ،ومعظـ ىؤالء الطمبة ليس لدييـ القدرة
عمى حؿ المشكالت ،واتخاذ القرارت ،أو حتى اإلدراؾ والفيـ الجيد ،وأف الكفاءة

ومستوى الحذؽ في ىذه الميارات ال يتحقؽ نتيجة تقدـ الطالب في العمر الزمني.

وتضيؼ السرور ،ناديا ( ) 279 9 1998أف كثي ار مف الدراسات التي

طبقت البرامج الخاصة بميارات التفكير لطالب المدارس ،أسفرت نتائجيا أف تعميـ

التفكير يؤثر بشكؿ إيجابي عمى العديد مف النواحي ،مثؿ تنمية التقدير الذاتي
اإليجابي ،وتنمية القدرة عمى التفكير التباعدي ،وكذلؾ القدرات اإلبداعية ،وتحسيف

اإلنجاز األكاديمي.
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ويصرح كؿ مف بيرنيس وتورني) (Byrnes&Torney,1995:261أف

اتخاذ القرار مثاؿ واضح لميارات التفكير العميا ،ألنو عندما يطمب مف الطالب
اتخاذ قرار ما ،فيذا معناه أف يفسروا ويحمموا ويعالجوا المعمومات بطريقة غير

روتينية ألف اتخاذ القرار يتضمف المستويات العميا لمتفكير ،ويدخؿ في قدرات الفيـ
السببي 9التحميؿ والتركيب والتقويـ.

ويشير شور وآخروف ) (Shore etal.,1991:124أف الغالبية العظمي

مف الباحثيف الذيف تطرقوا إلى إعداد مناىج خاصة بالطمبة المتفوقيف ،أكدوا ضرورة
تدريس ميارات التفكير باعتبارىا مف أساسيات المنيج التعميمي.

لذلؾ بدأ تقديـ العديد مف البرامج التربوية والتعميمية لمطمبة العادييف

والمتفوقيف ،متضمنة االىتماـ بميارات اتخاذ القرار كجزء أساسي فيو ،فكانت ىناؾ

إسيامات لكؿ مف تريفينجر وايساكسيف  Treffinger&Isaksenببرنامج يستيدؼ
تنمية التعميـ المستقؿ والفعاؿ ،الذي يؤكداف مف خاللو أف تعمـ ميارات اتخاذ القرار
يعد مف العناصر األساسية لمتعمـ الفعاؿ ،الذي يتحقؽ عف طريؽ تعميـ الطالب

استخداـ الكثير مف الميارات العممية والعممية ،واستنباط البدائؿ،واختيار
األفكار،واصدار األحكاـ والق اررات الفعالة ).(Renzulli,1986: 434-435

كما أشار كؿ مف شميختر وبممير ) (Schlichter&Palmer,1993:28إلى

البرنامج المعروؼ باسـ " المواىب الالمحدودة "  ،Unlimited Talentsلمطمبة
الموىوبيف والمتفوقيف ،والذي يقوـ عمى التسميـ بأف ميارات اتخاذ القرار مف

الميارات الميمة التي تقوـ أساسا عمى ميارات أخرى ،مثؿ 9التخطيط ،والتنبؤ،
والتفكير اإلنتاجي ،وميارات التواصؿ االجتماعي ،وىي الميارات التي يستيدؼ

البرنامج تنميتيا في األفراد أساسا.

الميـ أنو قد صاحب ىذا التطور في إعداد البرامج ظيور عدد مف النماذج

الخاصة باتخاذ القرار ،التي تتضمف سمسمة مف الميارات أو الخطوات ،تفضي كؿ

خطوة منيا إلى الخطوة التالية ،بدءا بتحديد الموقؼ أو اليدؼ ،وانتياء بمرحمة
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اتخاذ القرار وتقويمو .وقد أشار شريؼ ،تاج ( )17 9 1991إلى أف عدداً مف
الباحثيف قد قاموا بالتحميؿ والتدقيؽ وحصر لمخطوات والميارات التي تمر بيا عممية

اتخاذ القرار ،وأف ىناؾ آراء اتفقت حوؿ مسمى ىذه الخطوات أو الميارات وعددىا،
إال أف الغالبية مف الباحثيف يتفقوف عمى وجود ميارات وخطوات متتابعة لعممية
اتخاذ القرار ،وأف االختالؼ أو االتفاؽ عمى طبيعة ىذه الميارات أمر ال يؤثر عمى

جوىر عممية اتخاذ القرار ،فالميـ أنيا تنطوي عمى اتباع أسموب عممي متسمسؿ في

إصدار القرار الذي يحقؽ اليدؼ.

أما ىذه النماذج* منيا نموذج بيير ) (Beyer,1988:332ذو الميارات،

أو الخطوات الثالث (9تحميؿ الموقؼ ،تحميؿ البدائؿ ،اختيار البديؿ األفضؿ)،
ونموذج إلياس وتوبياس ) )Elias&Tobias,1991:69-71الذي حدد ست

ميارات أو خطوات التخاذ القرار( 9الشعور بالمشكمة ،تحديد مصدر المشكمة،

تحديد اليدؼ ،طرح عدد مف البدائؿ والحموؿ ،تصور النتائج المحتممة ،التخطيط

لمتغمب عمى العوائؽ).

وقد أجريت العديد مف الدراسات التي ىدفت إلى تنمية ميارات اتخاذ القرار،

مف خالؿ برامج استيدفت ذلؾ.

حيث أسفرت نتائج ىذه الدراسات عف نمو ميارات اتخاذ القرار ،لدى

األفراد المستيدفيف في ىذه الدراسات.

ويبقى ما يختص باىتماـ الباحثيف في البيئة العربية بميارات اتخاذ القرار،

حيث نجد أغمب الدراسات والبرامج -إف لـ يكف كميا -موجية لخدمة الراشديف في

المجاؿ اإلداري والميني ،وال يوجد – في حدود عمـ الباحث -ما يشير بوضوح إلى
اىتماـ مماثؿ لما أشرنا إليو في المجاؿ التربوي ،باستثناء دراسة الفقي ،عبد العزيز

( )2002التي ىدفت إلى تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى عينة مف الطالب ذوي

األسموب المعرفي (المخاطره -الحذر) ،مف المرحمة الجامعية ،بينما ىدفت الدراسة

(*) يتـ عرض ىذه النماذج تفصيالً في الفصؿ الثاني.
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الحالية بتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى الطالب المتفوقيف عقميا ،مف المرحمة

الثانوية.

لكؿ ما سبؽ كاف التوجو إلى إجراء ىذه الدراسة ،والتي تقوـ أساساً عمى

تطبيؽ برنامج تدريبي لتنمية ميارات اتخاذ القرار ،عمى عينة مختارة مف الطالب
المتفوقيف عقميا ،والتحقؽ مف حدود فعاليتو ،في تنمية ىذه الميارات مف وراء

تطبيقو.

بناء عمى ما تقدـ ،تتحدد المشكمة موضع االىتماـ في ىذه الدراسة في
ً
السؤاؿ التالي9
ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية ميارات اتخاذ القرار( تحديد المشكمة،

تحديد البدائل ،تحديد المعايير لوزن كفاءة البدائل ،اتخاذ القرار وتقويمو) لدى

الطالب المتفوقين عقمياً من الصف العاشر؟

فروض الدراسة :

وتتحدد فروض الدراسة الحالية ،في ما يمي9

 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب المجموعتيف 9التجريبية
والضابطة ،في ميارة تحديد المشكمة ،بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي ،وذلؾ

لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب المجموعتيف 9التجريبية
والضابطة ،في ميارة تحديد البدائؿ ،بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي ،وذلؾ

لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب المجموعتيف 9التجريبية
والضابطة ،في ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ ،بعد تطبيؽ

البرنامج التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية.
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 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب المجموعتيف 9التجريبية

والضابطة ،في ميارة اتخاذ القرار وتقويمو ،بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي،

وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 -5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب المجموعتيف 9التجريبية
والضابطة ،في الدرجة الكمية في مقياس ميارات اتخاذ القرار ،بعد تطبيؽ

البرنامج التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية.

أىـــداف الدراســـة:

تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يمي9
 تصميـ "بناء" برنامج تدريبي لتنمية ميارات اتخاذ القرار.

 التحقؽ مف فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية اتخاذ القرار(تحديد
المشكمة ،تحديد البدائؿ ،تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ ،اتخاذ القرار

وتقويمو).

أىمية الدراســـة:

تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية في اآلتي9
 التأكيد عمى أىمية تنمية ميارات اتخاذ القرار في المجاؿ التربوي ،والتي ال

تمقى االىتماـ الواجب مف الباحثيف في مجتمعنا العربي عموماً ،والخميجي

بشكؿ خاص.

 توفير بعض األدوات الخاصة سواء لمتدريب عمى ميارات اتخاذ القرار ،أو
قياسيا ،مما يساعد عمى تنمية ىذه الميارات ،ويكوف دافعاً إلعداد عدد مف
البرامج ،واألنشطة الصفية والالصفية الميسرة إلكتساب تمؾ الميارات.

9

 إتاحة الفرصة إلعادة النظر فيما يوضع مف مخططات واجراءات التعميـ،
في المناىج الدراسية ،بمراحؿ التعميـ المختمفة ،مما يكفؿ تحقيؽ اكتساب

ميارات اتخاذ القرار وتنميتيا لدى الطالب.

المصطمحات الرئيسية لمدراسة:

اتخاذ القرار ): (Decision Making

ويعرفو (1988:332) Beyerعممية اتخاذ القرار بأنيا اختيار بديؿ مف

بيف مجموعة بدائؿ لتحقيؽ ىدؼ ما .

التفوق ): (Giftedness

يقصد بالتفوؽ عموماً ،األداء المتميز مف جانب األفراد ،في مختمؼ

المجاالت .وبالنسبة لمتالميذ والطالب في مختمؼ مراحؿ التعميـ تحديداً ،فإف
التفوؽ يعني امتالكيـ بدرجة عالية ،لالستعدادات أو القدرات التي تمثؿ دليالً عمى
التميز أو األداء الفائؽ ،في واحد أو أكثر مف الجوانب التالية9

* الجانب العقمي ،بما يقوـ عمية مف قدرات الذكاء العاـ.

* الجانب األكاديمي ،ومؤشره المستوى الرفيع مف األداء في مواقؼ التحصيؿ
الدراسي.

* الجانب اإلبداعي ،بما يقوـ عمية مف قدرات التفكير اإلبداعي المختمفة.
* الجانب القيادي ،والذي ينيض التفوؽ فيو عمى مختمؼ الميارات القيادية العالية.

* جانب الفنوف البصرية واألدائية بأنواعيا ،وما تقوـ عمية مف قدرات وميارات9
فنية تشكيمية ،أو موسيقية ،أو حركية إيقاعية ،أو غيرىا (.)Clark,1992

ونتعامؿ في ىذه الدراسة مع مفيوـ التفوؽ العقمي ،باعتباره تميز الفرد عمى

أقرانو في الذكاء والتحصيؿ الدراسي معاً.
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حـــدود الدراســـة:

 مجتمع الدراسة :ويمثؿ طالب المرحمة الثانوية ،بمدارس التعميـ العاـ في
دولة الكويت.

 عينة الدراسة :تـ اختيارىا مف طالب الصؼ العاشر ،وقواميا ستوف طالباً
متفوقاً عقمياً مف طالب مدرسة األصمعي الثانوية.

 الحدود المكانية :منطقة العاصمة التعميمية ،بدولة الكويت.

 الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ الدراسة في اثنتى عشرة جمسة ،في الفصؿ األوؿ
مف العاـ الدراسي  2007 – 2006وكانت مدة كؿ جمسة  45دقيقة ،وذلؾ

خالؿ الفترة مف  29أكتوبر الى  6ديسمبر .2006



الحدود التربوية :قدـ البرنامج خارج نطاؽ المنيج الدراسي العادي ،وكاف

محتوى المادة المقدمة في البرنامج مجموعة مف األنشطة السموكية الموجية

اليادفة لتنمية ميارات اتخاذ القرار.

اإلطــــــــار النظــــــرى
مقدمـــــــة:

نتناوؿ في ىذا الفصؿ مفيوـ اتخاذ القرار ،والنظريات والنماذج المفسرة

التخاذ القرار ،وتنمية ميارات اتخاذ القرار.

أوالً :مفيوم اتخاذ القرار :

يعرؼ الفقي ،عبد العزيز ( )16 92002عممية اتخاذ القرار بأنيا اختيار

بديؿ مف بدائؿ عدة مطروحة أماـ متخذ القرار ،يسعى مف خالؿ ىذا البديؿ إلى
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تحقيؽ ىدؼ معيف يزيؿ بو حالة مف الشؾ وعدـ التأكد لديو ،كما أنو يصؿ بو إلى

حؿ لممشكمة المطروحة.

ويعرؼ بيير ) (Beyer,1988:332عممية اتخاذ القرار بأنيا اختيار بديؿ

مف بيف مجموعة بدائؿ لتحقيؽ ىدؼ ما.

ويعرؼ كوستا  Costaعممية اتخاذ القرار بأنيا العممية الموجية إلى اختيار

بديؿ واحد مف عدة بدائؿ ،بعد دراسة الحقائؽ والبدائؿ المحتممة والعوائؽ المتوقعة

).(in: Susan,1990 :34

ويعرؼ يوسؼ ،سمير ( )152 91983مفيوـ اتخاذ القرار عمى أنو

إصدار حكـ معيف عما يجب أف يفعمو الفرد في موقؼ ما بعد التمعف في البدائؿ
الختمفة التي يبتغييا.

كما يرى عبد السالـ ،عبد الحميد ( )133 91985أف عممية اتخاذ القرار

يقصد بيا جميع الخطوات التي يتطمبيا ظيور القرار الى حيز الوجود ،وىي

خطوات التعرؼ عمى المشكمة وتحديدىا ،وتحميؿ المشكمة وتقويميا ،ووضع

المعايير لمقياس ،وجمع البيانات ،واقتراح الحموؿ المناسبة ،وتقويـ كؿ حؿ عمى
حدة ،ثـ اختيار أفضؿ الحموؿ.

ويعرؼ بوف وكورتز ) (Boone&Kurtz,1992:93عممية اتخاذ القرار

بأنيا االختيار مف بيف بديميف أو أكثر بإتباع الخطوات التالية9إدراؾ المشكمة

وتعريفيا ،وتحديد البدائؿ المتاحة وتحميميا ،واختيار البديؿ األكثر إسياما في تحقيؽ
اليدؼ وتنفيذه.

كما يعرؼ عبداهلل قادري اتخاذ القرار ،بأنو خطوات متعاقبة متسقة ،تؤدي

إلى اختيار البديؿ األنسب والتطبيؽ الذي يتفؽ ومتطمبات موقؼ اتخاذ الق ارر ،أو

يعيف عمى حؿ مشكمة معينة (في 9التويجري ،محمد ،محمد ،البرعي.)7 91997 ،
ويمكف أف نستخمص مف التعريفات السابقة أنيا تدور حوؿ ثالثة معاف9
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*المعنى األول :اتخاذ القرار ىو إصدار حكـ معيف بما يجب أف يفعمو الفرد
في موقؼ ما.

*المعنى الثاني :أف اتخاذ القرار ىو اختيار بديؿ معيف ،بعد تقويـ بدائؿ
مختمفة عمى أساس توقعات معينة لمتخذ القرار.

*المعنى الثالث :أف اتخاذ القرار يمثؿ عممية تتكوف مف مراحؿ متعددة يتولى
فييا متخذ القرار تحديد أىدافو ،ثـ تحديد البدائؿ الممكنة لتحقيؽ ىذه
األىداؼ ،يمييا االختيار النيائي لبديؿ مف ىذه البدائؿ ،ثـ تنفيذ ىذا البديؿ.

ثانياً :تنمية ميارات اتخاذ القرار :

اىتـ الباحثوف في مجاؿ تنمية ميارات اتخاذ القرار مف خالؿ تصميـ

نماذج التدريب والتدريس لميارات اتخاذ القرار ،واالست ارتيجيات المعينو عمى توظيؼ

ميارات اتخاذ القرار ،وانتاج عدد مف البرامج التدريبية التي استيدفت تنمية ميارات
اتخاذ القرار؛ وفيما يمي عرض لجيود بعض الباحثيف في ىذا المجاؿ عمى النحو

التالي9

 -2نماذج التدريب والتدريس لميارات اتخاذ القرار:

يطرح بيير ) )Beyer,1991:99نموذجاً لمتدريب عمى تنمية ميارات

اتخاذ القرار بالطريقة المباشرة ،وذلؾ مف خالؿ اتباع خطوات محددة يقوـ بيا
المعمـ في موقؼ تدريس ميارات اتخاذ القرار ،عمى النحو التالى9
 -1يعرؼ المعمـ الميارة لمطالب.

 -2يشرح القوانيف والموائح التى تتضمنيا الميارة.

 -3يقوـ المعمـ بإعطاء أمثمة في كيفية استخداميا.

 -4يطبؽ الطمبة الميارة ،كما قدميا المعمـ وكما الحظوىا مف خالؿ األمثمة
المقدمة.
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 -5بعد التطبيؽ ،يناقش الطالب مع المعمـ سموكياتيـ خالؿ تطبيؽ الميارة.

وىناؾ أيضاً النموذج الذي اقترحتو برنس ) (Burns,1998:35الذي يقوـ عمى
التوجييات التالية في تدريس ميارات اتخاذ القرار9

 -1تقديـ شامؿ لمميارة المختارة ،ويتضمف ذلؾ تعريؼ الميارة ،وتحديد اليدؼ،
وبياف وتوضيح الفوائد والعواقب ،واستراتيجية الميارة ...إلخ.

 -2التدريب الموجو لمميارة ،مع تقديـ مضموف معرفي مختصر عف الميارة،

يشمؿ تعريؼ الميارة ،واست ارتيجياتيا ،وطريقة التدريب عمييا ،مع تقديـ
محتوى دراسي يعمـ الطالب طرؽ استخداـ الميارة ،في المواقؼ المختمفة

ومتابعة التعريؼ بالعائد ،وتقديـ النصائح المناسبة.

 -3تقديـ تدريب موجو بمحتوى جديد ،ويشمؿ مراجعة اسـ الميارة ،والتعرؼ
عمى االستراتيجية  ...إلخ ،ويمى ذلؾ مناقشة الطالب في أدائيـ ،والتعريؼ

بالعائد.

 -4االنتقاؿ إلى التدريب بموضوعات دراسية ،واتقاف استخداـ استراتيجية الميارة
مع مواضيع أخرى ،وحث الطالب عمى استخداـ الميارة مع مضاميف

دراسية أخرى مناسبة ،وتشجيعيـ عمى التقرير أي الميارات ينبغى

استخداميا في مواقؼ معينة.

 -5االنتقاؿ بالتدريب عمى الميارات إلى مشكالت جديدة ،تتطمب استخداـ
ميارات تفكير عديدة.

 -6يساعد المعمـ كؿ طالب عمى اختيار مشكمة حقيقية ،ثـ اختيار استراتيجية
حؿ المشكالت ،والتحقؽ مف المشكمة باستخداـ ميارات تفكير متعددة ،مع

إرشاده إلى المصادر المناسبة ،تعيف الطالب عمى الحؿ وتطوير الناتج.

ومف خالؿ العرض السابؽ لبعض نماذج التدريب عمى ميارات اتخاذ

القرار ،نجد أنيا تتفؽ إلى حد كبير في مضمونيا؛ حيث تبدأ بتقديـ مضاميف

معرفية عف الميارة المستيدؼ تنميتيا ،ثـ إعطاء أمثمة توضيحية عف كيفية
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استخداميا ،ومف ثـ بعد ذلؾ التدريب عمييا باستخداـ استراتيجيات معينة عمى

تنميتيا.

حيث تـ االستفادة مف النماذج في التدريب عمى ميارات اتخاذ القرار

السابقة ،في تصميـ نموذج* خاص لمتدريب عمى ميارات اتخاذ القرار في الدراسة
الحالية متضمناً.

 -1استراتيجيات اتخاذ القرار:

لـ تقتصر جيود واىتمامات الباحثيف عمى التنظير لعممية اتخاذ القرار ،أو

تصوراتيـ لنماذجيا فحسب ،بؿ اتجيت أيضاً إلى االستراتيجيات المعينة عمى
توظيؼ وتنمية ميارات اتخاذ القرار.

وفي ىذا الصدد يقدـ براىاـ ) (Braham,1993:14-26مجموعة

االستراتيجيات التالية9

 -2عممية الحذف  :Elimination Procesوتستخدـ ىذه االستراتيجية حيف

يجد اإلنساف نفسو أماـ عدة خيارات في موقؼ ما ،وىناؾ مف البدائؿ ما

يكوف مكمفاً لمغاية أو باىظ الثمف ،أو تكوف فييا نوع مف المخاطرة ،أو

تستغرؽ وقتاً طويالً ،لذلؾ نستخدـ معيا الحذؼ.

 -2تحديد األفضمية ،أو تحديد األولويات  9Prioritizingوىي عكس استراتيجية

الحذؼ ،حيث يتـ اختيار أفضؿ البدائؿ ،ثـ الذي يميو ،فالذي يميو ،وىكذا،

حتى يتـ تحديد األفضؿ حسب المعايير التى وضعت مف قبؿ( ،الثمف أو

التكمفة ،السيولة ،السرعة  ..إلخ) .

 -3استشارة اآلخرين  9Consult Othersونعني بيا أف اإلنساف ال يمكنو
التوصؿ لكؿ المعمومات بمفرده ،بؿ يحتاج إلى استشارة اآلخريف ،أو الجيات

التى تمكنو مف الحصوؿ عمى المعمومات التي تساعده فى اتخاذ القرار.

(* ) سػػيتـ عػػرض نمػػوذج التػػدريب عمػػى ميػػارات اتخػػاذ القػرار ،الخػػاص بالد ارسػػة الحاليػػة بالتفصػػيؿ
في الفصؿ الرابع.
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مثاؿ لذلؾ عندما يريد شخص ما ،شراء كمبيوتر ،فى ىذه الحالة سيكوف

عميو عمؿ اآلتى9

 القياـ بزيارة المحالت الخاصة ببيع الكمبيوتر.

 استشارة األشخاص الذيف يمتمكوف جياز كمبيوتر ،ولدييـ معرفة جيدة
بيذه األجيزة.

 استطالع ما ينشر في المجالت الخاصة بأجيزة الكمبيوتر  ..إلخ.

 -4العصف الذىنى  9Brain stormingوىى استراتيجية تحقؽ تدفؽ األفكار
في جو خاؿ مف النقد والتقويـ ،ومف مبادئيا ضرورة تأجيؿ الحكـ عمى الفكرة،

أو تقويميا ،وأف الكـ يولد الكيؼ ،وتستخدـ ىذه االستراتيجية عادة في توليد

بدائؿ وحموؿ متعددة في مواقؼ اتخاذ القرار.

 -5توقع النتائج  9Anticipate consequencesتستخدـ ىذه االستراتيجية

إذا كاف لدى الشخص عدة بدائؿ ،حيث البد مف التعرؼ عمى النتائج المترتبة

عمى كؿ بديؿ منيا لتحديد أي البدائؿ أفضؿ ،فمثالً إذا قرر األخذ بأحد البدائؿ

التالية9

 زيارة أسرتو ،لحضور اجتماع عائمى.
 الذىاب لتناوؿ العشاء مع أصدقائو.

 البقاء في المنزؿ لعمؿ بعض األعماؿ المنزلية.

فينا البد أف يسأؿ نفسو ثالثة أسئمة.

 كيؼ أشعر إذا زرت أسرتي ،أو عند تناوؿ العشاء مع األصدقاء ،أو
عند البقاء في المنزؿ؟

 ماذا سيترتب عمى زيارتي ألسرتي ،تناوؿ العشاء مع األصدقاء ،البقاء
في المنزؿ؟

 ماذا يترتب عمى عدـ زيارتى ألسرتى أو ألصدقائى أو الجموس بالبيت
وحدي؟
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 -6موازنة السمبيات واإليجابيات  9Welgh pros and consموازنة السمبيات
واإليجابيات 9تستخدـ ىذه االستراتيجية عندما يكوف لدى الشخص عدد مف

البدائؿ ،ويكوف عممية الموازنة بيف سمبيات وايجابيات كؿ بديؿ منيا حسب
المعايير التى يضعيا لتحديد االختيار األكثر مالئمة.

ويطرح كؿ مف كاستؿ وستاىؿ )(Casteel&Stahl,1997:12

استراتيجيات أخرى التخاذ القرار حيث يمكف أف يتعمميا الطالب داخؿ الفصؿ

الدراسي ،وليس ىناؾ شكؿ ىرمي ليذه االستراتيجيات9

 -1استراتيجية الترتيب  :The rank order decision strategyوتعتبر

ىذه االستراتيجية ذات أىمية في مواقؼ اتخاذ القرار التى تبنى عمى أساس

ترتيب البدائؿ حسب األىمية كما يحددىا بذلؾ متخذو القرار أنفسيـ ،وفي ىذا

النوع مف االستراتيجية يكوف األفراد مدركيف ما يمى9

 ال توجد اختيارات أخرى غير ىذه المقدمة أماميـ.

 وأف كؿ اختيار مستقؿ ومنفرد عف غيره مف المواقؼ.
 كما أف عمييـ أف يقبموا االختيار األوؿ ولكف إذا كاف ىذا االختيار غير
متوافر فى الوقت الحالي ،أو قد ال يحؿ المشكمة ،فعميو أف يختار

البديؿ المنظـ الثانى وىكذا ،ويسمى ىذا األسموب أسموب األولوية،
وىو أف يدرج األفراد ىذه االختيارات (البدائؿ) مف حيث األولوية فى

األىمية ،والقيمة ،والمنفعة فى موقؼ اتخاذ القرار.

 -2استراتيجية االختيار الجبري التخاذ القرار The forced choice
 9decision strategyفي ىذه االستراتيجية عمى األفراد أف يدركوا أف

اختيارىـ لبدائؿ أخرى غير الواردة أماميـ أمر مرفوض ،بؿ أنو مضيعة لموقت

والجيد ،وفي استراتيجية االختيارات الجبرية يجب أف يركز األفراد في مواقؼ

اتخاذ القرار عمى اختيار بديؿ واحد ىو األكثر أىمية بيف مجموعة البدائؿ
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المطروحة ،وال يسمح لألفراد بابتكار أو اختيار بدائؿ أخرى ،أو أف يجمعوا في

االختيار بيف أكثر مف بديؿ.

 -3استراتيجية التفاوض  :The Negotiation strategyوفي ىذه
االستراتيجية يجب عمى األفراد أف يقسموا البدائؿ إلى ثالث مجموعات ،وىي

كالتالى9

 مجموعة ينبغى أف يختاروىا.

 مجموعة مف البدائؿ يمكف االستغناء عنيا.

 مجموعة أخرى غير مرغوب فييا (واألقؿ رغبة).
وفي ىذه المواقؼ يعمؿ األفراد بطريقة تفاوضية بحيث يتوصموف إلى اتفاؽ

عمى ما يرغبوف بو مف بدائؿ ،وأما البدائؿ التى لدييـ القدرة عمى التخمي عنيا فإنيا

تحذؼ مف أجؿ حماية بدائميـ المتفؽ عمييا ،ولعمؿ ىذا التصنيؼ مف البدائؿ،

عمى األفراد أف يتفاوضوا بطريقة منظمة.

 -4االستراتيجية االبتكارية :The creative Decision Making strategy
ىذه االستراتيجية مفيدة لألفراد عندما يريدوف أف يتخذوا ق ار اًر ولدييـ الحرية

التخاذ أي قرار مناسب لممشكمة أو الموقؼ ،ومركز االىتماـ في ىذه
االستراتيجية بالنسبة لألفراد ىو ابتكار أو اختراع قرار مالئـ يتناسب مع

الموقؼ الذى أماميـ مع مراعاة الحدود والضوابط ،ولذلؾ يطمؽ عمييا

استراتيجية النياية المفتوحة أو االستراتيجية المطمقة ،وتمكف ىذه االستراتيجية
الطالب مف ابتكار ق اررات في مواقؼ اتخاذ القرار ولكف البد أف يكوف لديو

مرونة كافية في اتخاذ القرار.

 -5االستراتيجية االستكشافية :The exploration decision strategy

ىذه االستراتيجية مفيدة لألفراد عندما يواجيوف موقفاً ما يريدوف دراستو بتعمؽ،
وفي ىذه االستراتيجية يحتاج األفراد التخاذ قرار في موقؼ ما إلى إثارة عدد
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مف األسئمة المناسبة لتوجو تفكيرىـ نحو الموقؼ أو المحتوى والعواقب المترتبة

عميو ،والبدائؿ ،العواطؼ ،القيـ ... ،إلخ ،وتمثؿ ىذه األسئمة نماذج لمتفكير.

ونستخمص مما سبؽ تنوع االستراتيجيات المعينة عمى توظيؼ ميارات

اتخاذ القرار وتنمينيا ،مف حيث طبيعة ىذه االستراتيجيات ،فقد اختص البعض منيا
عمى توليد أو إنتاج البدائؿ ،كما في استراتيجية العصؼ الذىني ،واالبتكارية،

واالستكشافية؛ كما تختص البعض األخر منيا إلى المفاضمة بيف البدائؿ ،كما في
استراتيجية عممية الحذؼ ،وتحديد األفضمية أو األولويات ،وموازنة السمبيات

وااليجابيات؛ واخي اًر أىتـ البعض منيا في تقويـ البدائؿ ،كما في استراتيجية استشارة

اآلخريف ،وتوقع النتائج.

وقد تـ االستفادة مف االستراتيجيات السابقة في البرنامج التدريبي في تنمية

ميارات اتخاذ القرار في الدراسة الحالية.

 -3برامج تنمية ميارات اتخاذ القرار :

في ىذا الجانب تـ اإلطالع عمى بعض برامج رعاية المتفوقيف والموىوبيف،

والتي مف بيف أىدافيا تنمية ميارات اتخاذ القرار ،بجانب تنمية ميارات أخرى؛
كالت فكير واالبداع ،والذكاء ،وحؿ المشكالت وغيرىا مف الميارات التي تعنى بيا
برامج رعاية المتفوقيف والموىوبيف؛ ومف بيف برامج تنمية ميارات اتخاذ ،ما يمي9

-2

برنامج

الباب

الدوار

أو

)(Renzulli&etal., 1981

الثالوث

اإلثرائي

لرينزولي

وآخرون

Implementing a Trade/ Revolving Door Program
صمـ برنامج الثالوث األثرائي لمتغمب عمى العديد مف المشاكؿ المعيقة
لمبرامج الخاصة بالطالب ذوي القدرات العالية ،وىو مبني عمى البحوث القائمة

عمى أساس خصائص اإلبداع واإلنتاج لدى الفرد.
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-1

برنامج

المتعمم

المستقل

)(Betts&Knapp, 1980

لممتفوقين

والموىوبين

لبتس

وكناب

The Autonomous learner Program For the Gifted and

Talented

ييدؼ برنامج المتعمـ المستقؿ إلى تمبية االحتياجات المعرفية ،والعاطفية،

واالجتماعية ،لمطالب المتفوقيف والموىوبيف ،وفي الوقت الذي تمبي فيو ىذه
االحتياجات ،فأنيـ سيتطوروف ،ويصبحوف متعمميف مستقميف ،قادريف عمى تطوير،
وتطبيؽ ،وتقييـ تعميميـ.

 -3برنامج الرعاية المتزامنة لنمو الطالب في كال من المواىب اإلبداعية المتعددة
والمعرفة لتايمور )(Taylor, 1984

Cultivating Simultaneous Student Growth In Both Multiple

Creative Talents And Knowledge

كاف اليدؼ مف ىذا البرنامج التعميمي ىو تحسيف طبيعة التربية ،وذلؾ
بتطوير المصادر ،والقدرات البشرية الموروثة مف خالؿ استخداـ نظرية المنياج
المزدوج المتزامف ،والذي يتضمف تطوير المواىب اإلبداعية وزيادة المعرفة لدى

الطالب .ويكوف تطوير المواىب المتعددة بتدريب الطالب ،وتحضيرىـ ،لوضعيـ
في صفوؼ خاصة لممتفوقيف ضمف المدرسة ،ومف ثـ عمميـ في النياية بفعالية في

ميف مناسبة.

 -4برنامج المواىب غير المحددة لشمختر )(Schlichter, 1981

Unlimited Multiple Talent Program

المواىب غير المحددة عبارة عف برنامج تعميمي تدريسي لميارات التفكير

في غرفة الصؼ ،بحيث يناسب جميع طالب المرحمة األساسية والثانوية.

تعقيــــب :
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نشير ىنا إلى أىمية وضروره توظيؼ ىذه البرامج بالنسبة لمطالب في

مختمؼ مراحؿ التعميـ ونوعياتو ،فالشؾ أف تدريس ىذه الميارات والتدريب عمييا
سوؼ ينتج عنو نوعاً مف األفراد المتمكنيف مف ىذه الميارات.

ومف ىنا فإف تنمية ميارات اتخاذ القرار ،يؤدي إلى تمكف األفراد مف ىذه

الميارات ،فيصبح لدييـ نظره فاحصة لسمسمة العواقب الطويمة والقصيرة المدى
لمنتائج المترتبة عمى اتخاذ القرار ،ولدييـ القدرة عمى التعايش مع العواقب غير

السا رة نتيجة اتخاذ القرار ،كذلؾ تؤكد ىذه البرامج أف اتخاذ القرار بتأنى وروية فى
المواقؼ المدرسية ،وفي الحياة العممية أيضاً ،ميارات يمكف تعمميا مف خالؿ ما
تقدمو ىذه البرامج مف معمومات عف خطوات وميارات اتخاذ القرار واالستراتيجية

المناسبة لتفعيميا( .) Casteel&Stahl 1997:12

الدراســــات السابقــــة:
مقدمـــــــة:

تنوعت الدراسات التي عنيت بموضوع ميارات اتخاذ القرار ،فيناؾ دراسات

استيدفت تنمية ىذه الميارات لدى األطفاؿ والراشديف ،وأخرى ركزت عمى تنميتيا

لدى العامميف فى المجاؿ الميني أو اإلداري ،وثالثة عنيت بدراسة عالقة اتخاذ
القرار بمتغيرات معينة مثؿ 9السف ،والجنس ،والقدرات العقمية ،وسمات الشخصية،

وغيرىا مف المتغيرات.

ويعرض الباحث الجزء التالي لبعض الدراسات التي تتعمؽ بموضوع الدراسة

الحالية وىي الدراسات التجريبية التي اىتمت بتنمية ميارات اتخاذ القرار في

المجاؿ التربوي أو الميني.
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الدراسات التجريبية التي اىتمت بتنمية ميارات اتخاذ القرار في
المجال التربوي أو الميني.

دراسة كرومبوليتز وأخرون

) (Krumbolitz etal.,1982التى

استيدفت معرفة أثر تعميـ طريقة منطقية في اتخاذ القرار المينى في نمو ميارات
اتخاذ القرار ،ونوعية الق اررات المتخذة فيما بعد.

وقد أجريت ىذه الدراسة التجريبية عمى عينة مف الدراسيف بفصوؿ خاصة

بالجامعة ،قواميا( )147مف الذكور واإلناث ،تراوحت أعمارىـ بيف( )16و()50
سنة قسموا إلى مجموعتيف تجريبية ،وضابطة  ،حيث تعرضت المجموعة التجريبية

لبرنامج تدريبى عمى ميارات اتخاذ القرار يتألؼ مف سبع خطوات وىي (تحديد
المشكمة ،وبناء خطة عمؿ ،وتحديد القيـ ،والتعرؼ عمى البدائؿ ،واكتشاؼ النتائج،

وتقميص البدائؿ بشكؿ منظـ ،واتخاذ القرار).

وأظيرت نتائج الدراسة أف التدريب عمى ميارات اتخاذ القرار قد أدى إلى

التحسف الواضح فى نوعية الق اررات المتخذة مف جانب أفراد ىذه المجموعة
التجريبية ،ولـ يكف البرنامج بالفعالية التى توقعيا الباحثوف ،فيما يتصؿ بالنضج

الميني لألفراد.

دراسة بيرجالند  2984 Berglandالتي استيدفت الكشؼ عف الشروط

األكثر مالءمة الكتساب استراتيجيات فعالة في تحميؿ وتنظيـ معالجة المعمومات،

مف أجؿ اتخاذ قرار جيد.

وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا ( )80طالباً بالصؼ الحادى عشر،

باستخداـ أساليب في اإلرشاد الجمعي لمساعدة الطالب عمى 9توليد البدائؿ في

الموقؼ ،تحديد المعمومات والحصوؿ عمييا ،تقويـ المعمومات لعمؿ خيارات مؤقتة،
وقد طبؽ ىذا البرنامج اإلرشادى عمى ثالث مجموعات تجريبية في خمسة أسابيع،

بمعدؿ جمسة واحدة أسبوعياً.
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ولـ تكشؼ نتائج الدراسة عف فروؽ في ميارات اتخاذ القرار فيما بيف

المجموعات الثالث في موضوع الدراسة ،ورجح الباحثوف أف يكوف عدـ وجود فروؽ

راجعاً إلى ضعؼ دافعية الطالب المعرضيف لمبرنامج( .في 9جرواف ،فتحى ،
.)11-10 91986

دراسة السفاسفة ،محمد ( )2993ىدفت إلى مقارنة فعالية نموذجيف في

اتخاذ القرار الميني (نموذج كرومبمتز وسورانسو-وىوالند) ،وأثر التدريب عمى ميارة

اتخاذ القرار الميني في نضج االتجاه الميني والقدرة عمى اتخاذ القرار الميني.

تكونت عينة الدراسة مف ( )150طالب مف طالب الصؼ الثاني الثانوي

الذكور في محافظة الكرؾ في المممكة األردنية الياشمية مف قسميف األدبي

والعممي ،حيث اختيرت العينة المكونة مف( )60طالبا ( 31طالب مف الفرع األدبي،
 29طالب مف الفرع العممي) حيث ىؤالء الطالب ىـ الذيف سجموا أقؿ درجات في

االختبار ،وتـ توزيعيـ في ثالث مجموعات متعادلة تقريبا(مجموعتاف تجريبية

ومجموعة ضابطة) ،وطبؽ اختبار كريتس  setirCالشكؿ  1-Bلنضج االتجاه

الميني بعد تطويره ليتناسب مع عينة الدراسة ،بطريقة التعييف العشوائي.

أخضعت المجموعة التجريبية األولى لمتدريب عمى نموذج مقترح عمى

نظرية ىوالند  Hollandفي اتخاذ القرار الميني ،بواقع خمس جمسات إرشاديو في

خمس أسابيع ،وخضعت المجموعة التجريبية الثانية إلى تدريب عمى نموذج
كرومبمتز وسوارنسوف  krumboltz&sorensonفي اتخاذ القرار الميني أيضاً
بواقع خمس جمسات إرشادية في خمس أسابيع ،حيث لـ تخضع المجموعة
الضابطة إلى أي نوع مف الخبرات السابقة .وبعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامجيف تـ

إعطاء اختبار كريتس لنضج االتجاه الميني لممجموعات الثالثة وذلؾ لمقارنة نتائج
االختباريف القبمي والبعدي لممجموعات الثالثة.

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية كؿ مف النموذجييف اإلرشادييف

المشتقيف مف نظريتي ىوالند ،وكرومبمتز في اتخاذ القرار الميني ،وأظيرت النتائج
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بأف لمنموذجيف أث اًر فعاالً بغض النظر عف الفرع األكاديمي ألفراد العينة فقد أثبتت
النتائج أف الطمبة الفرعييف (األدبي والعممي) متشابيوف مف حيث اكتساب ميارة

اتخاذ القرار الميني ،وفي نفس الوقت ،فقد أشارت النتائج إلى نظرية ىوالند كانت

أكثر فاعمية في اكتساب الطمبة ميارة اتخاذ القرار الميني.

دراسة كل من الفرينك وكولد ويل )& Cold well,1993

(El

 Frinkالتي استيدفت عف الكشؼ عف كيفية استخداـ نموذج  INVOLVEفي
تحسيف ميارات اتخاذ القرار لدى الطالب.

وقد شممت عينة الدراسة ( )203طالبة ،و( )200طالباً مف طالب المرحمة

الثانوية ،تـ تطبيؽ مقياس اتخاذ القرار عمييـ لقياس مدى قدرتيـ عمى تطبيؽ
النموذج الذي يقيس ميارات اتخاذ القرار وىي( 9التعرؼ عمى المشكمة وتحديدىا،

وجمع البيانات حوؿ المشكمة ،وطرح البدائؿ الممكنة ،وتقييـ كفاءة ىذه البدائؿ،
واختيار البديؿ األمثؿ ،واتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعتو) ،ويعتمد ىذا النموذج عمى

عممية تحميؿ القيـ التي يتضمنيا الصراع بيدؼ الوصوؿ إلى البديؿ األمثؿ حوؿ
اإلجراءات التي تتطمبيا عممية اتخاذ القرار ،كما أف ىذا النموذج ال يغفؿ أية قيـ
محددة أو يقمؿ مف أىمية البيانات الموضوعية المنطقية ،ولكنو يحاوؿ توفير

المعرفة التي يحتاجيا الطالب التخاذ القرار في المواقؼ المختمفة في النسؽ
القيمي ،وكذلؾ فإف ىذا النموذج ال يصؼ إجراءات منعزلة لعممية االختيار ،ولكنو

يؤكد عمى عممية تفاعمية تطمب التأمؿ المباشر أثناء اتخاذ القرار.

وقد كشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ بيف الطالب والطالبات في

ميارات اتخاذ القرار لصالح الطالب في ميارة طرح البدائؿ والتعرؼ عمى المشكمة

وتحديدىا ،أما بالنسبة لميارتي تقييـ البدائؿ واختيار البديؿ األمثؿ فكانت الفروؽ

لصالح الطالبات.

دراسة بيرنيس وتورني ) (Byrnes&Torney,1995التى ىدفت إلى

التعرؼ عمى ميارات اتخاذ القرار لدى المراىقيف والراشديف مف الطمبة والموظفيف
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في إحدى الجامعات األمريكية ،باإلضافة إلى معرفة أثر التدريب عمى ميارات

التفكير العميا في نمو ميارات اتخاذ القرار لدييـ.

وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا( )44مف المراىقيف والراشديف ،طمب

منيـ أف يتخذوا قر ار في مشكمتيف األولى بخصوص التسوؿ ،والثانية ظاىرة
االختزاف الحرارى لمكرة األرضية  Global Warmingكما صممت ورشة عمؿ

لتنمية ميارات التفكير العميا لدى عينة أخرى مف المراىقيف.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف أفراد كؿ المجموعات طرحوا أسبابا كثيرة،

وق اررات معقولة بالنسبة لممشكمتيف ،واف تبيف أف المراىقيف الذى تمقوا تدريباً عمى

ميارات التفكير العميا ،كانت إجاباتيـ أدؽ ،وأكثر صحة.

دراسة كل من تول و كارفالو ) (Toal&Carvalho,1997التي

استيدفت زيادة معرفة الطالب بميارات اتخاذ القرار وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ برنامج
تدريبي التخاذ القرار يطمؽ عميو "اإليجابيات والسمبيات"  ."Pros & Consمف

خالؿ تدريس المبادئ األساسية التخاذ القرار في محيط الدراسة وبيئة المنزؿ.

وقد شممت عينة الد ارسة عمى ( )186طالباً تتراوح أعمارىـ ما بيف (-11

 14سنة) بمتوسط عمري ( )12.4سنة ،مف طالب سنة األولى بالمدرسة الثانوية،

وتتضمف العينة (91طالباً) و ( 95طالبة) ،حيث تكونت المجموعة التجريبية

(87طالباً) ،والمجموعة الضابطة ( 99طالباً) مف سكاف ضاحية أمسترداـ ذوي

الم ستوى االجتماعي المنخفض ،وتـ تطبيؽ مقياس متعدد االختيارات (مقياس اتخاذ
القرار) ،ومقياس التحصيؿ عمى الطالب ،وتـ عمؿ اختبار قبمي عمى المجموعة

التجريبية قبؿ تدريس البرنامج ،وبعد تطبيؽ برنامج "االيجابيات والسمبيات" عمى

المجموعة التجريبية ،وتدريس الدروس الخاصة بو في مدة ( 10أسابيع ) ،بواقع
( )10دروس مدة كؿ درس ( )50دقيقة.
ويحتوي البرنامج عمى ما يمي9
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 نموذج  SEUالتخاذ القرار ،وفيو يفترض أف يراعى الطالب البدائؿ

المتعددة لخيارات القرار التي يقيمونيا وفقاً الستخداـ اليدؼ ،والتي
يستطيعوف اختيار البديؿ المقيـ بطريقة إيجابية.

 النظرية اإلجرائية لتخطيط واتخاذ القرار التي تضيؼ توقع المعوقات،
والميؿ إلى تقسيـ األىداؼ إلى أىداؼ فرعية يجب اتخاذ القرار

بشأنيا.

 منظور تنموي نظري لمركز التحكـ والذي يتـ عمى أساسو عمؿ
االستنتاجات ،فعندما يعرؼ الطالب كيؼ يتخذوف القرار وعندما

يعرفوف أف وسائؿ تحقيؽ أىدافيـ متضمنة في اتخاذ القرار ،فإنيـ
يجب أف يشعروا بالتحكـ في أىدافيـ.

ويشير برنامج "اإليجابيات والسمبيات" إلى المفاىيـ الرئيسية في عممية
اتخاذ القرار ،ويعنى ذلؾ توجيو االنتباه إلى أىداؼ التحصيؿ واألىداؼ االجتماعية

لمطالب ،والى الوسائؿ التي يستطيعوف بواسطتيا تحقيؽ أىدافيـ.

وتساعد بنية الدروس الطالب عمى المشاركة الفعالة في مناقشات الفصؿ

والواجبات التي تناط إلييـ ،حيث يقوـ الطالب بتوضيح وتفسير مواقفيـ إلقرانيـ

ومعممييـ ،ويتكوف محتوى الدرس مف موضوعات مختمفة تدور حوؿ عممية اتخاذ
القرار ،وبالنسبة لمطالب ،فإنو يتـ تحديد الموضوعات بطريقة عممية في ضوء
األحداث والمواقؼ العامة التي تتعامؿ معيا الدروس ،وتشمؿ المسئولية ،وتقييـ
البدائؿ ،والتخطيط ،وموزانة البدائؿ مف حيث السمبيات واإليجابيات ،ومعايير

التقييـ ،ومعوقات القرار ،والمشكالت الجماعية ،وفي الدرس األخير يتـ عمؿ دمج

لمموضوعات المختمفة.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود أثر واضح لميارات اتخاذ القرار عمى

مركز التحكـ في التحصيؿ بعد تطبيؽ برنامج "اإليجابيات والسمبيات" ،وأف البرنامج
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قد ساعد عمى زيادة معرفة الطالب وفيميـ لعممية اتخاذ القرار ،وزيادة شعورىـ

بالتحكـ في التحصيؿ األكاديمي.

استفاد الباحث مف ىذه الدراسة في تضميف البرنامج التدريبي المستخدـ في

الدراسة الحالية إلستراتيجية موازنة السمبيات واإليجابيات ،في تنمية ميارة تحديد
المعايير لوزف كفاءة البدائؿ ،التي تمثؿ ميارة فرعية مف ميارات اتخاذ القرار

المستخدمة في الدراسة الحالية.

دراسة الفقي ،عبد العزيز ( )1001التي استيدفت إعداد برنامج تدريبي

لتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى عينة مف الطالب المعمميف ذوي االسموب المعرفي
(المخاطرة-الحذر) واختبار مدى تأثير البرنامج عمى تنمية ميارات اتخاذ القرار.

أجريت ىذه الدراسة عمى العينو المكونة مف ( )83طالبا مف طالب الفرقة

الربعة شعبة المغة العربية بكمية التربية جامعة األزىر ،وتـ توزيعيـ إلى ()4

مجموعات ،كالتالي 9مجموعة تجريبة مخاطريف وتحتوي عمى ( )21طالباً،
ومجموعة تجريبية حذريف وتحتوي عمى ( )20طالباً ،ومجموعة ضابطة مخاطريف

وتحتوي عمى ( )21طالباً ،ومجموعة ضابطة حذريف وتحتوي عمى ( )21طالباً.

وتـ تطبيؽ مقياس اتخاذ القرار قبؿ بدء البرنامج (والذي يقيس الميارات

التالية 9تحديد وتحميؿ المشكمة ،البحث عف البدائؿ لحؿ المشكمة ،تحديد أفضؿ

البدائؿ المتاحة ،تقويـ البدائؿ المقترحة ،اختيار الحؿ المالئـ) ،عمى جميع
المجموعات التجريبية والضابطة ،مف المخاطريف والحذريف ،وتـ تطبيؽ البرنامج

التدريبي عمى المجموعتيف التجريبيتيف الذي ينمي ميارات اتخاذ القرار ،حيث

استغرؽ ( )17جمسة تدريبية بواقع ساعة ونصؼ لكؿ جمسة ،ثـ بعد االنتياء مف

البرنامج تـ تطبيؽ مقياس ميارات اتخاذ القرار البعدي عمى المجموعات التجريبية

والضابطة.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف

التجريبيتيف والمجموعتيف الضابطتيف في األداء عمى مقياس ميارات اتخاذ القرار
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في الدرجة الكمية والميارات الفرعية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف ،في حيف ال
توجد فروؽ دالة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف في االداء عمى مقياس

اتخاذ القرار.

اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تنمية ميارات اتخاذ القرار في

المجاؿ التربوي ،وىي مف الدراسات العربية الوحيدة في ىذا المجاؿ  -في حدود

عمـ الباحث -إال أنيا اختمفت مع الدراسة الحالية في اختيار عينة البحث ،حيث

كانت عينة ىذه الدراسة مف الطالب المعمميف ذوي االسموب المعرفي (المخاطرة-

الحذر) ،في حيف أف الدراسة الحالية اتخذت مف المتفوقيف عقميا عينةً ليا.

دراسة كل من أوسام وبالبي ) (Osam&Balbay,2004التي استيدفت

توضيح الفرؽ بيف المعمميف المبتدئيف ،والمعمميف ذوى الخبرة ،والمعمميف المتعاونيف
فى ميارات اتخاذ القرار ،واألساليب التى يتخذونيا فى بعض الق اررات أثناء التدريس

ومنيا( 9ميارة تحديد المشكمة ،وميارة جمع البيانات وتحميميا ،وميارة تغيير في

الخطط ،ميارة وضع خطط وبدائؿ جديدة ،وميارة تنفيذ الخطة واتخاذ قرار بشأنيا،
وميارة احداث التغيير في األنشطة).

وقد تكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف مف المعمميف ،حيث تضـ االولى

( )7مف طالب معمميف يدرسوف برامج إعداد المعمـ أثناء التربية العممية ،أما
المجموعة الثانية فتشمؿ( )4معمميف متعاونيف يعمموف فى إحدى المدارس الثانوية،
ولدييـ خبرة تتراوح ما بيف ( )8-4سنوات فى مجاؿ التدريس ،وتـ جمع البيانات
الخاصة بيذه الدراسة الكيفية مف أربعة معمميف ذوي الخبرة ،وسبعة آخريف ممف

لدييـ خبرة أقؿ فى مجاؿ التدريس (المعمـ الطالب) عف طريؽ استخداـ بعض
األدوات البحثية مف قبؿ الباحث ،وشرائط الفيديو لمدروس التي يشرحونيا،

ومقابالت معيـ بيدؼ مناقشة بعض القضايا المرتبطة بالتدريس داخؿ الفصؿ
وتحتاج إلى اتخاذ ق اررات ما ،كما استعاف الباحث باستبياف تـ توزيعو عمى أفراد
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العينة مف المعمميف بيدؼ اإلجابة عميو ،وتـ تجميعيا بغرض تحميؿ البيانات

الموجودة بيا إحصائياً0

وقد كشفت نتائج الدراسة إلى أنو عمى الرغـ مف كوف التوقيت وادارة

الفصؿ يمثالف دوافع قوية لمطالب المعمميف إلحداث بعض التغييرات في خططيـ،

إال أف المعمميف ذوى الخبرة كانوا أكثر اىتماماً بمشكالت االنضباط المدرسي

والنظاـ داخؿ الفصؿ ،وقد تأثرت كمتا المجموعتيف بصورة متساوية بالدافعية،
والظروؼ الفيزيقية ،والميارات المغوية في اتخاذ الق اررات.

دراسة رواتن ) (Roaten,2004الذي كاف مف بيف أىدافيا الكشؼ عف

أثر برنامج التدخؿ الوظيفى عمى ميارات اتخاذ القرار لدى الطالب.

وتكونت عينة الدراسة مف ( )135طالب مف المرحمة الثانوية ،حيث تـ

تقسيميا إلى مجموعتيف ،األولى المجموعة التجريبية وتركز أساساً عمى الميوؿ
واالىتمامات المينية ،ونمط الشخصية ،وميارات اتخاذ القرار المعرفية ،وتـ مقارنتيا

بالمجموعة الثانية وىي المجموعة الضابطة ،بيدؼ الكشؼ عف مدى وجود فروؽ

دالة إحصائياً بينيما ،وقد تـ تقسيـ الدراسة التجريبية عف طريؽ التطبيؽ القبمي
والبعدي عمى عينة مكونة مف ( )84طالب (المجموعة التجريبة) ،و( )69طالب
يمثموف المجموعة الضابطة وقد استخدـ الباحث بعض األدوات لقياس ميارات

اتخاذ القرار الوظيفي لدى الطالب المشاركيف في الدراسة ومنيا مقياس القرار
الوظيفي ،ومقياس الترقي الوظيفي ،ومقياس الشخصية المينية ،ومقياس االتجاه
نحو الترقي الوظيفي ،حيث تـ تطبيقيا عمى الطالب الممثميف لعينة الدراسة.

وقد أكدت نتائج الدراسة أف نموذج التدخؿ الوظيفي يؤثر بشكؿ كبير عمى

تحسف ميارات اتخاذ القرار ومنيا(9ميارة تحديد األىداؼ ،وميارات طرح البدائؿ،
وميارة التنظيـ ،وميارة االتصاؿ) لدى طالب المدارس الثانوية ،حيث يتضح ذلؾ

في أنماط شخصياتيـ التي تنعكس بالطبع عمى اختياراتيـ وأىدافيـ الوظيفية،

وكذلؾ الخطط اإلجرائية لموظيفة التي يختارونيا0
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دراسة نوتا وسوريسي ) (Nota&Soresi,2004التي استيدفت تحسيف

ميارات حؿ المشكالت واتخاذ القرار لدى طالب المدرسة الثانوية ذوي مستوى مف

الحيرة والاليقيف في عممية اتخاذ القرار وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ برنامج تدريبي عمييـ
ييدؼ إلى الكشؼ عف الصعوبات التي تواجو مثؿ ىؤالء الطالب أثناء اتخاذ القرار

في مواقؼ الحياة اليومية ،وتحسيف ميارات اتخاذ القرار لدى الطالب ،وتزويدىـ
بالكفايات العامة التي تؤثر بشكؿ واضح عمى مشكالت القرار ،والتي قد تقمؿ

مستوى الحيرة والاليقيف لدييـ.

وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )156طالباً مف مدرستيف مف مدارس

الضواحي الشمالية اإليطالية ،يمارسوف بعض األنشطة المينية ،حيث شممت ()83

طالباً يمثموف(  )%52.9مف إجمالي العينة ،و( )73طالبة يمثموف( )%47.2مف

إجمالي العينة بمتوسط عمري( )11.6سنة ،وكاف حوالي( )%74مف العينة مف

طالب األسر المتوسطة ،و( ، )%12و( )%14مف األسر العالية والمنخفضة

المستوى االجتماعي ،وقد تـ تحديد مستوى الحيرة وعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار مف

خالؿ تحميؿ استجابتيف لألفكار واالتجاىات نحو مقياس المستقبؿ الوظيفي
األكاديمي ،حيث تـ تحديد ثالث مجموعات ىي(9مجموعة ذات قدرة عالية عمى

اتخاذ القرار ،وأخرى متوسطة عمى اتخاذ القرار ،وثالثة غير قادرة عمى اتخاذ
القرار) ،وقد تـ عمؿ مجموعة تجريبية يتـ تطبيؽ البرنامج عمييا ،وأخرى ضابطة
لف تشارؾ في التدريب عمى البرنامج ،وقد تـ تقييـ كمتا المجموعتيف في مرحمة

االختبار القبمي والبعدي بعد غضوف شير مف تطبيؽ البرنامج.

وقد استعاف الباحث ببعض األدوات البحثية مثؿ مقياس االتجاه واألفكار

حوؿ المستقبؿ الوظيفي لػ سوريس ونوتا ،Soresi & Notaومقياس حؿ المشكالت
لػ بيتي وبراوف  Petti & Brownوتحفيزىـ عمى طرح أكبر عدد ممكف مف البدائؿ،

مف خالؿ عرض بعض المواقؼ التي تتطمب اتخاذ قرار في الحياة اليومية ،ويطمب
منيـ كتابة سيناريو حوؿ كؿ مشكمة وكيفية حميا ،بحيث يتـ عرضيا بطريقة
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عشوائية ،وتـ تقسيـ الطالب وفؽ استجاباتيـ إلى مجموعات ىي تكيفي  /توكيدي،

غير تكيفي  /عدواني ،سمبي  /متجنب ،كما استعاف الباحث بمقياس أسموب اتخاذ
القرار لػ جانيس وماف. Janis & Mann

وتكوف البرنامج مف( )15وحدة كالتالي 9
-تعريؼ وتحديد المشكمة

-توضيح لمبرنامج

-استراتيجيات التكيؼ

-التفكير في النتائج

-تحديد المشكالت واألىداؼ

-الحموؿ الممكنة

-االختيار

-تنفيذ ما تـ اختيار

-كيفية التعبير عف األمنيات

-كيفية تكويف صداقة

خصائص متخذ القرار وحؿ المشكالت -السموكيات السمبية والتوكيدية-كيفية التعامؿ مع اآلخريف

كيفية مساعدة اآلخريف-تحميؿ ونتائج.

وتضمف البرنامج ( )15جمسة بواقع ساعتيف لمجمسة الواحدة في األسبوع،

وحوالي( )30ساعة أنشطة منيجية إضافية ،ويتـ تحديد أىداؼ خاصة بكؿ وحدة،
ويوضح وصؼ الوحدة المقترحة بتحديد المشكالت ،واألىداؼ ما يمي9
-المواقؼ9

أ -ميمة إتقاف خاصة ببنود االختيار المتعدد بتحديد اليدؼ واألسباب الكامنة وراء
أىمية تحويؿ المشكمة ليدؼ ،واإلستراتيجيات التي تسيؿ ىذا التحويؿ.

ب-الحاجة إلى وصؼ موقفيف لمشكمتيف شخصيتيف.
-السموؾ9

أ-يصؿ الطالب إلى ىدفو ،ويشرح لماذا يعد تحويؿ المشكالت ألىداؼ
أم اًر ىاماً (يسيؿ ذلؾ الوصوؿ لمحؿ ،وتوضيح األفكار ،وصياغة الفروض ،وزيادة
الدافعية) ،ويحاوؿ تحديد استراتيجيات حؿ المشكمة (طرح أسئمة مثؿ ماذا أريد،

أيف ،متى ،وتطبيؽ الحؿ مثؿ لمف يجب أو أوضح الحاؿ).
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ب -يعرؼ الطالب ويحدد ىدؼ واحد عمى األقؿ لممشكمة
 -معايير اإلتقاف 9يتـ تحقيؽ اليدؼ إذا حاوؿ الطالب9

-1تحيد ىدؼ واحد شخصي عمى األقؿ ،وابداء سببيف ألىمية تحويمو
مف مشكمة إلى أىداؼ ،وتطوير استراتيجيتيف لعمؿ ذلؾ.

-2وصؼ وتحويؿ موقؼ أو مشكمة واحدة عمى األقؿ ليدؼ.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الطالب الذيف طبؽ عمييـ البرنامج التدريبي

استطاعوا إيجاد حموؿ متعددة لممشكالت ،كما تحسنت قدرتيـ عمى جمع المعمومات
وطرح الحموؿ الممكنة ،وكذلؾ قدرتيـ عمى إدارة المواقؼ الصعبة ،وتقميؿ المخاطر

المرتبطة بالخيارات غير التكيفية ،وتقييـ الحموؿ ،واتخاذ القرار ،بخالؼ المجموعة
التي لـ تتعرض لخبرات البرنامج التدريبي.

دراسة مارتينس ) (Martins,2005التي استيدفت تحديد بعض

األساليب التى يمكف استخداميا في اتخاذ الق اررات الفعالة ،وتنبع أىمية ىذه الدراسة
مف أنيا تساعد في تعريؼ الفرد بكيفية اتخاذ القرار في ضوء المعمومات التي
تتوافر لديو ،حيث يمكنو االستعانة ببعض األدوات التي توضح مخرجات عممية

ا تخاذ القرار ،وتحدد أىمية العوامؿ الفردية ،واختيار بعض اإلجراءات التي يجب
اتخاذىا في المواقؼ المختمفة0

وقد عرضت الدراسة بعض األساليب البسيطة التي تساعد في التوصؿ إلى

البديؿ األمثػؿ مف بيف البدائؿ المتاحة أماـ متخذ القرار ،حيث تتعدد العوامؿ

الموقفية والتي تؤثر في قدرتو عمى اتخاذ القرار المناسب ،ثـ تناوؿ الباحث بعض
المؤثرات التي تؤثر عمى متخذ القرار في المواقؼ المختمفة وكيفية احتوائيا ،وقد

أوضح الباحث الفرؽ بيف مدخؿ حؿ المشكالت وعممية اتخاذ القرار ،حيث تمثؿ
الثانية عممية معقدة ،ومجاؿ تطوري ،يتأثر بالجانب االنسانى مف قبؿ األفراد الذي

يشتركوف في اتخاذ الق اررات التشاركية0
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ومنيا9

وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود بعض األساليب الفعالة التخاذ القرار

تحميؿ باريتو  9Pareto Analysisويعني اختيار أكثر المتغيرات أىمية التخاذ

القرار0

التحميؿ المقارف المزدوج  9Paired Comparision Analysisويشير إلى
تقييـ درجة األىمية المرتبطة بالخيارات المختمفة0

التحميؿ الشبكي  9Grid Analysisويعني االختيار مف بيف البدائؿ الجيدة0
شجرة القرار  9Decision Treeوتتضمف اختيار البديؿ األمثؿ وفقاً لمنتائج

المحتممة0

قبعات التفكير الست  9Six Thinking Hatsوتعنى بالنظر إلى القرار مف

جميع وجيات النظر المختمفة0

تحميؿ الفائدة /العائد  9Benefit Analysisويحدد إذا ما كاف التغيير يستحؽ

إحداثو أـ ال0

التعميق عمى ىذه الدراسات:

* لقد تعددت وتنوعت ميارات اتخاذ القرار في دراسات ىذا المحور،

واختمفت في عددىا ،حيث كاف أقميا في دراسة بيرجالند (1984 Berglandفي9
جرواف ،فتحي  ،)1986 ،التي اشتممت عمى ( )3ميارات وىي 9توليد البدائؿ،
وتحديد المعمومات والحصوؿ عمييا ،وتقويـ المعمومات ،أما دراسة كرومبوليتز

 (1982) Krumbolitzفقد اشتممت عمى أكثر عدد مف ميارات اتخاذ القرار،
والمكونو مف ( )7ميارات وىي 9تحديد المشكمة ،وبناء خطة عمؿ ،وتحديد القيـ،
والتعرؼ عمى البدائؿ ،وأكتشاؼ النتائج ،وتقميص البدائؿ بشكؿ منظـ ،واتخاذ

القرار.
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* ميارات اتخاذ القرار يمكف تنميتيا ،وىذا ما أكدت عمية نتائج دراسة كؿ

مف 9دراسة كرومبوليتز ) ،(Krumblitz,1982ودراسة السفاسفة ،محمد (،)1993

ودراسة الفرينؾ وكولد ويؿ ) ،(El fink&Cold Well,1993ودراسة بيرنيس و

تورني ) ،(Byrnes&Torney,1995ودراسة الفقي ،عبد العزيز ( ،)2002ودراسة
رواتف ) ،(Roaten,2004ودراسة نوتا وسوريسي ).(Nota&Soresi,2004

* تنوعت الفئات المستيدفة في ىذه الد ارسات ،حيث أجريت عمى طالب

المرحمة المتوسطة كما في دراسة توؿ وكارفالو )،(Toal&Carvalho,1997
وعمى طالب المرحمة الثانوية كما في دراسة بيرجالند )،(Bergland,1984ودراسة

السفاسفو،محمد(،)1993ودراسة
)،Well,1993

ودراسة

الفرينؾ

وكولد

ويؿ fink&Cold

رواتف)،(Roaten,2004

ودراسة

(El
نوتا

وسوريسي) ،(Nota&Soresi,2004وعمى طالب المرحمة الجامعية كما في دراسة

كرومبوليتز ) .(Krumblitz,1982أما بالنسبة ألعداد العينة التي أجريت عمييا
ىذه الدراسات فقد تراوحت بيف ( )44طالبا ،كما في دراسة تورني وبيرنيس

) ،(Torney&Byrnes,1995و( )403طالباً كما في دراسة الفرينؾ وكولد ويؿ

).)El fink&Cold Well,1993

* تفاوت عدد الجمسات التي نفذ مف خالليا برنامج تنمية اتخاذ القرار

(التدريب عمى ميارات اتخاذ القرار) ،حيث تراوح عدد ىذه الجمسات بيف ()5

جمسات ،كما في دراسة بيرجالند ) ،(Bergland,1984ودراسة السفاسفو ،محمد
( ،)1993أو أكثر.

* وقد استفاد الباحث مف دراسات ىذا المحور في إعداد أدوات الدراسة

(البرنامج التدريبي ،ومقياس اتخاذ القرار) مف خالؿ تصميـ نموذج لميارات اتخاذ

القرار ،والتي أقتصرت عمى (تحديد المشكمة ،وتحديد البدائؿ ،وتحديد المعايير لوزف

كفاءة البدائؿ ،اتخاذ القرار وتقويمو) ،كما تـ االستفاده في تحديد طبيعة المواقؼ
المشكالت والتي تمثمت مف مواقؼ قد تواجو الطالب في حياتيـ اليومية ،وكذلؾ
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في تضميف ىذه المواقؼ أو المشكالت القدر المناسب مف المعمومات ،وذلؾ

لستخداـ ميارات اتخاذ القرار بشكؿ أفضؿ ،واتخاذ ق اررات جيده لممشكالت أو
المواقؼ ،كما تـ االستفادة مف االستراتيجيات المستخدمة في تنمية ميارات اتخاذ

القرار في ىذه الدراسات ،وزيادة الوعي بيا مف قبؿ الطالب المستيدفيف في تعمميا،
عف طريؽ تزويدىـ بالقدر الكافي مف المعمومات المتصمو بيا والتدريب عمييا ،ومف

ىذه االستراتيجيات 9استراتيجية العصؼ الذىني والتي استخدمت في تنمية ميارة

ايجاد البدائؿ ،واستراتيجية موازنة السمبيات وااليجابيات ،والتي استخدمت في تنمية
ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ ،كما تـ االستفاده في تحديد الفئة

المستيدفة ،والمرحمة العمرية ،واعدادىـ ،وعدد جمسات البرنامج ،وذلؾ لالستفادة
بأكبر قدر ممكف مف فعاليات البرنامج التدريبي.

الطريقــــة واإلجــــــراءات:
مقدمـــــــة:
نعرض في ىذا الفصؿ وصفاً تفصيمياً لعينة الدراسة ،وكيفية اشتقاقيا،

وأدوات الدراسة وكيفية إعدادىا ،ومؤشرات صدقيا وثباتيا ،وكذلؾ اإلجراءات التي
تـ اتباعيا.

أوالً :عينة الدارسة:

مجتمع الدراسة ىو طالب المتفوقيف عقمياً مف الصؼ العاشر في المرحمة

الثانوية ،بدولة الكويت ،وقد اختار الباحث ىذه المرحمة الدراسية لألسباب التالية9

 يمثؿ الصؼ العاشر مرحمة المراىقة المبكرة ،التي يواجو فييا المراىؽ العديد
مف المشكالت ،والمواقؼ التي تتطمب المعرفة بميارات اتخاذ القرار ،وىو
أمر يتسؽ مع خصائص ىذه المرحمة العمرية والتي مف أىميا الميؿ الشديد
نحو االستقالؿ في الرأي ،واالعتماد عمى النفس ،واالندفاع في اتخاذ
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الق اررات ،مما يترتب عميو التعرض لعديد مف المشكالت والمواقؼ المدرسية

والمجتمعية الحرجة.

 يمثؿ الصؼ العاشر مرحمة انتقالية لمطالب (مف مرحمة دراسية إلى أخرى)،

تفرض عميو ضرورة اتخاذ القرار بخصوص تحديد شعبة التخصص(عممي –

أدبي) التي يحدد بيا التوجو الميني ،والمستقبمي.

تتوزع المدارس في دولة الكويت عمى ست مناطؽ تعميمية وىي 9األحمدي،

الفراونية ،العاصمة ،حولي ،الجيراء ،مبارؾ الكبير ،وتـ اختيار عينة الدراسة
قسموا إلى مجموعتيف،
والتي بمغ عددىا ( )60طالباً مف المتفوقيف عقمياًّ ،
تجريبية ( )30طالباً ،وضابطة ( )30طالباً ،مف مدرسة األصمعي الثانوية،

والتي تتبع منطقة العاصمة التعميمية ،وذلؾ لوجود عدد كاؼ مف الطالب

المتفوقيف عقمياً ضمف صفوؼ خاصة ،لكوف ىذه المدرسة تتبع األمانة العامة
لمتربية الخاصة ،وضمف البرنامج اإلثرائي لرعاية الفائقيف ،بدولة الكويت.

وقد اعتمد الباحث عمى محكي التحصيؿ والذكاء لمتحقؽ مف المستوى

العقمي لطالب مجموعتي الدراسة 9التجربية والضابطة.

حيث تـ تطبيؽ اختبار المصفوفات المتتابعة لرافف ( )1977لتقدير نسب

الذكاء طالب عينة الدراسة ،حيث كاف متوسط نسبة ذكاء طالب المجوعة
التجريبية (ف= ،)118.46( )30بانحراؼ معياري مقداره ( ،)2.95وكاف متوسط
ذكاء طالب المجموعة الضابطة (ف= ،)117.86( )30بانحراؼ معياري مقداره

(.)2.59

كما تـ استخراج النسب المئوية لمجموع درجات الطالب التحصيمية مف

السجالت المدرسية ،وأعمارىـ؛ حيث كاف متوسط النسب المئوية لتحصيؿ الدراسي
لطالب المجوعة التجريبية ( ،)95.02بانحراؼ معياري مقداره ( ،)1.97وكاف
متوسط النسب المئوية لتحصيؿ الدراسي لطالب المجوعة الضابطة (،)94.53

بانحراؼ معياري مقداره ( ،)1.85كما كاف متوسط أعمار طالب المجموعة
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التجريبية ( )14.9سنة ،بانحراؼ معياري مقداره ( ،)0.535وكاف متوسط أعمار
طالب المجموعة الضابطة ( )15.1سنة ،بانحراؼ معياري مقداره (.)0.521

ثانياً :أدوات الدراسة:

وتنقسـ إلى 9أدوات استخدمت لقياس محكات التفوؽ (نسبة الذكاء،

والتحصيؿ الدراسي) ،وأدوات الدراسة األساسية (البرنامج التدريبي ،ومقياس ميارات

اتخاذ القرار ،وأدوات التدريب).

أوالً :أدوات استخدمت لقياس محكات التفوق:

 -1اختبار المصفوقات المتتابعة لرافن ( ،)Raven, 1977وتقنيف عوض،
فتحية عبد الرؤوؼ ( )2004عمى البيئة الكويتية.

وقد استخدـ الباحث ىذا االختبار في الدراسة الحالية بيدؼ قياس نسبة

ذكاء طالب عينة الدراسة.

ويتكوف ىذا االختبار مف ( )48مصفوفة أشكاؿ متدرجة في الصعوبة،

يتكوف كؿ منيا مف شكؿ كبير حذؼ منو جزء ،وعمى المفحوص تحديد الجزء

المحذوؼ مف بيف ستة أو ثمانية بدائؿ معروضة أسفؿ كؿ شكؿ.

ثبات االختبار 9تـ حساب معامالت ثبات ىذه الصيغة مف االختبار بعدة

طرؽ شممت 9طريقة إعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني مدتو أسبوعاف حيث بمغ معامؿ

الثبات( ،)0.87وطريقة التجزئة النصفية حيث بمغ معامؿ الثبات ( ،)0.90وتقدير
معامؿ "ألفا" لالتساؽ الداخمي حيث بمغ معامؿ الثبات (.)0.89

كذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار بطرؽ متعددة ،شممت9

الصدؽ التنبؤي 9تـ حساب معامؿ االرتباط بيف اختبار المصفوفات

المتتابعة والتحصيؿ الدراسي لمطالب ،وقد وجد ارتباط إيجابي (.)0.61

صدؽ التكويف أو البناء (اإلتساؽ الداخمي) 9تـ حساب معامالت االرتباط

بيف درجات الطالب في كؿ مجموعة ومجموع درجاتيـ في االختبار ككؿ ،حيث
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تكشؼ قيـ ىذه المعامالت الواردة بالجدوؿ ( )1عف توافر ىذا النوع مف الصدؽ

بدرجة عالية.

جدول ()2

قيم معالمالت االرتباط بين درجات

المجموعات الفرعية والدرجة الكمية الختبار المصفوفات المتتابعة
المجموعات

قيم معامالت االرتباط بالدرجة الكمية

أ

0.79

ب

0.91

ج

0.90

د

0.91

ىـ

0.71

الصدؽ التمييزي (طريقة مقارنة طرفي االختبار) 9تمت المقارنة بيف
درجات الثمث األعمى ودرجات الثمث األدنى في االختبار عف طريؽ حساب الداللة

اإلحصائية لمفرؽ بيف المتوسطيف حيث اتضح أف قيمة (ت =  )39ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )0.001مما يؤكد قدرة االختبار التمييزية (عوض ،فتحية ،

.)16-13 92004

وقد تـ تطبيؽ ىذا االختبار عمى الطالب ،بعد شرح االختبار ،وكيفية

اإلجابة عميو ،كما تـ تصحيح االختبار ،وتحويؿ الدرجات الخاـ إلى درجات مئينية

(حسب المعايير الكويتية) وتحويميا بعد ذلؾ إلى نسبة ذكاء ،وفقاً لجدوؿ رافف

(.)Raven, 1977

 -2السجالت المدرسية:

تـ استخراج النسب المئوية لمجموع درجات الطالب التحصيمية لعينة

الدراسة الحالية ،وأعمارىـ مف السجالت المدرسية.
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حيث تراوحت النسبة المئوية لتحصيؿ الطالب المجوعة التجريبية مف

( )90.40إلى ( ،)98.60وتراوحت النسبة المئوية لتحصيؿ الطالب المجموعة
الضابطة مف ( )90.20إلى (.)99.50

كما تراوحت أعمار طالب المجموعة التجريبية مف ( )14.3سنة إلى

( )15.9سنة ،وتراوحت أعمار طالب المجموعة الضابطة مف ( )14.3سنة إلى
( )15.8سنة.

ثانياً :أدوات الدراسة األساسية:

تتمثؿ في برنامج تنمية ميارات اتخاذ القرار ،ومقياس ميارات اتخاذ القرار،

وأدوات التدريب.

 -2برنامج تنمية ميارات اتخاذ القرار:

ييدؼ البرنامج إلى تنمية ميارات اتخاذ القرار ،لدى الطالب المتفوقيف

عقمياً مف الصؼ العاشر ،وذلؾ لمواجية المواقؼ والمشكالت التي يمكف أف
يتعرض ليا الطالب ،وتيسير استخداميـ لميارات اتخاذ القرار المالءمة ،وىي9
 -1ميارة تحديد المشكمة.
 -2ميارة تحديد البدائؿ.

 -3ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ.
 -4ميارة اتخاذ القرار وتقويمو.

خطوات إعداد البرنامج :

 قاـ الباحث بإعداد برنامج تنمية ميارات اتخاذ القرار بحيث يتناسب مع
خصائص البيئة الكويتية ،والمرحمة العمرية لمطالب الذي سيطبؽ عمييـ،

وذلؾ بعد االطالع عمى عدد مف المراجع المتخصصة في ىذا المجاؿ.

 تـ عرض الصورة األولية لمبرنامج عمى الساده المشرفيف عمى الدراسة ،ثـ
أجريت عميو بعض التعديالت الالزمة ،وتـ بعد ذلؾ تحكيمو مف قبؿ ()7
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أساتذة مف المتخصص في مجاؿ التربية وعمـ النفس ،وأجريت بعد ذلؾ

بعض تعديالت الضرورية عمى البرنامج.

 تـ استطالع صعوبات ومشكالت تطبيؽ البرنامج مف خالؿ الدراسة
االستطالعية ،وتـ إعداده بصورتو النيائية بعد ذلؾ.



قاـ الباحث بتصميـ نموذج تحديد ميارات اتخاذ القرار ،في ضوء عدد مف

النماذج النظرية المفسرة التخاذ القرار ،والدراسات المتضمنة بالبرامج التي
ىدفت إلى تنمية ميارات اتخاذ القرار ،ويتكوف ىذا النموذج مف الميارات

التالية 9

 -1تحديد المشكمة.
 -2تحديد البدائؿ.

 -3تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ.
 -4اتخاذ القرار وتقويمو.

وذلؾ باإلضافة إلى االلتزاـ بالشروط التي يقتضييا تطبيؽ مثؿ ىذا

البرنامج والتي تشير إليو نماذج التدريب أو تدريس ميارات اتخاذ القرار.

 كما قاـ الباحث بإعداد نموذج خاص لمتدريب عمى ميارات اتخاذ القرار
بحيث تكوف الميارات والخطوات واإلستراتيجيات متناسبة مع الوحدات

المكونة لمبرنامج ،والبيئة المدرسية في الكويت ،عمى أساس أف مثؿ ىذا

البرنامج يعتبر جديداً بالنسبة لمبيئة التربوية الكويتية ،وبالنسبة لمطالب
بطبيعة الحاؿ ،ويتكوف ىذا النموذج مف الخطوات التالية9

 -1قياـ الباحث بتعريؼ عممية اتخاذ القرار ،وتقديـ أمثمة عمييا.

 -2تحفيز الطالب عمى المشاركة بفعالية في البرنامج ،ببياف أىميتو وفوائده
وعواقب عدـ القدرة عمى اتخاذ القرار.

 -3التعريؼ بمعوقات ميارات اتخاذ القرار وطرؽ التغمب عمييا.
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 -4التعريؼ بالميارات والخطوات التي يتكوف منيا اتخاذ القرار ،وأىمية كؿ
ميارة.

 -5التعريؼ باإلستراتيجيات المستخدمة في ممارسة كؿ ميارة مف ميارات
اتخاذ القرار ،وطرؽ اإلفادة منيا.

 -6بعد التدريب عمى كؿ ميارة مف ميارات اتخاذ القرار ،يتـ تقديـ األنشطة
التدريبية والتقويمية ويعرؼ بالعائد.

 -7تطبيؽ الميارات بصورة متسمسمة ،وبطريقة جماعية.
 -8تـ تطبيؽ الخطوات أو الميارات بصورة فردية ذاتية ومستقمة مف جانب
كؿ طالب مف الطالب.

وحدات بناء البرنامج :

يقوـ بناء البرنامج عمى خمس وحدات تدريبية شممت ما يأتي 9

الوحدة األولي 9وتضمنت التعريؼ بطبيعة اتخاذ القرار ،وخطواتو ،ومياراتو،
وأىمية ذلؾ في حياة اإلنساف.

الوحدة الثانية 9استيدفت تنمية ميارة تحديد المشكمة.

الوحدة الثالثة 9وخصصت لتنمية ميارة تحديد البدائؿ.
الوحدة الرابعة 9شممت إجراءات تنمية ميارة تحديد المعايير ،ووزف كفاءة
البدائؿ.

الوحدة الخامسة 9وتضمنت التدريب عمى ميارة اتخاذ القرار ،وتقويمو.

وفيما يمي جدوؿ ( )2تمخيص لوحدات البرنامج ،ومحتوى كؿ وحدة مف
األنشطة والمياـ التدريبية .

40

جدول ()1

ممخص وحدات برنامج تنمية

ميارات اتخاذ القرار كما استخدم في الدراسة الحالية
الوحدات

اليدف

الوحدة

التعريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ

األولى:

بطبيعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
عمميػة اتخػػاذ

القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار،
وخطوات ػ ػ ػ ػ ػ ػػو،

وميا ارت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو،
وأىمي ػػة ذل ػػؾ

فػػ ػ ػ ػػي حيػػ ػ ػ ػػاة
اإلنساف.

المحتوي
 -1معمومات عف البرنامج (ىدفو،
خطة العمؿ  ،مكوناتو..الخ).

 -2التعريؼ بعممية اتخاذ القرار.

 -3التعريؼ بميارات اتخاذ القرار،
أمثمة عمييا.

 -4أىمية وضرورة اتخاذ القرار في

حياتنا اليومية ،مف خالؿ توضيح

اآلتي9

أ -فوائد تعمـ ميارات اتخاذ القرار.
ب-عواقب عدـ القدرة عمى استخداـ
ميارات اتخاذ القرار.

ج -عوائؽ اتخاذ القرار ،وكيفية
التغمب عمييا.

 الرغبة في الكماؿ المطمؽ.
 الخوؼ.

 التردد والحيرة .
د-

تطبيؽ

والتقويمية.
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األنشطة

التدريبية

الوحدة

الثانية:

تنمية ميارة
تحديد

المشكمة.

-1التعريؼ بالمشكمة أو الموقؼ.
-2أىمية تحديد المشكمة.

-3إستراتيجية تحميؿ المشكمة ،وأمثمة

عمييا.

-4األنشطة التدريبية والتقويمية.

الوحدات
الوحدة

الثالثة:

الوحدة

الرابعة:

اليدف

المحتوي

تنميػ ػ ػػة ميػ ػ ػػارة

 -1المقصود بتحديد البدائؿ.
 -2أىمية تحديد البدائؿ.
 -3استراتيجية تحديد البدائؿ.
 العصؼ الذىنيBrain 9
.storm
الحذؼ9
 عممية
Elimination
Process
 -4األنشطة التدريبية والتقويمية.
 -1معنى مفيوـ المعايير.
 -2أىمية استخداـ المعايير.
 -3العوامؿ المؤثرة في اختيار
المعايير.
 -4أمثمة عمى أنواع المعايير.
تحديد
ميارة
 -5استراتجيات
المعايير9
*تحديد درجة األفضمية (تحديد
األولويات)Prioritize 9
*موازنة السمبيات واإليجابيات
Weigh Pros and Cons.

تحديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
البدائؿ.

تنميػ ػ ػػة ميػ ػ ػػارة

تحديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
المعايير لوزف

كفػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءة
البدائؿ.

 -6األنشطة التدريبية والتقويمية.
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الوحدة

تنميػ ػ ػػة ميػ ػ ػػارة

الخامسة :اتخ ػػاذ القػ ػرار،
وتقويمو.

 -1معني اتخاذ القرار النيائي،
وتقويـ القرار
 -2ما أىمية تقويـ القرار؟
 -3استراتيجية تقويـ القرار9
*توقع النتائج المترتبة عمى اتخاذ
القرارAnticipate 9
consequences
*استشارة اآلخريفConsult 9
With Others
 -4أسئمة لتقويـ القرار9
*ىؿ ىو الحؿ المناسب؟
*ىؿ يمكف تنفيذه؟
*ىؿ نتجت عنو مشكالت ؟
*ماىي مميزات ىذا القرار؟
 -5األنشطة التدريبية والتقويمية.

 -1مقياس ميارات اتخاذ القرار (إعداد الباحث):

نظ اًر لعدـ وجود مقياس لميارات اتخاذ القرار يتناسب مع ىدؼ البحث،

ومحتوى البرنامج ،سعى الباحث إلى إعداد مقياس خاص ليذه الميارات ،وذلؾ بعد

االطالع عمى مجموعة مف المقاييس الخاصة بميارات التفكير ،وحؿ المشكالت
واتخاذ القرار ،في المراجع العربية واألجنبية المتخصصة في ىذه المجاالت.

وشمؿ مقياس ميارات اتخاذ القرار الذي تـ إعداده ،مجموعة مف المواقؼ،

تقيس الجوانب التالية9

* ميارة تحديد المشكمة.

* ميارة تحديد البدائؿ.

* ميارة تحديد المعايير ،لوزف كفاءة البدائؿ.
* ميارة اتخاذ القرار وتقويمو.

صدق المقياس:
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تـ التحقؽ مف صدؽ ىذا المقياس بطريقتيف9

 صدؽ المحكميف 9تـ تحكيـ المقياس مف قبؿ()7أساتذة مف المتخصصيف في
مجاؿ التربية وعمـ النفس ،وقد أجريت بناء عمى ذلؾ التعديالت المناسبة مف
حيث المضموف أو الصياغة لممقياس؛ بحيث يتناسب بناء المقياس مع بناء
وحدات البرنامج التدريبي.

 صدؽ االتساؽ الداخمي* 9تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية

لمقياس اتخاذ القرار ،ودرجة كؿ ميارة مف مياراتو بحساب معامالت االرتباط

فيما بينيا ،حيث تكشؼ قيـ ىذه المعامالت (الواردة بالجدوؿ  )3عف توافر

ىذا النوع مف الصدؽ بدرجة عالية إلى حد ما.
جدول ()3

قيم معامالت االرتباط بين درجات

ميارات اتخاذ القرار والدرجة الكمية لممقياس (اتخاذ القرار)
قيم معامالت االرتباط بالدرجة الكمية

الميارات
ميارة تحديد المشكمة

0.65

ميارة تحديد البدائل

0.54

ميارة تحديد المعايير

0.61

لوزف كفاءة البدائؿ
ميارة

وتقويمو

اتخاذ

0.85

القرار

حيث جميع قيـ معامالت االرتباط بيف درجات ميارات اتخاذ القرار
والدرجة الكمية لممقياس ،الواردة بالجدوؿ ( )3دالة إحصائيا عند مستوى (.)0.05
(*) تشير بعض األوصاؼ المنشورة الختبارات معينة ،في مجاؿ الشخصية عمى وجو الخصوص
إلى تقدير صدؽ االختبار بأسموب االتساؽ الداخمي(فرج ،صفوت.)283 92007 ،
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ثبات المقياس:

وقد تـ التحقؽ مف ثبات مقياس ميارات اتخاذ القرار ككؿ ،وكؿ ميارة مف

مياراتو بالتطبيؽ عمى عينة التجربة االستطالعية وقواميا ( )30طالباً لممقياس ككؿ
عف طريؽ إعادة التطبيؽ المقياس بفاصؿ زمني مقدارة ( )13يوماً عمى نفس عينة

الدراسة االستطالعية ،وبمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف( )0.90لممقياس ككؿ،
بما يشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية مف الثبات ،وىو ما توضحو البيانات

الواردة بالجدوؿ (.)4

جدول()4

قيم معامالت الثبات بإعادة التطبيق ،لمدرجة

الكمية لمقياس ميارات اتخاذ القرار ،وبمختمف مياراتو
المتغيرات

معامل الثبات بإعادة التطبيق
ن = 30

ميارة تحديد المشكمة

0.84

ميارة تحديد البدائل

0.77

ميارة تحديـد المعـايير

0.88

ميــــارة اتخــــاذ القــــرار

0.93

الدرجة الكمية

0.90

لوزن كفاءة البدائل
وتقويمو

 -3أدوات التدريب:

تضمف البرنامج استخداـ عدد مف المعينات التعميمية ،يدخؿ فييا ما يمي9
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 وسائط تعميمية مثؿ الشفافيات ،وبعض الموحات المرسومة ،استخدمت
كمثيرات لتنشيط تفكير الطالب ،باإلضافة إلى بعض البطاقات التوضيحية.

 نماذج التدريب عمى الميارات ،وىي عبارة عف مياـ تدريبية مطبوعة أخذت
شكؿ مقاييس قصيرة ،تمثؿ تطبيقات لمجموعة الدروس واألنشطة التدريبية

والتقويمية المقدمة بالبرنامج.

ثالثاً :إجراءات الدراسة:

وكانت كما يمي9

 -1التصميـ التجريبي9

استخدـ في ىذه الدراسة التصميـ القبمي – البعدي لمجموعتيف مف الطالب

(تجريبية ،وضابطة) ،باعتباره أكثر التصميمات التجريبية مالءمة لطبيعة الدراسة
الحالية ،وقد تـ تطبيقو عمى النحو الموضح بالجدوؿ ( )5فيما يمي9
جدول ()5

التصميم التجريبي المتبع في الدراسة الحالية
اإلجراءات

القياس

ميارات اتخاذ

البعدي

المجموعة التجريبية

√

√

√

المجموعة الضابطة

√

X

√

المجموعات

القبمي

التدريب عمى

القياس

القرار

 -2وبناء عمى ذلؾ تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف 9مجموعة تجريبية وبمغ

عددىا ( )30طالباً ،ومجموعة ضابطة وبمغ عددىا ( )30طالباً ،حيث تـ
تدريب المجموعة التجريبية عمى ميارات اتخاذ القرار ،وبينما لـ تتعرض

المجموعة الضابطة إلى أي نوع مف خبرات البرنامج التدريبي.
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ويكشؼ الجدوؿ ( )6عف التكافؤ بيف ىاتيف المجموعتيف في مختمؼ

المتغيرات الضابطة 9نسبة الذكاء ،والتحصيؿ الدراسي ،والعمر ،وميارات اتخاذ
القرار.

جدول ()6

تكافؤ المجموعتين الدراسة :التجريبية والضابطة في متغيرات:

نسبة الذكاء ،والتحصيل الدراسي ،والعمر ،وميارات اتخاذ القرار
المجموعة
المتغيرات

المجموعة التجريبية
( ن = )30

المجموعة الضابطة
( ن = ) 30

قيم

مستوى

"ت"

الداللة

0.130

م

ع

م

ع

228.46

1.95

227.86

1.59

2.121

95.01

2.97

94.53

2.85

0.668

0.506

25.2

0.512

2.299

0.135

21.03

1.64

23.27

1.77

2.610

0.220

البدائل
ميارة تحديد
المعايير
لوزن كفاءة
البدائل
ميارة اتخاذ
القرار وتقويمو

28.70

6.14

28.40

4.57

0.121

0.834

5.50

3.71

3.70

4.34

2.710

0.089

16.47

7.64

15.20

7.94

0.680

0.499

الدرجة الكمية

61.70

60.37

24.02

0.600

0.551

نسبة الذكاء
التحصيل
الدراسي
العمر
ميارة تحديد
المشكمة

ميارة تحديد

24.9

0.53
5

26.2
6

يتضح مف جدوؿ ( )6عدـ داللة قيمة "ت" بيف المجموعتيف 9التجريبية
والضابطة ،في متغيرات 9نسبة الذكاء ،والتحصيؿ الدراسي ،والعمر ،وميارات
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اتخاذ القرار؛ وعميو ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعتيف في جميع
المتغيرات السابقة.
 -3تـ االتفاؽ مع إدارة مدرسة االصمعي الثانوية بتخصيص جمستيف في األسبوع
(األحد ،والثالثاء) لتقديـ وحدات البرنامج التدريبي لممجموعة التجريبية ،وذلؾ
بتجميع الطالب في غرفة العروض التابعة لممدرسة.
 -4تـ تقديـ وحدات البرنامج في صورة جمسات متتالية بدءاً مف
 ،2006/10/29واستغرؽ تقديـ البرنامج ست أسابيع وبمغ العدد اإلجمالي

لمجمسات اثنتى عشرة جمسة ،بمعدؿ جمستيف اسبوعياً ،ومدة كؿ جمسة ()45

دقيقة.

نتائج الدراسة ومناقشتيا:
مقدمـــــــــة:

نعرض في ىذا الفصؿ نتائج الدراسة التي تـ التوصؿ إلييا بعد التحميؿ

اإلحصائي لمبيانات ،ومناقشة تمؾ النتائج ،والتطبيقات التربوية ،والدراسات
المقترحة.

أوالً :نتائج الدراسة:

لمتحقؽ مف صحة فروض الدارسة قاـ الباحث بحساب قيمة "ت" لتقدير

الفروؽ بيف متوسطات درجات األداء البعدي لطالب المجموعتيف 9التجريبية،
والضابطة في كؿ ميارة عمى حدة مف ميارات اتخاذ القرار ،وكذلؾ في الدرجة

الكمية ،والجدوؿ ( )7يوضح نتائج ذلؾ.

جدول ()7

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات األداء البعدي ،لطالب
المجموعتين :التجريبية والضابطة ،في ميارات اتخاذ القرار ،والدرجة الكمية
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المجموعة
المتغيرات

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

(ن = )30

(ن = )30
ع

"ت"

الداللة

16.67

1.47

13.30

2.13

7.11

0.001

34.20

6.93

18.57

2.94

11.32

0.001

28.43

8.38

4.10

3.92

14.40

0.001

45.53

8.05

25.37

6.96

10.38

0.001

124.83

21.01

61.33

10.90

14.69

0.001

م

ميارة تحديد المشكمة
ميارة تحديد البدائؿ
ميارة تحديد المعايير
لوزف كفاءة البدائؿ
ميارة اتخاذ القرار
وتقويمو
الدرجة الكمية

قيم

مستوى

م

ع

ويتضح مف جدوؿ ( )7أنو9

 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب
المجموعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في ميارة تحديد المشكمة،

لصالح الطالب المجموعة التجريبية.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب
المجموعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في ميارة تحديد البدائؿ،

لصالح الطالب المجموعة التجريبية.

 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب

المجموعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في ميارة تحديد المعايير

لوزف كفاءة البدائؿ ،لصالح الطالب المجموعة التجريبية.

 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب
المجموعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في ميارة اتخاذ القرار

-5

وتقويمو ،لصالح الطالب المجموعة التجريبية.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب

المجموعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في الدرجة الكمية لمقياس

ميارات اتخاذ القرار ،لصالح الطالب المجموعة التجريبية.
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 -2نتائج الفرض األول:

ينص الفرض األوؿ عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب

المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في ميارة تحديد المشكمة ،بعد تطبيؽ البرنامج

التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية".

ومف جدوؿ ( )7يتضح تحقؽ صحة ىذا الفرض حيث يوجد تفوؽ واضح

لطالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة ،في متوسط درجات
ميارة تحديد المشكمة بمؤشر الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية العالية ،عند مستوى

(.)0.001

 -1نتائج الفرض الثاني:

ينص الفرض الثاني عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب

المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في ميارة تحديد البدائؿ ،بعد تطبيؽ البرنامج

التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية ".

ومف جدوؿ ( )7يتضح تحقؽ صحة ىذا الفرض ،حيث يوجد تفوؽ واضح

لطالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة ،في متوسط درجات
ميارة تحديد البدائؿ بمؤشر الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية العالية ،عند مستوى

(.)0.001

 -3نتائج الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب

المجموعتيف9التجريبية والضابطة ،في ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ،بعد
تطبيؽ البرنامج التدريبي،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية ".

ومف جدوؿ ( )7يتضح تحقؽ صحة ىذا الفرض ،حيث يوجد تفوؽ واضح

لطالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة ،في متوسط درجات
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ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ بمؤشر الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية

العالية ،عند مستوى (.)0.001

 -4نتائج الفرض الرابع:

ينص الفرض الرابع عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب

المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في ميارة اتخاذ القرار وتقويمو ،بعد تطبيؽ
البرنامج التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية".

ومف جدوؿ ( )7يتضح تحقؽ صحة ىذا الفرض ،حيث يوجد تفوؽ واضح

لطالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة ،في متوسط درجات
اتخاذ القرار وتقويمو بمؤشر الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية العالية ،عند مستوى

(.)0.001

 -5نتائج الفرض الخامس:

ينص الفرض الخامس عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

طالب المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في الدرجة الكمية في مقياس ميارات
اتخاذ القرار ،بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة

التجريبية ".

ومف جدوؿ ( )7يتضح تحقؽ صحة ىذا الفرض ،حيث يوجد تفوؽ واضح

لطالب المجموعة التجريبية عمى الطالب المجموعة الضابطة ،في متوسط الدرجة

الكمية في مقياس ميارات اتخاذ القرار ،بمؤشر الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية
العالية ،عند مستوى ( ،)0.001بما يؤكد فعالية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات

اتخاذ القرار عموماً.

 -6نتائج مقدار الكسب:

أجريت بعض التحميالت اإلحصائية المقارنة ،بيدؼ زيادة التأكيد عمى

فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات اتخاذ القرار ،عف طريؽ الكشؼ عف

52

الفروؽ بيف طالب المجموعتي الدراسة (التجريبية وضابطة) في مقدار الكسب الذي
تحقؽ لكؿ منيا في ميارات اتخاذ القرار والدرجة الكمية ،عمى أساس أنو إذا لـ

تكشؼ ىذه المقارنة عف فروؽ بيف المجموعتيف دالة إحصائيا ،مف ىذه الناحية ،دؿ

ذلؾ عمى أف ما تحقؽ لممجموعة التجريبية ىو مف قبيؿ التحسف التمقائي (الصدفة)،
وأف البرنامج التدريبي ليس بالفاعمية الواجبة؛ أما إذا كشفت ىذه المقارنة (بيف

مقداري الكسب في المجموعتيف) عف فروؽ دالة إحصائيا ولصالح المجموعة

التجريبية تحديداً؛ اعتبر ذلؾ تأكيداً حاسماً لفعالية البرنامج بتنمية ميارات اتخاذ

القرار.

وباستخدـ اختبار"ت" ،لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات مقدار الكسب

لطالب المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في متغير ميارات اتخاذ القرار ،والدرجة

الكمية ،والجدوؿ ( )8يوضح نتائج ذلؾ.

جدول ()8

نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات مقدار الكسب لطالب

المجموعتين :التجريبية والضابطة ،في متغير ميارات اتخاذ القرار ،والدرجة الكمية
المجموعة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

قيم

مستوى

م

ع

م

ع

"ت"

الداللة

ميارة تحديد المشكمة

4.633

3.022

0.233

0.060

7.314

0.002

ميارة تحديد البدائؿ
ميارة تحديد المعايير
لوزف كفاءة البدائؿ
ميارة اتخاذ القرار
وتقويمو
الدرجة الكمية

25.500

7.495

0.267

0.007

20.302

0.002

11.933

8.712

0.400

0.290

23.715

0.002

29.066

8.813

0.167

0.039

22.034

0.002

46.633

13.132

0.967

0.573

20.360

0.002

المتغيرات

(ن = )30

(ن = )30

ويتضح مف جدوؿ ( )8أنو9
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 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب

المجوعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في مقدار الكسب في

ميارة تحديد المشكمة ،لصالح الطالب المجموعة التجريبية.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب
المجوعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في مقدار الكسب في

ميارة تحديد لبدائؿ ،لصالح الطالب المجموعة التجريبية.

 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب
المجوعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في مقدار الكسب في
ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ ،لصالح الطالب المجموعة

التجريبية.

 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب
المجوعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في مقدار الكسب في

ميارة اتخاذ القرار وتقويمو ،لصالح الطالب المجموعة التجريبية.

 -5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بيف الطالب
المجوعة التجريبية والطالب المجموعة الضابطة في مقدار الكسب في

الدرجة الكمية في مقياس ميارات اتخاذ القرار ،لصالح الطالب
المجموعة التجريبية.

ويتضح مف نتائج جدوؿ ( )8أف ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( ،)0.001في ميارات اتخاذ القرار ،وفي الدرجة الكمية ،وىي فروؽ

تمضي في اتجاه تأكيد تفوؽ طالب المجموعة التجريبية في اتخاذ القرار عموماً،
وبمختمؼ مياراتو ،وأف ىذا تحقؽ لطالب المجموعة التجريبية نتيجة تعرضيا

لخبرات البرنامج التدريبي ،وال يعبر عف نوع مف التحسف التمقائي.
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وىذا ما يكشؼ عنو بصورة أفضؿ الشكؿ ( )1الذي يوضح مقدار العائد

(أو الفاقد) لكؿ مف المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في صورة درجة انحرافية
معيارية فيما يمي.
المجم وعة الضابطة

7

المجم وعة التج ريبية

6

درجة انحرافية معيارية

5
4
3
2
1
0

تحدي د ال مش كلة

تحدي د ال بدائ ل

تحدي د ال م عاي يرلوزن ك فاءة

ات خاذ ال قرار وت قوي مه

ات خاذ ال قرار

ال بدي ل

شكل()2

مقدار العائد (أو الفاقد) لكل من المجموعتين:

*

التجريبية والضابطة ،في صورة درجة انحرافية معيارية

ثانياً :مناقشـــة النتائــــج:

إف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب المجموعة التجريبية الذيف

تعرضوا لمبرنامج التدريبي ،وطالب المجموعة الضابطة الذيف لـ يتعرضوا لمبرنامج
(*) تـ الكشؼ عف مقدار العائد (أو الفاقد) في األداء لكؿ مف المجموعتيف 9التجريبية
والضابطة ،في كؿ ميارة مف ميارات مقياس اتخاذ القرار عمى أساس 9حساب الفرؽ بيف
متوسطي األداء البعدي والقبمي لكؿ ميارة ،في كؿ مجموعة ،ثـ قسمة ىذا الفرؽ عمى
االنحراؼ المعياري لألداء القبمي في نفس الميارة ،حيث يكوف الناتج درجة معيارية أو "درجة
انحرافية معيارية".
فقد أمكف استخالص ىذه الدرجة المعيارية (أو الدرجة االنحرافية المعيارية) وفقاً لممعادلة
التالية9
الدرجة االنحرافية المعيارية =(المتوسط البعدي – المتوسط القبمي) ÷(االنحراؼ المعياري
القبمي).
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بصورة تبيف تفوؽ طالب المجموعة التجريبية ،سواء في الدرجة الكمية لممقياس أو
الدرجات الفرعية لكؿ ميارة مف ميارات اتخاذ القرار ،تعكس مدى فعالية البرنامج

التدريبي في إكساب الطالب ميارات اتخاذ القرار ،وبالتالي فإف جميع فروض

الدراسة تـ تحقيقيا.

 -2مناقشة نتائج الفرض األول لمدراسة:

ينص الفرض األوؿ عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب

المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في ميارة تحديد المشكمة ،بعد تطبيؽ البرنامج

التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية".

إف تفوؽ طالب المجموعة التجريبية ،عمى طالب المجموعة الضابطة ،في

ميارة تحديد المشكمة ،قد يرجع ىذا التحسف الذي ط أر عمى المجموعة التجريبية إلى

البرنامج ،حيث كاف البرنامج يشتمؿ عمى مجموعة مف الخبرات ،التي أمد بيا
طالب المجموعة التجريبية ،مثؿ المضاميف المعرفية وكؿ ما يتعمؽ بميارة تحديد

المشكمة (وتتمثؿ في تحديد الموقؼ المشكؿ الذي يتطمب اتخاذ قرار مناسب
بشأنو) ،والتدريب عمييا ،باستخداـ استراتيجية تحميؿ المشكمة؛ مف خالؿ اإلجابة
عمى عدد مف األسئمة لتحديد المشكمة ،وىي 9ما ىي الفكرة الرئيسية ؟ ،لماذا

نعتبرىا مشكمة ؟ ،لماذا يعتبر القرار في ىذه المشكمة أم اًر ميماً؟ ،ما ىو األمر

الذي ال نعتبره مشكمة؟،ما المطموب عممو ؟.

مما ساعد طالب المجموعة التجريبية عمى تنمية عدد مف الميارات ومنيا9

 القدرة عمى تفيـ العوامؿ األساسية لممشكمة.

 القدرة عمى جمع المعمومات الالزمة لتحديد طبيعة المشكمة.
 القدرة عمى تحميؿ المشكمة ،لتحديد طبيعة المشكمة.

 القدرة عمى الوقوؼ عمى األسباب التي أدت لممشكمة.
 القدرة عمى تنظيـ المعمومات ،واختيار الالزـ منيا لحؿ المشكمة ،واغفاؿ
المعمومات غير ذات الصمة بالمشكمة.
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ولقد ساعدت ىذه الخبرات طالب المجموعة التجريبية في تنمية ميارة

تحديد المشكمة ،والتي تعتبر مف أىـ ميارات اتخاذ القرار ،حيث إف إكساب الطالب
ليذه الميارة يساعد عمى اتخاذ القرار السميـ.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة ،منيا دراسة

ستوت ) ،(Stout,1999ودراسة الفقي ،عبد العزيز ( ،)2002ودراسة رواتف
).(Roaten,2004

 -1مناقشة نتائج الفرض الثاني لمدراسة:

ينص الفرض الثاني عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب

المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في ميارة تحديد البدائؿ ،بعد تطبيؽ البرنامج
التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية ".

إف تفوؽ طالب المجموعة التجريبية ،عمى طالب المجموعة الضابطة ،في

ميارة تحديد البدائؿ ،قد يرجع ىذا التحسف الذي ط أر عمى المجموعة التجريبية إلى
البرنامج ،حيث كاف البرنامج يشتمؿ عمى مجموعة مف الخبرات ،التي أمد بيا
طالب المجموعة التجريبية ،مثؿ المضاميف المعرفية وكؿ ما يتعمؽ بميارة تحديد

البدائؿ (وتتمثؿ في تحديد الخيارات المتاحة لمواجية الموقؼ ،أو الحموؿ لمشكمة

ما) ،والتدريب عمييا ،باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني (وىي طريقة لتوليد
وتدفؽ األفكار ،ومف مبادئيا 9تأجيؿ الحكـ عمى الفكرة ،واف الكـ يولد الكيؼ).

واستراتيجية الحذؼ (وىي طريقة تستخدـ مباشرةً بعد االستراتيجية السابقة ،لحذؼ
أو إلغاء البدائؿ أو الحموؿ المكمفة والباىظة الثمف ،أو تكوف فييا مخاطرة بالنفس،

أو تستغرؽ وقتاً طويالً لحؿ المشكمة).

مما ساعد طالب المجموعة التجريبية عمى تنمية عدد مف الميارات ومنيا9

 القدرة عمى التفكير الناقد ،لحؿ المشكالت التي يتعرض ليا الطالب.
 القدرة عمى النظر إلى المشكمة مف جوانب مختمفة.
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 القدرة عمى التفكير في أكبر عدد ممكف مف الحموؿ والبدائؿ ،التي يمكف أف
تسيـ في حؿ المشكمة بفاعمية.

 القدرة عمى عدـ نقد األفكار المقدمة ،مما يساىـ في توفير قدر كبير مف
البدائؿ أو الحموؿ التي يمكف تقييميا بعد ذلؾ الختيار أنسبيا لحؿ

المشكمة.

ولقد ساعدت ىذه الخبرات طالب المجموعة التجريبية في تنمية ميارة

تحديد البدائؿ.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة ،منيا دراسة

توؿ و كارفالو ) ،(Toal&Carvalho,1997ودراسة الفقي ،عبد العزيز (،)2002
ودراسة رواتف ).(Roaten,2004

 -3مناقشة نتائج الفرض الثالث لمدراسة:

ينص الفرض الثالث عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب

المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ،بعد
تطبيؽ البرنامج التدريبي،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية ".

إف تفوؽ طالب المجموعة التجريبية ،عمى طالب المجموعة الضابطة ،في

ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ ،قد يرجع ىذا التحسف الذي ط أر عمى
المجموعة التجريبية إلى البرنامج ،حيث كاف البرنامج يشتمؿ عمى مجموعة مف
الخبرات ،التي أمد بيا طالب المجموعة التجريبية ،مثؿ المضاميف المعرفية وكؿ ما
يتعمؽ بميارة تحديد المعايير (وتتمثؿ في تحديد مجموعة مف المحكات أو

المحددات) ،لوزف كفاءة البدائؿ ،والتدريب عمييا ،باستخداـ استراتيجية تحديد

األولويات (وىي طريقة اختيار أفضؿ البدائؿ ،مف خالؿ ترتيبيا ىرمياً ،في ضوء
المعايير التي وضعت مف قبؿ) ،واستراتيجية وزف السمبيات واإليجابيات (وىي
طريقة اختيار أفضؿ البدائؿ ،مف خالؿ المقارنة أو الموازنة بيف البدائؿ مف خالؿ

تحديد السمبيات واإليجابيات لكؿ بديؿ).
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مما ساعد طالب المجموعة التجريبية عمى تنمية عدد مف الميارات ومنيا9

 القدرة عمى وضع عدد مف المعايير الموضوعية التي يمكف في ضوئيا وزف
كفاءة كؿ بديؿ.

 القدرة عمى إيجاد جوانب القوة والضعؼ ،أو اإليجابيات والسمبيات لكؿ
بديؿ مف البدائؿ.

 القدرة عمى ترتيب البدائؿ ىرمياً مف حيث أىميتيا.

ولقد ساعدت ىذه الخبرات طالب المجموعة التجريبية عمى تنمية ميارة

تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ ،حيث تعتبر ىذه الميارة خطوة ىامة ألختيار

البديؿ الفعاؿ (القرار) ،أو ما يسمى بالحؿ المناسب لممشكمة.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة ،منيا دراسة

عبد العزيز الفقي ( ،)2002ودراسة رواتف ).(Roaten,2004
 -4مناقشة نتائج الفرض الرابع لمدراسة:

ينص الفرض الرابع عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب

المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في ميارة اتخاذ القرار وتقويمو ،بعد تطبيؽ

البرنامج التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية".

إف تفوؽ طالب المجموعة التجريبية ،عمى طالب المجموعة الضابطة،

في ميارة اتخاذ القرار وتقويمو ،قد يرجع ىذا التحسف الذي ط أر عمى المجموعة
التجريبية إلى اتقاف الطالب لمميارة التي تسبؽ ميارة اتخاذ القرار وتقويمو وىي

ميارة تحديد المعايير لوزف كفاءة البدائؿ ،والى نجاحيـ في إجراء عممية تقييـ

شاممة ألفضؿ البدائؿ المختارة ،مما أدى إلى اختيار أفضؿ ىذه البدائؿ ليكوف الحؿ
مناسباً لممشكمة (القرار).

كما يرجع تفوؽ طالب المجموعة التجريبية ،عمى طالب المجموعة

الضابطة ،في ميارة اتخاذ القرار وتقويمو إلى البرنامج ،حيث كاف البرنامج يشتمؿ

عمى مجموعة مف الخبرات ،التي أمد بيا طالب المجموعة التجريبية ،مثؿ
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المضاميف المعرفية وكؿ ما يتعمؽ بميارة اتخاذ القرار وتقويمو (وتتمثؿ في االختيار
النيائي لمبديؿ "القرار" ،والحكـ عمى مدى فعاليتو) ،والتدريب عمييا ،باستخداـ
استراتيجية أسئمة تقويـ القرار (مف خالؿ اإلجابة عمى عدد مف األسئمة لتقويـ القرار

المختار ،وىي 9ما أسباب اختيارؾ ليذا الحؿ دوف غيره مف الحموؿ األخرى
لممشكمة ؟ ،ىؿ القرار المتخذ قد حؿ المشكمة ؟ ،ىؿ ترتب عمى اتخاذؾ القرار

مشكالت أخرى؟ ،ىؿ القرار المتخذ يمكف تنفيذه ؟) ،واستراتيجية استشارة اآلخريف

(مف خالؿ تحديد األشخاص الذي يمكف استشارتيـ

في القرار المتخذ)،

واستراتيجية توقع النتائج (مف خالؿ تحديد التوقعات أو التنبؤات المستقبمية المترتبة

عمى القرار المتخذ).
ومنيا9

مما ساعد طالب المجموعة التجريبية عمى تنمية عدد مف الميارات

 القدرة عمى تحديد أفضؿ البدائؿ حسب المعايير التي وضعت.

 القدرة عمى تحميؿ القرار المتخذ ،مف حيث إمكانية تنفيذه في ضوء
اإلمكانات والظروؼ المتاحة.

 القدرة عمى توقع النتائج ،والتنبؤات المستقبمية المترتبة عمى القرار المتخذ.
 القدرة عمى تحديد أفضؿ األشخاص المستشاريف في القرار المتخذ.

ولقد ساعدت ىذه الخبرات طالب المجموعة التجريبية عمى تنمية ميارة

اتخاذ القرار وتقويمو.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة ،منيا

دراسة الفرينؾ وجولد ويؿ ) ،(El fink&Cold Well,1993دراسة الفقي ،عبد
العزيز (.)2002

 -5مناقشة نتائج الفرض الخامس لمدراسة:

ينص الفرض الخامس عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

طالب المجموعتيف 9التجريبية والضابطة ،في الدرجة الكمية في مقياس ميارات
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اتخاذ القرار ،بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة

التجريبية ".

إف تفوؽ طالب المجموعة التجريبية ،عمى طالب المجموعة الضابطة ،في

الدرجة الكمية لمقياس ميارات اتخاذ القرار.

قد يرجع لشموؿ البرنامج التدريبي التي أجريت عميو الدراسة الحالية عمى

المحاور الرئيسية التي جمعت بيف9

* الجانب المعرفي 9والذي اشتمؿ عمى مجموعة المضاميف المعرفية المتصمة
باتخاذ القرار عموماً ،وعمى كؿ ميارة مف مياراتو ،فضالً عف المعمومات
المتصمة باالستراتيجيات المعينو أو الميسرة الكتساب ىذه الميارات.

* الجانب المياري 9وتتضمف التدريب عمى ميارات اتخاذ القرار باستخداـ
االستراتيجيات التي مف شأنيا تنمية ميارات اتخاذ القرار في كؿ ميارة عمى

حدة؛ مثؿ استراتيجية تحميؿ المشكمة ،كما في ميارة تحديد المشكمة؛ واستراتيجية
العصؼ الذىني واستراتيجية الحذؼ ،كما في ميارة تحديد البدائؿ؛ واستراتيجية
تحديد األولويات واستراتيجية موازنة السمبيات واإليجابيات ،كما في ميارة تحديد

المعايير لوزف كفاءة البدائؿ؛ واستراتيجية توقع النتائج المترتبة عمى اتخاذ القرار
واستراتيجية استشارة اآلخريف واستراتيجية أسئمة تقويـ القرار ،كما في ميارة

اتخاذ القرار وتقويمو.

* الجانب االتجاىي /الدافعي 9والذي تمثؿ في مجموعة المعمومات واألنشطة التي
تبيف أىمية وفوائد اتخاذ القرار ،وعواقب عدـ القدرة عمى استخداـ ميارات اتخاذ

القرار ،كما تضمف عدداً مف المعينات التعميمية؛ مثؿ الشفافيات ،وبعض
الموحات المرسومة ،باإلضافة إلى بعض البطاقات التوضيحية كمثيرات لتنشيط
تفكير الطالب ،كؿ ذلؾ قد أدى إلى زيادة دافعية الطالب ،وزيادة االتجاه

اإليجابي نحو التدريب عمى ميارات اتخاذ القرار.
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وكؿ ماسبؽ ذكره في المحاور السابقة لمبرنامج التدريبي ،مف األنشطة

والخبرات ،لـ يتعرض ليا طالب المجموعة الضابطة بطبيعة الحاؿ.

كما ساعد البرنامج التدريبي طالب المجموعة التجريبية ،عمى كؿ ما يمي9

 إكساب الطالب الخبرات الالزمة لكيفية تحديد المشكمة.
 إكساب الطالب الخبرات الالزمة لكيفية تحديد البدائؿ.

 إكساب البرنامج الطالب الثقة فيما يقترحونو مف بدائؿ كحموؿ لممشكمة.
 إكساب الطالب الخبرات الالزمة لكيفية تحديد المعايير.

 إكساب الطالب الخبرات الالزمة لكيفية المقارنة بيف البدائؿ المقترحة،
الختيار البديؿ الفعاؿ في ضوء معايير معينة.

 إكساب الطالب الخبرات الالزمة لكيفية تقويـ القرار المتخذ.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة،منيا دراسةالفرينؾ
ويؿ)Well,1993

وجولد

،(Elودراسة

fink&Cold

بيرنيس

وتورني

)،(Byrnes&Torney,1995ودراسةتولوكارفالو)،(Toal&Carvalho,1997ودراسة
الفقي،عبد العزيز(.)2002

إف ىذه النتائج سواء كانت في الدرجة الكمية لممقياس أو الدرجات الفرعية

والتي تمثؿ كؿ ميارة مف ميارات اتخاذ القرار ،تشير إلى أف لمبرنامج أث اًر واضحاً
في إكساب طالب المجموعة التجريبية ميارات اتخاذ القرار دوف طالب المجموعة

الضابطة ،وىذا يؤكد ما قالو موسى ،رشاد ( )1997مف أف ميارات اتخاذ القرار
مف الميارات المعرفية التي ال تكتسب ذاتياً وانما تحتاج إلي تدريب.كما أشاركؿ مف

جريجورى وروبينت ) )Gregory&Robent,2002إلى اف اتخاذ القرار قدرة قابمة

لمتعريؼ وقابمة لمتعمـ ،وبعدىا تفتح االبواب لمطالب لتطبيؽ ميارات اتخاذ القرار
الخاصة بيـ في بيئة واسعة ومتنوعة في الموضوع والمكاف ،داخؿ الغرؼ الصفية

وخارجيا،

كما

أكد

عمى

ذلؾ
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كؿ

مف

مينسيموييرو

بيركينز

) (Mincemoyer&Perkins,2003إلى ضرورة تدريس ميارات اتخاذ القرار في
مقررات المناىج الدراسية.

وقد وضح كؿ مف كامبابيؿ والسكي ) (Campabel&Laskey,1991أف

كثي اًر مف األبحاث تؤكد عمى أف ميارات اتخاذ القرار مف الممكف تطويرىا
بالتدريب ،وقد أثبتا ىذا االفتراض بتطبيؽ التدريب عمى طالب الصؼ العاشر.

بناء
كما أف نجاح البرنامج كمادة داخؿ المناىج التعميمية يعد أم اًر متوقعاً ً
عمى نتائج الدراسة الحالية ،وىذا يتفؽ مع ما أوضحو كؿ مف باروف وبروف
) (Baron&Brown,1991بأف جميع الجيود المبذولة لتطوير ميارات اتخاذ
القرار ستكوف عديمة الفائدة عندما ال يتـ تنفيذىا في النظاـ المدرسي ،حيث يمكف

أف تدرس كمادة في المناىج الدراسية أو تدرج ضمف المواد الد ارسية (االجتماعيات،

العموـ ،االقتصاد) وقد أثبتت دراسة سوساف ) (Susan,1990نجاحاً في اكتساب

الطالب ليذه الميارات عند تدريبيـ عمييا ضمف مادة االقتصاد المنزلي.

وعمى الرغـ مف قصر الفترة الزمنية التي استغرقيا البرنامج وىي ستة

أسابيع في أثنتى عشرة جمسة ،إال أنو حقؽ نمواً واضحاً في ميارات اتخاذ القرار
ككؿ أو في كؿ ميارة عمى حدة فقد أشار بارث ) (Barth,1994إلى إمكانية نجاح
برامج المدى القصير في تنمية ميارات اتخاذ القرار لمطالب مف خالؿ نجاح

برنامجو الذي طبقو خالؿ فترة زمنية قصيرة .وذكر بيير ) (Beyer,1987األثر

اإليجابي لمبرنامج المكثؼ في تنمية الميارات المعرفية المختمفة.

وال شؾ أف نجاح البرنامج في إكساب الطالب المتفوقيف عقمياً ميارات

اتخاذ القرار أمر متوقع لألمور التالية9

أوالً 9لقد روعي في البرنامج عدداً مف النقاط التي ساعدت عمى تفاعؿ

الطالب مع البرنامج ،وشعورىـ بأىمية ميارات اتخاذ القرار في حياتيـ المدرسية
والمجتمعية ،وتتمثؿ ىذه النقاط التي أشار إلييا كؿ مف كامبابيؿ والسكي
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) (Campabel&Laskey,1991بأف ىناؾ مياماً يجب أف تتوفر في المقرر
الناجح لميارات اتخاذ القرار وىي9

 يجب أف تكوف المادة أو محتوى البرنامج مناسباً لمطالب وأعدادىـ ،وعني
الباحث بيذا الجانب حيث ركز عمى أف يكوف محتوي البرنامج عبارة عف
مواقؼ ومشاكؿ واقعية يتعرض ليا الطالب في الحياة اليومية ،وفي

المواقؼ التعميمية المرتبطة بحياة الطالب لتكوف أكثر فعالية؛ كاتخاذ القرار
بخصوص اختيار األصدقاء ،أو اختيار شعبة التخصص ،أو اتخاذ القرار

بخصوص اختيار أعضاء مجمس الطالب.

 وتـ إعداد خطة منظمة تتناسب مع البيئة التربوية الطالبية في مدارس
الكويت ،وقد زود البرنامج باألنشطة التقويمية والتدريبية التي ساعدت عمى

نمو ميارات اتخاذ القرار لدى الطالب.

ثانياً 9اختيار المرحمة العمرية في سف الخامسة عشر ،والتي تمثؿ مرحمة

المراىقة والتي مف أىـ احتياجاتيا االجتماعية كما وضحيا ماسمو في سمـ

االحتياجات الخاصة الحاجة إلى المكانة واالستقاللية وحب الظيور ،وال شؾ أف

ميارات اتخاذ القرار مف الميارات ذات األىمية القصوى إلشباع تمؾ الحاجات.

وقد بيف كؿ مف إلياس وتوبياس) (Elias&Tobias,1991:13-14أف

المراىقيف يفضموف إبراز قدراتيـ في المواقؼ التي يواجيونيا ،وخاصة أنو بالنسبة
لممراىقيف الذيف ينظر إلييـ تقميدياً كيواة لممخاطرة ،فإف النشاطات االجتماعية
القررات االجتماعية
تنيض بدور ميـ في حياتيـ ،وليذا فأف تعميميـ لميارات اتخاذ ا

يعتبر إشباعاً لحاجاتيـ االجتماعية والعقمية واالنفعالية لدييـ وبذلؾ توجو نشاطاتيـ

إلى العمؿ اإليجابي ال السمبي ،بؿ أف طريقاً أو مم اًر الطالب عبر فترة البموغ
(المراىقة) في مجتمع ديموقراطي مرتبط بقدرتيـ عمى التدريب بالتوصؿ إلى أحكاـ

وق اررات حساسة.
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أما بالنسبة لممرحمة الدراسية التي طبؽ فييا البرنامج فيي المرحمة التي يبدأ

فييا الطالب بالتفكير الصوري ،والطالب في ىذه المرحمة ،خاصة الصؼ العاشر
يواجيوف العديد مف الخيارات في المواقؼ والمشاكؿ الذي تتعرض ليـ والتي تؤثر

عمي حياتيـ ومستقبميـ الميني.

نستخمص مما سبؽ أف مالءمة اختيار العينة والمرحمة الدراسية ،ساعد في

نجاح البرنامج ،فمف نتائج دراسة كرومبوليتز وأخروف

(Krumbolitz

) etal.,1982أف البرنامج الذي طبؽ في الدراسة لـ يحقؽ فعالية بالنسبة ألفراد

العينة التي تتراوح أعمارىـ مف( ،)50-22وكذلؾ في دراسة بيرجالند 1984

 Berglandلـ تظير أي داللة الكتساب المجموعة التجريبية سموكيات اتخاذ القرار
في البرنامج التجريبي؛ وقد فسر الباحث ذلؾ عمى أساس أف األفراد المشاركيف في

الدراسة ربما يكونوف قد اتخذوا ق ارراتيـ الميمة ال سيما وىـ عمى أبواب مرحمة
العمؿ وبالتالي لـ يجدوا ضرورة ودافعاً لممشاركة بفعالية في ميارات اتخاذ القرار
التي تعامموا معيا أثناء تقديـ البرنامج اإلرشادي ( في 9جرواف ،فتحي 1986 ،

.)11-109

ثالثاً 9تفاعؿ الطالب مع البرنامج ورغبتيـ في تعمـ ميارات اتخاذ القرار

نتيجة لما قدـ في الجانب النظري مف معمومات خاصة بميارات اتخاذ القرار،

وتنمية االتجاىات اإليجابية ببياف أىمية البرنامج وفوائده والعواقب التي يتعرض ليا

الفرد لعدـ معرفتو لميارات اتخاذ القرار ،باإلضافة إلى التعرؼ عمى عوائؽ ميارات
القرار،

اتخاذ

وطرؽ

التغمب

عمييا.

وقد

أشار

ماروـ

وكيادريؿ

)(Marom&Quadrel,1991:49إلى أف الجانب المتضمف المعرفة والمعمومات

لتغير االتجاىات ،يعتبر مف الضروريات ،بؿ أنو يجب أف يكوف ىدفاً مف أىداؼ

التدريب.

إف ما يتميز بو المجتمع الكويتي مف حياة ديموقراطية متمثمة بتشكيؿ

المجالس الطالبية داخؿ المدارس ،ومجالس اآلباء ،والمعمميف ،ومجالس البمدية
65

(الحي) ،ومجمس األمة ،يمثؿ سبباً آخر لتفاعؿ الطالب مع البرنامج ،وأف ىذا
يتفؽ ما جاءت بو سوساف ) (Susan,1990إف السبب األوؿ واألساسي في

التوجو إلى تدريس ميارات التفكير وميارات اتخاذ القرار في الواليات المتحدة أو

المدارس الخاصة ،ىو التوجو الديموقراطي لممواطف لذلؾ فيو في أمس الحاجة إلى
اتخاذ القرار ،باإلضافة إلى أنيا ميارات ضرورية لمحياة.

ثالثاً :التطبيقات التربوية:

يؤكد تحقيؽ فروض الدراسة إمكانية تنمية ميارات اتخاذ القرار في صفوؼ

الطالب المتفوقيف عقمياً ومف ثـ فإف الدراسة تفتح الطريؽ أمامنا لمنظر في إمكانية
تعديؿ مناىجنا المدرسية بحيث تساعد عمى إعداد طالبنا إعدادا شامال يمكنيـ مف

مواجية متطمبات الحياة اليومية في ىذا العصر.

إف اليدؼ الرئيسي لمتربية ىو تنمية شخصية الطالب في الجوانب المعرفية

والعقمية والجسمية واالجتماعية وىذا األمر يقتضي أف تمضي عممية التربية والتعميـ

في اتجاىيف متوازييف ،واحد منيما يعمؿ عمى تنمية الميارات المعرفية لدى األفراد،

واآلخر يتجو نحو زيادة رصيد الفرد مف الخبرات والمعارؼ التي تنمي الجانب

المعرفي وفي نفس الوقت الجانب االجتماعي ،مف خالؿ التدريب عمى الميارات
الحياتية المختمفة ،ومنيا ميارات اتخاذ القرار التي تعتبر مف الميارات الضرورية
بالنسبة لمطالب الذيف يواجيوف مواقؼ حياتية معقدة تتطمب التفكير اإليجابي

لتحميؿ المواقؼ وايجاد البدائؿ الممكنة لحؿ المشكالت ،وتقويـ جدواىا ،ونحف في
أمس الحاجة إلى إعداد برامج وأنشطة ومناىج تختص بتنمية ىذه الميا ارت التي
تفتقر إلييا المناىج التعميمية ،التي تدعو كثير مف الدراسات إلى ضرورة تضمينيا

بالمؤسسات التربوية والتعميمية بمختمؼ المراحؿ مثميا في ذلؾ مثؿ المقررات

األساسية في المغة العربية والرياضيات وغيرىا مف المقررات الدراسية الصفية.

لذلؾ نرى أف مف التطبيقات التربوية المقترحة في ىذا الصدد إعداد برنامج

تربوي لميارات اتخاذ القرار ،مف أىـ مقوماتو9
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 المحتوي :وىناؾ مساراف لتطبيؽ برنامج لميارات اتخاذ القرار األوؿ أف يكوف

محتوى البرنامج موزعاً عمى محتوى المقررات الدراسية المخمتفة ،والثاني إفراد
مقررات خاصة لمتدريب عمى ميارات اتخاذ القرار؛ كمادة مف مواد المنيج
الدراسي ،وأف اإلجراء الذي اتبع في ىذه الدراسة يماثؿ التدريب عمى
الميارات كمقرر خارج المحتوى الدارسي ،وقد كانت نتائج البرنامج ذات

فعالية في إكساب الطالب لميارات اتخاذ القرار ،كما أف تدريس ميارات

اتخاذ القرار خارج المحتوى الدراسي قد يكوف أسيؿ في التطبيؽ حيث أف
المحتوى الدراسي لممنيج قد يقيد المدرس ببعض القيود المتعمقة بالمنيج

الدراسي ،باإلضافة أف تدريس ميارات اتخاذ القرار تجربة جديدة عمى البيئة

التربوية في الكويت ،ويمكف استثمار حصص النشاط المدرسي ولكف في ظؿ
وجود تقييـ لممادة الدراسية ،ليكوف مركز اىتماـ الطمبة حيث إف األنشطة

التي ال تدخؿ ضمف درجات التحصيمية ال تجد اىتماماً مف جانب الطالب.

 إعداد المعممين :بتدريبيـ خالؿ كميات التربية المعنية بإعداد المعمـ ،أما

بخصوص المعمميف الذيف ىـ عمى رأس العمؿ فإف مف الممكف أف تتاح ليـ

فرص التدريب الكافية مف خالؿ ورش تدريبية تيتـ ليس فقط بتدريب المعمـ
عمى اتخاذ القرار وعمى تطبيؽ برامج التدريب عمى الطمبة بؿ تنمي اتجاىات

المعمميف.

 توجيو المجتمع وأولياء األمور ،حيث ينبغي أف نركز عمى تغير اتجاىات
السمبية ألفراد المجتمع نحو أىمية تدريس الميارات المعرفية والفكرية ومنيا

ميارات اتخاذ القرار ،وابراز أىميتيا كأحد أساليب التنشئة االجتماعية،
ودورىا في تنمية التفكير الفعاؿ لدى األفراد نحو المشكالت والمواقؼ التي

تواجو األفراد في الحاضر والمستقبؿ.

رابعاً :الدراسات المقترحة :

67

ىناؾ عدد مف المشكالت التي لـ تدخؿ في أىداؼ الدراسة الحالية وتمثؿ

ىذه المشكالت نقاط تساؤؿ حيث يمكف أف ينطمؽ منيا عدد مف الدراسات مثؿ9

 ما أثر فعالية برنامج تدريبي لميارات اتخاذ القرار بالنسبة لمطالبات في نفس
العمر والمستوى التعميمي والمستوى العقمي.

 ما أثر فعالية برنامج تدريبي لميارات اتخاذ القرار بالنسبة لمطمبة والطالبات
العادييف ودوف العادييف.

 ما أثر فعالية برنامج تدريبي لميارات اتخاذ القرار بالنسبة لمطمبة والطالبات
في المرحمة االبتدائية والمتوسطة.

 ما أثر التدريب الذي يمكف أف يمتد تأثيره إلى قدرات أخرى كأثر التدريب
عمى ميارات اتخاذ القرار في تنمية مفيوـ الذات ،أو الثقة بالنفس ،أو
الفاعمية الذاتية ،أو تنمية القدرات العقمية.

 وأخي اًر ىناؾ تساؤؿ يتحدد في أثر برنامج تدريبي لميارات اتخاذ القرار مع
استخداـ نموذج أخر لميارات اتخاذ القرار واستخداـ استراتيجيات أخرى غير

التي طبقت في الدراسة الحالية.

وختاماً نوجو حديثنا ىذا إلى مف ىـ في موقع المسؤولية في مجاؿ التربية

والتعميـ ،أننا بصدد ثروة بشرية ىائمة مف الطمبة والطالبات الذيف سيبنوف صرح ىذا
الوطف ،أليس مف الضروري أف نكرس جيودنا لتنمية إمكاناتيـ وقدراتيـ بتزويدىـ

بالميارات(المعرفية واالجتماعية) التي طالما فقدت في المناىج التربوية ،وكانت

حصيمة ذلؾ تخريج عدد مف الطمبة الغير قادريف عمى حؿ المشكالت ،واتخاذ
القرار أو حتى الفيـ الجيد ،واإلىدار التربوي (تسرب عدد مف الطمبة والطالبات مف

المدارس) ،رغـ المبالغ التي تصرؼ لمخدمات التعميمية ،فقد آف األواف لكي ننظر
نظرة ناقدة لألنظمة التعميمية ،والسعي الجاد لتطوير مناىجنا بما يتناسب مع

التطور الذي يشيده العالـ.
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