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 ٍص امل

لتنمية ميارة اتخاذ القرار   (.P.M.I)استراتيجية  ىدف البحث  إلى تّعرف فاّعمية برنامج قائم عمى
طالب وطالبة من  6>وتكونت عينة البحث من لدى الطمبة الُمّعممين من ُشّعبة أولي تربية خاصة، 

أحدىما ضابطة واألخرى تجريبية ،كل  ُشّعبة التربية الخاصة موزعين إلى مجموعتينالفرقة األولي 
(، واستخدم البحث مقياس ميارة  =7 ,;يبمغ متوسط أعمارىم )و طالب(، 96مجموعة تتكون من )

اتخاذ القرار الختيار الّعينة، والتّكميفات المنزلية في التقويم التّكويني لجمسات البرنامج ، وبرنامج قائم 
تيب  الطالب)أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكار أو ال ،وكُ    (.P.M.I)استراتيجية  عمى ُممارسة

 أمارسيا .ولماذا؟( من إعداد الباحثة.

استراتيجية ُمّعالجة األفكارأو توسّعة وأكدت نتائج البحث عمى أنو توجد فاّعمية لمبرنامج القائم عمى 
فرقة األولي تربية خاصة في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة كمية التربية من ال (.P.M.I)االدراك

والتي اتضحت من وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  و المجموعة  
 الضابطة في القياس البّعدي عمى  مقياس ميارة اتخاذ القرار في اتجاه المجموعة التجريبية.

 ميارة اتخاذ القرار:  - راكاستراتيجية ُمّعالجة األفكارأو توسّعة االداٌىٍماث املفتاحيت :

 
 

         This research aimed at investigating the effectiveness of a program 

based on a strategy of  (P.M.I.) to develope making decision skill of    

students  who were enrolled in first departement special education of 

faculty education. Participants included 60 students their average age(17,5), 

They were divided into two basic groups (one control and the other 

experimental), thirty students each .Measures of this research included 1 

measures prepared by the researcher:a scale of making decision skill, 

homework for diagnostic and formative evaluation and a program  based 

practice of a strategy of (P.M.I.) to  develop making decision skill of the 

experimental group by using  module (practice a strategy of (P.M.I.)   or 

not, and why?).The results of research assured   that the effectivness of the 

training program based on   strategy (P.M.I.) for  the experimental group 

by using making decision  skill scale. 
(P.M.I.) skill making decision 

 



 أ.م.د/ فاطمة محمود الزيات           .  لتنمية مهارة اتخاذ القرار لدي الطلبة الُمّعلمينP.M.Iستراتيجية فاعلية برنامج تدريبي قائم  علي ا 

 خامعت بىرسعيد –جمٍت وٍيت اٌرتبيت                         355(                                       0202– أبريً) –(  43اٌعدد )

مدمت :
ُ
 م

الجامّعات إلى إكساب الطمبة بكميات التربية الميارات الحياتية ليكونوا قادرين عمى مواجية  تسعى     
قترحات لمحد منيا، مما يساعدىم عمي اتخاذ القرار الُمناسب وىذا لن ختمفة، ووضع مُ التحديات المُ 

في الُمجتمعات كافة االستثمار في العقول ىو االستثمار المنطقي  دييم ؛ ألنيتأتى إال بتنمية التفكير ل
وعمى المؤسسات التربوية والجامعية أن تيتم بتطوير التفكير لدي أفرادىم لتصب في ميارة اتخاذ القرار 
لدييم بيدف إعداد جيل قادر عمى التّعمم مدى الحياة وتعميم غيره )حمدي الفرماوي ،ووليد 

          (. :9، :866حسن،
ة اتخاذ القرار فيجب عمينا أن نتدرب عمييا ونتّعمميا كميارة حياتية فإذا ما أردنا أن ننمي ميار         

يومية مع ميارة حل الُمشكبلت فكبلىما ُمكمل لآلخر ولكن بالترتيب فميارة حل الُمشكبلت تسبق ميارة 
اتخاذ القرار، ويحتاج إلييا كل فرد في الُمجتمع الذي يزداد تّعقيًدا يوًما بعد يوم؛ ليسيل عميو فيم 

شكبلتو وتقّييميا واقتراح بدائل ليا  التخاذ القرار بيا. وميارة اتخاذ القرار كغيرىا من الميارات التي مُ 
يمكن أن يتم التخطيط لتعميميا  من خبلل مواقف تربوية ميدانية، و يمكن أن تتحسن بالتدريب  

 ؛Alduaij,2012, 314والُممارسة)
 (. >>9، ;867صالح جاحجة، و أحمد الزق ،

ولكن استمرار الُمعممين في جميع المراحل في استخدام الطريقة التقميدية لحشو عقول           
الطبلب بالمعمومات وتخزينيا واسترجاعيا في االمتحانات التحصيمية ؛ الستسياليم ليذه الطريقة ؛ 

يا الُمصاحبة وعدم ايمانيم بُممارسة ما يتم التدريب عميو من أحدث طرق التدريس واألنشطة والتكنولوج
ليا أدي إلى انخفاض الميارات العقمية لمُمتعممين حتي مرحمة التعميم الجامعي لمستويات بموم 

Bloom األولي )التذكر، والفيم، والتطبيق ( وبالتالي نقص في ميارتي حل الُمشكبلت واتخاذ القرار
 ?867زينب المفمح)ة توصيات دراس(. كما أكدت  966، ?867)ميا بحيري ، و ابتسام عبد الفتاح،

( عمى  أن الُمشّكبلت السموكية داخل الفصل تحتاج إلى ُمّعمم ُمتزن وحكيم ،ويتمتع بميارة اتخاذ >=9،
  القرار وىو ما يفتقر إليو المعمم في مدارسنا الحالية.  

  Brigandi &Gilson كما أكدت  نتائج الورقة البحثية كل من جيمسون وبريجاندي        
( عمى أىمية   دور الُمّعمم في اكتساب أداة التخاذ القرار إلدارة تّكميفات الطبلب ?;7، 8686)

ز بين أدوارىم كقائد لمفريق أو ككاتب لمتقارير وىو مايفتقده الُمّعممين في واالستجابة لُمتطمباتيا والتميي
 إعدادىم .

استراتيجية ومن ىنا بدأ ظيور الدافع لمقيام بالبحث الحالي الستخدام برنامج تدريبي قائم عمى     
P.M.I. لتنمية ميارة  -أوُمّعالجة األفكارأو توسّعة االدراك الدرس األول من برنامج كورت الدوارديبونو

 اتخاذ القرار لمطبلب الُمُعممين .
 

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-1152-872X
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شىٍت اٌبحث :2/2) 
ُ
 (م
الحظت الباحثة  من خبلل تّعامميا بالطمبة الُمّعممين بالفرقة األولي ُشّعبة )تربية خاصة(          

سرعة وألنو  أمر يحتاج إلى ال ؛التردد والحيرة في اختيار الُشّعبة و المواد االختيارية وفقا لبلئحة 
في ُممارسة ميارة اتخاذ القرار وفًقا لزمبلئيم أو وفًقا الستشارة غير المؤىمين  وجدت الطبلب اعتمدوا

من الُمحيطين بيم أومن العاممين بالكمية ، ثم بعد أسبوعين يطمب تغيير المادة التي اختارىا إلي إلي 
الزمنية التخاذ االجراءات وأحياًنا  أخرى ، وىكذا مما يؤدي إلى آثار سمبية عمى تحصيل الطالب لمفترة

يتم الرفض لمتأخير، مما آثار لدي ضرورة دراسة ىذه الُمشكمة لعبلجيا والوقاية منيا ُمستقببًل؛  فيم 
يمثمون  ُمعممي أجيال الُمستقبل ،وكذلك يمثمون تمـك الفئـة مـن الـشباب الـذي نـسعى جميًعـا إلــى  

  تّعميم جميع أفراد المجتمع في كافة التخصصات. االستثمار بيا فيم المسئولين عن
فميارة اتخاذ القرار و ُممارستيا عممية فكرية ، ونفسية ، وسموكية ُمّعقدة تتضمن مواجية الفرد        

لخيارات ُمتّعددة ويسعى فييا لجمع أكبر قدر ُممكن من المّعمومات الُمتّعمقة بيذه الخيارات ليستطيع 
ناسب وفًقا لمنتائج الُمتوقع حدوثيا منو ،والوصول إلى القرار الُمناسب والعمل عمى اختيار البديل المُ 

 (.<7، ،>867تنفيذه  )ىناء الرقاد، وعز الدين الخوالدة، 

( إلى أىمية ُمشاركة الُمّعممين في اتخاذ القرارإلدارة <?،=867وتشير دراسة نعيمة العسيري )       
ارة مينية مع مديري مدارسيم لزيادة الرضا الوظيفي والدافّعية لمعمل المدرسة بعد تدريبيم عمييا كمي

 لدييم.
 ,Eggert كما تشير دراسة كل من إيجرت ، وأوستميير، وىاسميورن، وبوجييولز

Ostermeyer ,Hasselhorn & Bogeholz(8679 ،< ودراسة كل من ماجد عيسي ، ووليد ، )
متمك ميارة اتخاذ القرار ولكن ال يستطيع توظيفيا في (  أن الطالب الجامعي ي 966، <867خميفة )

إطارىا الُمناسب ألنيا تحتاج إلي التدريب والُممارسة الُمكثفة ؛لذا وجب تدريبو منذ سنوات ُمبكرة عمي 
   ميارةواتخاذ القرار وُممارستيا  منذ وقت ُمبكر في العممية التعميمية .

الجامعي ومنيم  الشباب من نسبة ىناك إلي أن(أشارت ;:7، ?867خيرية أحمد )أما دراسة           
من ُممارسة ميارة اتخاذ القرار ، والقدرة عمى االختيار  كيفية عن لدييم معرفة كافية ليس الطمبة الُمّعممين

األنسب ليم ولحياتيم فيحتاجون إلى التدريب عمييا  إلى والوصول ودراستيا الُمقترحة البدائلبين 
       وُممارستيا.
أن  Myers & Paulick (8686 ،89) مايرز ، وبوليك     وكذلك أوضحت دراسة كل من         

الطبلب الجامعيين في حاجة إلي اكتساب ميارة اتخاذ القرارمن ُمّعممييم من أعضاء ىيئة التدريس 
ت بتّعميمات بالجامعة لآلثار السمبية لتداخل وتناقض قراراتيم، وذلك بتدريبيم عن طريق ميام وتكميفا

ُمحددة ترشدىم و تساعدىم عمى اكتساب ىذه الميارة الُمرتبطة بالقدرة عمى اإلحساس والتحديد لمواقف 
                             أو لقضايا الحياة الُمستقبمية واألكاديمية والمينية.
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 ?Didin   & ) Kasapoglu 867  كما أكدت دراسة كل من كاساباوجمو، وديني               
( أن ميارة اتخاذ القرار من الميارات الحياتية التي تحقق  السّعادة لمطمبة الُمّعممين في عمميم ==،

 بُمشكبلتتتّعمق يام التّكميف أثناء دراستيم بموحياتيم ويحتاجون لتّعمميا والتدريب عمييا من خبلل 
 .     ُمختمفة

            ،وسوتيبلر،وبروانيرويري كل من بيسواس ،ورجيندران،ومحمد،وجولدبرج
(, Mohammed, Goldberg, Sottilare and Brawner Rajendran , Biswas  

  (8686   ،7=7  

تّعمم لتنمية ميارة إّعداد بيئة فصمية نشطة تفاّعمية بين الُمّعمم والمُ يقع عمى عاتق الُمّعممين أنو    
 الشباب مرحمة عن  المواقف أو القضايا  التي تواجييم التخاذ القرارات بشأنيا؛ وُتّعد توليد األفكار

 حول وتوقّعاتو وُمّعتقداتو وُمجتمعو بيئتو مع الفرد تبلؤم أن حيث الشخصية، تّكوين في ُميمة مرحمة

 الحاضر وُتغير ستم خطيرة عممية رارالق اتخاذ ألن وذلك وقرارتو، تفكيره عمى كبير بشكل تؤثر موُمستقب

 المنزل في حياتو لحظات من لحظة كل االنسان يعيشيا يةمعم فيي الُمستقبل، إلى بآثارىا وتمتد الواقع،

 من  واسعة قاعدة إلى تستند ُمتأنية سةدراتسبقيا  أن يجب ذلكل؛و   االجتماعية الحياة ُمحيط والعمل وفي

القرار المراد اتخاذه، وىو ما يمكن أن تقدمو  بموضوع يتّعمق فيما الُمتخصصة والدقيقة المعمومات
وتعني استراتيجية ُمّعالجة األفكار أوتوسّعة اإلدراك وفًقا لمدرس األول من برنامج   .P. M.Iاستراتيجية
(من إعداد العالم إدوراد ديبونو فيو أسموب يثير انتباه الطالب وُيمّكنو من تّعرف  C.O.R.tكورت) 

األفكار اإليجابية واألفكار السمبية الُمتعمقة بالرأي المطروح أمامو كقرار في  ثبلثة أنواع من األفكار:
قضية أو في موقف يواجيو ،وأخيرًا األفكار الُمثيرة لبلىتمام أوالبلفتة لبلنتباه التي تحتاج إلي الفحص ، 

 فيستطيع االختيار من بينيا.                                        

 , Abedi  Sadeghi Pordelan ,يشير كل من بورديبلن، وسادجي،وأبيدي،وكاديكما          

and Kaedi (8686 ،?>>(   يحتاج لتنمية ميارة اتخاذ القرار والتدريب  إلى أن الطالب الجامّعي
عمييا من خبلل عمميات  التّعمم والتّعميم في الجامعة الرتقاء بيا وتطويرىا لديو لتتبلءم مع أنواع 
الُمشكبلت التي تطورت وتّعقدت وأصبحت غير مألوفة وتحتاج إلي استراتيجية ُمّعالجة األفكارأوتوسّعة 

  االدراك التخاذ القرار بيا.
من الُمتطمبات الضرورية لمُمساعدة عمي  ُمّعالجة األفكارأو توسّعة االدراك .P.M.Iفاستراتيجية         

التدني نتيجة ألساليب التّعمم و التّعميم  تنمية ميارة اتخاذ القرارلدى الطمبة الُمّعممين التي  أصابتيا 
اض القدرة عمى الُمناقشة والتفاّعل مع الُمّعمم القائمة عمى التمقين في المراحل التعميمية السابقة؛ وانخف

؛وكذلك لتخمي الطالب عن حل ُمشكبلتو وقدرتو عمى تحمل مسئولية قرارتو إلي ولي أمره  الذي يتولى 
حل ُمشكبلتو األكاديمية حتي االلتحاق بالجامعة مما يخمق طالب ُمّعمم يحتاج إلي من يتخذ لو قراراتو 

و وقدرتو عند مواجيتو ألي ُموقف بدًءا من اختيار الُشعبة ومواد دراستو  مما يؤثر بالسمب عمى أدائ
االختيارية التخاذ القرار لحميا، ومن ىنا ظيرت ُمشكمة البحث الحالي التي تتبمور في السؤال التالي : 

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-0411-1782
https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-2752-3878
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-5199-790X
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 أن-ُمّعالجة األفكارأو توسّعة االدراك  -( (.P.M.Iىل يمكن لبرنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية 
 ينمي ميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة الُمّعممين ؟ 

 : ( مصطٍحاث اٌبحث0)
منو طبًقا  /ا( الفاّعمية لمبرنامج : وتعني قدرة البرنامج عمى تحقيق النتيجة المقصودة8/7)     

قياسيا  لمّعايير ُمحددة ُمسبًقا وتزداد الكفاءة أو الفاّعمية كمما أمكن تحقيق النتيجة تحقيًقا كامبًل ويتم
 (.:9، 9<?7إحصائًيا باستخدام الُمعادالت اإلحصائية)أحمد صالح، 

( أوتوسّعةاالدراك .P.M.Iوتتبنى الباحثة ىذا التّعريف  الستراتيجية ُمّعالجة األفكار) /ب(8/7)
perceptual breadth)( الستراتيجية  98، ?867تعريف طو أحمد) :)يستخدموا كُمترادفات

(P.M.I.ُمّعالجة ا ) إجراء يقوم بو الفرد عندما يريد اتخاذ القرار بشأن ألفكار أو توسّعة االدراك بأنيا
موقف ما ويتمثل في أن يفحص القرار أو الرأي الُمقترح لُيدرك األفكار الُمتّعمقة بو بأنواعيا اإليجابية 

 مل عمى توسّعةوالسمبية ، واُلُمثيرة لبلىتمام أو لمُمبلحظة ثم يتخذ القرار الُمناسب لو فيي تع
االدراك،وعن طريق توجيو االنتباه إلي االتجاه المرغوب فيو أي  أنو يعمل عمي تأسيس طريقة أو أداة 

 من خارج الموقف بداًل من جعميا تنبع من داخل الموقف نفسو.قيا خارجية لديو ُتمّكنو من  تطبي
حكم  إصدار عممية ذ القراربأنيا( لميارة اتخا89، =??7تّعريف مجدي حبيب)/ج( وتتبنى الباحثة 8/7)

 إلى تقود التي لمبدائل الُممكنة الدقيق الفحص بعد تتم معين ،والتي موقف في السموكيات أنسب باختيار

إجابات  الُمستقبل ويتطمب إلى بآثارىا األىداف، وىو عممية تمس الحاضر وُتغير الواقع وتمتد تحقيق
يجاد تحديد المشكمة، :ىما لقرارا اتخاذ ميارات من ميارتين ويغطي مفتوحة،  الحل )تطوير الحل وا 

 التحسينات(. واقتراح وتقييمو
( .P.M.I( إطارنظري :وينقسم إلى ثبلثة محاور :المحور األول استراتيجية ُمّعالجة األفكار )9)

ّعالجة األفكار ،وثانييما:  ميارة اتخاذ القرار،  وثالثيما: العبلقة بين  ميارة اتخاذ القرار ،واستراتيجية مُ 
(P.M.I. ): 

 (4/2 
ّ
اجلت األفىار)/أ(تع

ّ
ع
ُ
 :.P.M.I) ريف اسرتاتيديت م

( إن االنفجار المعرفي وما تفرضو تكنولوجيا المعمومات 78، ;866تؤكد بتول الدايني )            
م المعرفي واالتصاالت جعل تعميم التفكير أمرًا ضرورًيا ،إذ أن مواجية ىذه التحديات ال يعتمد عمى الك

بقدر ما يعتمد عمى كيفية استخدام ىذه المعرفة وتطبيقيا ،وىذا ال يتم إال من خبلل استخدام أساليب 
وطرائق تسيم في اكساب الُمتّعممين ميارات فكرية غير تقميدية بطريقة عممية وُمباشرة ،ومن ىذه 

مادة التعميم ارد ديبونو حيث أخضع العالم إدو  الطرائق برنامج كورت العالمي لتعميم التفكير ،
الذي يساعد عمى االرتقاء  (  لمتجريب كمادة ُمستقمة دون دمجيا مع المحتوىC.O.R.T)لمتفكير

بقدراتنا العقمية وبالتالي الحصول عمى نواتج فّعالة، ويقتضي تحقيق ىذا اليدف تصميم مواقف تعميمية 
  يواجو فييا الطمبة بمواقف تساعدىم عمى التفكير .
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 : .C.O.R.T وىرث ماهيت
سسة البحث مؤ  من األولي الحروف  كورت باختصار ويقصد                         

وىذا ىو االتجاه الذي   Cognitive Organisation Research Trust( C.O.R.Tالمعرفي)
أو في  يتخذه العالم إدورد ديبونو لتنمية التفكير مع تطبيقو بصورة ُمستقمة عن محتوى المواد الدراسية

إطار المواد الدراسية عن طريق دمج الميارات التي يتضمنيا البرنامج مع مواقف وُمشكبلت دراسية من 
 المنيج

Alshurman, 2017,77). ؛   ( De Bono, 2009,5 

كساب األفراد أدوات   C.O.R.Tوتّعميم التفكير في برنامج كورت       يقصد منو تّعميم االدراك وا 
ُمّعالجة المّعمومات لبلفادة منيا ،وادراك الُمتّعمم لؤلفكار والمّعمومات  الذي يحدث التفكير،ويقصد بو 

عندما يوجو انتباىو إلييا ، وىويزيد وينقص حسب درجة االنتباه ليا  ،وبيذا تصبح مسألة تعميم 
نواحي  التفكير ُمرتبطة بمسألة توجيو االنتباه، ويصبح تّعمم الُمتّعممين كيف يوجيون انتباىيم إلى

ىي األساس الذي .P.M.I) ُمّعينة أمرًا ُميًما الدراك كثير من الحقائق ،  واستراتيجية ُمّعالجة األفكار)
   (.799،=867،و عيسى الحوامدة ، جودت سعادة يقوم عميو البرنامج وبدونيا التتحقق أىدافو  )

 :.P.M.I) /ب(استراتيجية ُمّعالجة األفكار)9/7)
الدرس األول والقاعدة األساسية التي ّبني ( .P.M.Iاستراتيجية ُمّعالجة األفكار )ل وتمث              

، وىي تعني تصميم أداة واضحة  لمتفكير يقوم الُمتّعممين باستخداميا C.o.R.t)عمييا برنامج كورت)
ذىنيم  في مواقف ُمختمفةأكاديمية أو مينية أو حياتية؛ ألن اليدف منيا ىو ترسيخ استخدام األداة في

 .  وأن تصبح ُجزًءا من ُممارساتيم اليومية في المواقف الُمختمفة التي يمرون بيا داخل وخارج المدرسة
استراتيجية ُمّعالجة األفكار ( إلى  97، =866صالح أبو جاد،وبكر نوفل )ويشير كل من           

(P.M.I.بتوسّعة االدراك ألنيا ) أو  مرأي المطروح أمامو لمموقف يوسع ادراك الُمتّعمم بجعمو ينظر ل
 ,Plus لمُمشكمة أو لمقضية التي تواجيو نظرة ُمتكاممة ُمتفّحصة باستخبلص أنواع األفكار الثبلثة

Minus, Interesting ليتخذ قرار صحيح فييا وتتوقف تمك الميارة  الُمثيرة(؛ -السمبية -)اإليجابية
التقييم ، والتي ينبغي أن تتوفر في الشخص حتى يتمّكن  عمى الُمبلحظة، والتمييز، والنقد، والقدرة عمي

 .من ُمّعالجة األفكار التخاذ القرار
وتيدف تمك االستراتيجية إلى ُممارسة التفكير الُموجو ذاتًيا من الفرد، لرفع مستوى             

 (.=، =866استقبللية تفكيره وفاّعميتو من خبلل التدريبات والتكميفات الُمكثفة )فتحي جروان، 
وتمثل ىذه االستراتيجية  أداة من  أدوات التفكير التي تتـيح الفرصة لمطالـب لمتخمص من أنماط         

التفكير التقميدية الُمتّعارف عمييا، وذلك من خبلل رؤية األفكار بشكل أوضح وأوسع، وتطوير نظرة أكثر 
 <866طبلب ُمفّكرين إبداعيين)إدوارد ديبونو،،ابتكارية في حل الُمشكبلت، وبتعمم ىـذه الميارة يصبح ال

وبالتالي فيي  األداة التي تساعد الفرد عمي اكتساب ميارة اتخاذ قرار حول موقف ما بدراسة   ). 77،
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 Plus, Minus, Interesting األفكار  المرتبطة بيا االيجابية والسمبية والُمثيرة لمجدل 
(Debono,2009,233   ) 

(إلي أن ىذه =8676،77العدواني) الشايع،و أمل الخزي،وشايع فيدكل من ير ويش             
نما  االستراتيجية تجعل األفراد ال يتستجيبون لؤلفكار المطروحة أماميم بالقبول أو الرفض فقط وا 
يقومون باستخبلص األفكار اإليجابية ،و السمبية والٌمثيرة )الفتة لبلنتباه( لمحكم عمييا بمعيار سيولة 

           ستخدام وامكانية التطبيق أو صعوبتو. اال
( >;،  8679)وليد رفيق (؛ و  :9، =866عدنان العتوم )واتفقت كتابات  كل من             

أن عمي الطبلب أن يتّعمموا  فحص كل رأي أو قرار ( :9، <867؛وميعاد حممي،وعبد اهلل حسين )
( أو .P.M.I) ُمّعالجة األفكار استراتيجيةاكتسبوىا أال وىي  ُمقترح ويتم الفحص وفًقا ألداة التفكير التي

 باستخبلص:  Breadth perceptualتوسّعة االدراك 
( عنو،و كذلك Minus) األفكارالسمبيةعن ىذا الرأي  أو القرار الُمقترح ،و  Plus) : ) يجابيةاألفكاراإل
فييا بداًل من القبول أوالرفض)النظرة الحدية( عنو ، ثم يتخذ القرار الُمناسب  ( Interestالُمثيرة)األفكار 

 وتعتبر األفكار الُممفتة لمنظر تمك النقاط التي ليست إيجابية وال سمبية إال أنيا تستحق الُمبلحظة .
فبدل   ىي نظرة العقل الُمتفتح لمفكرة الجديدة التي تطرح عميو (P.M.I)إذا استراتيجية               

غير مدروسة أو انفّعالية سوف تسعى لتحديد األفكاراإليجابية والسمبية و الُمثيرة  من أن تكون ردة فّعمك
ما ىي األفكار اإليجابية لفكرة ما : مرتبطة بالفكرة الُمقترحة أي أنك سوف تنظر إلييا من كافة الجوانب

؟ مما يساعدك عمى ؟ ،و ما ىي األفكار السيئة لفكرة ما؟ ؟وما ىي األفكار الُمثيرة أو الُممفتة لبلنتباه
 اتخاذ القرار وتحمل تبّعاتو.

اجلت األفىار ) أهداف/ج(4/2)
ّ
ع
ُ
ت االدران  أو .P.M.I) اسرتاتيديت م

ّ
 : تىسع

 الزوين بن وفرتاج ، قطامي ونايفة ؛ (?88، =866فاطمة األمير ) من كل تؤكد                   
رد أداة  لتوسّعة رؤيتو وادراكو  لآلراء أو إكساب الف يدف إلى أن ىذه االستراتيجية ت (;8 ،?866)

القرارات الُمقترحة أمامو  لمواجية اآلراء والقضايا اليومية التي تواجيو فيّعالجيا بأفكار ُمتنوعة وال 
 أوضاع وفي ُمختمفة مواقف في يكتفي بالنظرة الحدية )القبول أو الرفض(  بشرط التدريب عمييا

ُمتّعمق لفكرة أو موضوع، وتأجيل اصدار األحكام حتى يتم اكتشاف أي الوصول إلى تفكير  ُمختمفة.
   عين  وتوسّعة االدراكاالبتّعاد عن التحيز لموضوع مُ  ،و الوصول ألفكار جديدة ، و أبّعادىا

breadth  perceptual  باستخبلص إيجابيات الفكرة وسمبياتيا مع النظر إلى األمور الُممفتة
مع  اكساب الطبلب احترام الذات واحترام اآلخرين،  راسة أكثر لمبت فييا ،لبلنتباه أو التي تتطمب د

بداء  وتحسين بعض السموكيات،والتفاّعل االجتماعي مع اآلخرين ، والقدرة عمى التحدث والتّعبير وا 
 الرأي،والقيادة والتفاوض، واإلحساس بأىمية الوقت ، والتعميم التعاوني ، وغرس روح الجماعة

Alshurman,2017,77). ؛ Bono,  2009,5   ( De  
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ُمساّعدة الفرد ليتمّكن في أي موقف تفكيـري  إلى تيدفكما أن ىذه االستراتيجية                     
من النظر إلى األفكار الثبلثة الُمختمفة لو  بما في ذلك الّعواقب الُمحتممة، واألىداف، والبـدائل، 

الُمتدربين عمييا يّعمدون بتفكيرىم إلي استخبلص إيجابيات   ووجيات نظر اآلخرين ، إذ أن الطبلب
الفكرة وسمبياتيا مع النظر إلى األمور الُممفتة لبلنتباه  ليا التي تتطمب الدراسةأو الفحص أكثر لمبت 

    (. ;:، 9679، )إدوارد ديبونوبداًل من إطبلق األحكام بسرعة واتخاذ القرار الخطأ  فييا

المتروي  الستراتيجية ُمّعالجة األفكار لمطبلب  يمثل الوسيمة فـي عبـور ردة الفّعل  فاالستخدام       
االنفّعالية نحو فكرة ما، فبل يتخذون قرارًا أو موقًفا إال بعد النظر إلى الموقف من أفكاره المتنوعة 

 (.;;، =866الُمختمفة )خالد العتيبي،
الفكرة من خبلل استخبلص األفكار اإليجابية والسمبية كما أنيا تّعمم الطمبة كيفية فيم            

مقة بيا، بداًل  من الحدية في القبول والرفض )فراس ابراىيم ،ورائد عباس ،و نبيل ىاربيد والُمثيرة الُمتعّ 
،867= ،9                       .) 

ميارة  تنّمي ال لمدرسةا أو البيت في التقميدية التربية أن )>;، =866)ويؤكد فتحي جروان          
 تستدعي اتخاذ ُمتنوعة مواقف مواجية عمى الطمبة لتدريب الفرص من توفير يذا يجبول اتخاذ القرار ؛

 يتخذىا التي القرارات من الٌمتاحة، فالقميل أو الُمّعطيات المعمومات ضوء وفي مدروسة خطوات وفق قرارات

 حالة ظل في ُتّتخذ الُميّمة ُمّعظم القرارات وأن   نتائجيا، لحو اليقين من عالية درجة تّحمل في حياتو الفرد

  Yasmin and Sundin ياسمين ، وصندين وتؤكد كل من   .والُمخاطرة واليقين الشك بين تجمع

(8686  ،9:6) 
أن تنمية ميارة اتخاذ القرار في الجامعة ُتّعد من الميارات التي تحتاج إلى الخبرة السابقة وىو ما 

 ه خريجي الجامعات وىو من أسباب إجراء البحث الحالي.ُيفتقد
وىو ما دعا الباحثة لتبني ىذه االستراتيجية في بناء البرنامج التدريبي لتحقيق اليدف وىو           

تنمية ميارة اتخاذ القرارلدى الطمبة الٌمّعممين ألىمية ىذه الميارة في جميع مواقف حياتيم الحاضرة 
 نبيا الثبلثة )األكاديمية ،والمينية ،والحياتية(.والُمستقبمية بجوا

  :Skill  Decision–making ( احملىر اٌثاوي مهارة اختاذ اٌمرار4/0) 
  /أ(تّعريفيا:9/8)

ميارة اتخاذ القرارىي  االختيار من بين البدائل بحيث يصل الفرد إلى نتيجة ُمّعينة عما                
يشمل مجموعة من الخطوات الّعممية الُمتتابعة التي يستخدميا ُمتخذ يجب أن يؤديو في وقت معين، و 

 (. 9;،8677القرار بيدف الوصول إلى أفضل قرار )سعاد حرب،
و ميارة اتخاذ القرار تشمل كل مراحل صنع القرار التي تبدأ بتحديد الُمشكمة، وتحميل            

استعراض الحمول الُممكنة، والُمفاضمة بينيا ومن ثم أسبابيا وُمتغيراتيا، وجمع البيانات من مصادرىا، و 
صدار قرار بو )سمطان المطيري ،  (. ;8، :867اختيار البديل األنسب البدائل المقترحة وا 
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 اتخاذ بميارة المقصود ( أنّ =;9، ;867جاحجة،وأحمد الزق ) صالحوتؤكد دراسة كل من        

 لكل الُمرجّحة بالنتائج الخيارات، والتنبؤ واكتشاف رورات،والضّ  الموقف تحديد عمى الفرد ىو قدرة القرار

 خيار ُممكن، أفضل يمّثل الذي الُمناسب القرار واختيار ُمحّددة، ضوء مّعايير في النتائج ىذه وتقييم خيار،

 الُمبررات الختياره . تقديم عمى القدرة مع
تنتيي باختيار  ة أو الجماعية التيوتتكون ميارة اتخاذ القرار من سمسمة من االستجابات الفردي  

 (.?97، =867البديل األنسب في مواجية موقف ُمّعين)عائشة الحسون ، وبسام العمري ،

بأنيا  :( ميارة اتخاذ القرار78، ?867و ُيّعرف كل من ميا بحيري ، وابتسام عبدالفتاح )          
ي بين البدائل الُمتاحة في موقف ُمعين ُمّعتمد عممية عقمية ُمرّكبة لدى الطالب تؤدي إلى االختيار الواعّ 

عمى ما لديو من بيانات ُمتوفرة في ضوء مّعايير ُمحددة ُمراّعاة لمقيم االجتماعية مما يحقق األىداف 
 -المنشودة في أسرع وقت وبأقل تكمفة ميارات اتخاذ القرار: اإلحساس بالُمشكمة وتحديدىا وتحميميا 

 -تقييم البدائل الُمتاحة  -وضع معايير لمحكم عمى البدائل المقترحة  -لمُمشكمة  إيجاد البدائل الُمناسبة
وتعتبر ميارة اتخاذ القرارات األداة الرئيسة التي يستخدمونيا األفراد في التخطيط  .اختيار البديل األفضل

     ، والتنظيم ، والتوجيو والرقابة. 
 اختاذ اٌمرار: ( مراحً مهارة/ب4/0 (     
( ;=، 8676، و ثامر البكري ) ( 78، 8669يؤكد كل من عبد المعطي سويد )                     

 أن مراحل ميارة اتخاذ القرارات تتكون من ستة مراحل يجب عمى صانعي القرار أن يّعوىا تماًما كالتالي: 
يد الُموقف  الذي أ. تّعريف وتحديد الموقف أو الرأي أو القضية: في ىذه المرحمة يجب تّعريف وتحد

  يحتاج إلى قرار، وحميا يتوقف عمى الُممارسة العممية لميارة اتخاذ القرار.
ب. تحميل الموقف أو الرأي أو القضية: وتتطمب  ىذه المرحمة من الفرد جمع البيانات والمعمومات ذات 

قرار من الُمفاضمة بين الصمة بالُموقف وبالتالي الوصول إلي الفيم الحقيقي األمر الذي يمكن صانعوا ال
البدائل الُمتاحة واختيار األنسب ،وكل ذلك يأتي باالعتماد عمى قدرة صانعي القرار من توليد 
األفكاربأنواعيا الُمختمفة، ومن ثم تحديد أحسن الطرق لمحصول عمييا، ثم يقومون بتحميميا تحميل 

رات ومعمومات تساعد عمى الوصول دقيًقا، ويقارنون بين الحقائق واألرقام ويخرجون من ذلك بمؤش
استراتيجية ُمّعالجة -الُمتّعمقة بالُموقف تّعرف األفكار السمبية وااليجابية والُمثيرة لمجدل -لمقرار الُمناسب

 (..P.M.Iاألفكار) 
ج. اقتراح الّعديد من الحمول)القرارات(: يتوقف عدد الحمول البديمة ونوعيا عمى عدة عوامل منيا وضع 

قرار، وامكانياتو المادية، والوقت الُمتاح أمامو ، واتجاىاتو وقدرتو عمى التفكير المنطقي ُمتخذ ال
 وسماتو الشخصية، فالُمبتكر ىو الذي يعتمد عمى التفكير االبتكاري واتخاذ قراره.

 د . تقييم الحمول )القرارات( وبدائميا واختيار األنسب: من خبلل االطبلع عمى البدائل التي تم وضعيا
واالختيار من بينيا بحيث يكون البديل الذي تم اختياره ىو األنسب لمموقف وتتم عممية الُمفاضمة بين 
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البدائل الُمتاحة واختيار البديل وفًقا لمّعايير واعتبارات موضوعية ومن ىذه المّعايير تحقيق البديل 
تحقيقو، ومدي قبول ُمتخذ  لميدف المراد تحقيقو، فيفضل البديل الذي يحققو أو األكثر إسياًما في

 (. =>، :867القرار لمحل البديل واستعداده لتنفيذه )سمطان المطيري،
ىـ. تنفيذ القرار)الحل(: وضع الحل موضع التنفيذ بواسطة ُمتخذ القرار ويتم ذلك بعد إخبار كل المعنيين 

الوقت الُمناسب بالحل األنسب ووضع خطوات عممية في إطار زمني لمتنفيذ أي يجب عميو اختيار 
 لئلعبلن عن تنفيذ القرار الذي اتفق عميو.

الُمتابّعة : بعد أن يتم وضع القرار الُمقترح موضع التنفيذ يجب القيام بدراسة مدى كفاءتو ومن ىذا  -و
التقييم يتم التأكيد عمى استمرارية تنفيذ الحل في ُمّعالجة الموقف ويسمى ذلك بتقييم القرار الُمقترح أو 

ة تنفيذ القرار بأنيا تنمي لدى ُمتخذي القرارات أو ُمساعدييم ذ خيار آخر بديل. وتمتاز عممية ُمتابعّ تنفي
القدرة عمى تحري الدقة والواقّعية في التحميل أثناء عممية التنفيذ مما يساعد عمى اكتشاف مواقع 

ة روح الُمسئولية لدى القصور و معرفة أسبابيا و اقتراح طرق لّعبلجيا، كما أنيا تساعد عمى تنمي
  .المرؤوسين و حثيم عمى الُمشاركة في اتخاذ القرار

صاذ اٌمرار:          املؤثرة يف مهارةاٌعىامً /ج( 4/0) 
ّ
 ات

تتوقف ُممارسة ميارة اتخاذ القرار لدى الفردعمى عدة عوامل منيا :اإلحساس بوجود قضية          
عنيا، مثل: زمن حدوثيا، وأضرارىا، والبحث والتقّصي عن  ما، وتحديد نوعيا ؛ بجمع معموماٍت دقيقةٍ 

الحمول الُمتاحة ؛ لمتخمُّص منيا ، وبيان المزايا والّعيوب لّكل حل أو بديٍل ُمقتَرح ليا ؛ وإلنجاح ىذه 
الخطوة عمى الفرد االستّعانة بخبرات اآلخرين وتجاربيم؛ لجمع أكبر قدر ُممكن من المعمومات التي 

التي واجيوىا وكيف  اّتخاذ قراره، واالستفادة من قصص نجاحيم بالحديث عن الُمشاكليحتاجيا في 
اّتخذوا القرارات الّصائبة فييا، وانعكاس ىذه القرارات عمى حياتيم العممّية، فكانت سبًبا في نجاحيم في 

وزنو كحل أو ، ووضع المّعايير أو المقاييس التي بيا سيتم  تقويم  كل حل  ُمقترح ليا أو  المجتمع
كقرار مقبول وكاف لمحاجة، وجمع  المعمومات لصياغة واختيار القرار الُمفضل واختباره ُمقدًما أي وضع 

 (.               89، >867الحل الُمفضل موضع التنفيذ  )ىناءالرقاد ،وعزالدين الخوالدة، ،
(  أن اختيار أفضل 8686، 988)  Yasmin&Sundin ياسمين وصندين  وتؤكد كل من           

البدائل الموجودة لدى ُمت خذ القرار، البد أن يتم بعد البحث والتقّصي الّدقيق بدراسة الخيارات والبدائل 
الموضوعة أمامو، ُمحدًدا اإليجابّيات والسمبّيات لكل منيا، وقبل إطبلق الُحكم النيائّي.وكذلك وضع 

طار ُمحد د يرتكز عميو في قرا راتو .  وكذلك عمى ُمتخذ  القرارأن ينظر في البديل الذي وقع مّعيار ثابت وا 
عميو االختيار، وىل يتوافق مع شخصو، وأفكاره، وطموحو، واألىداف التي يسعى إلى تحقيقيا؟ فإن 
وجد أّن ىذا البديل ُيحّقق جميع ما سبق، فمُيقِدم عمى اّتخاذ القرار، و كذلك التأّني والترّوي قبل اّتخاذ 

وعدم التسرع في إصدار الُحكم؛ فسرعة اّتخاذ القرار طريقٌة خاطئٌة، وتنّم عن انخفاض القدرة القرار، 
عمى  التفكير الواضح، وعدم وضوح الّرؤية لدى ُمّتخذ القرار؛ لذلك عميو إعطاء الموضوع األىمّية 
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خاذ أّي قرار وىو في مزاج القصوى، والتفكير بعقبلنّية، بّعيًدا عن االنفّعال، والتوتُّر، والغضب، وتجّنب اتّ 
سيئ؛ ألّن القرارات في مثل ىذه األوقات غالًبا ما تكون خاطئًة تفتقد الحكمة، والّنظرة الُمستقبمّية 

  الّصائبة.
مارست مهارة /د (عىام4/0ً)

ُ
سه م

ّ
ح
ُ
  اٌمرار: اختاذ ت

فكير لدى الفرد ، والمجيود القرار القدرة عمى الت اتخاذ ُتّحسن ُممارسة ميارة التي من  العوامل        
الذي يبذلو من أجل اإللّمام باألفكار الُمقترحة لمقرار،وُيّعد التدقيق فى أنواع األفكار الثبلثة 
االيجابية،والسمبية،والُمثيرة لمجدل الُمتّعمقة  بالقرار الُمقترح ُممارسة الستراتيجية ُمّعالجة األفكار 

P.M.I.) ُختمفة الُمحيطة بو ،ومن العوامل أيًضا التي تؤىمو إلى اتخاذ (، مع االستفادة من اآلراء الم
قرارات سميمة ىو ُتمّكنو من االلتزام بمنيج في التفكير والتصرف في اتخاذ أي قرار يتّعمق بُمستقبمو 
الميني أو بشئون حياتو الُمختمفة، كما أن التفكير االبداعي ىو ذلك المكون المعرفي والوجداني الذي 

،  8676ة الطالب عمى انتاج األفكار من خبلليا يستطيع اتخاذ القرار السميم )حسن طعمة ،يعكس قدر 
 (. :9، ;867؛ جودت سعادة ، :9
 المواقف القرارلدى الفرد القدرة عمى  تحميل اتخاذ ُتّحسن ُممارسة ميارة التي وكذلك من  العوامل     

وتحديد  ميمي وفًقا لمقدرات واالمكانيات الفردية والبيئية،التحّ  الواقّعي قرار باألسموبال  اتخاذ تتطمب التي
 عن تخرج التي القرارات والعمل عمى تجنب األقل، عمى بدائل ثبلثة ىناك تكون أن ويفضل لمقرار بدائل

 ;866 الُمناقشة )تيسير عبد المطمب، قبل سمًفا الُمقررة األجوبة عمى تجنب االعتماد والتطبيق، امكانية
،88< .) 
الفرق بين  ميارة حل الُمشكبلت وميارة اتخاذ أن  (887، :867وتؤكد رشا الطواشميمي )            

ولكن األولي تيدف بحل الُمشكمة أما الميارة الثانية تبدأ بّعدة  فكبلىما يبدأ باإلحساس بالُمشكمةالقرار 
( ؛ ثم يقوم بتوليد (.P.M.I حمول أو بدائل ُمقترحة عمي الفرد باستخدم استراتيجية ُمّعالجة لؤلفكار

وثم ترتيب البدائل ضمن سمم أولوياتو، وأخيرًا اختيار البديل ، أكبر عدد ُممكن من البدائل والخيارات
 .األفضل

/ىـ( الفاّعمية الكمية لمقرار: يمكن قياس الفاّعمية الكمية لمقرار من خبلل ثبلثة مّعايير وىي: جودة 9/8) 
 (.;:، ;866وقيت الُمبلئم التخاذ القراروقابميتو لمتنفيذ)محمود أبو النيل ،القرار، وقبول القرار، والت

مارست 4/0) 
ُ
ىلاث م

ّ
   :اٌمرار اختاذ مهارة/و(مع

يّعوق ُممارسة ميارة اتخاذ القرارعدد من المّعوقات منيا : الخمط بين القضية                     
لتسرُّع وعدم الترّوي في إصدار الحكم، وعدم أخذ الوقت الّرئيسة وما يترّتب عمييا من قضايا فرعّية،و ا

الكافي لدراسة القضية وأبّعادىا، وُطرق ُمّعالجتيا،و الّنظر إلييا من جانب واحد، والُبعد عن الّشمولية 
فيما يترّتب عمى الحمول أو القرارات الُمقترحة من إيجابّيات وسمبّيات،وكذلك االكتفاء بأول بديٍل ُمتاح 

لّشخص واتخاذ القرار بيا، وترك البحث والتقّصي عن بدائل أخرى، قد يكون وجوُدىا أنسب يجده ا
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نوال  (وأنجح في القضية، وعدم الّتصدي ليا ومواجيتيا، أو المجوء إلى الحمول الُمسكِّنة ليا
 (.799، 8679الحوراني،

 8677سعاد حرب )( ؛ و  :9،=??7سيد اليواري )وتشير كتابات ودراسات كل من               
أن ُمّعوقات ُممارسة ميارة إلى  Yasmin & Sundin (8686،996 ) ؛ وياسمين وصندين ( >>،

  اتخاذ القرارتنقسم إلى نوّعين من الّعوامل:
 و القضيةأو الرأي أو الفكرة تحديد ىمع القدرة كانخفاض: تنبع من ُمتخذ القرار :عوامل داخمية 

 لو وحاجاتو الذاتية ،وتحديد النتائج الذاتي كار ُمّعينة أو االقتناعالشخصي ألف التحيز و األىداف،

 بدائل ظيور والُمختمفة، لمبدائل الُمتوقّعة المزايا والّعيوب تقييم عمى القدرة انخفاضو  بديل، لكل الُمتوقّعة

 اختيار ىناك نبأ وأن ُيصنف االختيارات  القرار، اتخاذ مراحل من األخيرة المرحمة في تدرس لم توقّعات أو

 نقصيا وكذلكنقص الميارة في فحص المعمومات،و القبول)النظرة الحدية(،  أو الرفض  فقط واحد

 .النفسية والضغوط والقمق المخاوفو وتّعقيدىا،
 حيطة بُمتخذ القرار:وعوامل خارجية : تنبع من البيئة المُ 

،وكضغوط القيم  إلييا ينتمي التي لجماعةا كضغط بو الُمحيطة أن يتأثر ُمتخذ القرار بالعوامل           
،  كما أكد كل من  التحيز ألفكارىا و يحيد عن الموضوعية والتي تجعماالجتماعية واألّعراف والتقاليد 

أن ىناك انخفاض ميارة اتخاذ القرار لدى   )Myers &Paulick 8686 ،88 ( مايرز وبوليك 
ضاء ىيئة تدريسيم بالجامعة وأحياًنا تناقضيا في نفس لتّعارض قرارات أع طبلب الجامعة كآثار سمبية 

 الموضوعات الميدانية وعرض المحتوى.
ت االدران 

ّ
اجلت األفىارأو تىسع

ّ
ع
ُ
اللت بني  مهارة اختاذ اٌمرار ،واسرتاتيديت م

ّ
احملىر اٌثاٌث: اٌع

(P.M.I.:)        
ى "بطريقة النظارات" فإذا كان بصرك إن الطريقة العامة الُمستخدمة في رؤية العالم ىي ما تسم       

واضح، ومن ثم بشكل باستخدام النظارات يمكن رؤيتو ولكن ضعيًفا فإنك ال تستطيع رؤيتو بوضوح، 
( P.M.I)ُمّعالجة األفكارسموكك أكثر فاّعمية . واستراتيجية  تصبح تصرفاتك أكثر دقة وصحة، ويصبح

 أو لمفكرة أو لمقرار الُمقترح أمام الفرد.لمناظر تمثل النظارة توسّعة مجال االدراك أو 
( أن نتائج الدراسات لنظامنا التعميمي تعكس أننا نفتقر 896،=866تؤكد فاطمة األمير )              

التي تعمل عمى تدريب الفرد عمى التفكير واستخداميا في التوصل إلى بدائل  إلى برامج وطرائق تدريس
و قرارات تشير إلى استخدام ميارات التفكير التي يجب ان يتدرب عمييا من خبلل ربطيا بمحتوى أ

المادة التّعميمية أثناء عرضيا، باإلضافة إلى كون الفمسفة التربوية وأىدافيا ما تزال تركز عمى نقل 
. فباستخدام استراتيجية ُمّعالجة  يل المعمومات بداًل التركيز عمى توليدىا واستخدامياوتوص

( أوتوسّعة االدراك  يمكن عبلج عيوب ىذا النظام التعميمي وُمساّعدة الطالب الُمّعمم  .P.M.Iاألفكار) 

http://forum.nooor.com/t13945.html
http://forum.nooor.com/t13945.html
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رارات وفًقا لمعالم عمى التفكير واستخداميا في التوصل إلى بدائل او ق شّعبة التربية الخاصة بالتدريب
 إدوارد ديبونو.

( أن  978، 8676وأكدت نتائج دراسة كل من سمية الٌمحتسب، ورجاء  سويدان )          
توسّعة االدراك ساعدت الُمتعممين عمي إصدار الّعديد من أو ( .P.M.Iُمّعالجة األفكار) استراتيجية 

 قترحة أماميم والوصول إلى قرار صائب منيا؛األفكار ، واكتساب القدرة عمى الحكم عمى األفكار المُ 
رفع القدرة عمى التمييز بين المعمومات األساسية والفرعية الُمتّعمقة بالُمشكمة أو القضية المراد اتخاذ ت

القرار بشأنيا)القدرة عمى تحديد الُمشكمة وتحميميا حتي الوصول إلى الفيم الّعميق لمُمشكبلت وفي 
(،واستثارة الدافّعية لجمع المعمومات وتّحويميا لمّعرفة أي الربط بين المعمومات  تّعميم النتائج في نياية

والبنية المّعرفية لمطبلب، كما أنيا تزيد من مقدار التفاّعل بين الُمّعممين والُمتّعممين والقدرة عمى 
راد تحقيقيا منو، الُمناقشة مما يزيد من صفاء المناخ الدراسي لتحقيق األىداف التعميمية والتربوية المُ 

تاّحة الفرص الُمتساوية أمام الُمتّعممين.   وا 
( أو توسّعة االدراك الطالب عمى زيـادة .P.M.I)وتساعد استراتيجية ُمّعالجة األفكار               

 المّعرفة عن الموقف  الُمراد اتخاذ القرار فيو لمدرجة تمّكنو من اتخاذ القرار بنفسو أو أنـو عمـى األقـل
يصبح سيل الصنع، ألن البدائل في تمك المحظة تكون كثيرة، والنتائج معروفة بشكل أفضل)خالد 

        (.;;، =866العتيبي،
 ( (.P.M.I أن التدريب عمى استراتيجية ُمّعالجة األفكار (<<7، 8678يؤكد بسام عباس )كما   

عمى اتخاذ القرار مع الموازنة مع ُمثيرة ( وفحصيا  -سمبية  -توليد األفكار)ايجابية يساعد عمى 
القرارات الُمقترحة لمُمحيطين بيم وأسباب توصل كل منيم ليذا القرار بالرغم من التناقض أحياًنا أو 

 االتفاق أحياًنا ُبّعًدا عن التبّعية .
استراتيجية ُمّعالجة (إلى أن ;?8678،8ويشير كل من أحمد السعيدي،وسبلمة العنزي)          

( يمكن أن ُيطبق من C.O.R.Tبرنامج كورت ) كدرس أول من أو توسّعة االدراك (  (.P.M.I األفكار
المرحمة االبتدائية حتي الجامّعية ،فيو يعمل عمي إفبلت الُمتّعممين من أنماط التفكير التقميدية لرؤية 

 ترتبط بمستوي أوسع وأوضح لحل الُمشكبلت واتخاذ القرار بيا، والتدريب ىو أساس اكتسابيا وليذا ال
  مارستو تقوم عمي الخبرة فاألفكار ال تكون ُمتقنة بدرجة كافية ولكن مع التدريب تتقن.ذكائيم فمُ 

أّن اتخاذ القرار يمثل عممية  (=;9، ;867جاحجة،وأحمد الزق ) صالحكل من  ويؤكد            
وتيدف إلى إيجاد بدائل ُممكنة،  ذىنية معرفية تتضمن قدرات ُمتعّددة كالتخطيط والتحميل واالستدالل،

بداع بدائل لم تكن ظاىرة، وتحميميا وتقييم أثرىا عمى جميع  بالفحص الدقيق لمبدائل الُمتاحة، وا 
استراتيجية  الُمعنيين بالقرار ، حيث يرى أّن اتخاذ القرار يتضمن تحديد واختيار لمبدائل)باستخدام

اعتماًدا عمى قيم وتفضيبلت ُمتخذ القرار، و أىدافو ورغباتو  (.P.M.Iُمّعالجة األفكارأو توسّعة االدراك )
وأسموب حياتو، ويتّم ذلك كمو في ضوء معايير ُمحددة لمحكم التي تتطمبيا عممية صنع القرار. كما أنيا  
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ما   أو قضيةّعين مُ  في موقف الُمتاحة البدائل بين من الواعي الُمدرك االختيار ُتّكسب الفرد القدرة عمي 
، =867جعفر منصور، (تحقيقيا المطموب األىداف عمى وأثرىا بديل كل عمى الُمترتبة النتائج راسةدد بع

7:<.) 
المدارس ُمشارّكة الُمّعممات مع ُمديرات (بأىمية 766،=867أوصت دراسة نعيمة عسيري ) كما      

جال االدراك، والتنظيم، ة متوسعّ  - (C.O.R.T)  بدمج دروس برنامج الكورتفي اتخاذ القرار الثانوية 
في دورات تنمية ميارات اتخاذ القرار لديين لتّعزيز القدرة عمى اتخاذ القرار، وتوفير  -وحل الُمشّكبلت

  بيئة مدرسية ُمشجعة.
(أن ميارة اتخاذ القرارىي عممية :، <867ويؤكد كل من ماجد عيسى ،ووليد خميفة )                 

فضل من بين مجموعة البدائل الُمقترحة أمامو عمي أساس مّعرفي معين اختيار الطالب لمبديل األ
،وتختمف ميارة اتخاذ القرار من ُمتّعمم إلى آخر، ولدى الُمتّعمم نفسو من موقف إلي آخر؛ و يمكن 
تفسير ىذا االختبلف إلي توافر خبرات ومّعارف مختمفة لدييم، ومستوي سيولة وصعوبة استدعاء 

كرة ،وكذلك القدرة عمى توليد األفكار والطبلقة التي ُتمّكنيم من تجييز المعمومات المعمومات من الذا
الجديدة والُمتاحة عن الفكرة أو الرأي الُمقترح، ،فميارة اتخاذ القرار ميارة عممية ُمعقدة تتطمب دراسة 

( أوتوسّعة .P.M.Iُمّعالجة األفكار)  ُمتآنية لعدة بدائل؛ وىو مايؤكد عمى ضرورة التدريب استراتيجية
  .اإلدراك
أن الكساب الطمبة الُمّعممين ميارة , Rea & Yeates (2020  6ريا ، ويياتيس ) و يرى كل من    

اتخاذ القرار البد من تّكميفيم بميام وتّكميفات تتطمب مواجية القضايا ،واتخاذ القرارات المؤثرة في أدائيم 
رار بيا ويتم ىذا باستخدام طرق ُمتنوّعة من التدريس ُمقّيمة بالدرجات لتحمل مسئولية اتخاذ الق

 واالستراتيجيات كالتّعمم القائم عمى المشروعات .    
وتنقسم إلي ثبلثة محاور،أوليما : استراتيجية ُمعالجة األفكارأو توسّعة : (الدراسات السابقة:) 

يارة اتخاذ القرار لدى طمبة لدى الطمبة المعممين، وثانييما: دراسات سابقة عن م (.P.M I) االدراك
 وميارة اتخاذ القرار لدى طمبة الجامعة. (.P.M I)الجامعة،وثالثيما : دراسات سابقة عن استراتيجية 

 :  لدى طمبة الجامعة (.P.M I)  أو توسّعة االدراك  استراتيجية ُمّعالجة األفكار (:7/:)
 (:0224دراست عزيز خاسم ) 

في كم األفكار ونوعيا التي ينتجيا   (.P.M.I)سموب الـأفاعمية تبني  كانت تيدف الى اختبار       
 طالبات عينة البحث ،استخدمت الدراسة برنامًجا ُمصغرًا لمتفكير قائم عمي الدرس األول من  برنامج

(C.O.R.T)  لسيولتو ولفيمو من قبل الُمتّعمم ،ويوجو انتباىو إلى النقاط الواجب التفكير فييا إلى
مع أساليب  (.P.M.I)مجرد القبول أو الرفض ،وىذا ما ساعد الباحث عمى)دمج( أسموب أكثر من

( طالبة من طالبات معيد إعداد الُمّعممات الصباحي في ;76التدريس التقميدية. وتكونت الّعينة من  )
محافظة النجف األشرف تم تقسيميا إلى ثبلث مجموعات،واستخدمت الدراسة ثبلثة أساليب تدريسية 
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( أسابيع ، وأظيرت نتائج الدراسة أن ألسموب 9، واستمرت مدة التجربة ) (.P.M.I)أسموب الـنيا م
أثر كبير في زيادة عدد أفكار عينة البحث ،وانتاج أفكار جديدة، وأوصى الباحث باستخدام  (.P.M.I)الـ

لتدريس المختمفة في دراسات ُمماثمة مع عينات وأعمار ُمختمفة ودمجو مع أساليب ا (.P.M.I) أسموب
ىذا األسموب في برامج إعداد طبلب الجامعة لتنمية ميارات التواصل الفّعالة وميارة  ،والحاجة إلى دمج
 اتخاذ القرارلدييم.

            (:0224دراستأمحد سٍمان ،وأمحد املشهداوي)
بداعي لدى في تنمية التفكير اإل -توسّعة االدراك-ىدفت الدراسة إلى تعرف أثر برنامج الكورت

من الطمبة الُمّعممين بالفرقة الثانية شعبة  6>وتكونت الّعينة من طمبة معاىد إعداد المّعممين،
طالب 96الرياضيات تم تقسيميم إلى مجموعتين أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة كل منيما )

(،ومقياس الكبيسي  وطالبة(،واستخدمت الدراسة برنامج تدريبي قائم عمي برنامج كورت )توسّعة االدراك
لمتفكير االبداعي)القدرة عمى توليد األفكار(، وأوضحت النتائج أىمية استراتيجية توسّعة االدراك في 
تحسين القدرة عمى توليد األفكاروبالتالي تنمية التفكير االبداعي لدى المجموعة التجريبية ،وال يوجد أثر 

 لعامل الجنس   .
 خاذ القرارلدى طبلب الجامعة:(دراسات سابقة عن ميارة ات8/:)

   ( Alduaij,2012)دراست أٌدويح 
 جامعة في األعمال إدارة كمية ىدفت الدراسة إلى تّعرف ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة           

استخدمت و الرابعة بالكمية، والسنة األولى السنة ( طالب من طمبة866الكويت،وتكونت الُعينة من )
 ميارة في ُمتدنًيا كان مستوى الطمبة أن إلىالدراسة  نتائج القرار ، وأشارت اتخاذ ةميار  الدراسة مقياس

والتفكير  األىداف، تحديد ميارات في المتوسط وفوق التنفيذ، ومتوسًطا في ميارة اآلخرين، مع التشاور
 ُمرتفعًّا مستواىم كانو  األفضل، واختيار البديل لؤلولويات، وفقاً  البدائل وترتيب القرار، اتخاذ ُمتطمبات في

 طمبة فروق بين وجود إلى أيًضا النتائج وأشارت . البدائل واقتراح وفيم الُمشكمة، تحديد ميارتي في فقط

 السنة الرابعة ، و في الطمبة لصالح القرار اتخاذ ميارة مقياس عمى الرابعة وطمبة السنة األولى السنة

 طمبة السنة الرابعة وتحتاج إلى الُممارسة والتدريب. لدى ىحت اليس ُمرتفعًّ  القرار اتخاذ ميارة مستوى
 :      Meyer (2018)دراست ميري
ىدفت الدراسة الوصفية إلى تّعرف أفكارأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عن كيفية تنمية           

صميم ُميمة من ميام  الت 77ميارة اتخاذ القرار لدى طبلبيم باستخدام برنامج ميني قائم عمى 
اليندسي تحت إشراف وُمناقشة أعضاء ىيئة التدريس لطبلبيم وُمشاركتيم في اتخاذ القرارات والقدرة 

عضو ىيئة التدريس من أعضاء ىيئة التدريس بكمية اليندسة ،  >7عمي تطبيقيا، وتكونت العينة من 
فرت النتائج  عن أىمية واستخدمت الدراسة  الُمقابمة واالستبيان لجمع المعمومات،ودراسة الحالة، وأس
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تحديد الُمشكمة وتوضيحيا التخاذ القرار الصحيح ،وأىمية دور الُمّعمم في تنمية ميارة اتخاذ القرارات 
 لدى طبلبو.

  Yasmin &Sundin  (0202: )   دراست يامسني وصىديه
رار لدى الطبلب في ىدفت الدراسة الوصفية إلى فيم العوامل التي ُتّحسن أوتّعيق اتخاذ الق             

ست طالبات من الجامعة >المرحمة الرابعة النيائية من الجامعة البريطانية ،وتكونت الّعينة من 
البريطانية ،واستخدمت الدراسة الُمقاببلت الُمنتظمة ،وأكدت نتائج الدراسة أن نوع  الُمشكمة )أكاديمية 

ىداف والدوافع والخبرة السابقة والقدرة عمى شخصية( المراد اتخاذ القرار بيا ،وكذلك األ -اجتماعية -
صياغة البدائل أو االختيارات التخاذ القرار من العوامل المؤثرة في ميارة اتخاذ القرار لدى الطبلب 
الجامعيين ، وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد الدورات التدريبية لطبلب الجامعة لتدريبيم عن كيفية 

 جمع المعمومات عن الُمشكبلت بميارة اتخاذ القرارلدييم.ربط القدرة عمى تحديد وتحميل و 
 Krylova and Maslikova Plakhotnik ,دراست  بالوهىتىيه ،وواريٍىفا ،وماسٍيىىفا   

(0202 : )         
تقدير الذات لدى طبلب الجامعة رف أثر الُمشاركة في اتخاذ القرار ، و ىدفت ىذه الدراسة لتعّ         

طالب جامعي ،تم تقسيميم إلى مجموعتين أحدىما تكونت من  9=8الروسية  وتكونت الّعينة من 
خدمت الدراسة االستبيان في جمع طالب جامعي، واست:>7طالب ، واألخرى تكونت  ?76

المعمومات،وأكدت الدراسة أن التكميفات والميام الدراسية والُمسابقات ليا أثر إيجابي  في اكتساب 
وتنمية ميارة اتخاذ القرار لدييم ،وأن ىناك عبلقة ارتباطية ايجابية بين الُمشاركة في اتخاذ القرار 

 الروسية. وتقدير الذات اإليجابي  لدى طبلب الجامعة

Georgiou ,Turney ,Nielsen ،وتىروي ، وخىرخيى ،وخىوز          ويٍسه دراست

 nesJo and(0202:)  
ىدفت ىذه الدراسة إلى تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة الُمّعممين باستخدام التّعمم القائم         

عمى المشروعات النتاج العروض التوضيحية الناجحة في مادة العموم لمتبلميذ في المرحمة 
بيانات لجمع تسعة طمبة ُمّعممين ،واستخدمت الدراسة الُمقابمة واالست?االبتدائية،وتكونت العينة من  

المّعمومات من الّعينة عن كيفية اتخاذ القرارفي إعداد التصميمات النتاج عروض توضيحية ناجحة 
قائمة عمى الُمحتوى الرقمي، و الُمشاركة ،والوضوح ،واالختيار الّعفوي ،واالنخراط في العمل، لمتوصل 

النتائج عن أىمية اكساب ميارة  إلى الجميور المطموب من التبلميذ في المرحمة االبتدائية، وأسفرت
اتخاذ القرارلدى الطمبة الُمّعممين خبلل إعدادىم في المرحمة الجامعية باستخدام التعمم القائم عمى 

 المشروعات.
 
 

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-6497-5590
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-9784-9825
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6237-4970
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6359-9573
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6359-9573
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 ومهارة اختاذ اٌمرار ٌدي طٍبت اجلامعت: (.P.M I)دراساث سابمت عه اسرتاتيديت  (:3/4) 
  Alshurman   (2402:)        دراست اٌشىرمان

 P.M)ىدفت ىذه الدراسة إلي التحقق فاعمية استراتيجية توسّعة االدراك أو ُمّعالجة األفكار            

I.)  لتنمية القدرة عمى ميارات التواصل لدى عينة من طبلب جامعة آل البيت األردنية، وتكونت الّعينة
استخدمت الدراسة مقياس ،و ذكورًا(من ذوي التخصصات األكاديمية الُمختمفة>7إناث،و86)>9من 

ميارات التواصل،و برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية توسّعة االدراك. وأظيرت  النتائج أن ىناك 
فروق دالة إحصائًيا لصالح التطبيق البّعدي لممجموعة التجريبية عمي مقياس ميارة التواصل ،وأكدت 

في تنمية ميارات التواصل ومنيا   (.P.M I)األفكارأو ُمّعالجة  عمى فاّعمية استراتيجية توسّعة االدراك
 لعامل الجنس .ميارة اتخاذ القرار لدييا ، والتوجد فروق ترجع 

ٍيك عٍي اٌدراساث اٌسابمت : 
ّ
 اٌتع
استراتيجية توسّعة االدراك أو يتضح مما سبق أن الدراسات السابقة كانت قائمة عمى أىمية       

كدراسة عزيز المناىج الدراسية ،وكيفية عرضيا ع القدرة عمى تحصيل لرف (.P.M I)ُمّعالجة األفكار
Georgiou ,Turney ,Nielsen نيمسن،وتورني ، وجورجيو، وجونز أما دراسة،  (،?866) جاسم

 Jones and(8686أكدت)  عمى أىمية إدراج ميارة اتخاذ القرار في مناىج إعداد الطمبة الجامعيين
النخفاضيا لدييم وتنميتيا بالتكميفات والميام والُمسابقات  واستراتيجيات تدريسية كالتّعمم القائم عمى 

التحصيل ىو ما يختمف مع الدراسة الحالية  حيث أنيا ال تستخدم االستراتيجية لتنمية و ، المشروعات
بتوليد األفكار والبدائل الُمتعددة ،وكذلك  استفادت الباحثة  من  الدراسي بل تنمية ميارة اتخاذ القرار

الدراسات السابقة في تصميم البرنامج التدريبي من حيث تحديد منيج الدراسة، وحجم الّعينة، والفنيات 
 ستجابة لدراسة ياسمين وصندين التي استخدمت في البرنامج التدريبي ، كما ُتّعد الدراسة  ا

&Sundin   Yasmin (8686) الطبلب لدى  التي  أكدت عمى انخفاض ميارة اتخاذ القرار
الجامّعيين مما  يؤثر بالسمب عمى قدرتيم عمى التّعامل مع الُمشّكبلت األكاديمية والحياتية،وىو سبب 

          اختيار الّعينة من الطمبة الُمّعممين.
 ٌبحث اإلحصائيت:( فروض ا5)
/أ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  المجموعة التجريبية عمى القياسين  7/ ;)

بعد تطبيق برنامج تدريبي قائم عمى القبمي و البّعدي لمقياس ميارة اتخاذ القرارلدى الطمبة الُمّعممين 
 القياس البّعدي. في اتجاه( .P.M.I)أو توسّعة االدراك  ُمّعالجة األفكاراستراتيجية 

/ب( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  المجموعة التجريبية في 7/;) 
 القياسين البّعدي والتتبّعي  لمقياس ميارة اتخاذ القرارلدى الطمبة الُمّعممين.

جات /ج(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  ودر 7/;)
بعد تطبيق المجموعة الضابطة في القياس البّعدي لمقياس ميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة الُمّعممين 

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-9784-9825
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6237-4970
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6359-9573
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6359-9573
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المجموعة ( في اتجاه .P.M.I)  أو توسّعة االدراك ُمّعالجة األفكاربرنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية 
 التجريبية.

درجات  المجموعة الضابطة في القياسين /د( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ُمتوسطي 7/;)
 القبمي والبّعدي لمقياس ميارة اتخاذ القرارلدى الطمبة الُمّعممين.

 (إخراءاث اٌبحث:4) 
 (مىهح اٌبحث : املىهح اٌتدريبي: 4/2)

-Expermintal preتم استخدام المنيج التجريبي القائم عمى القياسين القبمي والبّعدي             

post test  لمُمجموعتين التجريبية والضابطة لقياس الُمتغيرات التابّعة، حيث يتم تطبيق مقياس  ميارة
اتخاذ القرارلدى طمبة الجامعة  عمى الُمجموعتين التجريبية والضابطة قبمي ،ثم إدخال الُمتغير الُمستقل 

( أو توسّعة .P.M. Iفكار)الُمتمثل في البرنامج التدريبي  القائم عمى ُممارسة استراتيجية ُمّعالجة األ
عمى المجموعة التجريبية فقط ، يمي ذلك تطبيق مقياس ميارة اتخاذ القرارلدى الطمبة   االدراك

الُمّعممين قياس بّعدي عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ثم القياس التتبّعي لنفس المقياس عمى 
 (. 9المجموعة التجريبية فقط كما يتضح من)جدول 

 (7جدول )
 التصميم التجريبي لُمتغيرات البحث

 التتبعٌ القَاس البعدً الُمّعالجت التجرٍبَت القَاس القبلٌ المجموعت

 مقَاس مهارة اتخاذ القرار التجرٍبَت

 لدى الطلبت المعلمَن

برنامج تدرٍبٌ قائم 

علي استراتَجَت 

 ّعالجت األفكارمُ 

p.m.i. 

مقَاس مهارة اتخاذ 

القرار لدى الطلبت 

 مَنالمعل

مقَاس  مهارة اتخاذ القرار 

 لدى الطلبت المعلمَن

مقَاس مهارة اتخاذ القرار  الضابطت

 لدى الطلبت المعلمَن

مقَاس مهارة اتخاذ  __ __ __ __

القرار لدى الطلبت 

 المعلمَن

 

 :أحد قاعات كمية التربية بجامعة دمياط. (مىان اٌتطبيك4/0) 
يىت :4/4) 

ّ
 ( اٌع

طالب وطالبة من الفرقة األولى من ُشّعبة التربية الخاصة تنقسم إلي  6>ينة من تّكونت الع         
( ،وتم اختيار الّعينة =7 ,;:   =7طالب، بمغ متوسط أعمارىم)  96مجموعتين كل منيما تتكون من 

في  من ىذه الُشّعبة الحتياجيم الكتساب واتقان ميارة اتخاذ القرار بعد التحاقيم بكمية التربية ُمباشرة
الّعديد من المواقف لبلختيار األكاديمي عدة مرات أكثر من الُشّعب األخرى ؛ مما يؤدي إلى ّعقبات 

 سمبية كثيرة عمى ُمتخذ القرار من الطبلب.
 (األدواث :4/3)
 /أ( مقياس ميارة اتخاذ القرارلدى لدى الطمبة الُمّعممين من إعداد الباحثة.:/>)
  ( أو توسّعة االدراك من إعداد الباحثة..P.M. Iتيجية ُمّعالجة األفكار)/ب( برنامج قائم عمى استرا:/>)
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 من إعداد الباحثة. /ج( ُكتيب )أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكار أو ال أمارسيا ، ولماذا؟( :/>)
 الي:/أ( مقياس ميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة الُمّعممين من إعداد الباحثة: تم اإُلعداد لو كالت :/>) 
سمية الُمحتسب ،ورجاء سويدان االطبلع عمى العديد من مقاييس ميارة اتخاذ القرار كمقياس -7
ومقياس  (،=867( ؛ ومقياس نّعيمة عسيري )Alduaij 8678 (مقياس ألدويجو  (،8676)

يمان الريس ) كل من ومقياس (؛=867)  Alshurman   الشورمان (  <867ابراىيم حسن، وا 
حتوى لمبنود ومدى اتفاقيا المعرفي والتحقق من استخدامو في الحصول عمى صدق المُ  لتحميل ُمحتواىا

  مع التّعريفات لميارة اتخاذ القرار.
خمسة عشر موقف عمي ;7تم صياغة مواقف مقياس ميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة الُمّعممين ب -8

ستجابة توضح مدى ميارتو عمى شكل مواقف ُمشكمة تضع المفحوص في موقف ضاغط ليختار ا
 ( .7اتخاذ القرار)ممحق

ُمفردات وفًقا آلراء  ;ُمفردة  ،ثم تم حذف  86وصف المقياس: تكونت الصورة األولية لممقياس من  
 ُمفردة(. ;7( ليتكون في صورتو النيائية من  ):السادة الُمحكمين )ممحق 

 ر لدى الطمبة الُمّعممين:حساب الخصائص السيكومترية لمقياس ميارة اتخاذ القرا
تم حساب االتساق الداخمي لمقياس ميارة اتخاذ القرارلدى الطمبة الُمّعممين بايجاد ُمّعامبلت االرتباط 

 (.8بين الدرجة الكمية لممقياس ودرجة كل موقف ُمشكل )جدول 
 (8جدول )

 ( 96معامبلت االرتباط  بين كل موقف من مواقف المقياس والدرجة الكمية )ن=
معامل االرتباط بين كل موقف  رقم الموقف

 والدرجة الكمية
 

 
رقم 
 الموقف

معامل االرتباط بين كل 
 موقف والدرجة الكمية 
لمقياس ميارة اتخاذ 

 القرارلدى الطمبة الُمّعممين 

7 <>;, ? :><, 

8 ;>;, 76 ;>;, 

9 ;7:, 77 <>;, 

: <9:, 78 <?=, 

; <89, 79 =;=, 

< :?=, 7: =67, 

= ;67, 7; ;=;, 

> ;;=,   

يتضح من الجدول السابق أنو تم حساب ُمّعامبلت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل موقف          
ُمشكل من مواقف مقياس ميارة اتخاذ القرار والدرجة الكمية لو عمى عينة حساب الخصائص 

( وتراوحت ُمّعامبلت ارتباطيا  طالًبا من  الفرقة األولي من شعبة التربية الخاصة 96السيكومترية )
 (.8مما يؤكد عمى التماسك الداخمي لممقياس  كما يوضح جدول ) (, =;=:  ,><:بين )
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 :اٌصدق : مت حساب اٌصدق بطريمتني
يؤشر صدق المحتوى بالدرجة التي يقيس فييا    Validity:Contentصدق المحتوى -أ    

بلل التحميل المنطقي لمحتوى المقياس ، أو التحقق المقياس ما أعد لقياسو في ُمحتوى معين من خ
من تمثيمو لمُمحتوى المراد قياسو، وعميو فان تحقق درجة عالية من صدق الُمحتوى لممقياس ما ىي 

يرتكز صدق الُمحتوى و  إال داللة عمى أن فقرات المقياس تمثل نطاق السموك المراد قياسو تمثيبًل جيًدا 
ميادين أو الفروق الُمختمفة لمقدرة أو السمة التي يقيسيا ، وعمى التوازن عمى مدى تمثيل المقياس لم

بينيا بحيث يصبح من المنطقي أن يكون محتوى المقياس صادًقا ، بشرط أن يمثل جميع عناصر 
القدرة أو السمة المراد قياسيا ، ويقرر الُمتخصصون أو الُمحكمون صدق االختبار لممحتوى المراد 

 (. ;;،   =866)زكريا الشربيني ،لؤلفراد المفحوصين ميما اختمفت نوعياتيمقياسو بالنسبة 
مني : 

ّ
حى
ُ
 صدق امل

( ;7( مفردة، و تم تّعديميا إلى خمس عشر)86وكانت الصورة األولية لممقياس تتكون من )    
ين في ( بين السادة الُمحكمين الُمتخصص,6?<( مفردات وفًقا لنسبة االتفاق );مفردة ، أي تم حذف )

( من الجامعات المصرية،  وىذه النسبة تمثل نسبة اتفاق :عمم النفس والصحة النفسية ممحق)
ُمرتفعة بين السادة الُمحكمين عمى ُمفردات المقياس وبالتالي ُمّعامل الصدق لممقياس ُمرتفع ألنو قريب 

ويشمل جميع من أعمى مّعامل صدق وىو الواحد الصحيح أي أن المقياس يقيس ما وضع لقياسو 
رفين ج لو ىيم ،عناصر القدرة المطموب قياسيا وال يحيد عنيا ) وفًقا لرأى (  >867وليام ميرىنز،وا 

 (.9السادة الُمحّكمين )ممحق
معامل صدق الُمقارنة الطرفية: تم تطبيق المقياس عمى عينة )حساب الخصائص السيكومترية ن  -ب
% من الدرجات ،وتحديد أدنى =8تنازلًيا لتحديد أعمى  (، ثم ترتيب درجات أفراد العينة ترتيًبا96=
كما ىو موضح  t-test    % من الدرجات ،ثم الُمقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار"ت" =8

 (.9بجدول )
 (9جدول )

 داللة الفروق  بين األرباعي األعمى واألدنى فى مقياس ميارة اتخاذ القرارلدى الطمبة المعممين
جة العظمى الدر  المقياس

 لممقياس

داللة  قيمة "ت" ع م ن المجموعات
 "ت"

ميارة اتخاذ 
القرار لدى 
 الطمبة المعممين

- :,>; ;;,8> < األرباعي األعمى  6>
;6:,? 

667, 

   9,=6 ;6,9;= < األرباعي األدني 
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 : مت اٌتحمك مه اٌثباث بطريمتني : اٌثباث
 اٌطريمت األويل : 

بيرسون وتم حسابو   ريقة إّعادة التطبيق باستخدام معادلة  ُمّعامل االرتباطتم استخدام ط         
( طالب ُمّعمم من الفرقة 96حساب الخصائص السيكومترية لؤلدوات التي تكونت من  ) عمى عينة 

(وكانت =7 ,;: =7األولي ُشّعبة التربية الخاصة كمية التربية جامعة دمياط ، تتراوح متوسط أعمارىم )
( وىو ما يؤكدعمى ثبات المقياس وامكانية استخدامو بثقة ألنو أقرب ,86>معامل الثبات )قيمة 

 ألكبرمعامل ارتباط وىو الواحد الصحيح .
 اٌطريمت اٌثاويت :

وكانت Cronbach -alpha  وتم حساب الثبات أيًضا باستخدام معادلة ألفا كرونباخ    
 مكانية استخدامو .( وىو ما يعني الثبات لممقياس  وا,66;قيمتو)

 تقدير االستجابة عمى المقياس)التصحيح( :
لمن يستخدم ميارة اتخاذ القرار  7ويتم تقدير االستجابة عمى المقياس  بإعطاء درجة             

لمن يستخدم  9لمن يستخدم ميارة اتخاذ القرار بدرجة متوسطة،و درجة  8بدرجة ضعيفة ، و درجة 
لمن يستخدم ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة الجامعة بدرجة  :ة كبيرة، و درجة ميارة اتخاذ القرار بدرج

 ، ويتم تفسيرىا كالتالي : ;6:7>أكبر من الُممارسات السابقة، وتتراوح  الدرجة عميو  مابين  
أو حصل عمى   96درجة ،وكمما اقتربت من الدرجة  ;7أقل األفراد ميارة اتخاذ القرار يحصل عمى 

( أو حصل 6>ّصنف بأنو يستطيع اتخاذ القرار بدرجة ُمتوسطة ،و كمما اقترب من الدرجة )يُ 96الدرجة 
 (. ;عمييا يكون ممن يستخدمون ميارة اتخاذ القرار بدرجة مرتفّعة)نموذج االجابة  ممحق

(أو توسّعة االدراك، (.P.M.I/ب( البرنامج التدريبى القائم عمى استراتيجية ُمّعالجة األفكار :/ >) 
 (:8)ممحق 

 78، >، ;،7بعد االطبلع عمى العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية أرقام بالمراجع)
،79،7<  ،7= ،7>  ،87 ،89 ،8: ،8<  ،8> ،8? ،96 ،9>،9? ،:9  ،::،:=،;9 ، )

( أو توسّعة (.P.M.I وبدأت الباحثة في إّعداد البرنامج التدريبي القائم عمى استراتيجية ُمّعالجة األفكار
االدراك وىو ُيّعد من األدوات األساسية التي يتم تصميميا لخدمة أىداف البحث أال وىو البرنامج 
التدريبي  القائم عمى ُممارسة استراتيجية ُمّعالجة األفكار لتنمية ميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة 

بلتيم األكاديمية  ، ويتضمن البرنامج الُمّعممين من الفرقة األولي شعبة التربية الخاصة لمواجية ُمشك
بعض األساليب والفنيات المّعرفية منيا التّكميفات المنزلية وقد ُأّعدت بطريقة خاصة بحيث تكون 
ُمرتبطة باألىداف وترتبط ارتباًطا وثيًقا بجمسات البرنامج والُمستخدم بو الُمحاضرة، والُمناقشة 

ّعادة البناء المّعرفي والنم  ذجة ولّعب األدوار.الجماعية،وا 
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 /ب( التخطيط الّعام لمبرنامج::/>) 
تتضمن عممية التخطيط العام لمبرنامج تحديد  اليدف الّعام  منو والفرعية اإلجرائية،            

البّعدي (  -التكويني -ومحتواه العممي، واألساليب الُمتبّعة في تنفيذه ، وطرق تقويمو الثبلثة )القبمي
لزمني لو وعدد الجمسات والتوقيت الزمني لكل جمسة ،وكيفية تقديم التغذية الراجّعة وتحديد المدى ا

 بطريقة فورية والتّعزيز لمطبلب بأنواعو المادي والمعنوي ومكان إجرائيا .
حددت الباحثة أىداف البرنامج العامة كالتالي: وىى أن يكتسب الطالب ويتّعمم ذاتًيا                  
باحثة كيفية ُممارسة استراتيجية ُمّعالجة األفكارأو توسّعة االدراك لدييم عن كل قرار تحت إشراف ال

يتخذه في ُمشكمة أو قضية يواجييا في دراستو أو حياتو ؛لتصبح ُجزًءا من بنيتو المّعرفية ولُيطبقيا 
 في حياتو الحالية والُمستقبمية . 

 (األىداف الفرّعية اإلجرائية : 7/ب/:/>)
ألىداف اإلجرائية لمبرنامج من خبلل العمل داخل الجمسات وتطبيق الفنيات الُمختمفة،وتتمخص وتتحقق ا

 ىذه األىداف فيما يمي :
(أو ُمّعالجة األفكارأو توسّعة .P.M.Iأن يعرف أفراد المجموعة التجريبية كيفية ُممارسة استراتيجية) -7

 االدراك.
بلت لمتّعامل مّعيا ، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح مع أن يحدد أفراد المجموعة التجريبية الُمشكّ  -8

 ُمراعاة السموكيات الُمتّعمقة بيذه القرارات.
أو ُمّعالجة األفكارأو  ( (.P.M.Iأن يعرف المجموعة التجريبية أىمية ُممارسة  استراتيجية  -9 

الُمشّكبلت يومًيا بطريقة قائمة  توسّعة االدراك لمطالب الُمّعمم بأنواعيا الثبلثة لمقرارات في التّعامل مع
 عمى توسّعة االدراك  بجمع المعمومات عن كل قراريجب اتخاذه .

أن يدرك أفرادالمجموعة التجريبية الدور الذي تمّعبو ىذه االستراتيجية في رفع كفاءة الطالب الُمّعمم -:
ائو الميني واألخبلقي وتحقيق الحالي والُمستقبمي في التخمص من التردد في اتخاذ القرار بيا لتطوير أد

 السعادة والرضا الوظيفي .
( جمسة بمّعدل جمستين >7(المدى الزمني : تكونت جمسات البرنامج التدريبي من )8/ب/:/>)

 أسبوعًيا،كل جمسة تستغرق ساعة ونصف.
 (الفنيات الُمستخدمة في البرنامج التدريبي :9/ب /:/>)

 شكل ُمتكامل تجمع بين : تم اختيار عدد من الفنيات لتستخدم في
الُمحاضرات، والُمناقشات الجماعية والنمذجة ، والعروض التوضيحية لمُمشكبلت الُمتنوعة المراد اتخاذ 
القرار فييا ولعب األدوار،و التّكميفات المنزلية:ويشمل ُكتيب) أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكارأو ال 

 ( .9أمارسيا ولماذا؟( )ممحق
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ت : وتشمل ُمحاضرات عن كيفية ُممارسة استراتيجية ُمّعالجة األفكارأوتوسّعة الُمحاضرا-أ
االدراك)استخبلص األفكار اإليجابية والسمبية والُمثيرة لبلنتباه  لمقرارات المراد اتخاذىا( في الُمشكبلت 

من بين القرارات الُمتنوعة ، ومّعايير التقييم لممعمومات التي جمعت عنيا وعبلقتيا باتخاذ القرارالصحيح 
التي يراىا الطالب غير ُمتفقة مع ما لديو من معمومات جمعيا من مصادر موثوقة ذات مرجّعية 

 صحيحة.
 الُمناقشات الجماعية والعروض التوضيحية :-ب

وتشمل عروض توضيحية لصور لقضايا أو مشكبلت لُمناقشتيا ،وكيفية تحديدىا وتحميميا         
لرفع ميارة  أفراد المجموعة التجريبية التخاذ القرار بعد تحديد يا ،وتصنيفيا  لمتوصل لمسبب الرئيس ل

، باستخدام استراتيجية الُمّعالجة لؤلفكار تمك وتّعميم ُممارستيا في الُمشكبلت الُمشكمة وتحميميا  
واستخدام  التغذية اليومية لمتوصل إلى األفكار بأنواعيا الثبلثة )اإليجابية ،والسمبية ،والُمثيرة (لمقرارات،

الراجّعة الفورية من الباحثة والتعزيز)المادي والمعنوي( لردود األفّعال الصحيحة  من الطبلب  الُمّعممين 
 التي تنم عن توسّعة االدراك، وكذلك تطبيق تكميفات  في التقويم التكويني لمجمسات وفًقا لُمحتواىا .

 الميام )التّكميفات المنزلية (:-ج
وتتمثل فى الميام التى ُيكمف بيا أعضاء المجموعة التجريبية من الباحثة فى نياية كل            

جمسة فردية باستخدام ُكتيب)أمارس استراتيجية ُمعاّلجة األفكار  أو الأمارسيا ولماذا؟( من إعداد 
 (.9الباحثة)ممحق 

ريبي بشكل منطقي يتناسب ( ُمحتوى جمسات البرنامج : يتم ترتيب جمسات البرنامج التد;/ب /:/>)  
( جمسة بُمَعدل جِمستين >7وطبيعة ُمشكمة البحث، وتتكون عدد جمسات البرنامج التدريبي من )

 (.8أسبوعًيا،وتم تحديد ُمحتواىا بناء عمى أىداف البرنامج وكذلك الفنيات الُمتبّعة بو )ممحق 
 ( خطوات تنفيذ البرنامج :>/ ب /:/>)
لتّعارف والتطبيق القبمي لمقياس ميارة اتخاذ القرارلدى طمبة الجامعة، البدء:ويتم من خبلليا ا-7

طار العمل فيو ويستغرق الجمسة األولى كل جمسة تتكون من األدوات  والتمييد لمبرنامج وشرح أىدافو وا 
،واألىداف،  واألمثمة، والتمارين ، والُمناقشة ، والتغذية الراجّعة الفورية ،ولكل درس خطة ورقة عمل 

 ُكتيب )أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكار أو ال أمارسيا. ولماذا؟(من إعداد الباحثة. ولكل مجموعة، 
االنتقال : وىدف ىذه الخطوة التركيز عمى توسّعة االدراك باستراتيجية ُمّعالجة األفكار لكل قرار -8

والسمبية والُمثيرة بأنواعيا الُمختمفة ُمقترح وكيفية ُممارستيا عممًيا باستخبلص أفكارىا الثبلثة اإليجابية 
لتحقيق التكامل األخبلقي والعممي في إعداده كطالب ُمّعمم، ويتم عرض الُمشكبلت  باستخدام برنامج 
العروض التوضيحية عمى شاشة العرض،و يتم تقسيم طبلب المجموعة التجريبية إلى ثبلث مجموعات 

( (.P.M.I سة توسّعة االدراك أواستراتيجية ُمّعالجة األفكارلضمان التفاّعل،  واكتساب القدرة عمى ُممار 
 لمقرارات.
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وتنتيي الجمسات الفردية لمبرنامج التدريبي بالتّكميف بالميام المنزلية في ُكتيب الطالب           
وجية )أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكار أو ال أمارسيا ،ولماذا؟( ويتم ُمراجّعتيا في بداية الجمسات الز 

حيث تتم الُمقارنة بين أداء المجموعات  في أول الجمسة التالية )الجمسات الزوجية ( والُمقارنة بين 
أدائيم باستخدام التعريفات اإلجرائية لُممارسة استراتيجية ُمّعالجة األفكار وفًقا لمحتوي الجمسة )إعداد 

األكاديمية وأنواعيا الُمختمفة لمتحقق من  الباحثة(، )ويتم إعداد  الُمشكبلت وفًقا لتّعريف الُمشكبلت 
(، واستخداميا في ادراك ما يدور الطالب الُمّعمم  (.P.M.I التدريب عمى ُممارسة توسّعة االدراك ّعممًيا

من أفراد المجموعة التجريبية حينما يستمع ألفكار القرارات بأنواعيا ُمختمفة من مصادر موثقة  
األكاديمية أوالحياتيةأو المينية الُمستقبمية ، وتعتمد مصادر تمك القدرة  بأنواعيا عن توقّعو لمُمشكبلت

-السمبية-عمى ما يمتمك الطالب الُمّعمم من فيم واستيعاب لمقرار وأفكاره بأنواعيا الثبلثة)اإليجابية
س، الُمثيرة( وخبرات مربيا أو اكتسبيا من الُمحيطين بو ذات  مرجّعية موثوق بيا )كعضو ىيئة التدري

وُمّعمم الفصل أوزميل لو ذي خبرة ّعممية( وعمى ما يمتمك من  ميارات تتطمبيا حل  الُمشكبلت 
األكاديمية برؤيتيا بمكوناتيا،  وتتجمى تمك القدرة حينما يمارس الطالب الُمّعمم ُمّعالجة األفكار 

وامكانياتو وُمناقشتيا عند  باستخبلص أنواع األفكار الثبلثة  المكونة لكل قرار من مّعرفة ذاتية لقدراتو
التفاّعل مع زمبلئو من أفراد المجموعة التجريبية والُمشاركة الُمميمة من الباحثة في ميارة اتخاذ القرار 
عمى  أفكارالطبلب ؛ وفي وضع بدائل لمقرارات الُمقترحة لحل الُمشّكبلت قبل اختيار قرار وتّعديمو في 

ّعات لديو، ويظيرىذا الُبّعد في العديد من الُممارسات كالتالي: حال اختمفت األفكار لمطبلب عن التوق
)أفكر قبل اتخاذ القرارلحل الُمشّكمة ،وأضع أكثر من بديل أو قرار بأفكارىا الثبلثة لمواجية الُمشّكبلت 
المفيومة وخاصة الُمثيرة الغير ُمتوقّعة ،و أنظم معموماتي لتساعدني عمى فيم اآلخرين،  أعي أنواع 

فكار الثبلثة ، ُأقّيم أدائي في اتخاذ القرارواقتراح البدائل مع االستّعانة بذوي الخبرات السابقة كُمّعمميو األ
من أعضاء ىيئة التدريس لمحد من الُمشكبلت األّكاديمية التي تواجو الطالب المعمم لتحقيق التكامل 

 األخبلقي والعممي في إعداده. 
 العمل :-9

( جِمسة بُمّعدل جِمستين أسبوعًيا،وكل جِمسة تستغرق >7لبرنامج التدريبي من )تّكونت جمسات ا       
ساعة ونصف ،ولتحقيق أىداف البرنامج يتم توزيع ُكتيب)أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكار 

P.M.I.) أوال أمارسيا ،ولماذا؟(عمي أفراد المجموعة التجريبية من الطبلب الُمّعممين بالفرقة األولي )
( والذي تم إعداده في ضوء ما اطمّعت عميو الباحثة من بحوث 9ية خاصة من إعداد الباحثة )ممحقترب

سابقة عن إمكانية و كيفية استخدام البرامج التدريبية في ُممارسة ُمّعالجة األفكار)استخبلص األفكار 
  طمبة الجامعة.اإليجابية والسمبية والُمثيرة لبلنتباه لمقرار( لتنمية ميارةاتخاذ القرارلدى 

والُمناقشة  طبلب( 76يتم تقسيم المجموعة التجريبية إلى ثبلث مجموعات كل منيا يتكون من )    
تتم داخل كل مجموعة  حيث يقوم كل طالب بالُمناقشة مع طبلب مجموعتو واختيار القرار المناسب 
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ر)توسّعة االدراك( )استخبلص لمموقف الُمشكل المعروض أماميم  بُممارسة استراتيجية ُمّعالجة األفكا
األفكار اإليجابية والسمبية والُمثيرة لبلنتباه لمقرار الُمقترح(  تحت إشراف الباحثة، ثم يتم إعبلن الحل 
النيائي  لمُمناقشة )الُمتفق عميو( ، ويتم تقديم التغذية الراجّعة الفورية بنوعييا االيجابية والسمبية 

لجة األفكارأوتوسّعة االدراك لدييم ما أمّكن مع استخدام التّعزيز المادي لدعم ُممارسة استراتيجية ُمّعا
 ( .8والمعنوي ،واستخدام التقويم التكويني بالُمناقشة والتغذية الراجّعة الفورية من خبلل الباحثة)ممحق

ٍيفاث املىزٌيت
ّ
 : اٌتى

اتخاذ القرار من األفكار أو البدائل ويقصد بيا المواقف الُمشّكمة المطموب من الطالب الُمّعمم            
الُمقترحة وفًقا لمحتوي الجمسة  لمتحقق من اكتسابو لممّعرفة النظرية والُممارسة العممية الستراتيجية 
ُمّعالجة األفكار أو توسّعة االدراك ، وفييا يقوم  كل طالب معمم من أفراد العينة التجريبية بحل 

(  9مارس استراتيجية ُمّعالجة األفكار أوال أمارسيا ،ولماذا؟( )ممحقالتّكميفات المنزلية في ُكتيبو )أ
ويقوم بالتقويم الذاتي ألدائو في المنزل والموازنة بين  االختيارات المعروضة عميو وفًقا ألنواع األفكار 

دراك ووفًقا الُمثيرة لبلنتباه(استراتيجية ُمّعالجة األفكارأوتوسّعة اال-السمبية-الثبلثة لكل قرار)اإليجابية
لُمحتوي الجمسات ليتّعرف قدرتو الذاتية عمى اتخاذ القرار بمفرده ، وماىي األفكار الثبلثة بأنواعيا لكل 
دراك الصورة الكمية ليا وبالتالى يحتاج لتّعرفيا أكثر وىو ما يزيد من تفاّعمو  قرار يتم اتخاذه ؟، وا 

راجّعتيا قبل بدء الجمسة التالية وتقديم التغذية ويوضح لو مدي احتياجو لمبرنامج  وتقوم الباحثة بمُ 
 الُمرتدة الفورية والتّعزيز المادي الفوري لو)ىدايا ّعينية(. 

 اإلنياء:   -:
براز          وىى المرحمة الختامية وىدفيا تمخيص ما تم انجازه من خطوات في البرنامج وتقويمو وا 

جموعة التجريبية كما تشمل القياس البّعدي لمقياس نقاط القوة والضّعف فيو من وجية نظر أفراد الم
ميارة اتخاذ القرار ،و التنبيو عن القياس التتبّعي لمقياس ميارة اتخاذ القرار بعد شير من تطبيق 

 البرنامج. 
 (: 9/ج(ُكتيب )أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكار أو ال أمارسيا ، ولماذا؟( )ممحق :/>) 

نتيجة مقياس ميارة اتخاذ القرارلدى طمبة الجامعة لّعينة الخصائص السيكومترية، وفًقا ل              
والدراسات السابقة التي اطمّعت عمييا الباحثة ، قامت الباحثة بتصميم جمسات البرنامج وميامو 

عداد ُكتيب)أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكار أوال أمارسيا، ولماذ8وتّكميفاتو المنزلية)ممحق ا؟( ( وا 
اختيار قرار واحد ُمقترح لعرضو عمى  لمتوصل إلىوصياغة عدد من القرارات بأفكارىا الثبلثة بأنواعيا 

المجموعة التجريبية من الطمبة الُمّعممين  ليتقنوا ُممارسة ميارة اتخاذ القرار  في مواجية الُمشّكبلت 
 (.9بأنواعيا الُمختمفة)ممحق

تيب )أمارس  استراتيجية ُمّعالجة األفكار أو ال أمارسيا ، ولماذا؟( ولقد قامت الباحثة بإعداد كُ        
(من القراءات والدراسات السابقة وىو يتضمن إطار نظري عن الدرس األول من برنامج 9)ممحق
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C.o.r.t  ُمّعالجة األفكار(P.M.I.) لمطبلب  ميارة اتخاذ القرار ( ،وكيفية استخداميا في اتقان
ُمشكمة لمتحقق من ُممارستو ومّعرفتيا ّعممًيا ونظرًيا ، والتّكميفات المنزلية والميام  الُمّعممين ، ومواقف

التي ُيكمف بيا أفراد المجموعة التجريبية فقط  ومن الكتب والبحوث والبرامج التى اطمّعت عمييا الباحثة 
عداد ُكتيب )أمارس  رسيا ،ولماذا؟ ( ُمّعالجة األفكار أو ال أمااستراتيجية  لتصميم البرنامج وا 

 من مراجع البحث. ( =;، :;،  6;، ;:، ;9،  89، 78،  <، 7بالمراجع)
 (نتائج البحث وُمناقشتيا وتفسيرىا: تم التحقق من صحة الفروض وتفسيرىا كالتالي:=)
 (نتائج الفرض األول  وُمناقشتو:  7/ =) 

لة إحصائية بين متوسطي وكان نص الفرض األول عمى أن "ىناك فروق ذات دال                
درجات  المجموعة التجريبية عمى القياسين القبمي والبّعدي  عمى مقياس ميارة اتخاذ القرار لدى 

( أو توسّعة .P. M. Iُمّعالجة األفكار)بعد تطبيق برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية الطمبة المعممين 
 في اتجاه القياس البّعدي".االدراك 
الُمرتبطة بين متوسطي درجات   t-testحقق من صحة الفرض باستخدام اختبار تم الت        

الطمبة المعممين  لدى المجموعة التجريبية عمى  القياسيين القبمي والبّعدي لمقياس ميارة اتخاذ القرار
 (.:كما يتضح من جدول )

 (:جدول )
 عمى داللة الفروق  بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 

 (  96لدى الطمبة المعممين )ن=اتخاذ القرار مقياس  ميارة 
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة القياس المقياس

 المعياري

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

مربع 
 إيتا

حجم 
 التأثير

ميارة 
اتخاذ 
 القرار 

 كبير ,<=> ,666 9 ,9<8 - <, >;=  ;: ,99: 96 التجريبية القبمي

     :  ,<9; 7; ,99;   البعدي 

( وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية :ويتضح من جدول )          
عمى القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس  ميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة الُمعممين بعد تطبيق 

تبطة ،وُتّعبر اإلشارة السالبة عمى المر  t-testالبرنامج لصالح القياس البّعدي باستخدام اختبار "ت"  
أن الفروق لصالح القياس ذي المتوسط األعمى وىو القياس البّعدي لممجموعة التجريبية، كما قامت 
الباحثة بحساب مربع إيتا لمتحقق من حجم أثر البرنامج التدريبي أي فاعميتو واتضح أنو كبير)جدول 

 ( . ?9:، 7??7ادق )( وفًقا لتفسير كل من فؤاد أبوحطب ،وآمال ص:
ىالشت وتيدت اٌفرض األوي :

ُ
 م

وتعنى ىذه النتيجة أن  الفرض األول قد تحقق  تحقًقا كامبًل ، ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى         
 (ُمّعالجة األفكار أو  (.P.M.Iأساس أن التدخل بالبرنامج التدريبي  القائم عمى ُممارسة استراتيجية 
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ا لما يتطمبو  مواجية الموقف الُمشكل  أو القضية باستخدام الُمناقشة الجماعية توسّعة االدراك وفقً 
والتغذية المرتدة الفورية لآلراء الُمقترحة كقرارات في جمسات البرنامج، وحل التّكميفات المنزلية من 

ميارة اتخاذ خبلل ُكتيب )أمارس استراتيجية ُمّعالجة األفكارأو الأمارسيا ولماذا؟(   ساعد عمى تنمية  
،  أي أن يصدر منو سموًكا يتفق مع الُمشكمة أو القضية المطموب  الطالب الُمّعممالقرار لدى  

مواجيتيا أو ُمعالجتيا، وكذلك ساعد البرنامج التدريبي القائم عمى ميارة ُمّعالجة األفكار عمي مّعرفتو 
ن يحيطون بو و خبراتيم السابقة أو عن الكاممة  لجوانب الُمشكمة أو القضية التي يواجييا بُمساعدة م

وىو  طريق االستخبلص لؤلفكارمن المواقف الُمماثمة ممايؤثر باإليجاب عمى ميارة  اتخاذ القرار لديو  ،
( =866 (، وصالح أبو جاد، و محمد نوفل(;9، =866ما اتفق  مع كتابات كل من عدنان العتوم )
يتخمص من التقميدية في األخذ بالمشورة التخاذ قرارتو التي أكدت عمى أن ىذه االستراتيجية تجعمو 

بدون محاولة تّعرف وجوانب الموضوع أو الُمشكمة الثبلث االيجابية والسمبية والُممفتة لمنظر أي الحمول  
صدار ،  .P.M.Iالُمقترحة أمامو نتيجة التقان ُممارسة استراتيجية  ُمّعالجة األفكار  الصائبة  األحكام وا 

وىو ما أكدتو نتائج دراسة كما تعتبرالدراسة  الصعبة الحياة في مسائل انة باألفراد الُمحيطين بوباالستعّ 
  Alduaijدراسة ألدويج واألجنبية  ك الحالية استجابة لتوصيات  العديد من الدراسات السابقة  العربية

تراتيجية لدى الطمبة ( أنو عند اتقان استخدام ىذه االس:867دراسة رشا الطواشميمي )، و  (8678) 
ممين بالسنة األولى من المرحمة الجامعية يساعد في تنمية التفكير االبتكاري وكذلك ميارة اتخاذ الُمعّ 

 القرار لدييم بعد توسّعة ادراكيم.
عن أىمية تحديد الُمشكمة وتوضيحيا التخاذ القرار )  <Meyer (867 ودراسة ميير         

مم في تنمية ميارة اتخاذ القرارات لدى طبلبو، وىو ما يتفق مع كتابات كل الصحيح، وأىمية دور الُمعّ 
            من بيسواس، ورجيندران،ومحمد،وجولدبرج،وسوتيبلر،وبروانير

8686 ،7=7); Mohammed; Goldberg; Sottilare and  Rajendran ; Biswas) 

Brawner 

ىمية  دور الُمّعمم في تنمية ميارة اتخاذ القرار في الفصل لدى طبلبو، وكذلك  نتائج التي أكدت عمى أ
(التي أكدت عمى ?;8686،7) Brigandi &Gilson الورقة البحثية لكل من جيمسون وبريجاندي 

إعداد البيئة الفصمية  افتقار برامج إعداد المعمم الجامعية  لميارة اتخاذ القرار وكذلك تحديد دوره  في
النشطة التفاّعمية بينو وبين الُمتّعمم لتنمية ميارة جمع المعمومات عن الُمشكبلت من كل جوانبيا التخاذ 

 بيئتو مع الفرد تبلؤم أن حيث الشخصية، تّكوين في ُميمة مرحمة الشباب مرحمة شأنيا؛ وُتّعدالقرارات ب

 رارالق اتخاذ ألن وذلك وقرارتو ؛ تفكيره عمى كبير بشكل تؤثر موُمستقب حول وتوقّعاتو وُمّعتقداتو وُمجتمّعو

 كل االنسان يعيشيا يةمعم فيي الُمستقبل، إلى بآثارىا وتمتد الواقع، الحاضر وُتغير تمس خطيرة عممية

 سةدراتسبقيا  أن يجب ذلكلو  ;االجتماعية  الحياة محيط والعمل وفي المنزل في حياتو لحظات من لحظة

القرار المراد  بموضوع يتّعمق فيما الُمتخصصة والدقيقة المعمومات من  واسعة قاعدة إلى تستند ُمتأنية

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-0411-1782
https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-2752-3878
https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-1152-872X
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(وتعني استراتيجية ُمّعالجة األفكارأوتوسعة   (.P. M.Iاتخاذه، وىو ما يمكن أن تقدمو استراتيجية 
 اإلدراك وفًقا إلدوارد يبونو .

 (وتائح اٌفرض اٌثاوي: 4/0)
وكان نص الفرض الثاني عمى أنو "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات          

لدى الطمبة اتخاذ القرار ميارة المجموعة التجريبية في القياسين  البّعدي و التتبّعي عمى مقياس 
 الُمّعممين". 

بين متوسطي درجات المجموعة   الُمرتبطة  t-testتم التحقق من صحة الفرض باستخدام اختبار   
 (.;التجريبية عمى  القياسين البعدي والتتبعي لمقياس ميارة اتخاذ القرار كما يتضح من جدول )

 (;جدول )
 ّعدي  والتتبّعي لممجموعة التجريبية عمىداللة الفروق  بين القياسين الب

 لدى الطمبة الُمّعممينمقياس ميارة اتخاذ القرار 
 ( 96)ن=

االنحراف  المتوسط  العدد المجموعة القياس المقياس
 المعياري

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

غير  ,?;7- :,<9; 7; ,99;   96 التجريبية البّعدي ميارة اتخاذ القرار
 دالة

   :,>99 7;, ;;>   التتبّعي 

(  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة ;ويتضح من جدول )       
أي ثبات  الُمّعممينلدى الطمبة  التجريبية بعد القياسين البّعدي والتتبّعي  لمقياس  ميارة اتخاذ القرار 

 ميارة اتخاذ القرار  . أداء المجموعة التجريبية لشعورىا بالحاجة إلى اكتساب واتقان
 ُمناقشة نتائج الفرض الثاني :

وتعنى ىذه النتيجة أن  الفرض الثاني قد تحقق  تحقًقا كامبًل ، ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى        
كما أكدت أساس أن التدخل بالبرنامج التدريبي  القائم عمى ُممارسة ُمّعالجة األفكار أوتوسّعة االدراك 

( التي دمجت ثبلث استراتيجيات 8978، 8676سمية الٌمحتسب، و رجاء  سويدان )كل من  دراسة
( أوُمّعالجة االدراك ، و التنظيم ، وحل الُمشكبلت(  .P.M.I( )استراتيجية )C.O.R.Tمن برنامج   )

في اكساب واتقان ميارة اتخاذ القرار،أشارت إلي أن تفوق المجموعة التجريبية في األداء عمى مقياس 
، باالستناد إلى طبيعة الميارات التي اشتممت عمييا األنشطة  الُمّعممينلدى الطمبة  ارة اتخاذ القرار مي

توسّعة مجال  .P.M.I )- اإلثرائية في البرنامج خاصة تمك الُمتّعمقة باستراتيجية ُمّعالجة األفكار )
ضوعاتيا والوصول إلى قرار ؛ إذ إن ىذه األنشطة ُموجية إلى التمّكين من الحكم عمى مو  -اإلدراك 

ينة الدراسة خبرات مكنتيا من ُممارسة الميارات التي ُتّعد صائب حوليا ،وكذلك وفرت األنشطة لعّ 
ُمتطمبات أساسية التخاذ القرار مثل القدرة عمى تحديد األولويات في ضوء األىداف، وترتيبيا حسب 

في إطار واحد، وعمى اتخاذ قرارات قائمة  أىميتيا، ووضع بدائل واحتماالت وخيارات دون حصر الذات
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عمى دراسة العوامل و الظروف الُمختمفة مع األخذ بوجيات نظر اآلخرين وفحصيا وتفيميا،مما يدل 
ودراسة عمى أن ىذه الميارات بمجمميا أسيمت في تنمية قدرة الطالبات المواتي تّعممنيا التخاذ القرار،

مى أىمية  ميارة اتخاذ القرارأن تكون ٌجزًءامن  البناء ( التي أكدت ع8678)  Alduaijألدويج 
 المّعرفي لمطبلب الجامّعيين بالسنة األولى من المرحمة الجامعية .       

 (وتائح اٌفرض اٌثاٌث: 4/4) 
وكان نص الفرض الثالث عمى أنو " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ُمتوسطي درجات           

و المجموعة الضابطة في القياس البّعدي  عمى مقياس ميارة اتخاذ القرار لدى المجموعة التجريبية 
( أو توسّعة (.P.M.I ُمّعالجة األفكاربعد تطبيق برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية  المعممينالطمبة 
 t-testفي اتجاه المجموعة التجريبية" ، تم التحقق من صحة الفرض باستخدام اختبار االدراك 

دي ستقمة   بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى  القياس البعّ المُ 
 (.>لدى الطمبة الُمّعممين كما يتضح من جدول )ميارة اتخاذ القرار لمقياس 

 (>جدول )
 داللة الفروق  بين القياسين البّعدي  لممجموعة التجريبية والضابطة

 الطمبة المعممينعمى مقياس ميارةاتخاذ القرار لدى 
 ( 96)ن=

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة القياس المقياس
 المعياري

حجم  مربع إيتا مستوى                                           قيمة "ت"
 التأثير

ميارة 
اتخاذ القرار 
لدى الطمبة 

 المعممين

 متوسط ,68>   ,667 9, >>> :,<9;   7; ,99;  96 التجريبية البّعدي

     < , 67?  ;:  ,?86    الضابطة البّعدي 

(أن الفروق دالة إحصائًيا لصالح المجموعة التجريبية عمى مقياس >ويتضح من جدول )          
،أي أن ىناك فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات  لدى الطمبة المعممينميارة اتخاذ القرار 

طة بعد تطبيق البرنامج التدريبي  القائم عمى ُممارسة المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب
( (أو توسّعة االدراك عممًيا لصالح المجموعة التجريبية ، وُتّعبر .P.M.Iاستراتيجية ُمّعالجة األفكار )

اإلشارة السالبة عمى أن الفروق لصالح القياس ذي المتوسط األعمى وىو القياس البّعدي لممجموعة 
 التجريبية . 

ىال
ٌ
 شت وتائح اٌفرض اٌثاٌث :م
وتعنى ىذه النتيجة أن  الفرض الثالث قد تحقق  تحقًقا كامبًل ، ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى      

ُمّعالجة األفكار  (.P.M.Iأساس أن التدخل بالبرنامج التدريبي  القائم عمى ُممارسة استراتيجية )
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رق األداء بين المجموعتين التجريبية ،والضابطة أوتوسّعة االدراك  قد حقق أىدافو وىو ما اتضح في ف
لصالح المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارة اتخاذ القرار، فاالستخدام المتروي  الستراتيجية ُمّعالجة 
األفكار لمطبلب  يمثل الوسيمة فـي عبـور ردة الفّعل االنفّعالية نحو فكرة ما، فبل يتخذون قرارًا أو موقًفا 

و ىو ما اتفق مع نتائج  (،;;، =866ر إلى الموقف من جوانبو الُمختمفة )خالد العتيبي،إال بعد النظ
ُمّعالجة  (.P.M.Iاستراتيجية )التي أكدت إحداث  Alshurman    (867=)   دراسة الشورمان

 فروق في  أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبيةاألفكار أوتوسّعة االدراك  
 Meyerوىو ما اتضح أيًضا من نتائج دراسة ميير  في اكتساب ميارات التواصل واتخاذ القرار.

التي أكدت عمى مدى افتقار الطبلب الجامعيين إلى البرامج التدريبية الكتساب ميارة اتخاذ ( <867)
بين التاليين: القرارودورأعضاء ىيئة التدريس في ُمساعدتيم عمى اكتساب ميارة اتخاذ القرار من الجان

يستخدميا األفراد  ي( وىو الجانب الذي يتضمن اإلجراءات التةأوليما:)ُممارسة ميارة اتخاذ القرار كّعممي
التخاذ القرار، وثانييما:)اكتساب ميارة اتخاذ القرار كتّعمم( وىو الجانب الذى يتضمن القدرات التي 

ى أنو كمما أصبحت أفكار الطبلب الُمّعممين  يحتاجيا األفراد التخاذ قرار جيد، وتوصمت الدراسة إل
جراءاتيم أكثر فاّعمية وثراء وكمما تم استخدام خبراتيم ومّعارفيم  والقواعد التي يمتزموا بيا وعممياتيم وا 

 .السابقة إلنشاء قواعد القرار وتحسينيا، وأصبحت عممية صنع القرارات الُمّعقدة ُمبسطة
 ( وتائح اٌفرض اٌرابع :4/3) 

وكان ينص الفرض الرابع عمى أنو"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات            
لدى الطمبة  المجموعة الضابطة في القياسين  القبمي  والبّعدي عمى مقياس ميارة اتخاذ القرار

ة بين متوسطي درجات المجموع t-test" . تم التحقق من صحة الفرض باستخدام اختبار  المعممين
كما  لدى الطمبة المعممين الضابطة عمى  القياسين  القبمي والبعدي  عمى مقياس ميارة اتخاذ القرار

 (.=يتضح من جدول )
 (=جدول)

 داللة الفروق  بين القياسين القبمي و البّعدي   لممجموعة الضابطة 
 لدى الطمبة المعممين عمى مقياس ميارة اتخاذ القرار

االنحراف  المتوسط العدد ةالمجموع القياس المقياس 
 المعياري

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

ميارة 
اتخاذ 
 القرار 

 ,:8 96 الضابطة القبمي
:: 

69,= -
:8>, 

 
 

 غيردالة

  ,86   البعدي 
:; 

?6,> 
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ولمتحقق من صحة ىذا الفرض ، تم حساب الفروق بين ُمتوسطي درجات المجموعة الضابطة   
باستخدام اختبار  لدى الطمبة المعمميندي عمى مقياس  ميارة اتخاذ القرار في القياسين القبمي  والبعّ 

"ت" لممجموعات الُمترابطة الستقبللية الُمشاىدات ضمن المجموعة الضابطة فقط أي ضمن الُمجتمع 
( الفروق بين متوسطي درجات المجموعة =( ويوضح جدول ) =>، =866الواحد )زكريا الشربيني ،

 .         لدى الطمبة المعممين سين القبمي والبّعدي عمى مقياس ميارة اتخاذ القرارالضابطة في القيا

ىالشت وتائح اٌفرض اٌرابع :
ُ
 م

وتؤكد ىذه النتيجة عدم وجود فروق دالة بين ُمتوسطي درجات المجموعة الضابطة في القياسين       
اعمية البرنامج التدريبي وتأثيره عمى أداء القبمي والبّعدي عمى مقياس ميارة اتخاذ القرار وىو ما يؤكد ف

المجموعة التجريبية فقط وىو ما ال يتضح إال في ضوءعدم تغير أداء المجموعة الضابطة قبل وبعد 
تطبيق البرنامج التدريبي عمى المجموعة التجريبية أي ثباتو وعدم تأثره وأن أفرادىا اليزال يعانون من 

اجيم تدريبيم عمييا التقانيا وىو ما يتفق مع دراسة كل من أحمد انخفاض ميارة اتخاذ القرار واحتي
(التي أكدت عدم تأثر أداء المجموعة الضابطة أو تغييره لعدم  8679سممان ،وأحمد المشيداني )

 خضوعيا لمتجريب.
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 املراخع
يمان محمد الريس .)-7 فة (.فاعمية استراتيجية سكامبر في تنمية المعر <867ابراىيم محمد حسن، وا 

 مجمة تربوياتالبيداغوجية وميارات اتخاد القرار لدى طبلب كمية التربية شعبة الرياضيات. 
 .:86 - =;7( ، 9) 87، الرياضيات

(. برنامج كورت لتوسعة االدراك الجزء األول. )ترجمة دينا فضي (.عّمان :دار <866إدوارد ديبونو-8
 الفكر العربي.

نامج كورت لتعميم التفكير. )ترجمة نادية ىايل السرور ،و ثائر سمسمة بر (. 8679إدوارد ديبونو. )-9
 األردن: ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع. -.ّعمان 8غازي حسين(. ط

، مجمة كمية التربية وتنمية التفكير اإلبداعي. C.O.R.T(.برنامج?867أحبلم سمطان الشحيمي.) -:
 ::9.-??8(8):جامعة السمطان قابوس،  -ُعمان

 عمم النفس التربوي . القاىرة: مكتبة النيضة العصرية . (.9<?7د زكي صالح .)أحم-;
(. أثر برنامج الكورت في تنمية التفكير اإلبداعي لدى 8679أحمد سممان ،وأحمد المشيداني.) ->

 . <9-7(،?)  ;;، جامعة ديالي بالعراق،مجمة الفتحطمبة معاىد إعداد الُمّعممين.
(.أثر برنامج كورت لتنمية التفكير 8678وسبلمة عجاج العنزي.) أحمد محسن السعيدي ، -=

جامعة مجمة كمية التربية ،اإلبداعي في عبلج الفيم القرائي لدى عينة من صعوبات القراءة. 
 . 6;9-:?8(،;):قناة السويس ،

ة مجم(. إشراك الُمعممين في اتخاذ القرارات والرضا الوظيفي لدييم.  8678أمنية خالدعطيو .)-<
أم البواقي  -،جامعة العربي بن مييدي  كميةاآلداب والمغات العموم االجتماعية ،

 .:77-:( ،8)=بالجزائر،
أثر استخدام الجزء االول )توسّعة االدراك ( من برنامج كورت لتعميم  (.;866بتول محمد الدايني.)-<

مجمة ي العموم العامة. التفكير في تنمية التفكير االبداعي لتبلمذة الصف الرابع االبتدائي ف
 .=7-7(،8)89،جامعة ديالي بالعراق،الفتح

في تنمية الفيم القرائي لدى  P.M.I(.أثر استعمال استراتيجية 8678بسام عبد الخالق عباس .)-?
، مجمة العموم كمية التربية لمعموم اإلنسانيةطالبات المرحمة اإلعدادية في مادة الُمطالّعة. 

 .:86: ;<7(،7)78، اإلنسانية ،جامعة بابل
 جيينة لمنشر. :األردن وآفاقيا. مّعوقاتيا الفّعالة المدرسة (.إدارة;866) .المطمب عبد تيسير-76
 األردن: دار اليازوري لمنشر. -استراتيجيات التسويق. عمان (.8676ثامر البكري .)-77
 وق لمنشر والتوزيع(. تدريس ميارات التفكير .القاىرة :دار الشر ;867جودت أحمد سعادة .) -78
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 تطبيق ثالث ميارات لبرنامج كورت(.=867،و عيسى محمد الحوامدة .)جودت أحمد سعادة -79

(CoRT)  .لمتفكير في تدريس العموم لطبلب الصف السادس وأثرىا في الدافعية والتحصيل
 .;;7-789(،:)::،الجامعة األردنية ، التربوية مجمة دراسات العموم

 السنة طمبة من عينة لدى القرار باتخاذ وعبلقتو الطموح مستوى (.=867) .نصورجعفرمحمد م-:7

 .9>7- ;79(  ،7)?9دمشق،  جامعة مجمة البعث،دمشق.  جامعة في األولى

(.نظرية اتخاذ القرارات أسموب كمي تحميمي .عمان: دار صفاء 8676حسن ياسين طعمة .)-;7
 لمنشر والتوزيع.

(.الميتا معرفية بين النظرية والبحث. القاىرة : مكتبة :866.)حمدي الفرماوي ، ووليد حسن ->7
  األنجمو المصرية.

(.أثر استخدام بعض أجزاء برنامج الكورت في تنمية ميارات =866خالد بن ناىس العتيبي.)-=7
التفكير الناقد وتحسين مستوي التحصيل الدراسي لدى عينة من طبلب المرحمة الثانوية 

 .?7- 7(،7):، جامعة أم القري ،التربية كمية مجمةبمدينة الرياض. 
 التربية كميتي طمبة عينة من لدى القرار باتخاذ وو عبلقت  (. االغتراب النفسي?867أحمد .) خيرية-<7

 اآلداب سمسمة ، العممية اساتوالدر  لمبحوث تشرين جامعة مجمة .دمشق بجامعة والعموم

 .?>7: 7:8، (9):7 اإلنسانية والعموم
دار النشر  :(.مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية. القاىرة >866ء محمود أبو عبلم .)رجا-?7

 .لمجامعات

(.فّعالية التدريب القائم عمى استخدام برنامج الكورت :867رشا مصطفي الطواشميمي .)-86
 (C.O.R.t .في تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى عينة من كمية التربية )ة مجمة كمي

 .7=8-886(،7);7،جامعة بورسعيد،التربية 
في تنمية -األول والرابع-(. فاعمية التدريب  عمى برنامج كورت بُجزأيو>867رنا مفيد عباس .)-87

دراسة  -ميارات التفكير اإلبداعي لدى تبلميذ الصف الرابع األساسي في محافظة البلذقية
  .=>7-7(،8) ;7البل ذقية،–،جامعة تشرين  التربية مجمة كميةشبو التجريبية.

القيادة التشاركية لدى قائدات مدارس محافظة الخرج وعبلقتيا  (.?867.)زينب عواد درويش -88
 مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية من وجية نظر المعممات. اتخاذ القرارات بفاعمية
 .9:7-979(،;) =8جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، ،والنفسية

(. االحصاء وتصميم التجارب في البحوث النفسية =866زكريا الشربيني .) -89
 .القاىرة :دار األنجمو المصرية.9االجتماعية،ط

،مجمة (.أثر استخدام الذكاء االستراتيجي عمى عممية اتخاذ القرار. 8677سعاد حرب قاسم .) -:8
 .888-869( ،8) :، الجامعة اإلسبلمية بغزة،كمية التجارة
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 ( C.O.R.t)   (.أثر دمج ثبلثة أجزاء من برنامج8676مية المحتسب، ورجاء سويدان. )س -;8

لتعميم التفكير في محتوى كتب العموم في التحصيل وتنمية الميارات العممية والقدرة عمى 
مجمة جامعة النجاح اتخاذ القرار لدى طالبات الصف السابع األساسي في فمسطين .

 .:899- 8978(،<):8 ة(،االنساني لؤلبحاث )العموم
 (.اتخاذ القرارات االدارية .القاىرة :مكتبة عين شمس.=??7سيد خالد اليواري .)->8
مجمة (.تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى الطبلب التفوقين عقمًيا .:867سمطان محمدالمطيري.) -=8

 . 6=-8(7)=، جامعة السويس ، كمية بالسويس
-القدرة عمى اتخذ القرار وعبلقتو بمركز الضبط .األردن(. 8676شيرزاد محمد موسي.) -<8

 عمان :دار صفاء لمنشر.
فاعمية استراتيجية سكامبر لتعميم العموم فى تنمية بعض عادات . ( ;867صالح محمد صالح .)-?8

، مجمة كمية التربيةالعقل العممية وميارات اتخاذ القرار لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية . 
 .8:8- 9=7( ، >8) 769 جامعة بنيا ،

(.تعميم التفكير: النظرية والتطبيق. عمان: دار =866) .صالح محمد أبو جاد، و محمد بكر نوفل-96
 المسيرة. 

األساليب االحصائية في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية. .) 8666صبلح أحمد مراد.) -97
 6القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية

(. فاعمية التدريب عمى التفكير الماىر في  ;867جة، و أحمد يحيى الزق.)صالح خميل جاح-98
 العموم في األردنية المجمة. تطوير ميارات اتخاذ القرار لدى طبلب مرحمة المراىقة المبكرة

 .8=9-=;9(،  9)77 األردن جامعةالتربوية،
الدراسات االجتماعية (.أثر دمج أجزاء برنامج كورت في محتوى مادة ?867طو كمال أحمد .) -99

عمى تنمية التحصيل والتفكير االستداللي والحس الوطني لدى تبلميذ المرحمة االعدادية . 
 .;:-96(8);،جامعة سوىاج ،مجمة كمية التربية سوىاج

نموذج مقترح لزيادة ُمشاركة لأ(. =867عائشة حسني الحسون ،وبسام مصطفي العمري .)-:9
ومية في صناعة القرارات المدرسية في محافظة العاصمة في معممي المدارس الثانوية الحك

  .=:9-?97(، 8)::مجمة دراسات العموم التربوية، األردن. 
(. ميارات التفكير ومواجية الحياة. العين: دار الكتاب =866عبد المعطي خالد  سويد.) -;9

 الجامعي .
 : قافمة اليدى .(. تنمية ميارات التفكير. تونس=866عدنان يوسف العتوم.) ->9
عمى تفكير طالبات معيد اعداد  (.P.M.I) (.أثر استخدام أسموب=867).عزيز حسن جاسم-=9

 . :97-?=8 ، (>):  .االسبلمية الجامعة الکمية مجمة. المعممات
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في تحصيل تبلمذة  (. أثر برنامج كورت لتعميم التفكير الجزء األول =866فاطمة عبد األمير.)-<9
 القادسية في اآلداب والعموم التربوية مجمةاإلبداعي. بتدائي وتفكيرىم الصف الخامس اال
 =:8.-=88(،9)>،جامعة القادسية، 

. عمان: دار  9(. تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات . ط =866فتحي عبد الرحمن جروان .) -?9
 . الفكر

 . . عمان: دار الفكر 9(. برنامج كورت لتعميم التفكير. ط ?866فتحي عبد الرحمن جروان .) -6:
 (. تأثير استراتيجيتي=867فراس  سييل ابراىيم ، ورائد عبداألمير عباس، و نبيل كاظم ىاربيد .)-7:

K.W.l. ؛ P.M.I.  في خفض التموث النفسي وتنمية الوعي بالعمميات المّعرفية لدى طمبة
،جامعة  عموم الرياضة. مجمة كمية التربية البدنية و وعموم الرياضة  كمية التربية البدنية

 .?7- 7(،7):بابل،
 ديبونو برنامج فاعمية. (8676العدواني.) محمد الشايع،و أمل سعود شايع الخزي،و عبداهلل فيد-8:

 كمية طمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية في ( CORT ) "كورت" التفكير لتعميم

،جامعة عين ية عين شمس.مجمة كمية التربتجريبية دراسة :الكويت بجامعة التربية
 .?77-778(،:) :9شمس،

 .القاىرة :األنجمو المصرية .;( . عمم النفس التربوي .ط7??7فؤاد أبوحطب ،وآمال صادق )-9:

(.فّعالية برنامج قائم عمى التعميم االستراتيجي <867ماجد عثمان عيسى، ووليد السيد خميفة .)-::
ات اتخاذ القرار لدى كمية التربية جامعة في خفض حدة اإلجياد األكاديمي وتحسين ميار 

 . 89- 7(،9):9،جامعة أسيوط ،مجمة كمية التربيةالطائف. 
 .  المصرية النيضة مكتبة :القرار .القاىرة صنع سيكولوجية  (.=??7الكريم حبيب.) عبد مجدي-;:
ُمستقبمة  (.اتجاىات حديثة في تعميم التفكير استراتيجيات 8669مجدي عبد الكريم حبيب .) ->:

 لؤللفية الجديدة.  القاىرة:دار الفكر العربي. 
(.أساليب التفكير وعبلقتيا  بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدى معممي ;867محمد حسن صبح .)-=:

 .;?<- ::<، <7،جامعة بورسعيد ، . مجمة كمية بورسعيدالمرحمة االبتدائية
نظيمي عربًيا عالمًيا. القاىرة :دار الفكر (.عمم النفس الصناعي والت;866محمود أبو النيل .)-<:

 العربي.
(.برنامج ُمقترح في عموم وتكنولوجيا النانو وأثره في تنميو التحصيل  =867منال عمى محمد .)-?:

وتقدير العمم والعمماء واتخاذ القرار لدى طالبات األقسام العممية بكمية التربية بجامعة حفر 
 .<< - ?9( ، ; ) 99 المجمة العممية ،الباطن . 
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(. فاعمية برنامج قائم عمى سكامبر في ?867ميا السيد بحيري ، وابتسام عزالدين عبدالفتاح.)-6;
تدريس الرياضيات لتنمية ميارات التفكير الجانبي واتخاذ القرار لدي تبلميذ المرحمة 

 .989-7;8(،8) 88،كمية التربية جامعة بنيا. الرياضيات مجمة تربوياتاإلعدادية .
(. فاّعمية برنامج الكورت لتعميم التفكير <867ميعاد بنت محمد حممي،وعبد اهلل أحمد حسين. ) -7;

الجزء األول )توسّعة اإلدراك( في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات ذوات صعوبات 
 .7=-98( ، :)<. بالجامعة األردنية والبحث لمدراسة الدولي المعيد مجمة. التعمم

(.أسس التفكير وأدواتو تدريبات في تعمم 8668و كارول . ناساب.) نالد ج. ترفنجر ،ناسا دو -8;
 . التفكير بنوعيو االبتكاري والناقد)ترجمة منير الحوراني(. العين: دار الكتاب الجامعي

(.أثر برنامج تدريبي لميارات االدراك والتنظيم =??7نادية ىايل السرور، و ثائر غازي حسين. ) -9;
مجمة  اع في تنمية التفكير االبداعي لدى عينة أردنية من خبلل الصف الثاني ،واإلبد

 .>>  -:9(،7):8، الجامعة األردنية ،الدراسات العموم التربوية
(.دمج كورت في المنيج المدرسي. عمان ?866نايفة يوسف قطامي ،وفرتاج بن فاحس الزوين.)-:;

 األردن:  دار ديبونو. -
(. فاعمية برنامج الكورت في تنمية ميارات اتخاذ القرار لمديرات =867.)نعيمة محمد عسيري-;;

المجمة العربية لمعموم مجمة العموم التربوية والنفسية، المدارس الثانوية في مدينة الرياض. 
 .777-;?(،7) 77ونشر األبحاث،

التربية  (.أثر تدريس8679و منعم عبد الكريم السعايدة .) نيمة عبد الرؤوف اليدىود ، ->;
الرياضية باستخدام استراتيجيات التدريس المبنى عمى الميارات الحياتية في تنمية ميارتي 

مجمة الجامعة اتخاذ القرار وحل المشكبلت لدى طالبات المرحمة الثانوية في األردن .
 .7;:- ==: (،8 (87،  االسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية

(.مقارنة بين كيفية اتخاذ القرار بين المدراء والمديرات )دراسة 8679)نوال عبد الرحمن الحوراني .-=;
مجمة كمية التربية الجامعة . غزة –حالة عمي برنامج التربية والتعميم بوكالة الغوث الدولي 

 .::7-789(،8);7اإلسبلمية،
تيا باتخاذ (. مستويات التفكير األخبلقي وعبلق>867ىناء خالد الرقاد، و عز الدين الخوالدة )-<;

مجمة كمية التربية األساسية جامعة البمقاء التطبيقية.  -القرار لدى طمبة الجامعة األردنية 
 .7:-<7(،7);8، جامعة بابل، لمعموم التربوية واإلنسانية

األردن: دار -.ميارات التفكير االبداعي وحل الُمشكبلت. عمان ) 8679وليد رفيق العياصرة .)-?;
 أسامة.

رفين ج لو ىيم .)وليام م-6> (. القياس والتقويم في التربية وعمم النفس )ترجمة >867يرىنز ، وا 
  ىيثم الزبيدي (. الكويت :دار الكتاب الجامعي.
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