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  فاعلية التدريب على التفكري املاهر في تطوير مهارات اتخاذ القرار 
  لدى طالب مرحلة املراهقة املبكرة

  **أحمد الّزقو *صالح الحجاحجة
  

 14/7/2015 تاريخ قبوله                   15/12/2014 تاريخ تسلم البحث

ــر المــاهر يفتــرض أن تطــور التفكيــر         :ملخــص ــث أن نمــوذج شــوارتز فــي التفكي حي
حليلــي، والناقــد، واإلبــداعي يــؤدي إلــى تطــور مهــارات اتخــاذ القــرار، فقــد هــدفت   الت

هــذه الّدراســة التعــّرف إلــى فاعليــة برنــامج تــدريبّي مســتند إلــى نمــوذج شــوارتز فــي     
الّتفكير في تطوير مهارات اّتخاذ القرار لدى عّينة من طالب الّصف الّسابع في مدينة 

ام المـنهج شـبه التجريبـّي مـع اختبـارين قبلـي       وتـم فـي هـذه الدراسـة اسـتخد      .الزرقاء
طالًبـــا مـــن طـــالب الّصـــف الّســـابع، وتـــّم ) 81(تكّونـــت عينـــة الّدراســـة مـــن . وبعـــدي

طالًبـــا تعّرضـــت للبرنـــامج   ) 40(تقســـيمها إلـــى مجمـــوعتين؛ تجريبّيـــة تكّونـــت مـــن      
. ّيطالًبـا لـم تتعـّرض للبرنـامج الّتـدريب     ) 41(الّتدريبّي، ومجموعة ضابطة تكّونت من 

وبعــد تطبيــق البرنــامج التــدريبي ومقيــاس اتخــاذ القــرار، أظهــرت نتــائج الّدراســة أّن     
هناك فروًقا ذات داللة إحصائّية وعملّية بين درجـات أفـراد المجمـوعتين فـي الّدرجـة      
الكلّية على مقيـاس مهـارات اّتخـاذ القـرار والـّدرجات الفرعّيـة لجميـع أبعـاده، ولصـالح          

من الناحية العمليـة، فـإن نتـائج    . بية، تعزى للبرنامج التدريبيأفراد المجموعة التجري
هذه الدراسة تؤكـد فاعليـة البرنـامج التـدريبي فـي تطـوير مهـارات اتخـاذ القـرار، أمـا           
مــن الناحيــة النظريــة، فــإن هــذه النتــائج تؤكــد صــدق نمــوذج شــوارتز فــي التفكيــر           

 .الماهر

ات التفكيـر، التفكيـر المـاهر، نمـوذج     مهارات اتخاذ القرار، مهـار : الكلمات المفتاحية
  .شوارتز، التدريب على التفكير

  

ــة ــر أحــد أهــم األهــداف العامــة       :مقدم ــم مهــارات التفكي ــّد تعل يع
للتربيــة، وذلــك لمــا لهــذه المهــارات مــن أثــر فــي ســلوك األفــراد، وفــي    
مختلف مخرجـات العمليـة التعليميـة التعلميـة، ولعـل مـن أبـرز مهـارات         

ــي يحتــ   ــر الت ــرار    الطــالباج التفكي ــارات اتخــاذ الق ــا مه ويؤكــد . تعلمه
أن القليــل مــن القــرارات التــي يتخــذها اإلنســان فــي   ) 2010(جــروان 

ــم       ــا، وأنَّ معظـ ــول نتائجهـ ــين حـ ــن اليقـ ــة مـ ــة عاليـ ــل درجـ ــه تحمـ حياتـ
القــرارات المهّمــة ُتّتخــذ فــي ظــل حالــة تجمــع بــين الشــك والمخــاطرة      

المراهقـة المبكـرة كـانوا    مرحلـة   طـالب وتؤكـد الدراسـات أّن   . واليقين
ــالمراهقين     ــة بـ ــاركة فـــي الســـلوكات الخطـــرة مقارنـ ــة للمشـ أكثـــر عرضـ
ــة      ــرارات الخاصـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــّرع فـ ــازوا بالتسـ ــنًا، حيـــث امتـ ــر سـ األكبـ

 & Mincemoyer(بحيـاتهم، ولـم يقومـوا بتقييمهـا بشـكل صـحيح       

Perkins, 2003(  هــذه  طــالب، ومــن هنــا، تبــرز الحاجــة إلــى تــدريب
  .ي يصبحوا أكثر قدرة على اتخاذ القراراتالمرحلة ك
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Abstract: Since Swartz' model of skillful thinking assumes that 
developing analytical thinking, critical thinking, and creative thinking 
improves decision-making skills, the current study aims to investigate 
the effect of a training program based on Swartz' model on developing 
the decision- Making skills on a sample of seventh - grade students at 
Zarqa city. A pre test/ post test quasi-experimental design was 
followed on a sample consisting of (81) students, divided into two 
random groups, an experimental group (n=40) who was subjected to 
the training program and a control group (n=41) who was subjected to 
nothing. After the administration of the training program and the 
decision-making scale, the results of the study revealed that there were 
significant differences between the means of the experimental and the 
control groups in favor of the experimental group on the total score of 
decision making, as well as all of the sub dimensions of the scale. 
These results assure the efficiency of the training program on decision 
making skills, as well as, the results confirm the validity of Swartz' 
model. 
Keywords: Decision Making Skills, Thinking Skills, Swartz' Model, 
Skillful Thinking. 

لكن ما المقصود باتخاذ القرار؟ تعد مهارات اتخاذ القرار من 
ويعّرف مينسيموير  ).2010جروان (مهارات التفكير المركبة 

مهارات اتخاذ القرار  Mincemoyer & Perkins, 2003)(وبيركنز 
بأنها عملية معرفية تؤدي إلى االستجابة للظروف والمواقف الراهنة 

فيفصل  (Swartz, 2008)أّما شوارتز . باالختيار من بين البدائل
هذا المفهوم أكثر، حيث يرى أّن المقصود بمهارة اتخاذ القرار هو 
قدرة الفرد على تحديد الموقف والّضرورات، واكتشاف الخيارات، 
والتنبؤ بالنتائج المرجحة لكل خيار، وتقييم هذه النتائج في ضوء 

ّثل أفضل خيار معايير محّددة، واختيار الحل المناسب الذي يم
 ,Perkins)ويتطرق بيركنز . ممكن، مع القدرة على تقديم المبررات

إلى عدد من العمليات المعرفية التي تتطلبها عملية صنع  (2009
القرار، حيث يرى أّن اتخاذ القرار يمثل عملية ذهنية معرفية تتضمن 
قدرات متعّددة كالتخطيط والتحليل واالستدالل، وتهدف إلى إيجاد 

دائل ممكنة، بالفحص الدقيق للبدائل المتاحة، وإبداع بدائل لم ب
أما . تكن ظاهرة، وتحليلها وتقييم أثرها على جميع المعنيين بالقرار

فيركز في تعريفه على محكات اتخاذ  (Harris, 2012)هاريس 
القرار، حيث يرى أّن اتخاذ القرار يتضمن تحديد واختيار للبدائل 

فضيالت متخذ القرار، فضًال عن أهدافه ورغباته اعتماًدا على قيم وت
  .وأسلوب حياته، ويتّم ذلك كله في ضوء معايير محددة للحكم
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أن هناك تحديات تواجه ) 2003(ويؤكد شوارتز وبيركنز 
متخذ القرار، ومن أبرز هذه التحديات ضرورة إجراء عملية مسح 

مثل في مبدع وكامل للخيارات الممكنة، أما التحدي الثاني، فيت
ضرورة أن يختبر الفرد إيجابيات وسلبيات الخيارات المتاحة 
بموضوعية، ويعكس التحدي الثالث رؤية الكثير من الناس ألهمية 
المشاعر الشخصية في عملية اتخاذ القرار؛ فالمشاعر الشخصية هي 

في كثير من مجاالت اتخاذ القرار، ) مؤيد أو معارض(أمر شرعي 
ولذلك، فإّن استراتيجية التدريب على اتخاذ . ولكن ليس فيها كلها

القرار الجيد تشمل استكشاف الخيارات بشكل كامل، والتحقق من 
النتائج اإليجابية والسلبية لها بشكل كامل، وكذلك إشراك المشاعر 

  .الشخصية كأسباب عندما تكون مناسبة

لكن ما هي المهارات الفرعية الالزمة التخاذ القرار؟ ال شكَّ أن 
ناك العديد من النماذج التي حاول واضعوها تصنيف مهارات اتخاذ ه

تحديد : مهارات اتخاذ القرار إلى) Eby(ف إبي القرار؛ فقد صّن
، وجمع المعلومات والبيانات المرتبطة بالموقف، )القضية(الموقف 

وتحديد االختيارات أو بدائل الحل، وتقويم البدائل المقترحة 
أما ، (Baysal, 2009)ر أفضل البدائل وصوًال ألفضلها، واختيا

فيفترض أّن مهارات اتخاذ القرار  (Swartz, 2008)شوارتز 
تحديد الموقف والضرورات، وتحديد الخيارات المتاحة، : تتضمن

وتحديد النتائج المرجحة لكل خيار، وتقييم النتائج، وتحديد الخيار 
قام مينسيموير وبيركنز و. المناسب ومبررات اختياره

(Mincemoyer & Perkins, 2003)  بمسح شامل وعميق لألدب
التربوي المتعلق بمهارات اتخاذ القرار، ووجدا أّن المهارات 

التخاذ القرار التي تناولها العلماء والباحثون ) العوامل(األساسية 
تحديد الموقف، وتوليد البدائل، والتحقق من المخاطر : هي

  .يموالنتائج، واختيار البديل، والتقي

ومن المسّلم به أّن مرحلة المراهقة هي مرحلة نمائية يرافقها 
تغّيرات متعّددة في الشخصية مقارنة بتلك التي في الطفولة، ويرافق 
ذلك ظهور مشكالت تتطلب مهارات اجتماعية فّعالة في كثير من 

، وهذا (Polk, 1995)المجاالت التي تؤثر في تكيف المراهقين 
خاذ العديد من القرارات، لكن المراهقين يتطلب من المراهق ات

 ,Gardner & Steinberg)يتسمون بالتسرع في اتخاذ القرارات 

، كما أنه غالًبا ما يالزمهم القلق وعدم الثقة عند محاولة (2005
، وأنهم )Lane, 2010(اتخاذ قرار، مما يجعل قراراتهم خاطئة 

التخاذ القرارات يفتقرون إلى المعلومات الهامة الضرورية الالزمة 
، ومن (Rojewski & Hill, 1998)المهنية واألكاديمية المستقبلية 

 ;Lane, 2010(هنا، فقد أكد العديد من المنظرين والباحثين 

Mincemoyer & Perkins, 2003; Perkins, 2009; Polk, 
 .على أهمية تدريب المراهقين على مهارات اتخاذ القرار )1995

رة أو المدرسة أن تقوم بهذا الدور؛ فتعّلم لكن هل تستطيع األسو
األطفال والمراهقين هذه المهارات بفاعلية؟ هناك شكوك حول مدى 
إمكانية نجاح هاتين المؤسستين في تنفيذ هذه المهمة، فكثيًرا ما 
يكون من الصعب على األسرة أن تمتلك األدوات واالستراتيجيات 

 DeBord(ين بهذه المهارات التربوية التي تمّكنها من تزويد المراهق

& Gore, 1996(.  ويؤكد جروان)أن التربية التقليدية في ) 2010
البيت أو المدرسة ال يمكن أن تنّمي هذه المهارات، وال بدَّ من 
توفير الفرص لتدريب الطلبة على مواجهة مواقف متنوعة تستدعي 
اتخاذ قرارات وفق خطوات مدروسة وفي ضوء المعلومات أو 

وهذا يبرز مدى أهمية تعليم مهارات اتخاذ . يات المتاحةالمعط
القرار بشكل مقصود ومخطط له، والتركيز على المواقف االجتماعية 

 & Mincemoyer(التي تتعلق بالحياة الحقيقية للطلبة المراهقين 

Perkins, 2003 .( ولذلك، بدأ الكثير من المؤسسات التربوية
تدّرب األفراد على مهارات اتخاذ والهيئات والمنّظمات المجتمعية 

القرار وتعلمهم المسؤولية والتفاعل الحيوي مع البيئة، وذلك 
  .للمساعدة في تشكيل الهوّية والحّس باالنتماء لدى المراهقين

وإذا تّم التسليم بأهمية تطوير مهارات اتخاذ القرار لدى 
القرار كيف يمكن أن تطوَّر مهارات اتخاذ : المراهقين، يبقى السؤال

لديهم؟ يالحظ المتتبع لألدب النظري في هذا المجال أنَّ هناك 
العديد من النماذج التي تّم تبنيها لتحقيق هذه الغاية؛ فقد ذهب 
البعض إلى تدريب الطلبة على مهارات اتخاذ القرار مباشرة 

 Shanteau, Grier, Johnson, & Berner؛ 2006الطراونة، (

آلخر بإمكانية تطوير مهارات اتخاذ ، بينما يرى البعض ا)1991
؛ 2005الخلف، (القرار إذا تمَّ تطوير أنواع أخرى من التفكير 

؛ عبد 2010؛ المحتسب وسويدان، 2009الزيادات والعدوان، 
 & ,Eggert, Ostermeyer, Hasselhorn؛ 2010العال، 

Bogeholz, 2013; Swartz, 2001;2008( حيث يفترض هؤالء ،
حثون أنَّ مهارات اتخاذ القرار تتأثر بالعديد من المنظرون والبا

القدرات والمهارات بل وطرق التدريس التي يمكن التحّكم بها 
  . وضبطها لتطوير مهارات اتخاذ القرار

نموذجًا للتفكير  (Swartz, 2001; 2008)ويقّدم شوارتز 
الماهر يرى فيه أن مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت تتأثر 

هارات ثالثة أنواع من التفكير هي؛ التفكير التحليلي، مباشرة بم
والناقد، واإلبداعي، حيث يتفرع عن هذه األنواع من التفكير مهارات 
فرعية عديدة، أهمها، مهارات المقارنة والمقابلة، وتحليل عالقة 
الجزء بالكل، والتصنيف، وتوليد البدائل واالحتماالت، وتحديد 

وبالتالي، فحسب نموذج . والتنبؤ موثوقية مصادر المعلومات،
شوارتز، فإن تطوير هذه المهارات الفرعية يؤدي إلى تطوير مهارات 

 (Swartz,2001; 2012)لكن شوارتز. اتخاذ القرار وحل المشكالت
يؤكد أيضًا على أهمية مراقبة الفرد لتفكيره أثناء عملية التفكير، كما 

ومن هنا . ل إيجابيةيؤكد على أهمية أن يطّور المتعلم عادات عق
فإن نموذج شوارتز يؤكد على ضرورة ممارسة التفكير فوق المعرفي 
وحث المتدربين على تبني عادات عقل إيجابية تتضمن الحرص على 

أما من حيث استراتيجيات التدريب، . المثابرة، والمبادرة، والمرونة
فيوصي شوارتز باستخدام استراتيجيات تشمل خرائط التفكير 

  . ية، والمنظِّمات البيانية، والكتابة المستندة إلى التفكيراللفظ

وتؤكد بعض الدراسات أن مستوى مهارات اتخاذ القرار ليس 
 ,Alduaij)مرتفعًا حتى لدى الطلبة الجامعين؛ ففي دراسة للدويج 
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على عينة من طلبة كلية إدارة األعمال في جامعة الكويت  (2012
ى والسنة الرابعة، وبعد تطبيق من طلبة السنة األول) 200= ن(

مقياس مهارات اتخاذ القرار، أشارت نتائج الدراسة أن مستوى 
الطلبة كان متدنيًا في مهارة التشاور مع اآلخرين، ومتوسطًا في 
مهارة التنفيذ، وفوق الوسط في مهارات تحديد األهداف، والتفكير 

ويات، واختيار في متطلبات اتخاذ القرار، وترتيب البدائل وفقًا لألول
البديل األفضل، وكان مستواهم مرتفعًا فقط في مهارتي تحديد وفهم 

وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود فروق . المشكلة، واقتراح البدائل
بين طلبة السنة األولى والسنة ) α ≥ 0,05(دالة إحصائيًا عند 

الرابعة على مقياس مهارات اتخاذ القرار، ولصالح الطلبة في السنة 
  .الرابعة

وخالفا لذلك، تشير دراسات أخرى إلى عدم وجود فروق في 
مهارات اتخاذ القرار بين طلبة السنة األولى والرابعة، أي أن هذه 
المهارة ال تتطور مع التقدم في الدراسة الجامعية؛ ففي دراسة لحكيم 

، وبعد تطبيق )240=ن(على عينة من الطلبة السعوديين ) 2008(
تخاذ القرار الذي يتكون من سبعة أبعاد تشمل، مقياس مهارات ا

تحديد المشكلة وتحليلها، وجمع المعلومات الكافية، وتحديد 
البدائل الممكنة، وتقييم البدائل، واختيار البديل المناسب، ووضع 
البدائل موضع التنفيذ، والمتابعة وقياس النتائج، وتطبيق مقياس 

فروق دالة إحصائيًا بين البيئة الدراسية، أشارت إلى عدم وجود 
الطالب المستجدين والطالب المتوقع تخرجهم على مقياس اتخاذ 
القرار، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة 

  . بين البيئة الدراسية واكتساب مهارات اتخاذ القرار

وتختلف نتائج الدراسات حول مدى تطور مهارات تفكير 
مرحلة المراهقة؛ ففي دراسة لمان وهارموني وباور اتخاذ القرار عبر 

Mann, Harmony, & Power, 1989)(  هدفت تعّرف مدى تطور
أشارت . كفاءة المراهقين في اتخاذ القرار خالل مرحلة المراهقة

سنة يظهر المراهقون ) 15(نتائج الدراسة إلى أنه بحلول عمر 
اذ القرار، واإلبداع، مستوًى من الكفاءة في فهم ما فوق المعرفة التخ

وصحة االختيار، وااللتزام بمسار العمل، أما المراهقون في األعمار 
سنة، فهم أقل قدرة على إبداع الخيارات، وتحديد ) 14- 12(

مجموعة واسعة من اإليجابيات والسلبيات للخيارات، وتقييم 
  . مصداقية المعلومات الواردة من مصادر ذات صلة بالقرار

 اق أجرى أورموند ولوزكس ومان وبيسويكوفي ذات السي
(Ormond, Luszcz, Mann, & Beswick, 1991)  دراسة هدفت

استقصاء الفروق بين المراهقين في مكونات ما فوق المعرفة التخاذ 
من الطالب المراهقين، ُقسِّموا إلى ) 84=ن(القرار على عينة 

ث في مراهقـًا من الذكور واإلنا) 43(مجموعتين، األولى ضمت 
مراهقـًا من ) 41(، والثانية ضمت )سنة 13(المرحلة المبكرة 

حيث تمت مقارنة ) سنة 15(الذكور واإلناث في المرحلة المتوسطة 
المجموعتين في ثالثة أبعاد للمعرفة فوق المعرفية المرتبطة باتخاذ 

المعرفة بالشخص، والمعرفة بالمهمة، والمعرفة : القرار
لنتائج إلى تفوق المراهقين في المرحلة أشارت ا. باالستراتيجية

المتوسطة في جميع مكونات ما فوق المعرفة المرتبطة باتخاذ 
  . القرار

 وفي دراسة أخرى قامت فوكس وكاتر وشريف وجونيس
(Fox, Cater, Shreve, & Jones, 2012)  بدراسة هدفت إلى

معرفة الفروق في قدرات اتخاذ القرار على عينة من المراهقين 
في المنطقة الجنوبية الشرقية من الواليات المتحدة ) 818=ن(

ولدى المقارنة بين المراهقين في مرحلة المراهقة المبكرة . األمريكية
البحث عن الخيارات : والمراهقة المتوسطة في خمس مهارات تشمل

المتعددة، واتباع طرق متعددة لحل المشكالت، والتفكير بنتائج 
حة والثقة عند اتخاذ القرار، وتقييم القرارات البدائل، والشعور بالرا

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا . المتخذة
بين األفراد في مرحلتي المراهقة المتوسطة والمبكرة في مختلف 

  .مهارات اتخاذ القرار

إذن، فرغم االفتراض أن مهارات اتخاذ القرار تتطور عبر 
ختلفة، إّال أنه يمكن االستنتاج من التناقض في المراحل النمائية الم

نتائج هذه الدراسات أن هذا التطور ليس بالضرورة أن يتم بشكل 
يبدو أن إخضاع المراهقين في مرحلة المراهقة  ،تلقائي، وبالتالي

المبكرة لتدريب متخصص يهدف إلى تطوير مهارات اتخاذ القرار 
دائهم في هذا النوع من يمكن أن يطور مهاراتهم ويرتقي بمستوى أ

  .التفكير

أّما من حيث التدريب على مهارات اتخاذ القرار، فقد حاول 
عدٌد من الباحثين االرتقاء بمستوى مهارات اتخاذ القرار من خالل 
التدريب المباشر على هذا النوع من التفكير؛ ففي دراسة لشانتياو 

فاعلية هدفت إلى اختبار  (Shanteau, et. al., 1991)وآخرون 
من ) 115=ن(برنامج تدريبي لمهارات اتخاذ القرار على عينة 

تعرضت الطالبات . طالبات التمريض في جامعة مركز إيلينوي الطبي
في المجموعة التجريبية إلى تدريب استمر لمدة سنة متضمنًّا ثالث 

تحليل واستخدام : مراحل، واشتمل التدريب على مهارات
. ، وتقييم واختيار البديل األمثلالمعلومات، وتقييم المخاطر

بين ) α≥ 0.05(وأشارت النتائج إلى وجود أثر دال إحصائًيا عند 
المجموعتين في مهارات اتخاذ القرار الكلية والمهارات الفرعية 

  .الثالث ولصالح المجموعة التجريبية

هدفت إلى ) 2006(وفي دراسة تجريبية أخرى للطراونة 
ي في تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى استقصاء أثر برنامج تدريب

من الطلبة القياديين من تخصصات مختلفة في ) 59=ن(عينة 
الجامعة األردنية صنفوا بأنهم قياديون كونهم يعملون في مكتب 

تم تقسيم أفراد الدراسة . خدمة المجتمع في الجامعة بشكل تطوعي
بة، طالبًا وطال) 30(إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية، وشملت 

طالبًا وطالبة، ولتحقيق هدف ) 29(ومجموعة ضابطة، وشملت 
الدراسة قام الباحث بتطوير برنامج تدريبي لتنمية مهارات اتخاذ 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر دال إحصائيًا، عند . القرار
، بين المجموعتين التجريبية )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
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مقياس مهارات اتخاذ القرار،  والضابطة في القياس البعدي على
  .ولصالح المجموعة التجريبية

إن نتائج هاتين الدراستين تشير إلى إمكانية التدريب المباشر 
لكن هذا النوع من الدراسات ُينتقد . على مهارات اتخاذ القرار

أحياًنا، وذلك ألّن الباحث يدرب أفراد عينة الدراسة على نفس 
ختبار البعدي، لذلك جاءت بعض المهارات التي سيقيسها في اال

الدراسات التي حاولت تدريب المتعلمين على مهارات تفكير مختلفة، 
ودراسة أثر هذا النوع من التدريب في تطور مهارات اتخاذ القرار؛ 

هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج ) 2005(ففي دراسة للخلف 
مية مهارات تدريبي مبني على االستراتيجيات المعرفية للتعلم في تن

من الطلبة الجامعيين ) 90=ن(اتخاذ القرار، وذلك على عينة 
) 10(السعوديين، حيث قام الباحث ببناء برنامج تدريبي مكون من 

مهارة فرعية لتفكير اتخاذ القرار ) 20(مهارات رئيسة يندرج تحتها 
وأشارت . استراتيجية معرفية للتعلم) 20(تم تنميتها باستخدام 

، بين )α ≥ 0.05(سة إلى وجود فروق دالة إحصائًيا نتائج الدرا
أداء المجموعتين التجريبيتين والمجموعتين الضابطتين على القياس 
البعدي، ولصالح المجموعتين التجريبيتين في مهارة اتخاذ القرار 

  . الكلية، وكذلك في جميع المهارات الفرعية

 وبهدف استقصاء أثر استخدام طريقة العصف الذهني في
تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى طلبة الصف التاسع األساسي في 
مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردن، أجرى الزيادات والعدوان 

طالبًا وطالبة من مدارس ) 158=ن(دراسة على عينة ) 2009(
) 39(مدينة المفرق ُقسِّموا إلى مجموعتين تجريبيتين، الذكور 

درستا باستخدام طريقة العصف (لبة طا) 42(طالبًا، واإلناث 
) 45(طالًبا واإلناث ) 32(، ومجموعتين ضابطتين، الذكور )الذهني
مقياس : وتم تطوير أداتين هما). درستا بالطريقة التقليدية(طالبة 

. اتخاذ القرار، وخطط تنفيذ الدروس بأسلوب العصف الذهني
 ≤ α(وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا عند 

، بين المجموعات في القياس البعدي لمهارات اتخاذ القرار )0.05
  .ولصالح المجموعتين التجريبيتين

أن لدمج مهارات ) 2010(وبينت دراسة المحتسب وسويدان 
التفكير في محتوى كتاب العلوم أثرًا فاعًال في القدرة على اتخاذ 

ارات التفكير القرار، حيث قامتا بدراسة هدفت إلى تقصي أثر دمج مه
في محتوى كتب العلوم في التحصيل، وتنمية المهارات العلمية، 

من طالبات الصف ) 72=ن(والقدرة على اتخاذ القرار، لدى عينة 
السابع في فلسطين، وتمَّ توزيع أفراد العينة عشوائًيا إلى 
مجموعتين؛ تجريبية درست المادة التعليمية المطورة، وضابطة 

ولتحقيق هذا الهدف، . بالطريقة االعتيادية درست المحتوى نفسه
تم إثراء محتوى وحدتين من وحدات كتاب العلوم بأنشطة موجهة 
لتعليم مهارات ثالثة مجاالت للتفكير مشتقة من برنامج كورت 

)CoRT (توسعة مجال اإلدراك، والتنظيم، وحل المشكالت: هي .
سة وجود وبعد تطبيق مقياس اتخاذ القرار، أظهرت نتائج الدرا

بين المجموعتين في القياس ) α ≥ 0.05(فروق دالة إحصائًيا عند 
  .البعدي لمهارات اتخاذ القرار ولصالح المجموعة التجريبية

بدراسة هدفت ) 2010(وفي دراسة مشابهة قام عبد العال 
إلى تطوير منهاج العلوم لطالب الصف السابع في ضوء نظرية 

في تنمية المفاهيم، والقيم،  الذكاءات المتعددة، ودراسة أثره
حيث تم اختيار عينة من طالب . ومهارات اتخاذ القرارات البيئية

الصف السابع من إحدى المدارس الحكومية في مصر، وتمَّ تقسيمهم 
درست المادة وفق أسلوب الذكاءات (إلى مجموعتين، التجريبية 

وبعد ). درست المادة بالطريقة التقليدية(، والضابطة )المتعددة
تطبيق المقياس البعدي والمؤجل، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود 
فروق دالة إحصائًيا بين المجموعتين في مهارات اتخاذ القرارات 

  .البيئية ولصالح المجموعة التجريبية

 (Eggert, et. al., 2013)وفي ألمانيا قامت إيجرت وآخرون 
م التعاوني بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية التعل

المضمن بالمهارات فوق المعرفية في تنمية مهارات اتخاذ القرارات 
طالًبا وطالبة في ) 360(تكونت العينة من . العلمية لدى الطلبة

المرحلة الثانوية، ُقسِّموا إلى ثالث مجموعات، المجموعة التجريبية 
األولى درسوا وفق استراتيجية التعلم التعاوني، والمجموعة 

بية الثانية درسوا وفق استراتيجية التعلم التعاوني المضمن التجري
بالمهارات فوق المعرفية وذلك بتعريضهم ألسئلة فوق معرفية أثناء 
وبعد نشاطات التعلم بشكل ضمني، أما المجموعة الثالثة فقد 

وطورت . درسوا بالطريقة التقليدية دون أيٍّ من التدخالت السابقة
قضايا متماثلة ) 3(رار العلمي المكون من الدراسة مقياس اتخاذ الق

في التركيب مع تنوع السياقات العلمية واالجتماعية، ويتطلب إجابات 
تحديد : مفتوحة، ويغطي مهارتين من مهارات اتخاذ القرار هما

). تطوير الحل وتقييمه واقتراح التحسينات(المشكلة، وإيجاد الحل 
 ≤ α(ة إحصائًيا عند أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دال

، بين المجموعات الثالث على مقياس مهارات اتخاذ القرار )0.05
البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق 

  . استراتيجية التعّلم التعاوني المضّمن بالمهارات فوق المعرفية

نالحظ من مجمل الدراسات السابقة أنه يمكن تطوير مهارات 
عبر عدد من االستراتيجيات، تشمل استخدام اتخاذ القرار 

االستراتيجيات المعرفية، والعصف الذهني، والذكاءات المتعددة، 
ومهارات برنامج الكورت، والتعلم التعاوني المدمج مع المهارات فوق 

 ,Hoffman & Elwin)هوفمان وإلوين لكن دراسة . المعرفية

ر الناقد والثقة التفكيأشارت إلى وجود عالقة عكسية بين  (2004
في اتخاذ القرار، حيث قاما بدراسة هدفت تعّرف العالقة بين التفكير 

من الممرضين ) 83=ن(الناقد والثقة في اتخاذ القرار لدى عينة 
 - ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ استخدام اختبار واطسن. والممرضات

، ومقياس الثقة في )WGCTA(جالسر لمهارات التفكير الناقد 
وأشارت النتائج إلى ). CDMNS(ذ القرار في مجال التمريض اتخا

بين مهارات ) α ≥ 0.05(وجود عالقة عكسية دالة إحصائًيا عند 
وفّسر الباحثان هذه النتيجة . التفكير الناقد والثقة في اتخاذ القرار
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بأنَّ األفراد الذين يفكرون أكثر بالخطورة هم أقل ثقة في اتخاذ 
ر الناقد أكثر ميًال للبحث عن الدّقة، وجمع القرار، وأنَّ المفك

  .المعلومات الموثوقة حول الحالة السريرية

ومن مجمل هذه المسارات البحثية، يمكن الخروج بعدد من 
االستنتاجات، تتمثل في أنه ال يوجد اتفاق حول مدى تأثير خبرات 

 ,Alduaij) الدراسة في مهارات اتخاذ القرار؛ فبينما وجد الدويج

فروقًا بين طلبة السنة األولى والرابعة في هذه المهارات، لم  (2012
مثل هذه الفروق، مما يشكك في قدرة المناهج ) 2008(يجد حكيم 

كما أّن . حتى الجامعية منها على تطوير هذا النوع من المهارات
هناك خالفـًا حول مدى تطور مهارات اتخاذ القرار عبر المراحل 

 ,.Mann, et al)ت نتائج بعض الدراساتالنمائية؛ فبينما أشار

1989; Ormond, et al., 1991)  أّن مهارات اتخاذ القرار تتطور
بانتقال المراهق من المراهقة المبكرة إلى المتوسطة، تشير نتائج 

إلى عدم تطور هذا النوع من  (Fox, et al., 2012) أبحاث أخرى
حاجة طلبة هذه  وهذا يؤكد. المهارات عبر التطور في هذه المرحلة

كما يمكن تطوير مهارات . المرحلة للتدريب لتنمية هذه المهارات
الطراونة (اتخاذ القرار عبر التدريب المباشر على هذه المهارات 

أو بتوظيف استراتيجيات تفكير ) Shanteau, et al., 1991؛ 2008
الخلف، (أخرى لالرتقاء بمستوى هذه المهارات لدى الطلبة 

؛ 2010؛ المحتسب وسويدان، 2009دات والعدوان، ؛ الزيا2005
 ).Eggert, et al, 2013؛ 2010عبد العال، 

ما يميز هذه الدراسة، فضًال عن أنها تقدم سنًدا إمبريقيا 
جديًدا يدعم فرضية جدوى التدريب على مهارات التفكير بشكل 
عام، أن هذه الدراسة تستند إلى نموذج شوارتز في التفكير الماهر 

لذي يقترح وجود عالقة سببية بين التدريب على مهارات التفكير ا
، والناقد )المقارنة، والتصنيف، وعالقة الجزء بالكل(التحليلي 

توليد البدائل (، واإلبداعي )موثوقية مصادر المعلومات، والتنبؤ(
، والتفكير فوق المعرفي، وعادات العقل اإليجابية وبين )واالحتماالت

لقرار، وذلك باستخدام استراتيجيات تدريبية محددة مهارات اتخاذ ا
هي خرائط التفكير اللفظية، والمنظمات البيانية، والكتابة المستندة 

ومن هنا فإن هذه الدراسة قد تساعد في الوصول إلى . إلى التفكير
المزيد من االختبار لصحة نموذج شوارتز من ناحية، وتساعد في 

ظري عميق واختبار فاعليته من تطوير برنامج ينطلق من أساس ن
  .ناحية أخرى

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

أّن القليل من القرارات التي يتخذها ) 2010(يؤكد جروان 
اإلنسان في حياته تحمل درجة عالية من اليقين حول نتائجها، وأنَّ 
معظم القرارات المهّمة ُتّتخذ في ظل حالة تجمع بين الشك 

الدراسات أّن طلبة مرحلة المراهقة  وتؤكد. والمخاطرة واليقين
المبكرة كانوا أكثر عرضة للمشاركة في السلوكات الخطرة مقارنة 
بالمراهقين األكبر سنـًا، حيث امتازوا بالتسّرع في اتخاذ القرارات 
الخاصة بحياتهم، ولم يقوموا بتقييمها بشكل صحيح 

)Mincemoyer & Perkins, 2003(ومن هنا تبرز الحاجة إلى ، 
  .تدريب طلبة هذه المرحلة كي يصبحوا أكثر قدرة على اتخاذ القرار

فنظًرا لما تتمتع به مهارات التفكير عامة من أهمية، فضًال عن 
 ,Cotton)إمكانية تعليم هذه المهارات وتطويرها لدى الطلبة 

، وأهمية مهارات اتخاذ القرار بشكل خاص في الحياة اليومية (1991
(Perkins, 2009)خاصة في مرحلة المراهقة المبكرة ، و)Mann, 

et al, 1989( ال سيما الذكور منهم ،(Rojewski & Hall, 

، وذلك لحاجة هذه الفئة من الطالب إلى التدريب على هذه (1998
، حيث تسهم في (Mincemoyer & Perkins, 2003)المهارات 

 ,DeBord & Gore)تشكيل الهوّية والحّس باالنتماء لديهم 

، مع ضعف قدراتهم على اتخاذ قرارات سليمة وحل (1996
 & Gardner(المشكالت التي تواجههم على الوجه األمثل 

Steinberg, 2005( وتدّني مهاراتهم االجتماعية وقدراتهم على ،
ممارسة التفكير المجّرد بشكل كامل، وتأّثرهم بالعاطفة على حساب 

في اتخاذ القرارات  العقل عند مواجهة المواقف الحاسمة، والتسّرع
  ). 2009شريم، (

ونظًرا لما وجده الباحثان في خبرتهما العملية والعلمية في 
مجال التعليم من قصور لدى هذه الفئة من الطلبة في مهارات 

فضًال عن . التفكير بشكل عام ومهارات اتخاذ القرار بشكل خاص
لطرق الحاجة إلجراء المزيد من البحوث والدراسات لتطوير أفضل ا

، (Lane, 2010)التي يمكنها تحسين هذه المهارات لدى المراهقين 
فقد سعت هذه الدراسة إلى تطوير مهارات اتخاذ القرار لدى  ،لذلك

طالب الصف السابع، بتطوير برنامج تدريبي مستند إلى نموذج 
شوارتز في التفكير الماهر، واستقصاء فاعليته في تطوير هذه 

ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة . دراسةالمهارات لدى أفراد ال
  :باألسئلة التالية التي تسعى الدراسة لإلجابة عنها

بين متوسطي )α) ≥ 0.05هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .1
األداء على مقياس مهارات اتخاذ القرار يعزى للتدريب على 

 البرنامج؟

بين )α) ≥ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2
داء على كل مهارة من مهارات مقياس اتخاذ متوسطات األ

 القرار يعزى للتدريب على البرنامج؟

  أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوع التفكير 
وبرامج التدريب عليه، فالحاجة ماّسة لتطوير برامج نوعّية للتدريب 

سة وتكتسب هذه الدرا. على مهارات التفكير وفق المنظور المعرفي
  :أهمية خاصة في الجانبين النظري والتطبيقي، وعلى النحو التالي

  األهمية النظرية
رفد المكتبة العربية بإطار نظري لموضوع تعليم التفكير بشكل  -

عام ونموذج شوارتز بشكل خاص، بتوضيح افتراضاته، 
ومفاهيمه، ومهاراته، واستراتيجيات التدريب الموصى بها، 

وتعّد هذه . مهارات اتخاذ القراروطرق استخدامه لتنمية 
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 -في حدود اّطالع الباحثين –الدراسة من الدراسات األولى 
التي تطّبق نموذج شوارتز لتعليم التفكير في المنطقة العربية 

 .بشكل خاص

اختبار صحة نموذج شوارتز في التفكير الماهر، وذلك بالتحّقق  -
ارات التفكير مه(من وجود عالقة سببّية بين متغيراته المستقلة 

التحليلي، والناقد، واإلبداعي، والتفكير فوق المعرفي، وعادات 
 ).مهارات اتخاذ القرار(ومتغيراته التابعة ) العقل اإليجابية

زودت هذه الدراسة المكتبة العربية باختبار جديد لقياس  - 
مهارات اتخاذ القرار، يمتاز بأنه اختبار أدائي، وليس اختبار 

االختبار يمكن توظيفه في العديد من  وهذا. تقرير ذاتي
 .الدراسات الالحقة

 األهمية التطبيقية

يمكن أن تسهم الدراسة الحالية بتزويد المختّصين والمعلمين  -
 .ببرنامج فاعل للتدريب على مهارات اتخاذ القرار

يمكن أن تسهم الدراسة الحالية بما تقدمه من مهارات تفكير  -
برنامج فاعل للتدريب على بتزويد المختّصين والمعلمين ب

 .مهارات التفكير التحليلي والناقد واإلبداعي

يمكن أن تسهم الدراسة الحالية بما تقدمه من استراتيجيات  -
تدريبية من مثل المنظِّمات البيانية، وخرائط التفكير، والكتابة 
المستندة إلى التفكير، بتزويد المختّصين والمعلمين 

  .ة لتحقيق أهدافهمباستراتيجيات تدريبية فاعل

  حدود الدراسة ومحّدداتها
طـالًبا من طالب ) 81(تحـّددت الدراسة بعينة تكّونت من  -

تم اختيار أحدهما (الّصف السابع يمثلون صّفين دراسيين 
في ) عشوائيـًا كمجموعة تجريبية واآلخر كمجموعة ضابطة

مدرسة القرطبي األساسية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة 
لزرقاء األولى في األردن، حيث كان التطبيق محصوًرا في هذه ا

 .المدرسة

جلسة ) 20(اقتصرت المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج على  -
دقيقة لكل جلسة، خالل الفصل الدراسي ) 45(تدريبية بواقع 

 .م2014-2013األول من العام الدراسي 

تحّددت الدراسة بدالالت صدق وثبات أدوات القياس  -
  .خدمة والبرنامج التدريبي المستخدم فيهاالمست

  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

نموذج لتعليم التفكير : نموذج شوارتز في التفكير الماهر
ظهر في أميركا في العقد األخير من القرن العشرين على يد روبرت 
شوارتز، يوصي بتدريب األفراد على مهارات التفكير التحليلي 

المقارنة والمقابلة، وتحليل عالقة الجزء بالكل، : بداعيوالناقد واإل
والتصنيف، وتوليد البدائل واالحتماالت، وتحديد موثوقية مصادر 
المعلومات، والتنّبؤ، تزامنـًا مع تدريبهم على مهارات التفكير فوق 

المعرفي، وعادات العقل اإليجابية وفق كوستا وكاليك، باستخدام 
تفكير اللفظية، والمنّظمات البيانّية، والكتابة استراتيجيات خرائط ال

المستندة إلى التفكير، ويفترض أن هذا التدريب يطور مهارات 
 ).2011خليل، (المتعلمين في اتخاذ القرار وحل المشكالت 

مجموعة من : ويعّرف إجرائيـًا بأنه: البرنامج التدريبي
التي  األنشطة والخبرات واإلجراءات المنّظمة والمخطط لها،

، وذلك )أفراد الدراسة(يستخدمها المدرب مع مجموعة من الطالب 
بقصد إحداث تطوير في قدراتهم على اتخاذ القرار، وقد صّممت 

  .تلك اإلجراءات استناًدا إلى نموذج شوارتز في التفكير الماهر

وتعرف : مهارات التفكير المضّمنة في البرنامج التدريبي
لمهارات التي يتّم تدريب الطالب عليها في مجموعة ا: إجرائيـًا بأنها

 : البرنامج التدريبي، وتشمل

وتتضمن البحث في أوجه الشبه : مهارة المقارنة والمقابلة .1
  .واالختالف بين شيئين أو أكثر

وتتضمن إدراك الطريقة التي : مهارة تحليل عالقة الجزء والكل .2
األصلي يسهم بها الجزء بأداء وظيفة الكل، ودوره في التركيب 

  .للكل
وتتضمن اختزال معان كثيرة وغنية لألشياء، : مهارة التصنيف .3

  .وتنظيم المعلومات، والتعبير عنها
وتتضمن االعتماد : مهارة تحديد موثوقية مصادر المعلومات .4

على مصادر متخصّصة وموثوقة للمعلومات، والتحقق منها 
  .بطرق متعددة

المستقبل ببراعة وبناء وتتضمن توّقع أمر ما في : مهارة التنّبؤ .5
  .االستنتاجات والتوقعات لنتائج الخيارات المرجحة

وتتضمن توليد أكبر كّم : مهارة توليد البدائل واالحتماالت .6
ممكن من األفكار والحلول بطرق إبداعية تؤكد االنفتاح 

 .العقلي

سلوكيات أو عادات عقلية إيجابية يمارسها : عادات العقل .7
ند استخدامه ألّي من المهارات المفكر الناجح، وذلك ع

السابقة، وهي ست عشرة عادة عقلية كما حّددها كوستا 
  . وكاليك

وهو نوع تفكير متصل بكل األنواع : التفكير فوق المعرفي .8
األخرى، ويشير إلى وعي الفرد بما يتعلق بعملياته المعرفية، 

 .والسيطرة عليها قبل، أو خالل، أو بعد عملية التفكير

ويقصد بها قدرة الفرد على تحديد : خاذ القرارمهارات ات
الموقف والّضرورات، واكتشاف الخيارات، والتنبؤ بالنتائج المرجحة 
لكل خيار، وتقييم هذه النتائج في ضوء معايير محددة، واختيار 

وتقاس بدرجة الطالب . (Swartz, 2008)الحل المناسب وتبريره 
تحديد (اد الفرعية للمقياس اتخاذ القرار، واألبع مهاراتعلى مقياس 

الموقف والّضرورات، وتحديد الخيارات المتاحة، والنتائج المرجحة 
الذي ) لكل خيار، وتقييم النتائج، وتحديد الخيار المناسب والتبرير

  .تم تطويره ألغراض هذه الدراسة
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: وتعّرف إجرائيـًا بأنها: االستراتيجيات التدريبية
م استخدامها أثناء تدريب الطالب على استراتيجيات التدريب التي يت

مهارات التفكير، والموصى بها في نموذج شوارتز، حيث يوصي 
باستخدام االستراتيجيات التالية أثناء  (Swartz, 2008) شوارتز

  :التدريب على التفكير
تؤكد استخدام المعلم : استراتيجية خرائط التفكير اللفظية -

لبته حول مهارة التفكير لنتائج المناقشات التي يجريها مع ط
إلنشاء دليل على شكل أسئلة متسلسلة، وذلك لتنظيم تفكير 

 . الطالب وإتقان مهارات التفكير التي يجري التدريب عليها

وهي استراتيجية : الشكلّية/استراتيجية المنّظمات البيانّية -
تساعد في جعل التفكير مرئيّـًا، وذلك بتكليف الطالب بنقل 

مَّ التدريب عليها، وتلخيصها في خريطة التفكير األفكار التي ت
الشكلي، وهو عبارة عن ورقة تحتوي على /إلى المنّظم البياني

مساحات فارغة، معنونة بخطوات المهارة التي جرى التدريب 
عليها سابقـًا، لنقل األفكار إليها بشكل متسلسل يسهم في 

 .تنظيمها بأقل عبء ممكن على الذاكرة العاملة

وهي تلخيص : تيجية الكتابة المستندة إلى التفكيراسترا -
الشكلي /الطالب لألفكار التي تمَّ بناؤها وفق المنّظم البياني
وتهدف على شكل رسالة مكتوبة توضح أهم خطوات المهارة، 

 .إلى توضيح وتفسير األفكار التي توّصل لها الطالب للقارئ
  .التفسيرية/ وتسمى الكتابة التوضيحية

  اإلجراءاتالطريقة و

  أفراد الدراسة 

لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم أخذ عينة من طالب الصف 
السابع من مدرسة القرطبي في مدينة الزرقاء في األردن، وذلك 

وتم . إلبداء إدارة المدرسة استعدادها للتعاون في تنفيذ البحث
اختيار شعبتين من شعب الصف السابع في المدرسة وعددها ست 

وائي، ثم جرى اختيار إحدى هاتين الشعبتين بشكل شعب بشكل عش
عشوائي لتمّثل المجموعة التجريبية، بينما تمثل الشعبة الثانية 

طالًبا، ) 81(وبلغ عدد أفراد المجموعتين بلغ . المجموعة الضابطة
طالًبا، فيما بلغ عدد أفراد ) 40(حيث ضّمت المجموعة التجريبية 

  .طالًبا) 41(المجموعة الضابطة 

  أداتا الدراسة 

مقياس مهارات : تّم في هذه الدراسة استخدام أداتين هما
اتخاذ القرار، والبرنامج التدريبي المستند إلى نموذج شوارتز 

  : للتفكير الماهر، وفيما يلي عرض إلجراءات بناء هاتين األداتين

  مقياس مهارات اتخاذ القرار: أوال

د االطالع على تّم تصميم مقياس مهارات اتخاذ القرار بع
األدب النظري المتعلق بنموذج شوارتز بشكل خاص، ومجال تعليم 
التفكير بشكل عام، وكذلك بعد االطالع على الدراسات السابقة التي 

، )2005(طورت مقاييس لمهارات اتخاذ القرار، كدراسات الخلف 
، والمحتسب )2009(، والزيادات والعدوان )2006(والطراونة 
، وشانتياو وآخرون )2010(، وعبد العال )2010(وسويدان 

(Shanteau, et al., 1991) ومنسموير وبيركنز ،)Mincemoyer 

& Perkins, 2003( وفوكس وآخرون ،(Fox, et al., 2012) 
وكانت هذه المقاييس . Eggert, et al., 2013)(وإيجرت وآخرون 

كير في بناء تمتاز بأنها مقاييس من نوع التقرير الذاتي، لذا تمَّ التف
اختبار أدائي يقيس مهارات اتخاذ القرار، فتمَّ بناء مقياس مكون من 

تحديد الموقف : (مهارات فرعية، وهي) 5(فقرة تمثل ) 15(
، وتحديد الخيارات المتاحة )11، 6، 1الفقرات (والضرورات 

، 8، 3الفقرات (، والنتائج المرجحة لكل خيار )12، 7، 2الفقرات (
، وتحديد الخيار )14، 9، 4الفقرات (لنتائج ، وتقييم ا)13

، حيث ُمثلت كل مهارة )15، 10، 5الفقرات (المناسب والتبرير
وبعد تحكيم . فرعية بثالث فقرات، وهو من نمط االختيار من متعدد

المقياس، تمَّ تطبيقه على عينة أولية خارج عينة الدراسة، وتتكون 
قرات، ومالءمتها طالًبا للتحقق من مدى وضوح الف) 30(من 

لمستوى الطلبة، وكذلك لتحديد الوقت المناسب لإلجابة على 
وقد تمَّ . دقيقة) 25(فقراته، وُحددت المدة الزمنية لإلجابة عليه ب

أوصى : تعديل بعض العبارات بناًء على مالحظات الطالب، من مثل
معظم الطالب بتكرار الكلمات األساسية في أرومة الفقرات لتضاف 

ة لكل بديل من البدائل، حيث وصفوا ذلك بأداة تساعدهم في كمقدم
تنظيم أفكارهم، رغم توصية معظم المحكمين بحذف مثل هذا 

   .التكرار

يتكون المقياس من : تصحيح مقياس مهارات اتخاذ القرار
فقرة من نمط االختيار من متعدد، ويلي كل فقرة ثالثة بدائل، ) 15(

كون درجة الطالب على الفقرة إما يمثل أحدها البديل الصحيح، وت
مهارات فرعية، حيث ) 5(ويتكون االختبار من ). صفر(أو ) 1(

فقرات، لذلك فإن الدرجة على كل ) 3(ُخصص لكل مهارة فرعية 
درجات، وبالتالي فإن درجة الطالب ) 3(و) 0(مهارة فرعية تقع بين 

  . درجة) 15(و) صفر(الكلية على المقياس تتراوح بين 

تم التوصل إلى دالالت : قياس مهارات اتخاذ القرارصدق م
  :صدق للمقياس في صورته النهائية على النحو التالي

تم تحكيم المقياس من قبل متخصصين في : صدق المحكمين -1
علم النفس التربوي، والقياس والتقويم، والتربية الخاصة، 

) 13(والمناهج العامة، ومناهج اللغة العربية، وعددهم 
، وذلك للتأكد من مناسبة كل فـقرة فيه، ووضـوح متخصًصًا

الـفقرات، وانتـمائها إلى البـعد الذي تمثله، وصياغتها اللغوية، 
والتأكد من مناسبة الفقرات للمرحلة العمرية المستهدفة، كما 
ُطلب من المحكمين إضافة، أو تعديل، أو حذف أية فقرة تبدو 

ميع المحكمين وقد أوصى ج. غير مناسبة من وجهة نظرهم
) 15(باالحتفاظ بجميع الفقرات الواردة في المقياس، وعددها 

فقرة مع إجراء بعض التعديالت من حيث الصياغة اللغوية، أو 
توضيح األفكار، أو تغيير بعض البدائل غير المالئمة 
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وقد تمَّ . واستبدالها ببدائل أكثر وضوًحا أو أقل تمويًها
  .ات التي تطور من المقياساألخذ بالكثير من هذه المالحظ

للتأكد من القدرة التمييزية لكل فقرة من : صدق البناء -2
الفقرات، ولكل مهارة فرعية، قام الباحثان بتطبيق االختبار 

طالًبا من خارج عينة الدراسة، ) 60(بصورته النهائية على 

وحسب ارتباط كل فقرة بالمهارة التي تنتمي لها، وبالدرجة 
فراد على المقياس، كما ُحسب ارتباط كل الكلية لدرجات األ

مهارة من المهارات الخمس بالدرجة الكلية لألفراد على 
المقياس، وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون 

)Pearson .( والجدول)يوضح ذلك) 1.  

  ارمعامالت ارتباط الفقرات بالمهارات الفرعية والدرجة الكلية لمقياس مهارات اتخاذ القر :1جدول 
  رقم المهارة
  الفرعية

  
  المهارة الفرعية

أرقام الفقرات
  المنتمية للمهارة

معامالت ارتباط
  الفقرة بالمهارة

معامالت ارتباط الفقرة 
  بالدرجة الكلية

معامالت ارتباط المهارة 
  بالدرجة الكلية

  
1  

تحديد الموقف 
  والضرورات

1 0,86 0,47  
0,50  6 0,79 0,30  

11 0,83 0,45  
  
2  

تحديد الخيارات 
  المتاحة

2 0,87 0,38  
0,38  7 0,78 0,42  

12 0,82 0,14  
  
3  

النتائج المرجحة 
  لكل خيار

3 0,87 0,37  
0,46  8 0,83 0,42  

13 0,88 0,39  
  
4  

  تقييم النتائج
4 0,86 0,45  

0,49  9 0,82 0,38  
14 0,84 0,42  

  
5  

تحديد الخيار 
  المناسب والتبرير

5 0,88 0,47  
0,49  10 0,79 0,51  

15 0,77 0,23  
  

أّن معامالت االرتباط للفقرات مع ) 1(يتضح من الجدول 
التي تنتمي لها كل  -في مقياس مهارات اتخاذ القرار-المهارة الفرعية 

، وهي تعّد معامالت ارتباط )0.88(و) 0.77(فقرة تراوحت بين 
  .مرتفعة لغايات هذه الدراسة

تم التحقق من دالالت : ثبات مقياس مهارات اتخاذ القرار
ثبات مقياس مهارات اتخاذ القرار بعد تطبيقه على عينة مكونة من 

طالًبا من خارج أفراد الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، حيث ) 60(
لحساب ) Cronbach Alpha(ألفا –كرونباخ تّم استخدام معادلة

يوضح قيم معامل ) 2(س، والجدول ثبات االتساق الداخلي للمقيا
الثبات للمهارة الكلية والمهارات الفرعية لمقياس مهارات اتخاذ 

  .القرار

  معامالت ثبات االتساق الداخلي لمقياس مهارات اتخاذ القرار :2جدول 
  قيم الثبات المهارة

  0,70 تحديد الموقف والضرورات
  0,64 تحديد الخيارات المتاحة

  0,77 لكل خيارالنتائج المرجحة
  0,74 تقييم النتائج

  0,69 تحديد الخيار المناسب والتبرير
  0,75 الكلية

  

أّن معامالت ثبات االتساق الداخلي ) 2(يتضح من الجدول 
للمهارة الكلية التخاذ ) 0.75(لمقياس مهارات اتخاذ القرار بلغت 

قيم القرار، أما بالنسبة للمهارات الفرعية للمقياس فقد تراوحت 
وهي قيم مقبولة ألغراض ) 0.77(و) 0.64(معامل الثبات بين 

  .الدراسة
 
 

  البرنامج التدريبي: ثانيا

تمَّ بناء البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التفكير التحليلي، 
والناقد، واإلبداعي لدى طالب الصف السابع باالستناد إلى نموذج 

وذج بعمق وحصر شوارتز للتفكير الماهر، حيث تمت مراجعة النم
المقارنة والمقابلة، والتصنيف، : مهارات التفكير المضمنة فيه وهي

وتوليد ). وهي من مهارات التفكير التحليلي(وعالقة الجزء بالكل 
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وتحديد ). وهي من مهارات التفكير اإلبداعي(البدائل واالحتماالت 
وهي من (موثوقية مصادر المعلومات والمالحظة الدقيقة، والتنبؤ 

كما ويوصي النموذج بتطوير مهارات ). مهارات التفكير الناقد
التفكير فوق المعرفي، وذلك ألهمية مراقبة المتعلم لتفكيره، وكذلك 
يوصي بتطوير عادات العقل، وذلك ألهمية تبني عادات عقل إيجابية 

وتمَّ استخدام االستراتيجيات . خالل عملية التفكير واتخاذ القرار
المنظمات البيانية، وخرائط : ى بها في النموذج وهيالتدريبية الموص

وبعد ذلك، تمَّ . التفكير اللفظية، والكتابة المستندة إلى التفكير
تطوير محتوى الجلسات التدريبية، وهي عبارة عن مواقف وخبرات 
حياتية مألوفة لدى الطلبة وفق السياق الثقافي لهم من خارج 

لجلسات التدريبية بالتفصيل المنهاج الدراسي، ثمَّ جرى بناء ا
متضمنة األهداف، ودور المدرب، ودور األفراد، واستراتيجيات 
التدريب، واستراتيجيات التقويم، وتحديد الزمن المناسب لكل 

وبعد . نشاط، واألدوات والوسائل، ومصادر المعرفة، والتعيين البيتي
وإجراء تحكيم البرنامج، وتجريبه على عينة من خارج عينة الدراسة، 

التعديالت المناسبة، تمَّ إخراج البرنامج بصورته النهائية متضمنـًا 
  .دقيقة) 45(جلسة تدريبية مدة كل منها ) 20(

بعد إعداد الصورة األولية : صدق البرنامج التدريبي
للبرنامج التدريبي، جرى عرضه على لجنة من المختصين في العلوم 

لم النفس التربوي، والقياس التربوية والنفسية من المتخصصين في ع
والتقويم، والتربية الخاصة، والمناهج، ومناهج اللغة العربية، 

متخصصًا؛ وذلك بهدف إبداء الرأي من حيث مدى ) 13(وعددهم 
مالئمة المحتوى التدريبي لمستوى الطالب النمائي، ووضوحه، 
ومدى مالئمة االستراتيجيات التدريبية لتحقيق أهداف البرنامج، 

ى دقة صياغة األهداف وتمثيلها لمستويات التفكير المحددة، ومد
ومدى مناسبة الوقت المخصص لكل نشاط، حيث انحصرت 
مالحظات المحكمين في صعوبة وغموض بعض المفاهيم المرتبطة 
بمجال تعليم التفكير، والمواقف واألمثلة التي تمَّ طرحها، وعدم 

وتمَّ األخذ . مناسبة الوقت المخصص لممارسة بعض النشاطات
بمالحظات المحكمين من أهل االختصاص وإعادة صياغة البرنامج 

  . التدريبي

بعد األخذ بمالحظات : التطبيق األولي للبرنامج التدريبي
المحكمين من أهل االختصاص وإعادة صياغة البرنامج التدريبي، تمَّ 

جلسات تدريبية تمثل مختلف مهارات التفكير المضمنة ) 6(تطبيق 
طالًبا، ) 20(البرنامج على عينة خارج عينة الدراسة مكونة من  في

وجرى تعديل البرنامج بناء على المالحظات التي تمَّ جمعها حول 
وتمَّ بعد ذلك . أداءات الطالب ومشاركاتهم في الجلسات التدريبية

إعادة صياغة البرنامج بالشكل النهائي بهدف تطبيقه على أفراد 
عادة تبسيط بعض المفاهيم واألمثلة، كما تمَّ الدراسة، حيث تمَّ إ

إضافة جلسة تدريبية تسبق تطبيق البرنامج متضمنة بعض المفاهيم 
األساسية في مجال تعليم التفكير، والتعريف بالنموذج الذي يستند 

  . له البرنامج التدريبي، وأبرز مفاهيم البرنامج التدريبي

  إجراءات تطبيق الدراسة

البرنامج التدريبي ومقياس مهارات (الدراسة بعد إعداد أداتي 
والتحقق من خصائصهما السيكومترية، ثم تطبيقهما ) اتخاذ القرار

على عينة خارج عينة الدراسة وإجراء كافة التعديالت وإعدادهما 
بصورتهما النهائية، تّم بعد ذلك الحصول على الموافقات الرسمية 

قاء إدارة مدرسة القرطبي لتطبيق إجراءات الدراسة، بعدها تّم الت
األساسية، وتم توضيح أهداف البرنامج التدريبي، وعدد الجلسات 
التدريبية التي تتطلبها الدراسة لتحقيق أهدافها، وتّم بناء على ذلك 
التنسيق وإعداد جدول زمني لتدريب الطالب، واختيار مجموعتي 

تقاء بعد ذلك تّم ال. بشكل عشوائي) شعبتين دراسيتين(الدراسة 
أفراد الدراسة وتوضيح الهدف من البرنامج التدريبي، وتّم تزويدهم 

وتّم بعدها تطبيق إجراءات . بالجدول الزمني للجلسات التدريبية
  :الدراسة وفق الخطوات التسلسلية التالية

التطبيق القبلي لمقياس مهارات اتخاذ القرار، حيث تّم إجراء  .1
تين التجريبية التطبيق القبلي للمقياس على المجموع

 .والضابطة

حيث تّم تدريب المجموعة التجريبية : تطبيق البرنامج التدريبي .2
على جلسات البرنامج التدريبي لمدة شهر ونصف، وذلك خالل 

 .2014-2013الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

التطبيق البعدي لمقياس مهارات اتخاذ القرار، حيث تّم إجراء  .3
ياس على المجموعتين التجريبية التطبيق البعدي للمق

  .والضابطة

تضمنت الدراسة الحالية عدًدا من : متغيرات الدراسة
  :المتغيرات المستقلة والتابعة، وكما يلي

وهو البرنامج المستند : البرنامج التدريبي: المتغير المستقل
. مهارات تفكير) 8(إلى نموذج شوارتز لتعليم التفكير ويتكون من 

مجموعة تجريبية تعرضت للبرنامج التدريبي، : وله مستويان
  .ومجموعة ضابطة لم تتعرض للبرنامج التدريبي

وتقاس بدرجات : مهارات اتخاذ القرار: المتغيرات التابعة
الدرجة الكلية، والدرجات (الطالب على مقياس مهارات اتخاذ القرار 

  ).على المهارات الفرعية للمقياس وعددها خمس مهارات

لتحقيق هدف الدراسة اختار الباحثان : اسةتصميم الدر
مجموعة : التصميم شبه التجريبي، حيث تم اختيار مجموعتين

تجريبية ومجموعة ضابطة تمثالن صّفين دراسيين قائمين، تعرضت 
المجموعة التجريبية لقياس قبلي، وتعرضت للبرنامج التدريبي، ثم 

موعة الضابطة، أما المج. تعرضت لقياس بعدي الختبار أثر البرنامج
فقد تعرضت لقياسين قبلي وبعدي، إال أنها لم تتعرض للبرنامج 

  .يوضح تصميم الدراسة) 1(والشكل . التدريبي
القياس  المجموعة

  القبلي
البرنامج 
  التدريبي

القياس 
  البعدي

  O1  ×  O1  التجريبية

  O1    O1  الضابطة

  تصميم الدراسة ):1(شكل 
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  .البرنامج التدريبي) ×(و. اذ القرارمقياس مهارات اتخ) O1: (حيث

بعد تصحيح مقياس مهارات اتخاذ : المعالجات اإلحصائية
القرار قام الباحثان بإدخال البيانات إلى الحاسوب، وتم استخدام 

 SPSS )Statisticalبرمجية الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Package for Social Sciences(يانات ، وتم بعد ذلك تحليل الب
  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة وعلى النحو التالي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -
للتحقق من وجود فروق ظاهرية بين المجموعة التجريبية 

ثم تم . والمجموعة الضابطة على مقياس مهارات اتخاذ القرار
 .حساب المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين

 ANCOVAام تحليل التباين المشترك تم استخد -
)Analysis of Covariance ( وذلك للتحقق من وجود فروق

دالة إحصائًيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة على 
 .الدرجة الكلية لمقياس مهارات اتخاذ القرار

 MANCOVAتم استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد  -
)Multi- Analysis of Covariance(  وذلك للتحقق من

وجود فروق دالة إحصائًيا بين المجموعتين التجريبية 
  .والضابطة على الدرجات الفرعية لمقياس مهارات اتخاذ القرار

  نتائج الدراسة

هل يوجد فرق ونصه  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
بين متوسطي األداء على مقياس (α) ≥ 0.05ذو داللة إحصائية 

لإلجابة عن هذا . خاذ القرار يعزى للتدريب على البرنامج؟مهارات ات
السؤال، تمَّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
للدرجات الكلية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية والمجموعة 

يبين هذه ) 3(الضابطة على مقياس مهارات اتخاذ القرار، والجدول 
  :النتائج

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات الكلية القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات المت :3جدول 
  اتخاذ القرار

  
  المجموعة

  
  العدد

  القياس البعدي القياس القبلي
  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

  2,277  11,875 2,444 6,15  40  التجريبية
  2,139  6,780 2,347 6,195  41  الضابطة
  3,374  9,296  2,381  6,172  81  الكلي

  

أنَّ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) 3(يتضح من الجدول 
لطالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس مهارات 

الطالب في  ، في حين كان متوسط)11,875(اتخاذ القرار بلغ 
، وهذا يشير إلى زيادة ظاهرية في قدرات )6,15(القياس القبلي 

اتخاذ القرار لدى طالب المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 
التدريبي، في حين بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للقياس 

، في حين كان متوسط )6,780(البعدي لطالب المجموعة الضابطة 

، وهذا يشير إلى زيادة )6,195(ي القياس القبلي أداء الطالب ف
ظاهرية قليلة في قدرات اتخاذ القرار لدى طالب المجموعة 

كما ويتضح من الجدول وجود فروق ظاهرية بين . الضابطة
متوسطي درجات طالب المجموعتين في القياس البعدي على مقياس 

حقق من أن مهارات اتخاذ القرار، ولصالح المجموعة التجريبية، وللت
هذه الفروق دالة إحصائًيا، تمَّ استخدام اختبار تحليل التباين 

  .هذه النتائج) 4(، ويبن الجدول )ANCOVA(المشترك األحادي 

  تحليل التباين األحادي المشترك للدرجات الكلية على مقياس مهارات اتخاذ القرار :4جدول 
  إيتا مربع  الداللة اإلحصائية  ف قيمة اتمتوسط المربع درجات الحرية مجموع المربعات  المصدر

  0,29  0,000  32,003 112,125 1 112,125  القياس القبلي
  0,66  0,000  151,299 530,080 1 530,080  المجموعة
       3,504 78 273,275  الخطأ
        81 7911,000  الكلي

  

للمجموعة كانت " ف"أن قيمة ) 4(يظهر من الجدول 
الفرق دال إحصائًيا عند مستوى  اإنَّ هذ، وبالتالي، ف)151,299(

، وبالنظر إلى قيمة مربع إيتا، فإنَّ لها داللة )α ≥ 0.05(الداللة 
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ وتم استخراج . عملية عالية

المعياري لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في 
ار والتي أشارت إلى القياس البعدي على مقياس مهارات اتخاذ القر

لصالح طالب المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط  وجود فرق
، في حين بلغ المتوسط الحسابي )11,886(الحسابي المعدل لهم 

، وهذه الفروق دالة )6,769(المعدل ألفراد المجموعة الضابطة 
   ).4(إحصائًيا كما أشار الجدول 

ينص السؤال الثاني  :نيالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا: ثانيًا
بين (α) ≥ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية " على
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متوسطات األداء على كل مهارة من مهارات مقياس اتخاذ القرار 
لإلجابة عن هذا السؤال، تمَّ حساب  .يعزى للتدريب على البرنامج؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األفراد في 

ت الفرعية القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة المهارا
  :هذه النتائج) 5(على مقياس مهارات اتخاذ القرار، ويبين الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المهارات الفرعية القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس  :5جدول 
  اتخاذ القرارمهارات 
  

  المهارة الفرعية
  

  المجموعة
  

  العدد
  القياس البعدي القياس القبلي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

تحديد الموقف 
  والضرورات

  0,8316  1,9750  0.9195 1,0250 40  التجريبية
  0,8219  1,2195  0,7071 1,0000 41  الضابطة

  0,9052  1,5926  0,8138  1,0123  81  لكليا

تحديد الخيارات 
  المتاحة

  0,7493  2,5500  0,6868  1,3000  40  التجريبية
  0,8381  1,4390  0,7666  1,3659  41  الضابطة
  0,9681  1,9877  0,7245  1,3333  81  الكلي

  النتائج المرجحة
  لكل خيار

  0,5256  2,6750  0,8066  1,3750  40  التجريبية
  0,9778  1,4878  0,9715  1,390  41  ةالضابط
  0,9846  2,0741  0,8883  1,3827  81  الكلي

  تقييم
  النتائج

  0,8227  2,3000  1,0250  1,2250  40  التجريبية
  0,7562  1,3171  0,8130  1,1951  41  الضابطة
  0,9276  1,8025  0,9181  1,2099  81  الكلي

تحديد الخيار 
  المناسب والتبرير

  0,8378  2,3750  0,8912  1,2250  40  التجريبية
  0,8786  1,3171  0,8596  1,2439  41  الضابطة
  1,0056  1,8395  0,8699  1,2346  81  الكلي

  

أن المتوسطات الحسابية للدرجات ) 5(يتضح من الجدول 
على المهارات الفرعية لطالب المجموعة التجريبية في القياس 

عنها في القياس البعدي على مقياس مهارات اتخاذ القرار قد زادت 
القبلي، وهذا يشير إلى زيادة ظاهرية في القدرة على جميع مهارات 
اتخاذ القرار لدى طالب المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 

ويالحظ أن المتوسطات الحسابية للدرجات على المهارات . التدريبي
الفرعية لطالب المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس 

ارات اتخاذ القرار قد زادت عنها في القياس القبلي، وهذا يشير مه
إلى زيادة ظاهرية في القدرة على جميع مهارات اتخاذ القرار لدى 

كما ويتضح من الجدول وجود فروق . طالب المجموعة الضابطة
ظاهرية بين متوسطات درجات طالب المجموعتين في القياس 

رار لجميع المهارات الفرعية، البعدي على مقياس مهارات اتخاذ الق
ولصالح المجموعة التجريبية، وللتحقق من أن هذه الفروق دالة 
إحصائًيا، تم استخدام اختبار تحليل التباين المشترك المتعدد 

)MANCOVA( ف"، وأشارت نتائج هذا التحليل أن قيمة "
، )37.223(الكلية كانت ) Hotelling's Trace(الختبار هوتلينج 

، وبالنظر )α ≥0.05(قيمة دالة إحصائًياعند مستوى الداللة وهذه ال
ولمعرفة أي . ، فإن لها داللة عملية عالية)0.73(إلى قيمة مربع إيتا 

المهارات الفرعية لمقياس مهارات اتخاذ القرار كانت الفروق فيها 
، تم استخدام تحليل )α ≥0.05(دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

  .يوضح نتائج هذا التحليل) 6(والجدول . األحادي التباين المشترك
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للدرجات على المهارات الفرعية للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس ) ANCOVA(تحليل التباين المشترك األحادي  :6جدول 
  مهارات اتخاذ القرار البعدي

  المهارة
  الفرعية

  مصدر التباين
مجموع
  المربعات

درجات
  الحرية

موع متوسط مج
  المربعات

  قيمة
  "ف"

الداللة 
  اإلحصائية

  مربع إيتا

تحديد الموقف 
  والضرورات

  0,4  0,070 3,383  2,309 1 2,309 االختبار القبلي
  0,19  0,000 16,963  11,575 1 11,575 المجموعة
        0,682 74 50,494 الخطأ
        81 271,000 الكلي

تحديد 
الخيارات 
  المتاحة

  0,28  0,000 28,642  12,167 1 12,167 االختبار القبلي
  0,46  0,000 61,709  26,213 1 26,213 المجموعة
        0,425 74 31,434 الخطأ
        81 395,000 الكلي

  النتائج المرجحة
  لكل خيار

  0,42  0,000 52,806  17,964 1 17,964 االختبار القبلي
  0,54  0,000 86,336  29,370 1 29,370 المجموعة
        0,340 74 25,174 الخطأ
        81 426,000 الكلي

  
  تقييم
  النتائج

  0,14  0,001 12,402  6,737 1 6,737 االختبار القبلي
  0,33  0,000 35,855  19,477 1 19,477 المجموعة
        0,543 74 40,199 الخطأ
        81 332,000 الكلي

تحديد الخيار 
المناسب 
  والتبرير

  0,18  0,000 16,666  9,994 1 9,994 االختبار القبلي
  0,35  0,000 39,447  23,654 1 23,654 المجموعة
        0,600 74 44,374 الخطأ
          81  355,000  الكلي

  

إلى وجود فروق ) 6(تشير النتائج التي تم عرضها في جدول 
دالة إحصائًيا على جميع المهارات الفرعية على مقياس مهارات اتخاذ 

ت درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عند القرار بين متوسطا
، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، )α ≥0,05(مستوى الداللة 

وتم . وبالنظر إلى قيمة مربع إيتا، فإن لها داللة عملية متوسطة
استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري للدرجات 

ذ القرار للمجموعتين على المهارات الفرعية لمقياس مهارات اتخا
  ).7(التجريبية والضابطة كما هو موضح في جدول 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري للدرجات على المهارات الفرعية لمقياس مهارات اتخاذ القرار البعدي للمجموعتين : 7جدول 
  التجريبية والضابطة
  ترتيب المهارة لدى المجموعة التجريبية  المعياريالخطأ المتوسط الحسابي المجموعة  المهارة الفرعية

  تحديد الموقف والضرورات
  الخامسة  0,131 1,976 التجريبية
  0,129 1,219 الضابطة

  تحديد الخيارات المتاحة
  الثانية  0,103 2,565 التجريبية
  0,102 1,425 الضابطة

  النتائج المرجحة لكل خيار
  األولى  0,092 2,685 التجريبية
  0,091 1,478 الضابطة

  تقييم النتائج
  الرابعة  0,117 2,300 التجريبية
  0,115 1,317 الضابطة

  0,121 1,305 الضابطة  الثالثة  0,123 2,388 التجريبية  تحديد الخيار المناسب والتبرير
أن هناك فروقـًا بين متوسطات درجات ) 7(ويؤكد الجدول 

لضابطة المعدلة على االختبار البعدي أفراد المجموعتين التجريبية وا
في جميع المهارات الفرعية على مقياس مهارات اتخاذ القرار، 

) α ≥0,05(وجميعها فروقات دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 
أن ترتيب المهارات ) 7(كما يظهر الجدول ). 6(كما أشار الجدول 

على القياس الفرعية لدى أفراد المجموعة التجريبية وفق الدرجات 
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النتائج المرجحة  :البعدي التخاذ القرار كانت وفق التسلسل التالي
لكل خيار، ثم تحديد الخيارات المتاحة، ثم تحديد الخيار المناسب 

  .والتبرير، ثم تقييم النتائج، وأخيًرا تحديد الموقف والضرورات

  مناقشة النتائج والتوصيات

أظهرت : ل األولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا: أوًال
النتائج الخاصة بهذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطات درجات ) α ≥ 0.05(وعملية عند مستوى الداللة 
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية على 
مقياس مهارات اتخاذ القرار البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

البرنامج التدريبي يؤثر  وهذا يعني أن .التدريبي تعزى إلى البرنامج
تأثيًرا إيجابًيا في مهارات اتخاذ القرار كما تقاس بالدرجة الكلية 

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات . للمقياس
التي أشارت إلى أن ) Shanteau, et al., 1991؛ 2006الطراونة، (

ب عليها وتطويرها، وتتفق نتيجة مهارات اتخاذ القرار يمكن التدري
الزيادات ؛ 2005الخلف، (هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات 

؛ عبد العال، 2010؛ المحتسب وسويدان، 2009والعدوان، 
التي أشارت إلى أنه يمكن توظيف ) Eggert, et al., 2013؛ 2010

، استخدام االستراتيجيات المعرفيةالعديد من االستراتيجيات مثل 
العصف الذهني، والذكاءات المتعددة، ومهارات برنامج الكورت، 

وذلك بهدف  والتعلم التعاوني المدمج مع المهارات فوق المعرفية
   .تطوير مهارات اتخاذ القرار

إّن نتائج هذه الدراسة تؤكد أن التدريب على مهارات التفكير 
ر فوق التحليلي، والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والتفكي

المعرفي، وعادات العقل اإليجابية التي يتضمنها نموذج شوارتز 
تساهم في تطوير مهارات اتخاذ القرار، وذلك من خالل برنامج 
تدريبي، يتم خالله تدريب طالب مرحلة المراهقة المبكرة بشكل 
مخطط له ومقصود، فطالب في هذه المرحلة يظهرون ضعًفا في 

 ,.Mann, et al., 1989; Ormond, et al)مهارات اتخاذ القرار 

، ويبدو أن تدريب هؤالء المراهقين على مهارات المقارنة (1991
والمقابلة، وتحليل عالقة الجزء بالكل، والتصنيف، وتوليد البدائل 
واالحتماالت، وتحديد موثوقية مصادر المعلومات، والتنبؤ يطور من 

  . مستوى أدائهم مهارات اتخاذ القرار لديهم، وبالتالي، يرفع من

لكن لماذا يؤدي التدريب على هذه المهارات التحليلية، 
والنقدية، واإلبداعية إلى تطوير مهارات اتخاذ القرار لدى 
المراهقين؟ إّن عملية اتخاذ القرار تمثل نقطة التقاء لمجموعة 
متنوعة من عمليات التفكير؛ فتدريب الفرد على مهارات التفكير 

متدرب في تحليل المواقف، وتدريبه على مهارات التحليلي يساعد ال
التفكير الناقد يساعد في النظر والتمحيص الدقيق لمصادر 
المعلومات، وتحري مدى دقتها، ويزيد من ميل الفرد إلى التأمل 
والنظر في المعطيات، والتفكير اإلبداعي يعزز قدرة الفرد على توليد 

مجمل هذه المهارات تطور وابتكار البدائل واالحتماالت، ويبدو أن 
فالتفاعل النشط مع المهام . القدرة على اتخاذ القرار لدى المتدرب

الذهنية يكسب المتعلم مهارات قابلة لالنتقال إلى مواقف أخرى 
(Sternberg & Williams, 2004) وبالتالي، يمكن أن يكون ،

لتي البرنامج قد زود الطالب بالميل إلى التفاعل النشط مع المواقف ا
  .تتطلب التفكير واتخاذ القرار

أظهرت : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا
النتائج الخاصة بهذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطات درجات ) α ≥ 0.05(وعملية عند مستوى داللة 
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع المهارات الفرعية 

لى مقياس مهارات اتخاذ القرار البعدي لصالح المجموعة التجريبية ع
كما أشارت النتائج إلى أن متوسطات . تعزى إلى البرنامج التدريبي

درجات أفراد المجموعة التجريبية للمهارات الفرعية على مقياس 
مهارات اتخاذ القرار البعدي كانت مرتبة من األكثر إلى األقل حسب 

النتائج المرجحة لكل خيار، ثم تحديد الخيارات : التسلسل التالي
المتاحة، ثم تحديد الخيار المناسب والتبرير، يليها تقييم النتائج، 

ويظهر من هذه النتائج وجود . وأخيرًا تحديد الموقف والضرورات
أثر دال إحصائًيا للبرنامج التدريبي في تنمية جميع المهارات الفرعية 

د المجموعة التجريبية، وبالعودة إلى النتائج التخاذ القرار لدى أفرا
يتبين وجود فروق في متوسطات درجات ) 6(الظاهرة في الجدول 

أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح 
درجاتهم في القياس البعدي على مقياس مهارات اتخاذ القرار، مما 

مية كافة مهارات اتخاذ يدل على فاعلية البرنامج التدريبي في تن
  .القرار لديهم

، والتي )2005(واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الخلف 
أكدت تطور كافة مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة، حيث 
جاءت مهارة تحديد الموقف بالمرتبة األخيرة، أّما مهارة ترتيب 

ت األخرى البدائل، فقد كانت في المرتبة األولى، ووقعت المهارا
ويمثل ذلك شبه تطابق في . بالوسط مع بعض االختالفات في ترتيبها

نتائج الدراستين مع اختالف العينة ومهارات البرنامج ومضمونه، 
وقد يعود هذا التطابق إلى تضمن برنامجي الدراستين مواقف 

ّن معالجة مواقف مألوفة يزيد أ حيثوخبرات مألوفة لدى الطلبة، 
كما ). Mincemoyer & Perkins, 2003(القرار من قدرات اتخاذ 

 ,Alduaij)اتفقت هذه النتائج جزئًيا مع نتائج دراسة الدويج 

، والتي استقصت مستوى اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة، (2012
حيث جاءت مهارات ترتيب البدائل واختيار البديل المناسب في 

تحديد الموقف  أّما االختالف، فتمثل في أن مهارة. مستوى متوسط
جاءت بالمرتبة األولى على عكس الدراسة الحالية، وقد يعود هذا 
االختالف إلى اختالف العينة، حيث تعّد مهارة تحديد الموقف أسهل 
لدى طالب الجامعة نظًرا لزيادة خبراتهم ومستوى تفكيرهم 

)Gardner & Steinberg, 2005( . وكذلك فقد اتفقت هذه النتائج
، (Fox, et al., 2102)نتائج دراسة فوكس وآخرون  بشكل جزئي مع

والتي حاولت التعرف إلى قدرات المراهقين في اتخاذ القرار، وأكدت 
أن مهارة التفكير بنتائج البدائل كانت األعلى، أّما وجه االختالف، 
فكان بتدني ترتيب مهارتي البحث في خيارات متعددة وتقييم 
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واتفقت هذه . ة الحالية في الوسطالبدائل، بينما كانتا في الدراس
 ،(Alwehaibi, 2012)النتائج ضمنًيا مع نتائج دراسة الوهيبي 

والتي طورت برنامًجا يعتمد على مهارات التفكير التحليلي والناقد 
، التي )2012(على عينة من طالبات الجامعة، ودراسة فتح الله 

نة من طالب دمجت منهاج العلوم مع مهارات التفكير الناقد على عي
الصف السابع، واستخدمت الدراستان استراتيجيتي خرائط التفكير 
والمنظمات البيانية وفق شوارتز لتنمية مهارات التفكير الناقد، 

وكان وجه االتفاق مع الدراسة . وأمكنهما تطويره لدى األفراد
الحالية في استخدام بعض مهارات التفكير المضمنة في البرنامج 

ذلك استخدام استراتيجيتي خرائط التفكير والمنّظمات التدريبي، وك
البيانية، ورغم سعي الدراستين لتنمية مهارات التفكير الناقد، إال أّن 
ذلك يعتبر تشابًها ضمنًيا مع الدراسة الحالية، حيث طورت الدراسة 
الحالية مهارات نقدية كتحديد الموقف والضرورات القائمة على 

ذلك تحديد الخيار المناسب، والتقييم، وهي االستنتاج والقياس، وك
وكلها تقع ضمن . مهارات تقوم على المنطق والحكم وفق المعايير

مهارات التفكير الناقد، وساهمت في زيادة قدرات الطالب في اتخاذ 
وعلى نحو مشابه، اتفقت هذه النتائج ضمنًيا مع نتائج دراسة . القرار

قدرات الكتابة لدى طلبة  التي طورت (Galloway, 2009) جالواي
الصف السابع باستخدام استراتيجيات خرائط التفكير والمنّظمات 
البيانية والكتابة المستندة إلى التفكير، والتي طبقت ضمن مهارات 

ووجه االتفاق . المقارنة واتخاذ القرار على محتوى المنهج الدراسي
يات كان في بعض المهارات المضّمنة في البرنامج واستراتيج

والكتابة المستندة إلى التفكير تنمي لدى الطالب جميع . التدريب
مهارات اتخاذ القرار، حيث يقوم الطالب بعمل تلخيص كتابي مستند 
إلى األفكار التي نظمت في المنظم البياني، وهذا يمّثل عملية 

  .(Swartz, 2012)مراجعة وصقل لمهارات اتخاذ القرار 

ائج دراسة هوفمان وإلوين واختلفت هذه النتائج مع نت
(Hoffman and Elwin, 2004) والتي أكدت وجود عالقة سلبية ،

بين مهارة الثقة في اتخاذ القرار ومهارات التفكير الناقد لدى 
وقد يرجع السبب في هذا االختالف إلى . الطالبات الممرضات

اختالف العينات، حيث تّم قياس الثقة باتخاذ القرار السريري 
بحياة المريض، وفسرت الدراسة المذكورة ذلك بأنه كلما  المرتبط

زادت قدرات التفكير الناقد زاد التردد في اتخاذ قرارات هامة، حيث 
يصبح الشخص أكثر دقة في تحديد دقة المعلومات وموثوقيتها، 

  .وتقييم الحالة أو الموقف

وبوجه عام اتفقت هذه النتائج مع معظم نتائج الدراسات 
استخدام بعضها مواقف حياتية مألوفة لدى الطلبة،  السابقة في

واستخدام بعضها اآلخر لمهارات التفكير المضمنة في برنامج 
الدراسة الحالية باإلضافة إلى استراتيجيات خرائط التفكير 
والمنّظمات البيانية والكتابة المستندة إلى التفكير وفق شوارتز، 

مهارة اتخاذ القرار، كما أّن وبالتالي، فقد طورت جانًبا أو أكثر من 
هناك اتفاقـًا جزئًيا في ترتيب مهارات اتخاذ القرار التي تم تطويرها 

لدى أفراد الدراسة، وربما يعود االختالف القليل في هذا الجانب 
  . إلى اختالف العينات

وعموًما، فإن نتيجة هذا السؤال تبين أن تأثير هذا البرنامج 
التخاذ القرار فقط، بل كان في كافة لم يكن في الدرجة الكلية 

المهارات الفرعية لتفكير اتخاذ القرار؛ فقد أدى تطوير التفكير 
الماهر إلى تطوير قدرة هؤالء المراهقين على تحديد الموقف 
ومتطلباته، وتحديد الخيارات المتاحة أمامهم، وتحديد النتائج 

لمناسب وتبرير المرجحة لكل خيار، وتقييم النتائج، وتحديد الخيار ا
إن هذا التأثير العام راجع إلى أن البرنامج يدرب هؤالء . هذا الخيار

المراهقين على مهارات متنوعة، منها المهارات التحليلية، والنقدية، 
واإلبداعية، ويبدو أن هذا التنوع في المهارات ينعكس أو يؤثر في 

  .مختلف المهارات الفرعية لتفكير اتخاذ القرار

ا جاءت مهارة تحديد الموقف والضرورات في المرتبة لكن لماذ
بدايًة، نالحظ أنه تم تطوير هذه  األخيرة من حيث مقدار التطور؟

المهارة لدى أفراد الدراسة بشكل دال إحصائًيا وعملًيا، لكن مقدار 
تطورها كان أقل من مقدار تطور المهارات األخرى، وقد يعود ذلك 

من غيرها، حيث يبدو أنها تتطلب إلى صعوبة هذه المهارة أكثر 
درجة أعلى من التفكير التباعدي، إضافة إلى قدرات تحليلية عالية 
لفهم سياق الموقف وفصل أجزائه وإعادة ربطها، خاصة مع تعود 
الطالب على إجراءات التعلم التقليدي، حيث يقدم المعلم في معظم 

االمتحان األحيان إلى الطلبة وجبات جاهزة للحفظ والتذكر وقت 
، وقد كان تطوير هذه المهارة لدى أفراد الدراسة )2011خليل، (

أحد التحديات التي تم مواجهتها بسبب الجمود الذهني الذي أظهره 
كما قد تعود صعوبات ممارسة هذه المهارة إلى طبيعة . الطالب

المرحلة النمائية الذهنية واالنفعالية لدى الطالب، حيث يعيشون 
ات مرحلة الطفولة، وبالتالي، اعتمادهم على توجيهات تحت تأثير تبع

الوالدين والراشدين في تحديد المواقف واإلجراءات التي ينبغي 
أما ). 2009شريم، (القيام بها، مع ضعف شعورهم باالستقاللية 

باقي المهارات فقد تطورت لدى الطالب بشكل متقارب مما يدل 
ومضمونه واستراتيجياته  على فاعلية البرنامج التدريبي بمهاراته

التدريبية في تنمية كافة مهارات اتخاذ القرار لدى أفراد المجموعة 
التجريبية، وقد ال يشّكل التفاوت في ترتيب هذه المهارات لدى 
األفراد في المجموعة التجريبية أهمية تذكر بسبب الفاعلية 

اتخاذ  اإلحصائية والعملية للبرنامج التدريبي في تنمية كافة مهارات
  .القرار

لكن يبقى السؤال، ما مدى صحة نموذج شوارتز في التفكير 
الماهر؟ لقد تمت اإلشارة إلى أن نموذج شوارتز يفترض أن تطور 
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت يعتمد على مدى تطور مهارات 

ونالحظ إن نتائج هذه . التفكير التحليلي، والناقد، واإلبداعي
جود عالقة سببية بين المتغيرات المستقلة والتابعة الدراسة تؤكد و

في نموذج شوارتز، وبالتالي، فيبدو فعليا أن تزويد الطالب 
بمهارات التفكير التحليلي، والناقد، واإلبداعي يؤدي إلى تطوير 

ومن هنا فإن هذه النتائج تظهر أهمية تدريب . مهارات اتخاذ القرار
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مرحلة المراهقة المبكرة  طالب الصف السابع بشكل خاص وطالب
بشكل عام على مهارات التفكير التحليلي والناقد واإلبداعي وذلك 

هاراتهم في اتخاذ القرار، لما لهذا من انعكاس على ملالرتقاء ب
  .العديد من جوانب األداء لديهم

أخيرا، فإن نتائج هذه الدراسة تثير أسئلة أخرى؛ فأي 
ن التدريب أكثر من غيرهم، المراهقين يحتاجون إلى هذا النوع م

وهنا تحديدا يمكن القول أن هناك متغيرات معدِّلة يجب أخذها في 
تصاميم الدراسات الجديدة القادمة لهذا النوع من الدراسات، ومن 
هذه المتغيرات، مستوى التحصيل؛ فهل يستفيد من التدريب الطلبة 

مط ذوي التحصيل المرتفع، أم المتوسط، أم المتدني؟ وكذلك ن
الشخصية، فهل يستفيد أكثر من التدريب الطالب ذو النمط 
االنطوائي أم الطالب ذو النمط االنبساطي؟ وكذلك متغير األسلوب 
المعرفي؛ فهل يستفيد أكثر من التدريب الطالب المندفع أم الطالب 
التأملي؟ وال شّك أننا بحاجة إلى المزيد من الدراسات لإلجابة عن 

  .هذه األسئلة
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