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 :لمقدمةا

مكانة هامة في علم النفس و كانت هناك  -في القرن العشرين -بلغت دراسة مفهوم الذكاء   
يقتصر على محاوالت عديدة للنفاذ لماهيته, و أكدت العديد من هذه المحاوالت أن الذكاء ال 

المجاالت المعرفية التقليدية من لغة و رياضيات بل له تأثير كبير على جوانب عدة من 
أي كيان بشري إن ف الشخصية و على مهارات الفرد و أهم هذه المهارات هي مهارة اتخاذ القرار,

عند ، و الوصول إليهاو  أو منظمة له أهداف يتم العمل على تحقيقها أو جماعة   ا  سواء كان فرد
اليعدو أن يكون أكثر  المسعى هذا تجاه هذه األهداف نالحظ أنامسعى ات أي ئيالتبصر في جز 

نوعيتها حسب الموقف الذي و  من مجرد سلسلة متالحقة من القرارات التي تختلف في مستواها
 من القرارات سلسلة  تها ال تعدو أن تكون احركو  بل إن الحياة نفسها بكل سكناتها، سيتم مواجهته

هو و  ن ردة فعل نحوهأمام موقف عليه أن يكو   ,مما دفع البعض للقول أنه طالما وجد اإلنسان
 بالتالي تكون عملية اتخاذ القرار هي جوهر الحياة برمتهاو  بهذا يجد نفسه أمام عملية قرار

            .( 71، 0224،)زيتون

 تؤثر في تغيير مسار حياتهمأن القرارات التي تصدر عن األفراد  (7111وأوضح عبدون )   
، تعمل على حل المشكالت التي تعترضهم كما أنها تعتمد على التفكير السليمو  حياة من حولهمو 

 .الجماعية عن نتائج أي قرار يتخذهو  وشعور الفرد بمسؤوليته الذاتية

دون يتم اتخاذ القرارات بشكل عشوائي اعتباطي  في كثير من المواقف, ورغم ذلك نالحظ أنه   
ذلك على جميع األصعدة سواء على صعيد اتخاذ ، و أخذ مسببات القرار أو نتائجه بالحسبان

 .أو الشخصية القرارات اإلدارية

للوصول إلى أقصى درجة من  من أهم مميزات الشخصية التي نسعى دائما   الذكاء يعتبرو    
 . تحقق قدراتنا العقليةذلك ال يتم إال من خالل اتخاذ القرارات الصحيحة التي و  توافقها

ذا حل  و     فمن جهة إن لدرجة ، قراراتنا نالحظ أنها عالقة جدليةو  لنا العالقة بين درجة ذكائناا 
من جهة أخرى إن لقراراتنا و  ذكائنا تأثير على أهدافنا التي نتخذ قراراتنا في سبيل الوصول إليها

 الخبرات المكتسبةو  نه يتأثر بعوامل البيئةأا تأثير على نمو ذكائنا باعتبار التي نتخذها في حياتن
الذي رأى أن الذكاء  (Piaget) بياجهمن  ءا  تجاهات الحديثة في علم النفس بدذلك حسب االو 
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هذا التوازن هو ما تصنعه لنا و  (.المواءمةو  التوازن بين عمليتي )التمثل تكيف مع البيئة قاصدا  
تساعده على التكيف مع الظروف و  من حل مشكالتهالتي تمكن اإلنسان أيضا  و القرارات السديدة 

 المحيطة.

 البحث: ةمشكلأواًل: 

 لمستقبلنا الرئيسية الخطوط من الكثير تتحدد عليه فبناء, الفرد حياة في هاما   دورا   الذكاء يلعب   
 . والالحقة الراهنة وخياراتنا وأهدافنا

 وتخطي العملية حياتنا لتحسين وقدراتنا مواهبنا استغالل على قدرتنا من تنبع الذكاء أهمية إن   
 الحياة مجاالت تشهده الذي السريع النمو كل مع خصوصا   تواجهنا، التي المستجدة العقبات
 تحديات يفرض مما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجال في المتنامي والتطور المختلفة،
 على قادر جيل إعداد يتطلب الذي األمر الثالث، العالم دول في خاصة األفراد على مضاعفة
 التي الصحيحة القرارات التخاذ فعالة آليات وخلق, المتسارعة التغيرات هذه مع والتماشي التكيف
 .الحياة في آخر موقف أي أو العلمية و المهنية بتخصصاتنا يتعلق فيما سواء قدراتنا، تناسب

 بغياب يتعلق فيها هاما   بعدا   تالمس المطروحة، البحث بمشكلة المتعلقة الرئيسية المسألة إن   
 عن قرارات األهل يتخذ أن فالسائد ،الذي يتخذه الفرد والقرار الفردية القدرات بين ما التوازن
 خطأ في إما ويقعون يالئمها وما أبنائهم لقدرات الصحيح التقدير يستطيعون ال وغالبا   أبنائهم
 للمهارات أبنائهم اكتساب عدم إلى تؤدي العوامل هذه وكل أبنائهم، قدرات من التقليل أو المغاالة
 .واالجتماعي النفسي نضجهم على يؤثر مما المستقبلية حياتهم لمواجهة الالزمة

 اإلدراكية العمليات لجميع منسجم عمل تتطلب جدا   معقدة عملية القرار اتخاذ عملية إن   
 مواضيع عدة تناولوا الذين الباحثين من لكثير المباشرة غير أو المباشرة الغاية وهي والنفسية
 الحقيقة تقدير على الفرد قدرة لتطوير ذلك وغير التذكر أو التفكير أساليب أو باإلدراك متعلقة
 من القليل فإن ذلك المتاحة،ورغم المعلومات ضوء في الصحيحة القرارات إلى الوصول وبالتالي
 عليها المؤثرة بالمتغيرات المهارة هذه عالقة تناولت األجنبية أو العربية األبحاث

 . (711,7111,باليك)
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 ضعف وجود إلى القرار اتخاذ على القدرة بدراسة اهتموا الذين الباحثين بعض أشار وكما   
 اتخاذ مهارة ومفاتيح ألدوات امتالكهم عدم بسبب القدرة، هذه في عام بشكل األفراد لدى واضح
 يكون بحيث عناصرها بعض في مشوهة بل كاملة غير العادة في تكون بيانات على بناء القرار
 (. 15ص ،7191مصطفى، العبد،) القرار اتخاذ على المترتبة النتائج من التأكد الصعب من

 البحث مجتمع أفراد من كبيرة نسبة ضعف من البحث مشكلة تنطلق سبق ما على بناء و   
 على حتى و مهنة اختيار عمل و تخصص ممن األصعدة جميع على الحياة قرارات اتخاذ على
 لطرح تدفعنا السابقة والمسوغات األسباب تلك كل و,  العاطفية و االجتماعية العالقات صعيد
 :التالي السؤال يلخصها التي بحثنا مشكلة

 دمشق؟ جامعة طالب من عينة لدى القرار اتخاذ مهارة بين و الذكاء درجة بين العالقة ما

 :البحث أهميةثانيًا:  

على نوعية حياته و أكدت إن لدرجة ذكاء الفرد تأثير كبير على جميع جوانب شخصيته و 
بمختلف جوانب الشخصية و  الدراسات على مكانتها و ضرورة دراسة تأثيراتها و ارتباطاتها

 القدرات و المهارات و من أهم هذه المهارات و أكثرها تأثيرا  على نوعية حياتنا و طريقتها, مهارة
مثلما  من الطاقة الفكرية واالنفعالية كبيرا   وربما ال توجد وظيفة إنسانية تتطلب قدرا  اتخاذ القرار 

 جوانبهاو  لباحثة لدراستها بمختلف أبعادهاهذه األهمية دفعت ا، تتطلب عملية اتخاذ القرار
 .تأثير قدراتنا عليهاو  مهاراتهاو 

مسألة مهمة  عملية اتخاذ القرار االتجاهات السائدة في مجال علم النفس على أنقد أكدت و 
أو حياته العائلية ، اليومي بعمل اإلنسان امن ارتباطهتها وتنبع أهميالجماعات و  في حياة األفراد
 تبرز أهمية القرارات على مستوى حياة األفراد، و آخر من مجاالت النشاط اإلنسانيأو أي مجال 

  (.72ص، 7111، البرعي، )التويجري الدوليةو  مستوى المنشآت المحليةو  المجموعاتو 

على وجود ارتباط قوي بين القدرة (7111)(H.Schmidt) شميتدراسة هامر  شارتوقد أ
ن تناولته و  هذا الموضوعو  على اتخاذ القرار من جهة أخرىالقدرة و  اإلبداع من جهةو  العقلية ا 
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هذا يؤكد الحاجة على و  البحثو  الدراسات األجنبية إال أنه في البيئة العربية مازال في طور النمو
 .عالقته بالمجاالت األخرىو  مزيد من البحوث في هذا المجال

 بالنتيجة تتلخص أهمية الموضوع بالنقاط التالية: و 

مصيرية على المستوى و  الموضوع الذي يعالجه البحث لما له من آثار كبيرةأهمية  -
 .و الوطني  على المستوى الجماعيو  الفردي

بتأثير و  القرارات الناجحة على حياتهمو  أهمية توعية الطالب بتأثير القرارات الخاطئة -
 .القرارات السليمة على تنمية قدراتهم

 .السريعةو  ذلك لتجنب القرارات الخاطئةو  لقرارأهمية التعريف بمراحل مهارة اتخاذ ا -
ندرة الدراسات التي تبحث في عملية اتخاذ القرار و العوامل المؤثرة بها على المستوى  -

 المحلي.

 :البحث أهدافثالثُا: 

 .بين مهارة اتخاذ القرارو  الوقوف على العالقة بين درجة الذكاء -
 .الفروع األدبية في درجةالذكاءطالب و  بين طالب الفروع العلميةمعرفة الفروق  -
 .اتخاذ القرار مهارةطالب الفروع األدبية في و  معرفة الفروق بين طالب الفروع العلمية -
 .معرفة الفروق في درجة الذكاء حسب متغير الجنس -
 .اتخاذ القرار حسب متغير الجنس مهارةمعرفة الفروق في  -
 .معرفة الفروق في درجة الذكاء حسب متغير العمر -
 .اتخاذ القرار حسب متغير العمر مهارةفة الفروق في معر  -

 :البحث فرضيات: رابعاً 
بين و الذكاء على مقياس رافن للذكاء  ةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درج -

 .درجة القدرة على اتخاذ القرار
 الذكاء بين طالب الفروع األدبية اتدرجبمتوسط ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

 .2.21طالب الفروع العلمية عند مستوى الداللة و 
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الذكاء حسب متغير الجنس عند  اتدرجمتوسط ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -
 .2.21مستوى الداللة 

الذكاء حسب متغير العمر عند  اتدرجمتوسط ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -
  .2.21 مستوى الداللة 

القدرة على اتخاذ القرار بين طالب متوسط درجات إحصائية بال توجد فروق ذات داللة  -
 . 2.21طالب الفروع العلمية عند مستوى الداللة و  الفروع األدبية

القدرة على اتخاذ القرار حسب متوسط درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -
 .2.21 متغير الجنس عند مستوى الداللة

القدرة على اتخاذ القرار حسب  متوسط درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -
 .2.21متغير العمر عند مستوى الداللة 

 منهج البحث:خامسًا: 

تحليل و  توصيفو  كونها تهدف إلى رصد التحليلية تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية
استخدمت بالتالي فقد ، و بمهارة اتخاذ القرار عالقتهاو  درجة الذكاء غير اللفظيمدى فاعلية 

وباعتباره  كونه المنهج األكثر مالئمة للدراسات الوصفية ,التحليلي الباحثة منهج البحث الوصفي
يعرف و  بيانات لوصف الظاهرة موضوع البحث،و  للحصول على معلومات منظما   علميا   جهدا  

بالمنهج الذي يدرس المتغيرات كما هي موجودة  (Survey Researchمنهج البحث الوصفي )
 ,Wiersma) مكن أن تحدث بين هذه المتغيراتحاالتها الطبيعية، لتحديد العالقات التي ي في

1998, 15) . 

من جنسين و الينة تهم طالب المرحلة الجامعية ومن كال تقف الدراسة الحالية عند فئة مع   
 ف على العالقة بين درجةية و تحاول تغطية هدف البحث في التعر لمالكليات األدبية و الع

يستخدم مصطلح المنهج منهج الوصفي، إذ الاستخدام  ىمهارة اتخاذ القرار مما اقتضالذكاء و 
الوصفي لنشير إلى مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشترك في كونها تهدف إلى وصف 
المواقف أو الظواهر و قد يكون هذا الوصف ضروريا  التخاذ قرار و لدعم أغراض البحث, و 

ري أيضا  ألغراض علمية أوسع وهو مصمم في هذا السياق لتطوير المعرفة صفي يجو البحث ال
 التي تستند إليها البحوث الالحقة و تفسيراتها.    
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و ذلك من خالل التحليل اإلحصائي لمعطيات الدراسة باستخدام مجموعة من القوانين    
)حمصي,  لبحثاإلحصائية للوصول إلى تحديد الفرضيات و معرفة الفروق بين متغيرات ا

795,0225) . 

 أدوات البحث:سادسًا: 

 :مقياس رافن للذكاء -7
وهو مقياس ال يعتمد على النواحي اللفظية, ويقوم في جوهره على تكملة  7159أعده رافن    

قننته على األشكال الناقصة, وذلك بإدراك العالقات الرئيسية التي تقوم عليها تلك األشكال, و 
 .الدكتورة عزيزة رحمةالبيئة السورية 

 :اختبار اتخاذ القرار -0
ان ملحم       الدكتور سيف الدين عبدون باالعتماد على مقياس 0275بإعداده قام الباحث سج 

 في جمهورية مصر العربية، كلية التربية جامعة األزهر. والذي قام بإعداده ،7111التخاذ القرار
 .بعد التردد( ,التسرعبعد  ,ثالثة أبعاد)بعد التروي و للمقياس

 :متغيرات البحثسابعًا: 

 الكليات األدبيةو  الجنس فقد شملت الدراسة عددا  من المتغيرات و كانت على التوالي متغير   
 .العمرمتغير  و العلميةو 

 مجتمع البحث:ثامنًا: 

وقأأد  ،0275/0274مجتمأأع األصأألي للدراسأأة مأأن طلبأأة جامعأأة دمشأأق للعأأام الدراسأأي اليتأأألف    
اعتمدت الباحثة على التقسيم الصادر عأن وزارة التعلأيم العأالي ورئاسأة جامعأة دمشأق فأي تقسأيمه 

 للمجتمع األصلي إلى مجاالت حسب االختصاص كما يلي:

وتشمل كليات )الطب البشري، والصيدلة، وطب األسنان، وكليات الهندسة  الكليات العلمية:
 . (.الخ.زراعية والمعلوماتية، وكلية العلوم،المدنية والميكانيكية والكهربائية وال

 وتشمل )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، واإلعالم، والتربية، والحقوق، الكليات األدبية :
 (..الخ.والشريعة، والفنون الجميلة
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وقأأأأأد اختأأأأأارت الباحثأأأأأة بطريقأأأأأة عشأأأأأوائية كأأأأأل مأأأأأن )كليأأأأأة الطأأأأأب البشأأأأأري، وكليأأأأأة الهندسأأأأأة    
مأن الكليأات  (ات العلميأة، كمأا اختأارت كأل مأن )كليأة التربيأة، وكليأة الحقأوقمن الكلي(المعلوماتية
 األدبية.

 . 7191وقد بلغ عدد الطلبة  (،كلية الطب البشري )طلبة السنة األولى والرابعة -7
 . 917وقد بلغ عدد الطلبة  (،كلية الهندسة المعلوماتية )طلبة السنة األولى والرابعة -0
 . 4711وقد بلغ عدد الطلبة  (،األولى والرابعةكلية التربية )طلبة السنة  -5
 . 1059وقد بلغ عدد الطلبة  (،كلية الحقوق )طلبة السنة األولى والرابعة -4
طالب وطالبة من الكليات األدبية  (70111وبالتالي فإن المجتمع األصلي للدراسة تكون من )   

 والعلمية في جامعة دمشق.

 عينة البحث: تاسعًا: 
عرفهأأأا عأأأالم: حإلأأأى احتمأأأال اختيأأأار أي فأأأرد مأأأن أفأأأراد المجتمأأأع و  عشأأأوائية بسأأأيطةهأأأي عينأأأة و   

 .(0277، 711، )أبو عالمح كعنصر من عناصر العينة

طالأب وطالبأة مأن الكليأات   (107قد قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية طبقية مكونأة مأن )و    
 .%4األدبية والعلمية بنسبة 

 حدود البحث:عاشرًا: 
 0274أيلأول  71 بأالفترة الزمانيأة التأي تتأراوح مأن 0274تم إجراء البحأث عأام  :الزمانيةالحدود 
 .0274كانون أول  01وحتى 

 .قدمش بعض كليات جامعة :الحدود المكانية

 التعريف بمصطلحات البحث:إحد عشر: 

 :Intelligenceتعريف الذكاء   -
ركز على الوظيفة في تعريفه  منيوجد عدة تعريفات للذكاء تتشابه بعدة نقاط فمنهم    

فعرفه أنه  للذكاء مثل ترمان الذي رأى أن الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد و كوهلر
أو الفهم الفجائي بعد محاوالت فاشلة  القدرة على االستبصار, أي القدرة على اإلدراك
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 بأنهحيث عرفه كاتل  و كاتل الزيات(. وكذلك 77,0225تطول أو تقصر)العيسوي,
لقدرة على االستنتاج وقدرة التذكر والقدرة على معالجة المعلومات، مثل إيجاد التشابه ا

وهوغير مرتبط  الوظيفي والتناظر بين سلسلة من األشكال من خالل بعض المحكات.
فعرفه بأنه القدرة على التفكير المجرد الذي  أما الزيات .Cattell,1987,33))بالثقافة 

يتمثل في إدراك العالقات بين الرموز واألشكال كما تبدو في عالقات التضاد أو التشابه 
 (.1:ص 0227أو عالقات الجزء بالكل أو الكل بالجزء أو عالقات التتابع )الزيات، 

من أربع  ينيه بأنه يتألفحيث عرفه ب ية,الناحية البنائية و التكوين ومنهم من ركز على
الفهم, االبتكار, النقد, القدرة على توجيه الفكر في اتجاه معين و استبقائه  قدرات هي:

و كذلك ثورندايك الذي عرف الذكاء بأنه محصلة )متوسط حسابي( لعدة قدرات  فيه.
مستقلة عن بعضها البعض, و ينفي ثورندايك وجود ما يسمى بالذكاء العام 

 . (9,0227)عبدالكافي,
 التعريف اإلجرائي للذكاء: 

هو الدرجة التي يحصل عليها الفرد على المقياس المستخدم في هذا البحث    
 .وهو مقياس رافن للذكاء

 

 :Making Decisionتعريف اتخاذ القرار  -

معناها القطع أو الفصل بمعنى تغليب أحد  كلمة التينية، decisionإن كلمة قرار    
اآلخر، فاتخاذ القرار نوع من السلوك، يتم اختياره بطريقة معينة، تقطع أو الجانبين على 

 . (1، 7111ك، ي)بال توقف عملية التفكير وتنهي النظر في االحتماالت األخرى

ويرى بعض الباحثين أن اتخاذ القرار هو عملية إصدار حكم. فيعرفه هاريسون    
(1974،harrison على أنه عملية عقلية تنطوي ) على إصدار الحكم باختيار أنسب

كما أشار إلى أن عملية اتخاذ القرار تتم بعد الفحص  السلوكيات في موقف معين.
 .( 00، 7110امي، ز الدقيق للبدائل الممكنة التي تقود إلى تحقيق األهداف )الخ

هي الدرجة التي ينالها المفحوص على مقياس اتخاذ القرار  : التعريف اإلجرائي -
  هذا البحث. المتبع في
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 الدراسات السابقة:عشر:  اإثن

 :سات المتعلقة بالذكاءاالدر  -أوالً 

 الدراسات العربية: -

 (:7002اللحياني ) أحمد دراسة مريم بنت حميد -1

 عالقتها بالذكاء و التفكير الناقد .خصية و للش الكبرى الخمسة عنوان البحث : العوامل -
 مكان البحث:  المملكة العربية السعودية. -
نموذج العوامل هدف البحث: الكشف عن طبيعة العالقة بين األبعاد المختلفة للشخصية وفق  -

اقد التفكير النك كراي( و كال من الذكاء العام و خصية ل)كوستا و ماالخمسة الكبرى للش
. كماهدفت إلى  الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء والدرجة بقدراته الفرعية المختلفة

و مدى إمكانية التنبؤ بالذكاء والدرجة الكلية للتفكير , ر الناقد و درجاتها الفرعيةالكلية للتفكي
االنفتاح , االنبساطية, العصابيه) الناقد من خالل نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

 هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين التخصصات كما, ( التفاني, الوداعة, على الخبرة
والفروق , في الدرجات الفرعية لنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية( واألدبيالعلمي )

 بالدرجة الكلية للتفكيرالناقد ودرجاتها الفرعية.( واألدبي العلمي) بين التخصصات
 طالب(  042) العلمية باألقسام الطالبات عدد بلغ حيث,  طالبة(  411) عينة البحث :  -

 ( بالسنة الدراسية الثالثة.011الطالبات باألقسام األدبية )حين بلغ إجمالي عدد  في
 الخمسة العوامل مقياس يه و مقاييس ثالث الحالية الدراسة البحث: استخدمتأدوات  -

 من المتتابعة للمصفوفات رافن ومقياس, 0221, الرويتع إعداد للشخصية الكبرى
 وممدوح السالم عبد فاروق إعداد من الناقد التفكير ومقياس, 7111,  إعدادالعسيرى

 . 7190, سليمان
ح  العصابيةح  بين دال سالب ارتباط وجود -:التالية النتائج إلى الباحثة نتائج البحث: توصلت -

 األخرى للشخصية الكبرى الخمسة العوامل بقية  بين دال ارتباط اليوجد بينما, والذكاء
 الدراسة أظهرت كما – والذكاء( التفاني - الوداعة -الخبرة على االنفتاح مقياس – االنبساط)

 الكلية والدرجة ناحية من( التفاني ,االنبساطية, العصابية) مقياس بين دال ارتباط وجود عدم
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 -المناقشات تقويم – تفسيرالنتيجة - االفتراضات معرفة) لفرعيةا ودرجاتها الناقد للتفكير
 مقاييس درجات بين موجبةة دال عالقة ووجود – أخرى ناحية من( االستنتاج - االستنباط

 داله عالقة توجد ال فحين -  الناقد للتفكير الكلية والدرجة( الخبرة على االنفتاح – الوداعة)
 التفكير الختبارات الفرعية والدرجات ناحية من(  الخبرة على واالنفتاح – الوداعة) ُبعدى بين
 والدرجة العام الذكاء بين موجبة دالة عالقة وجود النتائج وأظهرت – أخرى ناحية من الناقد
 خالل من بالذكاء التنبؤ إمكانية النتائج أظهرت كما – لفرعية ودرجاتها الناقد للتفكير الكلية
 للتفكير الكلية بالدرجة التنبؤ يمكن كما,  الكبرى الخمسة العوامل بنموذج( العصابيه) ُبعد
 الكبرى الخمسة العوامل بنموذج( والتفاني – الخبرة على االنفتاح) ُبعدي خالل من الناقد

 االنفتاح – االنبساط) أبعاد في إحصائيا   داله فروق وجود عن الدراسة وكشفت -للشخصية
 أظهرت كما - دبيهاأل األقسام لصالح( واألدبي –العلمي) بالتخصص( التفاني – الخبرة على

 معرفة) الناقد للتفكير الفرعي االختبار في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة
 إحصائية داللة ذات فروق ووجود,  العلمية األقسام لصالح التخصص بحسب( االفتراضات

 .األدبية األقسام لصالح التخصص بحسب(  االستنتاج) الناقد للتفكير الفرعي االختبار في

 

 : (7002دراسة زكية أحمد عامر أحمد) -7

بمؤشر التحصيل الدراسي ودرجة اإلبداع وسط طالب  همعدل الذكاء وعالقتالبحث:  عنوان -
 .جامعة الخرطوم

 .مكان البحث: السودان -
الكشف عن نوع العالقة االرتباطية بين نسبة الشهادة الثانوية، ومعدالت الذكاء  هدف البحث: -

ودرجات اإلبداع فضال  عن كشف الفروق النوعية، والعالقة االرتباطية بين معدالت الذكاء 
قامة إودرجات االبداع وكل من )الترتيب الوالدي، التعليمي للوالدين، فقد الوالدين ومحل 

 (.األسرة
بلغت  (0221-0221كليات مختلفة ) 72: طالب جامعة الخرطوم في ث البحعينة -

 . سنة71-71اإلناث تراوحت أعمارهم بين من % 12الذكور، ومن  52%( (1001
ختبار المصفوفات ا: مقياس التفكير االبتكاري لتورانس )اختبار الدوائر(، و البحث أدوات -

عن نسب الشهادة الثانوية للدخول لجامعة الخرطوم كمؤشر  المتتابعة المعياري لرافن فضال  

http://etd2.uofk.edu/view_etd.php?etd_details=4217
http://etd2.uofk.edu/view_etd.php?etd_details=4217
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بغرض الحصول على البيانات  استمارة بتصميمللتحصيل الدراسي. كما قامت الباحثة 
 .غرافية من الطالبمو الدي

وكانت أكثر نتيجة بارزة في الدراسة تفوق طالب الهندسة قسم الكهرباء على  :لبحثنتائج ا -
نخفاض ابداع وبالمقابل معدل الذكاء ودرجة اإل، مستوى الجامعة في نسبة الشهادة الثانوية

هذه الجوانب بالنسبة لطالب التربية. فقد كشفت عن فروق دالة إحصائيا  وعالقات كما 
وجود  -ئيا  بين متوسطات الكليات في كل من اإلبداع والذكاءوجود فروق دالة إحصا -يلي:

رتباطية موجبة دالة إحصائيا  افي اإلبداع لصالح العلميين. وجود عالقة  إحصائيافروق دالة 
 بين نسبة الشهادة الثانوية وكل من اإلبداع والذكاء.

ود فروق في كل من نسبة رتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين اإلبداع والذكاء. وجاوجود عالقة  -
وعدم وجود فروق في اإلبداع تعزى ، الشهادة الثانوية والذكاء تعزى للنوع لصالح الذكور

رتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين مستوى تعليم الوالدين وكل من نسبة اوجود عالقة  -للنوع
 تي:ذكاء تعزى لآلوجود فروق دالة إحصائيا  في معدل ال -الشهادة الثانوية والذكاء واإلبداع

تعزى لفقد  -لمحل اإلقامة لصالح الطالب المقيمين بالعاصمة  -للترتيب الوالدي للطالب -
 الوالدين لصالح أبناء المهاجرين.

 : ( 7002دراسة محمد القضاة ) -3

-79عنوان البحث: الخصائص السيكومترية الختبار بيتا للذكاء غير اللفظي للفئة العمرية ) -
 البيئة األردنية.( في 04

 مكان البحث: األردن. -
-79التعرف على الخصائص السيكومترية الختبار بيتا على الفئة العمرية ) هداف البحث:أ -

04.) 
 ( فردا .419عينة البحث: بلغت عينة الدراسة ) -
أداة البحث: اختبار بيتا للذكاء غير اللفظي المصمم لقياس القدرة القدرة العقلية العامة بغض  -

 النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة.
 نتائج البحث:  -
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 أظهرت الدراسة أن االختبار يتمتع بمعامل ثبات مقبول نسبيا . -7
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات األفراد تبعا  لمتغير الجنس. -0
  وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات األفراد تبعا  الختالف الفئة العمرية. -5

حاج شريف محمد حسين  &منتصر كمال الدين محمد  &دراسة عمر هارون الخليفة  -2
(7001 ): 

 .المهدي اإلمام: معدالت األداء في اختبار الذكاء وسط طالب جامعة بحثعنوان ال -

 .: السودانبحثمكان ال -

 .المهدي اإلمام: فحص معدل األداء في اختبار الذكاء وسط طالب جامعة لبحثهدف ا -

 .: ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري بحثالأدوات  -

، 09بنسبة ) 751طالب من جامعة اإلمام المهدي من كليات الطب  491:بحثالعينة  -

 017%( من الذكور 9، 51بنسبة) 715%( واآلداب 2، 50بنسبة ) 711%( والهندسة 0

%( 4، 11بنسبة ) 099السنةاألولى  %( ، ومن طالب5، 49) 054%( واإلناث 1، 17)

 سنة.  01-71%( تتراوح أعمارهم في غالبيتها بين 1، 42) 711والرابعة 

وكشفت الدراسة  ,: تفوق طالب الطب في األداء مقارنة بكلية الهندسة واآلدابالبحثنتائج  -
األداء بينما معدل  11.9بأن معدل األداء في والية النيل األبيض بالمعياري المحلي حوالي 

بفارق درجة واحدة. كما أظهرت الدراسة بأن معدل األداء  11.9في جامعة األمام المهدي 
بينما معدل األداء وسط طالب  17.9في جامعة الخرطوم وفقا لمعيار جرينيتش حوالي 

انخفاض في  وأظهرت النتائج عموما   ,درجة 4، 70بفارق  11.4جامعة اإلمام المهدي 
متوسط معدل األداء في اختبار الذكاء وسط طالب جامعة اإلمام المهدي مقارنة بالمعدالت 

 .اإلقليمية على المستوى العربي واإلفريقي والعالمي
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 لدراسات االجنبية:ا -

 :Sahin N1, GulerM,Basim HN (7002 )"دراسة ساهين, جولر, باسم " -1
عنوان البحث: الذكاء المعرفي و عالقته بالذكاء العاطفي و المقاومة أعراض اإلجهاد لدى  -

 .Aالشخصية من النمط 
Research Title: The relationship between cognitive intelligence, 

emotional intelligence, coping and stress symptoms in the context of 

type A personality pattern. 

 .مكان البحث: تركيا -

هدف البحث: تحديد العالقة بين الذكاء المعرفي و الذكاء العاطفي و التعامل مع أعراض  -
 . Aاإلجهاد لدى األفراد ذوي الشخصية من النمط 

 طالب جامعي قسموا لمجموعتين مجموعة تضم األفراد ذوي الشخصية  017عينة البحث:  -

A  ذوي الشخصية و مجموعة مؤلفة من األفرادB. 
أدوات البحث: مقياس رافن للمصفوفات المتتابعة و مقياس للذكاء االنفعالي و استبانة لطرق  -

 المقاومة.
نتائج البحث: أظهرت النتائج أن أعراض اإلجهاد ترتبط ارتباطا سلبيا  مع التكيف الفعال, و  -

إدارة الضغوط و أبعاد الحالة المزاجية العامة لمقياس الذكاء االنفعالي, و ترتبط ارتباطا  
و يتوقع ارتفاع أعراض اإلجهاد    A .إيجابيا  المواجهة غير الفعالة  بالشخصية من النمط 

دى اإلناث. أظهر تحليل االنحدار أنه من المتوقع أن ترتفع أعراض اإلجهاد بشكل ملحوظ ل
و ذلك يعود لالستخدام غير الكافي ألساليب  Aلدي األفراد ذوي الشخصية من النمط 

 المقاومة الفعالة و االنخفاض بعنصر المزاج العام على مقياس الذكاء االنفعالي.

 :(7013 ) خروندراسة إيمانويل جاك و آ  -7

 العالقة بين الذكاء و اإلبداع عنوان البحث: -
The relationship between intelligence and creativity 

 .مكان البحث : النمسا -
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مكانات اإلبداعية واإلنجاز لإلالعالقة بين الذكاء والمؤشرات المختلفة هدف البحث:  -
اإلبداعية و اإلنجاز اإلبداعي عن طريق . و الكشف عن عتبة بيانات لإلمكانات اإلبداعي

 تحليل االنحدار.
% بعمر 12منهم ذكور و  727عام  11 -79مشارك أعمارهم بين  011عينة البحث:  -

 العشرين.
 أدوات البحث: -

تم قياس الذكاء عن طريق أربع اختبارات فرعية من بطارية باتري و أرندلسي و آخرون 
 .فهم المعنى(  -المرونة الحسابية -الذاكرة قصيرة المدى -)اختبار االستقراء

 قياس اإلمكانات اإلبداعية من خالل قياس االستخدامات البديلة.

نشطة اإلبداعية اليومية و الذي يقيس األ ICAAقياس اإلنجاز اإلبداعي من خالل 
 .اإلنجازات اإلبداعية الفعلية 

 قياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية باستخدام مقياس بيغ ألبعاد الشخصية.

: كشف البحث عن عتبات لإلمكانات اإلبداعية و لكنه لم يستطع تحديد عتبات البحث  نتائج -
 702كان الشرط فكرتين أصيلتين و إذا  722لإلنجاز اإلبداعي, فكانت عتبة الذكاء  نقطة 

و إذا كانت نسبة الذكاء مرتفعة ر تتطلبا  أي أكثر من فكرة أصيلة, نقطة إذا كان الشرط أكث
تصبح العوامل الشخصية أكثر تنبؤ باإلمكانات اإلبداعية, لكن لم يتم العثور على عتبة 

  فعة نسبيا  من القدرة الفكرية.التحقيق اإلبداعي, أي فوائد اإلنجاز اإلبداعية عند مستويات مرت
 ,Kerry.s, Lassiter, Darin.t"دراسة كيري ليزتير, دارين ماثيوس, كريك فيباك  -3

Mattews, Creg, Feeback" (7002:) 
عنوان البحث: دراسة قدرة االختبار الشامل للذكاء غير اللفظي في فباس الذكاء السائل و  -

 جونسون للقدرات العقلية(.المتبلور )من خالل مقارنته مع اختبارات 
An examination of the ctoni utilizing Gc-Gf theory (Acomparison of 

The Ctoni and Wj III (WOOD COCK- JOHNSON III test). 

 ( طالب و طالبة من طلبة الجامعة.06عينة البحث: تم التطبيق على) -
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 أدوات البحث: قام الباحث باستخدام: -

 CTONIاختبار  -1

 اختبار جونسون للقدرة العقلية) يقيس القدرات اللفظية و غير اللفظية(. -2

 نتائج البحث: أظهرت نتائج البحث : -

( CTONIبين متوسط درجات طلبة الكلية على اختبار )وجود فروق دالة إحصائيا   -1
 ومتوسط درجاتهم على اختبار جونسون بشكل تام.

( CTONIدرجات طلبة الكلية على اختبار )عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط  -2
 و متوسط  درجاتهم على اختبار جونسون الجانب اللفظي.

صالحية استخدام االختبار الشامل للذكاء غير اللفظي في قياس القدرات العقلية السائلة  -3
 عند طلبة الجامعة.

    

 الدراسات التي تناولت اتخاذ القرار: -ثانياً 

 الدراسات العربية:

 :(7002)غيد سمير ثابت و  محمود التميمي دراسة -1

  .عنوان البحث: الذكاء االجتماعي وعالقته بجودة اتخاذ القرار -
 مكان البحث: بغداد. -
 أهداف البحث: -

 .قياس الذكاء االجتماعي لدى الطلبة على وفق متغيري البحث -7
 إيجاد الفروق في الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة على وفق متغيري الجنس -0

 .التخصص الدراسيو 
 .قياس جودة القرار لدى طلبة الجامعة -5
التخصص و  إيجاد الفروق في جودة القرار لدى طلبة الجامعة على وفق متغيري الجنس -4

 .الدراسي
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إيجاد الفروق في طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي وجودة القرار لدى طلبة الجامعة  -1
 على وفق متغيري الجنس والتخصص.

(.طالب وطالبة 022اختيرت عينة البحث بطريقة طبقية عشوائية وتتألف من ) عينة البحث: -
من المرحلة الثانية والثالثة من قسمي الحاسبات واإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية 

 (.0272-0221التربية في الجامعة المستنصرية للعام الدراسي )
 ن.جودة القرار وهما من بناء الباحثيأداة البحث: استخدما مقياسي الذكاء االجتماعي و  -
 نتائج البحث: -

 .اإلنساني يتمتعون بذكاء اجتماعي عالو  إن طلبة كلية التربية بفرعيها العلمي -7
لصالح و  في درجة الذكاء االجتماعي وفقا لمتغير الجنس وجود فرق دال إحصائيا   -0

 الذكور.
لصالح و  غير الجنسفي درجة الذكاء االجتماعي وفقا لمت وجود فرق دال إحصائيا   -5

 لصالح التخصص اإلنساني. و  التخصص
اإلنساني يتمتعون بقدرة على اتخاذ القرار الجيد و  إن طلبة كلية التربية بفرعيها العلمي -4

 المناسب. 
 .في درجة جودة القرار وفق لمتغير الجنس ولصالح اإلناث وجود فرق دال إحصائيا   -1
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة جودة القرار وفق لمتغير التخصص  -1

 (.علمي –)إنساني 
 .جودة اتخاذ القرارو  وجود عالقة إيجابية الذكاء االجتماعي -1
جودة اتخاذ القرار و  في طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي وجود فروق دالة إحصائيا   -9

 .صصالتخو  لدى طلبة الجامعة تبعا للجنس

 : (0229دراسة فاتن عبد اهلل ابراهيم صالح ) -7
 أثر تطبيق الذكاء االصطناعي و الذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات. :بحثعنوان ال -
 .مكان البحث: األردن -
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 ف البحث:اهدأ -
التعرف على تطبيق و استخدام أساليب الذكاء االصطناعي و الذكاء العاطفي ودورها في  -7

 اتخاذ القرار.
 تطوير مهارات االبتكار و اإلبداع لدى الموظفين في كافة المستويات اإلدارية . -0
التعرف على أهم المعوقات اإلدارية و القانونية و المالية و التكنولوجية المؤثرة سلبا  في كفاءة  -5

 القرارات اإلدارية المتخذة.
 بنك. 75مدير من  720عينة الدراسة :  -
الذكاء  –صطناعي أبعاد )الذكاء اال ةد الباحثة لها ثالثأدوات البحث: استبانة من إعدا -

 مهارة اتخاذ القرار( -العاطفي
 نتائج البحث:  -
هناك ارتباط موجب بين تطبيق أسلوب الذكاء االصطناعي وجودة القرارات اإلدارية, حيث  -7

و التي تفسر وجود مثل هذه  Fأشارت نتيجة تحليل االنحدار البسيط من خالل قيمة 
 .العالقة

هناك ارتباط موجب بين تطبيق أسلوب الذكاء العاطفي و القدرة على اتخاذ القرارات  -0
 اإلدارية.

 هناك ارتباط موجب بين المؤهل العلمي و متغير الذكاء االصطناعي.  -5
 هناك ارتباط موجب بين الخبرة و المؤهل العلمي و أسلوب الذكاء العاطفي. -4
 ؤهل العلمي و مجال اتخاذ القرارات اإلدارية.أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بين الم -1
 هناك ارتباط موجب بين الدوافع كأحد تطبيقات الذكاء العاطفي و جودة اتخاذ القرار. -1
 (:7013ملحم )الدراسة سجان  -3
 عنوان البحث: الذكاء الوجداني و عالقته باتخاذ القرار -
 مكان البحث: سوريا. -
 أهداف البحث:  -

 الوجداني لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة.تعرف مستوى الذكاء  -7
 أفراد عينة الدراسة في اتخاذ القرار.تعرف األسلوب السائد لدى الطلبة  -0
 تعرف طبيعة العالقة بين البين الذكاء الوجداني و اتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة . -5
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لذكاء الوجداني كشف داللة الفروق لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة مرتفعي و منخفضي ا -4
 على مقياس اتخاذ القرار.

كشف داللة الفروق لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة في الذكاء الوجداني, و التي تعزى  -1
 لمتغيرات: )الجنس, التخصص الدراسي, السنة الدراسية, مكان اإلقامة, العمر(.

التي تعزى كشف داللة الفروق لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة في اتخاذ القرار, و  -1
 لمتغيرات: )الجنس, التخصص الدراسي, السنة الدراسية, مكان اإلقامة, العمر(.

( طالبا  و طالبة من الكليات 501( طالبا  و طالبة, موزعين إلى )111ث: )عينة البح -
 ( طالبا  و طالبة من الكليات النظرية.542التطبيقية, و )

ر امطانيوس مخائيل عام الذي قننه الدكتو كاء الوجداني و أدوات البحث: مقياس شط للذ -
 ( و مقياس اتخاذ القرار من إعداد الباحث.0229)

 نتائج البحث:  -
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني و مهارة اتخاذ القرار. -7
ذوي الذكاء المرتفع  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة -0

تخاذ القرار و أبعاده الفرعية, الذكاء الوجداني في الدرجة الكلية لمقياس ا منخفضيو 
 ذلك لصالح ذوي الذكاء المرتفع.و 

على مقياس الذكاء  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة -5
متغير السنة الدراسية لصالح طلبة السنة  الوجداني تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور و

متغير العمر  و و متغير مكان اإلقامة لصالح المقيمين في المدينة الجامعية الرابعة
 .لصالح العمر االكبر

على مقياس  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبةبينما ال  -4
 الذكاء الوجداني تبعا  لمتغير التخصص.

 على مقياس اتخاذ القرار طلبةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال  -1
  على بعدي التروي و التسرع فقط تبعا  لمتغير الجنس لصالح الذكور.

على مقياس اتخاذ  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبةال  -1
 القراروفقا  لمتغير التخصص الدراسي.
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 مقياس اتخاذ القرارعلى  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة -1
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  في بعد التروي لصالح طلبة السنة الرابعة, بينما ال

على بعدي التردد و التسرع وفقا   على مقياس اتخاذ القرار متوسطات درجات الطلبة
 لمتغير السنة الدراسية.

 قياس اتخاذ القرارعلى م توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة -9
توجد فروق  , بينما ال في بعد التروي لصالح الطالب المقيمين في المدينة الجامعية,

على بعدي  على مقياس اتخاذ القرار ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة
 التردد و التسرع وفقا  لمتغير مكان اإلقامة.

 على مقياس اتخاذ القرار جات الطلبةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات در  -1
توجد فروق ذات داللة  بينما ال في بعدي التروي و التسرع لصالح العمر األكبر,

على بعدي التردد و  على مقياس اتخاذ القرار إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة
 التسرع وفقا  لمتغير العمر.

 ( :7010الزهراني )دراسة   -2
المهني و اتخاذ القرار لدي عينة من طالب الكليات المهنية عنوان البحث: التفضيل  -

 بمحافظة جدة.
 مكان البحث: السعودية. -
 أهداف البحث:  -

 التعرف على التفضيل المهني لدى عينة من طالب الكليات المهنية بمحافظة جدة. -7
 التعرف على اتخاذ القرار لدى عينة من طالب الكليات المهنية بمحافظة جدة. -0
 العالقة بين التفضيل المهني و اتخاذ القرار. التعرف على -5
التعرف على الفروق بين طالب الكليات المهنية بمحافظة جدة في مفهوم التفضيل  -4

 المهني و اتخاذ القرار.
التعرف على الفروق بين طالب الكليات المهنية بمحافظة جدة في مفهوم التفضيل  -1

 و السن. المهني تبعا  للمستوى الدراسي و التخصص الدراسي
التعرف على الفروق بين طالب الكليات المهنية بمحافظة جدة في مفهوم اتخاذ القرار  -1

 تبعا  للمستوى الدراسي و التخصص الدراسي و السن.
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 الكلية طالب من طالب( 797) و النقنية الكليات طالب من طالب( 792: )البحث عينة -
 .الصحية

 المهني و مقياس اتخاذ القرار. أدوات البحث: استخدم الباحث مقياس التفضيل -
 نتائج البحث:  -

 توجد عالقة ارتباطية بين مستوى التفضيل المهني و اتخاذ القرار بصورتيه )أ( و )ب(. -7
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الكليات التقنية و طالب الكلية الصحية  -0

ب الكلية التقنية و في مفهوم التفضيل المهني, وتوجد فروق دالة إحصائيا  بين طال
طالب الكلية الصحية في مفهوم اتخاذ القرار بصورتيه )أ( و )ب(. لصالح الكلية 

 الصحية.
المهنية في مفهوم التفضيل  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الكليات -5

 المهني تبعا  للمستوى الدراسي, وال توجد فروق دالة إحصائيا  بين طالب الكليات المهنية
في مفهوم اتخاذ القرار الصورة )أ( تبعا  للمستوى الدراسي, و توجد فروق دالة إحصائيا  
 بين طالب الكليات المهني ة في مفهوم اتخاذ القرار الصورة )ب( تبعا  للمستوى الدراسي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الكليات المهنية في مفهوم التفضيل  -4
للتخصص الدراسي, و توجد فروق دالة إحصائيا  بين تخصصات الكليات المهني تبعا  

المهنية في مفهوم اتخاذ القرار بصورتيه )أ( و )ب( لصالح الكلية الصحية تبعا  
 للتخصص الدراسي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الكليات المهنية في مفهوم التفضيل  -1
ق دالة إحصائيا  بين طالب الكليات المهنية في مفهوم المهني تبعا  للسن, و ال توجد فرو 

و توجد فروق دالة إحصائيا  بين طالب الكليات المهنية في  اتخاذ القرار )أ( تبعا  للسن,
 مفهوم اتخاذ القرار )ب( تبعا  للسن.

 (:7013دراسة المالكي ) -5
الثقافية لدى عينة  نوان البحث: قلق المستقبل و اتخاذ القرار و عالقتها ببعض المتغيراتع  -

 من طالب الجامعة بمحافظة الليث وجدة.
 مكان البحث: السعودية. -
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أهداف البحث: التعرف على مظاهر قلق المستقبل و اتخاذ القرار لدى طالب الجامعة,  -
معرفة العالقة بين قلق المستقبل و اتخاذ القرار لدى طالب الجامعة, و معرفة الفروق في 

القرار بين طالب الجامعة تبعا  لموقع الجامعة و التخصص و مستوى قلق المستقبل و اتخاذ 
 تعليم الوالدين و العمر.

( طالب من الكلية الجامعية 520, )( طالب110عينة البحث: تكونت عينة الدراسة من) -
( 512( طالب من األقسام األدبية, و )701( طالب من األقسام العلمية و )711بالليث, )

( طالب من 791( طالب من كلية العلوم  و )715الملك عبد العزيز, )طالب من جامعة 
 كلية اآلداب.

م( و مقياس 0224أدوات البحث: استخدام الباحث مقياس قلق المستقبل من إعداد عشري) -
 م(.7111اتخاذ القرار من إعداد عبدون )

  نتائج البحث: -
خاذ القرار بالصورة )أ( وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجات قلق المستقبل و ات -7

باالتجاه العكسي, و وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل ألفراد العينة 
بالصورة )ب( و كذلك بين درجات قلق المستقبل و درجات اتخاذ  الكلية مع اتخاذ القرار

رتباطية القرار أما عند طالب الكلية بالليث التابعة لجامعة أم القرى تبين وجود عالقة ا
 بين قلق المستقبل و اتخاذ القرار بالصورة )ب( فقط.

 د فروق بين درجات قلق المستقبل و اتخاذ القرار وفقا  للجامعة.توجال  -0
ح التخصصات األدبية, و توجد  فروق بين درجات قلق المستقبل وفقا  للتخصص لصال -5

فقا  للتخصص ككل و كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات اتخاذ القرار 
 لصالح التخصصات العلمية.

و كذلك في متوسط درجات  د فروق في متوسط درجات قلق المستقبل للطالبوجال ت -4
اتخاذ القرار الصورة )أ( وفقا  للمستوى التعليمي لألب, بينما تبين وجود فروق في تقدير 

الطالب الذين درجات درجات اتخاذ القرار بالصورة )ب( و باتخاذ القرار ككل لصالح 
  مؤهل آبائهم شهادة البكالوريوس فأعلى.

د فروق في متوسط درجات قلق المستقبل للطالب و كذلك في متوسط درجات وجال ت    -1
اتخاذ القرار الصورة )أ( وفقا  للمستوى التعليمي لألم, بينما تبين وجود فروق في درجات 
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لمؤهل األم لصالح الطالب الذين  اتخاذ القرار بالصورة )ب( و باتخاذ القرار ككل وفقا  
 مؤهل أمهاتهم شهادة متوسطة أو ثانوية.

د فروق في متوسط درجات قلق المستقبل للطالب و كذلك في متوسط درجات وجال ت  -1
بينما توجد فروق في درجات اتخاذ القرار بالصورة اتخاذ القرار الصورة )أ( وفقا  للعمر, 
سنة مقابل  07عمار لصالح الطالب الذين أعمارهم )ب( و باتخاذ القرار ككل وفقا  لأل

 سنة. 00متوسط الطالب الذين أعمارهم أكبر من 
  :(1222) دراسة مجدي عبد الكريم حبيب  -6
 البحث:أساليب صنع القرار في ضوء بعض خصال الشخصية. عنوان -
 .مكان البحث: مصر -
والواقعي والتركيبي أهداف البحث: دراسة الفروق في أساليب صنع القرار)المثالي  -

 .والعملي(.لدى أفراد المرحلة الدراسية الثالثة تبعا لمتغير الجنس
 طالب وطالبة من المحافظات الغربية بمصر وتوزعت كما (902عينة البحث: تكونت من ) -

 (.022(، الدراسات العليا )402(، تعليم جامعي )022يلي: تعليم ثانوي )
 قياسا  أهمها مقياس أساليب صنع القرار.م (02أدوات البحث:استخدم الباحث ) -
 نتائج البحث: -

توجد فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد المراحل الدراسية الثالثة في األسلوب  -7
 .المثالي والواقعي والتركيبي. بينما ال توجد فروق بينهم في كل من األسلوب العملي والتحليلي

  واإلناث ببعض أساليب صنع القرار.توجد فروق دالة بين أفراد عينتي الذكور  -7
 (:7002) دراسة عبد المجيد عبدالحميد حكيم -2
 عنوان البحث: أثر تفاعل البرنامج الدراسي مع البيئة الدراسية على مهارات اتخاذ القرار. -
 .مكان البحث: مصر -
جامعة أم القرى مع  –هدف البحث: التعرف على أثر البرنامج التعليمي بكلية المعلمين  -

 البيئة الدراسية على تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى الطالب المعلم.
طالبا  من طالب كلية المعلمين بجامعة أم القرى من المستجدين والمتوقع  042عينة البحث:  -

 تخرجهم.
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 .األدوات: مقياس اتخاذ القرار من إعداد الجميل محمد  -
 تائج التالية:نتائج البحث: أسفر البحث عن الن -

 األساتذةو  العالقات الطيبة بين اإلدارةو  كلما كان المناخ السائد في الكلية قائم على الود -7
التي و  األنشطة االجتماعيةو  الطالب كلما كان هناك فرصة لتنمية القيم التشاوريةو 

 .تساعد على تنمية مهارات اتخاذ القرار

 اتخاذ القرار لدى الطالب ضعيف.تأثير البرنامج الدراسي على تنمية مهارات  -0
 (:1225)سليمان عبد الرحمن سيد  و توفيق  كرم سميحةدراسة  -2
 .عالقة مصدر الضبط بالقدرة على اتخاذ القرارعنوان البحث: -
 .قطر :مكان البحث -
والقدرة على اتخاذ القرار  البحث:دراسة العالقة بين موقع الضبط )الداخلي والخارجي( هدف -

 ثالث ثقافات قطر، مصر، استراليا(. لدى عينة من
 -مصر –( طالب و طالبة من الثقافات الثالث)قطر 522تكونت العينة من ): عينة البحث -

 سنة(. 00-71استراليا( تراوحت أعمارهم بين )
 إعداد عالء الدين كفافي, الضبط )الداخلي والخارجي( صدرمقياس روتر لم أدوات البحث: -

 .الجامعية طلبة المرحلتين الثانوية و ل للقدرة على اتخاذ القرارمحمد حسين واختبار فاطمة 
 نتائج البحث: أوضح البحث وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا  بين والقدرة على اتخاذ القرار -

و مصدر الضبط و كذلك عدم وجود فروق دالة بين الذكور و اإلناث في القدرة على اتخاذ 
وجدت فروق بين الذكور في مصدر الضبط بين العينات القرار لدي العينات الثالث, كذلك 

الثالث ما عدا بين عينتي قطر و مصر, أما عن عند اإلناث فقد وجدت فروق بين العينات 
الثالث في كل من القدرة على اتخاذ القرار و مصدر الضبط ما عدا بين عينتي قطر و 

 .مصر 
 الدراسات األجنبية: 

 :HammerSchmidt"((1996ت "يدراسة هامر شم -7
 للتكيف، ونسبة نجاح اتخاذ القرار الجماعي. Kirtonعنوان البحث: قائمة كيرتون -
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Research title: ListKirtonto adapt, andthe success rate ofcollective 

decision-making 

 .الواليات المتحدة :مكان البحث -
 التكيفي واتخاذ القرار الناجح لدى المديرين.أهداف البحث:الكشف عن العالقة بين اإلبداع  -
 مديرا و مديرة يعملون في قطاعاتم مختلفة . 42عينة البحث:  -
 للتكيف. Kirtonأدوات البحث: قائمة كيرتون -
نتائج البحث: إن المديرين ذوي األساليب غير اإلبداعية، يتخذون قرارات جماعية أقل  -

 نجاحا .
 Rita Plack & KayePearson( "1998:)دراسة ريتا بليسك وكي بيرسون " -0

Research title: the development ofdecision-making skillsin adolescents. 
 عنوان البحث: تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى المراهقين. -
 .مكان البحث: شيكاغو -
 أهداف البحث: -

الخيارات غير المناسبة تحسين مهارة اتخاذ القرار لدى المراهقين، من خالل تقليل عدد  .7
 والمحددة بدقة.

لتفسيرات لمشكلة المهارات غير المناسبة في عملية صنع القرار لدى طلبة اإعطاء  .0
 الصف األول اإلعدادي وطلبة الصف األول الثانوي في الريف.

أدوات البحث: برنامج معد لزيادة مهارة اتخاذ القرار أ االستفادة من سجالت القانون المحلي أ  -
 برنامج المدرسة األساسي الداعم.

 نتائج البحث: -

 ظهور تحسن واضح في القدرة على جمع المعلومات وتحديد المهم منها. .7
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ظهور عدد من األسباب لمشكلة المهارات غير المناسبة في عملية اتخاذ القرار لدى  .0
الطالب  الطلبة ومنها: الضغوطات االجتماعية، التداخل والتناقص في المعلومات التي بحوزة

 أو التي يقوم بجمعها، االنفعاالت غير المناسبة.
وجود تطابق بين استراتيجيات اتخاذ القرار لدى الطلبة واالستراتيجيات المقترحة من قبل  .5

 أخصائيين في هذا المجال.
 تحسن في المهارات االجتماعية ضمن بيئة الصف. .4

 :Leong and Hoffman " (1222 )دراسة ليونغ وهوفمان" -5
 واالعتماديين.، المتسرعين، التوقعات اإلرشادية لدى متخذي القرار العقالنيين :عنوان البحث -

Research title: Counselling expectation of ration of rational, intuitive, 

and dependent decision Makers. 

 .الواليات المتحدةمكان الدراسة:  -
كالتقبل، الحدس، الجاذبية، والحاجة للخبرة، لدى  هدف البحث: رصد التوقعات اإلرشادية -

 متخذ القرار )العقالنيون، المتسرعون، االعتماديون(.
 في الواليات المتحدة األمريكية.( Easternمن جامعة ) وطالبة طالب( 421عينة البحث: ) -
 (.Hareenأدوات البحث: مقياس تقييم أساليب اتخاذ القرار المهني ) -
 أسفرت نتائج البحث عما يلي:نتائج البحث:  -

االعتماديون و  من التي حصل عليها المتسرعونأعلى حصل العقالنيون على عالمات  .7
 .في مقياس الخبرة

االعتماديون و  حصل العقالنيون على عالمات أعلى من التي حصل عليها المتسرعون .0
 في مقياس اتخاذ القرار. 

عليها المتسرعون واالعتماديون حصل العقالنيون على عالمات أدنى من التي حصل  .5
 في مقياس التقبل والرعاية.

 :Nails and others "1222دراسة نايلز وآخرون" -4
 ات.عنوان البحث: نماذج اتخاذ القرار وتطوير المهنة لدى طلبة الجامع -
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Research title: Decision making styles and career development in 

college students. 

من الذكور واإلناث. وتحديد كيفية صنع القرار  كل د نماذج القرار لدىيتحد هدف البحث: -
 المهني بصفة شخصية. 

 .مكان البحث: الواليات المتحدة -
 وطالبة من الكلية المهنية. طالبا   (402عينة البحث: ) -
 أدوات البحث: مقياس اتخاذ القرار. -
تطوير واضح في اتخاذ القرار  نتائج البحث: تأييد نموذج القرار المنظم العفوي. وظهور -

 المهني من خالل المناقشة واإلجراءات العملية.
 :Harrison&bramson" ( 1227)دراسة هاريسون وبرامسون " -1
عنوان البحث: أنماط التفكير وعالقتها باستراتيجيات طرح السؤال، وكيفية اتخاذ القرار، وحل  -

 المشكالت.
Research title: Styles of thinking, Strategies for asking question, making- 

decision, and solving problems. 

 .انكلترامكان البحث:  -

 أهداف البحث: -

  .إعداد نظرية نفسية ألساليب اتخاذ القرار .7

التعرف إلى العالقة بين أساليب اتخاذ القرار وكل من أنماط التفكير، وحل المشكالت،  .7
 واستراتيجيات طرح األسئلة.

األدوات: مقياس اتخاذ القرار من إعداد الباحث، مقياس حل المشكالت، مقياس أساليب  -
 التفكير.

النتائج: أسفرت نتائج الدراسة عن وجود تطابق شبه كامل بين اتخاذ القرار وحل المشكالت  -
وأسلوب التفكير من خالل وجود خمسة أساليب:)األسلوب التركيبي، األسلوب المثالي، 

 لي، األسلوب التحليلي، األسلوب الواقعي(.األسلوب العم
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 التعليق على الدراسات السابقة:

 بعد اإلطالع على الدراسات السابقة تبين لنا التالي:

 -تناولت دراسات الذكاء عالقة الذكاء ب)عوامل الشخصية الكبرى و التفكير الناقد -7
و مقاومة أعراض اإلجهاد لدى  الذكاء العاطفي -التحصيل الدراسي و درجة اإلبداع

 (.Aالشخصية من النمط 
 أما دراسة كيري و القضاة فتناولتا خصائص مقياس الذكاء اللفظي.

 –الذكاء االصطناعي  –تناولت دراسات اتخاذ القرار عالقته ب )الذكاء االجتماعي  -0
أنماط التفكير و  -اإلبداع التكيفي –مصدر الضبط  –قلق المستقبل  –التفضيل المهني 
 حل المشكالت(

دراسة لقرار في ضوء بعض خصال الشخصية و أما دراسة حبيب فتناولت أساليب اتخاذ ا
وصممت بليسك و ليونغ و هوفمان بحثت بالتوقعات اإلرشادية لدى أنماط متخذي القرار 

 المراهقين.بيرسون في دراستهما برنامجا  لتنمية مهارة اتخاذ القرار لدي 
 عرض و تحليل الدراسات السابقة : -5

 أوال : من حيث األدوات:
 األدوات المستخدمة في دراسات الذكاء: -

 .مقياس رافن للمصفوفات المتتابعة 
 .اختبار بيتا للذكاء اللفظي 
 .بطارية باتري و أرندلسي و آخرون لقياس الذكاء 
  اختبارCTONI. 

 القرار:المستخدمة في دراسات اتخاذ األدوات  -
  0229مقياس جودة اتخاذ القرار من إعداد التميمي و ثابت. 
 ان من إعداد الباحثة صالح و لها ثالث أبعاد )الذكاء االصطناعي و ياستب

 العاطفي و مهارة اتخاذ القرار(.
 .مقياس اتخاذ القرار من إعداد الباحث الملحم 
 .مقياس عبدون التخاذ القرار 
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 د الجميل محمد.مقياس اتخاذ القرار من إعدا 
 .اختبار فاطمة محمد حسين للقدرة على اتخاذ القرار 
  مقياس(Harren) .ألساليب اتخاذ القرار 
 .مقياس هاريسون و برامسون التخاذ القرار 

 ثانيا : من حيث العينة:

معظم البحوث طبقت على عينة مؤلفة الشباب في المرحلة الجامعية باستثناء دراسة    
طبقت على مدراء البنوك و دراسة شميت التي تناولت المدراء ( التي 0229صالح )

 بقطاعات مختلفة و دراسة بليسك و بيرسون التي طبقت على المراهقين .

 : نقاط التشابه بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة -2
تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة بالمنهج المستخدم فمعظم الدراسات  -

وصفي التحليلي مثل الدراسات التالية )دراسة حسناء عبد السابقة استخدمت المنهج ال
الحميد فياض، دراسة عبد الكريم حبيب، دراسة توفيق وسيد سليم، دراسة هامر شميت، 

وبرامسون(.كل الدراسات السابقة تهدف لمعرفة أثر متغيرات متعددة على  دراسة هاريسون
ف لدراسة القدرات العقلية و مدى تأثيرها دته وكذلك الدراسة الحالية مهارة اتخاذ القرار,

 على مهارة اتخاذ القرار.
 .ب جامعيينالدراسات السابقة طبقت على طال معظمتشابهت من حيث عينة البحث ف -
 فالعديد من األبحاث السابقة تناولت متغيرات الجنس و  المتغيرات تشابهت من حيث -

 . (7111كدراسة )مجدي عبد الكريم(عام ) (علمي / أدبي)االختصاص 
 نقطة االختالف بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة: -1

نالحظ  وجود العديد تناولت عالقة الذكاء العاطفي مع مهارة اتخاذ القرار لكن قلة من    
دراسة  الدراسات األجنبية التي تناولت عالقة الذكاء العام بمهارة اتخاذ القرار و ال يوجد أي

 عربية تناولت هذه العالقة.
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 الثاني الفصل
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 الذكاء :

 :تمهيد

شكل ب, و ناس من مختلف الميادين والقطاعاتعقول ال -وما يزال –لقد شغل موضوع الذكاء   
فقد بدأت  تعريفه.و  واختلفوا في مضمونه خاص علماء النفس الذين اتفقوا في أهمية قياسه,

لدفع  ومراكز البحوث في العالم بتجنيد العلماء, ورصد الميزانيات الضخمة,والجامعات  الحكومات
التالحم ألحدث النتائج في موضوع و  بالتعاون اإلكلينيكية لتصل معا  و  عجلة البحوث التجريبية

 .تطبيقات عملية مذهلةو  لما لها من فوائد نظرا   ,والقدرات العقلية الذكاء

هل يأتي عن  عددة؟مت هل هو مهارة واحدة؟ أم مهارات ؟تساءل الناس ما هو الذكاءلطالما و    
؟ أم هو وفي سن معينة ,هل يتوقف عند حد معين ؟أم يتكامل عن طريق البيئة ططريق الوراثة فق

ظريات الذكاء منذ لذلك وجدت ن ,( 1ص ,7197)ياسين, التربية؟و  المرانو  قابل للنمو بالتدريب
  .الكلىو  الكبدو  في موضوع ما للقلب حين اعتبر العقل موجودا   ,القديمةالعصور 

 –منذ ما يقارب المئة عام  –مع ظهور المناحي التجريبية اإلحصائية في علم النفس و    
بموضوع  فقد أظهر غالتون اهتماما   .سبر أغوارهو  تنافست العديد من النظريات على دراسته

قدم بينيه في بداية القرن العشرين مصطلح العمر و  ,عشر ذكاء في ستينات القرن التاسع ال
عرف الذكاء و  م, 7121لذكاء الفرد, وطور أول اختبار فردي لقياسه عام  العقلي باعتباره مؤشرا  

تقيسه اختبارات فبرز مصطلح )الذكاء العام(. ثم ظهرت نظريات   ألول مرة بأنه )عامل عام(
, ثم جاءت العديد تونح كان أول من أدخل هذا التوجهلعل حثيرس. و تناولته كعوامل متعددةأخرى 

توالت النظريات فأصبحت النظرة للذكاء و  من النظريات التي بحثت فيه كعوامل مستقلة نسبيا  
ومنحى  حتمثل ذلك  في ظهور نموذج حجيلفوردو  تارة أخرى األبعادبنية ثالثية و  كبنية هرمية تارة

في عام  نظرية الذكاء المتعدد  حهاورد جاردنرح , وكان آخر النظريات,حكاتلح ثم تبعه حسترنبرغح
 . ( 05ص ,0225)جابر, م7195
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 تعريف الذكاء :  -1

ن االستخدام اليومي لكلمة الذكاء ال يعبر في كثير من األحيان عن معناها إفي الواقع    
اتجاهاتهم و  معناه من خالل موقف العلماءو  طبيعتهالدقيق, لذا ال بد من توضيح و  الحقيقي

تفسير مظاهره األساسية, فمن العلماء من تناول الذكاء من حيث القدرة على و  المختلفة في تحديد
القدرة على الربط بين  الذكاء هو يرى أنالذي هربرت سبنسر  االستدالل مثلو  إدراك العالقات

ثورندايك الذي  اتفق معه بوجهة نظرهو .(74,ص 0220انطباعات عديدة منفصلة )عباس, 
 عرف الذكاء من حيث بنائه فرأى أن الذكاء عبارة عن القدرة على مجرد تكوين ترابطات

أن األفراد يختلفون في الذكاء باختالفهم بالقدر الذي تستطيع عقولهم أن تقوم به من و  ,واقترانات
 .(11, ص 7111, .)فرنونعمليات اقتران

لعالقات أن الذكاء هو القدرة على إدراك ا سبيرمان من نفس وجهة النظر البنائية فرأىو عرفه    
 .كذلك القدرة على إدراك المتعلقاتو  ,الخاصة الصعبة أو الخفية

القدرة هو لذكاء يرى أن ا تيرمان و منهم من نظر إلى الذكاء من حيث وظيفته وغايته مثل   
معاني األشياء ال على ذواتها و  ي يعتمد على الرموز اللغوية, أي التفكير الذعلى التفكير المجرد

 .المجسمة

فتناول الذكاء من الناحية االجتماعية فعرفه بأنه القدرة على التكيف العقلي  أما شترن    
 .مواقف الحياة الجديدةو  للمشاكل

أنه ليس هنالك شيء اسمه الذكاء العام بل عدد كبير من قدرات خاصة  يقول ثورندايكو    
ذه القدرات هأن ما نسميه عامة بالذكاء ليس إال المتوسط الحسابي لو  مستقل بعضها عن بعض,

 .ليس حقيقة عقليةو  بمعنى آخر فالذكاء العام قيمة حسابيةو  عند الفرد,

المواهب و  اء هو محصلة لمختلف القدراتعاريف نتوصل إلى أن الذكو من خالل هذه الت     
القدرة و  االنتباهو  االبتكارو  التخيلو  التذكرو  اإلدراكو  التي تضم التفكيرو  المعرفيةو  العقلية

  . (14,ص7114)ابراهيم , االستنباطيةو  االستداللية التي تعتمد على القدرتين االستقرائية

 



33 

 

 : مفاهيم الذكاء -0

 .كثرة مقوماتهو  نهيداواتساع مي ,دعائمه وتباين ,لتعدد وظائفه تعددت مفاهيم الذكاء تبعا      
اتصاله الوثيق بكل و  وبذلك يؤكد المفهوم الفلسفي شمول الذكاء لجميع النواحي العقلية المعرفية

, ويبين المفهوم جي أهمية الذكاء في عملية التكيفيوضح المفهوم البيولو و  ,ومستوياتها أنواعها
ويحلل المفهوم  ,هاز العصبي في تحديد معنى الذكاءتكامل الوظيفي للجالفسيولوجي أهمية ال

يدل المفهوم اإلجرائي على و  مستوى الذكاء.و  االجتماعي االتصال الوثيق بين الكفاح االجتماعي
 .( 799,ص7114)السيد, أهمية الوسائل التجريبية في التحديد الموضوعي لمعنى الذكاء

 المفهوم الفلسفي : 7-1

المفهوم الفلسفي للذكاء على طريقة التأمل الباطني في الكشف عن خواصه ويعتمد   
وذلك  و قد أكد أفالطون أهمية الناحية اإلدراكية في وصفه للحياة العقلية المعرفية. ومميزاته.

و أكد أرسطو أيضا أهمية هذه الناحية في  ونزوع. ,وانفعال بتقسيمه قوى العقل إلى إدراك,
 . ( 711,ص7114,)السيد مزاجالذي يصنف قوى العقل إلى إدراك و تقسيمه الثنائي 

 المفهوم البيولوجي : 7-7

 التي تأثر بها هربرت سبنسر تأثرا   ,واالرتقاء بنظرية النشوءالمفهوم البيولوجي و قد تأثر    
تعقيد البيئة التي تحيط و  تعقيده مرونةو  ن يساير في مرونتهأفأكد أن الذكاء يجب  عميقا  
 بالفرد.

قدراتها من و  بثق مواهبهانحيث ت و كذلك أكد على التنظيم الهرمي للحياة العقلية المعرفية,   
 يمتدو  ,وتماسكه في الطفولة نبع واحد يدل في جوهره على الذكاء العام الذي يتمايز بوحدته

هو و  تشعباتها المختلفةو  ,لوغ لتساير بذلك امتدادات الحياةالبو  تتشعب مواهبه في المراهقةو 
  Darwinبذلك يلخص المفهوم البيولوجي السائد في عصره الذي أقرته أبحاث داروين 

 . (711,ص 7114)السيد , Morganمورجانو Romanes رومانس و 

الفص و أكد هولستد هذا المفهوم البيولوجي للذكاء في أبحاثه التي نشرها عن أهمية    
يسمي ذلك التكيف بالتكيف . و للحياةفي مستوى تكيفه و  دالجبهي للدماغ في ذكاء الفر 
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على تلك  أبحاثهفي بعض  اعتمد بينيه أيضا  و  .(Halstead,1954,P:57) البيولوجي
أي  كائي,و زاد عليها تقسيمه الثنائي للذكاء الذي يتلخص في النشاط الذ   .المفاهيم البيولوجية
 . (11,ص 0224)الدردير , ةالمستوى الذكائي أي القوة التكيفي  و  القدرة على التكيف

 :يولوجيز المفهوم الف 0-5

وشرنجتون إلى إرساء المعالم األولى للمفهوم الفسيولوجي  و قد أدت أبحاث هنجز   
وأكدت التنظيم الهرمي للجهاز العصبي بصفة عامة والقشرة المخية بصفة  للذكاء, العصبي

 خاصة وبالتالي السلوك العقلي المعرفي يتجه من العام للخاص
(sherington,1940,P:58) . 

 والعظمية, الضعف العقلي يدل على ضعف الخاليا العضلية, أنو ذهبوا كذلك إلى    
 الجلدية وبقية الخاليا األخرى.و 

و يفترض ثورنديك وجود وصالت عصبية بين خاليا الجهاز العصبي المركزي بحيث    
تقل عند و  الوصالت عند العباقرةوبذلك تكثر هذه  ,لف منها مسالك تحدد أنماط السلوكتؤ 

 أبحاثو قد دلت  ,العلمية الحديثة األبحاثلكن هذه الفروض لم تؤكدها  ضعاف العقول.
Hebb"أن بتر بعض أجزاء هذا الفص  على الفص الجبهي الدماغي لإلنسان, أجراهاالتي  ح

ن كان يستوى الذكاءال يؤثر على م و بذلك  ,الذكائيي بعض نواحيه على النشاط ثر فؤ , وا 
على تأكيد أهمية التكامل الهرمي  األخيريستقر المفهوم الفسيولوجي للذكاء في وضعه 

 . (Hebb,1941,P:259) خاصة القشرة المخيةو  لوظائف الجهاز العصبي المركزي

ط في الدماغ الكهربائي العصبي تنش نبيهو أظهرت األبحاث الحديثة أن هناك أنماط من الت  
الكهربائية العصبية ترتبط بالدرجات على اختبارات  األنماطأن تلك و  ,استثارة معينةنتيجة 
. كما أن العديد من الدراسات اقترحت بأن السرعة في التنبيهات العصبية ربما IQالذكاء 

بالرغم من تضارب األدلة في هذا و  ترتبط بالذكاء الذي يتم قياسه من خالل اختبارات الذكاء.
يدعمون فكرة أن الذكاء يستند إلى فاعلية  األبحاثن بعض الباحثين في هذه المجال إال أ
 . (515ص  ,0272)قطامي , األعصاب
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 : المفهوم المعرفي 0-4

 له فالذكاء يشكل التوازن في األبنية العقلية بياجه ح رائد هذا المنحى, وطبقا   يعتبرحجان   
كونه باإلضافة إلى  ,العملية العقليةظام موجود ويقود هو نو  الذي يظهر بالسلوك التكيفي,و 

 األمر الذي يمكننا من اعتبار الذكاء وسيلة للتفاعل بين الفرد ,أرقى مستويات التكيف العقلي
ومن أجل الوصول إلى هذا التوازن فإن الفرد يتكيف من  .البيئة المحيطة التي يعيش فيهاو 

ه فإن البيئة تتواءم مع التغيرات في الوقت نفسو  خالل تمثله للتغيرات التي تحدث في بيئته
 . (510ص  ,0272التي يصنعها الفرد )قطامي,

اختلف بياجيه في تناوله لموضوع الذكاء عند األطفال عن غيره من علماء النفس فكان    
فالذكاء ليس هو السمة الغامضة التي  .اهتمام بياجيه منصب على الجانب الكيفي في الذكاء 
كما يبدو عند معظم علماء النفس بل الذكاء هو  ،قليلة أو كثيرةلدى كل الناس بدرجات  

وقد انتهى بياجيه في هذا الصدد إلى  .السلوك كما ينعكس في تكيف الفرد في الموقف طريقة 
هامة من النتائج وهي أننا يجب أن ال نهتم بالكم أي بعدد ما يعرف الطفل أو كم  مجموعة 

, فكير الطفل وطريقته لحل المشكالتبل يجب أن نهتم بكيفية ت ، حلها مشكلة استطاع 
وهذا الكيف للتفكير يمكن الكشف ، وكذلك نوع المنطق الذي استخدمه للمعلومات المماثلة

بصورة أفضل عن طريق استخدام أخطاء األطفال وليس استخدام اإلجابات الصحيحة  عنه 
في معالجتهم لمشكالتهم  ختلفة تماما  في أعمارهم المختلفة لديهم طرقا  م فاألطفال 
 . (701, ص 7111,)الطواب

فمن وجهة نظره الذكاء  (يرى الذكاء )عملية تكيف و بالتالي نستنتج مما سبق بأن بياجيه   
من البيئة والكائن الحي في تغير  ببيئته حيث أن كال   يسمح للكائن الحي أن يتصل إيجابيا  

ن النشاط العقلي يميل إ .مستمرا   ا  خر تغير بين االثنين يجب أن يتغير هو اآل مستمر والتفاعل
ن ا  الة اتزان تحت الظروف القائمة، و دائما  لخلق الظروف المثالية لبقاء الكائن الحي في ح

يتغير عندما ينضج الكائن الحي وعندما يكتسب خبرات جديدة  عقليا   الذكاء بوصفه نشاطا  
 . (11, ص0227يم ,)عبد الرح في حياته
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فإن الذكاء نفسه ال يتكون من مقولة منفصلة أو غير متصلة  ,و باإلضافة إلى ما تقدم   
: إنه , بين التراكيب األخرىليس إال تركيبا   –بعبارة أدق  –ء فالذكا .من العمليات المعرفية

 العادةو  الحسيحالة التوازن التي تستهدفها جميع التراكيب األخرى التي تبدأ باإلدراك 
, فإن ان الذكاء ليس ملكةأنه إذا ك و يجب أن ندرك جيدا   .العمليات الحسية الحركية األوليةو 

األنماط الدنيا و  , يتضمن وجود استمرار وظيفي أساسي بين الصور العليا للتفكيرفيهذا الن
 للتكيف المعرفي أو الحركي.

 ,في حياة التفكير ذكاءالدور الرئيس لل, و هذا األسلوب من الحديث يؤكد, منذ البداية   
 الذي يعد أكثر التراكيب السلوكية المتوازنة مرونة –فالذكاء  .حياة الكائن الحي نفسهو 
إن التكيف العقلي  .نظام من العمليات العقلية الحية النشطةهو استمرار في الوقت نفسه و 

العالم و  أنه األداة التي ال بد منها للتفاعل المتبادل بين الفرد ي, أعنوتطورا   تقدما  و  األكثر نماء  
, من أجل االتصال المباشر المؤقت باألشياءالخارجي حين يتجاوز نطاق هذا التفاعل دائرة 

 . (77-72, ص 7191)بياجه,  الوصول إلى العالقات البعيدة الثابتة

 المفهوم االجتماعي: 7-5
ذلك ألن و  ,ماعياالجت والنجاح ,والكفاح ,الذكاء في التفاعلاالجتماعي أثر يؤكد المفهوم    

وقد فطن ثورنديك إلى  ,ويتأثر به و إنما يعيش في مجتمع يؤثر فيه ,الفرد ال يحيا في الفراغ
 الذكاء الميكانيكيو  هذه الفكرة في تقسيمه الثالثي للذكاء الذي يتلخص في الذكاء االجتماعي

 .الذكاء المعنويو 
و  أطلق عليه اسم اختبار الذكاء االجتماعي,و  لقياس الكفاح االجتماعي اختبارا  و أنشأ    

تمكن بعد ذلك من إثبات صدق اختباره في قياسه للذكاء ألن معامل ارتباط هذا االختبار 
 هكذا ينتهي بنا هذا المفهوم إلى تأكيد الصفة االجتماعية للذكاءو  .باختبار بينيه كان مرتفعا  

(Thoredike,1920,P227) . 
 : المفهوم اإلجرائي 0-1
نشأت المفاهيم اإلجرائية في أحضان علم الطبيعة ثم انتشرت منه إلى ميادين علم النفس,    

( لوضع األسس العلمية 7109وترجع فكرتها الرئيسية إلى المحاولة التي قام بها بردجمان )
, وذلك بعد أن الحظ أن التقدم الكبير الذي أحرزه علم يقة للتعريفات الطبيعية المختلفةالدق
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يقوم  شامال   عاما   الطبيعة قد أدى إلى تفسير أكثر الظواهر المحيطة بحياتنا اليومية تفسيرا  
 لذا يجب أن تكون هذه المفاهيمو  ,والتعريفات االصطالحية في جوهره على المفاهيم العلمية

التحديد بحيث تحول دون أي لبس أو غموض في و  الموضوعيةو  التعريفات من الدقةو 
 .(794,ص 7114)السيد , دراستها للظواهر الطبيعية المختلفةو  توضيحها

 نظريات الذكاء: -3

  :(سبيرمان)نظرية العاملين   3-1

, جاء بها عالم النفس االنكليزي أوائل النظريات التي بحثت الذكاءتعد نظرية العاملين من    
ص  ,0272,ما يمتلكون من طاقة عقلية )قطاميالذي أكد أن الناس يختلفون فيحشارلز سبيرمانح 

515 ). 

 يذكر به أن جميع أساليب اختبارات األداء العقلي )االختبارات العقلية مقاال   سبيرمانو نشر    
, وذكر أنه ليس أساسية واحدة هي ح العامل العامح( تشترك في وظيفة اختبارات األداء األقصىو 

األداءات تحتاج إلى نفس المقدار من العامل العام. لذلك فإن المعاينة في حالة العامل العام كل 
ذلك  باإلضافة إلى أن كل أسلوب من هذه و  متباين من األداءات.و  يجب أن تشمل عدد كبير

بقدر ما تشترك االختبارات العقلية في العامل العام ال يمكن أن و  األساليب له عامله الخاص
وال يمكن أن يوجد اختبار عقلي متحرر من  .ك اختباران عقليان في عامل خاص واحديشتر 

 . ( 520, ص 7194)توق&عدس , العوامل الخاصة

 وحسب سبيرمان يمكن تحليل كل نشاط عقلي لعاملين :

 General Factorالعام: وهو فطري وراثي ال يتأثر بالبيئة  -7
 Specialالتدريب و  لنمو البيئة بالتعليمهو قابل و  و الخاص : له أساس فطري مدون -0

Factor  

 .النشاط العام : يشترك مع كافة األنشطة العقلية األخرى

 .هو عامل خاص بالنشاط العقلي ذاته وال يظهر باألنشطة األخرىو  الخاص :
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 , ويمكن إنشاء عدد كبيروهذه القدرة تمكنه من االستدالل الجيد في المجال العقلي عموما     
بينيه و  أكد ذلك آبنغهاوسو  ,بار هذه القدرةالمسائل المختلفة ذات الصعوبة المتباينة الختمن 

                                                                                                                             . (44, ص 0225)الخالدي , 

 ,أو ملموسا   ( فهو ليس شيئا محددا  مى العامل العام )الذكاء العامأن يس (تجنب )سبيرمان   
نما هو قيمة أو مقدار فقط,و  من المعلوم أن المقدار ال يحدد طبيعة الخاصية أو الطاقة و  ا 

إذا اعتبر  .قد يكون الذكاء وقد ال يكون ,العامل العام. إنه مقياس موضوعي التي يمثلها هذا
, تظهر في كل نشاط عقلي نقوم به مهما طاقة عقلية لدى الفردعامل العام سبيرمان ال

 . (11, ص  7119,  عبد الرحمنميادينه ) تاختلف

 في مفهوم سبيرمان إن الهدف الرئيسي للقياس العقلي هو قياس العامل العام للمفحوص,   
 صنيفمثل اختبارات الت –يرى سبيرمان بأن االختبارات التي تتناول العالقات المجردة و 
قد تكون أفضل مقاييس العامل العام ويمكن استخدامها بالفعل لهذا  -التمثيلو 

 . (11,ص  0221امطانيوس , )الغرض

لجأ سبيرمان إلى طريقة  حساب معامل االرتباط بين األعمدة للوصول إلى تحديد دقيق    
تدعى طريقة و  يتوصل في النهاية إلى طريقة أكثر دقة أنو قد استطاع  ,الهرميللترتيب 

هذه الفروق الرباعية التي يشير و  .و هي الطريقة التي اقترنت باسمه )محك الفروق الرباعية(
ر من الصفر بشرط وقوعها في حدود أخطاء غسبيرمان يمكن أن تكون أكبر أو أصإليها 

 .من الناحية اإلحصائية العينة حيث تعد صفرا  

العامل العام على فكرة تساوي نسب خاليا األعمدة تعتمد نظرية العاملين في إثباتها لوجود    
و قد استطاع سبيرمان أن يستنتج من هذه النسب معادلته المشهورة باسم معادلة  المتجاورة.

 فتكون المعادلة على الشكل التالي: ,الفروق الرباعية الحتوائها على أربع خاليا ارتباطية

 رب ج = صفر xرأد  – درب  xرأج

تنتهي  معادالت الفروق الرباعية لمصفوفة معامالت االرتباط أنها جميعا   وعندما نحسب   
 ,إلى الصفر, فإننا نستطيع أن نقرر أن تلك المصفوفة تقوم في جوهرها على عامل واحد
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ن جميع معادالت الفروق إف وعندما تدل مصفوفة معادالت االرتباط على وجود عامل واحد,
 .الرباعية تنتهي إلى الصفر

 عكسها على أساس تالشي الفروق الرباعية القائمة بينو  هكذا يقرر سبيرمان نظريتهو    
بشرط أن تكون معامالت ارتباطية المصفوفة الكبرى مرتبة  ,كل أربع خاليا ارتباطية متجاورة

 . (071,ص 7114)السيد, بالنسبة لقيمتها العددية ترتيبا تنازليا  

هو األساس أو  ,ه المبكرة يعتبر أن العامل العاماتو على الرغم من أن سبيرمان في كتاب   
خذ مواقف نظرية جديدة بالنسبة ألهمية ألنجاح الفرد فيما يزاوله من نشاط, إال أنه المحدد 

ذا وجدت درجة متوسطة منو  ,والنوعي من العاملين العام كال   كل منهما كان النجاح  ا 
المقترنة و ن الدرجة المرتفعة في العامل إ إذا   ,, وال يمكن تعويض أي منهمامتوسط أيضا  

, أو العكس سوف تؤدي على ة لنشاط معينالخاص بالنسبو  في العام بدرجة منخفضة نسبيا  
 ,الفرد أية فرصة للنجاح في العمل حينما يكون لدىو  أحسن الفروض إلى نجاح متوسط

, لدى الفرد المعين والعوامل الخاصة من العامل العام ال  على ذلك إذا استطعنا أن نقيس كو 
و هو أمر يكون  ,المستقبليةفإنه يمكننا أن نحدد المجال الذي يتوقع أن ينجح فيه في حياته 

 .له فائدته الكبيرة في عمليات التوجيه التعليمي

افر كذلك أشار سبيرمان إلى أن البحوث تدل على أن أنواع المهن المختلفة تتطلب تو    
العامل العام ما يكفي هذا  ليس لديه منو  عمل,يأي فرد و  ,العامل العام بدرجات متفاوتة

ذا التحق الفرد بعمل ال يتطلب كل ما لديه من و  ,, سوف يكون أداؤه فيه ضعيفا  العمل ا 
 من جهوده بال عائد كبيرا   عن عمله, كما أنه سيضيع قدرا   العامل العام, فإنه لن يكون راضيا  

 . ( 11, ص  7111, حبيب)

 العوامل الطائفية :نظرية  3-7

على حد تعبير سبيرمان في )تفسير  (سون( بصفة مطلقة وجود )عامل عاملم يرفض )توم   
هو يفرق بين و  الخاصةو  كد وجود العوامل الطائفيةأ بينما ,لعامل العام( لكنه لم يؤكد وجودها

ليس و  االختباري العاميسمي عامل سبيرمان العامل و  العمومية االختباريةو  العمومية العقلية
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 يه البحث من اختبارات محدودةألنه قاصر في عموميته على ما يشتمل عل العامل العقلي العام,
 . (011ص, 0222)السيد,

دها من الوحدات العقلية التي يختلف عد )أن كل نشاط عقلي يتضمن عددا  ويرى تومسون     
جميع الوحدات العقلية التي يتكون منها  )العامل(, فإذا استغرق باختالف أنواع النشاط العقلي

عندما يضيق نطاقه ليشمل مجموعة محدودة من الوحدات و  النشاط العقلي فإنه يصبح عاما  
هكذا و  ,خاصا   عندما يقتصر على وحدة عقلية واحدة فإنه يسمى عامال  و  العقلية فإنه يسمى طائفيا  

 .نشأت نظرية العوامل الطائفية

مجموعة من االختبارات بحيث ال  أيالطائفي يدل على صفة مشتركة بين طائفة و العامل    
حيث و ال تضيق ب ,. فتكون بذلك صفة عامةتمتد هذه الصفة حتى تشمل جميع االختبارات

 .فتصبح صفة خاصة ,واحد تكون قاصرة على اختبار

 نظرية العوامل الطائفية المتعددة : 3-3

 القدرات العقلية األولية أهم نظرية بين نظريات العوامل الطائفيةو تعتبر نظرية ثرستون في    
, 7114)السيد, والقياس العقلي ذلك لما كان لها من أثر في تطوير منهج البحث في الذكاءو 

004 ) . 

عوامل هي التي تكمن ( أن الذكاء مكون من مجموعة من ال7111-7991افترض ثيرسون )   
, حيث تختلف أوزان هذه العوامل باختالف االختبارات العقلية المختلفةعلى فراد وراء أداء األ

أقل , ولكن لها وزن ير في طالقة الكلماتيكون لها وزن كب , فمثال  الذكاء الذي تدخل فيهاختبار 
قدرة مكانية و  لذلك فالفرد قد يمتلك طالقة كلمات عالية استنادا  و  ,في اختبار االستدالل المكاني

                                                                                                                           . ( 511, 0272)قطامي, لوقت ذاتهمنخفضة في ا

)ثرستون( باستخدام التحليل العاملي الحصول على قدرات  و استطاع عالم النفس األمريكي   
 هي :و  عقلية أولية

 .Number Ability :القدرة العددية -7
 Verbal and Word Fluency.: الطالقة اللفظية -0
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 .Verbal Meaning: فهم معاني األلفاظ -5
 .Memory and Remembering :التذكر -4
 .Reasoningاالستدالل:  -1

 .Inductive Reasoningاالستدالل االستقرائي:  - أ
 .Deductive Reasoningاالستدالل االستنباطي:  - ب

 .Spatial Relationالعالقات المكانية : -1
 . (99, ص  0221)الشرقاوي ,  Perceptual Speedالسرعة اإلدراكية : -1

نما هي العوامل التي يمكن و  إن ثيرستون لم يذكر أن هذه العوامل الوحيدة المكونة للذكاء,    ا 
كنه وجد أن لو  ,فترض أن هذه العوامل غير مترابطةا .استخدامها بشكل كاف لقياس الذكاء

يجابيو  بعضها مترابط بشكل جوهري , أنه ال بد من وجود عوامل أخرى إزاء ذلك . وقد ذكرا 
مسؤولة عن هذا الترابط بين االختبارات المختلفة التي من المفروض أنها تقيس عوامل أولية 

, فهناك عامل عام هام من اإلضافة إلى هذه العوامل األوليةقد اقترح ثيرستون أنه ب. و مستقلة
ة لألطفال تظهر هذا أنه إذا كانت الدراسات األخرى للقابليات العقلية األساسيو  ,المرتبة الثانية
, فإنها سوف تزيد من احتمال وجود العامل العقلي العام الذي قال به سبيرمان العامل العام

 . (524, ص7194)توق&عدس ,

بإنتاج  7147و تالميذه في جامعة شيكاغو عام  )ثرستون( و تعتبر المجهودات التي قام بها   
من أعظم ما أنتجته مدرسة العوامل المتعددة  بطاريات )اختبارات القدرات العقلية األولية (

 .للتحليل العاملي

يفرق ثرستون بين مظاهر السلوك الذكي )ما يمكن مالحظته وقياسه ( وبين الطبيعة الداخلية    
والقدرة على  ،أي تعريف للذكاء يجب أن يبدأ بنواتجه مثل القدرة على التعلمويرى أن  .للذكاء

تقول لنا ماهو  ولكنها ال ،...،ألنها األشياء التي نستطيع فعلها،القدرة على التوافق ،االستدالل
 .الذكاء

نه الذكاء يقترح أ. وفي تقديم ما يتصور .أن تتصورها فقط، أما الطبيعة الداخلية للذكاء   
يبدأ من المحاولة  :أربعة مستويات تنتظم في شكل هرميثرستون تصنيف السلوك الذكي إلى 
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مستوى المحاولة  ، فالمحاولة والخطأ الذهنية وأخيرا  اإلدراكيةوالخطأ الفعلية، إلى المحاولة والخطأ 
 ، ائه أو بعبارة أخرىجر إوالخطأ التصورية. وبهذا يربط ثرستون بين الذكاء وتصور الفعل قبل 

 . (700,ص  0221) الزعبي ,  بين الذكاء والتجريد

فهي تدل ال يكون للعامل العام موضع معين في المخ أمن المتوقع  هكذلك يرى ثرستون أن   
بينما يمكن تحديد مواضع للعوامل أو القدرات األولية  .شد عموميةأعلى معالم أكثر مركزية و 

 & أبو مغلي, )أبو حويج وهكذا ..خر للنشاط اللغويآخر لإلدراك و آفهناك مكان للذاكرة و 
 .(95ص ,0224

العمليات العقلية نتيجة عمل جهاز  أن مع هذه النظرية حيث رأى ثورنديك قد اختلفو    
متنوع بحيث يصعب وصفه على أنه مجرد و  عصبي معقد يؤدي وظيفته على نحو كلي معقد

 عدد من العوامل النوعية أو عامل يضاف إليه عوامل طائفيةو امتزاج لمقادير معينة من عامل 
 .عوامل نوعيةو 

نظرية جزئية يتكون الذكاء فيها من  -و دعيت بنظرية العوامل المتعددة  – و نظرية ثورنديك   
مستقل و  فكل أداء عقلي عبارة عن عنصر منفصل ,فصلةعدد كبير من العناصر أو العوامل المن

ن العناصر األخرى في , غير أنه قد يشترك مع كثير مخرىالعناصر األ لى حد ما عن بقيةإ
عمال العقلية ال يفسر على بالنسبة إليه فاالرتباط بين األداء في مختلف األو  ,بعض المظاهر

 ,العامة المتضمنة في تلك األعمال لكنه وظيفة عدد من العناصرو  ي صفة عامة للعقل,أأساس 
 , فإن درجة العالقة بينهما تتناسب طردا  النشاط العقلي مرتبطان معا  و إذا كان هناك نوعان من 

 . (027,ص 5227)توق & قطامي,  مع العوامل المشتركة الموجودة فيهما معا  

و حاول أن يبرهن على أن نوع الذكاء يتوقف على كمية االقترانات, كما أنه حاول أن يميز    
دراك العالقاتو  القدرات العليا للتفكير القائم على االختيارو  القترانيةابين القدرات  تاما   تمييزا    ا 

وليس مجرد  , فالذكاء بوجهة نظره هو القدرة على االقتران الموجهوالتنظيم التعميمو  التجريدو 
بالتالي يحدد التفكير تران ذو المعنى, و االقو  لذلك ميز بين االقتران الذي ال معنى له ,االقتران

 . (09,ص 7111ائم على العالقات )نايت ,الذكاء بالتفكير الق



43 

 

يقترح و  استبداله بصورة نوعية للذكاءو  لذلك فمن الضروري نبذ مفهوم الذكاء العام بأكملهو    
 للذكاء كما يلي: ثالثيا   تصنيفا  

 الذكاء المجرد : -7
 .العمليات الرمزية المختلفةو  المعانيو  و يشمل القدرات العقلية التي تعالج األلفاظ

 الذكاء العلمي: -0
والتي تعتمد عليها األعمال  ,العلميةالمواد و  و يشمل القدرات التي تعالج األشياء المادية

 نحو ذلك.و  األجهزةو  استخدم اآلالتو  الميكانيكيةو  الفنية
 الذكاء االجتماعي: -5

حسن تكيفه مع الظروف و  و يشمل القدرات التي تعتمد عليها عالقة الفرد باآلخرين
  المختلفة. االجتماعية

يرى و  أهملت النوعين اآلخرينو  و لقد وضعت معظم اختبارات الذكاء على أساس النوع األول   
 الثالثة من الذكاء في االختبار يؤدي إلى االرتباك األنواعأن مزج  ثورنديكيرى و  اآلخرين
للذكاء ويشير , ويشير إلى الحاجة إلى وضع اختبارات جيدة لقياس الصورتين األخيرتين والخلط

( الذي CAVDيوضح ذلك اختباره )و  ,الثالثة األنواعم كل نوع من هذه كذلك إلى أنه يمكن تقسي
 -0إكمال الجمل  -7يتألف من اختبارات أربع :و  هو يقيس الذكاء المجردو  7101نشره عام 

حي وال تمثل هذه االختبارات إال بعض نوا .اتباع التعليمات -4مفردات  -5الل حسابياستد
 . (511, 7191)جابر ,  معينة من الذكاء المجرد

تناقض نظري في أساسه لم  وثورنديك سبيرمانو يعتبر التناقض بين وجهتي نظر كل من    
 . (99-91,ص 7197)ياسين, يكن له تأثير كبير في قياسهما للذكاء

بعض علماء النفس  اختلفجميع النظريات السابقة اشتركت باستخدام التحليل العاملي الذي     
لكن هذه  لنشاط العقلي المعرفي,ا في قياس امهداستخ هاختالفات ظاهرية في تحديدهم لهدف

 االختالفات رغم تباينها الظاهري, فإنها تمثل في جوهرها الجوانب المتعددة لهذا المنهج العلمي.
الرئيسية للنشاط لى أن هدف التحليل العاملي هو الكشف عن األسباب إ و يذهب سبيرمان   

فهي بهذا  ده بيرسون,العقلي المعرفي. ويجب أن نفهم هذه السببية في اإلطار العلمي الذي أك
 على النموذج العلمي الذي نقره لتنظيم الظواهر التي نشاهدهامد في جوهرها , تعتالمعنى سببية
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وهو يحاول أن يصل بتحليله هذا إلى الكشف عن القوانين  .نلخصها بتلك النظرياتو  نسجلهاو 
 العليا التي تخضع لها كل ظاهرة نفسية عقلية معرفية.

و يذهب تومسون إلى أن هدف التحليل العاملي هو الكشف عن أحسن الوسائل لتوجيه    
ؤ اإلحصائي أو بمعنى آخر التنب .مواهبهمو  المهن التي تناسب قدراتهمو  التالميذ ألنواع التعليم

 .صناعيا   و بسلوك الفرد لتوجيهه تربويا  
يسفر  و يذهب بيرت إلى أن هدف التحليل العاملي هو تصنيف النشاط العقلي المعرفي تصنيفا     

 ,وال بالتنبؤ اإلحصائي أي أنه ال يعنى بالسير السببي,.عن أهم الصفات الرئيسية لهذا النشاط
نما يعنى بالوصف المنظم للظاهرة و   .التي يدرسهاا 

 ,المعالم الرئيسية للنشاط العقلي و يذهب ثيرستون إلى أن هدف التحليل العاملي هو تحديد   
 و العالقات القائمة بين تلك القدرات. ,لك بالكشف عن أهم قدراته األوليةذو 

العاملي ويؤكد تومسون تطبيق نتائج التحليل  ,يرمان القوانين العقلية المعرفيةو بذلك يؤكد سب   
تصنيف أهم المعالم و  ثيرستون أهمية هذا التحليل في تحديدو  و يؤكد بيرت ,والصناعة في التعليم

 . (  021ص ,0222الرئيسية للنشاط العقلي )السيد , 
أما بالنسبة لروبرت ستيرنبرج يرى أن منهج التحليل العاملي في دراسة الذكاء قد قوبل بمزيد    

 : من الشك لثالثة أسباب هي
القليل الذي يمكن أن  ال  إطرائقه اإلحصائية ليس لديها و  أسباب التحليل العاملي -7

ذلك أنه قد يحصل شخصان على  ,أو العقلية تقدمه من خدمات للعمليات المعرفية
, ومع ذلك يمكن أن تختلف العمليات المعرفية التي تقف نفس نسبة الذكاء مثال  
 .خلف هاتين النسبتين

 أساليبو  أساليب التحليل العامليو  نقابل بين نماذج الذكاء النظريةمن الصعب أن  -0
, إن نظريات الذكاء اإلنساني ال تقبل التحليل العاملي على محك الواقع, بمعنى آخر

ألساليب التحليل العاملي ذات المنظور  االختبار التجريبي على محك الواقع وفقا  
 .اإلحصائي الرياضي بالدرجة األولى

ير من منطق , الذي يرتكز جانب كبلمبدأ الفروق الفردية لذكاء وفقا  ة فهم اإن محاول -5
ليست بالضرورة أفضلها( المتاحة و  , ليس هو الوسيلة الوحيدة )التحليل العاملي عليه
 . (107ص  ,7111)سولسو,  عزلها عن بعضها البعضو  لتحديد القدرات العقلية



45 

 

 نظرية الذكاءات المتعددة: 3-2

عنوان و  يدل اسم النظريةو  7195طر العقل عام أفي كتابه  هاورد جاردنر النظريةقدم هذه    
الكتاب على أن النظرية سارت على درب النظريات  المتعددة العوامل مثل نظرية ثرستون 

انتقد في كتابه محدودية نظريات الذكاء التقليدية حيث  , غير أن جاردنر7111وكاتل  7159
بداع النتاجات ذات القيمة في واحدة أو أكثر من و عرف الذكاء بأنه القدرة على حل المشكالت  ا 

الذكاء مجموعة مهارات تمكن الفرد من حل المشكالت التي تصادفه  ويعتبر حجاردنرح .الثقافات
لوجية تتفاعل مع هي إمكانية بيو و  ,كاء التي يملكها الفردسب قوة الذفي الحياة بطرق مختلفة بح

كيفية و  , كما يختلفون في طبيعتهفي مقدار الذكاء الذي يولدون به , ويختلف الناسالعوامل البيئية
 . (511, ص 0272تنميته )قطامي,

 وثمة جانبان رئيسيان لنظرية غاردنر توصل إليهما من خالل هذه الخبرات.  

نا  أحاديا  متجانسا ، بل لقد أظهرت دراسات الحاالت المتعددة  الجانب األول: إنَّ الذكاء ليس مكو 
أنَّ األداء في أحد جوانب الذكاء ال ينب ئ أو يحد د مستوى األداء في الجانب اآلخر، وبالتالي ال 

به، يوجد ذكاء واحد، بل يوجد عدد من أنواع الذكاء التي ُيشك ل كل منها نسقا  مستقال  خاصا  
اردنرح ال يرى في هذه األنواع المختلفة من الذكاء قدرات أو مواهب جوعلى هذا األساس فإنَّ ح

ُتشكل أبعادا  أو عوامل للذكاء، بل يرى أنَّ كال  منها يشك ل نوعا  خاصا  ومستقال  من الذكاء، 
تقديرها اختبارات وبالتالي فهناك حاجة إلى فهم هذه األنواع المختلفة من الذكاء التي تقصر عن 

اردنرح سوى مزيج من القدرات اللغوية والمنطقية، وهي جالذكاء التقليدية التي ال تقيم حسب رأي ح
 القدرات الضرورية فقط ألساتذة القانون والمحامين.

أما الجانب الثاني من جوانب النظرية، فهو أنَّ أنواع الذكاء تتفاعل للقيام بمهام الحياة    
مشكلة رياضية مثال  يتطلب تعاونا  من الذكاء اللفظي والذكاء المنطقي والرياضي، المختلفة فحل 

وعلى هذا فإنَّ الناس يختلفون بين هذه األنواع، بحيث يمكن القول إنَّ كل إنسان لديه حبروفيلح 
اردنرح الحقا  دراسات حول األشخاص ذوي جخاص به. وقد قد م ح Intellectual profileعقلي 
, 0224)غاردنر,  التح العقلية المتمي زة، فدرس المبدعين والقادة وذوي اإلنجازات المتمي زةحالبروفي
 . (44ص 
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 الشواهد السيكومتريةستخدم توضيح وجود ذكاءات متمايزة وهو هنا يو  ترسيخ جاردنرو يحاول    
الذكاءات يقترح عدة عالمات أو مؤشرات يمكن استخدامها للتعرف على و  المنوعة ليطور نظريته

 هو يقرر ذلكو  , فعمله إذن عمل مبدئيالمات أكثر من كونها محكات دقيقةهي عو  المتميزة
 العالمات هي:و 

 عزلة التلف الدماغي : -1
هذه اإلصابات االنتقائية و  ,لى فقدان مهارة عقلية معينةإصابة الدماغ إما تؤدي  كثيرا     

التي  األخرىعن المهارات  األقل جزئيا  تبين أن المهارة العقلية التي تأثرت مستقلة على 
تبقى سليمة بعد تلف الدماغ, إن البعض بعد تلف دماغه تبقى قدراتهم على الكالم كما 

, بينما يقهم حول المشفى أي يضلون الطريقلكنهم يعجزون عن التعرف على طر و  هي
 .من حيث نواحي القوة ونواحي الضعف مضادا   يظهر آخرون نمطا  

 لهم موهبة غير عادية :وجود أفراد  -7
ولكنهم ذوو مهارة عادية أو متأخرين في  بعض األفراد مهرة في أحد المجاالت العقلية   

لديهم  : أشخاص متأخرون عقليا  عتوهون النابغون على سبيل المثال, الممعظم المجاالت
 موهبة حسنة النمو بشكل غير عادي مما يشير إلى النمو ألنماط مستقلة من الذكاء.

 تاريخ نمائي متميز: -5
لى حد إريقة , فينبغي أن ينمي بأسلوب متميز وبنفس الطذاتيا   إذا كان ذكاء مستقال     

في النمو حيث تنمو  أو ثباتا   مستقرا   نرى تتابعا   أن, أي ينبغي كبير عند جميع الناس
توسطة وتتقدم المهارات عبر مجموعة قياسيه أو معيارية من مراحل النمو المبكرة إلى الم

 إلى المتقدمة. و
 تاريخ تطوري : -4

مع  في العمر, ولقد بزغت أيضا   األفرادتبزغ المهارات أو الكفاءات العقلية مع تقدم    
 بحث عن أصول الذكاءات اإلنسانية في ذكاءات تطور الجنس البشري, أي جاردنر

التي سبقت اإلنسان وهكذا فإن وجود الطيور المغردة سبق فكرة الذكاء اإلنساني  األنواع
الموسيقى المستقل, وهناك استمرارية قوية في القدرات المكانية ببن اإلنسان وغيره من 

 الكائنات الحية األخرى.



47 

 

 مجموعة من العمليات أو اإلجراءات المحورية : -1
فينبغي أن يكون هناك عملية عقلية متميزة )أو مجموعة  إذا كان ذكاء اإلنسان مستقال     

 من العمليات( تكون محور بالنسبة للعمليات المحورية.
 : الشاهد التجريبي -1

 –, حيث يصعب أداء مهمتين متأنيتين مبريقيا  إيمكن البرهنة على استقالل الذكاء ال    
النتيجة أن المهمتين تكون  -)فهمها( اإلصغاء إليهاو  كما في محاولة كتابة خطبة

اخل بين حين يكون التد و استقالل الذكاءات يكون واردا   .تتطلبان مهارات مشتركة
فحص و  , وثمة مسار آخر يقوم على أساس التحليل العامليالمهتمين عند حده األدنى

القدرتان التي تقتسمها مهمتان يفترض و  ,ين األداءات على المهام المختلفةاالرتباطات ب
مستقلتان إذا كانت الدرجات على المهمة األولى غير مرتبطة بالدرجات على أنهما 

 .المهمة الثانية
 تشفير نسق رمزي: -1

 التفكير في جميع الثقافات اإلنسانيةو  الصور أساسية في التواصلو  الرموز كالكلمات   
ى ارها عالمة نهائية علإلى اعتب 7195هذه النزعة نحو استخدام الرموز أدت بجاردنر و 

والتصوير في نسق  أن لدى اإلنسان ميل طبيعي للتجسيد جاردنريقترح و  ,وجود ذكاء
 و هي خاصية أولية للذكاء اإلنساني.  ,رمزي
ربما ال و  منها أي ذكاء معين سوف يظهر كثيرا  و  ,أداة غربلة هذه المحكات تمثل معا  و 

لكن هذه و  قليلة منهاو على نفس الوتيرة قد تظهر ظاهرة معينة عالمات  ,لهايظهرها ك
 .المؤشرات ال تكفي العتبار هذه الظاهرة ذكاء متميزو  العالمات

ن معلومات منفصلة هي القدرة على تحقيق تكامل بيو  و لننظر إلى قدرة التركيب   
 هذه بالتأكيد مهارة أكثر عمومية من حل ألغاز الكلمات المتقاطعة ,لتكوين كل جديد

مع ذلك فإنها لن تكون إذا فحصت في ضوء و  ,ن ذكاءوكذلك أكثر معقولية ألن تكو 
العالمات من ناحية فإن المرضى الذين لديهم تلف في النصف الكروي األيسر للمخ 

 فهم الكلمات المفردة )خاصة في المنطقة الجدارية من القشرة المخية ( يستطيعون أحيانا  
, ومن لية هذا من ناحيةم التتابعات الكلكنهم ال يستطيعون تركيب هذه المعاني لفهو 

ناحية أخرى ال يوجد شاهد على وجود أناس عاديين لديهم مهارات تركيبية أو تأليفية 
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, إن عقلية التي تحدد الذكاء التركيبيال يوجد محور حسن التعريف للعمليات الو  عالية
 أخرى. ذكاءاتمن ذلك  بدال  و  ,القدرة على تركيب أو تأليف المعلومات إذن ليست ذكاء

 الذكاء الموسيقيو  هي الذكاء اللغويو  و اقترح جاردنر األنواع المستقلة من الذكاء   
 الذكاء الشخصيو  الذكاء الجسمي الحركيو  الذكاء المكانيو الذكاء المنطقي الرياضي و 
 . (75-70,ص0225الذكاء الطبيعي )جابر ,و  الذكاء االجتماعيو 

    ذكرها ألهميتها تتعدى وصف الذكاءات السبعةو ثمة نقاط معينة تتعلق بالنموذج علينا    
 أو دعائمها النظرية. وأسسها

 :يمتلك كل شخص الذكاءات السبعة كلها -1
إنها  ,إن نظرية الذكاءات المتعددة ليست نظرية أنماط تحدد الذكاء الذي يالئم شخصا     

الذكاءات كل شخص قدرات في وتقترح أن لدى  نظرية عن األداء الوظيفي المعرفي,
عا بطريقة فريدة بالنسبة , وبطبيعة الحال فإن الذكاءات السبعة تؤدي وظيفتها مالسبعة

من األداء الوظيفي في  , ويبدو أن بعض الناس يملكون مستويات عالية جدا  لكل شخص
 Johannو من أمثلة هؤالء الشاعر األلماني  ,يع الذكاءات السبعة أو في معظمهاجم

Wolfgana Von Goethe    بينما يملك  فيلسوفا  و  عالما  و  رجل دولةو  فقد  كان شاعرا
نجدهم في مؤسسات و  من األداء الوظيفي فيها أناس آخرون مستويات منخفضة جدا  

 ,ن بعض ذكاءاتنا متطورة جدا  أ, ومعظمنا يقع ما بين هذين القطبين أي المعاقين نمائيا  
 .نسبيا   الباقي نموه منخفضو  وبعضها نام على نحو متواضع

 بطرق مركبة  : تعمل الذكاءات عادة معاً  -0
أي أنه  A Fictionن كل ذكاء كما وصفناه من قبل هو بالفعل خيال أ ريبرز جاردن   

)اللهم باستثناء وجوده في أمثلة نادرة عند الطفل المعجزة  ال ذكاء يوجد بذاته بالحياة
Savant واألفراد الذين لديهم تلف دماغيBrain-injured  ), ات تتفاعل دائما  فالذكاء 

و  و لكي تطهو وجبة  ينبغي على الفرد أن يقرأ الوصفة )ذكاء لغوي( ,الواحد مع اآلخر
يضع قائمة و  يحتمل أن يقسم مقادير الوصفة إلى نصفين )ذكاء منطقي رياضاتي(,

وترضي  بألوان الطعام المقدمة في الوجبة ترضي جميع أعضاء األسرة )ذكاء اجتماعي(
و بالمثل حين يلعب طفل بالكرة يحتاج ذكاء  خصي(شية الفرد في نفس الوقت )ذكاء شه
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)يوجه نفسه في الملعب  و ذكاء مكاني (يمسك بهايركل الكرة و  )يجري, حركيا   جسميا  
يراوغ عن نقطة بالحجج  أنو ذكاء لغوي وذكاء اجتماعي )أي  ويتوقع مسارات الكرة (

 .(07-02,ص0225الخالف في اللعبة ( )جابر, أثناءبنجاح 
 نماذج الذكاء :-2

 النموذج الهرمي : 2-1

 حجان واتبعه في عصرنا الحديث رسطوأهرمي في التصنيف على أسلوب السار النموذج    
 .في تصنيفه لعمليات التفكير بياجهح

. الترتيب الهرميو  و قد أكد سبنسر بأن العقل كالتنظيم االجتماعي يحكمه نوع من التدرج   
 (فرنون( الذين يتشابهان )شكليا  و  من أشهر النماذج الهرمية نموذجي)بيرت ربما يكون حاليا  و 
 (.يختلفان )تصنيفيا  و 

 :نموذج بيرت 4-0
. يلي النشاط الحركي البسيط أيضا  و  فهو يضع في المستوى األدنى عمليات اإلحساس البسيط   

في و  الحركات التآزرية.و  التي تتعلق باإلدراك )ك(و  دا  يقذلك بالتدرج الهرمي العمليات األكثر تع
 العادات التي تم اكتسابهاو  ( يضع بيرت عوامل الذاكرة )ذ(مستوى الثالث )المستوى االرتباطيال
ثنائية العظمة في تنقسم إلى الو  ,الرابع فنجد عمليات العالقات )ل(أما في المستوى  تكوينها.و 

أما الذكاء العام فيظهر في كل المستويات األربعة  .من ناحية أخرى االستخدامو  ,الفهم من ناحية
 . (BURT,1966,P136) النوعو  إال أن ظهوره يختلف في كل مستوى من حيث الدرجة

و زمن الرجع  ,وتمييز األلوان : التمييز اللمسيارات المستوى اإلحساسي الحركي هيو اختب   
 : سرعة العدد, ومراجعة األسماءالمستوى اإلدراكي فهيا اختبارات أم ,الكتابة وسرعة البسيط,
دراك أجزاء األشكال ,األشكال وتصنيف ,واألرقام دراك ,وا  اختبارات المستوى و  النموذج. وا 

أما اختبارات  .الترابطو  التصور البصريذاكرة و  ذاكرة األشكالو  االرتباطي هي: ذاكرة األعداد
 المتشابهات غير اللفظيةو  المتشابهات اللفظيةو  األضدادو  المستوى العالئقي فهي المترادفات

-711,ص  7111الذكاء العام )ابو حطب,و  متواليات األعدادو  القياس المنطقيو  التكميلو 
711) . 
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 :النموذج الهرمي عند فرنون 4-5
يليه مجموعتان من العوامل الطائفية و  يضع فرنون )العامل العام( في قمة تنظيمه الهرمي   

, وتنقسم هذه د الميكانيكي العملياالستعداو  تتطابق مع االستعداد اللفظي التعليميالكبرى 
ينقسم إلى  فالعمل اللفظي التعليمي مثال   ,ية الكبرى إلى عوامل طائفية صغرىالعوامل الطائف

في أدنى المستويات فنجد  أما .غيرهاو  العدديةو  العوامل الفرعية الخاصة بالنواحي اللفظية
 . ( Vernon,1964,p66) لخاصةالعوامل ا

ن اشتمال بطاريات االختبارات على اختبارات تقيس العاملين الطائفين يجعل أو يرى فرنون    
, ويذهب إلى أن هذه االختبارات مهنيا  و  هذه البطاريات أكثر فائدة في توجيه التالميذ تعليميا  

 . (51,ص0220, )نشواتي عقليا   تلينخلقدرات الم أوسعظور سوف تزودنا بمن
 الجيلفوردي: النموذج المورفولوجي 2-2
حاول جيلفورد أن يضع منظومة تنظم العوامل العقلية,   و يمكن تسميته بنموذج المصفوفة.   

,ص  0224أبو مغلي ,  -)أبو حويج ثالثة للعقل البشريالبعاد األوبناء عليه قام بتطوير بنية 
91 ) . 
كأنها تتألف من عدة عوامل أو قدرات و  يمكن النظر إليهاحيث رأى جيلفورد أن بنية العقل    

يمكن أن يتزايد عددها بمقدار ما تزداد إمكاناتنا للكشف عن تمايزاتنا داخل العمليات العقلية 
لى نفسها أو داخل الموضوعات التي تتناولها أو النتائج التي يسفر عنها النشاط العقلي ع

 . ( 11ص  ,0222, ريفجموضوع ما )ع
هي و  ( مختلفةقدرة )عامال   702قد تضمن نموذجه للوظيفة العقلية في صورته األولى    

( أما 1X4X1=702مجموع حاصل ضرب خمس عمليات في أربع محتويات في ستة نتاجات )
 مكونات األبعاد الثالثة فهي على النحو اآلتي :

, التفكير التباعدين خمس عمليات هي: المعرفة, الذاكرة, التفكير تتضمو العمليات : -7
 .التقويمو  التقاربي

 ., والمعانيوالسلوكي ,وتتضمن أربعة محتويات هي: الشكلي, والرمزي المحتويات : -0
 ,والفئات, والعالقات, والنظم ,: الوحداتن ستة نواتج نهائية هيتتضمو  النتاجات : -5

 . (512 -072)قطامي, ص التطبيقاتو   ,والتحويالت
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, حيث أضيف المحتوى قدرة في صورته الثانية 712يتضمن أصبح النموذج  7112في عام و    
 .السمعي إلى بعد المحتويات

ه المرة كانت موجهة نحو , ولكن هذموذج إلى مرحلة ثالثة من التطويرقد تعرض النو     
من قدرة بعد قسمة الذاكرة لنوعين  792م فأصبح عدد القدرات  7190, ففي عام العمليات

   .(511, ص0222, و آخرون )منصور&التويجري&الفقي التسجيلو  العمليات هما : االحتفاظ

 : لجيلفورد على اإلفتراضات التاليةي و يقوم نموذج التكوين العقل   

 - يمكن   يءيز للمعلومات وأن المعلومات هى شيمكن النظر إلى الذكاء بوصفه معالجه وتجه
 . يأن يميزه اإلنسان ويقع فى مجاله اإلدراك

- أن الذكاء طاقة كيفية تعكس مدى كفاية الوظائف العقلية لدى الفرد . 

- ( قدرة702يتكون من عدد من القدرات العقلية المتمايزة ) يأن النشاط العقل . 

- يمتعدد األبعاد: البعد األول يتعلق بمحتوى النشاط العقلى, والبعد الثان يأن النشاط العقل 
 . ي, والبعد الثالث يتعلق بنواتج النشاط العقلييتعلق بكيفية عمل النشاط العقل 

ضوء  ويرى جيلفورد أن األخذ بفكرة العامل الواحد كان لها ما يبررها فى الماضي وأنه فى    
 .(591, 7191الوقت لألخذ بوجهة نظر العوامل المتعددة )جابر,ناتج هذه البحوث قد حان 

 ياالختبارات, الت التحقق من الفروض التى أقام عليها نظريته عددا  من  فياستخدم )جيلفورد(    
 . للصدق تعتمد على صدق التكوين فقط, وتفتقر لألنواع الرئيسية األخرى 

   خضعت العوامل الناتجة عن  .يالتحليل العامل هاعن عتمد )جيلفورد( على النتائج التي أسفرا
في بناء هذه النظرية قرابة  ونومعاونوه يعمل جيلفورد  نظرية ألكبر قدر من التحقيق إذ ظل هذه ال

 . العشرين عاما  

  و جيلفورد(   قدمت هذه النظرية أساسا  رصينا  للكشف عن القدرات اإلبداعية, من خالل بطارية(
 . القدراتلقياس هذه 
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    ,ولكن  نظرية جيلفورد ذات بناء محكم ومنطقي, وتنطوي على نوع من االتساق فى بنائها
 . ( 17ص  , 0229 هناك بعض الشك حول النتائج التطبيقية لها )ربيع,

 نموذج التصنيف الثالثي عند القوصي :

الهيئة التي يتخذها المحتوى إن تناول القدرات العقلية كان في حاجة دائمة إلى بعد ثالث يحدد    
و كان  ,هذه الحاجة ظهر النموذج الثالثي لمواجهتهو  ,عامل معه بإحدى العمليات العقليةعند الت

الذي توصل و  فضل ارتياد هذا االتجاه م( 7110-7121للعالمة المصري عبد العزيز القوصي)
 ي اختبار عقلي معرفي ثالثة جوانب هي:ألإلى أن 

 :المحتوى  -7

الصور -االشكال-مادة النشاط العقلي ومضمونه, ومن أنواعه األجسام الصلبة )المجسماتهو  
 الكلمات( -الرموز–

 الشكل: -0
 .الترتيب, التضاد, التشابه ومن أنواعه التصنيف, هو الهيئة التي يتخذها المحتوى

 الوظيفة أو العملية : -5
 .المعالجة المكاني,التصور البصري و  التذكرو  االستنباطو  و أنواعها االستقراء

درة عقلية هي محصلة هذا أن أي قو  و يرى القوصي أن الجوانب الثالثة تتفاعل معا      
 .التفاعل

و للقوصي فضل السبق في اقتراح أول تصنيف ثالثي كامل للقدرات العقلية يمكن أن يتخذ    
الدعم لكان و  االستمرارو لو قدر لهذا النموذج  صورة النموذج المورفولوجي) نموذج المصفوفة (

 .من نموذج جيلفورد أشد تماسكا  و  أعلى بنيانا  

 :  المتبلورو  نموذج كاتل للذكاء السائل 2-6

تحدث كاتل بأن بنية الذكاء تأخذ شكل التسلسل الهرمي كما هو الحال عند حجيلفورد ح واقترح    
 إمكانية تقسيم العامل العام إلى نوعين :
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ويتمثل في الكفاءات والقدرات العقلية غير اللفظية مثل القدرة على إدراك الذكاء السائل :  -1
, وقدرات االستدالل اللغوية والعددية. وهذه القدرات تصنيف األشياءالعالقات الزمانية والمكانية و 

 يجب أن تكون متحررة من تأثير العوامل الثقافية وال ترتبط بالتعليم الرسمي.
يم لعملية التعو  يشير لجملة القدرات التي تتأثر بالعوامل الثقافيةهو و  الذكاء المتبلور: -7

 المهارات الحركيةو  بعض األداءاتو  العدديةو  المهارات اللفظية. و الرسمي مثل قدرات التعليل
 . (044, 0221)الزغلول,

 نماذج تجهيز المعلومات :  2 -2

أو الوسائل األخرى لقياس إن نماذج تجهيز المعلومات تختلف عن اختبار نسبة الذكاء    
, فإنها تستكشف الطرق التي تقيم بها لى مقياس أحادي كمي للذكاءإمن أن ينظر  بدال   .الذكاء

الطرق التي يبتكر بها األفراد منتجات مختلفة أو يخدموا ثقافاتهم و  الثقافات الخاصة باألفراد
 . (71,ص0221بقدرات متنوعة )عيسى ,خليفة,

 العملياتي:النموذج الرباعي  2-6
طرح مشكلة العالقة بين القدرات العقلية  7115مرة عام  ألولنموذجه  فؤاد أبو حطب عرض   

, باعتبارها تنتمي للمجال الوجدانيسمات الشخصية و  ,لميدان المعرفة كموضوع ينتمي تقليديا  
الوجدان طرفان و  وكان تصوره المبدئي يومئذ أن الذكاء هو دالة لنشاط الشخصية ككل فالمعرفة

 .لمتصل واحد يقع بينهما الذكاء االجتماعي
 و كان تصنيفه المبكر ألنواع الذكاء التي تتكون من ثالث فئات هي : الذكاء المعرفي   
, على الرغم مما في العبارة األخيرة من تناقض ظاهري لدى والذكاء الوجداني الذكاء االجتماعيو 

 .من متصل المعرفة الوجدان ل الوجدان بدال  الملتزمين بثنائية المعرفة في مقاب
إال أن هذا التصنيف الثالثي ألنواع الذكاء لم يستمر فقد اقترح في ضوء متغير نوع المعلومات 

 لى سبعة فئات هي:إكمتغير مستقل تصنيف أنواع الذكاء 
 .الذكاء الحسي -7
 .الذكاء الحركي -0
 .الذكاء اإلدراكي -5
 .الذكاء الرمزي -4
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 .الذكاء السيمانتي -1
 .الذكاء الشخصي -1
 .الذكاء االجتماعي -1

يتكون النموذج الرباعي العملياتي من أربعة أبعاد هي المتغيرات األحكام القبلية )ما قبل    
متغيرات األحكام و  متغيرات التنفيذ ) االستجابة أو الحل(و  متغيرات التحكم )المعلومات(و  التحكم(

  .(11, ص 0229,& ربيع)عامر  البعدية ما بعد التنفيذ أو متغيرات التقويم

 : (Sternberg)الذكاء حسب سترنبرغ خواص مكونات -5

إمكانية  -)احتمال الخطأ( –الصعوبة  –كل مكون له ثالث خواص مهمة مرتبطة بالمدة    
, على سبيل المثال : قد يكون مكون معين المبدأ تعتبر هذه الخواص مستقلة من حيث التنفيذ

 ما يؤدي للخطأ في الحل. ه سهل التنفيذ بمعنى آخر نادرا  لتنفيذه لكن  يستغرق وقت طويل 

 ما يؤدي تنفيذه للخطأ غالبا  و  ن ينفذ بسرعة كبيرة لكنه صعب التنفيذأو أن المكو     

(Strrenberg, 1987, 195) . 

 أنواع المكونات : 5-1

 مستوى العمومية :و  للوظيفة المكونات يمكن أن تقسم تبعا  

 المكونات تؤدي على األقل خمس وظائف : :الوظيفة -
 ما وراء المكونات : وهي المستوى األعلى بعمليات التحكم تستخدم بتنفيذ الخطط -7

 .اتخاذ القرار في حل المشكالتو 
 .هي عمليات استخدمت في تنفيذ استراتيجية حل المشكالتو  مكونات األداء : -0
 .مكونات االكتساب : عمليات في تعلم معلومات جديدة -5
 .استرجاع معرفة خزنت سابقا  و  كونات االحتفاظ : عمليات استخدمت في استعادةم -4
مكونات النقل :عمليات استعملت في التعميم ونقل المعرفة من مهمة واحدة وسياق  -1

مهمة إلى سياق آخر. عدم توفر أو صعوبة الوصول لمكون التخطيط المحدد 
 التناظر.استوجب من األطفال تغيير جذري في حل مشكالت 
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لنقص المعلومات  ,في بعض األحيان يكون الفشل في تنفيذ المكونات الضرورية لحل المهمة   
 .(Strenberg, 1980, 119) الضرورية لتنفيذ هذه المكونات

 أنواع ما وراء المكونات : 5-7

 .إدراك معين من عمليات التحكم التي تشير للسلطة التنفيذية   

 التي أعتقد أنها مشتركة مع وظيفة التفكير.و  أنواع لما وراء المكوناتو لقد ميز سترنبرغ ستة    

: الذي يتعلق فقط بتحديد ما هي المشكلة التي تحتاج لحل. إن القرار )تحديد المشكلة ( :7-1
األبحاث التي أجراها العاملين مع المراهقين تبين لنا أن نصف المعركة تكمن في فهم ما يطلب 

 ن صعوباتهم في فهم المشكلة التي تحتاج لحل وليس في حلها.ما تكم منهم وغالبا  

عن العاديين هي ان المتخلفين يحتاجون ألن  ة الرئيسية التي تميز المتخلفين عقليا  يالخاص   
كيفية أدائها واضحة ومشروحة بشكل و  تكون التعليمات المتعلقة بطبيعة المهمة المعطاة لهم

 .كامل

 هو القدرة على التعلم في غياب التعليمات المباشرة الذكاء ( بأن7111و ناقش جلسر )   
 والكاملة.

 و وجد استرنبرغ في بحثه أنه من الضروري معرفة درجة االرتباط بين درجة الذكاء المقيسة   
 .بين حل المشكالت غير المألوفة لعينة البحثو 
, النقل( تلك االحتفاظ االكتساب, )األداء,االختيار للمكونات األولى )القاعدية(:  :7-7

 .المكونات تستعمل لحل المهمة المعطاة
اختيار مجموعة مثالية من المكونات يمكن أن تؤدي إلى أداء مهمة بشكل غير كفء أو    

 .خاطئ
في بعض الحاالت اختيار المكونات يعود بشكل جزئي الختالف نسب التوفر أو مدى    

 اإلتاحة للمكونات المختلفة.
ال ينفذون و  طفال قد يفتقرون لبعض المكونات الضرورية لحل مشكلة مهمة معينةمثال : األ   

 .هذه المكونات بطريقة كفء بشكل كافي لتسهيل حل المشكلة
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كذلك البالغين على حل و  السادس( –الرابع  –مثال : اختبرت قدرة أطفال بصف )الثاني    
العالقة بين النصفين المتناظرين مشكالت التناظر البسيطة فوجد أن مكون األداء لتشكيل 

صف الثاني لم يكونوا الالسادس لكن أطفال و  صف الرابعالقبل أطفال و  استخدم من قبل البالغين
 .هي )العالقات بين العالقات (و  قد اكتسبوا بعد القدرة على معرفة العالقات العليا

 ت المنطقية تعود غالبا  على سبيل المثال : وجد أن حاالت الفشل في افتراضات االرتباطا   
لربما كانت هذه االفتراضات توضع بشكل صحيح لو كان و  للترميز الخاطئ لهذه االرتباطات

 .يدركون معنى هذه االرتباطات خاصة األصغر عمرا  و  األطفال

المكون المعطى يمكن أن يعمل على أكثر من ممثل أو تنظيم  :تمثيل للمعلومات  :7-3
 تمثيل أو تنظيم معين للمعلومات يمكن أن يسهل أو يعرقل عمل المكون.للمعلومات, واختيار 

على سبيل المثال : وجد سترنبرغ أن طالب صف الثاني ينظمون المعلومات بشكل مختلف    
هم من حل التناظرات بتلك غين لكن هذا التنظيم المختلف مكنالبالو  عن األطفال األكبر سنا  

 قدرتهم التخطيطية.و  حدود عمل ذاكرتهمالطريقة التعويضية التي تناسب 
الت المختلفة للمعلومات )اللغوية, أن كفاءة التمثي 7192ويل عام و  و وجد سترنبرغ   

بل  ,اللغوية المكانية( في مهمة القياس المنطقي الخطي )مثال: جون أطول من بل ,المكانية
و إن  والمكانية. درات الشفويةتعتمد على الفروق الفردية بأنماط الق أطول من بيتر,من أطول؟(

مثال: في , النموذج المثالي لتمثيل المعلومات في حل المشكالت يعتمد على محتوى المادة
 التناظرات الهندسية قد يكون التمثيل الرمزي هو األنسب.

التمثيل اء الحيوانات قد يكون من األفضل بينما في حاالت أخرى مثل )تناظرات أسم   
بالتالي فإن كفاءة شكل التمثيل يمكن أن تحدد بمتغيرات المادة أو المهمة أو التفاعل و  المكاني(
 بينهما.

  اختيار إستراتيجية ::7-2

ألداء  لي فوضع قائمة بالمكونات غير كافهذه االستراتيجية لدمج عناصر الطلب األو و    
يحدد كيف و  المهمة, فيجب على الفرد أن يسلسل هذه المكونات بطريقة تسهل أداء المهمة
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أيها سينفذ بشكل  و أي المكونات التي ستنفذ بشكل متسلسلو  سيستخدم كل مكون بشكل كامل
 .متوازي

  :الدقةو  الذي يتعلق بمعادلة السرعة القرار: 7-5

وتحديد الوقت  المهمات يمكن أن تعطى وقت محدد جدا  كل المكونات التي تستعمل ألداء    
 .المعطى لتنفيذ المهمة يمكن أن يؤدي لتخفيض نوعية األداء

المدى الذي يمكن و  نمكو   فيجب على الشخص أن يحدد كم من الوقت يجب أن يعطى لكل     
 .أن يؤثر تحديد الوقت على نوعية أداء بعض المكونات

زيع الوقت على المكونات المختلفة بطريقة ترفع من نوعية األداء و على الفرد أن يحاول تو    
فحتى التغيير الصغير بالنسب الموزعة يمكن أن يؤدي لتغيرات كبيرة في  ,ألقصى حد ممكن

 .الحل
على سبيل المثال : في مهمة القياس المنطقي الخطية وجد أن نقصان ثانية واحدة في الحل    

 افعثواني يؤدي إلى ازدياد الخطأ بنسبة سبع أضمن متوسط سبع ثواني لثمان 

(Kaufman&Grigorenko, 2009, 11) . 
 و أخيرا , بمراجعة كل نظريات الذكاء نجد أنها اختلفت من حيث عدة نقاط :   
 ما هي الوحدة االساسية للذكاء. -1

 داخل رؤوسنا . ةالتجسيدات و التمثيالت لهذه الوحدة التي يفترض أنها موجود -7

 الطريقة التي تنظم بها هذه التمثيالت بالنسبة لبعضها البعض. -3

الذكاء اإلنساني و خواصه و القدرات التي تمثله تقودنا لتصوره في النهاية على أنه  إن دراسة   
عبارة عن أحد مكونات العقل اإلنساني التي تتفاعل مع جميع المراحل المتتابعة من معالجة 

 ة منها مجموعة عمليات عقلية بذاتها.المعلومات و تنهض بكل مرحل

قائمة  يعزز هذا االستنتاجو وجهة النظر هذه تؤكد تأثير الذكاء على مهارة اتخاذ القرار و    
للقدرات التي تمثل  Smith&Perkins ,Nickerson(1891)نيكسورن و بيركنس و سميث

الذكاء اإلنساني, و هي )القدرة على تصنيف األنماط و القدرة على التوافق و التعديل و القدرة 
على االستدالل االستنباطي و القدرة على التعميم و القدرة على صياغة النماذج التصورية و 
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ث استعراض البدائل و تعميمها و كل هذه القدرات تتداخل مع عناصر مهارة اتخاذ القرار من حي
الخبرات السابقة ذات الصلة و مقاربتها بالخبرة الحالية و معالجة المفاضالت و توق ع التطور 

ح.     المرج 
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 مقدمة: أوال :

وعي سيكون لها  هي عندما تتخذ بوعي أو بغيرو  من حياتنا اليومية مهما   تعد القرارات جانبا     
لذا تعد القرارات األداة الرئيسية التي نستخدمها في مواجهة الفرص و  نتائج عدة في حياة الفرد

 . ( 075ص  ,0221)مالك , أوجه عدم اليقين في الحياةو  التحديات القائمةو  المتاحة

فقد حظيت تأثيرها على واقع وجوده من نواح عدة و  ألهمية القرارات في حياة الفرد و نظرا     
دارة و  علم االقتصادو  عملية اتخاذ القرار باهتمام العديد من العلوم كعلم النفس  الفلسفةو  األعمالا 

 .غيرهاو 

حيث ظهرت أول بوادرها في  و إن كان اهتمام علم النفس بعملية اتخاذ القرار حديثة نسبيا     
 7114عام ذلك في مجلة التقارير النفسية و  عرض شامل لنظريات اتخاذ القرار

 . (705ص  ,0221)المليجي,

ذلك بسبب و  القرار ليس لها سبب واحد أو واضحاتخاذ و ذكرت هذه النظريات بأن عملية    
 اإلشكالياتو  االحتماالتو  تتعدد فيه التحدياتو  كون اإلنسان يعيش في عالم مليء بالمواقف

 . (11,0225)العيسوي ,

اآلثار  سبب هذه األهميةو  التي يتخذها الفرد تكون مهمةيشير العلماء أن معظم القرارات و  هذا   
المرتبطين به كأسرته أو زمالئه بالعمل أو رفاقه  فرادعلى األو  التي تلقي بظاللها على الفرد

لذا فإن اتخاذ القرارات الجيدة يعد واحد من أهم العوامل التي تؤثر على توافق الفرد و  بالدراسة
من  وافرا   هذا ما جعل عملية اتخاذ القرار تنال حظا  و  األكاديميو  المهنيو  االجتماعي و  النفسي
المجتمع ككل ) أسعد و  ثانيا   األسرةو  من أهمية في حياة الفرد أوال   االدراسات لما لهو  البحوث

 . ( 711,ص  0225,

 تعريف اتخاذ القرار: -1
تغليب أحد الجانبين معناها القطع أو الفصل بمعنى  كلمة التينية، decisionإن كلمة قرار    

على اآلخر، فاتخاذ القرار نوع من السلوك، يتم اختياره بطريقة معينة، تقطع أو توقف عملية 
 . (1، 7111)بالك،  التفكير وتنهي النظر في االحتماالت األخرى
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 مفهوم اتخاذ القرار: -7

يشير و  واضحةتعد عملية اتخاذ القرار من العمليات المعقدة فليست كل القرارات سهلة أو    
منظومة و  الباحثون إلى أنه على الرغم من أن اتخاذ القرار هو عملية معرفية إال أن  االتجاهات

الحالة الوجدانية إضافة للعوامل االجتماعية المحيطة بالفرد تؤثر على عملية اتخاذ القرار و  القيم
 . (570,ص 0272بشكل مباشر أو غير مباشر )قطامي,

لهذه العملية مهارات خاصة و  قواعده المنهجيةو  القرار تعد علم خاص له أصولهوعملية اتخاذ    
في ظل الظروف الممكنة أو  األنسبتساعد في اختيار القرار األنسب من خالل اختيار البديل 

 . (Bensuk,2005,p2الواقع المحيط بالفرد )

يطلق و  ,يستقر على رأي ما حل مشكلة ما أوو كلمة القرار تعني أن العقل يحدد أو ينهي أو ي   
 . (Jones,2004,p4) مصطلح متخذ القرار على الشخص الذي يكون بموقع القوة أو السلطة

كان لكل منها وجهة خاصة حيث يشير و  تعد التعاريف التي ظهرت لعملية اتخاذ القرارو  هذا   
اختيار و  ,المتاحةو  البديلة: عملية المفاضلة بين الحلول لقرار هواتخاذ ا أنإلى   2008الزهراني

 .(1,ص0229)الزهراني , أكثر هذه الحلول صالحية لتحقيق الهدف من حل المشكلة
موضوعية لالختيار بين و  عملية عقلية :إلى أن عملية اتخاذ القرار هي 1226زاهر  و يشير   

 . ( 71,ص 7111)زاهر, اثنين أو أكثر من البدائل الممكنة

المواقف و  : أسلوب معرفي لمعالجة المشكالتفإن عملية اتخاذ القرار هي للقصبي و بالنسبة   
الختيار البديل األنسب من بين البدائل المتاحة في سبيل  ,عن طريق توفير المعلومات الكافية

 . ( 701,ص 0221)القصبي, تحقيق الهدف

هو أحد و  معيناتخاذ القرار هو: عملية عقلية الغرض منها مواجهة موقف  جزائرليو عند    
األفعال اإلدارية التي يتم في ضوئها اختيار بديل من بين البدائل أو الخيارات المطروحة 

 ح اتخاذ القرار بأنه : سلوك خاص يقطع Clemen ,Reillyو يعرف ح . (51, 7111)جزائرلي ,
 ينتهي باختيار البدائل المتاحة لتحقيق هدف معينو  يوقف عملية التفكيرو 
(Clemen,Reilly,1999,p33) . 
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ترى الباحثة أن عملية اتخاذ القرار هي:عملية معرفية وجدانية تهدف إلى تغليب بديل  و أخيرا     
نهاء و  ذلك كونه األنسب لتحقيق الهدفو  معين من بين اثنين أو أكثر من البدائل الممكنة ا 

 .التفكير في المشكلة

 صناعة القرار: -3

جراءات( إلات )االستجابات وايالسلوك من( أن صناعة القرار هي سلسلة 7191ذكر أحمد )   
اختيار البديل األفضل وفق تقديره لمواجهة موقف ما أو للخروج  إلىالتي يقوم بها الفرد وتؤدي 
 . (00،0221من وضع معين )الدردي،

فليس هناك قرار سيحقق ( حإن صناعة القرار ليس مجرد اتخاذه, Parkerو يذكر )باركر   
لكن الجزء الصعب فيها و  حيث أن اتخاذ القرار عملية سهلة التزام المديرين,و  النجاح بدون تعاون

 (.Parker&Fschhoff&Bruine, 2004, 11هو جعل اآلخرين يلتزمون به ح)

 ةاإلجراءات المتتابعة تبدأ بتحديد المشكلو  أي أن صناعة القرار هيح مجموعة من الخطوات   
 .(51,ص0220تنفيذه ح )الخرابشة ,و  تنتهي باتخاذ القرارو 

حدى وظائفه الرئيسية,و  أما عملية اتخاذ القرار الجزء المهم من مراحل صنع القرار,    ليست و  ا 
مرحلة اتخاذ القرار يعبر عنها بأنها خالصة ما يتوصل إليه صانعوا و  معنى بديل لصنع القرار,

 .معالجتهاو  الطريقة التي يمكن بها حلهاو  ل المشكلةأفكار حو و  القرار من معلومات

 نظريات اتخاذ القرار : -2

تباينت االتجاهات التي درست اتخاذ القرار على وفق اإلطار الفكري لمتخذ القرار في تحديده    
-7114يرجع االهتمام بهذه النظريات لعام  و  ,وطريقة معالجتها البدائل المختلفةو  للمشكلة
 كانت أهم نظريات اتخاذ القرار هي: و  انعقاد المؤتمر القومي ألساتذة اإلدارة التعليميةعند  7111

 النظرية الكالسيكية : 2-1
تقوم و  الفكرة األساسية في هذه النظرية تستند في اتخاذ القرارات إلى العقالنية أو الرشد   

الفرد يستهدف أو يأمل في اتخاذ قرار ما  أنعلى  على فكرة أساسية جوهرية تنص  



63 

 

 هذا يتطلب اختيار البديل األفضل لمعالجة المشكلةو  لتحقيق المنفعة أو الربح
 . (59,ص 0272,)موسى

واإللمام بكافة  و هذا بالدرجة األولى يعتمد على قدرات الفرد في تحديد المشكلة   
على محكات معينة تتسم بالعقالنية أو  البدائل المتوافرة اعتمادا  و أالخيارات المتاحة 

 . ( 11,ص 0229رشدي,) المنطق
تع بالقدرة على وضع و هذه النظرية تنظر لمتخذ القرار على أنه إنسان رشيد يتم   

اختيار البديل و  البدائل المتوفرةو  تامة للمشكلةال, المبني على المعرفة الرأي السديد
 .الهدف المطلوبيحقق و  األنسب الذي يحل محل المشكلة

 النظرية الموقفية: 4-0
لذلك فال يوجد و  ذهبت هذه النظرية إلى أن اتخاذ القرار يعد عملية معقدة متشعبة   

السبب في ذلك هو تعدد المواقف التي يتعرض و  طريقة واحدة تمثل عملية اتخاذ القرار
 .(15 ,0221)اإلمام, ال يصلح آلخر تنوعها فما يصلح لموقفو  لها الفرد

البيئية التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار  و  االجتماعيةو  إضافة لتأثير الحالة الوجدانية
إضافة لذلك فالجانب  ,بشكل أو بآخر فالكل يعلم تأثير البيئة المحيطة بالفرد على قراره

االنفعالي أو الوجداني في اإلنسان يتبدل حسب البيئة المحيطة به أو حسب المؤثرات 
هذا الجانب له أثره الخاص على قرارات اإلنسان في مختلف و  اللها عليهالتي تلقي بظ

 قد تحدد توجهه في كثير من المواقفو  ,لو بشكل غير مباشرو  بطريقة ما المجاالت
 . (19,ص 0272)الفقي ,

 النظرية السلوكية : 4-5
تعتقد هذه النظرية بأن هناك مصادر التخاذ القرار هي العمل الجماعي والعوامل    

النفسية واالجتماعية وتركز كذلك على أهمية السلوك الفردي والجماعي والروح المعنوية, 
 إضافة لمسألة منظومة القيم واالتجاهات االجتماعية السائدة.

ينظر لها بعناية أثناء معالجة و  و لذلك ال بد لمتخذ القرار من أن يهتم بهذه العوامل
 (1, ص0272البدائل الخاصة بحل مشكلة ما )الفقي ,
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 نظرية االختيار بال مجازفة : 2-2
على  جوهر هذه النظرية أن الفرد يجب أن يختار البديل الذي يراه األفضل اعتمادا     
 .ات المنفعة دون أي مجازفةمحك  
من ثم يمكن و  أ لمنافع مستقلة عن بعضها البعضز  حيث أن المنفعة يمكن أن تج   

 . (45ص  ,7111)حبيب, تجميعها مع بعض لتحقيق المنفعة الكلية
متطلباتها, يستدعي مرونة و  حاجات البيئيةالر و تؤكد هذه النظرية على أن تغي    

 التغيرات بشكل إيجابيو  ذلك لمسايرة هذه التقلباتو  باالستجابات من قبل متخذ القرار
 . ( 42,ص 0272مثمر )موسى ,و 

 نظرية االختيار بالمجازفة:  2-5
بال مجازفة حيث أكدت هذه النظرية على بلوغ أعلى ما هي عكس نظرية االختيار    

 لما يجري مستقبال   التوقع هنا هو مفهوم نفسي يعني تصورا  و . يمكن من المنفعة المتوقعة
بالرجوع  أوهذا التصور يعتمد على حساب االحتماالت من خالل عمليات إحصائية و 

 .(11 ,0221,ت)العبيدا للخبرة التي تكونت لدى الفرد نتيجة التعرض لمواقف مشابهة
 النظرية التراكمية المتدرجة: 2-6

ترجع هذه النظرية إلى بلوم الذي وجه انتقادات للنموذج العقالني التقليدي حيث رأى    
الكاملة هذا أسلوب غير أن األسلوب العلمي في اتخاذ القرارات الذي يفترض العقالنية 

ث تتم و تقوم هذه النظرية على االستفادة من الخبرة في اتخاذ القرارات السابقة حي, واقعي
, كما يتم لتحديد على الجوانب الجديدة فيها, فيقتصر اإعادة تحديد المشكلة جزئيا  

جوانب مع إضافة المعلومات التي تتعلق ب االحتفاظ بالمعلومات التي يتم جمعها سابقا  
 . (551,ص 0225الزغلول ,و  )الزغلول المشكلة الجديدة

كاهنمان إن اإلنسان يعد أقل و  و يؤكد ذلك النتائج التي انتهى إليها فيرسكي   
ن على هذه النتائج التي تفرضها علينا و لقد اعترض الباحثو  المخلوقات عقالنية تماما  

الذي يعد أحد نقاد نتائج و  ,أوكسفوردالباحث بجامعة ن كوهن كما أ.هذه التجارب عنوة
, وليس أن تتحدد بواسطة جمهور من الناس ( العقالنية ينبغي7هذه التجارب يرى أن )

بواسطة التجارب المختبرية المستنبطة التي ال تصمم بشكل واقعي لتوضح اتخاذ القرار 
لمعقول أن ( ليس من ا0) قريب أو بعيد باألداء أو النشاط الفعليبوال تتصل  اليومي
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 من المدققين في قوانين االحتماالت انتوقع من جمهور الناس العاديين أن يكونو 
التشتت في العديد من و  مؤشرات االنحرافو  اإلحصاء التي تتحدث عن خطوط األساسو 

 العقالنية ال تتصل بسلوك اإلنسان العاديو  ( إن قوانين المنطق5) التجارب المختبرية
 . (111,7111سولسو,) التناسبهو 

 : نظرية المسح المختلط 2-2
و ينسب هذا النموذج إلى أتزيوني الذي انتقد المدرسة التقليدية القائمة على فرضية    

فحصها بطريقة و  توليد البدائلو  جمع المعلوماتو  الرشد الكامل من خالل تحديد المشكلة
النموذج أن اتخاذ قرار راشد غير يرى صاحب هذا  .اختيار األمثل منهاو  تقييمهاو  شاملة

 ما تضعه البيئة من قيودو  ممكن في ظل ما يعانيه الفرد من عدم امتالك قدرات مثالية
أشار و  ,لغ في تركيزها على جميع التفاصيلكما يرى أن النظرية التقليدية تبا .اقيلر عو 

, وال تدرس إال فقط كذلك إلى أن النظرية التراكمية المتدرجة ال تتناول إال البدائل المهمة
 ,والسلبية اقترح نظرية يتم من خاللها االهتمام ببعض البدائل اإليجابيةو  دراسة جزئية

 اختيار البديل األفضل منها.و  مقارنتهاو  تقويم هذه اآلثار بالتفصيلو 
و سميت نظريته بالمسح المختلط ألنها تجمع بعض الخصائص النظرية التقليدية من    

مسح جميع اآلثار المترتبة على كل و  بدراسة البدائل المهمة بالتفصيلحيث اهتمامها 
عطائها أوزانا  و  تقويم هذه اآلثارو  بديل في نفس الوقت تراعي مطالب الطريقة . و دقيقة ا 

-)الزغلولحدود من البدائل , أي المهم منهاالتراكمية من حيث تركيزها على عدد م
 . (551,ص 0225الزغلول,

تتعدد أساليب اتخاذ القرار وتتنوع كذلك من حيث الجهد والوقت  قرار :أساليب اتخاذ ال -5
ومن حيث مستوى السهولة أو الصعوبة, ويتوقف استخدام أسلوب ما في اتخاذ القرار 
 معين على طبيعة المشكلة وعلى موقف متخذ القرار والظروف المحيطة به

(Andressl,2007,p115) . 
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 وتشمل: األساليب النظرية غير الكمية 5-1

 الحكم الشخصي :1-1

هذا المعيار في اتخاذ القرار يتضمن قدرة الفرد على النظر للموقف وتقديره له وبالتالي  
حيث يستند الفرد في حكمه على  يستند اتخاذ القرار ألسس شخصية غير موضوعية.

 خبرته وخلفيته المعرفية وتجاربه السابقة.

 :الحقائق 1-7

المنطقية يجعل و  , الحقائق العلميةقواعد ممتازة في اتخاذ قرارهائق حيث تعد الحق   
 العقالنية وتصبح أقرب لتحقيق الهدف المنشودو  القرارات المتخذة تتسم بالموضوعية

(Andressl,2007,p115) . 

 لتجربة :ا 1-3

خاصة نه في اتخاذ القرارات ال يمكن االستغناء ع مهما   تمثل التجارب السابقة مصدرا     
القرارات في مواقف التخاذ  جيدا   ثل مقياسا  تمو  متعددةو  إذا كانت التجارب السابقة غنية

 .مشابهة

 اآلراء: 1-2

حيث تعد القرارات الجماعية أفضل من القرارات الفردية خاصة عندما تكون المشكلة    
اآلراء في الموقف القدرة على  تتسم بالغموض حيث يغني تعددو  ا  معقد التي تتطلب حال  

 اتخاذ قرار مالئم يساعد على تحقيق أفضل هدفو  المشكلة حل
(Anderssel,2007,p117 ) . 

 األساليب الكمية :5-7

 االحتماالت : 7-1

 ,لقرار تعتمد على قياس االحتماالتحيث يشير بعض الباحثين إلى أن عملية اتخاذ ا   
قيمة االحتمال تبدأ من الصفر إذا كان  و االحتمال هو درجة اعتقاد في حدث ماو 
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. وبعض %722إذا كان الموقف متوقع الحدوث بنسبة  واحدقد تكون و  الموقف مستحيل
, بينما نجاح حدث ما وفقا ألسس الرياضياتاسبها حساب احتماالت نالمواقف ي

احتماالت نجاح األحداث األخرى فقط عن طريق خبراتنا السابقة فطبيعة المشكلة في 
ت نختار البدائل عن االتحليل الرياضي لذلك عند اتخاذ القرار و  المواقف ال تتفق بعض

تسمى هذه الفكرة بالحذف عن طريق . و طريق عزل أو حذف االختيارات األقل جاذبية
ييمه المظاهر أو الهيئات ألن الفرد يفكر في حذف البدائل األقل جاذبية بناء على تق

, فإنها بعض هذه البدائل إلى أدنى المحك فإذا لم يصل ,المستمر لمظاهر هذه البدائل
 :تتضمن هيو  التجاهل عند االختيارو  ستتعرض للحذف

نوع من العمليات الرياضية التي يتمكن استخدامها في اتخاذ : عمليات ماركوف -
 القرارات اإلدارية.

ها ومن ثم تمثيل بياني يمثل تتابع األحدث المحتملة والمتوقع حدوث: شجرة القرارات -
 اتخاذ القرار المناسب لها.

هذه الطريقة على وجود معلومات جزئية غير كاملة  تنص   :مصفوفة القرارات الخطية -
أمام متخذ القرار وتستخدم هذه المعلومات المحدودة في حساب االحتماالت لوقوع  بديل 

 . (771)المرجع السابق,ص  معين تحت كل الظروف

من خالل الحواسب االلكترونية والتكنولوجية الختبار صالحية تستخدم  :المحاكاة 7-7
النماذج الرياضية والرسوم البيانية والمسارات في تقييم البدائل وتوقعات نتائج القرارات 

 قبل االلتزام بها والتنفيذ الفعلي لها. ةاإلدارية المتخذ

يد ن تحدتشمل مجموعة من النماذج التي تمكن مو  نظرية المباريات: 7-3
كيفية الوصول و  تمبارا في متخذ القرارات كأحد المشتركين التي يواجهها االستراتيجيات

)المرجع  ظروف المنافسينو  استراتيجيات رية أفضل بعد األخذ بعين االعتباالستراتيج
 . (779السابق,ص

 يتم اتخاذ القرار من خالل المباحثات األسلوبوفي هذا األسلوب الجماعي:  7-2
 ي, ويبنعن طريق المناقشات مع أشخاص عدة القرار تتم صياغةو  االجتماعاتو 
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يطرح هذا القرار فرد واحد بينهم و  يجمع بين كافة اآلراءو  يلخص المناقشون قرارا  
 . (91,ص7111)العبيدي,

 مراحل اتخاذ القرار حسب فريدمان: -6

أساسيتين من خاللهما يتمكن أما فريدمان فيرى أن عملية اتخاذ القرار تزودنا بمرحلتين    
 الفرد من اتخاذ قرار ما , وهما :

 .تقييم البدائلو  توليدو  األهدافو  تحديد القيمو  جمع المعلوماتو  مرحلة التفتيش -7
  .تنفيذ البديل األنسبو  مرحلة اختيار -0

 و في ضوء هاتين المرحلتين الهامتين فإن أساليب اتخاذ القرار بشكل عام يمكن تصنيفها   
 تقسيمها في ضوء بعدين هما :و 

 هو تلك المصادر العقلية الموجهة إلى تحديدو  البعد األول : التفكير بعمق )التروي(:   
 ويشتمل على ثالثة مستويات : .تطوير حلول بديلةو  تعريف المشكلة بشكل دقيقو 

 .االهتمام بالمشكلةو  يتضمن القليل من التفكيرو  المنخفض -7
االعتماد السلبي على و  الحلول البديلةو  كير السطحي بالمشكلةيشير إلى التفو  المتوسط -0

 .اآلخرينآراء 
تشكيل الخيارات و  يشير إلى ذلك التفكير الجدي الذي يكرس لفهم المشكلةو  المرتفع -5

 .من خالل تقييم كل بديل المختلفة لحلها جميعا  

ألحد البدائل التي تم  أي الوصول إلى خيار محدد وهادف وثابتالبعد الثاني : )االلتزام(:    
تطويرها مسبقا مع اهتمام خاص بمجموعة من الخطط التي من الممكن العودة إليها. ويشتمل 

 : على ثالثة مستويات

 .المنخفض : يشير هذا المستوى إلى أنه لم يتم اختيار أي من البدائل المتاحة -7
هو و  من االلتزام لكن مع درجة منخفضةو  يشير إلى أنه تم اختيار بديل ماو  المتوسط : -0

 .ما يشير إلى عدم المقدرة على تبني قرار ثابت
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هو و  المرتفع : يشير هذا المستوى إلى أن البديل تم اختياره مع درجة عالية من االلتزام -5
 .مستقرو  ما يشير إلى تبني  قرار ثابت

 هي )التروي,و  , فإن أساليب اتخاذ القرار يمكن أن تقسم إلى ثالثة أقسام متباينةو بالتالي   
االلتزام ( و  ذلك بناء على المستويات المختلفة لبعدي التفكير )الترويو  التردد(. التسرع ,

(Friedman ,1996,p:121-132 ) . 

  :حسب فريدمان  أساليب اتخاذ القرار -2
 : و أشار فريدمان إلى وجود ثالثة أساليب التخاذ القرار , وهي

 : األسلوب المتروي -1

, ذلك أن متخذي القرار المتروين يميلون أكثر أساليب اتخاذ القرار مثاليةيعد هذا األسلوب من    
يبدون مسؤولية و  , كماقراراتهمالمخطط  لها في اتخاذ  إلى استخدام االستراتيجيات المنطقية أو

 . عن القرار الذي يتخذونه شخصية

ذلك و  ثابتو  التوصل إلى قرار محدد وواضحإن األسلوب المتروي في اتخاذ القرار ال يتضمن    
 هو ما يشير إلى ذلك المستوى المرتفع من التفكير العميق. و بعد الفحص الدقيق للبدائل المختلفة

 , فمتخذوا القرار المتروون يقومون بتوضيح المشكلة على نحو مناسبحلولهاو  الجدي بالمشكلةو 
جراءات  لحل المشكلة يطورون عدة بدائل من خالل ذلكو  يجمعون المعلومات الكاملة حولهاو  , وا 

 يتخذون قراراتهم أخيرا  و  تمحيصهاو  يقضون الوقت المناسب للتفكير بهاو  ثم يزنون هذه الحلول
 . ويلتزمون بها دون تمحيص

 : سلوب المتسرعاأل -7

استراتيجيات , ألن متخذي القرار المتسرعين يميلون إلى استخدام يعد هذا األسلوب أقل نجاعة   
على ما و  الشعورو  التخيلو  ما تعتمد قراراتهم على العاطفة فغالبا   ,أكثر اندفاعيةو  حدسية أو عفوية

, ومع ذلك فإنه يبدي مسؤولية اتجاه القرار الذي دون أن يصرح كيف اتخذ قراره يبدو صوابا  
 .(Lunneborg,1978,P:66اتخذه ح )
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يتخذون قراراتهم بعد القليل من التفكير أو باالعتماد على يبدو أن متخذي القرار المتسرعين    
هكذا و  ,لما يقررون قويا   لكنهم يظهرون التزاما  و  ربما بناء على تجارب شخصية سابقةو  اآلخرين

 فقد يكونون حكما   ,والقصدية في جمع المعلومات تأتي قراراتهم سريعة دون الكثير من التعمق
, فكير جاد بها أو بالحلول الممكنةاجههم دون سابق بحث شامل, أو تحيال المشكلة التي تو  نهائيا  

وال مانع  في حينه, فيتخذون قرارات نهائية دون تمحيص البدائل معتمدين على ما يبدو صوابا  
وهكذا تبدو  لكن دون تأكيد أو تفكير عميق بحلول أخرى للمشكلةو  لديهم من تغيير قراراتهم

 . ( Friedman,1996,P:165) قراراتهم فجائية

 األسلوب المتردد : -3

في هذه الحال و  ,من االلتزام منخفضا  و  من التفكير يتضمن األسلوب المتردد مستوى مرتفعا      
نه ليس أ, إال والحلول المحتملة لها بشكل جدي بتقصي أسباب المشكلةو  فأن الفرد يبدو منهمكا  

من الوقت في  مستقر حيال المشكلة القائمة فقد يقضي كثيرا  و  لديه  القدرة على اتخاذ قرار ثابت
, ثم يتخذ قرار ما حيالها إال أنه قد يغير أكثر من مرة أو قد ال والحلول الممكنة التفكير بالمشكلة
 .يتخذ قرارا حيالها

وتحديدها  و خالصة القول أن على متخذ القرار عندما يواجه مشكلة ما أن يقوم بدراستها   
, ثم يبذل ما بوسعه كي يتوصل إلى بديلة تسهم في حل تلك المشكلة يطور حلوال  و  ,دقيقبشكل 

فإن األفراد قد  ,ضوء ذلكو في  ,د البدائل التي تم تطويرها مسبقا  ثابت ألحو  هادفو  خيار محدد
ويتروى  فمنهم من يتعمق ,مواقف تقتضي منهم اتخاذ قرار ما يتباينون فيما بينهم عندما يواجهون

منهم من يتسع في معالجة المشاكل و  ,في دراسة مشكلة  القرار, ومنهم من يتردد في اتخاذ قراره
 .( 12-11, ص2613,الملحم (التي 

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارت: -2
 العوامل النفسية : 2-1

الخبرات و  االتجاهاتو  يشمل ذلك الدوافعو  يقصد بالعوامل النفسية تكوين الفرد النفسي   
 . (Blous, 2008, P182) منظومة القيمو  السابقة
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نتيجة  فعملية صنع القرار تتأثر بالصفات السيكولوجية  للفرد وسلوك الفرد يتأثر أيضا     
للتغيرات الفيزيولوجية التي تحدث داخل الجسم كما يتأثر باالنفعاالت التي تنتابه خالل 

 . ( 99,ص7197المواقف المختلفة كالفرح أو القلق أو الحزن..... الخ )كبية,
كما أن الحالة النفسية تؤثر على الفرد متخذ القرار في مختلف مراحل عملية صنع    

تقييم البدائل و  مقدار الجهد المبذولو  ,يتعلق بالمعلومات التي يجمعهاما القرار خاصة في
و العكس  منطقيا  و  فإن القرار المتخذ سيكون ناجحا   ,فإذا كان تأثير هذه العوامل إيجابيا  

 . ( 15,ص  0221صحيح )محمد ,
 العوامل االجتماعية : 2-7

, وكذلك المحيطة بالفردي تفرضها الجماعة تتمثل العوامل االجتماعية بالضغوط الت   
اتخاذ بعض القرارات  الضغط الذي يمارسه المجتمع ككل حيث يترتب على الفرد أحيانا  

 . ( 41,ص  0272مسايرة للضغط الذي يمارسه المجتمع )موسى ,
 العوامل الثقافية : 2-3

القواعد األخالقية السائدة التي تحكم أفكار وسلوك و  التقاليدو  العاداتو  تتضمن القيم   
بذلك فإن متخذ القرار يتأثر بهذه العوامل في وصوله للقرار أو و  ,والمجتمع ككل األفراد

 . (41البديل األفضل )المرجع السابق ,ص 
 توافر القدرات الشخصية لمتخذ القرار : 2-2

ومن أهم هذه  ,ص من مقومات اتخاذ القرار السليمتعد القدرات التي يتحلى بها الشخ   
تان من تخيل لالحتماالت ما تحمله هاتان القدر و  ,وأسلوب التفكير ,القدرات الذكاء

, ورؤيتها من كافة جوانبها ,والقدرة على تحليل المشكلة ,الخبرات السابقةتذكر و  ,المتوقعة
القرار, باإلضافة للقدرات   توافر تجارب سابقة إذا ما وجدت لمتخذو  يعد عنصر الخبرةو 

التجارب في استبعاد الحلول التي فشلت من قبل في  القيادية تؤدي لالستفادة من هذه
 (. 715, ص0221)كامل,  القضاء على المشاكل التي تجابه المسألة التي تتطلب حال  

 
 
 
 



72 

 

 عوامل تتعلق بالموقف الذي يتم فيه القرار : 2-5

إن المتغيرات التي يشتمل عليها موقف معين تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية   
القرار ولذلك يشير متخصصون أن القرار هو عبارة عن نتيجة ألثر تلك المتغيرات على اتخاذ 

 . (Waknesn ,2009, p146الفرد متخذ القرار )

و القرار بالنهاية هو سلوك اختيار بين عدد من بدائل حل المشكلة وبموجبه يمكن لمتخذ    
ما في مواجهة موقف معين, وأهم شرط من شروط عملية االختيار  القرار أن يعمل أو يترك عمال  

هو أن تتوافر الحرية في هذه العملية, وكذلك أن يكون هناك عدد من البدائل الممكنة وأن تكون 
وعامل الوقت, , اإلمكانات المادية هذه البدائل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع, وأن تتوافر أيضا  

محيطة, كل ما سبق يعد من المعطيات التي تتوافر في موقف معين فإنها والتسهيالت البيئية ال
 .(  712, ص  0220) حسنين,  تؤثر على عملية اتخاذ القرار

 تأثير الزمن على عملية اتخاذ القرار : -2

 اجتماعيةو  على اعتبار أن عملية اتخاذ القرار هي عملية معرفية تتدخل فيها جوانب وجدانية   
, مدة زمنية معينة -نتيجة نهائيةإلى كي نصل  -ديدة فإن هذه العملية تتطلب مؤثرات أخرى عو 

, هذه األهمية تأتي من كون أن عامل اتخاذ القرارحيث إن عامل الزمن له أهميته في عملية 
معالجتها من جوانبها و  , حيث أن عملية تحديد المشكلةزمن بحد ذاته يتضمن جوانب متعددةال

 , من أجل الوصول إلى حل مناسب,وبعناية معين كي تتم دراستها دراسة متأنيةكلها تحتاج لزمن 
أيها يطبق و  تحديد أي الحلول أنسبو  هذا يتضمن بذاته جمع المعلومات حول طبيعة المشكلةو 

ما أكثر حل يتناسب مع طبيعة البيئة المحيطة إلى غير ذلك و  على أرض الواقع بأسلوب أفضل
)عبد اهلل ,  عامل الزمن في اتخاذ القرار بخصوص مشكلة ما ميةأهمن األمور التي تبين 

 . (99, ص 7119

 أسس عملية اتخاذ القرار :  -10

إن معظم القرارات المهمة التي تواجهنا في اليوميات التي نمر بها تكون على درجة من    
 .سهلةو  التعقيد بحيث ليس من السهولة أن يكون لها حلول سريعة
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الباحثين إلجراء العديد من الدراسات حول عملية اتخاذ القرار من أجل  و هذا األمر دفع   
قد وجد و  متميزةو  الوصول إلى الطرق الكفيلة بتسهيل هذه العملية من أجل الوصول لحلول ناجعة

الوصول إلى حل لها عن طريق النظر في مجموعة و  الباحثون أن أصعب القرارات يمكن تحليلها
, : المشكلة, األهداف, البدائل, النتائجالخمسة األولى منها هيتتألف من ثمانية عناصر 

 .المفاضالت

و أما  ,, ويمكن تطبيقها على كل القرارات تقريبا  ناصر تشكل جوهر نهج اتخاذ القرارهذه الع   
, هذا وبعض المخاطرة, الترابط بين القرارات, تحمل الثالثة الباقية هي: عدم اليقينالعناصر 

)خليل ,  لكن الكثير من القرارات الهامة تحتاج إليهاو  تتضمن هذه العناصر كلهاالقرارات ال 
 . (570, ص  0221

 و فيما يلي عرض لهذه العناصر :

 هذا يعني ما هو الموضوع الذي يجب أن يتخذ قرارا   :البحث عن المشكلة الصحيحة -1
بشأنه فحتى تتم عملية اختيار بديل صحيح يجب تحديد المسألة التي نريد اتخاذ قرار بشأنها 

 بعناية.
إلى المكان الذي يريده  حيث يجب أن يكون القرار الذي يتخذ مؤديا   تحديد األهداف : -7

ين ن يحدد أنه من بأو ,الشيء األساسي الذي يريد تحقيقه , ماأن يسأل نفسه , فعليهرارمتخذ الق
 .بتحقيق هدفه , أيها األكثر ارتباطا  ومطامحه مخاوفهو  اهتماماتهو  قيمهو  مصالحه

المتاحة تمثل المسارات المختلفة التي يجب على  البدائلاستعراض البدائل المتاحة : -3
 ألنه إذا لم يكن هناك بدائل مختلفة فلن توجد مسألة اتخاذ قرار .متخذ القرار االختيار من بينها

 .يجب أن يكون أفضل البدائل المتاحةو  على متخذ القرار أن يتذكر قرارههنا يجب و 
هنا يجب على متخذ القرار أن يسأل إلى أي مدى تحقق البدائل المتاحة تفهم النتائج : -2

حسنة و  تخدع, ولكن قد يكون ورائها نتائج طيبةو  فبعض البدائل تغري .األغراض التي يرمى بها
لذا فإن التقدير الصحيح لنتائج كل من البدائل سيساعد و  أخر.أو مثيرة لالضطراب في أحيان 

 .على اختيار البديل الذي يلبي الهدف
لذا ال بد من و  ما يتعارض بعضها مع بعض فاألهداف كثيرا  : جة المفاضالتمعال -5

هنا على متخذ القرار االختيار بذكاء بين االحتماالت المتعددة التي ال  يجبو الموازنة بينها



74 

 

لتحقيق ذلك يجب تحديد األولويات ثم إجراء مفاضلة بين و  أي منها األهداف كلهايحقق 
 ,Wilson) معظم القرارات تتصل بتقييم مدى احتمال نجاح هذا القرارو  األهداف المختلفة

2004, p122 ) . 
ث دحيث ال بد لمتخذ القرار أن يسأل عن ما المتوقع أن يحتوضيح أوجه عدم اليقين :  -6

اليقين يجعل االختيار ما هو التطور المرجح, حيث يرى الباحثون أن فقرة عدم و  في المستقبل
 , لكن عملية اتخاذ القرار الفعال يتطلب من متخذ القرار مواجهة حالة عدم اليقينأكثر صعوبة

 .تقييم آثارها الممكنةو  تقدير النتائج المختلفةو 
مؤكدة فإن النتيجة قد ال  فعندما تنطوي القرارات على عناصر غيرتحمل المخاطر :  -2

في و  األفراد يختلفون في مدى تحملهم لمثل هذه المخاطرو  ,تكون هي النتيجة التي تتحقق فعال  
دراك متخذ القرار بأنه على استعداد و  ,التي تنجم عن هذا القرار أو ذلك مدى قبولهم للمخاطر ا 

 .ةفاعليو  أن يتقبل المخاطر يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر سهولة
 فالقرار الذي يتخذ اليوم سيؤثر في االختيار غدا  البحث عن القرارات المترابطة :  -2
فالكثير من القرارات الهامة ترتبط  .األهداف الخاصة بالغد يجب أن تؤثر على خيارات اليومو 

المفتاح األفضل للتعامل بكفاءة مع القرارات المترابطة هو عزل . و بعضها ببعض بمرور الزمن
العمل على جمع المعلومات الالزمة و  المتعلقة باألجل القريب للوصول إلى حل لها المسائل

 . (Wilson, 2004 , p124) لمعالجة المسائل التي ستنشأ في وقت الحق
 أنواع القرارات : -11

 تصنف القرارات استنادا لبعض االعتبارات وقد صنفها أغلب الباحثين إلى :   

 ب أهميتها :سالقرارات ح 11-1
التأثيرات و  تحقيق األهداف ذات األبعادو  تتناول حل المشكالت :قرارات سوقية 1 -1

 .ال يتحدد هذا المستوى من القرارات بمرحلة زمنيةو  الكبيرة

 يتعامل هذا النوع من القرارات مع المشكالت القائمة  :قرارات تعبوية  1-7

 .التخاذها كبيرا   زمنيا   ال تتطلب جهدا  و  و يسعى لتحقيق أهداف قصيرة األمد
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 القرارات حسب إمكانية برمجتها : 11-7

ال و  ,ا  واتخاذها يومي هي تلك القرارات التي يتكرر حدوثها :قرارات مبرمجة -1
 .للتفكير بها ألنها ذات طابع روتيني كبيرا   تستدعي جهدا  

 هي تلك القرارات التي تحصل في فترات زمنية غير :قرارات غير مبرمجة -7
 من التفكير نوعا  و  من المعلومات فهي تتطلب قدرا   ,متكررة أو في ظروف غير متشابهة

 . ( 1, ص  0229)العزاوي ,
 

 القرارات حسب تنظيمها : 3- 11
, مدير بحكم السلطة التي يتمتع بهاهي القرارات التي يتخذها ال :قرارات تنظيمية -7

 .ويتمكن من خاللها تفويض السلطة  لآلخرين
 قيمه الذاتيةو  تعكس ميولهو  هي قرارات فردية يتخذها المدير شخصية:قرارات  -0

 . (777, ص  0221)جوهانس , 

 القرارات حسب موضوعيتها : 11-2

القرارات العقالنية : هذه القرارات تعنى بالتحليل المنطقي العقالني المنظم  -7
خطوات مراجعتها ضمن و  تطبيقهاو  تقويمهاو  للمواقف بهدف التعرف على البدائل

االجتهادات و  االتجاهاتو  القرار العقالني يتطلب عدم االعتماد على القيم. و متسلسلة
 .الشخصية

 القرارات العاطفية : هي القرارات التي تتأثر بالمشاعر الداخلية لمتخذ القرار -0
 . ( 770تكون هذه القرارات بعيدة عن التفكير الناقد ) المرجع السابق , و 

 تتضمن :و  عدد المشاركينلقرارات وفق ا 11-5

هي القرارات التي ينفرد  بها متخذ القرار دون أن يشارك و القرارات الفردية : -1
 .المعنيين أو الزمالء أو رفاق العمل بموضوع القرار
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مشاركة جماعية و  هي قرارات ديمقراطية تكون ثمرة جهدو  القرارات الجماعية : -2
تعد هذه القرارات و  تبادل الرأيو  المناقشةبعض األعوان حيث تتم و  من قبل متخذ القرار

  . ( 10,ص  0221من أنجح القرارات )الوائلي ,

 مركزيتها: القرارات حسب 77-1

المركزية تعني االتجاه إلى تركيز السلطة والرجوع إلى الوزارة في اتخاذ كافة القرارات    
عطاء و  المنظمة للعمل أما الالمركزية فتعني توزيع السلطات, حرية اتخاذ القرارات، حيث ا 

من الناحية و  ,لمناطق المحلية, والوحدات األصغريجري العمل التنفيذي على مستوى ا
العملية ال توجد مركزية مطلقة, أو المركزية مطلقة في المنظمات كبيرة الحجم بل هناك 

مركزية مواءمة بين ما تحققه المركزية من الرقابة الفعالة على الوحدات, وما تحققه الال
 . (721,7111حبيب، ) تدقيق وانطالق للعملو  من سهولة

 القرارات حسب المجال الذي يتخذ به: 11-2

 القرار التعليمي المنهجي : -1
قد أكدت دراسات . و بناء المناهج التربوية والتدريسيةو  هو ما يستخدم عند التخطيط للتعليم    

 على مهارة اتخاذ القرارات مثل دراسة هيرمانالتربوي و  عديدة على أهمية تدريب الكادر التعليمي
هيرمان التي اهتمت بتدريب القائمين بالعمل التعليمي على اتخاذ القرارات الجماعية، التي هي و 

 من القرارات المنعزلة وأكدت ضرورة مراعاة الطلبة الذين يستخدمون المناهج أكثر تأثيرا  
 منهج تعليمي للمعلمين بهدف زيادة فهم الذات،الفعاليات في المقررات الدراسية، كذلك قدمت و 
مما يساعد على تحسين ، تنمية القدرة على حل المشكالت التعليمية واتخاذ القرارات بشأن الطلبةو 

                                               . (1,0225فسفوس,) العملية التعليمية ككل
 القرار الشخصي:  -7

فالفرد يتخذ  .ليس كعضو في التنظيم اإلداريو  يخص اإلنسان كفردإن القرار الشخصي    
القرارات التنظيمية  القرارات الشخصية التي تعمل علي تحقيق األهداف الشخصية, بينما يتخذ

يسهل اتخاذ و  ال تتوافق كل القرارات التنظيمية أحيانا  و  تحقيق األهداف التنظيمية،لالتي تهدف 
 يعيق أحدهما األخرى.و  ال يتوافق نوعي هذين القرارين أحيانا  و  أحدها لتحقيق أهداف أخرى،
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 قد أشارت نتائج التراث السيكولوجي إلى العديد من القرارات الشخصية :    

التحصيل رفع و  التي تناولت بالدراسة  Minnesota uni 1990)قرار الطفل مثل دراسة )   
 مهارات اتخاذ القرار لألطفال ذوي صعوبات.

 منشأ بنيةو  سيسآخرون التي تناولت تأو  ر الطالب الجامعي : مثل دراسات تومسونقرا   
دراسة سيال وآخرون التي تناولت مستوى التعريف بالذات و  ,اتخاذ القرار تصميم( )تركيب،

 .وأسلوب صنع القرار في المراهقة المتأخرة

 القرار األخالقي : -3

الجنسية، كالسلوك الذي يقدم عليه و  ة،القيمي  و  يتضمن القرارات في الشؤون األخالقية،   
تقويم للعوامل التي تؤثر على القرارات و  قد عمد بعض الباحثين إلي إجراء تحليلو  المراهقون.
 ،التوجه لدراسة مواضيع جنسيةو  األخالق الظاهريةو  مثل الكفاءة األسرية ،األخالقيةو  الجنسية

نجاب األطفال و  كأهمية الزوج  المستوى االقتصاديو  الدينو  ير عوامل مثل العمرقد تبين تأثوا 
 .مركز التحكمو  بعض الخصائص الشخصية و  الجنس،  و االجتماعيو 

بهدف التقليل  ، قد أعدت عدد من البرامج التي هدفت إلى تنمية اتخاذ القرار لدى المراهقينو    
كالتي عرضت كيفية استخدام مهارات اتخاذ القرار كواحدة  ،من المشكالت االجتماعية األخالقية

قد تبين أن إجراءات اتخاذ القرار متعلقة بمدى و  من الطرق لتدريب المراهقين على إدارة العنف.
( 001, 7111جزائرلي ,) تطور القيم األخالقية، التي تعتبر من العوامل الهامة عند صنع القرار

.                                                       

 القرار الوظيفي : -4

جوانب اء أن االختيار المهني جانب من يرى معظم العلمو  و هو اختيار الفرد لمهنة المستقبل   
لذلك فقد عملوا على إيجاد تفسير له, بعضهم اقتصر على دراسته من وجهة نظر و  السلوك

المحددات و  االختيار المهني، كاألحوال االقتصادية،تعطي للعوامل المحيطة التأثير البالغ في 
 .االجتماعية
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نه استجابة للحاجات الالشعورية التي أبينما فسره آخرون على أساس نفسي، فمنهم من رأى    
يرى السلوكيون أن االختيار المهني مشروط بالخبرات التي تعزز أساليب معينة و  لم يتم إشباعها

 . (11,0220)رزق اهلل, رى ممكنةللسلوك على حساب أساليب أخ
والشك أن األساس النفسي المرتبط بالحاجات هو من أهم األسس إن لم يكن أهمها، ألن    

البدائل التي يختارها متخذ القرار من بين البدائل العديدة ليشبع حاجة نفسية هامة لديه مثل 
التخاذ القرار, ألن شأن هذه الرغبة واالهتمام والميل والشعور بالرضي واالرتياح و  المحبة

منفرة و  االنفعاالت النفسية أن تحول بين متخذ القرار وبين مشاعر انفعالية  نقيضه و  المشاعر
سوى ذلك من العوامل التي يمكن أن تعيق عملية اتخاذ القرار و  الندمو  الحيرةو  التردد,و  مثل القلق،

 النهائي.           و  الحاسم
 تسع مجال التوجيه المهني،ااعتباره مركز العملية التعليمية، و  لالهتمام الكبير بالفرد، و نظرا     
 أصبح يتضمن اآلن المساعدة التي تقدم إلى الفرد لمواجهة مشكالته أو اختياراتهو 
   . (712,7192درويش,)

تتوقف . و من الشباب ومع ذلك ال تزال القرارات المهنية هي المشكلة الرئيسية التي تواجه كثيرا     
 . (11,0220رزق اهلل,) النجاح فيهاو  الحياة الناجحة على االختيار الحكيم للمهنة

 القرار اإلداري السياسي -5
يظهرون ما و  ألنهم يملكون المعرفة الفنية،، الموظفون إلى مناصب الرؤساء المنفذين ىيرق     

المناصب العليا عندما يظهرون قدرتهم ون إلى يرق  و  يدل على القدرة على اتخاذ قرارات صائبة
كلما صعد الفرد في سلك اإلدارة كثرت القرارت التي يتخذها، و  على معالجة المشكالت بحكمة

  وزادت أهمية المشكالت التي عليه معالجتها والعمل األول لرئيس الشركة هو اتخاذ قرارات,
 عقلي للمجموعة.البناء الو  ينبغي أن يحصل القرار اإلداري على دعم الفرقو 

كشفت و  و كشفت هذه الدراسات ضرورة أن يسهم القرار اإلداري في الرفع العقلي للمجموعة،   
في تنمية التفكير العقلي و  هذه الدراسات ضرورة أن يسهم القرار اإلداري في رفع التنمية المهنية،

 .ذوي التوجيه المتكامل للنصفين الكرويين بالمخلالكلي 

البحوث على العوامل التي تؤثر في صنع القرارت اإلدارية مثل حجم المنظمة,  و تعرفت هذه   
 سمات أخرى مثل المخاطرة مفهوم الذات، الجنس,و  البيئة الخاصة بها, طبيعة االندماج داخلها
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 حجمها تحدان طريقة صنع المديرين للقرارات،و  أوضحت هذه الدراسات أن البينة المنظمةو 
 مليات القرار.تلعبان جزء مهم في عو 

عتماد على أكثر من مصدر واحد من المعلومات تدعم االوأوضحت الدراسات ضرورة    
ة للعملية القراري   توجها  و  للتفاصيل ن من اإلناث أكثر رعاية وانتباها  و كان المدير و  القرارات.

لقائد الذي بالمقارنة بنظرائهم من الذكور. هذا يعتبر النمط النفسي هو المحدد الرئيسي لسلوك ا
 المشكالت ومدى استيعاب استراتيجيات فهم حل دراسة مواقف حل المشكالتو  يعكس مدى فهم

 . (042,0222عساف,)

 معوقات اتخاذ القرار : -70

قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات و  أحكام يستخدمها األفراد في صنع قراراتهمو  هناك اجتهادات   
 قد أورد سترنبرغ بعض هذه العوائق :. و خاطئة

 الثقة الزائدة : -7
. أحكامهمدى معرفته وسالمة و  مهاراته الخاصةو  و تقوم على تقدير الفرد الزائد لقدراته   
مثل  .بسبب الثقة الزائدة يعمل الكثير من األفراد أشياء تعرضهم للخطر أو تسبب لهم الضررو 

 .الشباب الذين يتهورون في قيادة السيارات أو الدراجات النارية 
 قامر :مغالطة الم -7
لهذا . و ينتج عنه الفكرة التي تقول أن الحظ يتغيرو  هناك خطأ آخر يسمى مغالطة المقامر,   

أن احتمال كسب  نه سيربح في المرات القادمة علما  أمر الذي يخسر مرات متتالية يأمل فإن المقا
وال يتغير الحظ إال إذا تحكمنا في  .المقامر في المرات التالية ال يختلف عن احتمال خسارته

 .إحداث هذا التغيير
 مغالطة التكوين : -3
ففي  .ندما نعتقد أن ما يصدق على األجزاء يصدق على الكل أيضا  عو نرتكب هذا الخطأ    

من األمثلة على . و الغالب أن طريقة تنظيم الكل الذي يتكون من عدة أجزاء تؤثر في نوعيته بقوة
فقد يظن متخذ القرار أن  .كرة القدم رغم تمييزهم على المستوى الفردي ذلك ضعف أداء فريق
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وقد ال يكون ذلك  .متميزا   جماعيا   اختيار العبين متميزين يجعله يحصل على فريق يلعب لعبا  
 .صحيحا  

عندما و , في كثير من األحيانفي قراراته  رغم وجود هذه العوائق فإن اإلنسان قد يكون منطقيا     
 وجود أوليات دفاعية غير واعيةو  فإن هذا أمر طبيعي بسبب تعقد الظواهر يكون منطقيا  ال 

 . (077-072,ص 0225)سليم ,
 االيجابيات والسلبيات في اتخاذ القرارات:-13

 ايجابيات المشاركة في اتخاذ القرار: -7

 إثراء المعلومات حول المشكلة التي يتم التعامل معها. .7
 بدائل القرار.إثراء المعلومات حول  .0
 وضع العمل الجماعي مكان الفردي مما يرشد القرار. .5
 .زيادة قبوله له وحماسهم لتنفيذه بالتاليو  أهدافهو  ضمان تفهم المشاركين للقرار .4
 .اإلداريةالمشاركين بمكانتهم وأهميتهم  في العملية  إحساس .1
 البيروقراطية.و  محل الفرديةحالل روح الجماعة ا  و  روح الفريق والتقدير الذاتي إثراء .1
المساعدة في تنسيق المواقف المشتركة في القضايا المختلفة أو في عمليات التنفيذ   .1

 المشتركة.
يمكن استعمال أسلوب المشاركة بمدخل ايجابي للتفاوض والحصول على التنازالت أو  .9

 . (ص047-040,0221 اتفاقات حول بعض القضايا محل الخالف )عساف،
 اتخاذ القرار:سلبيات المشاركة في  -7

كانت المشاركة شاملة وبذلك التصلح في  إذاالمشاركة تحتاج لوقت طويل وخاصة  .7
 .ءىوالطوار  األزماتحاالت 

 قرارت توفيقية خفيفة. إلىقد تؤدي المشاركة  .0
بأن الرؤساء يشاركون ألنهم اليستطيعون حل المشكالت أو  قد تعطي المشاركة انطباعا   .5

 مواجهتها أكثر من رغبتهم في المشاركة.
 تشييع المسؤولية. إلىقد تؤدي المشاركة  .4
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دارة إ عملية المشاركة وإدارةيتوقف النجاح في المشاركة على القدرة على  .1
 (044-045,ص0222االجتماعات.)عساف، 

 :تحسين عملية اتخاذ القرارات -13

األخطاء أو  إلىف في عملية اتخاذ القرارات لدى األفراد والمؤسسات ضعيمكن أن يعزى ال   
الوسائل التي يمكن و  اإلجراءات) عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المحدد(. وأهم  اإلهمال

 أن تحسن بها عملية اتخاذ القرارات:

ما يتم اتخاذ القرار في ضوء  وجود خطة للمراجعة الدورية لألنظمة والتعليمات. كثيرا   .7
اتخاذ قرارات غير  إلىمما يؤدي  .تعليمات وأنظمة ال تنطبق على الحالة موضوع البحث

المنحني العقالني التخاذ القرار  إطارويجب أن يتم أي تعديل لألنظمة السائدة في  .عقالنية
 .ويجب أن يتم ذلك بمشاركة األطراف ذوي العالقة

الت التي يتصرف فيها العضو المشارك في اتخاذ القرار باألسلوب اتحديد المواقف والمج .0
 الواقعي والذي يتضمن االعتماد على القيم الشخصية والخبرات الخاصة.

تحديد البدائل للمسار الذي يتبع عادة في تنفيذ القرار. القاعدة البديهية أن تكون هناك  .5
 فعلي.ختيار أحدها للتنفيذ الاثالثة بدائل على األقل قبل 
مكانياتاالختصاص العملي والصالحية المخولة للمدرسة  إلى تجنب القرارات التي تخرج  وا 

  .( 015, ص0221)الدويك، تطبيق المتاحة

من خالل الدراسة الحالية و الدراسات السابقة التي تناولت اتخاذ القرار نستنتج أنه هنالك    
و جودة عملية اتخاذ القرار, و هاتان النقطتان  نقطتان لهما تأثير كبير على جودة القرار المتخذ

 هما :

البحث و جمع كل المعلومات حول المشكلة التي تتطلب البت و الحسم أي اتخاذ القرار,  -7
فهذه المعلومات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فإن لها تأثير قوي على صنع القرار و 

 ذلك لتأثيرها في فهم الفرد ألبعاد المشكلة.
عبد Hampton (1999) قد أكدت ذلك العديد من الدراسات و البحوث مثل هامبتون و   

( على أنه يجب أن يراعى في القرار الجيد كل 0222)Herman ( و هيرمان 0220الحفيظ )
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المعلومات المتعلقة بالموقف و المتاحة لصانع القرار, و يجب أن تعالج هذه المعلومات و ينظر 
 للوصول ألفضل بديل. حة في جميع البدائل المتا

أما النقطة الثانية فهي جماعية اتخاذ القرار فيجب أن يشترك في اتخاذ القرار جميع  -0
األشخاص المرتبطين بالمشكلة و خاصة ذوي الخبرة السابقة ذات العالقة بالمشكلة, و أكد حامد 

شكلة في اإلدالء , فكلما أشرك متخذ القرار األفراد ذوي العالقة بالم7191بدر ذلك بدراسته 
بخبراتهم و آرائهم في عملية تحديد المشاكل و دراستها و تحليلها, كلما ساهموا بوعي تام و مهارة 

 في تحقيق أفضل النتائج و الوصول إلى األوضاع المثلى المحسوبة نظريا .
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 الفصل الرابع  

منهج البحث   
 وأدواته
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 الدراسة الميدانية :
 :صلي للبحثمجتمع األأوال :تحديد ال

وقأأد  ،0275/0274يتأأألف مجتمأأع األصأألي للدراسأأة مأأن طلبأأة جامعأأة دمشأأق للعأأام الدراسأأي    
اعتمدت الباحثة على التقسيم الصادر عأن وزارة التعلأيم العأالي ورئاسأة جامعأة دمشأق فأي تقسأيمه 

 للمجتمع األصلي إلى مجاالت حسب االختصاص كما يلي:
 :وتشمل كليات )الطب البشري، والصيدلة، وطب األسنان، وكليات الهندسة  الكليات العلمية

 المدنية والميكانيكية والكهربائية والزراعية والمعلوماتية، وكلية العلوم،............. الخ(.
 وتشمل )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، واإلعالم، والتربية، والحقوق، الكليات األدبية :

 .............الخ(..الجميلة والشريعة، والفنون
وقد اختارت الباحثة بطريقة عشوائية كل من )كلية الطب البشري، وكلية الهندسأة المعلوماتيأة(    

 من الكليات العلمية، كما اختارت كل من )كلية التربية، وكلية الحقوق( من الكليات األدبية.
 . 7191كلية الطب البشري )طلبة السنة األولى والرابعة(، وقد بلغ عدد الطلبة  -2

 . 917كلية الهندسة المعلوماتية )طلبة السنة األولى والرابعة(، وقد بلغ عدد الطلبة  -10
 . 4711كلية التربية )طلبة السنة األولى والرابعة(، وقد بلغ عدد الطلبة  -11
 . 1059رابعة(، وقد بلغ عدد الطلبة كلية الحقوق )طلبة السنة األولى وال -17
( طالب وطالبة من الكليات األدبية 70111وبالتالي فإن المجتمع األصلي للدراسة تكون من )   

 والعلمية في جامعة دمشق.
 ثانيا : عينة البحث

( طالب وطالبة من الكليات 107قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية طبقية مكونة من )   
 %، والجدول التالي يوضح ذلك:4ة بنسبة األدبية والعلمي
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 ( عدد أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير االختصاص والسنة الدراسية والجنس1جدول )
 السنة الرابعة السنة األولى الكلية

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
 50 74 79 51 71 02 الطب البشري  

 71 1 1 02 1 77 الهندسة المعلوماتية  

 15 10 77 11 12 01 التربية  

 745 12 15 724 42 14 الحقوق
 

 ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس 7جدول)

 النسبة المئوية العدد الجنس
 %44.5 057 ذكور
 %11.1 012 إناث

 %722 107 المجموع
 

 الجنستوزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  (1الشكل )                   
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 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير االختصاص (3) جدول

 النسبة المئوية العدد التخصص

 %02 724 علمي
 %92 471 أدبي

 %722 107 المجموع
 

 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير االختصاص( 0لشكل )ا                       

 

 
 متغير العمر( توزع أفراد عينة الدراسة حسب 2جدول )

 النسبة المئوية العدد العمر

79-00 574 12.5% 
00-01 721 02.5% 
01-52 727 71.4% 

 %722 107 المجموع
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 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر (3شكل )                  

 

 بحثأدوات الثالثًا :

 إعداد الباحث سجان ملحم.مقياس اتخاذ القرار: من -1
يوضح توزع  (1)عبارة تم توزيعها على ثالث أبعاد رئيسة، والجدول  (40)اشتمل المقياس على       

 العبارات.
 ( توزع عبارات مقياس اتخاذ القرار 5جدول )

 مقياس اتخاذ القرار أبعاد المقياس 
 أرقام العبارات عدد العبارات

 74-7 74 بعد التروي 1
 09-71 74 بعد التسرع 7
 40-01 74 بعد التردد 3
 عبارة 40 المقياس ككل 

 

عبارة، موزعة على ثالثة أبعاد، وبدائل إجابة خماسية  (40)تكون مقياس اتخاذ القرار من       
)معارض بقوة، معارض، محايد، موافق، موافق بقوة(، إذ تعطى معارض بقوة )درجة واحدة(، 
ومعارض )درجتان(، ومحايد )ثالثة درجات(، وموافق )أربعة درجات(، وموافق بقوة )خمس 

ن يحصل عليها الطالب بالنسبة لكامل وانطالقا  مما سبق تكون أعلى درجة يمكن أ، درجات(
 درجة. (40)درجة، وأقل درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي  (072)هي عبارات المقياس 
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، حيث تم عرض بدراسة الخصائص السيكومترية للمقياس من خالل صدق المحتوىو     
يم والقياس، وعلم المقياس في صورته األولية على عدد من أساتذة كلية التربية في أقسام التقو 

وبذلك أصبح ، النفس واإلرشاد النفسي في كلية التربية جامعة دمشق، وتم إجراء بعض التعديالت
 عبارة، موزعة على ثالثة أبعاد. (40)المقياس في صورته النهائية يضم 

 :صدق اختبار اتخاذ القرارأ -7
 قام الباحث بحساب الصدق البنيوي من خالل:

االرتباط بين مجموع درجات العبارات مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد إيجاد معامالت  .1
 المقياس.

 إيجاد معامالت ارتباط درجات العبارات مع الدرجة الكلية للمقياس بشكل عام. .2
 إيجاد معامالت ارتباط األبعاد مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للمقياس. .3
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مقياس اتخاذ القرار مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد معامالت ارتباط عبارات  -
 المقياس:

 ( معامالت ارتباط عبارات مقياس اتخاذ القرار مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس6جدول ) 

 بعد التردد في اتخاذ القرار بعد التسرع في اتخاذ القرار بعد التروي في اتخاذ القرار 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة االرتباطمعامل  رقم العبارة
7 **2.12 71 **2.17 01 **2.11 
0 **2.51 71 **2.41 52 **2.11 
5 **2.14 71 **2.11 57 **2.17 
4 **2.19 79 **2.14 50 **2.19 
1 **2.90 71 **2.51 55 **2.11 
1 **2.10 02 **2.17 54 **2.11 
1 **2.91 07 **2.14 51 **2.11 
9 **2.14 00 **2.10 51 **2.12 
1 **2.41 05 **2.45 51 **2.10 
72 **2.17 04 **2.11 59 **2.44 
77 **2.97 01 **2.41 51 **2.19 
70 **2.10 01 **2.15 42 **2.11 
75 **2.10 01 **2.44 47 **2.14 
74 **2.11 09 **2.41 40 **2.17 

 
 
 
 
 
 
 



91 

 

 عبارات مقياس اتخاذ القرار مع الدرجة الكلية للمقياس:معامالت ارتباط  -
 ( معامالت ارتباط عبارات مقياس اتخاذ القرار مع الدرجة الكلية للمقياس2جدول )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

7 **2.17 71 **2.14 01 **2.15 
0 **2.41 71 **2.40 52 **2.41 
5 **2.49 71 **2.41 57 **2.11 
4 **2.49 79 **2.49 50 **2.17 
1 **2.11 71 **2.40 55 **2.11 
1 **2.14 02 **2.15 54 **2.19 
1 **2.15 07 **2.41 51 **2.10 
9 **2.11 00 **2.10 51 **2.17 
1 **2.51 05 **2.42 51 **2.11 
72 **2.41 04 **2.11 59 **2.40 
77 **2.12 01 **2.11 51 **2.19 
70 **2.19 01 **2.51 42 **2.10 
75 **2.15 01 **2.51 47 **2.40 
74 **2.11 09 **2.17 40 **2.11 

 
 :معامالت ارتباط أبعاد مقياس اتخاذ القرار مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية -

 
 القرار مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية(  معامالت ارتباط أبعاد مقياس اتخاذ 2جدول )

 الدرجة الكلية بعد التردد بعد التسرع بعد التروي  البعد والدرجة الكلية

 2.99** 2.15** 2.12** 7 بعد التروي
 2.12** 2.15** 7  بعد التسرع
 2.91** 7   بعد التردد

داللة أن معامالت االرتباط كلها دال إحصائيا  عند مستوى  (9)ظهر من خالل الجدول     
 وهذا يعني أن المقياس يتصف باتساق داخلي، مما يدل على صدقه البنيوي. ((0.01
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كما قام الباحث بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات المقياس، من أجل الحصول على      
الصدق الذاتي لمقياس اتخاذ القرار، والجدول اآلتي يوضح درجات الصدق الذاتي لمقياس اتخاذ 

 القرار:
 ( معامالت الصدق الذاتي لمقياس اتخاذ القرار وأبعاده الفرعية2جدول )

 

 ب ثبات مقياس اتخاذ القرار:-1
عدة طرق لثبات مقياس اتخاذ القرار من خالل الملحم ولحساب ثبات المقياس استخدم الباحث 

 التالي يوضح ذلك:التطبيق على عينة من طلبة جامعة دمشق، والجدول 
 ( الثبات باإلعادة والتجزئة النصفية وألفا كرونباخ لمقياس اتخاذ القرار10جدول )

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية الثبات باإلعادة أبعاد مقياس اتخاذ القرار ودرجته الكلية

 2.91 2.91 2.11** بعد التروي
 2.19 2.91 2.19** بعد التسرع 
 2.99 2.91 2.92** بعد التردد 

 2.15 2.17 2.99** الدرجة الكلية للمقياس

دة من الصدق والثبات، مما يتضح مما سبق أن مقياس اتخاذ القرار يتصف بدرجة جي      
صالح لالستخدام كأداة للدراسة الحالية، وال داعي لدراسة الخصائص السيكومترية كونه تم يجعله 

 (0275-0270)عينة من طلبة جامعة دمشقالملحم على سجان دراسته من قبل الباحث 
 اختبار رافن للذكاء: -0
 :رافنصدق اختبار أ -7

 الصدق الداخلي )حساب معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية لالختبار(:  -

 الصدق الذاتي ليةالبعد والدرجة الك

 2.91 بعد التروي 
 2.99 بعد التسرع
 2.91 بعد التردد

 2.15 الدرجة الكلية للمقياس
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لبنود االختبار، وللمقياس  من قبل الدكتورة عزيزة رحمة تم حساب معامل الصدق الداخلي    
( النسخة SPSSبيرسون، وذلك عن طريق الرزمة اإلحصائية )ككل من خالل معامل ارتباط 

 وفيما يلي جدول يبين معامالت ارتباط البنود مع الدرجة الكلية:، 71
 ( معامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية الختبار المصفوفات المتتابعة11جدول )

المجموعة  ر
 هـ

المجموعة  ر
 د

المجموعة  ر
 جـ

المجموعة  ر
 ب

المجموعة  ر
 أ

 7أ 2.702 7ب **2.502 7ج *2.020 7د **2.410 7هأ **2.194

 0أ 2.750 0ب **2.514 0ج **2.140 0د ** 2.417 0هأ **2.150

 5أ **2.011 5ب **2.574 5ج **2.110 5د **2.121 5هأ **2.114

 4أ **2.407 4ب **2.470 4ج **2.157 4د **2.104 4هأ **2.419

 1أ **2.450 1ب **2.441 1ج **2.110 1د **2.151 1هأ *2.027

 1أ **2.447 1ب **2.419 1ج **2.114 1د **2.145 1هأ 2.757

 1أ **2.417 1ب **2.411 1ج **2.172 1د **2.491 1هأ 2.729

 9أ **2.111 9ب **2.511 9ج **2.170 9د *2.177 9هأ *2.007

 1أ **2.191 1ب **2.127 1ج *2.070 1د **2.151 1هأ 2.204

 72أ **2.172 72ب **2.172 72ج *2.711 72د 2.197 72هأ *2.021

 77أ **2.111 77ب **2.410 77ج *2.024 77د .*021 77هأ 2.721

 70أ **2.117 70ب **2.171 70ج *2.791 70د 2.250 70هأ *      2.071

 
      بنأأأدا  ارتبطأأأت ارتباطأأأا  داال  إحصأأأائيا  بالدرجأأأة الكليأأأة.  12بنأأأدا  مأأأن أصأأأل  10يالحأأأظ أن هنأأأاك 

وهأأأذا يشأأأير إلأأأى الصأأأدق الأأأداخلي لالختبأأأار. كمأأأا يالحأأأظ أيضأأأا أن البنأأأود السأأأهلة والصأأأعبة قأأأد 
عنهأأا ارتبطأأت ارتباطأأا  ضأأعيفا  بالدرجأأة الكليأأة، وهأأذا األمأأر طبيعأأي، ذلأأك أن البنأأود السأأهلة يجيأأب 
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الكبأأار والصأأغار معأأا ، أمأأا البنأأود الصأأعبة فقأأد وضأأعت للتمييأأز بأأين ذوي المسأأتويات العليأأا إذ ال 
 يجيب عنها إال األفراد المتميزون بذكائهم.

 :رافنثبات اختبار ب -7

 بحساب الثبات بعدة طرق منها:عزيزة رحمة قامت الباحثة       

 الثبات باإلعادة: -

طالبا  وطالبة ثم أعيدت تطبيقه بعد أسبوعين، والجدول  12من تم التطبيق على عينة مكونة 
 التالي يوضح نتائج معامل الثبات باإلعادة.

 
 ( قيمة معامل الثبات باإلعادة17الجدول )

 الدرجة الكلية الثبات باإلعادة
 **2.172 اختبار رافن

نالحظ من الجدول السابق وجود ارتباط بين الدرجة الكلية لالختبار في التطبيق األول    
(، مما يشير إلى اتصاف االختبار **0.910)والتطبيق الثاني، حيث بلغت معامل االرتباط 

 بدرجة جيدة من الثبات باإلعادة.
 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: -

ألفا كروبناخ، حيث يشير هذا المعامل إلى متوسط تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة 
المعامالت التي تنتج عن تجزئة االختبار إلى أجزاء بطرائق مختلفة ولمعرفة معامل ألفا كرونباخ 

 تم حساب معامل ألفا، كما هي مبينة في الجدول التالي.

 ( قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ13الجدول )

 
 اختبار رافن

 ألفا كرونباخ
2.947 

 النصفية: الثبات بطريقة التجزئة -

للتأكد من ثبات االختبار، تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، تعد  طريقة التجزئة النصفية 
من الطرق المشهورة في حساب ثبات االختبار، وفي هذه الطريقة يطبق االختبار على عينة ما 
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قسمين، تمثل األولى الفقرات الفردية على االختبار، في حين تمثل ثم تقسم فقرات االختبار على 
االرتباط بين أداء األفراد على الفقرات  ملالثانية الفقرات الزوجية على االختبار، ثم يحسب معا

الفردية، والزوجية، ويصحح معامل الثبات الناتج بمعادلة سبيرمان براون، لكي يتم التوصل إلى 
 االختبار، والجدول التالي يوضح ذلك.   معامل االختبار لكل

 ( قيمة معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية12الجدول )
 
 

 اختبار رافن

 التجزئة النصفية
 سبيرمان بروان

2.905 

هكذا يتبين أن اختبار رافن تتصف بالصدق والثبات بدرجة جيدة، األمر الذي تمكن الباحثة       
 من تطبيقها على عينة الدراسة األصلية.
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 الفصل الخامس
تحليل النتائج  

 وتفسيرها
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 تحليل النتائج ومناقشة الفرضيات

 الفرضية األولى:
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على       

 .مقياس اتخاذ القرارودرجاتهم على اختبار رافن للذكاء 

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات       
، وكانت على مقياس اتخاذ القرارودرجاتهم  اختبار رافن للذكاءالطلبة أفراد عينة الدراسة على 

 النتائج كاآلتي:
(  معامل االرتباط بيرسون بين درجات الطلبة أفراد العينة على كل من مقياس اتخاذ القرار واختبار 15جدول )

 رافن للذكاء

 القرار مستوى الداللة ارتباط بيرسون متغيري البحث
 دال 2.222 2.147** ارتباط بيرسون

 107 العدد
 (2.27)**( دالة عند مستوى داللة ) 

بالنظر إلى النتائج في الجدول السابق نالحظ أن قيمة ارتباط )بيرسون( بلغت       
أي أنه توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة 0.01) )، وهي دالة عند مستوى الداللة (2.147)**

على اختبار رافن للذكاء ودرجاتهم على مقياس اتخاذ إحصائية بين درجات أفراد عينة الدراسة 
عالقة  توجدالقرار وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها والقائلة: ح

 اختبار رافن للذكاءارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على 
 ".مقياس اتخاذ القرارودرجاتهم على 

مكونات و  تتطلب مهارات تتوافر في عناصر عملية اتخاذ القرارعزو الباحثة ذلك إلى أن و ت
والمعلومات  ترميز و القدرة على نقل الخبراتو  إلى حل تحتاج الذكاء مثل تحديد المشكلة التي

هذه المقارنة األفضل تساعد و  ,, األمر الذي يتيح مقارنة أفضل مع المواقف الجديدةبشكل جيد
البدائل الجديدة التي و  تحديد أوضح للبدائل الممكنةو  أوجه االختالفو  تحديد أوجه الشبهفي 

التي تحوي على معلومات غير  خاصة في ظل الظروف الغامضةو  يتيحها ظرف الموقف الجديد
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إن الذكاء هو القدرة على التعلم في غياب التعليمات غير المباشرة  7111الكاملة فحسب جالسر 
عن مكونات الذكاء التي من أهمها القرار  7195هذا ما أكده سترنبرغ في بحثه و  و الكاملةأ

 كذلك ترميز المعلوماتو  النقلو  االحتفاظو  مكونات حل المشكلة )كاالكتسابو  بتحديد المشكلة
-sternberge,1983,P11-12) (الدقةو  القرار الذي يتعلق بمعادلة السرعةو  ترتيبهاو  دمجهاو 

 السابقة التي أوردها لنا سترنبرغ ضرورية لمعرفة االحتماالت المتعددةكل المكونات , (13
 .اختيار البديل األنسبو 

 :الفرضية الثانية

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  بــين متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة الدراســة علــى 
 اختبار الذكاء تبعًا لمتغير التخصص.

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات       
لتوضيح  (T-Test)الطلبة أفراد عينة الدراسة على اختبار رافن للذكاء، وذلك باستخدام اختبار 

 داللة الفروق، والجدول اآلتي يوضح ذلك:
لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة على اختبار رافن تبعًا  (T-Test)( قيمة اختبار 16جدول )

 لمتغير التخصص.

  

 التخصص
االنحراف  المتوسط ن

 المعياري
قيمة 
 )ت(

مستوى  د.ح
 الداللة

 القرار

غير  2.779 171 7.11 1.17 41.97 724 علمي اختبار رافن
 1.72 12.11 471 أدبي دال

، (2.779)، وبداللأة إحصأائية بلغأت 7.11ُيالحظ من الجدول السابق أن قيمة )ت( بلغت       
نقبأأل الفرضأأية الصأأفرية  ، وبالتأأالي(2.21)وهأأي قيمأأة أكبأأر مأأن قيمأأة مسأأتوى الداللأأة االفتراضأأي 

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية  بـين متوسـطات درجـات الطلبـة أفـراد عينـة الدراسـة القائلأة:
 ختبار الذكاء تبعًا لمتغير التخصص.على ا
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 الفروق بين متوسطات درجات الطلبة على اختبار رافن تبعًا للتخصص (2الشكل )

 
 

 لآللية التي يختار بها الطالب فرع فهي ال تعتمد على القدرات يعود ذلك أوال   ما غالبا  و 
 للتحصيل األكاديمي الذي ال يعتمد على القدرات أو لرغبة المحيط. اإلمكانات أو الميول بل تبعا  و 

 التلقينو  تعتمد على الحفظو  العلمية هي واحدةو  طريقة التدريس في جامعتنا األدبيةإن و ثانيا 
دراك العالقاتو  التفكير االستنتاجيو  ليس على تنمية القدرة على التحليلو   .ا 

الذي يعطينا درجة كلية للذكاء دون أن يفرق بين أنواعه أو لطبيعة المقياس  و قد يعود ذلك أيضا  
 . (17,ص  0222القدرات الطائفية المختلفة التي تختلف من تخصص آلخر ) عريفج ,

و تعارضت هذه النتيجة مع نتيجة زكية أحمد عامر أحمد التي وجدت فروق في درجة  لصالح 
رافن الذي يعتمد على األشكال و الرسومات التخصصات العلمية وربما يعود ذلك لطبيعة مقياس 

و التي اعتاد أفراد التخصص العلمي على التعامل معها بشكل أكبر من أفراد التخصص األدبي 
و نعزو االختالف بالنتائج الختالف مجتمع البحث و اختالف المناهج الدراسية حيث طبقت 

 الدراسة السابقة بالسودان.
 
 
 
 
 

49.2

49.4

49.6

49.8

50

50.2

50.4

50.6

50.8

 أدبي علمي

 اختبار رافن

49.81 

50.69 
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 الفرضية الثالثة:

ق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على اختبار ال توجد فرو
 الجنس.الذكاء تعزى لمتغير 

لمعرفأة مأا إذا كانأأت هنأاك فأروق ذات داللأأة إحصأائية فأأي متوسأطات درجأات الطلبأأة أفأراد عينأأة  
للعينأات  (T-Test)الدراسة علأى اختبأار رافأن والتأي قأد تعأزى لمتغيأر الجأنس، تأم اسأتخدام اختبأار

 المستقلة لتوضيح داللة الفروق، والجدول اآلتي يوضح ذلك: 
 

 ( 12جدول )
 لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة على اختبار رافن تبعًا لمتغير الجنس. (T-Test)قيمة اختبار 

  

 الجنس
االنحراف  المتوسط ن

 المعياري
قيمة 
 )ت(

مستوى  د.ح
 الداللة

 القرار

غير  2.290 171 7.14 1.01 12.11 057 ذكور رافناختبار 
 4.11 12.71 012 إناث دال

، (2.290)، وبداللأة إحصأائية بلغأت 7.14ُيالحظ من الجدول السابق أن قيمة )ت( كانت       
نقبأأل الفرضأأية الصأأفرية  ، وبالتأأالي(2.21)وهأأي قيمأأة أكبأأر مأأن قيمأأة مسأأتوى الداللأأة االفتراضأأي 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة علـى "ال توجد القائلة: 
 .الجنساختبار الذكاء تعزى لمتغير 

 الفروق بين متوسطات درجات الطلبة على اختبار رافن تبعًا للجنس (5)شكل 

 

49.6

49.8

50

50.2

50.4

50.6

50.8

51

 إناث ذكور

 اختبار رافن

50.96 

50.17 
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المستوى القومي و هذا ما أثبتته العديد من الدراسات فرغم أن أعداد الرجال الذين يتفوقون على 
 هذا ما أدى إلى القول بتفوق ذكاء الرجال على ذكاء النساءو  العالمي أكثر من أعداد النساء

Halperned-lamay,2000,P229),  إال أن الكثير من الدراسات أثبتت خطأ هذا االستنتاج
عدم وجود عن الذكاء غير اللفظي التي أكدت و دراسة أحمد المسعودي القضاة و  العايكلة كدراسة

 .فروق ذات داللة إحصائية ترجع لجنس المفحوص
و تبين أيضا أن االختالفات في الدرجات بين الجنسين على اختبارات غير لفظية كاختبارات 

 .(Kofaman,Horn,1996,P99) غير دالة إحصائيا  و  اختبار كوفمان  كانت صغيرةو  وكسر
لطبيعة المقياس غير اللفظية حيث أن الدراسات قد يعود ذلك و  و هذا ما يتفق مع نتائج البحث

الذ أكد  اإلناث مثل دراسة المستكاويو  التي أشارت إلى وجود فروق بدرجة الذكاء بين الذكور
على أن الفروق في متوسط درجات الذكاء بين الجنسين تختلف حسب المرحلة العمرية حيث 

من التغيرات  كثير ي هذا العمر تبدأسنة و ف 70-72يتفوق الذكور على اإلناث في العمر بين 
الفزيولوجية و النفسية ربما لها تأثير على نتائج االختبار و كذلك أكد المستكاوي أن هذه الفروق 

سنة. و كما أشارت العديد من البحوث  02-79تتضاءل مع التقدم بالعمر حتي تنعدم تقريبا بين 
بعض المهام مثل )المهام  ا ما تقتصر علىألى أن الفروق في درجات الذكاء بين الجنسين غالب

بمقياس رافن غير اللفظي المستخدم في هذا  هذه الجوانب ال تلعب دورا  و  اللفظية او الحسابية ( 
 .البحث

البنات في و  ذكاء األوالدلدراسات أن الفروق ال تظهر بين و باإلضافة لذلك أظهرت العديد من ا
التغيير في الذكاء في حالة الذكور أعلى منه في حالة أن هناك بعض األدلة على و  الصغر
 اإلبداعو  هذا أيضا يؤكد أن االختالف قد يعود ألسباب حضارية بالتالي فرص العملو  اإلناث

 .  (521,ص7194عدس, &)توق  التطور عند الرجل أكبرو 

د عينة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة أفراالالفرضية الرابعة :
 العمر.الدراسة على اختبار الذكاء تعزى لمتغير 

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد 
عينة الدراسة تبعا  ِلمتغير العمر في أدائهم على اختبار الذكاء، وذلك كما هو موضح في الجدول 

 التالي.
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 لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على اختبار الذكاء( اإلحصاء الوصفي 12جدول )      
 
 

 اختبار رافن

 ع م ن العمر
 4.11 49.12 574 سنة 00 -79من 
 5.12 17.24 721 سنة 01 -00من 
 0.91 11.10 727 سنة 52 -01من 

ولمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر تم استخدام تحليل 

 :، كما هو مبين في الجدول التاليالتباين األحادي
 ( نتائج اختبار تحليل التباين, تبعًا لمتغير العمر في اختبار رافن للذكاء 12جدول )

 
اختبار 
 رافن

 القرار مستوى الداللة F متوسط المربعات د.ح مجموع المربعات مصدر التباين
  0.000 11.17 7941.91 2 5111.177 بين المجموعات

 

 دال
 71.711 179 1109.501 داخل المجموعات

  102 75109.259 الكلي

وهي  (2.222)بداللة إحصائية قدرها  (11.17)بلغت(F) يتبين من الجدول السابق أن قيمة     
، وهذا يعني وجود فروق ذات داللة (2.21)قيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي 

تبعا  لمتغير العمر. ولمعرفة جهة الفرق بين المتوسطات ومستوى داللتها,  إحصائية في الذكاء
استخدمت الباحثة اختبار ليفين لمعرفة نوع االختبار التي ستستخدمها لتحديد الفروق، والجدول 

 التالي يوضح ذلك:
 ( نتائج اختبار ليفين للتجانس بين العينات70جدول )

 مستوى الداللة 0درجات الحرية 7درجات الحرية ليفين 
 2.222 179 0 01.294 احتباررافن

يتبأين مأأن الجأدول السأأابق أن العينأأات غيأر متجانسأأة، حيأث كانأأت مسأأتوى الداللأة أصأأغر مأأن    
( ولحسأأأأاب الفأأأأروق بأأأأين المتوسأأأأطات ومسأأأأتوى داللتهأأأأا، تأأأأم 2،21مسأأأأتوى الداللأأأأة االفتراضأأأأي )

وفأي هأذه الحالأة نختأار استخدام اختبار المقارنات المتعددة دونيأت سأي للعينأات غيأر المتجانسأة، 
ويبأين الجأدول اآلتأي الفأروق ة في المقارنة البعدية الخاصأة بالعينأات غيأر المتجانسأة، هذه الطريق

 بين المتوسطات.
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 (  نتائج اختبار "دونيت سي" للمقارنة بين المتوسطات تبعًا لمتغير العمر71جدول )

ــــــــــــــــــــرق   المتغير ف
 المتوسطات

مســـــــــــتوى 
 الداللة

 
 

 اختبار رافن

79-00  00-01   2.346* 0.222 
00-01 01- 52  1.10* 0.020 
01-52   01- 52  4.11* 0.000 

يالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة على 
 تبعا  لمتغير العمر وذلك لصالح األفراد ذوي العمر األعلى. اختبار رافن للذكاء

 على اختبار رافن تبعًا للعمرالفروق بين متوسطات درجات الطلبة ( 6) شكل

 
هذا ما يتوافأق مأع جميأع نظريأات النمأو المعرفأي إن كأل االختبأارات التأي و  يوجد فروق ذات داللة

 . (Reynolds,kaplaus.2003.P15) تقيس القدرة العقلية تؤكد أن هذه القدرة تنمو مع العمر
وجود فروق في الذكاء غير اللفظأي الذين اشاروا إلى  المسعوديو  و كذلك يتفق مع دراسة القضاة

 .يكون الفرق لصالح األكبر سنا  و  الختالف الفئة العمرية تبعا  
يكونأأوا أقأأل قأأدرة علأأى معرفأأة العالقأأات  لقأأد أكأأد سأأترنبرغ مأأن خأأالل دراسأأاته أن األصأأغر عمأأرا  و  

 .(Sternberg,1983,P12هي )العالقات بين العالقات ()و  العليا
 بالتأأأاليو  العالقأأأات بأأأين األشأأأكال هأأأي مأأأا يعتمأأأد عليهأأأا مقيأأأاس هأأأذا البحأأأثو القأأأدرة علأأأى إيجأأأاد 

طالما أن هذه القدرة على إيجاد العالقات أو على الترميز تتطور مأع العمأر فأإن ذلأك يأؤدي إلأى و 
 .فروق في درجة الذكاء لصالح األكبر عمرا  
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الطلبــة أفــراد  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  بــين متوســطات درجــات:الفرضــية الخامســة
 عينة الدراسة على مقياس اتخاذ القرار تبعًا لمتغير التخصص.

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات الطلبة أفراد 
 (T-Test)عينة الدراسة على مقياس اتخاذ القرار وأبعاده الفرعية، وذلك باستخدام اختبار 

 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك:لتوضيح داللة الفروق
 ( 77جدول )                                               

لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس اتخاذ القرار تبعًا لمتغير  (T-Test)قيمة اختبار
 التخصص.

البعد والدرجة 
 الكلية

 

 التخصص
االنحراف  المتوسط ن

 المعياري
قيمة 
 )ت(

مستوى  د.ح
 الداللة

 القرار

غير  2.501 171 2.19 1.15 54.40 724 علمي التروي
 1.01 55.90 471 أدبي دال

 دالة 2.247 171 0.21 9.14 51.14 724 علمي التسرع
 9.05 54.77 471 أدبي

غير  2.701 171 7.15 1.11 51.51 724 علمي التردد
 4.47 54.15 471 أدبي دال

مقياس اتخاذ 
 القرار

 دالة 2.249 119 7.11 71.11 721.45 724 علمي
 77.99 720.41 471 أدبي

، وبداللأأأأأة إحصأأأأأائية بلغأأأأأت 7.11ُيالحأأأأظ مأأأأأن الجأأأأأدول السأأأأأابق أن قيمأأأأأة )ت( قأأأأأد بلغأأأأأت       
، (2.21)فأأأي الدرجأأأة الكليأأأة، وهأأأي قيمأأأة أصأأأغر مأأأن قيمأأأة مسأأأتوى الداللأأأة االفتراضأأأي  (2.249)

مأن أبعأاد مقيأاس  التسأرععلى بعد ونقبل الفرضية البديلة  جزئيا   نرفض الفرضية الصفرية وبالتالي
بــين متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد "توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  : اتخأأاذ القأأرار, و بالتأأالي

مقيـــاس اتخـــاذ القـــرار تبعـــًا لمتغيـــر التخصـــص، وذلـــك لصـــالح  بعـــد التســـرع مـــن عينـــة الدراســـة علـــى
 ت العلمية.التخصصا
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 ار تبعًا للتخصصر الفروق بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس اتخاذ الق (2)شكل            

 

تعأأأزو الباحثأأأة هأأأذه و  تبأأأين النتيجأأأة وجأأأود فأأأروق علأأأى بعأأأد التسأأأرع لصأأأالح التخصصأأأات العلميأأأة
كبيأأر قضأأاء وقأأت و  النتيجأأة لعأأدم ميأأل أصأأحاب التخصأأص العلمأأي لتحليأأل المواقأأف االجتماعيأأة

 .لدراسة كل االحتماالت الممكنة لهذه المواقف
ال و  الكميأاتو  المعلومأاتو  الحقأائقو  الرمأوزو  فدراستهم العلمية التي تتضمن التعامأل مأع المجأردات

 همطريقأأأة اتخأأأاذو بالتأأأالي ال تأأأؤثر علأأأى المشأأأاعر الجماليأأأة و  تتضأأأمن دراسأأأة المواقأأأف اإلنسأأأانية
 .قراراتهمل

المتسأأرع الأأذي يتخأأذ القأأرارات بعأأد القليأأل مأأن التفكيأأر أو باالعتمأأاد علأأى لأأذلك فهأأم يميلأأون للأأنمط 
نهائيأأا  حيأأال المشأأكلة التأأي تأأواجههم  يكونأأون حكمأأا  و  اآلخأأرين ربمأأا بنأأاء علأأى تجأأاربهم الشخصأأية

, فيتخأأذون قأأراراتهم النهائيأأة دون فكيأأر جأأاد بهأأا أو بأأالحلول الممكنأأةدون سأأابق بحأأث شأأامل أو ت
ين علأأى مأا يبأأدو صأأوابا  فأأي حينأأه وال مأانع لأأديهم مأأن تغييأأر قأأراراتهم دون تمحأيص البأأدائل معتمأأد

 (Friedman ,1996,P165هكذا تبدو قراراتهم فجائية )و  تفكير عميق بحلول أخرى للمشكلة
( التأأي أشأأأارت لوجأأود فأأروق فأأأي اتخأأاذ القأأأرار 0275و هأأذه  النتيجأأة تتفأأأق مأأع دراسأأة المأأأالكي )

 (Brown etal,2003آخأرين )و  لكنها تختلف مع دراسة براونو  قيةلصالح الكليات العلمية التطبي
و دراسأة سأجان ( Di Febio.et at,2012آخأرين )و  دراسأة فأابيوو  (0221دراسأة القحطأاني )و 

 الكليات التطبيقيةو  التي أشارت لعدم وجود فروق في مهارة اتخاذ القرار بين الكليات النظريةملحم 
و رأت هأأذه الدراسأأأات بأأأأن قأأأرارات األفأأأراد تعتمأأأد علأأى التفكيأأأر السأأأليم, و شأأأعور الفأأأرد بمسأأأؤوليته 

 .الذاتية و الجماعية عن أي قرار سواء أكان يدرس في كلية نظرية أو تطبيقية

0

20

40

60

80

100

120

 أدبي علمي أدبي علمي أدبي علمي أدبي علمي

 مقياس اتخاذ القرار التردد التسرع التروي

34.42 33.82 35.64 34.11 35.36 34.53 

105.43 102.47 



115 

 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  بــين متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد :الفرضــية السادســة
 قياس اتخاذ القرار تبعًا لمتغير الجنس.عينة الدراسة على م

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات الطلبة أفراد 
 (T-Test)عينة الدراسة على مقياس اتخاذ القرار وأبعاده الفرعية، وذلك باستخدام اختبار 

 لتوضيح داللة الفروق، والجدول اآلتي يوضح ذلك:
 ( 73)جدول  

لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس اتخاذ القرار تبعًا لمتغير  (T-Test)قيمة اختبار
 الجنس.

البعد والدرجة 
 الكلية

 

 الجنس
االنحراف  المتوسط ن

 المعياري
قيمة 
 )ت(

مستوى  د.ح
 الداللة

 القرار

 غير دال 2.517 171 2.91 1.91 54.79 057 ذكور التروي
 1.51 55.14 012 إناث

 غير دال 2.717 171 7.45 1.11 54.12 057 ذكور التسرع
 1.91 54.25 012 إناث

 غير دال 2.155 171 2.547 1.72 54.19 057 ذكور التردد
 4.95 54.15 012 إناث

مقياس اتخاذ 
 القرار

 غير دال 2.050 171 7.71 74.50 725.91 057 ذكور
 75.51 720.47 012 إناث

، وبداللأأأأأأة إحصأأأأأأائية بلغأأأأأأأت 7.71ُيالحأأأأأأظ مأأأأأأن الجأأأأأأدول السأأأأأأابق أن قيمأأأأأأة )ت( كانأأأأأأت       
( وكأأذلك 2.21)ر مأأن قيمأأة مسأأتوى الداللأأة االفتراضأأي كبأأفأأي الدرجأأة الكليأأة، وهأأي قيمأأة أ(2.050)

إحصـائية  ال توجـد فـروق ذات داللـة نقبأل الفرضأية الصأفرية القائلأة: ، وبالتأاليبالنسبة لألبعأاد الفرعيأة
 بين متوسطات درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس اتخاذ القرار تبعًا لمتغير الجنس.
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 .الفروق بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس اتخاذ القرار تبعًا للجنس( 2) شكل           

 
 

متوسط و  ليست فروق تعزى للجنسو  التردد فروق شخصيةو  التسرعو  فالفروق بأبعاد التروي
قد يعود ذلك للبيئة التي و  درجات اإلناث على مقياس اتخاذ القرار مساوي لمتوسط درجات الذكور

تكون المسؤوليات  غالبا  و  مستوى اقتصادي متوسط غالبا  و  هي بيئة جامعيةو  طبق فيها المقياس
 االستقالليةكال الجنسين لهما درجة متشابهة بو  في هذه البيئة موزعة بشكل متساوي بين الجنسين

ما  الظروف المحيطة أثناء اتخاذ القرارات لذلك غالبا  و  التقييد بالمجتمعو  درجة الحرية الحريةو 
ن كان الجنسين مختلفين فال دور لعامل و  تعزو الفروق بمهارة اتخاذ القرار للفروق الفردية ا 

 .الجنس في هذه الفروق
إذ أشارت هذه  (0275ة المالكي )دراسو  (7111سليمان )و  و هذه النتيجة تتفق مع توفيق

اإلناث في اتخاذ القرار بينما تختلف عن نتائج دراسة و  الدراسات إلى عدم وجود فروق بين الذكور
دراسة بوفر و  (Kohler,2008كوهلر ) ةدراسو  (Herdia et al,2004آخرين )و  كل من هيراد

(Puffer,2011)  و( دراسة تيكنTekin,2011)  بأن المسؤولية الملقاة وفسروا هذا االختالف
على عاتق الذكر تكاد تكون أكبر مما عليه لدى األنثى, فالذكر يفرض عليه القيام بكثير من 
الواجبات, و هذا ما يدفعه ألن يكون مبادرا  دوما  في اتخاذ القرار, و تعزو الباحثة هذا االختالف 

 بالنتائج  لالختالف باألدوات المستخدمة.
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مقياس اتخاذ  التردد التسرع التروي
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103.87 102.41 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة أفراد عينة :الفرضيةالسابعة
 العمر.الدراسة على مقياس اتخاذ القرار تعزى لمتغير 

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد 
عينة الدراسة تبعا  ِلمتغير العمر في أدائهم على مقياس اتخاذ القرار، وذلك كما هو موضح في 

 الجدول التالي.                                

 أفراد عينة الدراسة على مقياس اتخاذ القرار( اإلحصاء الوصفي لمتوسطات درجات 72جدول )

البعد والدرجة 
 الكلية

 ع م ن العمر

 التروي 
 

 4.11 57.19 574 سنة 00 -79من 
 4.71 51.17 721 سنة 01 -00من 
 1.71 51.79 727 سنة 52 -01من 

 1.11 57.24 574 سنة 00 -79من  التسرع 
 4.71 59.77 721 سنة 01 -00من 
 1.29 47.27 727 سنة 52 -01من 

 4.79 50.51 574 سنة 00 -79من  التردد 
 0.15 51.97 721 سنة 01 -00من 
 4.21 51.12 727 سنة 52 -01من 

 1.14 11.27 574 سنة 00 -79من  الدرجة الكلية 
 4.99 727.29 721 سنة 01 -00من 
 72.24 771.17 727 سنة 52 -01من 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر تم استخدام تحليل ولمعرفة ما إذا كانت هناك 

 :كما هو مبين في الجدول التالي ،التباين األحادي
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 ( نتائج اختبار تحليل التباين تبعًا لمتغير العمر في مقياس اتخاذ القرار 75جدول )

البعد والدرجة 
 الكلية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  مستوى
 الداللة

 القرار

 2467.658 2 4935.316 بين المجموعات التروي 
112.9 

 

0.002 
 

 دال
 21.857 518 11321.840 داخل المجموعات

  520 16257.155 الكلي

 
 التسرع

 4707.949 2 9415.898 بين المجموعات
164.2 

 

0.222 
 

 دال
 28.670 518 14850.885 داخل المجموعات

  520 24266.783 الكلي

 
 التردد

 2346.037 2 4692.073 بين المجموعات
150.8 

 

0.022 
 

 دال
 15.551 518 8055.217 داخل المجموعات

  520 12747.290 الكلي

 بين المجموعات الدرجة الكلية
55428.735 2 

27714.36
7 329.4 

 

0.002 
 

 دال

 84.113 518 43570.421 داخل المجموعات

  520 98999.155 الكلي

 (2.222)بداللة إحصائية قدرها  (501.4)بلغت (F)يتبين من الجدول السابق أن قيمة       
، وكذلك بالنسبة لألبعاد الفرعية، (2.21)وهي قيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي 

في اتخاذ القرار تبعا  لمتغير العمر. ولمعرفة جهة وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية 
الفرق بين المتوسطات ومستوى داللتها، استخدمت الباحثة اختبار ليفين لمعرفة نوع االختبار 

 التي ستستخدمها لتحديد الفروق، والجدول التالي يوضح ذلك:

 ( نتائج اختبار ليفين للتجانس بين العينات76جدول )
 مستوى الداللة 0درجات الحرية 7الحريةدرجات  ليفين 
 2.201 179 0 5.14 التروي
 2.225 179 0 1.21 التردد
 2.227 179 0 1.12 التسرع

 2.222 179 0 71.11 الدرجة الكلية
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يتبأين مأأن الجأدول السأأابق أن العينأأات غيأر متجانسأأة، حيأث كانأأت مسأأتوى الداللأة أصأأغر مأأن    
( ولحسأأأأاب الفأأأأروق بأأأأين المتوسأأأأطات ومسأأأأتوى داللتهأأأأا، تأأأأم 2،21مسأأأأتوى الداللأأأأة االفتراضأأأأي )

وفأي هأذه الحالأة نختأار استخدام اختبار المقارنات المتعددة دونيأت سأي للعينأات غيأر المتجانسأة، 
ويبأين الجأدول اآلتأي الفأروق هذه الطريقة في المقارنة البعدية الخاصأة بالعينأات غيأر المتجانسأة، 

 بين المتوسطات.

 (  نتائج اختبار "دونيت سي" للمقارنة بين المتوسطات تبعًا لمتغير العمر72جدول )

فـــــــــــــــــــــرق  الفئة العمرية المتغير
 المتوسطات

مســــــــــتوى 
 الداللة

00-79 التروي  4.50*  0.000 

00- 01  1.12* 0.000 
 01- 52  5.01* 0.000 

 
 التردد

79-00  4.45*  0.000 
00- 0152  1.50* 0.000 
 01- 52  0.91* 0.000 

 
 التسرع

79-00  1.21*  0.000 
00- 01  1.11* 0.000 

 01- 52  0.12* 0.000 
 

 اتخاذ القرار
79-00  71.90*  0.000 
00-01  04.91* 0.000 

 01- 52  1.21* 0.000 

يالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة على 
 لصالح األفراد ذوي العمر األعلى.تبعا  لمتغير العمر وذلك  مقياس اتخاذ القرار

 منهأأا و أن يأأتمكنالمأأرء  ترتفأأع لأأدىتفسأأر الباحثأأة هأأذه النتيجأأة أن اتخأأاذ القأأرار مهأأارة يمكأأن أن و 
يتخأأذ قأأرارات و  التجأأارب التأأي يمأأر بهأأاو  خبأأرات الفأأرد قأأد تأأزداد مأأع الأأزمنو  خاصأأة أن معلوماتأأهو 

 اختيار البديل األنسب.و  متعددة فهذا قد يساعده على تحديد البدائل المتاحة
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يأأد برغبأأات اآلخأأرين يقأأل التقيو  نأأه مأأع التقأأدم بأأالعمر تقأأل االعتماديأأة علأأى األهأألأباإلضأأافة إلأأى 
مأأن شأأعوره بالمسأأؤولية عأأن نتأأائج القأأرار الأأذي سأأوف يتخأأذه األمأأر الأأذي يجعلأأه األمأأر الأأذي يزيأأد 

أكثأأأر تأأأروي و تمحيصأأأا  للمعلومأأأات التأأأي لديأأأه مأأأع العلأأأم أن خبرتأأأه السأأأابقة و قدرتأأأه علأأأى جمأأأع 
تأروي قبأل اتخأاذ المعلومات تزداد كمأا تتعأدد مصأادره و كأل هأذه العوامأل تزيأد الحاجأة للوقأت و ال

عأأام األمأأر الأأذي ربمأأا قأأد يصأأل لمرحلأأة  52-01القأأرار عنأأد أفأأراد الفئأأة العمريأأة األكبأأر مأأا بأأين 
التردد عند الزيادة بتمحيص و دراسة المعلومات التي ربما يمكأن أن تكأون متناقضأة و متباينأة أو 

ي يمكأأن أن يتخأأذها عنأأدما تكأأون الخيأأارات متقاربأأة بالمنفعأأة أو الضأأرر و خاصأأة أن القأأرارات التأأ
-االفراد في هذه المرحلة العمرية غالبا  ما تتعلق بأشأخاص يرتبطأون بنأا و يتأأثرون بقراراتنأا )زوج

خطيأأب....( أو تكأأون قأأرارات طويلأأة األمأأد تتعلأأق بتحديأأد مصأأيرنا كقأأرار اختيأأار الشأأريك -أطفأأال
مأن نسأبة التأردد قبأل اتخأاذ الذي غالبا  ما يكون في هذه المرحلة العمرية و كل هذه العوامأل ترفأع 

 القرار عند أفراد هذه الفئة العمرية.  
بمأا  ما يجد نفسه غارقأا   أكثر ,فإنه غالبا  و  سنة 00- 79و الطالب عندما يكون عمره متراوح بين 

عأأادة اتخأأاذ القأأرار و  عأأن إعأأادة التفكيأأر فأأي كأأل شأأيء قأأرر لأأه, األمأأر الأأذي يجعلأأه عأأاجزا  و  سأأبق ا 
)مخأأأأول  للتسأأأأليم بأأأأالكثير ممأأأأا قأأأأرر لأأأأه يجأأأأد الطالأأأأب نفسأأأأه مضأأأأطرا  بصأأأأدد كأأأأل فعأأأأل, لأأأأذا قأأأأد 

 . (011,ص0225,
معرفأة و  و من ناحية أخرى يمكن أن يأؤثر العمأر علأى القأدرة علأى االسأتفادة مأن خبأرات اآلخأرين

كأأل هأأذه العوامأأل تسأأاعد علأأى اتخأأاذ البأأديل و  النقأأاط المختلفأأة عنهأأاو  النقأأاط المتشأأابهة مأأع خبرتأأه
 الشأعورو  التخيألو  مأا يعتمأدون فأي اتخأاذ قأراراتهم علأى العاطفأة صأغر عمأرا  غالبأا  , أمأا األاألنسب

و هأأذه هأأي العوامأأل التأأي يعتمأأد فأأي حينأأه دون أن يصأأرح كيأأف اتخأأذ قأأراره  علأأى مأأا يبأأدو صأأوابا  و 
عليها متخذي القرار المتسرعون فهم يعتمدون على حدسهم و يتخذون قأراراتهم بعفويأة دون دراسأة 

الأأذي يشأأتمل و  وهأأذا مأأا أكأأده موسأأى عنأأدما أشأأار للتكأأوين النفسأأي لمتخأأذ القأأرار ت,كافأأة للمعلومأأا
, جميعها تعأد مأن ختالف في اإلدراك للخبرة الشخصية, باإلضافة إلى االواالتجاهات على الدوافع

 تفسأأيره لمأأا يحأأيط بأأه مأأن العوامأأل المأأؤثرة علأأى فهأأم الطالأأبو  العوامأأل المأأؤثرة علأأى فهأأم الطالأأب
تحديأد و  بالتالي فإن تشأخيص المشأكالتو  ,ومشكالت ظواهرو  يحيط به من معلوماتتفسيره لما و 

 (. 41,ص0272البدائل قد يختلف من فرد آلخر مع أثر واضح للخبرة السابقة )موسى ,
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دراسأأأأأأأة و  (0221و تتفأأأأأأأق نتيجأأأأأأأة الدراسأأأأأأأة الحاليأأأأأأأة مأأأأأأأع نتيجأأأأأأأة دراسأأأأأأأة كأأأأأأأل مأأأأأأأن الزهرانأأأأأأأي )
بينمأأأأأا  تختلأأأأأف مأأأأأع نتيجأأأأأة دراسأأأأأة المحبأأأأأوب ( 0274دراسأأأأأة سأأأأأجان ملحأأأأأم )و  (0270المأأأأالكي)

و فسر ذلأك بأان  ( إذا أشارت لعدم وجود فروق بين الفئات العمرية المختلفة باتخاذ القرار7111)
القأأدرة علأأى اتخأأاذ القأأرار صأأفة شخصأأية قأأد يتصأأف بهأأا الفأأرد أو ال يتصأأف و بالتأأالي ممكأأن أن 

 .ذ القراريكون هناك أشخاص أصغر عمرا  لكنهم أكثر قدرة على اتخا
 المقترحات :

لمساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم  من قبل الشهادة الثانويةوضع برامج تدريبية تبدأ  -7
باتخاذ القرار بحيث تركز هذه البرامج على تنمية مهارات اتخاذ القرار القائمة على 

 خفض القلق الناتج عن نقص المعلومات.
على الجوانب المختلفة التخاذ القرار مثل  إجراء مزيد من الدراسات التي تلقي الضوء   -0

 ., نمط الشخصية, الثقة بالنفسستوى االقتصاديدراسة الم
 .النفسية المتنوعةو  توظيف نماذج اتخاذ القرار في البرنامج الصحية اإلرشادية -5
نقلها هذه و  تقديم برامج لتنمية مهارة اتخاذ القرار لدي المعلمين لتحسين البيئة التعليمية -4

 المهارة للمتعلمين.
عن رحلة الثانوية من قبل المسؤولين للشباب بعد المو  المحاضراتو  إقامة الندوات  -1

تطبيق عدة مقاييس و  التوجيه المهني لمساعدتهم باتخاذ القرار حول الفرع الذي يناسبهم
 .تساعدهم في اتخاذ قرارهم

التدريب و  القطاعاتوضع منهج علمي واضح التخاذ القرارات يمكن استخدامه في جميع  -1
 .عليه  للوصول آللية عمل معتمدة تقلل من األخطاء نتيجة القرارات غير المدروسة

غير اللفظي عند الشباب لرفع قدرتهم و  وضع منهج علمي لرفع مستوى الذكاء العملي -7
 .استثمار قدراتهم بشكل أفضلو  لصناعة قرارات أفضل مما يساعدهم برفع الثقة بذاتهم
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 المراجع العربية               -1
 ( الذكاء اإلنساني وقياسه, مكتبة أنجلو المصرية, القاهرة, 7114إبراهيم, عبد اهلل سليمان :)

 مصر.
   دار (: المدخل إلى علم النفس التربوي0224سمير ) ,أبو مغلي &مروان  ,أبو حويج ,

 , األردن. العلمية للنشر و التوزيع , عمان اليازوري
   منشورات مكتبة األنجلو المصرية, القاهرة, 1ط ,لية(: القدرات العق7111, فؤاد )أبو حطب ,

 مصر.
   ( مناهج البحث في العلوم النفسية و التربوية, دار النشر للجامعات, 0277أبو عالم,رجاء :)

 القاهرة, مصر.
   مصر.العربي, القاهرةدار الفكر  ,(: فن صناعة القرار 0225, يوسف )أسعد , 
   ( أسس إدارة المنظمات , مكتبة طيف , المنامة , البحرين.0221اإلمام , عطا اهلل :) 
   شعاع للنشر و العلوم , نفس التربوي, ترجمة محمد الكردي(: علم ال0221, أودنيل )أنجيال ,

 حلب ,سورية.
   رضا  ترجمة محمد صبري سليط & ,: علم النفس المعرفي و تطبيقاته(0221جون ) ,أندرسون

 األردن. ,عمانمسعد الجمال , دار الفكر ,
   ( فعالية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة, مجلة العلوم االجتماعية, 7191بدر, حامد :)

 , الكويت.7, العدد75المجلد
 ( كيف تكون مديرا  ناجحا ، ترجمة عبد الحكيم ثابت، دار قباء 7111باليك، جيمس متريس :)

 للطباعة والنشر، القاهرة.
   القاهرة. ,, دار المعرفةجمة سيد محمد غنيمتر  ,الذكاء (: سيكولوجية7191جان ) ,بياجه 

 (: عالقة مصدر الضبط بالقدرة على 7111عبد الرحمن سيد), سليمان &, سميحة كرم توفيق
 , قطر.4, العدد71اتخاذ القرار, مجلة البحوث التربوية, جامعة قطر, المجلد

   أساسيات علم النفس التربوي , جون وايلي  :(7194عبد الرحمن ), عدس &, محي الدين توق
 , نيويورك.

   ( : أسس علم النفس 0227) عبد الرحمن, عدس &, يوسف& قطاميمحي الدين  ,توق
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 , دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع , عمان , األردن.التربوي
   (: األسلوب القويم في صنع القرار 7111محمد عبد اهلل ), البرعي &, محمد ابراهيم التويجري

 السليم, مكتبة العبيكان, الرياض, المملكة العربية السعودية.
   عمان, األردن. ,: دار المسيرةو نظرياته أطر التفكير (:0225, عبد الحميد جابر)جابر 
   النهضة العربية , القاهرة, مصر.دار  ( : علم النفس التربوي ,7191, عبد الحميد جابر)جابر 
   (: عملية اتخاذ القرار في المجال االجتماعي )رسالة ماجستير غير 7111, رنا) جزائرلي

 منشورة , جامعة دمشق , كلية اآلداب , سوريا.
   مصر. ,القاهرة ,دار الفكرالعربي واالختبارات, (: القياس النفسي المقاييس0227, سعد)جالل 
   مكتبة األنجلو , و القياس في التربية و علم النفس: التقويم (7111بد الكريم)حبيب , مجدي ع

 , مصر.المصرية , القاهرة
   (التفكير7111حبيب, مجدي عبد الكريم :)- األسس النظريات االستراتيجيات, مكتبة النهضة

 المصرية, القاهرة.
    مصر.المصرية, القاهرة , مكتبة النهضة: سيكولوجيا صنع القرار(7111يم)حبيب, عبد الكر , 
   مصر.دار قباء, القاهرة ( : أسس اإلدارة,0220ي)حسنين, مالك عبد الغن , 

 ( أثر تفاعل البنامج الدراسي مع البيئة الدراسية على 0229حكيم, عبد المجيد عبد الحميد :)
 مهارات اتخاذ القرار, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية.

    9كتب الجامعية، مطبعة المحبة، ط : علم النفس العام، مديرية ال(0225)حمصي، أنطوان ،
 .دمشق

 ( سيكولوجيا الفروق الفردية و التفوق العقلي, دار وائل للنشر, 0225الخالدي, أديب محمد :)
 .7عمان, ط

 ( الشباب و فن اتخاذ القرار, مطابع الدستور التجارية, عمان, 0220الخرابشة, عمر محمود :)
 .7األردن, ط

   ( فن اتخاذ القرار، مكتبة ابن سينا للنشر، القاهرة7110الخزامي، عبد الحكيم أحمد :). 
   (0221خليل, منى عطية) اتخاذ القرار في عصر المعلوماتية, مكتبة جامعة حلوان, : اإلدارة و

 , مصر.حلوان
 (: معدالت األداء في اختبار 0277حسين, حاج شريف ) عمر& محمد, منتصر& ,الخليفة
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 , السودان.5الذكاء وسط طالب جامعة اإلمام المهدي, المجلة الربية لتوير التفوق, العدد
   دار المنارة  ,ترجمة سمية الحسني لعشرة للنجاح,(: المفاتيح ا0221, آلفريد)جوهانس

 الكويت. اإلسالمية,
 ( اتخاذ0221الدردي, سليمان :) دار 7القرار و السيطرة على المشكالت و األزمات, ط ,

 األسرة للنشر, عمان.
    ( درا0224الدردير, عبد المنعم أحمد : )الجزء األول, سات معاصرة في علم النفس المعرفي ,

 , مصر.عالم الكتب, القاهرة
 ( علم النفس التربوي, كلية التربية, جامعة األنبار, 0229ربيع, هادي مشعان :) مكتبة المجتمع

 العربي للنشر و التوزيع, القاهرة.
   ( فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارة اتخاذ القرار لدى عينة من طلبة 0220رزق اهلل, رندا :)

 الصف األول الثانوي, رسالة ماجستير, جامعة دمشق.
   ( 0229رشدي, هند:) صر., مرةسيكولوجيا التفكير , مكتبة النهضة المصرية , القاه 
   (: جان بياجه بين النظرية و التطبيق, دار المعارف, 7197محمد ) ,فتحي &, محمد رفقي

 القاهرة.
   ( تقويم اإلدارة المدرسية في التعليم األ7111زاهر, ضياء الدين :) ساسي , المركز القومي

 , القاهرة , مصر .لالمتحانات
   ( سيكولوجية الفروق 0221الزعبي, أحمد محمد :)الفردية و تطبيقاتها التربوية, دار الزهران ,

 عمان , األردن.
    (: علم النفس المعرفي, منشورات 0225& الزغلول عماد عبد الرحمن)الزغلول, رافع النصير

 , عمان , األردن.دار الشروق
   دار الكتاب  ,( :مبادئ علم النفس التربوي0221)الزغلول, عماد عبد الرحيم

 الجامعي,عمان,األردن.
   ( علم النفس المعرفي مداخل و نماذج و نظريات, دار النشر 0227الزيات, فتحي مصطفى :)

 للجامعات, القاهرة, مصر.
   ( التدريس نماذجه ومهاراته, عالم الكتاب, القاهرة, مصر.0224زيتون, كمال :) 

 ( التفضيل المهني و اتخاذ 0272الزهراني, سلطان بن عاشور :) القرار لدى عينة من طالب
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 الكليات المهنيةبمحافظة جدة, رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, جدة, السعودية.  
   (أساليب التفكير و عالقتها باتخاذ القرار 0229الزهراني, عبد الرحمن :)  رسالة ماجستير غي(

 , السعودية. منشورة (, جامعة أم القرى, مكة
   , القاهرة , مصر., دار الفكر العربي1الذكاء , ط (:7114فؤاد البهي ) السيد , 
   ( علم النفس المعرفي, ترجمة محمد نجيب 7111سولسو, روبرت :) الصبوة وآخرون, دار

 , الكويت.الفكر الحديث
    مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة ,0, ط(: علم النفس المعرفي0225ر محمد)الشرقاوي, أنو ,

 مصر.
   مكتبة األنجلو  ,(: االستراتيجيات المعرفية و القدرات العقلية0221) الشرقاوي, أنور محمد

 مصر. ,القاهرة المصرية ,
 ( النمو اإلنساني أسسه و تطبيقاته, دار المعرفة الجامعية, 7111الطواب, سيد محمد :)

 القاهرة.
 ( الخصائص السيكومترية الختبار 0220العايكلة, عبد الناصر :) الذكاء العالمي غير اللفظي

 المعدل للبيئة األردنية, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة مؤتة, عمان.
 (معدل الذكاء و عالقته بمؤشر التحصيل الدراسي و درجة اإلبداع 0221عامر, زكية أحمد :)

 وسط طالب جامعة الخرطوم, رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة الخرطوم, السودان. 
   (الذكاءات المتعددة ,0229عامر, طارق عبد الرؤوف & محمد ربيع: )  دار اليازوري العالمية

 للنشر و التوزيع , عمان , األردن.
   دار المنهل اللبناني مكتبة رأس العين,  (: الذكاء و القياس النفسي,0220) عباس, فيصل

 .بيروت, لبنان

 التنشئة األسرية و بعض الوامل االجتماعية (: أثر اسلوب 7191) عبد الحميد فياض, حسناء
 في القدرة على اتخاذ القرار المهني لطلبة الثالث الثانوي, مكتبة المدينة, عمان.

 ( القياس النفسي 1889عبد الرحمن, سعد :)–  ,النظرية و التطبيق, دار الفكر العربي

 القاهرة.

 ساني, دار الفكر العربي, (: األسس النفسية للنمو اإلن2661بد الرحيم, طلعت حسن )ع

 القاهرة.

 ( 2669عبد الفضيل, فخر الدين :) معدل الذكاء و مستوى اإلبداع و مؤشر التحصيل
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 الدراسي, رسالة ماجستير, جامعة الخرطوم , السودان.

   ( أسس الغدارة و مناهجها, مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة , 7119عبد اهلل, عبد الغني :)
 مصر.

   ( اختبارات الذكاء و الشخصية و الذكاء, مركز 0227عبد الكافي, اسماعيل عبد الفتاح :)
 االسكندية للكتاب, مصر. 

   (: دراسة عن اتخاذ المخاطرة و مواصفاتها عند 7191محمود), & مصطفى , حامدالعبد
 ان, مصر.طالب و أستذة كلية البحرين, المؤتمر األول لعلم النفس, كلية التربية, جامعة حلو 

   ( إدارة الوقت و عملية اتخاذ القرار و االتصال للقيادة الفعالة, عالم 0221العبيدات, سهيل :)
 الكتاب الحديث, إربد, األردن.

   ( سيكولوجيا اإلدارة, مكتبة جرير, الرياض السعودية.7111العبيدي, محمد حسنين :) 
    (مبادئ اإلدارة المفاهيم 0222عساف, عبد المعطي :) واالتجاهات الحديثة, دار زهران

 للطباعة, بيروت.
   ( مقدمة في علم النفس التربوي0222عريفج, سامي سلطي :),  دار الفكر للطباعة و النشر و

 التوزيع, عمان, األردن.
   دار الفكر للطباعة و 7الذكاء من منظور جديد, ط (:7111, محمد عبد الرحيم )عدس ,

 النشر و التوزيع , عمان, األردن. 
   أساليب التعلم ,و  (: تكامل الذكاءات المتعددة0221وليد السيد), خليفة &, مراد علي عيسى 

 دار الوفاء للطباعة و النشر, اإلسكندرية, مصر.
   (علم النفس الصناعي,0225العيسوي, عبد الرحمن :)  ,القاهرة,مكتبة النهضة المصرية 

 مصر. 
   ( أطر العقل0224غاردنر,هوارد :)-  ,نظرية الذكاءات المتعددة, ترجمة محمد بالل الجيوشي

 مكتب التربية العربي لدول الخليج, المملكة العربية السعودية.
 (القرارات اإلدارية, دار كنوز المعرفة, عمان, األردن.0229الفراوي, خليل :) 
 ( الذكا7111فرنون, فيليب :),تلرجمةفاروق عبد الفتاح علي  ء في ضوء الوراثة و البيئة

 مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. موسى,
   (قوة اإلرادة, دار مشارق, القاهرة, مصر.0272الفقي, ابراهيم : ) 
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    (اتخاذ القرار, دار الشروق  للنشر, عمان, األردن0225فسفوس, عدنان أحمد :). 
   
   ( أسس إدارة الموارد البشرية, دار المريخ, الرياض, المملكة 0221القصبي, عبد السالم :)

 العربية السعودية. 
 ( الخصائص السيكومترية الختبار بيتا للذكاء غير اللفظي للفئة 0224القضاة, محمد :)

 .( للبيئة األردنية, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة مؤتة, األردن00-79العمرية )
   ( علم النفس التربوي النظرية و التطبيق, ط0272قطامي, يوسف :)دار وائل للنشر, 7 ,

 األردن.
   ( 0225قوشحة, رنا):  دراسة الفروق في الذكاء المتعدد بين طالب بعض الكليات النظرية و

 العملية, معهد الدراسات و البحوث التربوية, جامعة القاهرة, رسالة دكتوراه غير منشورة.
   ( علم النفس المعرفي,0221كامل, عبد اهلل :)  .دار الشروق, عمان, األردن 
   (نظريات القرارات اإلرادية, جامعة حلب, كلية التجارة, سورية.7197كبية, محمد :) 

 ( 0221اللحياني, مريم :)للشخصية و عالقتها بالذكاء و التفكير  الكبرى لخمسةا العوامل
 جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية., رسالة دكتوراه, الناقد

   ( 0221مالك, عبد الغني:) األردن.وجيا القرار, دار الصفاء للنشر, عمانسيكول , 
 ( قلق المستقبل و اتخاذ القرار و عالقتهما ببعض 0275المالكي, ثواب بن حمود حمدان : )

المتغيرات الثقافية لدى عينة من طالب الجامعة بمحافظتي الليث و جدة, رسالة ماجستير, 
 جامعة أم القرى, السعودية. 

   لرياض, السعودية.: البرمجة اللغوية العصبية, دار الزهراني, ا(0221) الكريم محمد, عبد 
 ( اختبار جامعة أسيوط للذكاء غير اللفظي دراسة في الفروق 0224المستكاوي, طه :)

 القاهرة, جامعة اسيوط.الجنسية و الفروق الحضرية و خطوط النمو العقلي, 
   (القدرة على اتخاذ القرار, دار الصفاء, عمان, األردن. 0272موسى, شهرزاد محمد :) 

  (: الذكاء الوجداني و لعالقته باتخاذ القرار, رسالة ماجستير, جامعة 0275)الملحم, سجان
 دمشق, سوريا.

   (: علم النفس المعرفي و تطبيقاته العملية, دار العلوم, القاهرة, مصر.0221ليجي, حلمي)يالم 
   مصر. ,القاهرة ,دار النهضة العربية, ( : علم النفس المعرفي0224حلمي )جي, يليالم 
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 ,مكتبة العبيكة, الرياض, المملكة العربية السعودية. 
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 دمشق, سوريا.
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 مقياس اتخاذ القرار

فيما يلي مجموعة من العبارات تدور حول شخصيتك و مدى فهمك لنفسك و فهم 

آلخرين لك, اقرأ كل عبارة منها وضع عالمة تحت ما تراه ينطبق عليك, و اعلم ا

أن إجابتك لن يطلع عليها سوى الباحث, و ذلك الستخدامها ألغراض البحث 

 العلمي.

 االسم لمن يرغب.............   الجنس......    الكلية.........   العمر............. 

معار العبارات الرقم

ض 

 بقوة

موافق  موافق محايد معارض

 بقوة

ثم أتخذ قراري  ,أوازن عدة حلول للمشكلة 1

 النهائي حيالها.
     

أتوقع الحصول على نتائج جيدة عند اتخاذ  2

 القرار.
     

أبني قراراتي على أساس خبرتي و معرفتي  3

 السابقة.
     

      أجمع المعلومات الالزمة قبل اتخاذ القرار. 4

      أحدد موضوع القرار بدقة. 1

      أتقبل بدائل جديدة و ممكنة حول القرار. 0

      أحدد درجة أهمية القرار قبل اتخاذه. 7

      بعضها.أراعي عدم تناقض قراراتي مع  9

أكتشف األخطاء و ألحاول تصحيحها عند  8

 تنفيذ القرار.
     

      ألتزم بتنفيذ القرار الذي أتخذه. 16

      أحرص على اتخاذ قرار يمكنني تنفيذه. 11

أحدد األهداف التي أرغب بتحقيقها قبل اتخاذ  12

 أي قرار.
     

      .تامةأتخذ القرار بموضوعية  13

      ا.مأختار أنسب األوقات ألتخذ قرار  14

      أتخذ قرارتي بسرعة. 11

      اطلع على تجارب سابقة قبل اتخاذ القرار. 10

      أعدل قراراتي إذا تطلب األمر. 17

      أول قرار يتبادر لذهني هو القرار الصحيح. 19
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في المسائل التي تعترضني  نهائياً أتخذ حكماً  18

 دون تفكير جاد فيها.
     

أجمع المعلومات حول المسالة التي تواجهني,  26

 و أوازن الحلول الممكنة ثم أتخذ قرارا نهائياً.
     

      ال مانع لدي من تغيير قراري. 21

أرى أن الحالة النفسية قد تؤثر في عملية  22

 اتخاذ القرار.
     

أتخذ قراراً نهائياً دون تفكير كثير في المشكلة  23

 صواب قي حينه. يبدو لي أنهمعتمداً على ما 
     

أتخذ قراراً و أكون مستعد لتغييره دون تفكير  24

 مسبق بحلول أخرى للمشكلة.
     

ال أهتم بتحديد فوائد وأضرار أي قرار سوف  21

 أتخذه.
     

عندما أتخذ أي أستفيد من خبرات اآلخرين  20

 قرار.
     

أحرص على أن يكون القرار الذي أتخذه  27

 .لي يرضي اآلخرين بغض النظر عن فائدته
     

أفضل عدم التراجع عن أي قرار أتخذه حتى  29

 لو كان غير مناسب لي.
     

أتوقع الحصول على نتائج غير مرضية عند  28

 اتخاذ القرار.
     

      اتخاذ أي قرار. كثيراً ما أتردد في 36

أحدد المشكلة و أضع عدة حلول ممكنة لها,  31

 ثم ال أقرر أحيانا على اإلطالق. 
     

      أشك بالحلول التي وصلت إليها. 32

      أتراجع عن قراري عند أول عقبة تواجهه. 33

      أشعر بأنني ال أستطيع أن أقرر ماذا أفعل. 34

للمشكلة, ثم أتخذ خياراً ابحث عن عدة حلول  31

 حيالها,ثم أميل إلى تغيير قراري بسهولة.
     

أشعر بعدم القدرة على اتخاذ قراراتي  30

 بمفردي.
     

      أمتنع عن اتخاذ أي قرار خوفاً من الفشل. 37

      أتردد عند اتخاذ أي قرار. 39

      زاتي الشخصية على اتخاذ أي قرار.تؤثر تحي   38

      عند اتخاذي ألي قرار أعاني من الشك في صحته. 46
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      أبتعد عن اتخاذ القرار خوفا من النتائج 41

      تؤثر آراء اآلخرين في قراراتي. 42
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 :المتتابعة للمصفوفات رافن مقياس
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 :ورقة اإلجابة لمقياس رافن
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 مشكلة البحث: أواًل:

تتناول مشكلة البحث العالقة بين درجة الذكاء و مهارة اتخاذ القرار لدى عينة من طالب    
أشاروا بدراساتهم للقدرة على اتخاذ القرار جامعة دمشق, من منطلق إشارة بعض الباحثين الذين 

إلى وجود ضعف واضح لدى األفراد بشكل عام في هذه القدرة بسبب عدم امتالكهم ألدوات و 
غير كاملة أو مشوهة في بعض مفاتيح مهارة اتخاذ القرار بناء على بيانات تكون في العادة 

 ة على اتخاذ القرار.عناصرها بحيث يكون من الصعب التأكد من النتائج المترتب

 فيها هاما   بعدا   تالمس المطروحة، البحث بمشكلة المتعلقة الرئيسية المسألة إنو بالتالي,    
الذي يتخذه الفرد, و يسعى هذا البحث  والقرار الفردية القدرات بين ما التوازن بغياب يتعلق

للمساهمة في وضع األسس التي تساعد األفراد باستخدام اآللية السليمة التخاذ القرارات الصحيحة 
التي تناسب قدراته سواء فيما يتعلق بتخصصه المهني أو أي موقف آخر ممكن أن يكون له 

 تأثير على منحي حياتهم.

 :البحث أهميةثانيًا: 

العديد من الدراسات على أهمية دراسة درجة الذكاء و تأثيرها و ارتباطها بختلف جوانب أكدت    
درات و المهارات, و أهم هذه المهارات هي مهارة اتخاذ القرار و ذلك الرتباطها الشخصية من الق

 بعمل اإلنسان اليومي و آلثار القرارات التي يتخذها الفرد على المستوى الفردي و الجماعي.

توعية الطالب بتأثير القرارات الخاطئة و و تأتي أهمية البحث من الناحية العملية, من أهمية    
بمراحل اتخاذ القرار لتجنب القرارات الناجحة على حياتهم و تنمية قدراتهم و أهمية التعريف 

و  القرارات الخاطئة و السريعة, باإلضافة لندرة الدراسات التي تبحث في عملية اتخاذ القرار
 العوامل المؤثرة على المستوى المحلي.

 األهداف:ثالثُا: 

 .بين مهارة اتخاذ القرارو  الوقوف على العالقة بين درجة الذكاء -
 .طالب الفروع األدبية في درجةالذكاءو  معرفة الفروق ببين طالب الفروع العلمية -
 .اتخاذ القرار مهارةطالب الفروع األدبية في و  معرفة الفروق بين طالب الفروع العلمية -
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 .معرفة الفروق في درجة الذكاء حسب متغير الجنس -
 .اتخاذ القرار حسب متغير الجنس مهارةمعرفة الفروق في  -
 .معرفة الفروق في درجة الذكاء حسب متغير العمر -
 .اتخاذ القرار حسب متغير العمر مهارةمعرفة الفروق في  -

 :البحث فرضيات: رابعاً 

 وبين للذكاء رافن مقياس على الذكاء درجة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
 .القرار اتخاذ على القدرة درجة

 األدبية الفروع طالب بين الذكاء درجات بمتوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .2.21 الداللة مستوى عند العلمية الفروع وطالب

 عند الجنس متغير حسب الذكاء درجات بمتوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .2.21 الداللة مستوى

 عند العمر متغير حسب الذكاء درجات بمتوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .2.21  الداللة مستوى

 طالب بين القرار اتخاذ على القدرة درجات بمتوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  -
 . 2.21 الداللة مستوى عند العلمية الفروع وطالب األدبية الفروع

 حسب القرار اتخاذ على القدرة درجات بمتوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .2.21 الداللة مستوى عند الجنس متغير

 حسب القرار اتخاذ على القدرة درجات بمتوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .2.21 الداللة مستوى عند العمر متغير

 منهج البحث:خامسًا: 

تحليل و  توصيفو  كونها تهدف إلى رصد التحليلية هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةتعد 
بالتالي فقد استخدمت ، و بمهارة اتخاذ القرار عالقتهاو  درجة الذكاء غير اللفظيمدى فاعلية 

 كونه المنهج األكثر مالئمة للدراسات الوصفية ,التحليلي الباحثة منهج البحث الوصفي
Wiersma, 1998, 15)). 
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من ينة تهم طالب المرحلة الجامعية ومن كال جنسين و تقف الدراسة الحالية عند فئة مع   
ف على العالقة بين درجة الكليات األدبية و العملية و تحاول تغطية هدف البحث في التعر 

يستخدم مصطلح المنهج منهج الوصفي، إذ المهارة اتخاذ القرار مما اقتضي استخدام الذكاء و 
لنشير إلى مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشترك في كونها تهدف إلى وصف الوصفي 

المواقف أو الظواهر و قد يكون هذا الوصف ضروريا  التخاذ قرار و لدعم أغراض البحث, و 
صفي يجري أيضا  ألغراض علمية أوسع وهو مصمم في هذا السياق لتطوير المعرفة و البحث ال

و ذلك من خالل التحليل اإلحصائي لمعطيات الحقة و تفسيراته, البحوث ال التي تستند إليها
الدراسة باستخدام مجموعة من القوانين اإلحصائية للوصول إلى تحديد الفرضيات و معرفة 

 (795,7111)حمصي, الفروق بين متغيرات البحث.

 أدوات البحث:سادسًا: 

 :مقياس رافن للذكاء -5
على النواحي اللفظية, ويقوم في جوهره على تكملة وهو مقياس ال يعتمد  7159أعده رافن    

قننته على األشكال الناقصة, وذلك بإدراك العالقات الرئيسية التي تقوم عليها تلك األشكال, و 
 .البيئة السورية الدكتورة عزيزة رحمة

  :اختبار اتخاذ القرار -4

ان الباحث قام     عبدون الدين سيف الدكتور مقياس على باالعتماد 0275 بإعداده ملحم سج 
. األزهر جامعة التربية كلية العربية، مصر جمهورية في بإعداده قام والذي ،7111القرار التخاذ

 (.التردد بعد, التسرع بعد, التروي بعد)أبعاد ثالثة للمقياس و

 ثالثة أبعاد)بعد التروي ,بعد التسرع ,بعد التردد( و للمقياس

طالبا  من الكليات األدبية و  107عشوائية مؤلفة من : تم سحب عينة طبقية عينة البحث -
 العلمية في جامعة دمشق.
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 حدود البحث: -

 0274أيلأأول  71 بأالفترة الزمانيأة التأي تتأراوح مأن 0274تأم إجأراء البحأث عأام :الحـدود الزمانيـة
 .0274كانون أول  01وحتى 

 .دمشق بعض كليات جامعة:الحدود المكانية

 :نتائج البحث -

بين درجة و  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة الذكاء على مقياس رافن للذكاء  .7
 .القدرة على اتخاذ القرار

طالب و  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة الذكاء بين طالب الفروع األدبية .0
  %.1الفروع العلمية عند مستوى الداللة 

اء حسب متغير الجنس عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة الذك .5
 .%1الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة الذكاء حسب متغير العمر عند مستوى الداللة   .4
1.% 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بالقدرة على اتخاذ القرار بين طالب الفروع األدبيةال .1
 .%1طالب الفروع العلمية عند مستوى الداللة و 

ذات داللة إحصائية بالقدرة على اتخاذ القرار حسب متغير الجنس عند توجد فروق   .1
 %.1مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بالقدرة على اتخاذ القرار حسب متغير العمر عند  .1
 %.1مستوى الداللة 
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-The Research Issue: 

Problem of the research has been presented which discusses the 
relationship between the skill of the decision-taking and the degree of the 
intelligence at a sample of Damascus university students.  

depended on concentration of some researchers who were interested in 
studying the decision-making ability had pointed out to a weakness evident 
in individuals in general in this ability, due to the lack of the tools, and the 
keys of the decision-taking skills which are often based on an incomplete 
data, and even distorted in some of its elements, so that it is difficult to 
assure the consequences of the decision-taking.  

Thus, the main issue of the research problem at hand, which touches 
an important dimension in the absence of balance between individual 
capabilities and the decision taken by the individual, and this research 
seeks to contribute to laying the foundations that help individuals to have 
the right mechanism to make the right decisions that fit its abilities, either in 
terms of its specialty or in any other positions that may have an impact on 
their lives. 

- The Importance of the Research: 

Many studies have confirmed on the need to study the effects of our 

intelligence degree and its connections with various aspects of personal 

and capacities, skills and the most important of these skills and the most 

impact on our quality of life and its way the decision making skill, because it 



relates with daily human action and it is an important issue in the life of 
individuals and groups. 

  The importance of the study stems from the particle part from the 
important of educating the students about the impact of the successful and 
the wrong decisions on their lives, and about the impact of the right 
decisions on their abilities development and the importance of the definition 
of the stages of the skill of decision-taking in order to avoid the wrong and 
quick decisions, beside the scarcity of studies that are researching in the 
decision-taking process, and the factors influencing it on the local level.  

-  Goals: 

1- Standing on the relationship between the skill of the decision-taking and 
the degree of the intelligence. 
2- Knowing the differences between the scientific disciplines students and 
the literary branches students in the degree of intelligence 
3- Knowing the differences between the scientific disciplines students and 
the literary branches students in the decision-taking process 
4- Knowing of the differences in the degree of intelligence by the gender  
5- Knowing of the differences in the decision-taking process by the gender  
6- Knowing of the differences in the degree of intelligence by the age 
7- Knowing of the differences in the decision-taking process by the age 
 
 
 



- Hypotheses of the research: 

1- There is no correlation relationship of statistical significance between the 
degree of intelligence on the Raven measure of intelligence and the degree 
of capacity for decision-making. 

2- There are not difference of statistical significance in degree of 
intelligence among   literary branches students and students of scientific 
disciplines at the level of significance 5%. 

3- There are not differences of statistical significance in degree of 
intelligence attributed to gender variable s at the level of significance 5%. 

4- There are not differences of statistical significance in degree of 
intelligence attributed to age variable s at the level of significance 5%. 

5- There are not difference of statistical significance in degree of capacity 
for decision-making among literary branches students and students of 
scientific disciplines at the level of significance 5%. 

6- There are not differences of statistical significance in degree of capacity 
for decision-making attributed to gender variable at the level of significance 
5%.  

7- There are not differences of statistical significance in degree of capacity 
for decision-making attributed to age variable at the level of significance 
5%. 

 



- Research Tools : 

 1-Raven scale of intelligence: 

   Prepared by Raven 1938 a measure does not rely on verbal aspects, 
and in its essence, based on supplement the missing forms, so as to 
realize key relationships upon which those forms, and Dr. Aziza mercy 
calibrated it on Syrian environment.. 

2-test of making decision: 

   The researcher Sajan AlMolhem prepared this test to suits Syrian 
environment in 2013, depending on the Dr. Saif addin Abdoun scale 1979, 
in the Arab Republic of Egypt, Al-Azhar University College of Education. 

The statements have three dimensions (deliberation and haste and 
frequency) 

The research sample:- 

  The researcher withdraw quota random sample consisting of (521) 
student of literary and scientific colleges by 4%. 

:Search limits-  

  Temporal boundaries: The research was conducted in 2014 temporal 
period ranging from 15 September 2014 until 25 December 2014 

Spatial border: Some colleges Damascus University. 

 



-Research results: 

1- There is positive correlation relationship of statistical significance 
between the degree     of capacity for decision-making and the degree of 
intelligence on the Raven measure of intelligence 

2- There are not difference of statistical significance in degree of 
intelligence among   literary branches students and students of scientific 
disciplines s at the level of significance 5%. 

3- There are differences of statistical significance in degree of intelligence 
attributed to gender variable s at the level of significance 5%. 

4- There are differences of statistical significance in degree of intelligence 
attributed to age variable s at the level of significance 5%. 

5- There are not difference of statistical significance in degree of capacity 
for decision-making among literary branches students and students of 
scientific disciplines s at the level of significance 5%. 

6- There are not differences of statistical significance in degree of capacity 
for decision-making attributed to age variable at the level of significance 
5%. 

7- There are not differences of statistical significance in degree of capacity 
for decision-making attributed to gender variable at the level of significance 
5%. 


