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 ملخص الدراسة:

هددف  هد ه الدراسدة  لدص تقسدو مسدتوك التلتيدر التوليلدو  وعتوتدا بمسدتوك القددر  علدص اتدداذ القدرار لددك طلبدة  ليدة التربيدة    
( 02سددورتا النسائيددة مددن  فددرع التربددة  ولتوقيددق هدد ا السدددا تددم اسددتددام مقيددال التلتيددر التوليلددو  الدد ي تتددون ب -بجامعددة تعددز

( فقر   موزعة علص خمس مسارات رئيسة  وتدم 02فقر   و  ا مقيال القدر  علص اتداذ القرار  ال ي تتون بسورتا النسائية من  
( طالًبددا وطالبدة مددن طلبدة المسددتويينا ااوع والرابد  مددن 042التوقدق مدن قدددب و بدات المقياسددين  وتتو د  عينددة الدراسدة مدن  

  علوم ورآن  واللغة العربية  واللغة اإل جليزية  والرياضيات  والليزياء(  اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة.ااوساما 
بين  النتائج ارتلاع مستوك التلتير التوليلو  ومستوك القددر  علدص اتدداذ القدرار لددك أفدران العيندة   مدا أتسدرت النتدائج عددم     

( ُتعددزك لمتغيددر الجددنس أو المسددتوك الدراسددو فددو مسددتوك التلتيددر التوليلددو  =0.05وجددون فددروب نالددة  حسددائًيا عنددد مسددتوك  
( وفًقددا لمتغيددر التدسدد  =0.05ومسدتوك القدددر  علددص اتددداذ القددرار  لتنسددا أتسددرت وجددون فددروب نالددة  حسددائًيا عنددد مسددتوك  

توليلدو والقدددر  علدص اتددداذ القدرار لدددك لسدال  وسدم علددوم القدرآن   مددا أتسدرت النتددائج وجدون عتوددة وويدة وموجبددة بدين التلتيددر ال
 أفران العينة  وفو ضوء النتائج ُودم  بعض التوقيات والمقترحات.  

 ا التلتير التوليلو  اتداذ القرار  العتوة  طلبة  لية التربية.الكلمات المفتاحية
Abstract 

   The present study aims to investigate the level of analytical thinking and its relation to the 

ability of students at the Faculty of Education, Taiz University, Turba to make decisions. Two 

scales were used, namely an analytical thinking scale and a decision-making scale. The former, 

in its final form, consists of (20) items. The latter, on the other hand, includes (25) items that 

cover five main skills. The validity and reliability of the two scales were verified. A Stratified 

random sample was used in the study. It consisted of (340) male and female students from the 

first and fourth levels of the following departments: Quran Sciences, Arabic, English, 

mathematics, and physics. The results showed a high level of improvements in analytical 

thinking and decision-making capabilities of the members of the sample. The results also 

showed that there were no statistically significant differences in the level of analytical thinking 

and the level of decision-making competence at α=0.05 due to the gender variable or the level of 

study variable. However, the results showed that there were statistical differences at α=0.05 due 

to the specialization variable in favour of the Department of Quran Sciences. The results also 

showed a strong and positive relationship between the level of analytical thinking of the 

members of the sample and their decision-making capabilities. Based on the findings of the 

study, some recommendations and proposals were given. 

Keywords: analytical thinking, decision making, relationship, students of the Faculty of 

Education. 

 الدراسة وخلفيتها النظرية: مقدمة
وذلددددد  عسدددددر التلتيدددددر   بأ ددددداالعسدددددر الودددددالو يتميدددددز     

سائد  مدن المشد تت التدم وال لتسارع أحدا ا و ثدر  متغيراتدا 
اال لجددددار المعرفددددو فددددو مدتلدددد   والتوددددداات المنبثقددددة عددددن

   و لسا المجاالت االجتماعية واالوتساناة والتربوية وغيرها

 بواجة  لص تلتير توليلو واتداذ ورارات قائبة تجاهسا.
أن  لص ( Sunday ,2012,p155  ويشير سو داي   

اإل سان  تيجة  أحد ساالعالم ملوء بالمش تت التو 
أقبو  و تلاعتتا اليومية م  بيئتا الماناة واالجتماعية  

وه ه التلاعتت تجع  اللرن   ا يوًما بعد يومتزنان تعقيدً 
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ال ي استطي   واللرن  ال حدون لسا احدا ً أيواجا مش تت و 
ال ي امتل  المعرفة  للرناهو  بنجاح سام  معالتعا

ومن  وحلسا  ه ه المش تتلتولي  والمسارات التزمة 
تزويد المتعلمين بآليات القدر  علص بالمؤ د أن التعليم ملزم 

 .التغيير م  عالم نينامي و بلاعليةالتعام  
فو  ما ينيات القرن العشرين  ان هناك جدع فو و     
تعليم ضع  المدارل والجامعات فو  حوعالتربوي نب اا

 استددامو  التلتير التوليلو  وتدريبسم علص  يليةالطلبة 
  المش تت  واتداذ القرارات لو  الطرب المناسبةبالمعرفة 

وال   تشج  علص التعليم السطوو التعليم قافة  وود  ا  
يتم توقي  ذل  فو  تستم بأ ماط التلتير المدتللة  ولم

ه ا  علص علمينالمأو تدريب  امج الدراسية والبر  المناهج
 ,Sitthipon؛ و02  0202من التلتير  الجنابو   نوعال

2014,p940 .) ود أنر   الدوع المتقدمة خطور  ه ا و
مسارات تعليم  سضة فو   ذل  حد  الضع ؛ وإزاء

أسئلة   وحد   مناوشات وطرح  التلتير فو  لس اللتر 
  تطويرها لدك حوع أفض  السب  للتدريس من أج

هج امباشر أو عن طريق توتيلسا فو المن المتعلمين بش    
 علصوالعم  علص تدريب المعلمين   والمقررات الدراسية

 .Lily, et alكيلية تدريسسا وتنميتسا لدك طلبتسم  

,2009,p39).  مما نف  بعلماء النلس فو المدرسة
ط االهتمام بأ ما لص  ؛علماء التربيةمعسم السلو ية و 

بعد  السيما  خسوًقا  والتلتير التوليلو عموًماالتلتير 
ما أتسرت بعض الدراسات أن للتلتير التوليلو ارتباًطا 

وأقب  اامر بواجة  لص مسارات   و يًقا بااهداا التعليمية
مواجسة علص التلتير فو القرن الواني والعشرين إلعدان الطلبة 

المجاالت  مدتل ة فو العولممش تت تزنان تعقيًدا م  زيان  
 Wahyu, & Sajidan,2017,p803المسداوي  و  ؛

 (. 000  0202و اتم  
 ,.Lily, et al  دد  مدددن ليلددص  وآخددرون   ر تددو      

2009,p34  أن أحد أهم ااهداا فو التربية هو مسداعد )
مسدددددارات التر يدددددز  ك  التلتيدددددر اتالطلبدددددة علدددددص تعلدددددم مسدددددار 

لمسدددددارات وتوليلسدددددا ومسدددددارات جمددددد  المعلومدددددات  وتن ددددديم ا
عددد مسددارات وهددو تُ   وتوليدددها  وتتامدد  المسددارات  ددم تقييمسددا

سا للطلبددة؛ تدريسدداالهتمددام بلدد ل  ينبغددو زيددان   ؛تلتيددر عليددا

بسدددا الددتم ن مددن فسددم المتغيددرات والتتيدد  معسددا  أي البددد 
مددددن تددددوافر ودددددرات ومسددددارات تلتيريددددة توليليددددة لدددددك طلبددددة 

 التعليمية والوياتية. الجامعة؛ تم نسم من ح  مش تتسم 

يعتقددددد البدددداحثون أن االهتمددددام بتعلدددديم مسددددار  التلتيددددر و      
القدددددر  علددددص تتسددددبسم  ؛ ا سدددداالتوليلددددو لدددددك الطلبددددة مليددددد 
فدو تطبيقددات  مسدم   وتقددوم بددور    التمييدز بدين الوقيقدة والدرأي

فإن  من  مو  ؛فو اتداذ القرارو   فو عملية التعلًّمو   المعرفة
لتلتير التوليلو تدوفر مسدارات الزمدة لود  ممارسة مسارات ا

بغددددددددض الن ددددددددر عددددددددن  -التعليميددددددددة لمواودددددددد وا  تتالمشدددددددد
المواوددددددد  الددددددد ين اسدددددددعون  لدددددددص حددددددد   طلبدددددددةفال -طبيعتسدددددددا

لمسددارات والقدددرات المناسددبة واللسددم امددتتك انون وااحدددا  
غيددددر  لتسددددرا بشدددد     لددددص ااميلددددون  مددددا اغالًبددددف ؛السددددوي 
ر بمسدتقبلسم وحدالتسم تضدودد  اطرًود ما استددمون مسؤوع  

 ؛(Taveep , et al.,2016,p126  اإل سا ية فو المجتم 
 (. Sunday ,2012,p155و

( Joanne ,2011,p42 جوا و ُاشير  ؛وبناًء علص ذل    
أن التلتير التوليلو ُاعد مدن العمليدات المعرفيدة العقليدة  لص 

العليددددا التددددو امارسددددسا اللددددرن بسددددلة شددددبا نائمددددة فددددو حياتددددا 
 Wahyu, & Sajidan واهيدو  وسداجدان أمدا   يدةاليوم

,2017,p804)  أن التلتيدددددددر التوليلدددددددو هدددددددو فسدددددددم فيدددددددرون
وهدددددو مسدددددارات   الوقددددائق والملددددداهيم والمبدددددان  واإلجددددراءات

ولسددددا  ت ددددة   عاليددددة المسددددتوك فددددو تسددددني  بلددددوم المعدددددع
 شددددددداء  فجا دددددددب والتقيددددددديم  واإل  تتمثددددددد  بالتوليددددددد   جوا دددددددب
مش لة أو الموو   لص أجزائدا ير ز علص وق  ال االتولي 
وتوديدد االرتباطدات والعتودات بدين هد ه ااجدزاء    السغير 

أخد  االعتبدار بنداًء علدص  علدصفو حين ير دز جا دب التقيديم 
يسددتم فددو فأمددا جا ددب اإل شدداء   المعددايير والقدديم فددو المجتمدد 

وهد ا يتلدق مد   الجم  بدين عدد  عناقدر فدو  مدوذد موحدد.
( بددددأن مسددددارات Keow ,2017,p862 مددددا والددددا  يددددوي 

أهدددددم مدددددن اللسدددددم التلتيدددددر التوليلدددددو هدددددو مسدددددتويات أعلدددددص 
وهو تتضمنا  التولي   والتر يب  والتقييم( عند   والتطبيق

فتدار يدرك اا اللدرن تسني  بلوم للمسارات المعرفيدة  أي  ن
الضدددددمنية غيدددددر المعلندددددة باسدددددتددام العمليدددددات االسدددددتداللية 

 .والتوليلية
 في هبان  لص أن (003  0202  اتم و المسداوي  أما    
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 سدليمة علدص اتدداذ ودراراتُاساعد الطالب  التوليلو التلتير 
 المواودددددد مدددددد   اأكثددددددر تتيًلدددددد جعلدددددداتو  بنلسددددددا ه الثقددددددة زيدددددددتُ 

  تاعلددص شدسددي  اجددابو بشدد     يددنع س وهدد ا االجتماعيددة 
ا لتوقيقسدا التربوي  الن ام اسعص التو الرئيسة ومن ااهداا

 ال ؛ فالتلتر بالشوءالتوليلو ات التلتيراكتساب مسار  كيلية
لد ل   ؛والتجريد والتعمديم والمواز ة والتر يب بالتولي   الا  يتم

المؤسسدات التعليميدة؛  فدو التربدويين اهتمدام مثارتا تنميُتعد 
 اللرقدددددة لر يدددددة يتدددددي للطلبدددددة وللمجتمددددد ؛  و دددددا  اهميتدددددا
فدددالو م ال ددداهري علددددص ؛ أوضددد  بشددد  الضدددمنية  ااشدددياء
وددد ال يوقدد   لددص الوقيقددة الجوهريددة  لتددن بالتوليدد  موودد  

 يتوق   لص م نون الموو  فُيلَسم علص حقيقتا.
 المسدتويات مدن الرابد  المسدتوك  فدو التوليد  ويدأتو     

جددزء مددن عمليددة التلتيددر  و مددا حدددنها بلددوم  وهدد  المعرفيددة
التددو اجددب بنا هددا مددن مرحلددة التلتيددر فددو التدد  ر  واللسددم  

وضدد  معددايير  عبددروليدد    ددم اتددداذ القددرارات والتطبيددق  والت
وتتطلدب مسدار  التوليد    للو م والنقد واإلسدسام فدو تقددام الولدوع

 من المتعلم تجزئة الموو  أو ااشياء أو المعلومات  لص أجزائسا
الوقدائق والمسدلامات  بدين فدروب  أو فرضديات اجدانإو    السدغير 

 Wahyu, & Sajidan1,2017,p803 المسدددداوي  ؛ و
المتبانلددددددددددة ور يددددددددددة العتوددددددددددات   (003  0202اتم  و دددددددددد
 مددداط المنطقيدددة بدددين المقددددمات والنتدددائج  وبدددين الددددا  واا

والتعدددرا عليسدددا وعلدددص   وبدددين التشدددابا واالخدددتتا  والعدددام
فداللرن الد ي لدادا  (.Lily & Fe ,2009المعدا و الدليدة  

لداددا ودددر   ن  ا قددوعوتر يبسددا مقدددر  علددص فدد  أنوات معينددة 
 ن يدددة  ومدددن يدددنج  فدددو حددد  مسدددائ  حسدددابية  قدددوع مي ا ي 

 (. 0  0222وه  ا  عامر   لداا مقدر  حسابية
ن التلتيدددر التوليلددددو هددددو  شدددداط   الددد ل  ام ددددن القددددوع       

عقلدددددددو هدددددددانا يندددددددتج عندددددددا أفتدددددددار وتولددددددديتت ل حددددددددا  
السددددور ال هنيددددة التددددو يتديلسددددا  بواسددددطةوالمواودددد   وذلدددد  

قدددة تلتيدددر تسدددم  ل فدددران فدددالتلتير التوليلدددو هدددو طري  اللدددرن
   دددم تجميددد  ذلددد  فدددو وفوسدددسا بتوليددد  أفتدددار موضدددوع مدددا
  .(Nor ,2012,p1  عملية قن  واتداذ القرار

بندددددداًء علددددددص ذلدددددد  فقددددددد ورنت تعريلددددددات عددددددد  للتلتيددددددر    
 ,Sitthiponالتوليلدددو؛ فقدددد عرفدددا  ددد  مدددن سددديتسيبوك  

2014,p940  وآرت  )Art, 2012,p3340 القددر  "( بأ ا

  فو توديد وتسني  الجوا دب المدتللدة اي شدوء  والتلاء
 لص أجزاء قغير   والعثور  اوسة أو حد ً  ا أوود ا ون  ائنً 

مددا هددو و علددص عتوددة بددين تلدد  الم و ددات و يليددة ارتباطسددا  
وأن  من أج  فسم ور ية العتودة بدين ااشدياء  سبب التأ ير

امتلددد  المولدددد   توليدددد  العناقددددر  وتوليدددد  العتوددددات بددددين 
علدو   يدرك فدو حدين  ."التن يمية(  ناشياء  وتولي  المباا

ودددددر  المددددتعلم "( أن التوليدددد  هددددو 000  0202 وقدددداحب 
المدددان  التعليميدددة  لدددص م و اتسدددا بشددد   ُاسددداعد  ةعلدددص تجزئددد

علددددص فسددددم البندددداء التن يمددددو لسددددا  والتعددددرا علددددص ااجددددزاء 
". أمدددددددددا وايسدددددددددو  وسددددددددداجيداك وتوليددددددددد  العتودددددددددات بينسدددددددددا

 Wahyu, & Sajidan1,2017,p807 ) فيعرفددددان
القددر  علدص توليد  الم و دات المعقدد  " دا أبالتلتير التوليلو 
وإجدددراء مقار دددات وترتيبدددات إلعدددان  ربددد     لدددص أجدددزاء أبسددد 

 ؛جدددزاء بدددين تلددد  الم و دددات فدددو م دددون واحدددد ذي معندددصاا
التوقدد   لددص اسددتنتاد شددام  يزيددد مددن وددو  التلتيددر  مددن  ددمًّ و 

التلتيددددر أن  (03  0202 و العمرجدددويددددرك . "لددددك الطلبدددة
هو  م  مدن التلتيدر فدو الموضدوعات والمواود  " االتوليلو

ويقددوم   أو المشدد تت التددو يدرسددسا أو يتعددرط لسددا الطالددب
بتجزئددة المددان  التعليميددة  لددص عناقددرها أو م و اتسددا اللرعيددة 

توديدددددددددد جوا دددددددددب االخدددددددددتتا والتشدددددددددابا بدددددددددين العناقدددددددددر ب
لتدددو يدددتم فسدددم  ؛توددداتوإنراك مدددا بينسدددا مدددن ع  والم و دددات

التلتيدددددر  بواسدددددطةوذلددددد    بنيتسدددددا  والعمددددد  علدددددص تن يمسدددددا
جراء عمليدات أخدرك علدص أجزائسدا إمما اسدم  لدا بد  العلمو

السدددددددغير   كالتسدددددددني  والترتيدددددددب  والتن ددددددديم  والمقار دددددددة  
 ".والتلدي   واالستنتاد والتنبؤ  والتقييم  واتداذ القرار(

  0200 و عقيدد  أبدد  و (0  0222ويتلددق  دد  مددن عددامر   
القدر  العقليدة التدو تم دن هو "التلتير التوليلو علص أن ( 2
فتددددار لووددددائ  وااوا للمواودددد  مددددن اللودددد  الدددددويق طالددددبال

اقدد  ضددمن   وهددو  لددص م و اتسددا اللرعيددة وتقسدديمساوالولددوع 
 االستدالع  والتوليدددددددد   والمقار ددددددددة   ددددددددددعمليددددددددات التلتيددددددددر 
مددن مراحدد   متقدمددة اوتدد  مرحلددة وهددو  والتجريددد والتعمدديم(

  سددياغة المشدد لةكومراحدد  اتددداذ القددرار    التلتيددر العلمددو
 فسدمو   وجمد  البيا دات وتوليلسدا وتلسديرها  ووض  اللدروط

مومددددددون ("  وتتلددددددق هدددددد ه التعريلددددددات مدددددد  تعريدددددد  ناللتسددددددا
ودددر  "بأ ددا ( حيددي اسدد  التلتيددر التوليلددو 040  0202 
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بواسدددطة  المددتعلم علدددص مواجسدددة المشدد تت بطريقدددة منسجيدددة
المووددددد   واالهتمدددددام بتلاقدددددي   االسدددددتنباط واالسدددددتنتاجات 

كبر أجم   عتو  علصوالتدطي  بور  وب  اتداذ القرار  
اسددددتنتاجات  والوسددددوع علددددصودددددر مم ددددن مددددن المعلومددددات 
والعتوددددات بددددين المعلومددددات؛  عقت يددددة مددددن خددددتع الوقددددائق

 للوقوع  لص  تائج منطقية لو  المش لة". 
  0200العربيدة للتربيددة والثقافدة والعلددوم  وتدرك المن مددة    
( أن التوليدد  ير ددز علددص التددم والتيدد   ويددتم فيددا تندداوع 30

جميدد  جزئيددات الموتدددوك بشدد   متدددوازن نون التر يددز علدددص 
بعددددض الجزئيددددات وإهمدددداع بعضددددسا ا خددددر  والتعددددرا علددددص 
مجموعدددددة مدددددن الوقدددددائق والملددددداهيم والتعميمدددددات والمسدددددارات 

 وضوع. والقيم المتضمنة فو الم
مددددن التعريلددددات السددددابقة يتضدددد  أ سددددا تتلددددق علددددص أن      

التلتيددر التوليلددوا هددو تجزئددة الموودد  التعليمددو أو الوددد  
 لص م و اتا اللرعية   م التلتير فو    م ون للسم ومعرفة 
العتوددة بددين هدد ه الم و ددات  ويددأتو هدد ا عددن طريددق العديددد 

رل  مددددن المسددددارات التددددو يتعلمسددددا الطالددددب فددددو واعددددة الددددد
ويسددددتطي  تطبيقسددددا فددددو مواودددد  مدتللددددة  باسددددتددام توليدددد  

وهدد ا يتوودد  علددص   القددرار قدداط التشددابا واالخددتتا التددداذ 
اكتسددددداب تلددددد  المسدددددارات  مدددددا بدددددالتعلم أو بالتددددددريب  طريقدددددة

 والممارسة  وغيرها.
ات ( أن مسددددار Keow ,2017,p863  ويددددرك  يددددوي     

داا الدددددتعلم  التلتيدددددر التوليلدددددو تتمثددددد  بدددددد اال دماد فدددددو أهددددد
ومسدار  القدر  علص  نراك االفتراضات غيدر المعلندة  ومسار  

القددر  ومسدار  اللرضديات  و الوقدائق بدين تمييز ال القدر  علص
اافدران  بدينتوديد الدواف  والتمييدز بدين آليدات السدلوك  علص

ويتلق  ثيدر مدن  ستنتاد.االالقدر  علص ومسار  والجماعات  
رات التلتيدر التوليلدو التدو ينبغدو هم مساأ أن علص الباحثين 

التلريددق   و الدددوا و هددوا توديددد السددلات   تعليمسددا للطلبددة
والترتيدددب   التسدددني   و المقار دددة  و بدددين المتشدددابا والمدتلددد 

توديددددد   و التنبددددؤ   ددددم ر يددددة العتوددددات  و جددددراء المتح ددددةوإ
  وُتعددد هدد ه المسددارات مددن جددراء القيددال  وإالسددبب والنتيجددة

تيلددددة التوليدددد  هددددو ؛ فو لتوليلددددو الندددداج مسددددارات التلتيددددر ا
  0202اافتددار  مومددون  فددو الن ددر فددو الددداخ  والتعمددق 

. وإل جددددداح ذلددددد  يتطلدددددب (03  0202العمرجدددددو  ؛ و 043

اامر مدن القدائمين بعمليدة التددريس اسدتددام تلد  المسدارات 
وتوتيلسدددا فدددو أ نددداء تدريسدددسم  واسدددتددام أ شدددطة وتددددريبات 

دك الطلبددة بويددي تثيددر تلتيددرهم وأسددئلة ُتسددسم فددو تعلمسددا لدد
 التوليلو.

(  Lily, et al. ,2009,p34)ليلدو  وآخدرون كدد أوود     
 (Hj & Hayatun ,2016,p154 ووهددج  وهاادداتون 
وأ شددطة ومواودد  تثيددر تلتيددر  سددئلة متنوعددةأضددرور  توجيددا 

تتطلددب الطلبددة  وتشددجعسم علددص ممارسددة عمليددة التوليدد   و 
ومدا هدو  طدرح "مداذا لدو...  " لًيداتلتيًرا تولي واأن التر  سممن

   "مددداذا  نددد  سدددتلع   ذا... الجدددزء الددد ي أحدددد  المشددد لة
  ... وغيرهددا مددن ااسددئلة؛ فإ سددا مدداذا تلتددر بسدد ه الطريقددةل

  وهدد ا يتلددق الطلبددة بددالموو وإنراك ُتسددسم فددو زيددان  وعددو 
أبدو عقيد  (. أمدا Joanne ,2011,p45م  مدا أشدار  ليدا  

ة مسمدددة تثيدددر التلتيدددر التوليلدددو فيقتدددرح أ شدددط( 2  0200 
لشددبا اوتعنددو توديددد أوجددا   المقارنةةة لدددك الطلبددة   أ شددطة

شياء عنو تجمي  اايو  ،والتصنيفشياء  واالختتا بين اا
دسددددددائ  معينددددددة  ل  أسددددددالفددددددو فئددددددات ام ددددددن تعريلسددددددا 

التوقددد   لدددص مبدددان  وتعميمدددات  ااعندددوالددد ي  ،واالسةةةتقرا 
  أخدرك  و تولديتتغير معروفة من مبدان  أو متح دات أ

التوقدد   لددص  تددائج غيددر معروفددة الدد ي يسددتم ب ؛واالسةةتنبا 
تحليةةةةة  و   مسدددددبًقا سدددددابًقا مدددددن مبدددددان  وتعميمدددددات معروفدددددة

خطددداء فدددو التلتيدددر توديددد وتمودددي  اا ايعندددوو  ،خطةةةا األ
 ،تحليةة  وةهةةة النظةةروأخيددًرا عنددد الطالددب وعنددد ا خددرين  

ع تعريددد  وتوديدددد الر يدددة الشدسدددية حدددوع موضدددو  اويعندددو
 . التعلم
ااسددئلة  جابددات مددن اا شدطة و هدد ا النددوع مددن يتطلدب و       

الطالب تتعدك حدون ت  ر الوقائق أو الملاهيم أو وقلسا؛ 
فسو مطالب بالمقار ة بين الملاهيم والمبان  والدرب  بينسمدا  

سدددباب بالنتدددائج والتسدددني  والتعمددديم  أي عليدددا أن وربددد  اا
الندددوع مدددن ااسدددئلة  ا تشددد  أكثدددر ممدددا يتددد  ر  وتوددد  هددد ا

مددن المقار ددة البسدديطة  اأي ،المقارنةةة أسددئلة   أ ددواع فرعيددة
ح  المشكالت واتخةاذ وأسئلة  التحلي ،  لص المعقد   وأسئلة

 وجميعسددا  والنتددائج سددباباالعالقةةات نةةين وأسددئلة ا ،القةةرار
عنددددد الطلبددددة  توليلددددوُتسددددسم فددددو تنميددددة عمليددددات التلتيددددر ال

 Wahyu, & Sajidan1,2017,p803 شواتة  ؛ و 
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 (. 04  0220والنجار  وعمار  
ويتس  اللدرن الد ي اسدتددم أسدلوب التلتيدر التوليلدو      

والمسدار    بالتدطي  والعقت ية  والدودة فدو جمد  المعلومدات
والتدددأ و فدددو مواجسدددة المشددد تت بودددر   فدددو االسدددتنتاد  

واالهتمددام بالتلاقددي   واالبتعددان عددن اا ا يددة والقلددق والتددرنن 
عتقدد أن ويُ   تتوين   در  شدمولية للمواود  والمشد تتم وعد

ا علدددص المدددتعلم الددد ي يتسددد  بدددالتلتير التوليلدددو ا دددون ودددانرً 
ح  مش تتا الشدسدية فدو عائلتدا  وفدو مجتمعدا فدو  د  
مجدداع مددن مجدداالت الويددا   وهدد ا النددوع مددن اافددران يرغددب 

الشدددد  و  .(Sunday ,2012,p156تربيتدددا  بالمجتمددد  
  التلتيددر  ال ا ددون وددانًرا علددص حدد  أقددغر الدد ي ال اسددتطي

و وددن  عددي  فددو عددالم يزخددر بالعديددد مددن  تعترضددا  مشدد لة
المشدددددددددددد تت االجتماعيددددددددددددة  واالوتسدددددددددددداناة  والسياسددددددددددددية  

بالتتنولوجيددددا  المتسددددلة مشدددد تتوالوالتعليميددددة    والم هبيددددة
عقدددد  السددددليم اللدددد ل  فدددداامر يتطلددددب  ؛واال لجددددار المعرفددددو

فددددددو  القددددددانر علددددددص اال دددددددراطيلددددددو مشددددددب  بددددددالتلتير التولال
ليولددد حلددواًل وخيددارات تم نددا مددن التوقدد   ؛تولدديتت عميقددة

 تداذ القرار المناسب لو  المش تت أو الدرود منسا.ال
تعزيدددز التلتيدددر ب تسدددتم الجامعددداتفدددو ضدددوء مدددا سدددبق       

إل راء  جسوًنا   وتب عأساسو للتعليم العالو كسدا توليلوال
فددو هدد ا االتجدداه  وتعددزز  ةف  الطلبددجددون  عمليددات الددتعلم لددد

ذلد  بدالطرب واالسدتراتيجيات واا شدطة واللعاليدات والمواضدرات 
التو تنمو التلتير التوليلو  وتسعص  لص تشدجي  الطلبدة؛ لتتدوين 

تثقيليدددة ُتسدددسم فدددو حددد  المشددد تت واتدددداذ القدددرارات تجدددارب 
 .(Nor ,2012,p22 بش    ذاتو 

 & ,Wahyu)اجيدان وعليا؛ يرك  د  مدن واهدو  وسد    

Sajidan1,2017,p804 ،) أن  (00  0202 العمرجدددو و
 ؛ملتدداح النجدداح فددو التعلدديم الجددامعوُاعددد التلتيددر التوليلددو 

والمعلومددات التددو المتح ددات اأخدد ون  ددان الطلبددة فقددداًما 
أمددددا  و نون عمليددددة توليدددد   مددددا هدددد و ساسددددمعا واقر و سددددا أ

و مددا يددرن  ليددا ا ن فُيطلدب مددن الطالددب توليدد  المعلومددات أ
   ددددم وضدددد  منطقيددددةالالتلتيددددر باالسددددتنتاجات مددددن معددددارا و 

لتلقددو  فتتددون لداددا القدددر  واللسددم اللددروط و قدددها وتقييمسددا 
التو تم نا مدن المعرفة والمعلومات وااجان البدائ  المدتللة 

 .تداذ القرارا

تعلددديم الطلبدددة  مدددن هددد ا المنطلدددق؛ فدددإن اامدددر يتطلدددب     
تزويددددددهم بددددداللر  المتئمدددددة و اطدددددا   مأالتلتيدددددر بمدتلددددد  

  مسدددتوياتسا البسددديطة والمعقدددد بلممارسدددة  شددداطات التلتيدددر 
لتددددن هدددد ا يتددددأ ر بالُمنددددا  السددددلو    علددددص التلتيددددر وحددددثسم

و لددددداء  ااسدددددتاذ  وتدددددوافر المسدددددانر التعليميدددددة والتددددددريبات 
  (003  0220المثير  للتلتير  شواتة  والنجدار  وعمدار  

اكتسدداب مسددارات عد  تددؤني  لددص وجميعسددا تعددد عوامدد  مسددا
التلتيددددر  و يليددددة حسددددوع المعرفددددة مددددن مسددددانر متعدددددن   

 ولتدن  مدا اقدر ون  -فقد  –ويجدب أال السمدوا  ئسدا وتعلم بنا
وي و ون  التروا بش    أعمق فو تولي  العتوات  اجب أن

أكثر وعًيا بما يتعلمو ا  ويتوملون مسؤولية ما اقومون بدا؛ 
فددددو نطددددوي علددددص التسددددا ع والتأمدددد  التلتيددددر التوليلددددو يان 

لمددددا نقددددد اليجددددب أن ا و ددددوا وددددانرين علددددص تقدددددام و   اافتددددار
واضددددددددددددددوة  و طريقددددددددددددددة من مددددددددددددددة اقر و ددددددددددددددا ويتعلمو ددددددددددددددا ب

 Nor؛ وKeow, 2017,p862  جيددددبشددد    ومدروسة

,2012,p4.) 
بضددرور   (00  0202 ووددد أوقدد  نراسددة العمرجددو      

 والبدرامج راسديةقررات الدنمج مسدارات التلتيدر التوليلدو بدالم
 الجامعات  سدا استراتيجو فو ب ل   هتمامواال تعليمية ال

نددددا  التعليمددددو المتئددددم لتنميددددة وتشددددجي  وضددددرور  تددددوفير المُ 
ا وفًقددددذلدددد  يددددتم   علددددص أن علددددص ممارسددددة عملياتدددداالطلبددددة 

الوقدددددددددائق أو تبددددددددددأ بتن ددددددددديم   لمجموعدددددددددة مدددددددددن الدطدددددددددوات
أجد   مدن لص ح  مناسب للوقوع  سا؛ م توليل  تت المش

الجنددددابو  اتددددداذ القددددرار تجاهسددددا  وفددددو هدددد ا السدددددن قددددا 
 (Keow ,2017,p863   يددددددددوي (   و 00  0202 

وفق مراح  مدتسدر  علدص النودو  التلتير التوليلو خطوات
 التالوا

لددص القيددام  وتدفعددا   جددون مشدد لة تواجددا اللددرنالشددعور بو  -
 .لولسابالنشاطات الضرورية 

الضدرورية عدن  المتح ة والمشداهد  لجمد  المعلومدات -
 المش لة للسمسا وتوليلسا.

 وض  اللروط بعد جم  المعلومات وتوليلسا. -
 باتسدددددا إهدددد ه اللدددددروط والبرهددددان عليسددددا و مددددن  التوقددددق -

 سابقة.ال اك اللرن من خبراتدخرك لأبمعلومات 
 ج  أمن   استددام مواو  مدتللة للمتح ة والتجريب -
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 تقرير وبوع أو رفض بعض منسا.
  .لص  تائج الوقوع قترحة و تقدام الولوع الم -

ساسية فدو عمليدة أدطوات مراح  بس ه الالتدرد يمث  و 
النتاجدددددددات مدددددددن ختلسدددددددا يوقدددددددق و   التلتيدددددددر التوليلدددددددو

  ذا وام بسا الطالب بش    جيد.  سا المتووعة من
التلتيددر سددتددم مسددطل  التلتيددر النقدددي و ا مددا اُ غالًبددو       

غلددب ا؛  ال أن أ وهندداك مددن ادلدد  بينسمددالتوليلددو بالتبددانع  
قسدد بالتوليد  ومدا اُ مدا بدين ا واضوة الباحثين اجدون فرووً 

لددددص  فتددددار لددددص تلتيدددد  اا فيسددددعص التوليدددد   ؛بالنقددددد قسددددداُ 
فدو   فضدلية أي جدزءأقدار ح م علص مددك  جزائسا نون أ

فتدار حين يستم التلتيدر الناودد بإقددار ح دم علدص  وعيدة اا
علددص اعتمددد  ي   ددا  أفضدد بعددد الملاضددلة بينسددا واختيددار اا

 دا يتضدمن ألدص  شدير التدو تُ  اتعريلاتدو عبر التوليلالتلتير 
لمعرفددددة  ؛خضدددداع المعلومددددات للتوليدددد  واللددددرز والتموددددي  

متسا لما امتلتا اللرن مدن معلومدات تؤ دد قددوسا ءمدك مت
فتددددار السددددليمة والداطئددددة  و باتسددددا بغددددرط التمييددددز بددددين اا

 ة مددن زوااددا مدتللددةلددص المشدد ل سدداعد اللددرن علددص الن ددر وتُ 

 Sunday ,2012,p157 ؛ 00  0222عددددددددامر  ؛ و
 .(043  0202مومون  و 

ممدددددا سدددددبق تتضددددد  ضدددددرور  تعلددددديم مسدددددارات التلتيدددددر      
التوليلددو  أحددد أهددم ااهددداا العامددة للمؤسسددات التعليميددة؛ 
لما لس ه المسارات من أ ر فدو سدلوك الطلبدة  وفدو مدتلد  

ن أبرز مسدارات التلتيدر مدرجات العملية التعليمية  ولع  م
التددو اوتدداد الطلبددة  لددص تعلمسددا هددو مسددارات اتددداذ القددرار  
وربما ال توجد وتيلة   سدا ية تتطلدب وددًرا  بيدًرا مدن الطاودة 

  الوجاحجددددة اللتريددددة مثلمددددا تتطلبددددُا عمليددددة اتددددداذ القددددرار 
(  4  0202؛ والمنسددددددددددددددددددددور  022  0202 والددددددددددددددددددددرزب 

ل فددددددران والجماعددددددات  اليوميددددددة بالويددددددا رتباطسددددددا الشددددددديد ال
أن موضوع اتدداذ القدرارات او دص  فضًت عنمؤسسات  الو 

 تربوية.بأهمية خاقة من الناحيتين العلمية وال
( اتدددداذ القدددرار بأ دددداا 030  0220فقدددد عدددرا علددددو      

"االختيار القدائم علدص أسدال عددن مدن المعدايير لبددي  واحدد 
لتدو تتسدق من بين بدديلين أو أكثدر  اعتمداًنا علدص ااح دام ا

وودددديم متددددد  القددددرار". ويعددددرا  دددد  مددددن شددددواتة  والنجددددار  
( مسددددار  القدددددر  علددددص اتددددداذ القددددرار 022  0220وعمددددار  

بأ سدداا "ودددر   ليددة يندددرد توتسددا عدددن مددن المسددارات اللرعيددة  
كمسددار  ترتيددب بدددائ  االسددتجابات واختيددار أفضددلسا  وتقددويم 

دا المواوددددد  واختيدددددار المميدددددزات والعيدددددوب  وقدددددياغة السددددد
المرغددوب وتوديددد معوواتددا  مدد  االهتمددام ب دد  خطددوات حدد  

  0202المشددد لة وتقدددويم القدددرار النسدددائو". أمدددا المنسدددور  
( فيعرفدددا بأ ددداا "عمليدددة الملاضدددلة بدددين الولدددوع البديلدددة 30

والمتاحددددة  واختيددددار أكثددددر هدددد ه الولددددوع قددددتحية لتوقيددددق 
 (023  0204السدددددا مددددن حدددد  المشدددد لة". أمددددا  بددددراهيم  

بأ دددداا "تلدددد  المسددددارات التددددو ُتسدددداعد المددددتعلم علددددص ا فيعرفدددد
التعام  بطرب  اجابية م  المش تت التو تواجسدا  وُتم ندا 
مدددن اتدددداذ القدددرار البنًّددداء والمناسدددب بطدددرب  بداعيدددة وأسدددس 
علمية تم نا من طلب المساعد  وتوديد الولوع والتسويات 

 Sukran, et اعرفدا سدو ران فدو حدين لتلد  المشد تت". 

al,2017, p788 حسدددب التعريلدددات فدددو اانب التربدددوي )
توديدددد الوسددديلة " ابأ دددا ووفًقدددا لتعريددد  جمعيدددة اللغدددة التر يدددة

التدداذ اختيدار واحدد مناسدب مدن بدين البددائ  المتاحدة مبنًيددا 
 ."علص القيم المجتمعية

يتض  من خدتع هد ه التعداري  أن اتدداذ القدرار هدوا      
أفضددد  البددددائ   عمليدددة تلتيدددر مر بدددة  تسددددا  لدددص قدددياغة

والولددوع المم نددة فددو موودد  معددين  وتتطلددب اسددتددام عدددن 
من مسارات التلتير العليا؛ فعملية اتداذ القرارات عبار  عن 
تدطددددددي  لودددددد  المشدددددد تت تقددددددوم علددددددص مسددددددارات التلتيددددددر 

 التوليلو.
وممددددددا الشدددددد  فيددددددا أن طلبددددددة  ليددددددة التربيددددددة بالجامعددددددة     

تطلدب ت ثير   تت ومشاليومية مواو   تسمفو حياتواجسسم 
وال شد  فددو أن  ؛اتدداذ ودرارات تجاهسدداتلتيدًرا توليلًيددا و  سممدن

ا دددون عارًضدددا أو  سمبعضدددالجميددد  التدددرون   ال أن تلتيدددر 
ال اقومددددون باسددددتعماع عمليدددداتسم متويددددًزا وغيددددر واضدددد    ذ 

  سد ه المواود لالعقلية بسدور  نويقدة وفاعلدة عندد مدواجستسم 
وتوليلسددا   جمدد  المعلومددات قدددون القدددر  علددصت سددم الاربمددا 
خطدددائسم وتسدددرعسم فدددو اختيدددار أعدددن  نويدددق  فضدددتً  بشددد    

ات التدو ودد تتعلدق بالمداع أو فدو البدائ  المطروحدة التدداذ القدرار 
فددو  والدطددأالمواولدة  أسددلوب سددم اسدتعملون أ   مدا  وعيدة الويددا 

اتددداذ القددرارات فددو لددص فشددلسم فدو  ممددا يدؤني  ؛حد  المشدد تت
 .(Sunday ,2012,p158 الوو  المناسب 



    سليمان عبده أحمد سعيد المعمري                                                     ....         اتداذ القرار بالتلتير التوليلو وعتوتا 

 م9112  يونيو (  1العدد )               3  للعلوم اإلنسانية والتطبيقية     المجلد  مجلة السعيد 7
 

(  لدددص 020  0204وفدددو هددد ا السددددن اشدددير  بدددراهيم       
أن هنددداك خلدددًت فدددو الن دددام التعليمدددو فدددو المددددارل  حيدددي 
اغددرل فددو المددتعلم مددن أوع يددوم نراسددو ملسددوم الدراسددة مددن 
أج  االمتوا ات والتر يز علص التلقين والولظ نون الدخوع 

واالبددددداع والتوليدددد   فددددو تنميددددة ودددددرات المتعلمددددين واالبتتددددار
والتلسددير  ووددد ينسددو المددتعلم تعليمددا العددام وهددو ال املدد  مددا 
يلزمدددا مدددن مسدددارات القددددر  علدددص اتدددداذ القدددرار فدددو المواوددد  

 التو تعترضا.
ن تروا الويا  أ (Nor,2012,p17) ور يرك و      

ن ه ه ا ؛تتطلب من الطلبة فسم عملية اتداذ القرار
 ؛ سا يةلوتائ  والعمليات اإلالعملية ذات عتوة و يقة با

مور والقيم اا للرنتتأ ر بالتيلية التو يدرك بسا ا سوف
امر فو حياتا بسلسلة  ذل  أ ا. والمعرفة التو امتلتسا

ما  سامن ؛متسلة من المواو  التو تتطلب اتداذ القرارات
و أ  هو خطير ومسم مث  اتداذ ورار بدسو  الزواد

أو فو مسارات و اختساره  أم كماع التعليإاختيار المسنة و 
 ومنسا. (Sukran, et al,3017, p788، )حياتية أخرك 

لص تلتير عميق مث  اختيار  وع  سس  ال اوتاد  ما هو
أو الملبس  وود يتم اتداذ القرارات بش   اعتباطو   الطعام

أو لمجرن  زو  أو هوك شدسو  نون قياغة لمدتل  
و لعناقر الموو  البدائ  التو تستند  لص تقييم موضوع

أو المش لة  ويتضمن االلتزام بدطوات مدروسة ومقترحة 
وتستددم فيا معايير  مية و وعية للو م علص   ومتدرجة

البدائ  التو ود ا ون من بينسا أكثر من بدي  مقبوع  
شواتة  و ؛Linda, & Richard, 2007,p4)وه  ا 

فالطالب بواجة  لص أن  (.03  0220والنجار  وعمار  
 الطلبة من ان هناك  ثيرً   ذ  ؛اتداذ القراريتعلم عملية 

لص مساعد  فو عملية  اتوون قعوبات ويوتاجون 
 والتدريب ال يومن هؤالء من تنقسسم المعلومات  ه اتداذ

ومنسم من امتلتون المعلومات لتنسم   ليا اوتاجون 
 سا فو الويا  اليومية استددامربطسا أو اعجزون عن 
االختيار عند والت ب ب سلو ا بالترنن فتره و م ومنسم من يتس

  التو ود تعون  لص ضع  الثقة بين االحتماالت المتعدن
بالنلس؛ ل ا اجب مدهم بأ شطة تعليمية لتطوير مسارات القدر  

 الدراسية بش  علص اتداذ القرار فو القاعات 

 .(Wahyu, &Sajidan1,2017,p804) أكبر 
 الدددن مفدددو  ذات أهميدددةقدددرار ذا  ا ددد  عمليدددة اتدددداذ الإو     

ا فددو المؤسسددات ا واتسدداعً ن أهميتسددا تددزنان عمًقددإفدد ؛الوياتيددة
واعددددددددتسا  وُتعدددددددد المرحلدددددددة الجامعيدددددددة  والتعليميدددددددة التربويدددددددة

القليددددد  مدددددن القدددددرارات التدددددو يتدددددد ها  وإذا  دددددانساسدددددية  اا
فدددو حياتدددا تومددد  نرجدددة عاليدددة مدددن اليقدددين حددددوع  الطالدددب
مسمددة تتددد  فددو تدد  حالددة ن مع ددم القددرارات الفددإ ؛ تائجسددا

 Sunday,2012,p158تجم  بين الش  والمداطر  واليقين
مسدددارات اتدددداذ القدددرار مدددن  وبنددداًء علدددص مدددا سدددبق؛ ُتعدددد    

تتضمن  عملية عقلية معرفيةهو و   مسارات التلتير المر بة
ن  ودرات لص  تؤني   واالستدالع  والتولي   كالتدطي  متعدا

الوجاحجددددة   وددددد قددددن . و االسددددتجابة لل ددددروا والمواودددد 
توديدد   الدص مسارات اتدداذ القدرار  (022  0202 والرزب 
  وجمددد  المعلومدددات والبيا دددات المرتبطدددة بدددالموو   المووددد 

وتقددددددويم البدددددددائ    ودددددد للو بدددددددائ  أتوديددددددد االختيددددددارات  دددددم 
هدد ا لتددن  (؛اختيددار أفضدد  البدددائ  لددص   وقددوالً   المقترحددة

بسددبب القلددق رارات يتطلددب مددن الطلبددة اتددداذ العديددد مددن القدد
 بددالنلس عنددد  قددداره؛الثقددة  ضددع و  الدد ي اتزمسددم نوًمددا 
 سددم التقددرون    مددا أخاطئددةضددعيلة أو ممددا اجعدد  وددراراتسم 

سددواء   التزمددة التددداذ القددراراتو لددص المعلومددات الضددرورية  
أم كاناميددددددة أم أمسنيددددددة أكا دددددد  شدسددددددية أم اجتماعيددددددة أم 

علدص مسدارات اتدداذ تددريب الطلبدة  البد من ل ل ؛ مستقبلية
سددر    اايسدد  تسددتطف باا شددطة والتدددريبات المدتللددة؛ القددرار

تعلدددددم الطلبدددددة هددددد ه و ن تقدددددوم بسددددد ا الددددددور فدددددأو المدرسدددددة أ
م ا يدددة  هنددداك شددد وك حدددوع مددددك    لتدددنًّ المسدددارات بلاعليدددة

ا مددا فتثيددرً  ؛هدداتين المؤسسددتين فددو تنليدد  هدد ه المسمددة ح جددا
ن تمتلدددد  أرسددددة و المدأسددددر  ا ددددون مددددن السددددعب علددددص اا

نوات واالسددددتراتيجيات التربويددددة التددددو تم نسددددا مددددن تزويددددد اا
  .الطلبة بس ه المسارات

مما سبق؛ استدل  الباحدي أن مسدارات اتدداذ القدرار      
والتعدرا عليدا   لموو توديد اتتمث  بدمس مسارات  هوا 

ضدددد  البدددددائ  المتاحددددة و   و عنددددا التافيددددة المعلومددددات جمدددد و 
تقيددديم وأخيدددًرا متابعدددة القدددرار وتنليددد ه  م  دددفضدددلسا  أواختيدددار 
  وهدددد ه المسددددارات تبنتسددددا هدددد ه الدراسددددة فددددو وضدددد  النتددددائج

 مقيال اتداذ القرار.
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(  وعلددددددددو 023  0204ويددددددددرك  دددددددد  مددددددددن  بددددددددراهيم       
( أ ددددددا Songul,2003,p30(  وسددددددو ج   030  0220 

لتدددو يدددتم ن اللدددرن مدددن اتدددداذ ودددرارات سدددليمة؛ ام دددن اتبددداع 
ت اتدددداذ القدددرار ُتمدددارل فيسدددا خطدددوات مجموعدددة مدددن خطدددوا

وإن  دان هندداك   وهددو خطدوات متلدق عليسدداالتلتيدر العلمدو 
وهددد ه الدطدددوات   اا دددون فدددو مسدددار  القيدددام بسددد فقدددداخدددتتا 

سددددددتقونه  لددددددص وددددددرارات سددددددليمة  وتتمثدددددد  هدددددد ه الدطددددددواتا 
بددددالتعرا علددص القضددية أو الموودد   وتوديددد القضددية المددران 

يدها وتوليلسا   م جم  المعلومدات اتداذ القرار بشأ سا وتود
والبيا ددات المرتبطدددة بالقضدددية ووسددائ  الوسدددوع عليسدددا   دددم 
توديدددددد االختيدددددارات أو البددددددائ  المتاحدددددة لوددددد  القضدددددية أو 
الموودددد  مودددد  االهتمددددام   دددد ل  توليدددد  البدددددائ  وتقييمسددددا  
وقددواًل افضددلسا   ددم اختيددار أفضدد  البدددائ  واتددداذ القددرار  

 ار وتنلي ه.وأخيًرا متابعة القر 
  0223الزيددانات  والعدددوان   وفددو السددياب  لسددا أشددار    
(  لدددص مجموعدددة مدددن الدطدددوات التدددو ُتسدددسم فدددو اتدددداذ 422

القددددرارات السددددويوة  وهددددوا توديددددد السدددددا مددددن المشدددد لة  
وجمددددد  المعلومدددددات مدددددن مسدددددانر متنوعدددددة  وحسدددددر  افدددددة 
العوامددد  المدددؤ ر   وتوليددد  سدددبب المشددد لة  ووضددد  البددددائ  

 ة   م اتداذ القرار.المناسب
وُيتحظ أن خطوات اتداذ القرار تتلق م  خطوات ح      

المش تت   ال أن هناك فارًوا فو خطو  الوقدوع  لدص حد  
المووددد  أو المشددد لة  حيدددي ُتشدددير هددد ه الدطدددو  فدددو اتدددداذ 
القدددرار  لدددص أفضددد  الولدددوع أو البددددائ ؛ بمعندددص أن البددددائ  

سددا قددويوة وُتدتددار المقترحددة لودد  الموودد  أو المشدد لة  ل
أفضدددلسا بمدددا يتلدددق واإلم ا دددات المتاحدددة لتنليددد ها وتعميمسدددا  
أما فو ح  المش تت فإ نا  قترح حلواًل مبدئية للمش لة فو 
قدددور  فدددروط وابلدددة لتختبدددار والتجريدددب؛ الختيدددار الوددد  
السددددوي  مددددن بينسددددا؛ حتددددص يتسددددنص لنددددا تعمدددديم هدددد ا الودددد  

رات الدراسدددية (. وعلدددص أسدددات   المقدددر 030  0220 علدددو  
تم ددين الطلبددة مددن مسددار  اتددداذ القددرار واالبتعددان عددن بعددض 
ااخطداء فدو ذلدد   منسداا التدرنن  وتأجيدد  اتدداذ القدرار  لددص 
اللو ددددددة ااخيددددددر  أو اللشدددددد  فددددددو معرفددددددة السددددددبب الددددددرئيس 
للمش لة؛ مما يؤني الشروع فو عملية اتداذ القدرار  لدص مدا 

ودرار غيدر قدائب   ال ُاومد عقباه  واللش  ُاسسم فدو اتدداذ

كمددا أن عدددم نوددة ااسددلوب المتبدد  فددو توليدد  المعلومددات  
ُتسددسم فددو فشدد   -أاًضددا –و دد ا عدددم متابعددة عمليددة التنليدد  

 (.422  0223القرارات  الزيانات  والعدوان 
أن عمليددة اتددداذ القددرار تتضددمن  ؛ممددا سددبق ُاسددتدل     

 وهدددوا وجدددون  مجموعدددة مدددن القواسدددم المشدددتر ة فيمدددا بينسدددا
وتددوافر مجموعددة   لددص اتددداذ وددرار  بواجددة موودد  مشد لة أو

 المرتبددة التددو اسددير متددد  القددرار وفًقددا لسددا جددراءات مددن اإل
 كمددا أن لتلتيددر التوليلددو التزمددة لدد ل  مسددارات امسددتددًما 

 والمجتمعيددددة بددددالقيم الشدسددددية تتددددأ ر عمليددددة اتددددداذ القددددرار 
تقدددوم  طالدددب والتدددوالدبدددر  التدددو مدددر بسدددا العدددتو  علدددص أن 

 .القرار المناسب هفو اتداذ مسم   دور  ب
أن  (Sitthipon ,2014,p940)سييهيبهن   ويددرك       

مسارات اتداذ القرار ذات عتوة بمسارات التلتير التوليلو  
بددد  تقددد  ضدددمنسا؛ حيدددي يتلدددرع عدددن هددد ا الندددوع مدددن التلتيدددر 
مسدددارات فرعيدددة عدددد   أهمسددداا مسدددارات المقار دددة  والمقابلدددة  

التمييددددددز  والتوليدددددد  وعتوددددددة الجددددددزء بالتدددددد   والتسددددددني   و 
اتددددداذ القددددرار والتدطددددي  وبدددد  اتددددداذ القددددرار  فددددو حددددين أن 

عمليددددة فتريددددة   لسددددية  سددددلو ية تتضددددمن مواجسددددة خيددددارات 
ومددددن  ددددم اختيددددار البدددددي  المناسددددب للوقددددوع  لددددص   متعدددددن 

   وه ا اع س وو  العتوة بينسما.اتداذ القرار
اتدداذ  لعمليدة م مدتً  ا دون  مدا اغالًبد والتلتيدر التوليلدو     

 علدص القددر  لداداو    سدان ملتدر متدد  القدرار هدو؛ فالقدرار
اتددداذ  أسداليب وتتندوعوالمتجددن   المدتللدة  اافتدار خلدق
 يتعددك ودد اامر  ن ب   خر  شد  من وتدتل  القرار
بداختتا للشدد   لسدا القدرار  اتدداذأساليب  لتدتل  ذل 

فددبعض  ؛ حددد  دد  وددرار علددصب المويطددة وال ددروا المواودد 
  معقدد   وبعضسا بسيطة  وبعضسا ساسية ومسمةأالقرارات 
 عمدداع اللتددر ومعالجددة المعلومددات بدددرجات متلاوتددة  تتطلددب 

ن عمليدددددة إفددددد ؛وعليدددددا. (00  0202 سدددددويدات  والشدددددي   
اتددددددداذ القددددددرار تنطددددددوي علددددددص مجموعددددددة مددددددن الدسددددددائ  

ة فتريدددة  سدددا عمليددد  أي   سدددا ية واالجتماعيدددةالتن يميدددة واإل
التن دديم فددو التلتيددر  والتوليدد   و  اتتطلددب مددن متددد  القددرار

فدالتلتير السدطوو ودد ال  ؛اختيار بددي  مدن البددائ  المتاحدة
ا دددددا لدددددم ادضددددد  للتلتيدددددر والتمودددددي    امدددددن  القدددددرار ودددددو 

(Linda, & Richard, 2007,p6.) 
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مددن هنددا ُاعددد التلتيددر التوليلددو موضددوًعا مسًمددا للطلبددة و     
ذلد  يدنع س   ذ  ن ؛ در حتدص المرحلدة الجامعيدةمنُ  سن مب
تسم فدددددو اتدددددداذ القدددددرارات السدددددليمة فدددددو حيددددداتسم اعلدددددص وددددددر 

اتددداذ وراراتددا فددو فددو ة  وهدد ا اعطددو الطالددب حريددة يدداليوم
ن القرار السائب   االمجتم  ال ي اعي  فيا؛ ويم ن القوع

ا ددددا اعتمددددد علددددص المجسددددون  ؛عتودددة بددددالتلتير التوليلددددو وذ
يب لددددا الطالددددب وبدددد  اتددددداذ أي وددددرار يتعلددددق اللتددددري الدددد ي 

حياتدا  ولتدن يبقدص العامد  ااهدم والدرئيس تعلمدا أو بشؤون 
هددددو  م ا يددددة الطالددددب االلتددددزام بددددالمنسج و فددددو اتددددداذ القددددرار 

حيدي تتشدابا   (Art ,2012,p3340العلمدو فدو التلتيدر  
 مددداذد اتدددداذ القدددرار مددد   مددداذد التلتيدددر العلمدددو مدددن حيدددي 

وإن  ا دددد  تدتلدددد  عنسددددا مددددن حيددددي   الدطددددوات والمراحدددد 
هددداا والطددرب المسددتددمة لتوقيددق هدد ه ااهددداا  ومدد  اا

مرحلدددة  - دددت الندددوعين فدددو -ذلددد  يددددخ  التلتيدددر التوليلدددو
مستقلة لتولي  المش لة المطلوب حلسدا أو اإلجابدة عنسدا أو 

 .(02  0222المطلدددددددوب اتدددددددداذ ودددددددرار بشدددددددأ سا  عدددددددامر  
يددر مباشدر فددو أكثدر مددن غ فيمدارل التلتيدر التوليلددو بشد    

فتبددددأ مراحددد  المدددنسج   مرحلدددة مدددن مراحددد  التلتيدددر العلمدددو
ضددددد  اللدددددروط   دددددم جمددددد  و العلمدددددو بسدددددياغة المشددددد لة  و 

المعلومددددددددات والبيا ددددددددات وتوليلسددددددددا  وتلسدددددددديرها  واسددددددددتجتء 
نالالتسدددا  وهندددا  جدددد أ دددا خدددتع مرحلدددة جمددد  البيا دددات يدددتم 

د جمعسددا يددتم توليلسددا  يلًيددا لتسددنيلسا وتوديددد أبعانهددا  وبعدد
  0222توليلسدددا  مًيدددا السدددتقراء ناللتسدددا ومعا يسدددا  عدددامر  

 مددددددددا امددددددددارل التلتيددددددددر  .(043  0202؛ ومومددددددددون  02
غير مباشر فو ناخ  مراحد  اتدداذ القدرار؛  التوليلو بش    

الوعو بدددددتبددددددأ   فتمدددددر عمليدددددة اتدددددداذ القدددددرار بعدددددد  مراحددددد 
ئ  توديدددددها  وتوليلسددددا  والبوددددي عددددن البددددداببالمشدددد لة   ددددم 

المناسددددبة لودددد  المشدددد لة  وتقيدددديم البدددددائ   واختيددددار البدددددي  
وضدد  الودد  موضدد  التنليدد   وويددال النتددائج بالمناسددب   ددم 

أهميددة  (. وهنددا ت سددر03  0222وتقددويم القددرار  عددامر  
  الود  مرحلدة اوتدراح بددائ  وددرات التلتيدر التوليليدة فدو

 الولدوع ووضد  البددائ  مرحلدة توليدد أهميتسدا فدو وتدزنان
 .(03  0202المدتللة  سويدات  والشي   

وعتوتددا باتددداذ القددرار  التلتيددر التوليلددواهميددة   ددًرا و     
الجامعدددددات  ليدددددات التربيدددددة بتسددددعص البدددددد أن   عنددددد الطلبدددددة

 لص  كسداب الطلبدة  -من ختع أسات تسا وبرامجسا -اليمنية
العلدددم وتنميدددة القددددرات العقليدددة مدتلددد  المسدددارات وعمليدددات 

بنشددداطات تتطلدددب مدددنسم التلتيدددر التوليلدددو واتدددداذ  وتتلددديلسم
القرارات  ويم ن تنميدة ذلد  عدن طريدق الدتعلم أو الممارسدة 

 اتُاسددددداعدهم فدددددو اتدددددداذ القدددددرار أو التدددددريب؛ اامدددددر الددددد ي 
  ي و وا ودانرين علدص مواجسدة التودداات المدتللدةل ة؛المناسب

وعلددددددص  قدددددددار ااح ددددددام فددددددو المواودددددد  وااحدددددددا  التددددددو 
بسدا  عدان جي  ودانر علدص حياتسم اليومية؛  تعترضسم فو

 التلتير.
حسدددب  -لدددم اجدددد الباحدددي أهميدددة هددد ا الموضدددوعورغدددم     
تناول  عتوة التلتيدر التوليلدو بمسدار  اتدداذ نراسة  -علما
التلتيددر التوليلددو عددن  الدراسددات  فقددد أجريدد  بعددض القددرار

تسدددددتم بدددددالتلتير  لدددددمونراسدددددات علدددددص اتدددددداذ القدددددرار؛ ولتنسدددددا 
 ومن تل  الدراساتا  ؛اتداذ القرارليلو وعتوتا بالتو
لدددص وهددددف   ( 0202الجندددابو  التدددو ودددام بسدددا دراسدددة ال    

معرفة مستوك التلتير التوليلدو وحد  المشد تت لددك طلبدة 
 ( طالدب  422جامعة القانسية بالعراب  تتو   عينتسدا مدن  

تسددددرت أو   واسددددتددم  مقيددددال التلتيددددر التوليلددددو  وطالبددددة
  طلبددة للتلتيددر التوليلددو بدرجددة متوسددطةالامددتتك  تائجسددا 

التلتيدددددر مسدددددتوك عتودددددة ارتباطيدددددة فدددددو  ولدددددم ُت سدددددر وجدددددون
مدن أهدم توقدياتسا و   التوليلو وودرتسم علص ح  المش تت

علدددص تعمددد   شددطة وتددددريبات أتضددمين المقدددررات الجامعيدددة 
 مسارات التلتير التوليلو.تنمية 
تطدوير مسدارات ب ((Keow ,2017 يو نراسة  واهتم     

 غبددددر  الجامعددددات التايلنداددددة ةالتلتيددددر التوليلددددو لدددددك طلبدددد
  خطدددد   نار  الددددتعلم فددددو مقاطعددددة خددددون  دددداين فددددو تاات ددددد

  ا( طالًبددددددددد0222ا و معلًمددددددددد (42تتو ددددددددد  عينتسدددددددددا مدددددددددن  
 فددران العينددةأوضددو   تائجسددا أن نرجددة التلتيددر التوليلددو ا

 .%(22الملترط  جاءت بمستوك أعلص من المعيار 
لددددص  ( نراسددددة هدددددف  0202 دددداتم  و المسددددداوي  و لدددد      

  فددددو بغدددددان معرفددددة التلتيددددر التوليلددددو لدددددك طلبددددة الجامعددددة
ا وطالبدددددة  واسدددددتددم  ( طالًبددددد003تتو ددددد  عينتسدددددا مدددددن  

فدددران أن ألدددص  قدددل   تائجسدددا و وت  اختبدددار التلتيدددر التوليلدددو
ولدددم ت سدددر   العيندددة امتلتدددون القددددر  علدددص التلتيدددر التوليلدددو

 حسائية فو مستوك التلتير  ذات ناللة  اووً فر  النتائج
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 التدس .الجنس و ا لمتغيري التوليلو وفقً 
( التشد  عدن وجدون 0202وحاولد  نراسدة المنسدور      

عتوددة بددين الدد  اء ومسددار  اتددداذ القددرار لدددك طلبددة جامعددة 
نمشددددددق  واسددددددتددم  المددددددنسج الوقددددددلو   مددددددا اسددددددتددم  

( 200  مدن  مقيال اتداذ القرار  وطبق علدص عيندة تتو د
طالًبا وطالبة  و شل   تائجسا عن وجون عتوة ذات ناللة 
بددين نرجددات الدد  اء وبددين نرجددات القدددر  علددص اتددداذ القددرار 
لدك عينتسا   ما أشارت النتائج  لص عدم وجون فدروب ذات 
ناللدددة بالقددددر  علدددص اتدددداذ القدددرار بدددين الطلبدددة ُتعدددزك لجدددنس 

اا شددددددددددطة الطلبددددددددددة  ومددددددددددن أهددددددددددم توقددددددددددياتسا االهتمددددددددددام ب
والمواضرات والندوات التدو ُتسدسم فدو تنميدة مسدارات اتدداذ 

 القرار لدك لطلبة الجامعة.
 (Sitthipon ,2015  سددديتسيبون نراسدددة استقسددد  و     

الوضدددد  الوددددالو والواجددددة  لددددص تعلددددم  نار  تطددددوير التلتيددددر 
( معلدددم مدددن معلمدددو 422مدددن   لددددك عيندددة م و دددةالتوليلددو 
الشدمالية الشدروية مدن تاات دد  ساسو فو المنطقدة التعليم اا

   دأنا  لمعرفدة مسدتوك التلتيدر التوليلدو اواستددم  استبيا ً 
 لددددص أن مسددددتوك المعلمددددين فددددو التلتيددددر  سدددداتوقددددل   تائج

  اتان مندلًضدفمستوك الممارسة  أما  االتوليلو  ان مرتلعً 
ن أفددران العينددة لددديسم  لدداء  فددو تسددميم  لددص أكمددا توقددل  

التعلددددددديم وتطددددددوير مسدددددددار  التلتيدددددددر ووضدددددد  الدطددددددد  إلنار  
فددران أ ال أن المشدد لة  ا دد  متد يددة لدددك  طلبددتسم؛التوليلددو ل

 شددطة تعلميددة تنمددو مسددار  التلتيددر أالعينددة فددو  يليددة وضدد  
بضددرور  حسددوع المعلمددين وأوقدد    التوليلددو لدددك الطلبددة

ر  الدددتعلم القدددائم علدددص مسدددار  ان علدددص المعرفدددة والتلددداء  فدددو 
 التلتير التوليلو.

نراسدددة  ددد  مدددن أبدددو عدددوان  وأبدددو جدددانو   مدددا استقسددد    
سدددددددددددددداليب أ( نالالت اللددددددددددددددروب فددددددددددددددو 0204والسددددددددددددددلطو  

التلتير التوليلدددو مقابددد  الشدددمولو( لددددك طلبدددة  ليدددة العلدددوم 
وتددم   ا لعدددن مددن المتغيددراتوفًقدد فددو اارنن التربويددة وا ناب
  سدداليب التلتيددر التوليلددو مقابدد  الشددمولوأاسددتددام مقيددال 
  ا وطالبدددددة( طالًبددددد002تتو ددددد  مدددددن  عيندددددة وطبدددددق علدددددص 

سدددلوب التلتيدددر التوليلدددو  دددان أأن  لدددص وتوقدددل   تائجسدددا 
  ا بين الطلبة مقار ة بأسلوب التلتير االستداللوكثر شيوعً أ

سددلوب أا فددو حسددائيً  عدددم وجددون فددروب نالددة  و شددل  عددن

مسددددتوك اللمتغيددددر و عددددزك لجددددنس الطلبددددة التلتيددددر التوليلددددو تُ 
  .الدراسو

 (  لص 0200الدراسة التو وام بسا أبو عقي    وسع     
معرفدددة مسدددتوك التلتيدددر التوليلدددو فدددو حددد  المشددد تت لددددك 
طلبة جامعة الدليد  فدو فلسدطين الموتلدة  وعتوتدا بدبعض 

( طدددتب  وطالبدددات   022المتغيدددرات  تتو ددد  عينتسدددا مدددن  
وتددم اسددتددام مقيددال التلتيددر التوليلددو  وبيندد   تائجسددا أن 

التوليلدددددددو ومسدددددددتوك القددددددددر  علدددددددص حددددددد   مسدددددددتوك التلتيدددددددر
المشدد تت لدددك الطلبددة جدداء بدرجددة متوسددطة   مددا أشددارت 
النتائج  لص عدم وجون عتوة ارتباطية بين التلتير التوليلو 
وحدد  المشدد تت  وأتسددرت أن لدددك اإل ددا  نرجددات تلتيددر 
توليلو فو ح  المش تت أعلص مدن الد  ور  وتوجدد فدروب 

أوقددددددد  بضدددددددرور  اهتمدددددددام لسدددددددال  المسدددددددتوك الدراسدددددددو  و 
الجامعددددات بإوامددددة أ شددددطة هانفددددة ُتسددددسم فددددو تنميددددة تلتيددددر 

 الطلبة توليلًيا.
 لددددص معرفددددة  هددددد(0400الزهرا ددددو   مددددا سددددع  نراسددددة     

التلضددددي  المسنددددو واتددددداذ القدددددرار لدددددك عينددددة مددددن طدددددتب 
بالسددعوناة  تتو دد  عينتسددا  التليددات المسنيددة بمواف ددة جددد 

تددم  مقيال اتداذ القرار  ( طالًبا وطالبة  واس030من  
وأشدددارت  تائجسدددا  لدددص عددددم وجدددون فدددروب نالدددة فدددو مسدددتوك 
اتداذ القرار لدك العينة ُتعزك  لص المستوك الدراسو أو  لص 
التدسدد   ومددن أهددم توقددياتسا العمدد  علددص تقدددام نورات 

 تدريبية لطلبة الجامعة لتنمية مسارات اتداذ القرار.
انات  والعدددددددددوان واسددددددددتددم  نراسددددددددة  دددددددد  مددددددددن الزيدددددددد    

( طريقدددة العسددد  الددد هنو فدددو تنميدددة مسدددار  اتدددداذ 0223 
القرار لددك طلبدة السد  التاسد  ااساسدو فدو مدان  التربيدة 
الوطنيدددة والمد يدددة فدددو اارنن  واسدددتددم  مقيدددال مسدددارات 

( طالًبدددا 020اتددداذ القددرار  ُطبددق علدددص عينددة تتو دد  مددن  
ميدة مسدار  وطالبة  وأتسرت  تائجسا عدم وجون فروب فو تن

اتداذ القرار ُتعزك للجنس  وأوق  بتضمين تل  المسارات 
فددددو المندددداهج والمقددددررات والبددددرامج الدراسددددية  عددددتو  علددددص 
 شددراك الطلبددة وتشددجيعسم علددص امددتتك مسددار  اتددداذ القددرار 

 بواسطة اا شطة المدتللة.
 & Michelle و ددداروع   ميشدددي وسدددع  نراسدددة     

Carol ,2006) رات التلتيدر التوليلدو فدو  لدص معرفدة مسدا
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لغة الترميز لدك الطلبة الجامعيين فو  عبرح  المش تت 
يددددتم اسددددتددام التلتيددددر  بسدددداوحدددددنت أربدددد  مشدددد تت   كندددددا

مددن  ا( طالًبدد44التوليلددو  وطبقدد  علددص عينددة تتو دد  مددن  
ن أشدددددارت النتدددددائج أو   طلبدددددة جامعدددددة جبددددد  سدددددا   فنسدددددن 

المتح دات وال  الطلبة ليس لديسم مسارات  افية فدو تددوين
 توليلو فو ح  المش تت.ال التلتيرامتلتون مسارات 

سددلو يات ( Songul, 2003سددو ج   نراسددة وحللدد      
الطلبدة المدراهقين  كقن  القرار ومسارات ح  المش تت لد

تتو   عينتسا من  اضوع بتر يا  فو الثا وية العامة فو اا
ات قددن  ( طالًبددا وطالبددة  واسددتددم  مقيددال سددلو ي430 

القرار ومقيدال حد  المشد تت  وأتسدرت  تائجسدا أن هنداك 
فروًوددا نالددة  حسددائًيا بددين الدد  ور واإل ددا  فددو اتددداذ القددرار 

 ا   ولم توجد فروب فو مسارات ح  المش تت لسال  اإل
 .بين الجنسين

الدراسدات   در  تتبين  ومن استعراط الدراسات السابقة    
وودددد أفدددان الباحدددي   ر التوليلدددوالتدددو تناولددد  التلتيدددالعربيدددة 

منسددا فدددو  عددددان المقياسدددين المسددتددمين فدددو هددد ه الدراسدددة  
وفددددو قددددياغة مشدددد لتسا وتسددددا التسا وأهدددددافسا  وفددددو توديددددد 
الوسدددائ  اإلحسدددائية المناسدددبة لأجابدددة عدددن أسدددئلتسا  وفدددو 

أو جوا ددب االتلدداب فدو لووددوا تلسدير النتددائج  عدتو  علددص ا
اسدددة  ممدددا سدددس  التوقددد   لدددص  تدددائج هددد ه الدر  تقاطعسدددا مددد 

 استنتاجات وتوقيات مسمة.
نراسددددة أاددددة لددددم يددددتم العثددددور علددددص ومددددن جا ددددب آخددددر       

تناولدد  عتوددة التلتيددر التوليلددو بالقدددر  علددص اتددداذ القددرار 
فددددو حدددددون علددددم  -لدددددك طلبددددة  ليددددات التربيددددة بالجامعددددات

وبدددرزت الواجدددة   لقيدددام بسددد ه الدراسدددةا عدددززممدددا  -يالباحددد
تبوددددي معرفددددة العتوددددة بددددين التلتيددددر التوليلددددو  ليسددددا؛  ددددو 

اتدددداذ القدددرار لددددك طلبدددة  ليدددة التربيدددة جامعدددة  القددددر  علدددصو 
لددددم تبوثددددا أي مددددن الدراسددددات هددددو مددددا و فددددرع التربددددة   -تعددددز

 ذ ربطد  بدين اامر الد ي تلدرنت بدا هد ه الدراسدة   السابقة
  متغيري التلتير التوليلو واتداذ القرارات.

 مشكلة الدراسة:
و ضوء ما سبق ذ ره فدو خلليدة الدراسدة  وفدو ضدوء ف    

 اهتمدددام المدتسدددين والبددداحثين فدددو مجددداع التلتيدددر التوليلدددو
المسددددارات المعرفيددددة التددددو ام ددددن اكتسددددابسا  كحدددددباعتبدددداره  

هميددددددددة بالنسددددددددبة لطلبددددددددة أ ا ذا ضددددددددوعً ومو   بطددددددددرب مدتللددددددددة
هتمدد  بتنميددة ا  ثددر  الدراسددات التددو عددتو  علددص   الجامعددات

 سددددداالقليددددد  من ام دددددن القدددددوعا  ن  عموًمدددددا رمسدددددارات التلتيددددد
؛ 0202الجنددابو    ادراسددة التلتيددر التوليلددو  تطرودد   لددص

؛ والمسددددددددددددددداوي  0202؛ ومومددددددددددددددون  0202والعمرجددددددددددددددو 
؛ 0204؛ وأبددددو عددددوان  وأبوجددددان  والسددددلطو 0202و دددداتم 

( التو أشارت  تائجسا  لص تد و مستوك 0200وأبو عقي   
وقددد  باالهتمدددام بتنميدددة التلتيدددر التوليلدددو لددددك الطلبدددة  وأ

الباحددي الحددظ  كمددا مساراتددا فددو مدتلدد  المراحدد  الدراسددية 
شوتا فو الدراسات العربية وا عداًما لدراستا علدص المسدتوك 

من  مستوك التلتير التوليلو المولو التو تسعص  لص معرفة
 احيددة  ومعرفددة عتوددة التلتيددر التوليلددو باتددداذ القددرار مددن 

 مددن المزيددد تتطلددب  جددراء اجددةلدد ل  فالو  احيددة  ا يددة؛
  الدراسدة فدو هد ا الجا دب  ممدا عدزز القيدام بسد ه البودو 

والتددو تسدددا  لددص معرفددة مسددتوك التلتيددر التوليلددو وعتوتددا 
فدددرع  -تعدددز باتدددداذ القدددرار لددددك طلبدددة  ليدددة التربيدددة بجامعدددة

 التربة. 
الدراسدة اإلجابدة عدن ااسدئلة هد ه حاولد  : أسئلة الدراسة

 اا تية
ومسددددتوك القدددددر  علددددص مسددددتوك التلتيددددر التوليلددددو  / مددددا0ل

فدددرع  -اتدددداذ القدددرار لددددك طلبدددة  ليدددة التربيدددة بجامعدددة تعدددز
 التربة  

ومسددتوك القدددر  / هد  ادتلدد  مسدتوك التلتيددر التوليلدو 0ل
فرع  -اتداذ القرار لدك طلبة  لية التربية بجامعة تعزعلص 
 باختتا الجنس   التربة
لددك طلبدة  ليدة  التوليلدو التلتير/ ه  ادتل  مستوك 0ل

بددددداختتا متغيدددددرات   فدددددرع التربدددددة -التربيدددددة بجامعدددددة تعدددددز
 المستوك الدراسو( التدس   و   االدراسة

لددددك  القددددر  علدددص اتدددداذ القدددرار/ هددد  ادتلددد  مسدددتوك 4ل
فددددرع التربددددة بدددداختتا  -طلبددددة  ليددددة التربيددددة بجامعددددة تعددددز

 المستوك الدراسو( التدس   و   امتغيرات الدراسة
توجدددددد عتودددددة ارتباطيدددددة بدددددين مسدددددتوك التلتيدددددر  / هددددد 2ل

علددص اتددداذ القددرار لدددك طلبددة  ليددة التربيددة  القدددر التوليلددو و 
 فرع التربة  -بجامعة تعز

 الدراسة  لصا ههدف  ه  :أهداف الدراسة
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القدددددر  علددددص مسددددتوك و معرفددددة مسددددتوك التلتيددددر التوليلددددو  -
 عيندددة الدراسدددة  ومعرفدددة مددددك اختتفسدددالددددك  اتدددداذ القدددرار
 المستوك الدراسو(.الجنس  والتدس   و باختتا  

التعدددددرا علدددددص العتودددددة بدددددين مسدددددتوك التلتيدددددر التوليلدددددو  -
 . عينة الدراسة والقدر  علص اتداذ القرار لدك

 اأ ساتتمن أهمية ه ه الدراسة فو  أهمية الدراسة:
 التوليلددددو لدددددك تلتيددددرلالمسددددتوك الوقيقددددو ل تتشدددد  عددددن -

هدم المراحد  أ وهدم فدو   لقدراراتالطلبة ووددرتسم علدص اتدداذ ا
 .الدراسية

سسم فو تدطي  البرامج السانفة  لص تُ ود تقدم معلومات  -
وعتوتا باتداذ القرار زيان  الوعو بأهمية التلتير التوليلو 

  لدك الباحثين.
متد ي القرار والمسؤولين علص العمليدة التعليميدة ود تليد  -

وضددد  ؛ فدددو ليمنيدددةوفدددو الجامعدددات ا بدددوزار  التعلددديم العدددالو
 أ شدددطة وفعاليدددات وتطبيدددق  رشددداناة تربويدددة للطلبدددة بدددرامج 
 .مسارات التلتير التوليلو ومسارات اتداذ القرارلتنمية 

ن تليدددددد بددددداحثين آخدددددرين فدددددو  لدددددس أنوات ام دددددن أتقددددددم  -
  وتلت  الطريق أمامسم إلجراء المزيدد مدن الدراسدات المجاع

 .لو والعربوالمرتبطة بس ا المجاع علص المستوك المو
ن وأعضداء هيئدة التددريس و من المأموع أن اسعص المعلمد -

تطدددددوير معدددددارفسم حدددددوع مسدددددارات التلتيدددددر  لدددددص فدددددو الددددديمن 
 التوليلو من ختع  تائج ه ه الدراسة.

الدراسدددة علددص مجموعدددة  هاوتسدددرت هدد    حةةدود الدراسةةةة:
 فو  -فرع التربة -التربية بجامعة تعز من طلبة  لية
لغددددددة وال -عربيددددددةاللغددددددة وال -قددددددرآنلا علددددددوم  االتدسسددددددات

ليزياء( ختع اللس  الدراسو وال -رياضياتوال - جليزيةاإل
علدددص طلبدددة المسدددتوك   م0200مدددن العدددام الجدددامعو  الثدددا و
ودددددرتسم علددددص و  مسددددتوك تلتيددددرهم التوليلددددو  لمعرفددددة ؛ااوع

علدص طلبدة المسدتوك وه  للدراسة ااوليدة أ در   اتداذ القرار

مسدددتوك الرابددد  علدددص اعتبدددار أن لدددديسم و ددد ا طلبدددة ال ااوع 
  تيجة لدبرتسم ونراستسم الجامعية.  فرقة أكثر من غيرهم

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلةرائية:
  جرائًيا ا مام ن تعريلس لوينورن فو ه ه الدراسة مسط   

 اعلص النوو ا تو
عةةرف ي   (:Analytical Thinkingالتفكيةةر التحليلةةي )

عمليددة عقليددة هدددفسا تجزئددة الموودد  التعليمددو ا بأ ددا إةرائيةةا  
وفسدم العتودات المتداخلدة والمتبانلدة    لص م و اتا ااساسية

بين ه ه الم و ات؛ ليتم ن الطالب من اتدداذ ودرار مناسدب 
ويقال بالدرجة التو اوس  عليسا الطالب بواسطة حيالسا  

 االختبار المعد لس ا الغرط. 
ةةاي   (:Make decision) اتخةةاذ القةةرار بأ ددا ا عةةرف إةرائي 

اختيددار بددددي  مدددن بددين مجموعدددة مدددن البدددائ  المتاحدددة لوددد  
موو  تعليمو معين بتلتير متأن  وب  اتدداذ القدرار  ويقدال 

مقيددددددال العلددددددص  الطالددددددببالدرجددددددة التددددددو اوسدددددد  عليسددددددا 
 والمعد لس ا الغرط.المستددم 

 ةرا ات الدراسة: إ
  و دددا واسدددتددم الباحدددي المدددنسج الوقدددل مةةةنهل الدراسةةةة:

 الدراسة.ه ه يتناسب م  أهداا 
تتدددون مجتمددد  الدراسدددة مدددن جميددد  طلبدددة  مجتمةةةل الدراسةةةة:

فدددددددرع التربدددددددة فدددددددو مرحلدددددددة  -كليدددددددة التربيدددددددة جامعدددددددة تعدددددددز
الب ددالوريول خددتع اللسدد  الدراسددو الثددا و للعددام الجددامعو 

ا وطالبدددة مدددوزعين ( طالًبددد0303  م  والبدددالد عددددنهم0200
ا إلحسددائيات وسدام  وفًقدااعلدص المسدتويات ااربعدة لجميد  

 جامعة.ال نار  القبوع والتسجي  فو 
 ا( طالًبددد042تتو ددد  عيندددة الدراسدددة مدددن   عينةةةة الدراسةةةة:

العشدوائية  مدن طلبدة الطبقيدة بالطريقدة  اتم اختيارهد  وطالبة
ااوع والرابدددد   والن أعدددددان الدددد  ور  االتليددددة فددددو المسددددتويين

   والجدوع منسم أكبر عدن مم ن اختياركان وليًت فقد تم 
 .توزي  أفران العينة( يوض  0 

 

 (.المستوى التخصص، و الجنس، و ( توزيل أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة )1ةدول )

المسةةةةةةةةةةةةةةةتوى 
 الدراسي

 التخصص/ الجنس
 فيزيا  رياضيات نجليزيةإلغة  لغة عربية علوم قرآن المجموع

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
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 122 91 11 92 2 92 12 33 12 92 11 األول
 126 99 6 91 11 91 2 11 2 33 11 الرابل

 321 29 11 22 12 29 12 21 12 21 91 المجموع
 الدراسة: اأدات
همددددداا مقيدددددال  مقياسددددين تددددم فدددددو هدددد ه الدراسدددددة اسدددددتددام    

اتددداذ القددرار  القدددر  علددص التلتيددر التوليلددو  ومقيددال مسددارات 
 المقياسينعرط إلجراءات بناء ا لووفيما ي

 أوال : إعداد مقياس التفكير التحليلي:
علدددص اانب التربدددوي والدراسدددات السدددابقة اطلددد  الباحدددي      

 الجندددددابو  ذات العتودددددة بقيدددددال التلتيدددددر التوليلدددددو  دراسدددددةا 
؛ وأبو عوان  وأبدو جدانو  0202؛ والمسداوي  و اتم  0202

  ووددد تبدددين أن تلددد  (0200يددد   أبدددو عق؛ و 0204والسددلطو  
التلتير التوليلو الد ي وضدعا  د  مدن الدراسات تبن  مقيال 
( فدو جامعدة Barson and Harrisonهاريسون وباريسون  

  0200 ( المشار  ليدا فدو أبدو عقيد  0302كاليلور يا عام  
 ورأك الباحي أ ا من المناسب  عدان مقيال يتناسب  ( 00

فرع التربة  باالستلان  من  -امعة تعزم  طلبة  لية التربية ج
اإلطار الن ري والدراسات السابقة  عتو  علص مناوشة عدن 

وأمام    ( فقر   04فقد تم قياغة    من الزمتء فو التربية
 -ا(  نائمً Likertتدرد خماسو حسب طريقة لي رت   فقر 
ا(  بويي تأخ  الدرجات بدً أ -ا انرً  -احيا ً أ –اغالبً 

وللتأكد من قدب المقيال تم   ( علص الترتيب2 4 0 0 0 
مجاع من المدتسين من ذوي الدبر  فو  عرضا علص عدن  

النلس والقيال والتقويم  والمناهج  إلبداء متح اتسم علم 
ومقترحاتسم حوع فقرات المقيال ومدك متئمتسا وقياغتسا  

 .االمقيال قانوً  ُاعدوب ل    توتم ااخ  بجمي  المتح ا
 وتقدير الزمن التزم لتستجابة مقيالالوللتأكد من  بات 

 "أسدبوعين"بلدارب زمندو   تم تطبيقدا مدرتين متتداليتين عليا    
مددن   ا وطالبددة( طالًبدد02سددتطتعية تتو دد  مددن  اعلددص عينددة 

خددددارد عينددددة الدراسددددة  بسدددددا حسدددداب  باتددددا  وتوديددددد الددددزمن 
وجدد عند تطبيقا علص عيندة الدراسدة  وودد  ناالتزم لأجابة ع

  وُحسدددب نويقدددة (02لأجابدددة عليدددا  الدددتزم الدددزمن التلدددو  أن
معامدد  الثبددات لدددرجات التطبيقددين باسددتدراد معامدد  االرتبدداط 

 -اأاًضددد–مدد  الثبددات ا(   مددا ُحسددب مع2723بيرسددون وبلددد  

إلاجددددان االتسدددداب الددددداخلو  ؛باسددددتددام معانلددددة أللددددا  رو بددددا 
 ؛(  وتدم ااجدان المتوسد 2702وبلد    حسائيات اللقر بداللة  

ق يدددد(  وهددددو ويمددددة  افيددددة لتوق2720 ذ بلغدددد  ويمددددة الثبددددات  
وعليددا فقددد تتددون المقيددال بسددورتا النسائيددة   أغددراط الدراسددة

( 022وعنددددددد تسددددددوي  المقيددددددال أُعطددددددو    فقددددددر  (02مددددددن  
 ا للتطبيدددق(  أوددد  نرجدددة  وأقدددب  جددداهزً 02كدددأعلص نرجدددة و 

 .(0ملوق روم  
 ا: مقياس مهارات اتخاذ القرار: ثاني  
تم  عددان مقيدال مسدارات اتدداذ القدرار بعدد االطدتع علدص     
نب الن ري والدراسات التو طدورت مقداييس مسدارات اتدداذ اا

؛ ونران ددددة  0202ا  بددددن ناللددددو   دراسددددة خسوًقددددا القددددرار 
؛ والمنسددددور  0202؛ وسددددويدات  والشددددي   0202والبقمددددو  

فقددد تنوعدد  المقدداييس فددو تلدد   هددد(0400را ددو  ؛ والزه0202
التدو تدم  جدراء الدراسدة عليسدا   العينةالدراسات بوسب البيئة و 

لد ا  ؛و ا   ه ه المقاييس تمتاز بأ سدا مدن  دوع التقريدر الد اتو
القددددر  أنائدددو اقددديس مسدددارات  بنددداء مقيدددال  كدددان مدددن المناسدددب 

 -ة تعددزمتئددم لطلبددة  ليددة التربيددة بجامعدد  اتددداذ القددرارعلددص 
  ( فقدر 02تم بنداء مقيدال بسدورتا ااوليدة مدن  و فرع التربة؛ 

تددرد  فقدر وأمدام  د    ( مسدارات فرعيدة2جميعسا تددور حدوع  
 –اغالًبددددد -ا(  نائًمدددددLikertخماسددددو حسدددددب طريقدددددة لي دددددرت  

 (2 4 0 0 0ا(  بويددي تأخددد  الددددرجات  بددددً أ -ا دددانرً  -احياً ددأ
م عرضدددا فدددو   وللتأكدددد مدددن قددددب المقيدددال تدددعلدددص الترتيدددب

ا مد  مقيدال قورتا ااوليدة علدص عددن  مدن المدتسدين متزامًند
وذلددددددددد  إلبدددددددددداء متح ددددددددداتسم  ؛مسدددددددددارات التلتيدددددددددر التوليلدددددددددو

ومقترحدداتسم المتعلقددة بالمقيددال وأبعددانه لعينددة الدراسددة  ووددد تددم 
فقددرات  وتعدددي  قددياغة عدددن  (02  ذ تددم حدد ا   خدد  بسددااا

 .االمقيال قانوً  ُاعدمنسا  وب ل  
 وتقدير الزمن التزم لتستجابة عليا مقيالال بات تقدير ول

تم تطبيقا علص العينة االستطتعية  لسسا التو ُطبق عليسا 
 م أُعيد تطبيقا علص العينة   مقيال مسارات التلتير التوليلو

 لسسا بعد أسبوعين  وُحسب معام  الثبات باستدراد معام  
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 -(   ما ُحسب2702د  االرتباط بيرسون فو التطبيقين وبل
 Chronbachباستددام معانلة أللا  رو با    -اأاًض 

Alpha  إلاجان االتساب الداخلو بداللة  حسائيات اللقر )
اجان المتوس  وبلغ  ويمة الثبات  (  وتم 2732وبلد  

 (  وتعتبر ويمة مناسبة اغراط ه ه الدراسة   ما2700 
   وعليا فقد ة( نويق00الزمن التزم لأجابة عنا و ان   ودر

( فقر  موزعة علص 02تتون المقيال بسورتا النسائية من  
( 002  وعند تسوي  المقيال أعطي   الدمسة مجاالتا

ا وأقب  جاهزً   (  أو  نرجة للمقيال02كأعلص نرجة و 
( يوض  توزي  ملرنات المقيال علص 0للتطبيق  والجدوع  

 .(0ملوق روم   مجاالتا بسورتا النسائية
اتداذ القرار علص القدر  علص توزي  فقرات مقيال  (0جدوع  

مجاالتا الدمسة بسورتا النسائية.

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 :ميداني ا الدراسة تنفيذ إةرا ات
الدراسدة  والتأكدد مدن قددوسما  مقياسدومن  عدان  اال تساءبعد 

وتوديددد   امددلأجابددة عليسالتزمددة ووضدد  التعليمددات   و باتسمدا
وددددددام الباحددددددي بتطبيقسمددددددا فددددددو اللتددددددر  مددددددن  العينددددددة ااقددددددلية؛

 الدراسددددو سدددد ( فددددو اللم02/3/0200 لددددص  00/3/0200 
وتدددم تلريدددد   (  وجمعددد  ااوراب الم تملدددة  وقدددوو الثدددا و 

 البيا ات باستددام بر امج الرزم اإلحسائية للعلوم االجتماعية 
 SPSS ًا لمعالجتسا.( تمسيد 
 :ساليب اإلحصائية المستخدمةاأل
لأجابة عن أسئلة الدراسة تم استددام المتوسطات الوسدابية  

 معام  ارتباط بيرسون  واستددام و المعيارية  واال ورافات 
 لعينة واحد   ولعينتين مستقلتين   ما تم استددام "Tاختبار "

 
 
 
 

   ومعام  ارتباط لبيرسون.تولي  التباين الثنائو
 نتائل الدراسة ومناقشتها:

أوال : النتةةائل المتعلقةةة باإلةابةةة عةةن السةةوال األول، والةةذ  
القةةدر  وى ومسةةت ،مةةا مسةةتوى التفكيةةر التحليلةةينةةص علةة :  

فةرع  -عل  اتخاذ القرار لدى طلبة كلية التربية بجامعةة تعةز
" لعينددة واحددد  Tتددم اسددتددام اختبددار " الأجابددة عنددو   التربةةة 

 One- sample t-test)   و ا د  النتدائج  مدا فدو الجدددوع
 0.) 

 "T( المتوس  الوسابو واال وراا المعياري وويمدة "0جدوع  
التلتيدددر التوليلدددو والقددددر   وقياسدددلددددرجات أفدددران العيندددة علدددص م

 علص اتداذ القرار.

 المتوسط المتغير
االنحراف 
 المعيار  

درةة 
 الحرية

مستوى   Tقيمة  
 الداللة

مسةةةةةتوى 
 التفكير

 مرتفل 1.111 129.912 332 2.122 12.61 التفكير التحليلي 
 مرتفل 1.111 169.112 332 11.132 26.22 اتخاذ القرار

      
متوسددد  أفدددران العيندددة فدددو ( أن 0مدددن الجددددوع   يتضددد       

مسددتوك التلتيددر التوليلددو  ومسددتوك القدددر  علددص اتددداذ القددرار 
ذلددددددد  ويقابددددددد  علدددددددص الترتيدددددددب  ( 26.22(، )12.61)بلدددددددد 

وفددددددق بدددددددائ   علددددددص الترتيددددددب  (3.21) ،(3.22)المتوسدددددد  

تحدظ ويُ   (0  هدومتوسد  بددائ  المقيدال  ن حيدي   المقيال
متوسددد  أفدددران لسدددال  ناللدددة  حسدددائية  ذات اًودددو ن هنددداك فر أ

 وودر  لديسم تلتير توليلو أفران العينة وه ا اعنو أن العينة  
 

 عدن اللقرات مجاالت مقيال اتداذ القرار
 4 توديد المش لة والتعرا عليسا

 4 التافية المعلومات جم 
 2 فضلساأوض  البدائ  المتاحة واختيار 

 4 متابعة القرار وتنلي ه
 3 تائجتقييم الن

 02 المقيال    .
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ُاشير وتأكيًدا لس ا  .(1 علص اتداذ القرار  وجاء بمستوك مرتل 
  0222(  والزغبدددو  والشدددريد   40  0203كددد  مدددن سدددويد  

(  لددددددص أن أكثددددددر أسدددددداليب التلتيددددددر شدددددديوًعا لدددددددك الطلبددددددة 03
يددددين والمسددددريين واامددددري يين والطلبددددة اليابددددا يين هددددو ااوروب

 التلتير التوليلو. 
ويلسر الباحي ه ه النتيجة بأن أفران العينة ب لية التربية      

يتعرضددون  لددص أ شددطة  وتدددريبات  وفعاليددات ُتسددسم فددو تنميددة 
التلتيددر التوليلددو  والقدددر  علددص اتددداذ القددرار بشدد    مناسدددب  

التدسسية والتربوية علدص اختتفسدا ودد  وربما  ا   المقررات
ولعددد  السدددبب اعدددون أاًضدددا  لدددص أن أسدددات   ، أسدددسم  فدددو ذلددد 

المقددررات الدراسددية بتلدداعتتسم وتعددامتتسم ومناوشدداتسم العديددد  
المسددتددمة التددو تدددور بيددنسم وبددين طلبددتسم وطرائددق تدريسددسم 

فددو التليددة؛ سدداعدت علددص التوقدد   لددص هدد ه النتيجددة  وربمددا 
سدددبب فدددو طبيعدددة االختبدددارات الجامعيدددة التدددو اعتمدددد ا دددون ال

 مع مسا علص ااسئلة التو تثير مسارات التلتير  عدتو  علدص
وخاقدة  -للتدر  مدن الدزمن ا دماد الطلبة فو الويدا  الجامعيدة

مجموعدة مدن  ؛ تم ندوا فيسدا مدن امدتتك-طلبة المستوك الراب 
 جعلسدددموت  العتوددات االجتماعيدددة م بإوامدددةتسدددم  لسددالمسددارات 
واالستلان  مدن خبدراتسم التعليميدة واالعتمدان ، بأ لسسمأكثر  قة 

علص ذاتسدم؛ ولعد  ذلد  ودد أسدسم فدو رفد  مسدتوك التلتيدر التوليلدو 
والقددددر  علدددص اتدددداذ القدددرار لدددديسم  وهددد ا يتلدددق مددد  مدددا أشدددار  ليدددا 

(. Michelle & Carol ,2006,p868)ميشدددي   و ددداروع 
لد ي أشدار  ليدا الزغبدو  والشدريد  وينسجم ه ا م  اإلطار الن دري ا

 0222  03   )Linda, & Richard, ,2007,p6 لدص أ دا  )

                                                           

وددددددام الباحددددددي بتقسدددددديم نرجددددددات المسددددددتويات للمتوسددددددطات الوسددددددابية   -(0
بدرجددة  مرتلعددة  متوسددطة  لمسددتوك التلتيددر التوليلددو  لددص  ت ددة مسددتويات 

عددن اللئدات  حيدي ÷ ضعيلة( وفًقدا للمعانلدة ا تيدةا طدوع اللئدة = المددك 
( 02 - 022اللئددة الددد يا  وطددوع اللئددة=   – ن المدددك هنددا = اللئددة العليددا

المقيددددددال ا تددددددو للو ددددددم علدددددددص    وبندددددداًء عليددددددا تددددددم اعتمددددددان 03=  0÷ 
 ة ضددعيلة(  ومددنبدرجدد 42 لددص أودد  مددن 02المتوسددطات الوسددابيةا مددن  

بدرجدة مرتلعدة(   022-24بدرجة متوسطة(  ومن  24 لص أو  من  42 
و لدس اإلجددراء اتدد  لمقيددال القدددر  علدص اتددداذ القددرار  حيدي طددوع اللئددة= 

المقيددال ا تددو للو ددم  وبندداًء عليددا تددم اعتمددان   00=  0( ÷ 002-02 
(  بدرجددة ضددعيلة 23 لددص أودد  مددن  02علددص المتوسددطات الوسددابيةا مددن  

بدرجدددددة  002-30بدرجدددددة متوسدددددطة(  ومدددددن  30أوددددد  مدددددن  -23ومدددددن  
 مرتلعة(.

عندما تسير عمليات التعليم والدتعلم التدو تودد  فدو المددرال 
والجامعدات وفدق خطدوات مرتبددة ومتسلسدلة تسدب  جدزًءا مسًمددا 
فدددو حيدددا  الطلبدددة وفدددو تسدددرفاتسم اليوميدددة بددد  ومدددن سدددماتسم 

م موود  أو مشد لة يدتم التعامد  معسدا الشدسية  فدإذا قدانفس
وفًقدددددا لتلددددد  الدطدددددوات  اامدددددر الددددد ي اسددددداعدهم فدددددو التلتيدددددر 
التوليلددددو واتددددداذ القددددرار  وبندددداًء عليددددا تسددددتم الجامعددددات اليددددوم 
بتعزيدز وإ دراء جدون  العمليدة التعليميددة لددف  الطلبدة بدأن ا و ددوا 
 شدددطين وملتددددرين ومنتجدددين  ويتلددددق هددد ا مدددد  مدددا أشددددار  ليددددا 

 Nor ,2012,p22)  بقولدداا  ن الطلبددة الضددلون اا شددطة
واللعاليددات والتجددارب التثقيليددة التددو ُتسددسم فددو تبددانع اافتددار 
وتسددددم  لسددددم بالوريددددة فددددو  قدددددار القددددرارات  زاء المشدددد تت 

 والمواو  التعليمية التو يوجسو سا.
وتتلددق  تيجددة هدد ا السددؤاع مدد   تددائج عدددن مددن الدراسدداتا     

والمسددداوي  و دداتم  ؛ Keow ,2017؛ و0202 الجنددابو  
وأبددددو عددددوان  وأبددددو ؛ Sitthipon, 2015و؛ 002  0202

 Art؛ و0200؛ وأبو عقي   204  0204جانو  والسلطو  

التدو أشدارت  لدص امدتتك ( Lily, et al. ,2009و؛ 2012,
الطلبة لمسارات التلتير التوليلدو  أي  ن الطلبدة يتم ندون مدن 

ات البيئيددة  لددص أجددزاء منلسددلة تجزئددة المددان  التعليميددة والمثيددر 
اسدددس  التعامددد  معسدددا  وتوليددد  التلاقدددي   لدددص أجدددزاء نويقدددة  
وإنراك مددا بينسددا مددن عتوددات وروابدد   ممددا سدداعدهم فددو فسددم 

ات لتنسددددا تتقددداط  مدددد   تددددائج نراسدددد  بنيدددة المقددددررات التعليميددددة
؛ والعليليدة  وأمبدو سدعيدي  Taveep, et al. ,2016  أخدرك 

 Michelle & Carolو؛ Sitthipon ,2014؛ 0204

( التددو أشددارت  لددص أن مسددتوك التلتيددر التوليلددو لدددك 2006,
الطلبددة متدددن  وضددعي   وليسدد  لددديسم مسددارات  افيددة تم ددنسم 
مدددن القددددر  علدددص اتدددداذ القدددرارات. وهددد ا حسدددب مدددا أشدددار  ليدددا 

 Sitthipon ,2014علدص  معتمدًدا ان التعلديم   ذا ا(  ذ اقوع
لددن ف ؛واسددتدعائسا وودد  االختبددارات التلقددين وحلددظ المعلومددات

طالمدا لدم يدتم التر يدز  ؛ا ون هناك تلتيدر توليلدو لددك الطلبدة
ولدم يدتم   ال داهربشدياء علص مسارات التلتيدر والو دم علدص اا

التعمددددددددق فددددددددو م نو ددددددددات المعلومددددددددات والمعددددددددارا والوقددددددددائق 
ال ا سدددددر حقيقتسدددددا  ل شدددددياءفدددددالتلتير السدددددطوو  ؛والن ريدددددات
  .نسام مرانوالمغزك ال

 والذ   ،ثاني ا: النتائل المتعلقة باإلةابة عن السوال الثاني 
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هةة  يختلةةف مسةةتوى التفكيةةر التحليلةةي والقةةدر  نةةص علةة :  
فةرع  -عل  اتخاذ القرار لدى طلبة كلية التربية بجامعةة تعةز

تددم اسددتددام  الأجابددة عندد بةةاختالف متغيةةر الجةةنس  ،التربةةة
عرفددددة اللدددددروب بدددددين لم لعينتدددددين مسدددددتقلتين (T-Test اختبددددار 

متوسدددددطات نرجدددددات مسدددددتوك التلتيدددددر التوليلدددددو ومتوسدددددطات 

نرجددات القدددر  علددص اتددداذ القددرار لدددك أفددران العينددة بدداختتا 
 .(4  عو ا   النتائج  ما فو الجدو الجنس  
ا لمتغيدر لعينتدين مسدتقلتين وفًقد( T-Test ( اختبدار 4جدوع  

لددو والقددددر  الجددنس لمعرفددة اللدددروب فددو مسددتوك التلتيدددر التولي
.لدددددددددددددددددددددك أفددددددددددددددددددددران العينددددددددددددددددددددة رعلدددددددددددددددددددص اتددددددددددددددددددددداذ القددددددددددددددددددددرا

 المتوسط العدد الجنس المتغير
االنحراف 
 المعيار  

درةة 
 الحرية

 قيمة 
T"  

مستوى 
 الداللة

مستوى 
 التفكير

 التفكير التحليلي
 2.929 12.21 22 ذكور

 مرتفل 1.211 1.222 332
 1.212 12.63 926 إناث

 القدر  عل  اتخاذ القرار
 11.632 26.93 22 ورذك

 مرتفل 1.213 1.222 332
 11.121 21.99 926 إناث

     
( أن مسددددددتوك الداللددددددة فددددددو 4يتضددددد  مددددددن الجدددددددوع          

مسددددتوك التلتيددددر التوليلددددو  وفددددو مسددددتوك القدددددر  علددددص اتددددداذ 
( علدص الترتيددب  وهمدا أكبددر مددن 778.0(   77900القدرار بلددد  

ا اعندددو عددددم وجدددون فدددروب   وهددد (=0.05)مسدددتوك الداللدددة 
نالدددددة  حسدددددائًيا بدددددين الددددد  ور واإل دددددا  فدددددو مسدددددتوك التلتيدددددر 

 التوليلو أو فو مستوك القدر  علص اتداذ القرار.
أن  افدددددددة اا شدددددددطة بدددددددويم دددددددن تلسدددددددير هددددددد ه النتيجدددددددة       

والتددددريبات والتتدددالي  التدددو ُتسدددسم فدددو تنميدددة مسدددارات التلتيدددر 
التددو ُتعطددص فددو التليددة التوليلددو  والقدددر  علددص اتددداذ القددرار و 

الجنسين مًعا   ما أن المقررات الدراسية والُمندا   موجسة لتت
التعليمو الجامعو لسدم جميًعدا أنك  لدص عددم وجدون فدروب فدو 
الجددددنس  وربمددددا اعددددون السددددبب  لددددص تددددأ ير الثقافددددة والتواقدددد  

 ؛  ذاالجتماعو والوض  الوالو للبلد لدك ال  ور واإل ا  مًعا
  ومددددن  ددددم فتدددد  واحددددد مددددنسم   المسددددؤوليةتطلددددب مددددنسم تومددددي

اسدددددتددم التلتيدددددر التوليلدددددو فدددددو حياتدددددا اليوميدددددة منددددد  لو دددددة 
مدن و   يلدبسمداذا و   ماذا اأكد  ومودن  استيقاتا فو السباح

ويلسددر ويولدد  ويسددتدل  اسددتنتاجات   قدددواءاامددن دتددار ا
ويولد  القسدائد واارودام   حوع ااحددا  والمشداهدات اليوميدة

وضدداع االجتماعيددة والودداالت النلسددية ديددة وااحدددا  التاريواا
مددددن  شدددداطاتسم  اوالسددددلات الشدسددددية  و دددد  ذلدددد  ُاعددددد جددددزءً 

  وهدددو تعتمدددد علدددص التلتيدددر التوليلدددو لددددك الجنسدددين  اليوميدددة
 ,Linda, & Richard وه ا يتلق م  ما يراه لندا  وريشارن 

,2007,p6 ور (. أما  Nor ,2012,p26)  فتدرك أ دا عنددما

ا  التعليمددددو فددددو القاعددددة الدراسددددية وفددددو الجامعددددة ا ددددون الُمندددد
ددددددًزا وناعًمدددددداموجًسددددددا للجنسددددددين ا ددددددون  للعمليددددددة  ملتوًحددددددا ومولا

التعليمية  وير ز علدص مسدارات التلتيدر ونراسدة العتودات بدين 
ااشددياء والتر يددز علددص توحيددد اا شددطة واللعاليددات وااسدددئلة  

 قددار ويتم تناوع مواو  تتودك تلتير الطلبة وتددربسم علدص 
القددرارات ومناوشددتسا وتقييمسددا وتتولددد لددديسم الوريددة فددو التعبيددر 
عدددددن آرائسدددددم وأفتددددددارهم  ويندرطدددددون جميًعددددددا بالمشدددددار ة فددددددو 
عمليددات التلتيدددر التوليلدددو  والمشدددار ة فدددو  قددددار القدددرارات؛ 

 اامر ال ي أنك  لص ه ه النتيجة.
 عدن من الدراسداتاوتتلق  تيجة ه ا السؤاع م   تائج        

؛ والمنسددددددددددددور  20  0203؛ وسددددددددددددويد  0202 الجنددددددددددددابو  
؛ والشددددددددددريد   000  0202؛ والمسددددددددددداوي  و دددددددددداتم  0202

؛ 02  0222  والزغبدددددو  والشدددددريد   240  0202وبشدددددار   
( التددو أشددارت  لددص عدددم Michelle & Carol ,2006و

وجددون فددروب فددو مسددتوك التلتيددر التوليلددو أو فددو القدددر  علددص 
سدويد  بدرريو   ُتعدزك لمتغيدر الجدنس الددك عيناتسد اتداذ القرار

( أن الددددددددددددد  ور 022  0202(  والمنسدددددددددددددور  20  0203 
( 00-02يتلووددون علددص اإل ددا  فدددو المرحلددة العمريددة بدددينا  

سدددنة  وفدددو هددد ا العمدددر تبددددأ  ثيدددر مدددن التغيدددرات اللسددديولوجية 
والنلسددددية  وربمددددا ا ددددون لسددددا تددددأ ير فددددو ذلدددد   وهدددد ه اللددددروب 

-00حتدص تنعددم تقريًبدا بدينا   تتضاءع مد  التقددم فدو العمدر
(. ومدددن Songul,2003, p23( سدددنة  وهددد ا مدددا أكدددده  02

 احية أخرك هناك تغيرات  بير  طرأت علص المجتمد ؛ جعلد  
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كت الجنسين يتعرضان لنلس ال روا والمثيرات البيئيدة علدص 
المستوك اللتري والقيمو   ما أ ا أقب  لل  ر واا ثدص نرجدة 

ية والوريددددة والتعبيددددر والددددتعلم والعمدددد  متشددددابسة مددددن االسددددتقتل
والتلتيددددر واتدددددداذ القدددددرارات فدددددو مدتلددددد  القضدددددااا الشدسدددددية 

وهدو مدا السدر عددم وجدون فدروب نالدة ، واالجتماعية والتعليمية
 حسائًيا بين الجنسين فدو أناتسمدا علدص أناتدو الدراسدة  وهد ا 
ينسددجم مدد  اانب التربددوي الدد ي أشددار  ليددا المسددداوي  و دداتم 

( حيددي سددو  ذلدد  بددأن العمليددة التعليميددة التددو 000  0202 
ادضدد  لسددا الطلبددة فددو مدتلدد  المسددتويات الدراسددية يددتم مددن 
ختلسددا تقدددام المعلومددات والمعددارا مسمددا  ددان  وعسددا وشدد لسا 
بطريقة متسداوية لجميد  الطلبدة  سدواء أكدا وا ذ دوًرا أم   ا ًدا أو 

ارط مد  لتن  تائج هد ا السدؤاع تتعد حسب مستواهم الدراسو 
(  0204 تدددددددددددددائج نراسدددددددددددددة العليليدددددددددددددة  وأمبدددددددددددددو سدددددددددددددعيدي  

التددو أشددارت  لددص أ ددا توجددد فددروب  (Songul,2003,p23و 
فددو مسددتوك التلتيددر التوليلددو أو فددو مسددار  اتددداذ القددرار وفًقددا 
لمتغير الجنس ولسال  اإل ا   علص اعتبدار أن اإل دا  أكثدر 

 حرًقدددا فدددو توليددد  المواوددد  والمشددد تت  وأكثدددر حرًقدددا فدددو
اتددددداذ القددددرارات؛ واحتددددرام الدددد ات  تيجددددة خددددوفسن مددددن النتددددائج 

وه ه النتائج تستدعو المزيد من البوو  والدراسدات الع سية. 
فدددو هددد ا المجددداع؛ لمعرفدددة ااسدددباب الوقيقدددة وراء عددددم وجدددون 

 فروب نالة بين الجنسين.
ثالث ا: النتةائل المتعلقةة باإلةابةة عةن السةوال الثالةذ، والةذ  

ختلف مستوى التفكير التحليلي لةدى طلبةة ه  ينص عل :  
بةةاختالف متغيةةر   ،فةةرع التربةةة -زكليةةة التربيةةة بجامعةةة تعةة

 المستوى الدراسي( التخصص، و )
لأجابددة عنددا تددم حسدداب المتوسددطات الوسددابية واال ورافددات  

التدسددددد   ي ا لمتغيدددددر وفًقددددد فدددددران العيندددددةالمعياريدددددة لددددددرجات أ
 .(2و الجدوع   ما ف  و ا   النتائج والمستوك الدراسو

ية المعيار  ات ورافواال ةالوسابي ات( المتوسط2جدوع  
 ياا لمتغير فران العينة لمستوك التلتير التوليلو وفقً لدرجات أ

(.والمستوك الدراسو  التدس  

 االنحراف المعيار   المتوسط العدد المستوى  التخصص

 علوم ورآن
 37400 23732 04 ااوع
 2730 00702 40 الراب 

 37042 00700 22 لمجموعا

 لغة عربية
 07204 20730 42 ااوع
 07030 207242 00 الراب 

 07223 20732 33 المجموع

 لغة   جليزية
 27020 027340 03 ااوع
 27200 23730 00 الراب 

 27032 02700 20 المجموع

 رياضيات
 37044 23732 00 ااوع
 07320 00722 00 الراب 

 07000 02732 34 المجموع

 فيزياء
 027220 22722 00 ااوع
 27433 20702 00 الراب 

 37000 23704 23 المجموع

 المجموع التلو
 07420 23720 004 ااوع
 27230 02703 023 الراب 

 07222 23732 042 المجموع
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( أن بدددين متوسدددطات أفدددرن 2الجددددوع  يتضددد  مدددن           
والمسددتوك   التدسد متغيدريا  ة حسدب تاهريد االعيندة فروًود

تلد   نالالتولمعرفدة   التلتيدر التوليلدومسدتوك فدو  (الدراسدو
تددددو و اللددددروب تددددم اسددددتددام توليدددد  التبدددداين الثنددددائو واختبددددار 

 Tukey 3والجددددوع    البعدادددة لمعرفدددة اللدددروب ( للمقار دددات )
 .يوض  ذل 
لدرةات  ي( تحلي  التباين الثنائي لمستوى التفكير التحليل6ةدول )
 (.والمستوى الدراسي ،التخصص)  :ا لمتغير فراد العينة وفق  أ

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درةة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 27200 07302 0047340 4 2037222 التدس 

 27002 07443 307222 0 307222 المستوك الدراسو
 27400 27030 247220 4 0007200 المستوك × التدس 

 ددددددد دددددددد 307003 002 020327320 الدطأ
 دددددددددد ددددددددد ددددددددد 042 0023032722 المجموع

     
أ ا ال توجدد فدروب ذات ناللدة ( 3يتض  من الجدوع         

 حسائية فو متوس  نرجات أفران العينة علص مقيال التلتير 
وك الدراسددددو أو التلاعدددد  بددددين التوليلددددو ُتعددددزك لمتغيددددر المسددددت

 اتب ذو فدددر التدسددد  والمسدددتوك الدراسدددو  غيدددر أ دددا توجدددد 
  التدس متوس  نرجاتسما وفًقا لمتغير حسائية فو  ناللة 

" ا" وويمدددددة  (27200مدددددة مسدددددتوك الداللدددددة  يحيدددددي بلغددددد  و
واللدرب واضد  مدن   احسائيً  وهو نالة   (07302  الموسوبة

اللدددرب   فقدددد بلدددد لبعدادددةللمقار دددات ا( Tukey خدددتع اختبدددار 
ن ونرجدات طلبدة وسدم آنرجدات وسدم علدوم القدر متوسدطات بين 

لسددددددال  طلبدددددة علددددددوم  احسدددددائيً  ( وهددددددو ناع 4702الليزيددددداء  
أمدددا فدددو   (27200حيدددي بلغددد  الداللدددة لسددد ا اللدددرب   القدددرآن 

 مدن  دمو   احسدائيً  بقية التدسسات فداللرب بينسمدا غيدر ناع 
أن  تدددائج توليددد  التبدددابين الدددرغم مدددن علدددص  سدددتنتج أ دددا  إ نددداف

الثندددددددائو أتسدددددددرت أن التدسسدددددددات الدمسدددددددة مدتللدددددددة فدددددددو 
 ال أن ه ا اللدرب لدم   تسا فو مستوك التلتير التوليلوامتوسط

علددوم متوسدد  نرجددات طلبددة وسددم ا  ال بددين حسددائيً  ا ددن ناع 
 وسم الليزياء. متوس  نرجات طلبة القرآن م 

توسددطات وفًقددا ويم ددن تلسددير ناللددة هدد ه اللددروب فددو الم     
لمتغيدددددددر التدسددددددد  بدددددددأن طلبدددددددة التدسسدددددددات اانبيدددددددة أو 

بو دددددم مددددا يدرسدددددو ا مددددن مقدددددررات  -علدددددوم وددددرآن-اإل سددددا ية 
نراسددددية؛ اميلددددون  لددددص  وامددددة العتوددددات االجتماعيددددة  ولددددديسم 
وجسدددددات   دددددر مدتللدددددة  ولدددددديسم اهتمدددددام بدددددالقيم االجتماعيدددددة  

ضدددااا ويسدددتمتعون بدددالووار والنقدددان  ويميلدددون  لدددص توليددد  الق

والمواود  وااحددا  والتلتيدر فيسددا  دم اتدداذ القدرارات المناسددبة 
 –حيالسددددا  وهدددد ا ال يتددددوافر لدددددك طلبددددة التدسسددددات العلميددددة

فدددالمقررات العلميدددة قدددوي  أ سدددا تعتمدددد وتر دددز علدددص  -فيزيددداء
مسدددددددارات التوليددددددد  أكثدددددددر مدددددددن المقدددددددررات اإل سدددددددا ية   ال أن 

والقددددددددوا ين المقددددددددررات العلميددددددددة اغلددددددددب عليسددددددددا لغددددددددة ااروددددددددام 
والمجرنات؛ فيقتسر تلتيرهم التوليلو علص هد ا االتجداه  وودد 
اسدعب علديسم توليدد  المواود  والمشدد تت وااحددا  اليوميددة 
والوياتيددددة والتعليميددددة والتلتيددددر فيسددددا توليلًيددددا ومددددن  ددددم اتدددددداذ 
القددرار  بع ددس طلبددة علددوم القددرآن  وهدد ا حسددب مددا أشددار  ليددا 

من أن طلبة ااوسام اانبية ( 03  0222الزغبو  والشريد   
ير ددزون علددص مدداهو مليددد للنددال والمجتمدد   ويبدد لون أوسدددص 
الجسدددددد لمراعدددددا  المشددددداعر واافتدددددار والميددددد  للثقدددددة بدددددا خرين 
واالسدددتمتاع بالمناوشدددات مددد  الندددال ومددد  مشددد تتسم  ومودددور 
اهتمامسم القيم االجتماعية  فو حين أن طلبة ااوسام العلميدة 

وليلدددددو علددددص القدددددوا ين والوجددددج الرياضدددددية اعتمددددد تلتيددددرهم الت
المدعمددددة باارودددددام  وعلدددددص  تدددددائج البودددددي العلمدددددو؛ فااوسدددددام 
العلميددددة ومقرراتسددددا توتدددداد  لددددص ودددددرات توليليددددة عاليددددة وتسددددتم 
بااروام والبراهين العلمية مدن أجد   كسداب الطالدب وددر  علدص 

 (.20  0203التلتير التوليلو. وه ا ما أكده  سويد  
مدددددن حيدددددي تدددددأ ير المسدددددتوك الدراسدددددو بدددددين طلبدددددة أمدددددا       

المسددددتوك ااوع وطلبددددة المسددددتوك الرابدددد ؛ فتوجددددد فددددروب بددددين 
متوسدددطات طلبددددة المسدددتويين واللددددرب لسدددال  طلبددددة المسددددتوك 
الرابددد   لتدددن تلددد  اللدددروب لدددم تتدددن نالدددة  حسدددائًيا  حيدددي بلدددد 
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( وهددددددددددو أكبددددددددددر مددددددددددن المسددددددددددتوك 77207مسددددددددددتوك الداللددددددددددة  
(2722=)وجون فدروب نالدة  حسدائًيا بدين    وه ا اعنو عدم

متوسددطات طلبددة المسدددتوك ااوع ومتوسددطات طلبددة المسدددتوك 
علدددص الدددرغم مدددن أن طلبدددة المسدددتوك ااوع ا تقلدددوا مدددن الرابددد   

ُمنا  تعليمو مدرسو مودون  لص ُمنا  تعليمو جامعو متعددن 
النشدداطات؛ وددد يددؤ ر علددص القدددرات التوليليددة لددديسم  فددو حددين 

الرابددد  ودددد تدسسدددوا واكتسدددبوا خبدددر  مدددن أن طلبدددة المسدددتوك 
ختع نراستسم لمقررات التدس   عتو  علص اللتر  الزمنية 
التدددو وضدددوها فدددو الجامعدددة  فتدددان الملتدددرط أن ا دددون هنددداك 
فددرب لسددال  طلبددة المسددتوك الرابدد   لتددن ذلدد  لددم ا سددر فددو 
 تائج ه ه الدراسة  ويدتل  ه ا م  اانب التربوي حسدب مدا 

( مددددن أن مسددددارات التلتيددددر Nor ,2012,p17أشدددار  ليددددا  
التوليلددو تتطددور وتنمددو لدددك الطالددب بواسددطة التعلدديم والددتعلم 
والتدددددريب   مددددا تنمددددو وتتطددددور بمددددرور الوودددد  عبددددر التطددددور 

 الشدسو والنمو المسنو للطالب.
وتتلق  تيجة ه ا السدؤاع مد   تدائج نراسدةا  أبدو عقيد         

التددو أشددارت  لددص ( 03  0222؛ والزغبددو  والشددريد   0200
وجدون فددروب فدو مسددتوك التلتيدر التوليلددو لددك عيناتسددا ُتعددزك 
لمتغيدددددر التدسددددد    مدددددا أ سدددددا تتلدددددق مددددد   تدددددائج نراسددددداتا 

؛ والمسددددددددددددداوي  22  0203؛ وسددددددددددددويد  0202 الجنددددددددددددابو  

  0204؛ وأبددو عددوان  وأبددو جددانو  والسددلطو  0202و دداتم  
ص التدددو أشدددارت  لددد (240  0202والشدددريد   وبشدددار   ؛ 200

عددددم وجدددون فدددروب نالدددة فدددو مسدددتوك التلتيدددر التوليلدددو ُاعدددزك 
لمتغيددددر المسددددتوك الدراسددددو   ذ يددددرون أن ااسدددداليب والطددددرب 
واسددتراتيجيات التدددريس التعليميددة المتبعددة تتشددابا لدددك الطلبددة 
باختتا مستوياتسم الدراسية؛ فاللرب بين الطلبة فو المستوك 

علمنددددا أ سددددم فددددو الدراسددددو ال يددددؤ ر فددددو أسدددداليب تلتيددددرهم  ذا 
النساادددة يدرسدددون علدددص أيددددي المدرسدددين أ لسدددسم  ويدضدددعون 

 الستراتيجيات التدريس والتقويم  لسسا.
رابع ةةا: النتةةائل المتعلقةةة باإلةابةةة عةةن السةةوال الرابةةل، والةةذ  

هةة  يختلةةف مسةةتوى القةةدر  علةة  اتخةةاذ القةةرار نةةص علةة :  
الف بةاخت ،فةرع التربةة -لدى طلبة كلية التربية بجامعةة تعةز

ولأجابدة عندا تدم  المسةتوى الدراسةي( التخصص، و متغير  )
لدددرجات  حسدداب المتوسددطات الوسددابية واال ورافددات المعياريددة

(  والمسدتوك الدراسدو  التدسد   ياا لمتغيدر وفًقد فران العينةأ
 .(2 ما فو الجدوع  و ا   النتائج 

 يةالمعيار  اتواال وراف ةالوسابي ات( المتوسط2جدوع  
ا فران العينة لمستوك القدر  علص اتداذ القرار وفقً أ لدرجات

 (.والمستوك الدراسو  التدس   يالمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المستوى التخصص

 عل م قرآ 

 7.3.7 37.74 43 األول

 .9.43 39.34 34 الرابع

 9.137 .39.3 77 المجم ع

 لغة عربهة

 17.123 36.69 37 األول

 ..9.9 1.1.14 77 الرابع

 11.473 .39.1 63 المجم ع

 لغة إنجلهزية

 .11.72 37.17 43 األول

 3.277 33.41 47 الرابع

 2.9..1 39.13 71 المجم ع

 رياضهات

 14.917 32.44 44 األول

 17.719 4..37 41 الرابع

 17.337 36.12 63 المجم ع

 فهزياء

 17.727 37.23 41 األول

 11.177 34.97 79 الرابع

 11.663 34.12 23 المجم ع

 المجم ع الكلي

 11.621 3..36 193 األول

 131..1 7..39 126 الرابع

 43..11 36.32 .43 المجم ع
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( أن بدين متوسدطات أفدرن العيندة 2الجددوع   يتض  من      
والمسددددددتوك   التدسدددددد   متغيددددددريا تاهريددددددة حسددددددب افروًودددددد

تلددد   ناللددةولمعرفدددة   ذ القددرارفددو القددددر  علددص اتددددا (الدراسددو

تددددو و  اللددددروب تددددم اسددددتددام توليدددد  التبدددداين الثنددددائو واختبددددار
 Tukey)  يوض  ذل .0والجدوع    البعداةللمقار ات ) 

  (والمستوك الدراسو  التدس   ياا لمتغير فران العينة وفقً لدرجات أ ( تولي  التباين الثنائو لمسار  اتداذ القرار0جدوع  

درةة  مجموع المربعات نمصدر التباي
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 1.192 9.236 332.216 2 1322.212 التخصص
 1.111 3.126 311.193 1 311.193 المستوى الدراسي

 1.291 1.939 91.232 2 111.321 المستوى × التخصص
 ةةةةةةةةةةة ةةةةةةة 112.221 331 32229.216 الخطأ

 ةةةةةةةة ةةةةة ةةةةةةةةةةةة 321 3931931.111 المجموع
       

أ ا ال توجدد فدروب ذات ناللدة ( 0يتض  من الجدوع         
 حسدددائية بدددين متوسدددطات نرجدددات أفدددران العيندددة علدددص مقيدددال 
اتددداذ القددرار وفًقددا لمتغيددر المسددتوك الدراسددو أو التلاعدد  بدددين 

ناللددة  اتب ذو فددر التدسدد  والمسددتوك الدراسددو  بينمددا توجددد 
مدددة يحيدددي بلغددد  و  التدسددد بينسدددا وفًقدددا لمتغيدددر حسدددائية  

  (27802  " الموسدددددوبةا" وويمددددة  (77720مسددددتوك الداللدددددة  
( Tukey اختبددارواللددروب واضددوة فددو   احسددائيً  وهددو نالددة 

نرجدات وسدم متوسدطات اللرب بين   فقد بلد للمقار ات البعداة
هدددو ناع ( و 2702ن ونرجدددات طلبدددة وسدددم الليزيددداء  آعلدددوم القدددر 

بلغدد  الداللددة لسدد ا اللددرب   ذ ولسددال  علددوم القددرآن  احسددائيً  
 بدين متوسدطاتسماأما فدو بقيدة التدسسدات فداللرب   (2724 

الدرغم مدن علدص  سدتنتج أ دا  إ نداف من  دمو   احسائيً  غير ناع 
أن  تددائج توليدد  التبدداين الثنددائو وددد أتسددرت أن التدسسددات 

القددر  علدص اتدداذ  تسا فدو مسدتوك االدمسة مدتللة فو متوسط
نرجددات  ا  ال بدينحسدائيً   هد ا اللدرب لددم ا دن ناالً فدإن  القدرار؛
ولسدال  طلبدة علدوم  علدوم القدرآن مد  وسدم الليزيداءوسدم  طلبة
 .القرآن

ويلسددددددر الباحددددددي  تيجددددددة ناللددددددة اللددددددروب فددددددو متغيددددددر        
التدس  بين نرجات طلبة وسم علوم القدرآن ونرجدات طلبدة 

وب القددر  علدص اتدداذ القدرار المتبد  لددك أن أسلب وسم الليزياء
طلبة وسم علدوم القدرآن عندد التعامد  مد  المواود  االجتماعيدة 
فو الجوا ب الوياتية ود ادتل  عن أسلوب القدر  علص اتداذ 

القرارات عند طلبة وسم الليزياء عند ح  المسدائ  أو المواود  
 العلميددة  ممددا اعنددو أن الطالددب وددد اسددتددم عددد  مسددارات فددو
اتداذ القرار  وود تتغير ه ه المسدارات أو القددرات بدين الطلبدة 

ولعدد  هدد ا اعددون أاًضددا  لددص أن طلبددة وسددم علددوم  لعوامدد  عددد  
والتددددرب علدددص مسدددارات بلدددر  للمشدددار ة  القدددران تدددم تزويددددهم

  اتددداذ القددرارات بسددبب المقددررات الدراسددية التددو تسددم  بدد ل 
ون بسدددددددبب ودددددددد ا ددددددد  أو فدددددددو اا شدددددددطة المعرفيدددددددة سموإشدددددددراك

االختتفددات فددو تجدداربسم السدددابقة فددو حيدداتسم اليوميددة أو فدددو 
المستوك الثقافو والوض  االجتماعو للوالدين. وه ا حسب ما 

 ويؤ دده (.Michelle & Carol ,2006,p868  أشدار  ليدا
يتبددددداينون فيمدددددا  لطلبدددددةا بقولددددداا  ن (22  0202 المنسدددددور 

  وددوه؛اذ وددرار قتضددو مددنسم اتدددا ابيددنسم عندددما يواجسددون مووًلدد
ومدنسم مدن   القدرار اتدداذفمنسم من يتعمق ويتروك فدو نراسدة 

واودد  التددو ومددنسم مددن يتسدد  فددو معالجددة الم وددراره  يتددرنن فددو
تعترضددا  ووددد تعددون هدد ه اللددروب لددنلس ااسددباب التددو ذ ددرت 

 فو مناوشة  تائج السؤاع الثالي من أسئلة ه ه الدراسة.
ائج نراسددددةا  نران ددددة  تتلددددق  تيجددددة هدددد ا السددددؤاع مدددد   تدددد     

؛ وح ددددددددديم  0202؛ والمنسدددددددددور  0303  0202والبقمدددددددددو  
( التدددو أشدددارت  لدددص جدددون 04هددددد  0400؛ والزهرا دددو  0220

فددروب ذات ناللدددة  حسددائية بدددين متوسددطات أفدددران العينددة فدددو 
القدددر  علددص اتددداذ القددرار وفًقددا لمتغيددر التدسدد    مددا تتلددق 

اللدة  حسدائية م  تل  الدراسدات فدو عددم وجدون فدروب ذات ن
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بين متوسدطات أفدران العيندة فدو القددر  علدص اتدداذ القدرار وفًقدا 
 لمتغير المستوك الدراسو. 

 

ةةا: النتةةائل المتعلقةةة باإلةابةةة عةةن السةةوال الخةةامس،  خامس 
هةة  توةةةد عالقةةة ارتباطيةةة نةةين مسةةتوى   والةةذ  نةةص علةة :
القةةدر  علةة  اتخةةاذ القةةرار لةةدى ومسةةتوى  ،التفكيةةر التحليلةةي

  ولأجابدة عندا فةرع التربةة  -لية التربية بجامعة تعزطلبة ك
 Pearsonتددددددم اسددددددتددام معامدددددد  االرتبدددددداط لبيرسددددددون  

Correlation ) بين نرجدات أفدران العيندة علدص فقدرات مقيدال
التلتيدددر التوليلدددو ونرجددداتسم علدددص فقدددرات مقيدددال القددددر  علدددص 

 .( يوض  ذل 3والجدوع  اتداذ القرار  

 فقرات القدر  علص اتداذ القرارنرجاتسم علص فقرات التلتير التوليلو و نرجات أفران العينة فو بيرسون بين  ( معام  ارتباط3جدوع  
 الداللة االحصائية قيمة  ر  المتغيرات

       دالة 1.111 1.222 القدر  عل  اتخاذ القرار× التفكير التحليلي 
ن أ ددا توجددد عتوددة ارتباطيددة بددي( 3يتضدد  مددن الجدددوع       

مسدتوك التلتيددر التوليلددو والقدددر  علدص اتددداذ القددرار لدددك أفددران 
( وهدو أودد  مددن 0.000العيندة   ذ بلغدد  الداللدة اإلحسددائية  

 0.05=،)  وبلغددددددددد  ويمدددددددددة معامددددددددد  االرتبددددددددداط لبيرسدددددددددون
 r=0.588) علددددددص أن تدددددددع  اويمتسدددددد  وهددددددو متوسددددددطة  وإن

جددددابو اتعنددددو أن االرتبدددداط  موجبددددة شددددارتا إو   االرتبدددداط وددددوي 
 .  ني بين المتغيرينطر 

ويم دددن تلسدددير هددد ه النتيجدددة فدددو ضدددوء اانب التربدددوي       
للتلتير التوليلو واتداذ القرار  بدأن للتلتيدر التوليلدو عمليدات 
عقليددددة تتضددددمن  التوليدددد   والتسددددني   والمقار ددددة  والتمييددددز  
ور ية العتوات بين ااشدياء...( وجميد  هد ه المسدارات تدرتب  

القددددرار؛ فمعرفددددة اللددددرن لقدراتددددا التوليليددددة  بالقدددددر  علددددص اتددددداذ
ومعرفتددددا بددددالمواو  والمشدددد تت وتجزئتسددددا ووضدددد  اللددددروط 
والبدددائ    لسددا توتدداد  لددص ودددر  علددص اتددداذ القددرار  ومسددارات 
التلتيددر التوليلددو ُتسددسم فددو تطددوير مسددار  اتددداذ القددرار  وذلدد  
عن طريق المقررات أو طرب التدريس أو اا شطة واللعاليات 

وطالمددا أن أفددران العينددة امتلتددون مسددتوك مرتلًعددا فددو ، غيرهدداو 
التلتيددر التوليلددو؛ فمددن المسددلم بددا أ سددم امتلتددون القدددر  علددص 
اتدددددداذ القدددددرار؛ وربمدددددا سددددداعدهم فدددددو ذلددددد   وعيدددددة المقدددددررات 
الدراسدددية أو بعضدددسا  مدددن حيدددي تناولسدددا اا شدددطة والتددددريبات 

مددن اسددتددام  والمعلومددات والقضددااا  أو ااسددئلة التددو تم ددنسم
اإلنراكدددات العقليدددة السدددليمة فدددو تلتيدددرهم وفدددو اتدددداذ ودددراراتسم 
اليوميددة؛ فالطالددب الدد ي التددر تلتيددًرا توليلًيددا جيددًدا ا ددون وا ًقددا 
من  لسا وشجاًعا  وغير مترنن فو اتداذ وراراتدا  و لمدا  دان 
الشدددد  ضدددعيًلا ال امتلددد  تلتيدددًرا توليلًيدددا ل شدددياء والمواوددد  

غيددر وددانر علددص فددرط اللددروط أو اإلتيددان وااحدددا  ا ددون 

بالبددددائ  أو اتدددداذ ودددرار قدددائب وشدددجاع  ودددو المواوددد  التدددو 
تواجسدددا  لددد ل  فمسدددارات التلتيدددر التوليلدددو تتمتددد  بدسدددائ  
تتلق مد  متطلبدات القددر  علدص اتدداذ القدرار  وهد ا يتوافدق مد  
اانب التربددوي الدد ي أشددار  ليددا  دد  مددن  ونران ددة  والبقمددو  

 (Art,2012؛ و02  0200؛ وأبدددددو عقيددددد   0303  0202
 ذ يرون بأن الشد  ضعي  التلتير ا دون غيدر ودانر علدص 
اتداذ القرار؛ فممارسة التلتير التوليلو تزيد من فرقة اتدداذ 
القدددرار بطريقددددة قدددويوة   مددددا أن القدددددر  علدددص اتددددداذ القددددرار 

 بطريقة قويوة تعزز من ممارسة التلتير التوليلو.
 -دراسددة بسدد ه النتيجددة حيددي لددم اجددد الباحدديوتنلددرن هدد  ال    

نراسددددات سددددابقة تناولدددد  العتوددددة بددددين هدددد ين  -حسددددب علمددددا
المتغيرين فو نراسة مولية أو عربيدة أو عالميدة لعقدد مقار دة؛ 
لدد ل  هندداك حاجددة لمزيددد مددن الدراسددة لمعرفددة  وعيددة العتوددة 

الباحدي  ا ون وبس ا    بين نرجات الطلبة وفًقا لس ه المتغيرات
 ود أجاب عن أسئلة ه ه الدراسة.

 

 االستنتاةات:
فددددو ضددددوء النتددددائج التددددو توقدددد   ليسددددا الباحددددي ام ددددن       

 استنتاد ا توا
لددددك الطلبدددة "أفدددران العيندددة" مسدددارات تلتيدددر توليلدددو  ووددددر   -

علدددص اتدددداذ القدددرار بمسدددتوك مرتلددد   أي  ن لدددديسم القددددر  
ن  التعليميدددة  لدددص علدددص توليددد  المواوددد  التعليميدددة أو المدددا

م و اتسدددا السدددغير  لمعرفدددة العتودددة بدددين تلددد  الم و دددات  
ممددددددا اعنددددددو  اددددددتء أهميددددددة  بيددددددر  ل  شددددددطة واللعاليددددددات 
والتدددريبات والشددعور بتومدد  المسددؤولية عنددد تعلدديم وتعلددم 
الطلبدددددة  بويددددددي تددددددزرع الثقدددددة بددددددالنلس  وتعددددددزز التلتيددددددر 

 التوليلو ومستوك القدر  علص اتداذ القرار.
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حسدددائية فدددو مسدددتوك التلتيدددر  وجدددد فدددروب ذات ناللدددة تال -
عدددددزك القددددددر  علدددددص اتدددددداذ القدددددرارات تُ ومسدددددتوك التوليلدددددو 

لدص أن ممدا يددع ع  المستوك الدراسدو أو الجنس ي لمتغير 
مددا يتعددرط لددا الطلبددة مددن تعلدديم وتدددريب ومشددار ة هددو 

 لتن توجد فروب فو متغير  واحد  وموجسة  لص الجنسين 
 التدس .

 ة ارتباطية نالة  حسائًيا بين مستوك التلتير توجد عتو -
التوليلو ومستوك القدر  علص اتداذ القرار لدك أفران العينة  

جابو اإو االرتباط ووي علص أن تدع مرتلعة  و  اويمتسو 
  أي  ن من امتل  ودر  علص طرني بين المتغيرين

 التلتير التوليلو تتون لداا القدر  علص اتداذ القرار.
 :دراسةال توصيات
فو ضوء النتائج التو توقل   ليسا ه ه الدراسة          

 يوقو الباحي بدا
ضرور  ويام  لية التربية بجامعة تعز بتتثي  جسونها  -

فو تدريب الطلبة علص مسارات التلتير التوليلو واتداذ 
القرار فو جمي  التدسسات  وبجمي  المستويات 

 و تقدمسا.الدراسية  عن طريق التدريس والبرامج الت
التر يز علص مستوك التلتير التوليلو والقدر  علص مسار   -

اتداذ القرار لدك الطلبة أ ناء التدريس بالتلية والتر يز 

علص اا شطة واللعاليات والتتالي  وااسئلة التو تنمو 
 ذل .

االهتمام بتدريب الطلبة علص مسارات التلتير التوليلو  -
ضسم لمواو  تتطلب والقدر  علص تداذ القرار  بتعري

اتداذ ورارات لو  المش تت وإعماع العق  وأ ماط 
 التلتير المدتللة.

العم  علص تضمين المقررات والبرامج التعليمية ب لية  -
التربية مزيًدا من اا شطة والتدريبات التو تنمو مسارات 

 التلتير واتداذ القرار والعم  علص تلعيلسا.
سسم تُ  ؛عم  وفعاليات نر  شطة وو أنورات تدريبية و عقد  -

 .فو تنمية التلتير التوليلو والقدر  علص اتداذ القرار
 مقترحات الدراسة:

الدراسة والنتائج التو أسلرت ه ه فو ضوء أهداا        
 عنسا واستتمااًل لسا ام ن اوتراح ا توا

 جراء نراسة لمعرفة العتوة بين التلتير التوليلو ومستوك  -
لقرار لدك طلبة  ليات أخرك فو جامعة القدر  علص اتداذ ا

 تعز.
  جراء نراسة لمعرفة مستوك التلتير التوليلو ومستوك  -

القدر  علص اتداذ القرار لدك معلمو العلوم فو مدارل التعليم 
 الثا وي فو اليمن.

 الدراسة: مراةل
المهارات (. 0202 براهيم  سليمان عبد الواحد يوس    -

الناةح مل مواقف الحيا   الحياتية مدخ  للتعام 
   مر ز التاتب للنشرا القاهر .0. طاليومية

(. مستوك التلتير التوليلو فو 0200أبو عقي    براهيم   -
ح  المش تت لدك طلبة جامعة الدلي  وعتوتا 

  مجلة ةامعة الخلي  للبحوثببعض المتغيرات. 
0 0   )0-00. 

دمحم  والسلطو  أبو عوان  فرياع دمحم  وأبو جانو  قال   -
(. استقساء نالالت 0204 اناا سمي  السلطو  

 التوليلو مقاب   اللروب فو أساليب التلتير
 –الشمولو( لدك طلبة  لية العلوم التربوية وا ناب

دراسات العلوم اا روا وفًقا لعدن من المتغيرات. 
 -230(   0(  ملوق 40  المجلد التربوية
230. 

(. قعوبات اتداذ القرار المسنو 0202بن ناللو  نليلة   -
وعتوتا ببعض المتغيرات الدامغرافية لدك طالبات 
السنة أولص بالجامعة. رسالة ماجستير غير 
منشور    لية العلوم اإل سا ية واالجتماعية  جامعة 

 بالجزائر. -بس ر  –دمحم خيضر
(. مسددددتوك التلتيددددر 0202الجندددابو  أحددددتم حميددددد  عمددددة   -

لمشدددددد تت لدددددددك طلبددددددة جامعددددددة التوليلددددددو وحدددددد  ا
مجلةةةةةةةةة كليةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةة بالجامعةةةةةةةةة القانسددددددددية. 
 .33 -22(   0  العدن  المستنصرية

أثةةةةر (. 0220ح دددديم  عبددددد الوميددددد عبددددد المجيددددد ح دددديم   -
 تفاع  البرنامل الدراسي مل البيئة الدراسية عل  
مهارات اتخاذ القرار لةدى طةالك كليةة المعلمةين فةي ةامعةة 

 جامعة أم القرك. . منشورات أم القرى 
(. فاعليدددددة 0202الوجاحجدددددة  قدددددال   والدددددرزب  أحمدددددد   -

التدددريب علددص التلتيددر المدداهر فددو تطددوير مسددارات 
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المجلةةة اتددداذ القددرار لدددك طددتب مرحلددة المراهقددة. 
-022(   0 00  ردنيةة فةةي العلةةوم التربويةةةاأل 

020. 
(. اسددددتراتيجيات 0202نران ددددة  أمجددددد  والبقمددددو  شدددد ك   -

توتسددددددا باتددددددداذ القددددددرار لدددددددك مددددددديري التلدددددداوط وع
المدددارل الثا ويددة بمدينددة الطددائ  مددن وجسددة   دددر 

مجلةة ةامعةة النجةاأل لابحةاث الو تء والمعلمين. 
 -0333(   02 00  )العلةةةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةةةانية(

0223. 
(. أسداليب 0222الزغبو  طتع عبد هللا  والشدريد   دمحم   -

التلتيددددر الشددددائعة لدددددك طلبددددة جامعددددة الوسددددين بددددن 
طددددددتع وتأ يرهددددددا ب دددددد  مددددددن الجددددددنس والتدسدددددد  

مجلة اتحةاد الجامعةات العربيةة والمستوك الدراسو. 
 .03-0(   0 2  للتربية وعلم النفس

سدددددددلطان بدددددددن عاشدددددددور بدددددددن علدددددددو الزهرا دددددددو الزهرا دددددددو   -
هدددد(. التلضدددي  المسندددو واتدددداذ القدددرار لددددك 0400 

عينددة مددن طددتب التليددات المسنيددة بمواف ددة جددد . 
غير منشدور    ليدة التربيدة  جامعدة رسالة ماجستير 

 أم القرك بالمملتة العربية السعوناة.
(. 0223الزيددانات  مدداهر مللدد   والعدددوان  زيددد سددليمان   -

أ ددددر اسددددتددام طريقددددة العسدددد  الدددد هنو فددددو تنميددددة 
مسدددددار  اتدددددداذ القدددددرار لددددددك طلبدددددة السددددد  التاسددددد  
ااساسددو فددو مبوددي التربيددة الوطنيددة والمد يددة فددو 

الجامعةةةةةةة اإلسةةةةةةالمية )سلسةةةةةةلة  مجلةةةةةةةاارنن. 
 .432-433(   0 02  الدراسات اإلنسانية(

(. العتوة بين أساليب التلتير ووابلية 0203سويد  ناليا   -
تسددددديق الشددددائعة لدددددك عينددددة مددددن طددددتب جامعددددة 

 -02(   20 00  مجلةة ةامعةة البعةةذالبعدي. 
20. 

(. 0202سويدات  أحمدد عبدد هللا  والشدي   فدؤان  جيدب    -
التلتيدددر اإلبدددداعو علددددص فاعليدددة عمليدددة اتددددداذ أ دددر 

القدددددرار اإلناري "نراسدددددة ميدا يدددددة مدددددن وجسدددددة   دددددر 
اإلنار  العليا والوسطص فدو شدر ات التدأمين العاملدة 

  المجلةةة األردنيةةة فةةي إدار  األعمةةالفددو اارنن". 
00 0   )00- 30. 

(. 0220شواتة  حسن  والنجدار  زيندب  وعمدار  حامدد   -
  الددار 0. طالتربوية والنفسةيةمعجم المصطلحات 

 المسرية اللبنا ية  القاهر .
(. 0202الشددددددريد   دمحم خليلددددددة  وبشددددددار   موفددددددق سدددددددليم   -

التلتيدر المر دب وعتوتدا بدبعض المتغيدرات  نراسددة 
ميدا يددددة لدددددك طلبددددة جامعددددة الوسددددين بددددن طددددتع(. 

 .220-202(   0 03  مجلة ةامعة دمشق
تحليلي  القةدر  والمهةار  التفكير ال(. 0222    أامدنعامر -

  مشدددددروع الطدددددرب المؤنادددددة  لدددددص 0. طسةةةةةلوك واأل
التعلدددديم العددددالو  مر ددددز الدراسددددات العليددددا والبوددددي  

 جامعة القاهر   مسر.
 (. العتوة0204العليلية  منص  وأمبو سعيدي  عبد هللا   -
بين مستوك مسار  االستقساء وودرات التلتير المنطقو لددك  

ساسدددو بمواف دددة مسدددق / طلبدددة السددد  العاشدددر اا
مجلةةةةة ةامعةةةةة النجةةةةاأل لابحةةةةاث سددددلطنة عمددددان. 

-0200(   00 00  )العلةةةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةةةانية(
0223. 

(. 0202علددو  بشددرك حسددين  وقدداحب  وجدددان عنددان   -
أسدددداليب التلتيددددر وعتوتسددددا بمسددددتوك الطمددددوح لدددددك 
طالبددددددددات وسددددددددم ريدددددددداط ااطلدددددددداع  ليددددددددة التربيددددددددة 

  في العةرا  مجلة كلية التربية األساسيةااساسية.
 .02 -023(   30العدن  

التربيةةةةة العلميةةةةة وتةةةةدريس (. 0220علددددو  دمحم السدددديد    -
. نار المسددددددير  للنشددددددر والتوزيدددددد   عمددددددان  العلةةةةةةوم
 اارنن.

فاعليددة  .(0202بددراهيم مومددون   جمدداع الدددين   العمرجددو -
اسدددتددام الدددرحتت التديليدددة فدددو تددددريس الدراسدددات 

علدص تنميدة الملداهيم االجتماعية للمرحلة المتوسدطة 
تجددددددداه  ودددددددو المدددددددان  لددددددددك والتلتيدددددددر التوليلدددددددو واال

  المجلةةةةةةة الدوليةةةةةة للبحةةةةةةوث التربويةةةةةةة. التتميددددد 
40 4  .)0- 40. 

(. بر ددامج تدددريبو 0202مومددون  سددماح  بددراهيم مومددون   -
لتنميددة مسددارات التلتيددر التوليلددو وأ ددره فددو توسددين 

يددة. مسددتوك الممارسددة التأمليددة لدددك المرشددد  الطتب
 (  0 3  المجلة الدولية التربوية المتخصصة
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 040- 020. 
 اء وعتوتدددا بمسدددار  اتدددداذ (. الددد 0202المنسدددور  زيندددة   -

القرار نراسة ميدا ية علدص عيندة مدن طدتب جامعدة 
نمشق. رسالة ماجستير غير منشور    لية التربية  

 جامعة نمشق.

معجةةم (. 0200 المن مددة العربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم  -
 .مصطلحات المناهل وطر  التدريس

(. 0202سعد قدال      اتمو   المسداوي  عد ان مومون -
  مجلةة ديةاليالتلتير التوليلو لدك طلبة الجامعة. 

 .003 -002(   30العدن  
- Art-in, Sitthipon .(2012). Development of 

teachers’ learning management 

emphasizing on analytical thinking in 

Thailand. Procedia - Social and 

Behavioral  Sciences, N(46), 3339 – 

3344. 

- Hj. Z, Rezi A. & Hayatun N 

.(2016).Students’ Critical Thinking 

Ability: Description Based on 

Academic Level and Gender. 

Journal of Education and Practice, 

7(12),p154-164. 

- Joanne K. R .(2011). Problem Solving, 

Reasoning, and Analytical Thinking 

in a Classroom Environment. The 

behavior analyst today  ,12(1),p41-

48. 

- Keow N. T . (2017). Development of 

Analytical Thinking Skills Among 

Thai University Students. The 

Turkish Online Journal of 

Educational Technology- Special 

Issue for INTE ,p862-869. 

- Lily A. C. P, Margelyn. A. N & Fe T. J 

.(2009). Improving Analyzing skills 

of  Primary  Students Using a 

Problem Solving Strategy. Journal 

of  Science and Mathematics 

Education  in S.E. (ASIA), 

27(1),p33-53. 

- Linda, E & Richard. P .(2007) .The 

Thinker’s Guide to Analytic 

Thinking. The Foundation for 

Critical Thinking, New York, U.S 

- Michelle .E & Carol. A .(2006). Analytical  

Reasoning  Skills: Improving  

Performance  With  Notations. 

Canadian  Journal of  Education, 

29(3),P855‐872. 

- Nor .L. S .(2012).  Incorporating Critical 

Thinking: Teaching Strategies in 

Malaysian Technical and 
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Programs. In partial fulfillment of 

the requirements For the Degree of 

Doctor of Philosophy Colorado State 
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Perceived Problem Solving Skills in 
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- Sukran C, Alper. K & Oguzhan K.(2017). 

An Evaluation of Factors Affecting 
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International Electronic Journal of 
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808. 

- Sunday .B .A .(2012). Developing Critical 

Thinking Skills in Students:  A 

Mandate for Higher Education in 

Nigeria. European Journal of 

Educational Research, 1(1), 155-

161. 
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Thinking of Teachers in Basic 

Education of Thailand. 7th World 
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- Taveep .T, Wannapong .T, & Artorn . N 

.(2016). Development of a Test to 

Evaluate Students’ Analytical 

Thinking Based on Fact versus 

Opinion Differentiation. 

International Journal of 

Instruction, 9(2),p124-138. 

- Wahyu. P, & Sajidan. M .(2017). 

Effectiveness of Guided Inquiry 
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 مالحق الدراسة
يكم عزيةةةةةز  الطالةةةةةب/ عزيزتةةةةةي الطالبة....السةةةةةالم علةةةةة

 ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،،
مسدددددتوك "معرفدددددة اقدددددوم الباحدددددي بدراسدددددة تسددددددا  لدددددص     

التلتيددددددر التوليلددددددو وعتوتدددددددا باتددددددداذ القدددددددرار لدددددددك طلبدددددددة 
" ولتوقيددددق هدددددا فددددرع التربددددة -كليددددة التربيددددة جامعددددة تعددددز

( 42الدراسدددددة تطلدددددب اامدددددر  عددددددان مقيدددددال م دددددون مدددددن  
ل يدددددددداوزعددددددددة علددددددددص مقياسددددددددين فددددددددرعيين همدددددددداا مقفقددددددددر  م

( فقددددددددر   02مسددددددددارات التلتيددددددددر التوليلددددددددو  تتددددددددون مددددددددن  
( 02ومقيددددددددال مسددددددددارات اتددددددددداذ القددددددددرار  ويتتددددددددون مددددددددن  

توديدددددددددد فقدددددددددر   موزعدددددددددة علدددددددددص  خمسدددددددددة مجددددددددداالت هوا 
التافيدددددددة   المعلومدددددددات المشددددددد لة والتعدددددددرا عليسدددددددا  جمددددددد 

متابعدددددددددة و فضددددددددلسا  أوضدددددددد  البدددددددددائ  المتاحددددددددة واختيددددددددار 
 د ُقمم المقيال (  ووالنتائج تقييمو   القرار وتنلي ه

 -غالًبددددا -وفقددددًا لتدددددرد لي ددددرت الدماسددددو  التددددالوا  نائًمددددا
أبددددددًدا(؛ لدددددد ا فددددددإن الباحددددددي يرجددددددو مددددددنتم  - ددددددانًرا -أحياً ددددددا

التتددددددددرم باإلجابددددددددة علددددددددص فقددددددددرات المقيددددددددال ب دددددددد  جداددددددددة 
وقددددددددب؛ مدددددددن أجدددددددد  الوسدددددددوع علددددددددص  تدددددددائج حقيقيددددددددة  

( فددددددددو الدا ددددددددة التددددددددو تراهددددددددا وذلدددددددد  بوضدددددددد  عتمددددددددة  
وافقدددددة مدددددن وجسدددددة   دددددرك  مددددد  العلدددددم مناسدددددبة لدرجدددددة الم

أن هددددددددددددد ه االجابدددددددددددددات ستسدددددددددددددتددم اغدددددددددددددراط البودددددددددددددي 
 العلمو. 

 وتقبلوا خال  التوية.
 الباحي

 أ.م.ن/ سليمان المعمري 
 

 متح ةا وب  اإلجابة ُيرجص م ء البيا ات التاليةا
 الجنسا ذ ر   (   أ ثص   (. -
التدس ا علوم ورآن   (   لغة عربية   (    -

 (  رياضيات   (  فيزياء   (. لغة   جليزية  
 المستوك الدراسوا ااوع   (    الراب    (. -

عمليددة بأ ددا ": مالحظةةة: ي قصةةد بةةالتفكير التحليلةةي
عقليدددة هددددفسا تجزئدددة المووددد  التعليمدددو  لدددص م و اتدددا 

وفسددددم العتوددددات المتداخلددددة والمتبانلددددة بددددين   ااساسددددية
سدب ه ه الم و ات؛ ليتم ن الطالب من اتداذ ورار منا

ويقدددال بالدرجدددة التدددو اوسددد  عليسدددا الطالدددب حيالسدددا  
 ."بواسطة االختبار المعد لس ا الغرط

"بأ دددا اختيدددار بددددي  مدددن بدددين  :وي قصةةةد باتخةةةاذ القةةةرار
مجموعددددة مددددن البدددددائ  المتاحددددة لودددد  موودددد  تعليمددددو 

بالدرجددة معددين بتلتيددر متددأن  وبدد  اتددداذ القددرار  ويقددال 
المسددتددم  مقيددالالعلددص  الطالددبالتددو اوسدد  عليسددا 
 والمعد لس ا الغرط".

أوال : فقةةةةةةةةةةةةرات مقيةةةةةةةةةةةةاس التفكيةةةةةةةةةةةةر التحليلةةةةةةةةةةةةي.

 فقرات المقياس م
 درةة االستجابة أو درةة الموافقة

ا دائم ا ا نادر ا أحيان ا غالب   اند 
      حينما أورأ  تاًبا أحل  موضوعاتا وأر ز علص اافتار المسمة وال أكتلو بالقراء  العابر . 0
      أفتر فو ح  مسألة أو مواو  معينة فأ و أحللسا  لص عناقرها ااولية. عندما 0

لو ة مشاهدتو لليلم أو وراءتو لمقط  فو قويلة  خبارية فإ و أر ز علص اللتر   0
 الرئيسية.
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      حين أفتر بموضوع معين أبدأ باافتار اللرعية وأ تسو باافتار الرئيسية. 4
      م  فو مشروع ما؛ أهتم بتوديد الدطوات التو اجب أن ُتتد  لتنلي ه.حينما أبدأ الع 2

3 
 ذا وضعُ  فو موو  مسؤولية عن مشروع ما   فإ و أفض  جم  معلومات ملسلة 

 عنا.
     

2 
ا ون لدي عم  أووم با؛ فإن أوع شوء أريد معرفتا هو  ااسلوب اافض  حين 

 إل جاز ذل  العم .
     

      جا مش لة اوع مر  فإ و أحاوع  اجان الطرب المناسبة لولسا.حينما أوا 0
      عندما أسم  النال يتود ون عن فتر  أو  وجسة   ر فإ و احل  ا راء المدتللة. 3
      وب  اإلودام علص اتداذ أي ورار؛  أفتر فو النتائج المترتبة عليا. 02

00 
ب اافتار الجديد  بش    أفض  عن طريق فيما اد  التتم بش    عام؛ فإ و أستوع

 التر يز والتولي  الو ر.
     

      عند تتليلو بمسمة ما؛ فإ و أحاوع معرفة أجزائسا  التلسيلية بش    نويق. 00
      النال ال ين  أستليد منسم  ثيًرا هم الموللون السياسيون واالوتسانيون. 00
      النقاط الرئيسة فيسا.حينما أستم   لص المواضر ؛ أحدن  04
      عند المقار ة بين عد  حلوع أو أشياء؛ فأ نو أخس  ووتًا للتلتير فو ذل . 02
      عان  ال أكون راضًيا عن البدء إل جاز أي عم ؛ حتص أجد الطريقة اافض  إل جازه. 03
        بش    من م.أجد اللتر  الجيد   التو توض  العتوات المترابطة بين أجزاء الموو 02

00 
 ذا  لل  بمتابعة تاهر  ما أو موو  معين؛ فإ و أقلا بش   موضوعو  مو 

 و يلو.
     

03 
أمتل  القدر  علص التمييز بين انعاءات الشد  السانب والتاذب فو حالة الشجار 

 بينسما.
     

02 
لملسوم والمسار  أو حين أورأ الدرل؛ أورأ    فقر  من فقراتا علص حد ؛  و أميز بين ا

 القيم.
     

 ثانيا : فقرات مقياس اتخاذ القرار.

 فقرات المقياس م
 درةة الموافقة

ا دائم ا ا نادر ا أحيان ا غالب   اند 
      المجاع ااوعا توديد المش لة والتعرا عليساا

      أحدن بدوة المش لة التو أريد اتداذ ورار فيسا. 0
      أريد الوقوع  ليسا. أض  أهدافًا واضوة 0
      أحل  المش لة  لص أجزاء قغير   حتص اسس  التعام  معسا. 0
      أتعرا علص المش لة بش    مو و وعو  حتص اسس  اتداذ القرار لولسا. 4

      التافيةا المعلومات المجاع الثا وا جم 
      أجم  المعلومات والبيا ات التزمة حوع أبعان المش لة. 2
      أحل  المعلومات المتوفر  حوع المش لة التو تواجسنو للتأكد من قوتسا. 3
      القرار . اتداذ وب   ليسا أحتاد التو الوقائق أجم  2
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      أرج   لص اللوائ  والقوا ين استرشد بسا وب  اتداذ أي ورار. 0
      المجاع الثاليا وض  البدائ  المتاحة واختيار افضلساا

      أحدن البدي  المناسب لو  المش لة فو ضوء اإلم ا ات المتاحة. 3
      أختار الو  ال ي امن  تترار المش لة فو المستقب . 02
      رغم توافر المعلومات التو بين يدي؛فإ ا اسعب علو اتداذ  القرار. 00
      ارات.أتد  وراراتو بعد التأكد من المعلومات المتعلقة بتل  القر  00
      أتب  خطوات من مة فو اتداذ القرارات فو المواو  التو تسانفنو. 00
      خبراتو السابقة. لو  مش لة ما؛ أعتمد علص القرار اتداذ عند 04
      لتو ا ون وراري جيًدا  افتر فو بدائ  جديد  حين تلش  البدائ  المتاحة. 02

      الي همتابعة القرار وتن المجاع الراب ا
      أض  خطة لتنلي  القرار بدوة. 03
      حينما أتد  وراًرا؛ أتاب  جيدًا مراحلا وإجراءاتا بعد التنلي . 02
      ال أتد  القرار  ال بعد معرفة رنون  اافعاع تجاها. 00
      ال أتراج  فو وراري بعد اتداذه  وأتوم  مسؤولية ذل  القرار. 03

      االنتائج مسا تقييمالمجاع الدا
      لنلسو أو  لآلخرين. أناف  عن القرار ال ي أتد ه 02
      . الداطئ ال ي أتد ه القرار فو اللش  مسئولية أتوم  00
      أويًّم باستمرار تنلي  القرارات التو تم اتداذها وفًقا لنتائجسا. 00
      جيًدا تل  المواو  والقرارات فو المواو  التو تتطلب اتداذ ورارات؛ أويًّم 00
      أويًّم النتائج بعد اتداذ القرارات وأراجعسا. 04
      أووم بتعدي  القرار أو جزء منا  ذا أنك  لص توس  المش لة. 02
 
 
 


