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هدفت الدراسة الحالية إلى تقصي مهارات اتحاذ القرار لدى طلبة مدارس الملك عبد اهللا الثاني 
طالباً وطالبةً من طلبـة مـدارس   ) 151(للتميز، ولتحقيق هذا الغرض اختيرت عينة مكونة من 

فقرة تقيس ثمان مهارات التخاذ ) 56(طبق عليهم مقياس مكون من . الملك عبد اهللا الثاني للتميز
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى مهارات اتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة فوق . القرار

وأظهرت نتائج الدراسة وجـود  . األفضل الوسط في معظمها وبمستوى عاٍل لمهارة اختيار البديل
فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير الجنس لصالح الطلبة الذكور، ولمتغير الصف لصالح الصـف  

  ).الجنس× الصف (العاشر وللتفاعل الثنائي 
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Decision- Making Skills among King Abdullah Second Schools for 
Excellence Students 

  
Emad, M. AL- Salameh 

Abdullah, A. Al- Tarawneh 
  

Abstract 
This study aims at investigating decision- making skills of King 

Abdullah Second Schools for Excellence students. To fulfill this purpose, 
(151) students were randomly chosen from King Abdullah Second Schools 
for Excellence. A scale consisting of (56) items included eight decision- 
making skills was used. Results can be summarized as follows: The students 
had above medium level in most decision- making skills. They showed a 
high level in choosing the best alternative skill. There were statistically 
significant differences in decision- making skills between males and females 
in favor for males. There were statistically significant differences in 
decision- making skills related to the variable of grade (seventh, tenth) in 
favor for the tenth grade. Results also showed statistically significant 
differences in decision- making skills due to the interaction of 
(gender×grade). 

Keywords: Decision - Making Skills, Excellence Students. 
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  واإلطار النظري مقدمةال

 الفرد مشكالته حلي  بواسطتها ،الفرد والجماعةعملية اتخاذ القرار عملية أساسية في حياة تعد 
جزءاً أساسياً مـن حيـاة الفـرد     تشكل هاالظروف المحيطة، كما أن والتوازن معالتكيف ويحقق 

والبـد أن  والمستقبل، الحاضر  عالية، تؤثر في خصوصيةذات  فهي عملية الشخصية والمهنية،
عملية اتخـاذ   بما أنو ).Hampton & Robert, 1981( دراسة متأنيةو إعداد مسبق تقوم على

فإن باإلمكان العمل على توفير  ،القرار عملية ذهنية معرفية تتضمن العديد من المهارات المعرفية
منحى معالجة المعلومات مـن  ور علم النفس المعرفي وينطلق أنصا. عليها فرص لتدريب األفراد

تعـد   ، حيـث افتراض مفاده أن السلوك المعرفي هو منظومة مؤلفة من سلسلة مـن العمليـات  
يحتفظ و .تسمى بالمعالجةالتي  االستجابات التي تصدر عن الفرد نتاجاً لتلك السلسلة من العمليات

معرفية كاتخاذ القرارات وحل  عملياتستخدمها في لي الفرد بتلك المعلومات الناتجة عن المعالجة
  .)Mahalingam, 2004( المشكالت

علماء النفس بشكل عام وعلماء  ومتزايداً من قبل خاصاًاهتماماً  عملية اتخاذ القرار وقد القت
دراسة العالقة بين األداء العقلي بجوانبه المختلفـة   عملوا علىقد ف النفس المعرفي بشكل خاص،

المعرفي لإلنسان واالستفادة من ذلك في تنمية مهارات حياتية وعقليـة وفكريـة متصـلة     والبناء
بأساليب التفكير المتعددة مثل حل المشكالت واتخاذ القرارات بهدف فهم الكثير من جوانب النشاط 

العديـد مـن    واطوروقد . )Fostasch,1995( المعرفي المرتبط بهذه العمليات المعرفيةوالعقلي 
من  عدد الرغم من أن تلك النماذج تختلف فيما بينها فيبو. ذج التي تصف عملية اتخاذ القرارالنما

التي تتوفر فيها  قراراتاليتخذون  أن األفراد علىإال أنها تتفق  ،األبعاد كالتوقعات والقيم والمبادئ
  ).    Strohschneider,2002(  عاليةال ة النجاحالموضوعية ونسبوالقيمة  شروط

  اذ القرار  اتخ

نظر لعملية اتخاذ القرار  القرار في اللغة هو ما قرعليه الرأي من الحكم في مسألة ما، وي
دف ـل بهـد البدائـم من خاللها اختيار أحـلية عقلية واعية ومركبة يتـعلى أنها عم

كي ـإدوارد وتفيرسويعرف  .) 2003الزغول والزغول،(ول إلى حل مشكلة ـالوص
)Edwards & Tversky,1967 ( عملية اتخاذ القرار على أنها تلك العملية التي تبنى على

الدراسة والتفكير الموضوعي للوصول إلى قرار معين أي االختيار والمفاضلة للبدائل واإلمكانيات 
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عملية ) Sing , 2000(سنج فيما يعرف  .المتاحة حيث أن أساس اتخاذ القرار هو وجود بدائل
وتورد عبود  .عملية يتم خاللها اختيار بديل من بين عدة بدائل في موقف معين اتخاذ القرار بأنها

تعريف العالم روجرز لعملية اتخاذ القرار بأنها عملية عقلية يستطيع الفرد متخذ القرار ) 2002(
ويعرف . من خاللها أن يمر من مجرد المعرفة األولية بالشيء إلى القبول به أو الرفض الفعلي له

اتخاذ القرار بأنه عملية اختيار لما يجب )  Russell & Brockman 2002(روكمان رسل و ب
 )Anderson, 1995(      أندرسون أما .فعله مع األخذ بعين االعتبار نواتج الخيارات المختلفة

عملية اتخاذ القرار عملية تتضمن كيفية تصرف األفراد ضمن المواقف التي تتطلب  فيرى أن
  .بين عدة بدائلاختيار بديل من 

قد يكون متخذ القرار فرداً أو مجموعة ومتخذ القرار : أوالً: يتضمن القرار عناصر أساسية
تقع البدائل في وبدائل القرار  :ثانياً. اًجماعي اًأو قرار اًفردي اًمن األفراد، وبذلك يكون لدينا قرار

 فلن يكون هناك عملية لمشكلةعملية اتخاذ القرار، فإذا لم يكن هناك أكثر من بديل لحل ا عمق
العوامل غير التحكمية وهي مجموعة العناصر التي ال تكون تحت السيطرة  :ثالثاً. قرار اتخاذ

المترتبة على القرار المتخذ تتوقف وتعتمد كماً  لنتائجفا نتائج القرار :ورابعاً. الكاملة لمتخذ القرار
أمامها  المشكلة التي يكون الفرد متخذ القرارونوعاً على نوع القرار المتخذ وطبيعة الموقف أو 

)Baron,1990(.  

ديناميكية حيث تتضمن في مراحلها المختلفة تفاعالت متعددة تبدأ  اتخاذ القرار عملية عمليةو
تنفيذه، وفي جميع مراحل اتخاذ القرار هناك  من مرحلة التصميم وتنتهي بمرحلة اتخاذ القرار و

فمهارة اتخاذ . ائل من بين أثنين أو أكثر في مجموعة البدائل المتاحةاختيار حذر ودقيق ألحد البد
القرار هي سلسلة من السلوكيات التي يقوم بها الفرد، و تؤدي إلى اختيار البديل األفضل وفق 

   .) 2003الزغول والزغول،( نتقديره لمواجهة موقف ما، أو للخروج من وضع معي

  رارالق العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ

بنقص  ، ومنها ما يتصلبالمعلومات بعوامل عديدة منها ما يتصل القرارتتأثر عملية اتخاذ 
 ،الدوافع؛ كعوامل شخصيةومنها ما يتصل ب مهارات وإجراءات اتخاذ القرار،جهل بالخبرة وال

ضعف الثقة و والقلق، ،تعدد المواهب واإلمكانات، ووالقدرات ،واالهتمامات ،تضارب القيمو
  .) 2004،وآخرون الريماوي( وتدني الكفاءة الذاتية ،سبالنف
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من العوامل الشخصية والنفسية والمعرفية  مجموعة )Wikipedia,2005( ويكبديا وتورد
الجمود  ،البحث االنتقائي أو االختياري عن الدليل :التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار وهي

يث يميل األفراد أحياناً لرؤية األشياء بمنظور ح؛ التفكير بالتمني أو التفاؤل، ومقاومة التغيير
يظهر عامل الحداثة عندما نركز االنتباه على حيث  ؛الحداثة. مما يشوه اإلدراك والتفكير ايجابي،

 ؛ الذيالتفكير الجماعيو .ذات الصلة غير المعلومات الحديثة والجديدة ونتجاهل تلك المعلومات
عملية اتخاذ تتأثر ؛ الذي يظهر عندما التثبيتو .القرارعملية اتخاذ  في ضغط الجماعةبمثل تي

وعلى نحو غير مالئم بالمعلومات األولية التي تشكل رؤيتنا لألمور أكثر من المعلومات القرار 
فاألفراد عادة يميلون إلى رفض تلك المعلومات ذات الصلة  ؛التحيز لمصداقية المصدرو. الالحقة

 ذلكان لديهم تحيز ضد تلك المؤسسة أو الجماعة أو بشخص، أو مؤسسة، أو جماعة إذا ك
حيث ؛ العزوو. وهافضلييميل األفراد لتصديق المعلومات الواردة من جهة  شخص، في المقابلال
إلى عوامل كالحظ أو  الفشلعزو يفي حين  هومواهب اتهإلى قدريعزو النجاح أن ميل البعض إلى ي

فالفرد متخذ القرار يميل إلى اتخاذ  ؛تحقيق الدورو .ال يستطيع السيطرة عليهاعوامل خارجية 
  .القرارات وفقاً لتوقعات الدور أو المكانة التي يكون فيها

  مراحل عملية اتخاذ القرار

حيث يحتاج متخذ ، تبدأ بالتفكير؛ عملية اتخاذ القرار عملية منظمة تسير وفقاً لنسق محدد
بالبدائل والخيارات المتاحة أمامه، فكلما كان  المعطيات ضمن الموقف والتفكير لتأمل فيلالقرار 

الفرد أكثر وعياً وإدراكاً لجميع أبعاد الموقف أو المشكلة التي تعترضه كان أكثر قدرة على اتخاذ 
عملية سهل ي الذي بدوره التساؤل ، ثم ينتقل إلى مرحلةقرار جيد والتعامل مع الموقف أو المشكلة

. وهذا يعتمد على نوعية القرار وحجم اآلثار المترتبة عليه جمع المعلومات من مصادر مختلفة
قيام بالتفكير الجيد والتأمل بجميع البدائل البعد  اتخاذ القرار بعد ذلك ينتقل متخذ القرار إلى مرحلة

، ثم بعد ينتقل إلى مرحلة والخيارات المتاحة وبعد طرح األسئلة المركزة تأتي خطوة اتخاذ القرار
      .)Mahalingam, 2004( التنفيذ

   نظريات اتخاذ القرار

وفي لقرارات، االكيفية التي يتبعها الفرد في اتخاذ لقد تباين علماء النفس في النظر إلى 
ونتيجة لذلك ظهرت العديد من االتجاهات النظرية التي حاولت أن تفسر  ،الكيفيةتفسيرهم لتلك 
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التي تكشف عن أساليب اتخاذ القرار نفسية ومن هذه النظريات النظرية ال. عملية اتخاذ القرار
المفضلة لدى الفرد، وطبيعة االرتباطات بينها وبين السلوك الفعلي، كما توضح كيفية نمو الفروق 
بين األفراد في أنماط التفكير المتعلقة باتخاذ القرار، وتوضح النظرية حقيقة ما إذا كانت تلك 

ؤكد أنصار هذه النظرية على أن الطفل يكتسب عدداً من وي. األساليب ثابتة أم أنها قابلة للتغير
االستراتيجيات التي يمكن تخزينها، وأن هذه االستراتيجيات تنمو وتتطور خالل مرحلة المراهقة 
، و الرشد لتشكل نماذج أساسية في الحياة العملية، مما يؤدي إلى تفضيل استراتيجيات دون غيرها

األسلوب : أساليب ةاتخاذ القرار يمكن أن تصنف إلى خمسووفقاً لهذه النظرية فإن أساليب 
 األسلوب الواقعيواألسلوب التحليلي، واألسلوب العملي، و األسلوب المثالي،و التركيبي،

 أن) Harrison & Bramson,1982( ويذكر كل من هاريسون وبرامسون).  2000منصور،(
األسلوب أما لقيم والتفكير المثالي الذاتي، األسلوب التركيبي والمثالي يحمالن توجهاً قوياً نحو ا

 فيما يقوم. توجهاً واضحاً نحو الحقائق والتفكير الوظيفي والشكلي فيحمالن التحليلي والواقعي
  .األسلوب العملي بدور الرابط بين الجانبين

  الطلبة المتميزين

من ميادين  أكثربأنه كل من يظهر مستوى رفيعاً من األداء في ميدان أو  تميزيعرف الم
بحيث يضعه أداؤه  النشاط اإلنساني األكاديمية والتقنية واإلبداعية والفنية والعالقات االجتماعية،

من أقرانه في المجتمع الذي  %)5(لألداء ضمن أعلى  االختياريةمن المحكات  أكثرعلى محك أو 
العاديين في مجال  إلى مستوى أعلى من أداءه من يصل فالمتميز هو ).2002جروان،(ينتمي إليه 

 &Karnes)الجماعة النشاط اإلنساني شريطة أن يكون ذلك المجال موضع تقدير مجاالت من

Shwedel,1983) .  

  خصائص الطلبة المتميزون

الخصائص الجسمية والعقلية واالنفعالية والعاطفية  يستأثر الطلبة المتميزون بمجموعة من
ولديه أسرع في نموه العقلي  الطالب المتميز يكون فعلى الصعيد العقلي والمعرفي. والسلوكية
لعمل االستقاللي، ووضوح التفكير وخصوبة لوتفضيل  وحب االستطالع، ،وتركيز أعلى ذاكرة

والقدرة على التعامل مع النظم الرمزية واألفكار  الخيال واليقظة والقدرة الفائقة على المالحظة،
في التفكير،  والطالقة األصيلة بسهولة ودقة، والمرونة عن األفكار والقدرة على التعبير المجردة،
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أما بالنسبة  (Cathie, 2004). روالتأمل وكثرة األسئلة وغزارة التفكي ،والحساسية للمشكالت
، التفاؤل، والثبات االنفعالي، وبالثقة بالنفسللطلبة المتميزين فهم يتميزون  ةللخصائص االنفعالي

 تحمل المسؤوليةو ،ضبط النفس، واالعتماد على النفسو ،ستطالعحب اال، والمثابرة، واإلصرارو

  .(Chan, 2000) بمقاومة الضغوط االجتماعية وتدخل اآلخرين ويتصف الطلبة المتميزون ،
تقبل وجهات و ،ذاتالنقد  على القدرةواتخاذ القرار، و قيادةالالقدرة على و وتحمل المسؤولية،

  ).Freeman,1991( ح حلول للمشكالتاقترافي المبادرة و ،نظر اآلخرين

  مشكلة الدراسة

يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في بيان مدى امتالك الطلبة المتميزين لمهارات اتخاذ 
وعليه، تتحدد مشكلة الدراسة الحالية باإلجابة عن السؤالين . القرار وعالقة ذلك بالجنس والصف

؟ وهل هناك فروق في مهارات ن لمهارات اتخاذ القرارما مدى امتالك الطلبة المتميزي: التاليين
 و التفاعل بينهما؟) الجنس، الصف(اتخاذ القرار لدى الطلبة المتميزين تعزى لمتغيرات الدراسة 

    أهمية الدراسة

لتأسيس مدارس  بن الحسين المعظمااهللا الثاني  الملك عبد لقد جاءت توجيهات صاحب الجاللة
إن إعداد . اإلبداع والتميزيتمتع بأعلى درجات إعداد جيل وذلك من اجل ترعى الطلبة المتميزين 

الطلبة المتميزين من خالل برامج خاصة تتماشى مع خصائصهم االنفعالية والعقلية يعد استثماراً 
وقد جاءت هذه الدراسة للبحث في جانب مهم من شخصية الفرد وهو  .حقيقياً في الموارد البشرية

رار، حيث ال يخفى على أحد مدى تأثير هذه المهارة على جوانب الشخصية مهارات اتخاذ الق
اتجه العديد من الباحثين إلى دراسة  المختلفة ومدى انعكاس ذلك على حياة الفرد والجماعة، لذلك

المراجعة السريعة لألدب النظري  ومن خالل .مهارة اتخاذ القرار وعالقتها بالعديد من المتغيرات
ة مهارات اتخاذ القرار تشير إلى أن معظم هذه الدراسات أجريت على الطلبة المتعلق بدراس

ويأمل . العاديين وليس على الطلبة المتميزين، وهذا بدورة يكسب الدراسة الحالية أهمية خاصة
الباحثان في أن تسفر الدراسة الحالية عن نتائج ذات قيمة تساعد العاملين في مجال رعاية الطلبة 

  .لى تطوير البرامج المقدمة لهمالمتميزين ع
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  أهداف الدراسة

  : تهدف الدراسة الحالية إلى

 .مستوى امتالك الطلبة المتميزون لمهارات اتخاذ القراريد تحد: أوالً

الكشف عن الفروق في مهارات اتخاذ القرار لدى الطلبة المتميزين في ضوء متغيري : ثانياً
  .الجنس والصف

  الدراسات السابقة

دراسة هدفت إلى التعرف على قدرة األطفال في المرحلة االبتدائية ) 1984(مد مح أجرت
، تتعلق بحياتهم في البيت والمدرسةعلى اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات في المجاالت التي 

 .في القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولياتالذكور واإلناث ومعرفة درجة االختالف بين 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرارات الدراسة إلى أشارت نتائج 

، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تعزى للجنس وتحمل المسؤوليات
جتماعي لصالح لمستوى االقتصادي واالتعزى لالقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات 

  .ذوي المستوى العالي

 اشارت نتائجبدراسة هدفت إلى الكشف عن أنماط تعلم صنع القرار، ) 1997(ام حبيب قو
وجود فروق دالة إحصائياً في أساليب اتخاذ القرار المثالي والواقعي والتركيبي في إلى الدراسة 

وجود  وأظهرت النتائج. سلوب العملي والتحليلياأل في فروق دالة إحصائياً ةحين لم تظهر أي
وجود فروق دالة و ،ة إحصائياً بين الذكور واإلناث في بعض أساليب اتخاذ القرارفروق دال

  .لتخصص الدراسيل تعزىإحصائياً في أساليب اتخاذ القرار 

 إلى تقدير الخصائص السلوكية للطلبة المتميزين في األردن، )2000( السرور وهدفت دراسة
ين ومدى صدق وثبات أحكامهم على وتحليل أحكام المعلمين في الكشف عن الطلبة المتميز

واستخدمت الباحثة مقياس رونزلي لتقدير الخصائص . المتميزين لطلبةلالخصائص السلوكية 
وتكونت عينة  للكشف عن األطفال المتميزين، ,للبيئة األردنية المطورالسلوكية للطلبة الموهوبين 

لخصائص السلوكية للطلبة أظهرت نتائج الدراسة تشابه ا .الدراسة من طلبة الصف التاسع
 مجموعة مناألمريكيين، وكشفت الدراسة عن وجود  للطلبةاألردنيين مع الخصائص السلوكية 
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خصائص سلوكية في القيادة مثل : رئيسة للخصائص السلوكية لألطفال األردنيين وهيالبعاد األ
، لمعرفةا وحب كبيرالطموح تتمثل بالخصائص سلوكية واتخاذ القرار، و تحمل المسؤولية

خصائص سلوكية في ، ووحب االستطالع المغامرةوخصائص سلوكية في اإلبداع مثل الخيال و
خصائص سلوكية في مرونة التفكير مثل االستجابات السريعة و القدرة على و ،المثابرة واإلنتاج
  .الحكم على األشياء

 تميزينطالب المدراسة هدفت إلى تقدير الخصائص السلوكية لل (Chan, 2000) كان وأجرى
لذكاء واإلبداع والقيادية لدى ل وفحص العالقة بين تقديرات المعلمين واآلباء ،في المرحلة األساسية

الخصائص أشارت نتائج الدراسة إلى أن . كطلبة متميزين الطالب الذين نجحوا في التصنيف
 ,المبادرة ية، االستقاللية،تقديرات اآلباء والمعلمين وهي المسؤول بيناألكثر تكراراً  كانت التالية
وقد تركزت هذه الخصائص في أبعاد الدافعية  اإلقبال على األنشطة واإلصرار،، المثابرة
   .والقيادية

في  تميزينهدفت إلى تحديد السمات الشخصية للطلبة المفقد  )2001( دراسة عالونةأما 
كبيرة جداً  كانت ت الشخصيةدرجة السماأن إلى  وقد أشارت نتائج الدراسة. المرحلة األساسية

ودرجة كبيرة جداً  والسمات التعليمية،واتخاذ القرار  والسمات القيادية على أبعاد السمات الخلقية
  .بين الذكور واإلناث إحصائياً فروق دالةعدم وجود  النتائجأظهرت و .في السمات اإلبداعية

ت إلـى تحسـين   دراسة هـدف ) Gregory & Clemen,2001(وأجرى جريجوري و كلمن 
تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف التاسـع والعاشـر   . قدرات الطلبة في مجال اتخاذ القرار

والحادي عشر والثاني عشر في عدد من المدارس في الواليات المتحدة األمريكية، وقـد عمـل   
راً وقد أظهرت نتائج الدراسة تـأثي . الباحثان على تطبيق برنامج تعليمي لتحقيق غرض الدراسة

إيجابياً لدروس مهارات اتخاذ القرار على أداء الطلبة، كما أظهرت نتائج الدراسة عـدم وجـود   
  .فروق دالة إحصائياً في مهارات اتخاذ القرار تعزى للجنس

تدريبي لتنمية  فاعلية برنامجدراسة هدفت إلى الكشف عن ) 2002(أجرت رزق اهللا  كما
وجود وقد خلصت الدراسة إلى  الصف األول الثانوي، مهارات اتخاذ القرار لدى عينة من طلبة

فروق دالة إحصائياً في مستوى اتخاذ القرار بين الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية 
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عدم وجود فروق دالة إحصائياً و ،لصالح المجموعة التجريبية ويعزى ذلك ألثر البرنامج التدريبي
   .تعزى للجنس في مهارات اتخاذ القرار

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر البرنامج التعليمي، والجنس، ) 2003(أجرى القرعان و
نتائج أظهرت . والتخصص في تحسين مستوى اتخاذ القرار لدى طلبة الصف األول الثانوي

بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يتعلق بمستوى اتخاذ  الدراسة وجود أثر دال إحصائياً
 فيأثر دال إحصائياً  ، وكذلك وجودامج التعليمي لصالح المجموعة التجريبيةالقرار يعزى للبرن

كما أظهرت . مستوى اتخاذ القرار بين طلبة الفرع العلمي واألدبي لصالح طلبة الفرع العلمي
   .الجنس في مستوى اتخاذ القرار بين الطلبة يعزى لمتغير النتائج عدم وجود أثر دال إحصائياً

دراسة بعنوان الموهبة في الطفولة، هدفت الدراسة إلى   (Cathie,2004)أجرت كاثيو
قامت الباحثة بجمع المعلومات عن األطفال عن طريق  حيث الكشف عن الموهبة في الطفولة،

اشارت . إجراء مقابالت مع الوالدين، والمالحظة السلوكية لألطفال أثناء النشاط واللعب والرسم
 حب االستطالع :يتميزون بالخصائص السلوكية التالية الموهوبين إلى أن األطفال نتائج الدراسة

 تعدد االهتماماتوالسرعة في االستيعاب و قوة الذاكرةواإلبداع و االستقالليةو الدافعية الداخليةو
  .متشعب والتعاونالتفكير وال

 على دراسة هدفت إلى تقصي فاعلية برنامج تدريبي مبني) 2005(أجرى الخلف و
جيات المعرفية للتعلم في تنمية مهارات صنع القرار لدى طلبة جامعة األمير سلطان في االستراتي
) α ≥ 0.05(أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  الرياض،

لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي، كما بينت نتائج الدراسة عدم 
 تعزى في مهارات صنع القرار ) α ≥0.05(فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  وجود

  . العمرو المرحلة الدراسيةو لتخصصل

بدراسة مشاركة طالب المدارس الثانوية في   )David & Maiyo, 2010(وقام ديفيد ومايو 
سة يرغبون في من عينة الدرا%) 95(أشارت نتائج الدراسة إلى أن . عملية اتخاذ القرارات

كما أشارت النتائج على عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في . المشاركة في اتخاذ قرارات
  .مهارات اتخاذ القرار
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  الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات وطالب الصف السابع والعاشر األساسي في مدارس 
واربد، المسجلين في العام الدراسي  ءز في مدينة السلط والزرقااهللا الثاني للتمي الملك عبد

  .  طالباً وطالبةً) 420(والبالغ عددهم  2009/2010

    عينة الدراسة

طالباً وطالبةً، تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية المتناسبة ) 151(تكونت عينة الدراسة من 
) 35(حيث تم اختيار . السلط والزرقاء واربدمن مدارس الملك عبد اهللا الثاني للتميز في مدينة 

طالباً وطالبةً من ) 60(طالباً وطالبةً من مدرسة الملك عبد اهللا الثاني للتميز في مدينة السلط،  و
الملك عبد طالباً وطالبةً من مدرسة ) 56(مدرسة الملك عبد اهللا الثاني للتميز في مدينة الزرقاء، و

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 1(والجدول رقم . اهللا الثاني للتميز في مدينة اربد
  .متغيرات الدراسة

  )الجنس و الصف ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة  )1(جدول 
  الصف

  الجنس
  الكلي  سابع  عاشر

  91  63  28  ذكور
  60  40  20  إناث
  151  103  48  الكلي

  أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان على مقياس مهارات اتخاذ القرار الذي أعده  
وألغراض الدراسة الحالية تم التحقق من ثبات المقياس من خالل تطبيقه ). 2006الطراونة، (

ه على عشرين طالباً وطالبةً من مجتمع الدراسة من خارج عينة الدراسة، بفاصل زمني مقدار
كما تم إيجاد معامل الثبات بطريقة ). 0.72(أربعة عشرة يوماً، حيث بلغ معامل االستقرار 

، وبعد تعديله باستخدام )0.74(التجزئة النصفية، حيث بلغ معامل الثبات النصفي قبل التعديل 
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ق كما تم إيجاد معامل االتسا). 0.85(معادلة سبيرمان براون بلغ معامل الثبات النصفي المعدل 
). 0.91(الداخلي لفقرات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ معامل االتساق الداخلي 

  .هذا وتعد هذه الدالالت مقبولة إلغراض الدراسة الحالية

كما تم التحقق من صدق المقياس من خالل عرضه على عشرة محكمين متخصصين في 
وذلك للتأكد من مدى مالئمة الفقرة للمهارة والوضوح مجال علم النفس التربوي والقياس والتقويم، 

والصياغة اللغوية، ومدى مالئمة المقياس لطلبة المدارس، سيما وأن المقياس معد لقياس مهارات 
وقد تم إجراء العديد من التعديالت على المقياس في ضوء . اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعات

فقرة ) 56(د تكون المقياس بصورته النهائية من مالحظات ومقترحات السادة المحكمين، وق
فهم المشكلة وتحديدها، تحديد األهداف، (موزعة على ثمان مهارات رئيسية في اتخاذ القرار وهي 

التفكير بمتطلبات اتخاذ القرار، طلب المساعدة الذهنية من اآلخرين، توليد البدائل، ترتيب البدائل 
وقد توزعت فقرات المقياس على المهارات ). ألفضل، التنفيذوالمفاضلة بينها، اختيار البديل ا

الثمانية بحيث شملت كل مهارة سبع فقرات، وأمام كل فقرة من فقرات المقياس تدريج خماسي 
خمس : قد حددت األوزان على النحو التاليو). كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(

، )متوسطة(، ثالث درجات لإلجابة )كبيرة( درجات لإلجابة  ، أربع)كبيرة جداً( درجات لإلجابة 
  ).قليلة جداً(، ودرجة واحدة لإلجابة )قليلة(درجتان لإلجابة 

درجة، أما مقدار الدرجات الفرعية فقد ) 280 - 56(من  الكلية ةجوقد تراوح مقدار الدر 
  .ةدرج) 35 - 7(تراوح بين 

ى المقياس، فقد تم تقسيم الدرجة الكلية على توضيح معنى الدرجة المتحققة علو لتفسيرو
لكلية التخاذ القرار التي للمهارة ا لمقياسب لستجيملا المقياس والتي تعبر عن درجة امتالك الفرد

يمكن و) Cut Scores(يقيسها المقياس إلى أربعة مستويات، حيث تم اعتماد درجات قطع 
  :يح تلك المستويات األربعة كما يليوضت

 .تعبر عن مستوى مهارة متدنية) 112(كلية أقل من لا لدرجةا .1

 .ر عن مستوى مهارة متوسطةتعب) 167( ىإل) 112(كلية من لا لدرجةا  .2

 .تعبر عن مستوى مهارة فوق المتوسط) 223(إلى ) 168(لية من كال لدرجةا  .3
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  .فأكثر تعبر عن مستوى مهارة عالية) 224(كلية من لا لدرجةا  .4

قرار الرئيسية وتسمية اتخاذ الارات مهدى حإلاس يمقد المستجيب للرجة امتالك الفرد لمعرفةو
ات المتحققة على الفقرات المكونة لتلك المهارات أيضاً إلى أربعة رجالد متتلك المهارة فقد قس

  :مستويات هي ذاتها مستويات درجة امتالك الفرد المستجيب للمهارة الكلية كما يلي

 .عن مستوى مهارة متدنيةتعبر ) 14(من أقلالدرجة الفرعية  .1

 .تعبر عن مستوى مهارة متوسطة) 20 - 14(الدرجة الفرعية من  .2

 .وق المتوسطفارة همى تعبر عن مستو) 26 - 21(الدرجة الفرعية من  .3

  .تعبر عن مستوى مهارة عالية) 27(الدرجة الفرعية أكثر من  .4

    المعالجة اإلحصائيةتصميم الدراسة و

وأجري تحليل التباين الثنائي، , سبت المتوسطات الحسابيةلإلجابة عن أسئلة الدراسة، ح
باعتبار الجنس متغيراً مستقالً ) 2×2(على التصميم العاملي ) F(باستخدام االختبار اإلحصائي 

  ).سابع، عاشر(والصف متغيراً مستقالً وله مستويان ) ذكور، إناث(وله مستويان 

  التعريفات اإلجرائية

الثاني للتميز للعام الدراسي  طلبة المقبولون في مدراس الملك عبد اهللاهم ال: الطلبة المتميزين
2009/2010 .  

  .هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس مهارات اتخاذ القرار: اتخاذ القرار تمهارا

  محددات الدراسة

لثاني اقتصرت الدراسة على طلبة الصف السابع و العاشر من طلبة مدارس الملك عبداهللا ا   -
  . للتميز

  .تحددت نتائج الدراسة بمدى توافر دالالت صدق وثبات األداة المستخدمة في الدراسة   -

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  ؟ما مدى امتالك الطلبة المتميزين لمهارات اتخاذ القرار" النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً
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حسابية و االنحرافات المعيارية لكل مهارة لإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات ال
يبين المتوسطات الحسابية ) 2(من مهارات اتخاذ القرار في مقياس اتخاذ القرار، والجدول رقم 

  .واالنحرافات المعيارية لمهارات اتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة مرتبة ترتيباً تنازلياً

  المتوسطات الحسابية )2( جدول

  المعيارية لمهارات اتخاذ القرار مرتبة ترتيباً تنازلياً واالنحرافات 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المهارة  الرقم

  3.720  27.37  اختيار البديل األفضل  1
  3.166  26.74  التفكير بمتطلبات اتخاذ القرار  2
  2.762  26.60  فهم المشكلة و تحديدها  3
  3.407  26.42  التنفيذ  4
  3.075  26.21  دائلتوليد الب  5
  3.409  26.19  طلب المساعدة الذهنية من األخرين  6
  3.259  26.05  ترتيب البدائل والمفاضلة بينها  7
  3.161  25.69  تحديد الهدف أو األهداف  8

أن أفضل مهارة من مهارات اتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسـة  ) 2(يالحظ من الجدول 
فقد حصلت على أعلى متوسط حسابي و الذي بلغت قيمتـه  " فضلاختيار البديل األ"كانت مهارة 

بالمرتبة األخيرة و بمتوسط حسابي بلغـت  " تحديد الهدف أو األهداف"و جاءت مهارة ) 27.37(
، وبحسب تقسيمات درجة امتالك الفرد المستجيب على المقياس للمهارات نجد أن )25.69(قيمته 

تخاذ القرار التي شملتها الدراسة و بمستوى فوق المتوسط أفراد عينة الدراسة يمتلكون مهارات ا
باستثناء مهارة اختيار البديل األفضل فقد كانت درجة امتالك أفراد عينة الدراسة لهـذه المهـارة   

ويمكن تفسير هذه النتيجة استناداً إلى طبيعة مهارة اختيار البديل األفضل التي تعد . بمستوى عاٍل
خاذ القرار وأعالها مرتبة، فهي تتطلب درجة عالية من الحسم وعـدم  من أهم  خطوات عملية ات

االستعداد لتحمـل مسـؤولية   : التردد والقدرة على التنفيذ، كما أنها تتضمن مهارتين فرعيتين هما
وبمـا أن الطلبـة   . النتائج وعمل خطة بديلة، وهذا يمكن التعبير عنه كأحد أشكال التفكير الناقـد 

رجة عالية من التفكير الذكي والناقد، ويتصفون بالقدرة العالية علـى تحمـل   المتميزين يمتلكون د
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لعديـد مـن الدراسـات كدراسـة     المسؤولية والقدرة على الحكم على األشياء، وهذا ما تؤكده ا
ودراسـة كـاثي   ) 2001(ودراسـة عالونـه   ) Chan,2000(ودراسة  كـان  ) 2000(السرور

)Cathie, 2004 (لطلبة المتميزين بدرجة عالية من تحمـل المسـؤولية   التي أشارت إلى تمتع ا
لذلك فقد حقق الطلبة .  والقدرة على اتخاذ القرار والتفكير المرن والقدرة على الحكم على األشياء

المتميزون درجة مرتفعة على هذه المهارة من مهارات اتخاذ القرار باإلضافة إلى تحقيق درجـة  
  . فوق الوسط على بقية المهارات

هل هناك فروق في مهارات اتخاذ القرار لـدى الطلبـة   "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ياًثان
و لإلجابـة علـى هـذا    " و التفاعل بينهما؟) الجنس، الصف(المتميزين تعزى لمتغيرات الدراسة 

السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على 
كما فـي  ) سابع، عاشر(و متغير الصف ) ذكور، إناث(ذ القرار بحسب متغير الجنس مقياس اتخا

  ).3(الجدول 

  االنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية و )3(جدول 

  لدرجات أفراد عينة الدراسة على المقياس تبعاً لمتغيرات الدراسة 

  دالعد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الصف  الجنس
  
  ذكور

  28  8.579  213.04  عاشر
  63  7.627  207.11  سابع
  91  8.349  208.93  الكلي

  
  إناث

  20  9.740  203.85  عاشر
  40  13.140  200.48  سابع
  60  12.135  201.60  الكلي

  
  الكلي

  48  10.078  209.21  عاشر
  103  10.580  204.53  سابع
  151  10.617  206.02  الكلي

وجود فروق ظاهرية بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس ) 3(يتبين من الجدول 
  .مهارات اتخاذ القرار تبعاً لمتغير الجنس ولمتغير الصف
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ولفحص داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس مهارات اتخاذ 
. تحليل التباين الثنائي والتفاعل بينهما تم إجراء) الجنس، الصف(القرار تبعاً لمتغيرات الدراسة 

يبين نتائج تحليل التباين الثنائي لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس مهارات ) 4(الجدول رقم 
  .والتفاعل بينها) الجنس، الصف( اتخاذ القرار تبعاً لمتغيرات الدراسة 

  التفاعل بينهالثنائي تبعاً لمتغيرات الدراسة ونتائج تحليل التباين ا )4(جدول 

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

  0.000  20.573  1977.530  1  1977.530  الجنس

  0.009  7.108  683.186  1  683.186  الصف

× الجنس 
  الصف

51.352  1  51.352  534.  0.000  

      96.120  147  14129.712  الخطأ

وقاً في مهارات اتخاذ القرار لدى الطلبة المتميزين تعزى أن هناك فر) 4(يتبين من الجدول 
. 0.05وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) 20.573( "ف"الجنس، حيث بلغت قيمة  لمتغير

وقد جاءت هذه الفروق لصالح الطلبة الذكور حيث بلغ متوسط درجاتهم على مقياس مهارات 
وتتفق ). 201.60(جات اإلناث على المقياس ، في حين بلغ متوسط در)208.93(اتخاذ القرار 

) 1984(، بينما اختلفت مع نتائج دراسة محمد )1997(هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حبيب 
ودراسة ) 2002(ودراسة رزق اهللا  )Gregory & Clemen,2001" (جريجوري وكلمن"ودراسة

أشارت إلى عدم وجود التي ) David & Maiyo, 2010(ودراسة ديفيد ومايو ) 2003(القرعان 
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن . فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في مهارة اتخاذ القرار

معظم الدراسات التي أشارت إلى عدم وجود فروق في مهارات اتخاذ القرار بين الذكور واإلناث 
مر الذي يجعل كالً من كانت تتضمن اختبار برنامج للتدريب على مهارات اتخاذ القرار، األ

الذكور واإلناث له نفس الفرصة في التدريب على مهارات اتخاذ القرار، لذلك جاءت النتيجة عدم 
بينما في الدراسة الحالية فلم يتم تعريض كل من الذكور واإلناث . وجود فروق دالة إحصائيا
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وفي هذه . يهم دون أي تدخللبرنامج تدريبي على مهارات اتخاذ القرار، وإنما تم قياس المهارة لد
الحالة يتم قياس مهارة اتخاذ القرار المتبلورة من خبرات الفرد والتي يكون فيها ألسلوب التنشئة 

وعليه، يمكن تفسير تفوق الذكور على اإلناث من أفراد عينة . األسرية واالجتماعية دوراً هاماً
تمعنا األردني المتحيز لصالح الذكور؛ الدراسة في مهارات اتخاذ القرار استناداً إلى طبيعة مج

فالذكر يعطى الفرصة الكافية منذ صغر سنه للتدرب على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، ال بل 
يشجع ويعزز على ذلك، وفي كثير من األحيان تحرم األنثى من ذلك تماشياً مع بعض العادات 

من  ىاألمر الذي يحرم األنث. من المواقف والتقاليد التي تحد من تفاعل ومشاركة األنثى في العديد
  .التعرض للخبرات الكافية التي تطور وتنمي لديها مهارات اتخاذ القرار

هناك فروقاً في مهارات اتخاذ القرار لدى الطلبة المتميزين  أن) 4(كما يتبين من الجدول 
توى داللة وهي دالة إحصائياً عند مس) 7.108( "ف"الصف، حيث بلغت قيمة  تعزى لمتغير

حيث بلغ متوسط درجاتهم على مقياس . وقد جاءت الفروق لصالح طلبة الصف العاشر. 0.05
، في حين بلغ متوسط درجات طلبة الصف السابع على المقياس )209.21(مهارات اتخاذ القرار 

وقد يعزى ذلك إلى طبيعة البرامج المقدمة في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز ). 204.53(
التي تعمل على تطوير مهارات اتخاذ القرار، حيث يتوقع تأقلم واستجابة أكبر لتلك البرامج مع 
طول فترة التعرض لها، سيما وأن طلبة الصف السابع لم يمضِ على وجودهم في مدارس الملك 
عبداهللا الثاني للتميز سوى فصل دراسي واحد، حيث طبقت هذه الدراسة في منتصف الفصل 

مر الذي جعل نتيجتهم على مقياس مهارات اتخاذ القرار معتمدة فقط على ما يتميزون الثاني، األ
به من خصائص سلوكية وعقلية وانفعالية كطلبة متميزين، باإلضافة إلى خبراتهم السابقة، أما 
طلبة الصف العاشر، فقد جاءت نتيجتهم على مقياس مهارات حل المشكالت حصيلة مجموع 

العقلية واالنفعالية كطلبة متميزين، وباالضافة إلى ما تعرضوا اليه من خصائصهم السلوكية و
برامج منظمة في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز ساعدتهم في تطوير وتنمية وبلورة هذه 
  .الخصائص المميزة ، االمر الذي جعلهم يحققون درجة متقدمة على مقياس مهارات اتخاذ القرار

هناك فروقاً في مهارات اتخاذ القرار لدى الطلبة المتميزين أن ) 4(كما يظهر من الجدول   
وهي دالة إحصـائياً  ) 51.352( "ف"، حيث بلغت قيمة )الجنس× الصف (تعزى للتفاعل الثنائي 

  ). 1(كما هو موضح في الشكل رقم . 0.05عند مستوى داللة 
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  إناث

  ذكور

194 
196 
198 
200 
202 
204 
206 
208 
210 
212 
214 

عاشر سا
الصف  بع

إنا
  ذكور  ث

  

  

  

  

    

  

    

  

  )الصف×  الجنس (التفاعل الثنائي  )1(الشكل رقم 

الحظ أن درجات افراد عينة الدراسة على مقياس مهارات اتخاذ القرار تختلف باختالف ن  
وهو يفوق بقليـل متوسـط   )  203.85(الصف، فمتوسط درجات االناث في الصف العاشر بلغ 

ـ )200.48(درجاتهن في الصف السابع  غ ، أما متوسط درجات الذكور في الصف العاشر فقد بل
ويمكـن  ). 207.11(ملحوظة متوسط درجاتهم في الصف السابع  وهو يفوق بدرجة)  213.04(

التي س الملك عبداهللا الثاني للتميز وتفسير هذه النتيجة إستناداً إلى طبيعة البرامج المقدمة في مدار
كما يبدو تساعد في تنمية الجوانب الشخصية لدى الطالب ومن ضمنها مهارات اتخـاذ القـرار،   

  .توى أداء الطلبة من كال الجنسين في مهارات اتخاذ القرارفانعكس ذلك إيجاباً على مس

  التوصيات

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية يوصي الباحثان بضرورة إعداد بـرامج  
متخصصة لمساعدة الطلبة المتميزين على تحقيق مزيد من التقدم في مجال مهارات اتخاذ القرار، 

نذ الصف السابع الذي يشكل مرحلة انتقالية بالنسبة للطالب المتميز، على أن يتم ذلك بشكل مبكر م
ويوصـي الباحثـان   . حيث الطالب من المدرسة العادية إلى مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميـز 

بالتركيز بشكل خاص على الطالبات لمساعدتهن على تنمية مهارات اتخاذ القرار،  كما يوصـي  
دراسات لتتناول أثر متغيرات أخرى في مهارات اتخاذ القرار لـدى  الباحثان بإجراء مزيد من ال

  .  الطلبة المتميزين
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  المراجع

لنشـر  ل دار الفكر :عمان .أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ).2002( .فتحي جروان،
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