القدزة التنبؤيت للركاء الثالثي مبهازة اختاذ القساز لدى
طلبت كليت الرتبيت يف جامعت القصيم
سالم عمي سالم الغرايبه*

* استاذ عمم النفس التربوي المشارك _ قسم عمم النفس _ جامعة القصيم _ المممكة العربية السعودية
هذا البحث مدعوم من عمادة البحث العممي بجامعة القصيم
1

5

4

2016

القدزة التنبؤيت للركاء الثالثي مبهازة اختاذ القساز لدى
طلبت كليت الرتبيت يف جامعت القصيم
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف قدرة الذكاء الثالثي في

كاتخاذ القرار وحؿ المشكالت [.[3

التنبؤ باتخاذ القرار .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس

وضمف حديثو عف عممية اتخاذ القرار أشار كانداف [ ]4إلى

ستيرنبيرغ لمذكاء الثالثي المعرب ليالئـ البيئة الكويتية [ ]1ومقياس

إف عممية اتخاذ القرار تحتاج إلى مجيود فكري ٍ
عاؿ باإلضافة

ابراىيـ [ ]2التخاذ القرار وذلؾ بعد التحقؽ مف خصائصيما

قدر ٍ
إلى ٍ
عاؿ مف الحرية في التصرؼ واالختيار الجيد بعيداً عف

السيكومترية عمى عينة الدراسة المكونة مف ( )276طالباً مف طمبة

تأثيرات الظروؼ المحيطة .كما أف ميارة اتخاذ القرار تحتاج إلى

كمية التربية في جامعة القصيـ .وبعد جمع البيانات وتحميميا أشارت

قدر كبير مف الطاقة االنفعالية والفكرية ،وىي مف المسائؿ

النتائج إلى ارتفاع مستوى ٍ
كؿ مف الذكاء الثالثي واتخاذ القرار ،كما

الميمة جداً بحيث تكاد تكوف ىي األكثر احتياجاً لمطاقة الفكرية

أشارت النتائج إلى وجود ارتباط موجب داؿ إحصائياً بيف درجات عينة

واالنفعالية مقارنة مع الوظائؼ اإلنسانية األخرى.

الدراسة عمى اختبار الذكاء الثالثي ودرجاتيـ عمى مقياس اتخاذ

ووردت العديد مف التعريفات لمفيوـ اتخاذ القرار منيا:

القرار ،وفيما يتعمؽ بالقدرة التنبؤية ،فقد أشارت النتائج إلى أف أكثر

تعريؼ روجرز :ىي عممية عقمية يستطيع الفرد مف خالليا اف

تنبؤا بالقدرة عمى اتخاذ القرار كاف الذكاء
انواع الذكاء الثالثي ً
التحميمي ،يميو الذكاء العممي ،وأخي ارً جاء الذكاء اإلبداعي .وفي

يمر مف مجرد المعرفة االولية بالشيء إلى القبوؿ بو أو الرفض

النياية تمت مناقشة النتائج في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة

الفعمي لو [.[5

وتـ اقتراح بعض التوصيات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

تعريؼ بروكماف ورسؿ [ :]6ىي عممية اتخاذ ما يجب فعمو مع

الكممات المفتاحية :الذكاء الثالثي ،الذكاء الناجح ،اتخاذ القرار.

األخذ بعيف االعتبار نواتج الخيارات المختمفة.

 .1المقدمة

تعريؼ اندرسوف [ :]7ىي عممية تتضمف كيفية تصرؼ األفراد
ضمف المواقؼ التي تتطمب اختيار بديؿ مف بيف عدة بدائؿ.

يستطيع الفرد مف خالؿ عممية اتخاذ القرار حؿ الكثير
مشكالتو لتحقيؽ التكيؼ والتوازف مع الظروؼ المحيطة .حيث

وتتأثر عممية اتخاذ القرار بالعديد مف العوامؿ العقمية المعرفية،

يعتبر اتخاذ القرار عممية أساسية في حياة الفرد والجماعة ،وىي

والشخصية ،والنفسية مثؿ االنتقائية ،ومقاومة التغيير ،التفاؤؿ

عممية ذات خصوصية عالية تؤثر في حاضر الفرد ومستقبمو،

والتشاؤـ ،والجدة ،وأساليب التفكير المتبعة ،والتحيز ،والعزو،

وىي مف العمميات العقمية المعرفية التي تتضمف العديد مف

وجاذبية بعض البدائؿ ،والفائدة المتوقعة مف القرار ،والنتائج

الميارات المعرفية ،كما يمكف العمؿ عمى توفير فرص لألفراد

المترتبة عميو ،وغيرىا .كما أف عممية اتخاذ القرار تسير وفؽ

لمتدريب عمييا كميارة عامة تتضمف عدداً مف الميارات الفرعية،

نمط محدد يبدأ بالتفكير التأممي في المعطيات والبدائؿ المتاحة،

وينطمؽ عمماء النفس المعرفيوف مف افتراض اف السموؾ المعرفي

ثـ التساؤؿ الذي يسيؿ عممية جمع المعمومات ،ثـ اتخاذ القرار،

ىو منظومة مؤلفة مف سمسمة مف العمميات العقمية ،وتعد

وأخي ار التنفيذ [.[8
ويشير السالمة والطراونة [ ]3إلى تبايف عمماء النفس في

نتاجا لتمؾ السمسمة مف العمميات
االستجابة الصادرة مف الفرد ً

التي تسمى بالمعالجة ،كما يقوـ الفرد باالحتفاظ بتمؾ المعمومات

النظر إلى الكيفية التي يتبعيا الفرد في اتخاذ القرار ،مما أدى

الػنػاتج ػة ع ػف الػمػعػالج ػة لػيػستخ ػدمي ػا ف ػي عممي ػات مع ػرفي ػة أخ ػرى

إلى ظيور العديد مف االتجاىات النظرية في تفسير عممية اتخاذ
2

القرار .ومف ىذه االتجاىات االتجاه النفسي الذي يركز عمى

مف الموىبة بعيف االعتبار ،فإننا يمكف أف نخسر عدداً كبي اًر مف

أساليب اتخاذ القرار المفضمة لدى الفرد ،وطبيعة االرتباط بينيا

الموىوبيف وذلؾ بعدـ اكتشافيـ [.[10

وبيف السموؾ الفعمي وتوضيح كيفية نمو الفروؽ بيف األفراد في

وتشير الموىبة التحميمية ) (Analytic Giftednessإلى القدرة

أنماط التفكير المتعمقة باتخاذ القرار ،وفيما إذا كانت تمؾ

عمى تجزئة المشكمة وتحميميا إلى عناصرىا الرئيسة وفيـ

األساليب ثابتة أـ متغيرة .ويشير أنصار ىذه النظرية إلى

مكوناتيا فيماً جيداً ،حيث يتمتع األفراد الذيف يمتمكوف موىبة

اكتساب الطفؿ لعدد مف االستراتيجيات التي يمكنو تخزينيا،

ٍ
عاؿ مف األداء عمى
قوية في ىذا المجاؿ غالباً بمستوى

وتنمو ىذه االستراتيجيات وتتطور خالؿ مرحمتي المراىقة والرشد

اختبارات الذكاء التقميدية التي تؤكد عمى التفكير التحميمي ،ومف

لتشكؿ أنماط أساسية في الحياة العممية مما يؤدي إلى تفضيؿ

ىنا يمكف اعتبار أف الموىبة التحميمية ىي ما تقيسو اختبارات

استراتيجيات معينة .ووفقاً لذلؾ فإف أساليب اتخاذ القرار يمكف

الذكاء التقميدية [.[11

أف تصنؼ إلى خمسة أساليب ىي :األسموب التركيبي،

كما تشير الموىبة التأليفية أو اإلبداعية (Synthetic

واألسموب المثالي ،واألسموب العممي ،واألسموب التحميمي،

) Giftednessإلى القدرة عمى االستبصار الجيد لمموقؼ،

واألسموب الواقعي .ويحمؿ األسموبيف التركيبي والمثالي توجياً

والتكيؼ بنجاح مع المواقؼ الجديدة ،ويمتاز األفراد الذيف

قوياً نحو القيـ والتفكير المثالي الذاتي ،أما األسموبيف التحميمي

يمتمكوف القدرات اإلبداعية برؤيتيـ المختمفة لألشياء ،ومف ىنا

والواقعي فيحمالف توجياً واضحاً نحو الحقائؽ والتفكير الوظيفي

فقد يخفقوف في األداء عمى االختبارات التحصيمية التقميدية أو

والشكمي ،فيما يقوـ األسموب العممي بدور الرابط بيف الجانبيف.

حتى عمى اختبارات الذكاء العادية والسبب أنيـ ينظروف إلى

واىتـ عمماء النفس المعرفييف بشكؿ متزايد بعممية اتخاذ

عناصر المشكمة بطريقة قد تختمؼ عف اآلخريف ،وبالتالي قد

القرار مف خالؿ دراستيـ لمعالقات بيف األداء العقمي بجوانبو

ينعكس ذلؾ عمى أدائيـ بشكؿ سمبي ،في حيف أنيـ قد يتفوقوف

المختمفة والبناء المعرفي لإلنساف ،واالستفادة مف ذلؾ في تنمية

في مجاالت أخرى أكثر تعقيداً [.[12

العديد مف الميارات الحياتية والعقمية والفكرية المتصمة بأساليب

بالموىبة

وقصد

ستيرنبيرج

العممية

(Practical

التفكير المتعددة مثؿ حؿ المشكالت واتخاذ القرار وغيرىما،

) Giftednessقدرة الفرد عمى تطبيؽ قدراتو التحميمية واإلبداعية

وقاموا بتطوير العديد مف النماذج التي تصؼ اتخاذ القرار،

في الحياة العممية ،حيث يمتاز الشخص الذي يمتمؾ الموىبة

وعمى الرغـ مف اختالؼ تمؾ النتائج فيما بينيا إال أنيا تتفؽ

العممية بقدرتو عمى تحديد ما يحتاج لمنجاح في المواقؼ التي

عمى أف األفراد يتخذوف الق اررات التي تتمتع بالقيمة والموضوعية

يواجييا ،واإلسراع إلى التنفيذ مف أجؿ النجاح في تمؾ

ونسبة النجاح العالية [.[9

المواجية ،حيث يمتمؾ األشخاص ذوو الموىبة العممية القدرة

وقدـ ستيرنبرج رؤية ثالثية لمذكاء اإلنساني نظر مف خالليا

عمى إدراؾ العوامؿ التي تؤثر في نجاحيـ بسرعة ،والعوامؿ التي

إلى الموىبة العقمية بطريقة أشمؿ مما قدمتو نظريات الذكاء

تساعدىـ عمى تشكيؿ بيئتيـ والتكيؼ معيا ،لذلؾ ينجح ىؤالء

التقميدية ،وذىب في رؤيتو إلى أبعد مما تقيسو اختبارات الذكاء.

األشخاص في تحقيؽ العديد مف األىداؼ أكثر مف غيرىـ.

وتحدث عف ثالثة أنواع لمموىبة العقمية ىي الموىبة التحميمية،

فالموىوب عممياً يمتمؾ قدرة عالية في توظيؼ إمكاناتو في

والموىبة التأليفية أو االبتكارية ،والموىبة العممية ،فمف وجية

التفاوض مع اآلخريف ،والتميز الوظيفي ،وغيرىا مف المجاالت

نظر ستيرنبرج فإف الموىبة ال يمكف أف تقاس بدرجة يحصؿ

المشابية [.[11
ويشير ستيرنبيرج وجريجورينكو [ ]13إلى أف األفراد يمتمكػوف

عمييا الفرد عمى اختبار ما ،فإذا لـ يتـ أخذ تمؾ األنواع الثالثة
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قد اًر ما مف ىذه القدرات الثالث معاً .حيث أف األفراد الذيف

الذكاء باشتماليا عمى القدرات التحميمية والعممية واإلبداعية معاً،

يممكوف قدرة عالية في واحدة مف ىذه المجاالت الثالثة دوف

وىذا يمكف المختصيف مف تحديد األفراد الموىوبيف في الميارات

المجاليف اآلخريف ،قد يكونوف أقؿ نجاحاً في إقناع اآلخريف بما

الثالثة التي ال تقيسيا اختبارات الذكاء التقميدية .كما يعتقد

لدييـ مف موىبة .ويؤكد ستيرنبرج أف الجزء الميـ في موىبة

ستيرنبرج أنو ليس ىناؾ أي اختبار ذكاء يمكف أف يفسر

الفرد يكمف في قدرتو عمى التنسيؽ بيف الجوانب الثالثة لمموىبة،

التناقضات الثقافية التي يقصدىا في البعد االجتماعي

ومعرفة متى يستخدـ أياً منيا .فالموىبة ال تكمف فقط في الدرجة

لنظريتو [.[13

العالية التي يحصؿ عمييا الفرد في أحد القدرات الثالث ،ولكنيا

وأظيرت الدراسات التي أجراىا ستيرنبرج أف طريقة التدريس

أيضا بالدرجة ذاتيا في التوازف الناجح الذى يحدثو الفرد
تكمف ً

القائمة عمى الذكاء الثالثي ال تساعد الطالب عمى التعمـ الذي

بيف تمؾ القدرات مجتمعة .وىذا التكامؿ بيف القدرات يمكف أف

يعتمد عمى التذكر فحسب ،ولكنيا تساعدىـ عمى المعالجة

يتغير عبر الزمف ألف الذكاء يمكف أف ينمو ويتطور في

التحميمية واإلبداعية والعممية لممعمومات التي يكتسبونيا ،ووجد

اتجاىات متعددة ،حيث تتسـ ىذه القدرات بالمرونة ،ومف ثـ

أنو مف السيؿ تطبيؽ تمؾ الطريقة" ،" Triarchic Teaching

يمكف تنميتيا لألفضؿ مف خالؿ التنشئة والتدريب.

التي تمتاز مبادئيا بالبساطة والسيولة [.[12

ويضيؼ ستيرنبيرج [ ]14اف الميارات الثالث ال يمكف

وبمراجعتو لألدب النظري المتعمؽ بالذكاء الثالثي وكذلؾ

قياسيا بشكؿ جيد باستخداـ اختبارات الذكاء التقميدية .حيث أنو

القدرة عمى اتخاذ القرار لـ يستطع الباحث العثور عمى أي دراسة

وفي أحسف الحاالت فإف ىذه االختبارات قد تقيس الميارات

تناولت المتغيريف معاً ،في حيف استطاع الحصوؿ عمى عدد ال

التحميمية ،ولكنيا ال تقيس القدرات االبتكارية والعممية كما أف

بأس بو مف الدراسات التي تناولت الموضوعيف في عالقتيما مع

االختبارات التقميدية لالبتكارية تحاوؿ قياس قدرات التفكير

العديد مف المتغيرات مما يدؿ عمى أىميتيما في األدب التربوي

التباعدي ولكنيا ال تقيس الذكاء االبتكاري أو التأليفي بطريقة

والنفسي ،ومف تمؾ الدراسات دراسة جريجوري وكميمف [ ]15التي

متقنة.

ىدفت إلى تحسيف ميارات اتخاذ القرار لدى الطمبة ،وتكونت

كما يرى ستيرنبرج [ ]11أف االختبارات المستخدمة اليوـ

عينة الدراسة مف عدد مف طمبة الصفوؼ ( )12 – 9في

ليست أفضؿ مف اختبارات الذكاء المعروفة منذ أكثر مف أربعيف

مدارس الواليات المتحدة االمريكية .وقد قاـ الباحثاف بتطبيؽ

سنة .فيو يعتقد أف اختبارات الذكاء التقميدية إنما تقيس القدرات

برنامج تدريبي لتنمية ميارات اتخاذ القرار عمى طمبة المجموعة

التحميمية بطريقة جيدة ،ولكنيا تفشؿ في قياس القدرات اإلبداعية

التجريبية ،وبعد إجراء االختبار البعدي وتحميؿ النتائج ،توصمت

أو التأليفية .ويؤكد ستيرنبرج أف ىذه االختبارات التقميدية إنما

الدراسة إلى نتائج تفيد بوجود أثر إيجابي داؿ إحصائيا لمبرنامج

يستفيد منيا أولئؾ الطالب القادروف عمى حؿ المشكالت ذات

التدريبي ،كما تبيف أنو ليس ىناؾ فروقاً دالة إحصائيا في

المستوى المتوسط مف الصعوبة بسرعة ،ولكنيا ال تنصؼ أولئؾ

ميارات اتخاذ القرار تعزى إلى الجنس.

الذيف يمتمكوف القدرة عمى حؿ المشكالت الصعبة ،ىذا باإلضافة

ودراسة جريجورينكو وجارفف وستيرنبيرغ [ ]16التي ىدفت

إلى أف نوع التخطيط والتقويـ الذي يتطمبو األداء الجيد في الحياة

إلى معرفة أثر تدريس القراءة وفؽ النظرية الثالثية في سموؾ

اليومية العادية يختمؼ عف نمط التخطيط والتقويـ الذي تقيسو

المعمميف والطمبة ،وبمغت عينة الدراسة ( )432مف طمبة المرحمة

االختبا ارت التقميدية.

الثانوية تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،تـ تدريس
المجموعة التجريبية باستخداـ النظرية الثالثية لستيرنبيرغ ،فيما

وتتميز نظرية ستيرنبرج لمذكاء الثالثي عف غيرىا مف نظريػ ػػات
4

تـ تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة ،وقد بينت

مادة الرياضيات مبنية عمى نظرية الذكاء الناجح بيدؼ تنمية

النتائج أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعتيف لصالح

التحصيؿ والقدرات اإلبداعية لعينة الدراسة وذلؾ في الفصؿ

المجموعة التجريبية ،كما أشارت النتائج إلى وجود تغيرات دالة

الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 1430/1429ىػ ،وتكونت

إحصائيا في سموؾ المعمميف تعزى إلى أسموب التدريس وفؽ

عينة الد ارسة مف ( )60طالبة مف الطالبات المتفوقات بمادة

النظرية الثالثية.

الرياضيات في الصؼ الثاني الثانوي بمدارس مدينة مكة

وىدفت دراسة خمؼ [ ]17إلى فحص فاعمية برنامج تدريبي

المكرمة .وقد توصمت الدراسة إلى نتائج كاف مف أىميا وجود

مستند إلى االستراتيجيات المعرفية لمتعمـ في تنمية ميارات صنع

فروؽ دالة إحصائياً في التحصيؿ وميارات التفكير اإلبداعي

القرار لدى طمبة جامعة األمير سمطاف في الرياض ،وأظيرت

ككؿ لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة الذكاء

نتائج الدراسة أف ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً بيف المجموعتيف

الناجح.

التجريبية والضابطة وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية،

وأجرت عميمات [ ]21دراسة ىدفت إلى تقصي أثر برنامج

مما يشير إلى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات اتخاذ

تعميمي قائـ عمى نظرية ستيرنبيرغ في الذكاء الناجح (الثالثي)

القرار ،كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً تعزى

في تحسيف ميارة التحدث والقراءة الناقدة لدى طمبة الصؼ

إلى التخصص ،أو العمر ،أو المرحمة الدراسية.

السادس األساسي ،ولتحقيؽ اغراض الدراسة ،اختارت الباحثة

كما ىدفت دراسة العبد اهلل [ ]18إلى التعرؼ عمى مستوى

عينة مكونة مف ( )135طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ السادس

ميارة اتخاذ القرار لدى عينة مف الطمبة المعوقيف حركياً،

األساسي في مدينة المفرؽ باألردف ،وقد قامت الباحثة بتدريس

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اختيار عينة مكونة مف ( )40طالباً

المجموعة التجريبية لميارتي التحدث والقراءة الناقدة باستخداـ

وطالبة ،وقد تـ استخداـ مقياس عبدوف التخاذ القرار ،وقد

البرنامج التعميمي ،فيما درست المجموعة التجريبية نفس

أشارت النتائج إلى وجود ضعؼ في مستوى اتخاذ القرار لدى

الميارتيف ولكف باستخداـ الطريقة العادية .وقد توصمت الدراسة

عينة الدراسة.

إلى نتائج تشير إلى أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف

وأجرى أبو حمداف [ ]19دراسة لمكشؼ عف أثر برنامج

المجموعتيف ولصالح المجموعة التجريبية ،في حيف لـ يكف ىناؾ

تدريبي في تنمية ميارات الذكاء الناجح وادارة الذات لمتعمـ في

أثر داؿ إحصائياً يعزى إلى الجنس أو التفاعؿ بيف طريقة التعميـ

مواقؼ حياتية لدى طمبة الصؼ العاشر عمى عينة مكونة مف

والجنس.

( )79طالباً ،منيـ ( )41طالباً في المجموعة التجريبية و()38

وىدفت دراسة قاسـ [ ]22إلى التعرؼ عمى أثر الذكاء

في المجموعة الضابطة .وقد استخدـ الباحث اختبار ميارات

االستراتيجي عمى عممية اتخاذ القرار لدى عينة تكونت مف

الذكاء الناجح ،ومقياس إدارة الذات لمتعمـ .وتوصمت الدراسة إلى

( )94مدي اًر مف المدراء العامميف في مكتب غزه اإلقميمي التابع

وجود فروؽ دالة إحصائياً في ميارات الذكاء التحميمي ،ولمذكاء

لألنوروا ) ،(UNRWAوبعد تطبيؽ أدوات الدراسة وتحميؿ

العممي ،والذكاء اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية.

البيانات المتجمعة لدى الباحثة ،أظيرت النتائج وجود عالقة

أما دراسة رزؽ [ ]20والتي ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية

ذات داللة إحصائية بيف الذكاء االستراتيجي وعممية اتخاذ

التدريس بالذكاء الناجح عمى التحصيؿ والتفكير اإلبداعي

القرار ،وأف عنصري (االستشراؼ والدافعية) مف عناصر الذكاء

لطالبات الصؼ الثاني الثانوي المتفوقات بمادة الرياضيات في

االستراتيجي يؤثراف بشكؿ داؿ إحصائياً في عممية اتخاذ القرار،

مدينة مكة المكرمة ،فقد قامت الباحثة ببناء وحدة تعميمية في

كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف
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متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ أثر الذكاء

التفكير الناقد واختبار الذكاء الناجح .وقد توصمت الدراسة إلى

االستراتيجي عمى عممية اتخاذ القرار تعزى إلى كؿ مف الجنس،

نتائج تفيد بوجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي المجموعتيف

والعمر ،والخبرة ،والمؤىؿ العممي ،والدرجة الوظيفية.

التجريبية والضابطة عمى كؿ مف اختبار التفكير الناقد واختبار
الذكاء الناجح تعزى إلى البرنامج التجريبي.

وىدفت دراسة السالمة والطراونة [ ]3إلى التعرؼ عمى
مستوى ميارات اتخاذ القرار لدى طمبة مدارس الممؾ عبد اهلل

 .2مشكمة الدراسة

الثاني لمتميز ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اختيار عينة مكونة مف

تبرز مشكمة الدراسة الحالية مف خالؿ تناوليا لطبيعة

( )151طالباً وطالبةً مف طمبة مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني

العالقة بيف كؿ مف الذكاء الثالثي لستيرنبيرغ مف جية ،والقدرة

لمتميز ،طبؽ عمييـ مقياس مكوف مف ( )56فقرة تقيس ثماف

عمى اتخاذ القرار مف جية أخرى ،وذلؾ لما ليذه المتغيرات مف

ميارات التخاذ القرار .وبعد جمع البيانات وتحميميا ،توصمت

ٍ
ٍ
بالغة في تعمـ الطالب .حيث قدـ ستيرنبرج [ ]25رؤية
أىمية

الدراسة إلى أف مستوى ميارات اتخاذ القرار لدى أفراد عينة

ثالثية جديدة لمذكاء اإلنساني تفسر الموىبة العقمية بطريقة أشمؿ

الدراسة كاف فوؽ الوسط في معظميا ،وبمستوى ٍ
عاؿ لميارة

مما قدمتو نظريات الذكاء التقميدية ،وتذىب إلى أبعد مما تقيسو

اختيار البديؿ األفضؿ .كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة

اختبارات الذكاء أو التحصيؿ .وعمى الرغـ مف أىمية ىذه

إحصائياً تعزى إلى الجنس (لصالح الذكور) ،والصؼ (لصالح

النظرية وانتشارىا في ميداف البحث النفسي والتربوي الغربي ،إال

الصؼ العاشر) ،ولمتفاعؿ ما بيف متغيري الجنس والصؼ.

أف الباحثيف في الوطف العربي لـ يتعرضوا إلييا إال بطريقة

أما دراسة أحمد [ ]23فد ىدفت إلى تحري أثر برنامج

موجزة ،مما جعؿ النظرية تبدو غامضة وغير مطروقة ،ويؤكد

تدريبي قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح في تنمية التحصيؿ

ذلؾ قمة المراجع العربية التي تناولت ىذه النظرية رغـ مرور

المعرفي وميارات التفكير المركب واالتجاه نحو اإلبداع لدى

نحو عقديف عمى أوؿ ظيور ليا.

تمميذات الصؼ الثاني المتوسط في منطقة الباحة في المممكة

كما تنعكس ميارة اتخاذ القرار عمى تعمـ الطالب بشكؿ

العربية السعودية .وقد استخدمت الباحثة تصميـ (قبمي – بعدي

إيجابي مما يمكنو مف تحقيؽ تعمـ أفضؿ وذلؾ مف خالؿ

لمجموعة واحدة) ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ اختبار

توظيؼ ىذه الميارة في اتخاذ الق اررات األنسب التي تتعمؽ بأمور

التحصيؿ المعرفي واختبار التفكير المركب ،ومقياس االتجاه

حياتو المختمفة ومف ضمنيا التعمـ ،مما يسيـ في استيعاب

نحو اإلبداع عمى عينة الدراسة التي تكونت مف ( )20طالبة،

ومواكبة التقدـ والتطور المعرفي المتسارع.

وقد توصمت الدراسة إلى نتائج تفيد بوجود فروؽ دالة إحصائياً

وحيث أف االنظمة التعميمية العربية عموماً ما زالت تغفؿ

في متوسطات أداء عينة الدراسة عمى أدواتيا الثالث لصالح

أساليب التعمـ النشط التي تجعؿ الطالب مسؤوالً عف تعممو،

التطبيؽ البعدي.

وتركز عمى أساليب الحفظ والتمقيف ومحاولة إكساب الطالب

وفي دراسة قطامي ومصطفى [ ]24التي ىدفت إلى

أكبر كـ مف المعمومات بغض النظر عف نوعيتيا ،أو مدى

التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى نموذج إيدي

مناسبتيا لميوؿ واتجاىات وقدرات الطمبة ،فإف ىذه األساليب ال

وشاير لمتسريع المعرفي في تطوير التفكير الناقد والذكاء الناجح

تسيـ في إكساب الطالب القدرة عمى اتخاذ القرار ،واف ىذا الكـ

لدى عينة أردنية مف طمبة الصؼ الخامس األساسي في مدارس

مف المعمومات وفي كثير مف األحياف ال يسعؼ الطالب في

وكالة الغوث الدولية في األردف ،تـ تطبيؽ البرنامج عمى عينة

اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ،حيث أف تصريؼ

الدراسة المكونة مف ( )128طالباً وطالبة ،كما تـ تطبيؽ اختبار

شؤوف الحياة اليومية يحتاج إلى الميارة في اتخاذ القرار الناجح
6

سواء أكاف في الدراسة أـ في شؤوف الحياة العامة ،وتحسيف

بشكؿ كبير عمى قدرتو عمى اتخاذ ق اررات صائبة.

خيارات التعامؿ مع المواقؼ المختمفة.

 .3لفت انتباه الباحثيف إلى أىمية دراسة متغيري الذكاء الثالثي

أ .أسئمة الدراسة

واتخاذ القرار معاً ،حيث لـ يتمكف الباحث مف الحصوؿ عمى أي
دراسة تجمع بينيما.

تتحدد مشكمة الدراسة في محاولتيا اإلجابة عف األسئمة التالية:
 .1ما مستوى الذكاء الثالثي لدى طمبة كمية التربية في جامعة

د .حدود الدراسة

القصيـ؟

 .1الحدود الموضوعية :متغيرات الدراسة (ميارة اتخاذ القرار

 .2ما مستوى القدرة عمى اتخاذ القرار لدى طمبة كمية التربية في

والذكاء الثالثي).

جامعة القصيـ؟

 .2الحد البشري :طالب كمية التربية الذكور في جامعة القصيـ.

 .3ىؿ توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء الثالثي

 .3حدود الموضوعية :يعتمد تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى

والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى طمبة كمية التربية في جامعة

درجة تمثيؿ األدوات المستخدمة لقياس ميارة اتخاذ القرار

القصيـ؟

والذكاء الثالثي وخصائصيما السيكومترية.

 .4ىؿ يمكف التنبؤ بشكؿ داؿ إحصائياً بالقدرة عمى اتخاذ القرار

 .4الحد المكاني :جامعة القصيـ بالمممكة العربية السعودية.

مف خالؿ أنواع الذكاء الثالثي لدى طمبة كمية التربية في جامعة

 .5الحد الزماني :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي

القصيـ؟

1436/1435ىػ.

ب .أهداف الدراسة

ه .التعريفات اإلجرائية

تيدؼ الدراسة الحالية الى:

اتخاذ القرار ) (Decision Makingىي عممية تتضمف كيفية

 .1التعرؼ عمى مستوى الذكاء الثالثي بأبعاده الفرعية الثالثة

تصرؼ األفراد ضمف المواقؼ التي تتطمب اختيار بديؿ مف بيف

وكذلؾ مستوى القدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالب كمية التربية

عدة بدائؿ [ .]7ويعرؼ إجرائياً بالدرجة التي يحصؿ عمييا

بجامعة القصيـ.

الطالب عمى مقياس اتخاذ القرار المستخدـ في ىذه الدراسة.

 .2الكشؼ عف طبيعة العالقة االرتباطية بيف الذكاء الثالثي

الذكاء الثالثي ) (Triarchic Intelligenceىو نظاـ متكامؿ

وميارة اتخاذ القرار لدى طمبة كمية التربية.

مكوف مف مجموعة مف القدرات الالزمة لنجاح الفرد في الحياة

 .3التعرؼ عمى إمكانية التنبؤ باتخاذ القرار مف خالؿ الذكاء

بشكؿ عاـ ،بحيث يستطيع الفرد الذي يتمتع بدرجة عالية مف

الثالثي لدى طمبة كمية التربية في جامعة القصيـ.

الذكاء الثالثي أف يتعرؼ عمى نقاط قوتو واستغالليا واالستفادة

ج .أهمية الدراسة

منيا بأفضؿ صورة ممكنة ،وفي نفس الوقت يستطيع التعرؼ

تنبثؽ اىمية الدراسة الحالية مف النقاط التالية:

عمى نقاط ضعفو لتالفييا وتصحيحيا ،ويتميز ذوي الذكاء

 .1تناوليا لمتغير الذكاء الثالثي ،وما تحممو نظرية الذكاء

الثالثي المرتفع بقدرتيـ عمى التكيؼ والتوازف في استخداـ

الثالثي لستيرنبيرج مف المضاميف التربوية ،ليس فقط في مجاؿ

قدراتيـ التحميمية والعممية واإلبداعية [ .]26ويعرؼ إجرائياً في

اكتشاؼ الموىوبيف ورعايتيـ وانما أيضاً في مجاؿ التعميـ والتعمـ

ىذه الدراسة بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب عمى

بشكؿ عاـ.

اختبار الذكاء الثالثي المستخدـ في ىذه الدراسة.

 .2تناوليا لمتغير اتخاذ القرار الذي يعتبر خاصية بشرية يمتاز

الذكاء التحميمي ) (Analytical Intelligenceوىو القدرة

بيا اإلنس ػاف وتنعك ػس عم ػى تحسي ػف مخ ػرج ػات الف ػرد الت ػي تعتم ػد

عمى تجزئة المشكمة وتحميميا إلى عناصرىا الرئيسة وفيـ
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مكوناتيا فيماً جيداً [ .]11ويعرؼ إجرائياً بالدرجة التي يحصؿ

استخراج دالالت صدقو وثباتو بما يتالءـ مع البيئة السعودية.

عمييا الطالب عمى بعد الذكاء التحميمي مف اختبار الذكاء

ثانياً :اختبار ستيرنبيرغ لمذكاء الثالثي المعرب ليالئـ البيئة

الثالثي المستخدـ البحث.

الكويتية [ ،]1وذلؾ بعد استخراج دالالت صدقو وثباتو عمى

الذكاء العممي ) (Practical Intelligenceوىو قدرة الفرد

البيئة السعودية.

عمى تطبيؽ قدراتو التحميمية واإلبداعية في الحياة العممية [.]14

 .1مقياس اتخاذ القرار:

ويعرؼ إجرائياً بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى بعد

قاـ الباحث باستخداـ مقياس ابراىيـ [ ]2التخاذ القرار

الذكاء العممي مف اختبار الذكاء الثالثي المستخدـ في ىذه

والذي تكوف بصورتو النيائية مف ( )21فقرة مف نوع االختيار

الدراسة.

مف متعدد ،بحيث تكوف اإلجابة عمى فقرات المقياس مف خالؿ

الذكاء اإلبداعي ) (Synthetic Intelligenceوىو يشير إلى

اختيار أحد البدائؿ األربعة لكؿ فقرة مف فقرات المقياس ،ويعطى

القدرة عمى االستبصار الجيد لمموقؼ ،والتكيؼ بنجاح مع

المستجيب درجة واحدة عمى الفقرة إذا كانت إجابتو صحيحة،

المواقؼ الجديدة [ .]12ويعرؼ إجرائياً بالدرجة التي يحصؿ

بينما يعطى الدرجة (صفر) إذا كانت اإلجابة غير صحيحة.

عمييا الطالب عمى بعد الذكاء اإلبداعي مف اختبار الذكاء

تصحيح المقياس:

الثالثي المستخدـ.

يعطى المفحوص درجة واحدة عمى كؿ إجابة صحيحة ،كما
يعطى الدرجة (صفر) عند اإلجابة غير الصحيحة ،وبذلؾ تكوف

 .4الطريقة واالجراءات

أدنى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المفحوص ىي الدرجة

أ .منهج الدراسة

(صفر) بينما تكوف أعمى درجة ( ،)21ويكوف المتوسط النظري

تـ اتباع خطوات المنيج الوصفي الذي يعتبر األنسب لمثؿ ىذا

(الفرضي) لممقياس (.)10,5

النوع مف الدراسات.

 .2اختبار ستيرنبيرغ لمذكاء الثالثي Sternberg’s Triarchic

ب .مجتمع الدراسة

Abilities Test (Modified) Level H

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطالب المنتظميف بمقاعد

قاـ الباحث باستخداـ اختبار ستيرنبيرغ الثالثي لمقدرات

الدراسة في كمية التربية بجامعة القصيـ في العاـ الجامعي

المعدؿ والمعرب ليناسب البيئة الكويتية مف قبؿ الفضمي [.]1

1436/1435ىػ الموافؽ 2015/2014ـ.

وتكوف االختبار الكمي مف عشرة اختبارات فرعية تقيس القدرات

ج .عينة الدراسة

التحميمية ،والعممية ،واإلبداعية ،بحيث تقاس القدرات التحميمية

لتحقيؽ أغراض الدراسة قاـ الباحث باختيار عينة عشوائية

مف خالؿ االختبارات الفرعية ( ،)3 – 1وتقاس القدرات العممية

تكونت مف ( )276طالباً مف طمبة كمية التربية الذكور في

مف خالؿ االختبارات الفرعية مف ( ،)6 – 4بينما تقاس القدرات

جامعة القصيـ باستخداـ الطريقة العشوائية العنقودية حيث كانت

اإلبداعية مف خالؿ االختبارات الفرعية مف ( ،)9 – 7أما

الشعبة ىي وحدة االختيار ،وذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني مف

االختبار العاشر فيو االختبار العممي .ويتكوف كؿ اختبار فرعي

العاـ الجامعي 1435/1434ىػ 2015/2014 -ـ.

مف ( )4أسئمة بحيث تكوف اإلجابة عميو مف خالؿ اختيار واحد

د .أدوات الدراسة

مف أربعة بدائؿ وضعت أماـ السؤاؿ ،إضافة إلى السؤاؿ العممي

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا ،قاـ الباحث

الذي تكوف اإلجابة عميو مقالية عمى عكس بقية األسئمة.

باستخداـ األداتيف التاليتيف:

وقد قامت الفضمي [ ]1بعرض االختبار الكمي عمى عدد مف

أوالً :مقي ػاس الق ػدرة عم ػى اتخ ػاذ الق ػرار مػف إعداد إبراىيـ [ ]2بعد

المحكميف الذيف اقترحوا حذؼ االختبار العاشر (العممي) الذي
8

يحتوي عمى ثالثة أسئمة مقالية تقيس القدرات التحميمية ،والعممية،

المحكميف ،وصدؽ البناء.

واإلبداعية وذلؾ لصعوبة تصحيحو بصورة موضوعية وعدـ

أوالً :صدؽ المحكميف:

انسجامو مع اسئمة االختبارات األخرى لغايات التحميالت

تـ عرض المقياسيف بصورتيما األولية عمى عشرة محكميف

اإلحصائية ،واالكتفاء باالختبارات التسعة التي تكوف بمجموعيا

مف حممة الدكتوراه في عمـ النفس التربوي ،واإلرشاد النفسي

( )36سؤاالً موزعة عمى أبعاد االختبار الثالثة (التحميمية،

والتربوي ،ومناىج التدريس ،والتربية الخاصة في كمية التربية

والعممية ،واإلبداعية) وذلؾ كما يمي:

بجامعة القصيـ .وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مالءمتيما لتحقيؽ

البعد االوؿ :ويقيس القدرات التحميمية وتمثميا االختبارات الفرعية

أغراض الدراسة ،حيث طمب مف المحكميف أف يحكموا عمى كؿ

مف ( ) 3 – 1تقاس باألسئمة مف (.)12 – 1

فقرة مف فقرات المقياسيف مف حيث مناسبتيا لميدؼ الذي أعدت

البعد الثاني :ويقيس القدرات العممية وتمثميا االختبارات الفرعية

مف أجمو ،وكذلؾ مالءمتيا لممرحمة العمرية التي تنتمي إلييا

مف ( )6 – 4وتقاس باألسئمة مف (.)24 – 13

عينة الدراسة ،والوقت الالزـ لإلجابة ،وكذلؾ مف حيث وضوح

البعد الثالث :ويقيس القدرات اإلبداعية وتمثميا االختبارات

الصياغة المغوية لمفقرات.
وقاـ الباحث بتعديؿ الفقرات التي أجمع محكميف اثنيف

الفرعية مف ( )9 – 7وتقاس باألسئمة مف (.)36 – 25

( )%20أو أكثر عمى أنيا تحتاج إلى تعديؿ ،وبذلؾ تـ تعديؿ

تصحيح االختبار:
يعطى المفحوص درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ،كما

صياغة ( 7فقرات) مف فقرات مقياس اتخاذ القرار( ،وفقرتيف)

يعطى الدرجة (صفر) عند اإلجابة غير الصحيحة ،وبذلؾ يمكف

مف فقرات مقياس الذكاء الثالثي بناء عمى مالحظات المحكميف،

الحصوؿ عمى ثالث درجات فرعية لكؿ مفحوص عمى األبعاد

وبذلؾ بقي مقياس اتخاذ القرار مكوناً مف ( 21فقرة) وبقي

الثالثة لالختبار (القدرات التحميمية ،والقدرات العممية ،والقدرات

مقياس الذكاء الثالثي مكوناً مف ( )36فقرة.

اإلبداعية) ،بحيث تكوف أدنى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا

ثانياً :صدؽ البناء:

المفحوص عمى كؿ بعد ىي الدرجة (صفر) ،بينما تكوف أعمى

بعد األخذ بمالحظات المحكميف ،ولمتحقؽ مف صدؽ بناء

درجة ىي الدرجة ( .)12أما عمى االختبار الكمي فتكوف أدنى

مقياس اتخاذ القرار تـ حساب معامالت ارتباط "بيرسوف" بيف كؿ

درجة ىي الدرجة (صفر) بينما تكوف أعمى درجة ىي الدرجة

فقرة والدرجة الكمية عمى المقياس ،أما اختبار الذكاء الثالثي فقد

(.)36

تـ حساب معامالت ارتباط "بيرسوف" بيف كؿ فقرة والبعد الذي

صدؽ المقياسيف:

تنتمي لو ،وكذلؾ بيف الفقرة والدرجة الكمية عمى االختبار ،وذلؾ

قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ المقياسيف بطريقتيف ىما :صدؽ

كما ىو مبيف في الجدوؿ (.)1
جدول 1

معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات أداتي الدراسة والدرجة الكمية لمبعد ولألداة
اختبار الذكاء الثالثي

مقياس اتخاذ القرار
رقم الفقرة

ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية

رقم الفقرة

ارتباط الفقرة بالبعد

ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية

1

**0,42

1

*0,12

*0,20

2

**0,27

2

**0,68

**0,41

3

**0,45

3

**0,49

**0,19

4

**0,62

4

**0,52

**0,29

5

**0,36

5

**0,53

**0,29

لممقياس

9

لالختبار

5
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4

6

**0,65

6

**0,72

**0,35

7

**0,47

7

**0,65

**0,40

8

**0,54

8

**0,78

**0,40

9

**0,51

9

**0,64

**0,35

10

**0,54

10

**0,69

**0,36

11

**0,56

11

**0,30

*0,20

12

**0,51

12

**0,54

**0,22

13

**0,21

الدرجة الكمية لمذكاء التحميمي

**0,53

14

**0,42

13

**0,21

**0,17

15

**0,48

14

**0,61

**0,30

16

**0,51

15

**0,45

**0,24

17

**0,56

16

**0,49

**0,31

18

**0,45

17

**0,47

**0,22

19

**0,39

18

**0,64

**0,38

20

**0,30

19

**0,62

**0,36

21

**0,40

20

**0,55

**0,32

21

**0,67

**0,38

22

**0,64

**0,38

23

**0,27

**0,20

24

**0,59

**0,31

الدرجة الكمية لمذكاء العممي

**0,56

25

**0,28

**0,20

26

**0,71

**0,48

27

**0,53

**0,33

28

**0,56

**0,43

29

**0,40

**0,17

30

**0,72

**0,47

31

**0,59

**0,32

32

**0,58

**0,42

33

**0,70

**0,47

34

**0,59

**0,39

35

**0,43

**0,27

6

**0,75

**0,51

الدرجة الكمية لمذكاء اإلبداعي

**0,66

* داؿ إحصائياً عند 0,05

ثبات المقياسيف:

** داؿ إحصائياً عند 0,01

بعد االنتياء مف إجراءات صدؽ المحكميف ،تـ حساب ثبات

يتبيف مف الجدوؿ ( )1أف جميع قيـ معامالت االرتباط

المقياسيف بطريقتي كرونباخ – ألفا ،والتجزئة النصفية كمؤشر

لمفقرات مع األبعاد التي تنتمي إلييا وكذلؾ مع الدرجة الكمية

عمى ثبات التجانس الداخمي لممقياسيف .ويبيف الجدوؿ ( )2قيـ

لممقياس كانت دالة إحصائياً ،وىذا يعني أف أداتي الدراسة

معامالت ثبات مقياسي اتخاذ القرار والذكاء الثالثي.

تتمتعاف بصدؽ البناء.
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جدول 2
قيم معامالت ثبات كرونباخ ألفا وثبات التجزئة النصفية كمؤشر عمى ثبات التجانس الداخمي لمقياسي اتخاذ القرار والذكاء الثالثي
البعد

المقياس
اتخاذ القرار

الذكاء الثالثي

نـــوع الـــــثبـات

كرونباخ –أ لفا

عدد الفقرات

التجزئة النصفية بطريقة جتمان

----

0,81

0,77

21

الذكاء التحميمي

0,80

0,79

12

الذكاء العممي

0,75

0,83

12

الذكاء اإلبداعي

0,81

0,81

12

المقياس الكمي

0,75

0,77

36

 .2لإلجابة عف السؤاؿ الثالث :تـ حساب معامالت ارتباط

يتضح مف الجدوؿ ( )2اف اداتي الدراسة تتمتعاف بدرجة
مناسبة وكافية مف الثبات لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

"بيرسوف".

متغيرات الدراسة:

 .3لإلجابة عف السؤاؿ الرابع :تـ استخداـ تحميؿ االنحدار
المتعدد )(Multiple Regression Analyses

تضمنت الدراسة المتغيرات التالية:
أوالً :المتغير المستقؿ :الذكاء الثالثي ولو ثالثة مستويات:

 .5النتائج

 )1الذكاء التحميمي )2 .الذكاء العممي )3 .الذكاء اإلبداعي.

أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ االوؿ :كاف السؤاؿ األوؿ في ىذه

ثانيا :المتغير التابع :القدرة عمى اتخاذ القرار.

الدراسة :ما مستوى الذكاء الثالثي لدى طمبة كمية التربية في

المعالجة اإلحصائية:

جامعة القصيـ؟ ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسط

 .1لإلجابة عف السؤاليف األوؿ والثاني :تـ حساب المتوسط

الفرضي ،والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء

الفرضي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار

عينة الدراسة عمى مقياس الذكاء الثالثي المستخدـ ،تمييداً

(ت) لعينة واحدة )(One Sample T - Test

لتطبيؽ اختبار (ت) لداللة الفروؽ لعينة واحدة (One Sample
) ،T - Testوذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ (.)3
جدول 3

المتوسطات الفرضية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لعينة واحدة ) (One Sample T - Testألداء أفراد عينة
الدراسة عمى مقياس الذكاء الثالثي

الذكاء

المتوسط

المتوسط

االنحراف

الفرضي

الحسابي

المعياري

الذكاء التحميمي

6

7,57

1,04

276

الذكاء العممي

6

7,08

0,96

276

275

الذكاء اإلبداعي

6

5,78

0,87

276

275

**4,25-

الذكاء الثالثي الكمي

18

20,44

2,11

276

275

**19,14

** داؿ إحصائياً عند 0,01

العدد (ن)

قيمة (ت) الجدولية

درجة

قيمة (ت)

الحرية

المحسوبة

275

**25,03

1,96

**18,83

1,96
1,96
1,96

داللة ( )0,01وبدرجة حرية (.)275

يتضح مف الجدوؿ ( )3أف المتوسط الفرضي لمذكاء

ويتضح أيضاً أف المتوسط الفرضي لمذكاء العممي بمغ

التحميمي بمغ ( ،)6وبمغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة ()7,57

( ،)6وبمغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة ( )7,08بانحراؼ

بانحراؼ معياري ( ،)1,04وكانت قيمة (ت) المحسوبة

معياري ( ،)0,96وكانت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)18,83بينما

( ،)25,03بينما كانت قيمة (ت) الجدولية ( )1,96وعند مقارنة

كانت قيمة (ت) الجدولية ( )1,96وعند مقارنة قيمتي

قيمت ػي (ت) المحسوب ػة والجدوليػة كانت الفروؽ دالة عند مستػ ػوى

(ت) المحسوب ػة والجدولي ػة كان ػت الف ػروؽ دال ػة عن ػد مستوى داللة
11

5

( )0,01وبدرجة حرية (.)275

4

2016

عوامؿ مف أىميا النمو العقمي الذي يتمتع بو أفراد عينة الدراسة

كما يتضح أف المتوسط الفرضي لمذكاء اإلبداعي بمغ (،)6

الذيف ينتموف إلى مرحمة المراىقة التي يمتاز فييا المراىؽ بالتقدـ

وبمغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة ( )5,78بانحراؼ معياري

نحو النضج العقمي ،والقدرة عمى التفكير المجرد ،والتحميؿ

( ،)0,87وكانت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)4,25-بينما كانت

والتخيؿ واالستنتاج ،ويصبح تفكيره أكثر مرونة وأقؿ تمرك اًز حوؿ

قيمة (ت) الجدولية ( )1,96وعند مقارنة قيمتي (ت) المحسوبة

الذات .واذا أخذنا بعيف االعتبار أف مرحمة المراىقة ىي مرحمة

والجدولية كانت الفروؽ دالة عند مستوى داللة ( )0,01وبدرجة

تمايز القدرات العقمية التي تسير فييا القدرات العقمية مف المجمؿ

حرية (.)275

إلى المفصؿ ،وتنمو فييا الوظائؼ العقمية العميا [ ]27فإننا

أما عمى مقياس الذكاء الثالثي الكمي فيتضح أف المتوسط

نستطيع أف نفسر جانباً مف الجوانب التي قد تكوف أسيمت في

الفرضي لممقياس الكمي بمغ ( ،)18وبمغ متوسط أداء أفراد عينة

حصوؿ أفراد عينة الدراسة عمى ىذا المستوى المرتفع عمى بعدي

الدراسة ( )20,44بانحراؼ معياري ( ،)2,11وكانت قيمة (ت)

الذكاء التحميمي والذكاء العممي وأيضاً عمى اختبار الذكاء

المحسوبة ( ،)19,14بينما كانت قيمة (ت) الجدولية ()1,96

الثالثي الكمي .ىذا إلى جانب الدور الياـ الذي تمعبو المرحمة

وعند مقارنة قيمتي (ت) المحسوبة والجدولية كانت الفروؽ دالة

الجامعية في العمؿ عمى تنمية القدرات التحميمية والعممية مف

عند مستوى داللة ( )0,01وبدرجة حرية (.)275

خالؿ المقررات الدراسية التي يدرسيا الطمبة ،وطبيعة األبحاث،

وحيث أف الفروؽ تفسر لصالح المتوسط األعمى ،وبما أف

واالختبارات ،والتكميفات ،والتطبيقات التي تتطمب قدرات عممية

المتوسط الحسابي ألداء عينة الدراسة عمى الذكاء التحميمي

وتحميمية مختمفة ،كؿ ذلؾ قد يكوف أسيـ في ارتفاع مستوى

وكذلؾ عمى الذكاء العممي وأيضاً عمى االختبار الكمي لمذكاء

الذكاء الثالثي لدى عينة الدراسة.

الثالثي جاءت أعمى مف المتوسط الفرضي ،فيذا يعني أف

ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :كاف السؤاؿ الثاني في ىذه

مستوى الذكاء التحميمي ،والذكاء العممي ،والذكاء الثالثي الكمي

الدراسة :ما مستوى ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة كمية التربية في

لدى عينة الدراسة كاف أعمى وبشكؿ داؿ إحصائياً مف المتوسط

جامعة القصيـ؟ ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسط

الفرضي لممقياس .أما فيما يتعمؽ بالذكاء اإلبداعي فقد جاء

الفرضي ،كما تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

المتوسط الحسابي أقؿ مف المتوسط الفرضي وبشكؿ داؿ

ألداء عينة الدراسة عمى مقياس اتخاذ القرار المستخدـ في ىذه

إحصائياً.

الدراسة ،تمييداً لتطبيؽ اختبار (ت) لداللة الفروؽ لعينة واحدة
) ،(One Sample T - Testوذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ

ويمكف لمباحث أف يعزو ىذا االرتفاع في مستوى كؿ مف

رقـ (.)4

الذكاء التحميمي ،والذكاء العممي ،والذكاء الثالثي الكمي إلى عدة

جدول 4
المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار (ت) لعينة واحدة ( )One Sample T - Testألداء أفراد عينة الدراسة
عمى مقياس اتخاذ القرار

المتوسط الفرضي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

العدد (ن)

درجة الحرية

قيمة (ت) المحسوبة

قيمة (ت) الجدولية

10,5

12,86

2,32

276

275

**16,91

1,96

( )12,86بانحراؼ معياري ( ،)2,32وكانت قيمة (ت)

** داؿ إحصائياً عند 0,01
يتضح مف الجدوؿ ( )4أف المتوسط الفرضي لمقياس

المحسوبة ( ،)16,91بينما كانت قيمة (ت) الجدولية ()1,96

اتخ ػاذ القرار بمغ ( ،)10,5وبمغ متوس ػط أداء أف ػراد عين ػة الدراس ػة

وعند مقارنة قيمتي (ت) المحسوبة والجدولية كانت الفروؽ دالة
12

عند مستوى داللة ( )0,01وبدرجة حرية ( .)275وبما أف

الخصائص حب المبادرة ،والرغبة في االستقالؿ في أمورىـ

المتوسط الحسابي ألداء عينة الدراسة أعمى مف المتوسط

المختمفة ،ونمو الوظائؼ العقمية العميا مثؿ التخيؿ والتحميؿ

الفرضي ،فإف ذلؾ يمكف تفسيره لصالح المتوسط األعمى ،وىذا

والتفكير التي تمعب دو اًر ىاماً في القدرة عمى اتخاذ القرار،

يعني أف مستوى القدرة عمى اتخاذ القرار لدى عينة الدراسة كاف

وكذلؾ نزعة المراىؽ إلى االستقالؿ االجتماعي واالنتقاؿ مف

أعمى وبشكؿ داؿ إحصائياً مف المتوسط الفرضي لممقياس،

االعتماد عمى اآلخريف إلى االعتماد عمى الذات الذي يتضمف

بمعنى أنو يمكف القوؿ إف مستوى اتخاذ القرار لدى عينة الدراسة

تطمع المراىؽ إلى تحمؿ المسؤولية ،والقياـ بدوره االجتماعي،

جاء مرتفعاً .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف الخزاعي

وحاجتو إلى اتخاذ ق اررات ىامة في حياتو مثؿ اختيار الدراسة،

[ ،]5وعسكر [ ]28المتيف أجريتا عمى عينتيف مف طمبة المرحمة

والعمؿ ،والزواج ،والتخطيط لممستقبؿ أبو لطيفو]27[ ،؛ قزاقزه

الجامعية وتوصمتا إلى نتيجة مشابية .كما تنسجـ نتيجة ىذا

[ ]29فإف كؿ ذلؾ قد يكوف لعب دو اًر ىاماً في ارتفاع مستوى

السؤاؿ مع نتيجة دراسة السالمة والطراونة [ ]3التي أشارت إلى

القدرة عمى اتخاذ القرار لدى عينة الدراسة.

أف مستوى اتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة كاف فوؽ

وتسيـ طبيعة التنشئة االجتماعية التي يمارسيا المجتمع

المتوسط .بينما اختمفت مع نتائج دراسة العبداهلل [ ]18التي

السعودي دو اًر ىاماً في تحميؿ المراىقيف مسؤوليات متعددة مما

توصمت إلى وجود ضعؼ في مستوى اتخاذ القرار لدى عينة

ينعكس عمى قدرتيـ عمى اتخاذ القرار .كما أف العالقات

دراستو ،مع اإلشارة إلى أف ىذا االختالؼ قد يعود إلى طبيعة

االجتماعية التي يكونيا الطالب الجامعي مع زمالئو وكذلؾ مع

العينة التي تكونت مف المعاقيف حركياً.

مدرسية خالؿ فترة حياتو الجامعية يكسبو نوعاً مف الثقة بالنفس،

ويعتبر ىذا األمر منطقياً إذا ما نظرنا إلى طبيعة الحياة

وبالتالي يصبح واثقًا مف إمكانية استقالليتو في اتخاذ ق ارراتو

الجامعية وما تنطوي عميو مف برامج ومقررات دراسية ،وأنشطة

بنفسو معتمداً عمى الخبرات المختمفة التي يتعرض ليا مف خالؿ

وخبرات متنوعة تسيـ في أثراء الجانب المعرفي والشخصي لدى

عالقاتو االجتماعية.

طمبة الجامعة مما يزيد مف قدرتيـ عمى اتخاذ القرار ،خاصة إذا

ثالثا :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :والذي ينص عمى :ىؿ

ما نظرنا إلى اتخاذ القرار عمى أنو عممية عقمية معرفية،
فالدراسة الجامعية تسيـ بشكؿ أو بآخر في تنمية القدرات العقمية

إحصائيا بيف الذكاء الثالثي والقدرة
توجد عالقة ارتباطية دالة
ً
عمى اتخاذ القرار لدى طمبة كمية التربية في جامعة القصيـ؟

لمطمبة ،ومف المتوقع أف ينعكس ىذا التحسف في القدرات العقمية

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامالت ارتباط "بيرسوف"

لمطمبة عمى قدرتيـ عمى اتخاذ القرار بشكؿ إيجابي .كما أف

بيف درجات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ مف اختبار الذكاء

لممرحمة العمرية التي تنتمي إلييا عينة الدراسة (مرحمة المراىقة)

الثالثي ومقياس اتخاذ القرار ،وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ

خصائص تسيـ في قدرتيـ عمى اتخاذ القرار ،ومف ىذه

(.)5

جدول 5
معامالت ارتباط "بيرسون" بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الذكاء الثالثي ودرجاتهم عمى مقياس اتخاذ القرار
الذكاء

اتخاذ القرار

العدد

الذكاء التحميمي

**0,64

276

الذكاء العممي

**0,45

276

الذكاء اإلبداعي

**0,42

276

الذكاء الثالثي الكمي

**0,69

276

** داؿ إحصائياً عند 0,01

13

4

5

2016

يتضح مف الجدوؿ ( )5وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة

الخصائص والعمميات العقمية ،فيي تتطمب مف متخذ القرار

إحصائياً بيف الذكاء الثالثي بفروعو الثالثة مف جية ،والقدرة

التحميؿ والتفكير في اختيار بديؿ مف بيف مجموعة مف البدائؿ

عمى اتخاذ القرار مف جية أخرى ،بمعنى أنو كمما زادت درجة

المتاحة ،وىذا يفسر سبب االختالؼ في الق اررات المتخذة مف

الطالب في األنواع الثالثة لمذكاء (التحميمي ،والعممي،

األفراد بأنو يعود إلى االختالؼ في قدراتيـ العقمية ومنيا القدرات

واإلبداعي) ارتفعت لديو القدرة عمى اتخاذ القرار .وتتفؽ ىذه

التحميمية واإلبداعية.

النتيجة مع ما أشار إليو جرواف [ ]30مف أف عممية اتخاذ القرار

كما يمكف تفسير جزء مف االرتباط الداؿ إحصائياً بيف

تتطمب استخداـ الكثير مف ميارات التفكير العميا ،مثؿ :التحميؿ،

الذكاء الثالثي واتخاذ القرار إلى أف عممية اتخاذ القرار تحتاج

والتقويـ ،واالستقراء ،واالستنباط .وبالتالي يمكف تصنيفيا ضمف

إلى جيد واضح في معالجة المعمومات ،حيث يتأثر اتخاذ القرار

عمميات التفكير المركبة مثميا مثؿ التفكير اإلبداعي ،كما تتفؽ

بمستوى ذكاء متخذه وخبراتو ومياراتو العممية [ .]33ونتيجة ليذا

نتيجة ىذا السؤاؿ مع ما أشارت إليو دراسة الطائي [ ]31مف أف

التداخؿ الواضح بيف مكونات وميارات كؿ مف الذكاء الثالثي

عممية اتخاذ القرار تتطمب قد اًر مف االدراؾ والمبادأة والتحميؿ

واتخاذ القرار ،فإنو مف الطبيعي وجود ارتباط داؿ إحصائياً بيف

واالبتكار ،وتؤدي إلى حسـ منطقي لموقؼ يتطمب اتخاذ قرار

درجات أفراد العينة عمى أداتي الدراسة.

واختيار حؿ يمكف تنفيذه .كما تتفؽ أيضاً مع ما أشار اليو

رابعا :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع :والذي ينص عمى :ىؿ

سبوكاف [ ]32مف أنو ووفقاً لمنظرية المعرفية فإف مرحمة ما قبؿ

يمكف التنبؤ بشكؿ داؿ إحصائياً بالقدرة عمى اتخاذ القرار مف

اتخاذ القرار تتطمب عمميات مثؿ التحميؿ والدقة والموضوعية،

خالؿ أنواع الذكاء الثالثي لدى طمبة كمية التربية في جامعة

في حيف تتطمب مرحمة ما بعد اتخاذ القرار جمع المعمومات التي

القصيـ؟ ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ االنحدار

تؤكد صحة االختيار وتدعمو.

المتعدد ) ،(Multiple Regression Analysesباستخداـ
طريقة ) (Stepwiseلمعرفة قدرة المتغيرات المستقمة (الذكاء

وبناء عمى ذلؾ يمكف تفسير وجود ارتباط داؿ إحصائياً بيف
ً

التحميمي ،والذكاء العممي ،والذكاء اإلبداعي) في التنبؤ بالمتغير

الذكاء الثالثي (التحميمي ،والعممي ،واإلبداعي) مف جية وميارة
اتخاذ القرار مف جية أخرى ،وذلؾ كوف عممية اتخاذ القرار ىي

التابع (القدرة عمى اتخاذ القرار) ،وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ

عممية تستند إلى أسس معرفية عقمية تنطوي عمى مجموعة مف

(.)6

جدول 6
نتائج تحميل التباين ( )ANOVAلنموذج انحدار الذكاء التحميمي ،والذكاء العممي ،والذكاء اإلبداعي عمى اتخاذ القرار
النموذج

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

الداللة

قيمة التباين المفسر

االنحدار

799,661

3

266,554

106,448

**0,000

0,540

البواقي

681,107

272

2,504

المجموع

1480,768

275

التبايف المفسر (

**داؿ إحصائياً عند 0,01
يبيف الجدوؿ ( )6نجاح نموذج االنحدار الكمي في التنبؤ

(معامل التحديد)

) مف قبؿ المتغيرات المستقمة مجتمعةً

(.)0,54
كما يبيف الجدوؿ ( )7معامالت االنحدار الخاـ والمعيارية

باتخاذ القرار ،حيث بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ = )106,448

لنموذج االنحدار ودالالتيا اإلحصائية.

وامتمكت داللة إحصائية لنموذج االنحدار الكمي ،كما بمغت قيمة

14

جدول 7
قيم معامالت االنحدار الخام ( )Bوالمعيارية ( )βودالالتها اإلحصائية لنموذج االنحدار لكل من الذكاء التحميمي والذكاء العممي والذكاء اإلبداعي
المتغير

B

β

قيمة (ت)

الداللة

الذكاء التحميمي

1,255

0,564

13,436

**0,000

الذكاء العممي

0,559

0,230

4.356

**0,000

الذكاء اإلبداعي

0,483

0,180

3,427

**0,001

الثابت

3,394-

----

3,624-

**0,000

اتخاذ القرار ،يمييـ الطمبة الذيف يمتمكوف الذكاء العممي ،وأخي اًر

** داؿ إحصائياً عند 0,01

الطمبة الذيف يمتمكوف الذكاء اإلبداعي .وتتفؽ ىذه النتيجة مع

يتضح مف الجدوؿ ( )7ما يمي:
• تسيـ المتغيرات المستقمة الثالثة مجتمعة في تفسير ()0,540

نتيجة السؤاؿ الثالث في ىذه الدراسة حيث أظيرت ارتباط انواع

مف التبايف في اتخاذ القرار لدى عينة الدراسة.

الذكاء الثالثي مع اتخاذ القرار بشكؿ داؿ إحصائياً وكاف الذكاء

• يعد متغير الذكاء التحميمي أكثر أنواع الذكاء الثالثي قدرة عمى

التحميمي ىو األعمى ارتباطاً ،يميو الذكاء العممي ،واخي اًر الذكاء

قيمة

اإلبداعي ،وىو نفس ترتيب القدرة التنبؤية لمذكاءات الثالثة

التنبؤ

باتخاذ

القرار

لدى

الطمبة،

حيث

كانت

باتخاذ القرار.

) ،(β = 0,564وجاء بعده متغير الذكاء العممي حيث كانت
قيمة ) (β = 0,230بينما جاء متغير الذكاء اإلبداعي أخي اًر في

ويمكف تفسير ىذه النتيجة مف خالؿ أف ميارات ومكونات

قدرتو عمى التنبؤ باتخاذ القرار وبمغت قيمة )،(β = 0,180

الذكاء الثالثي المختمفة ترتبط بشكؿ قوي مع القدرة عمى اتخاذ

وجميعيا كانت دالةً إحصائياً.

القرار ،فالذكاء التحميمي األكثر قدرة عمى التنبؤ باتخاذ القرار

وبناء عمى ذلؾ يمكف صياغة العالقة االنحدارية التي تربط بيف
ً

يحمؿ في معناه القدرة عمى تجزئة المشكمة وفيـ مكوناتيا ،كما
تتطمب القدرات التحميمية مف الفرد أف يحمؿ ويقيـ الخيارات

أنواع الذكاء الثالثي كمتغيرات مستقمة (الذكاء التحميمي ،والذكاء
العممي ،والذكاء اإلبداعي) ،والمتغير التابع (القدرة عمى اتخاذ

المتاحة ،وتمييز وجود مشكمة ،ومف ثـ تعريفيا ،واعداد

القرار) في صيغة المعادلتيف التاليتيف:

استراتيجية حؿ مناسبة ومتابعتيا ومراقبة تنفيذىا .وكؿ ىذا

 .1معادلة االنحدار الخاـ:

يساىـ بقدر كبير في مساعدة الفرد عمى االختيار مف بيف

القدرة عمى اتخاذ القرار = ( 1,255 + 3,394-الذكاء

البدائؿ المتاحة واتخاذ ق اررات مناسبة.
كما أف مف ميارات الذكاء اإلبداعي توليد طرؽ جديدة

التحميمي) ( 0,559 +الذكاء العممي) ( 0,483 +الذكاء
اإلبداعي).

وغير مألوفة لحؿ المشكالت إبداعياً ،والتعامؿ مع المواقؼ

 .2معادلة االنحدار المعيارية:

الجديدة ،والقدرة عمى االستبصار ،والتكيؼ بنجاح مع المواقؼ

القدرة عمى اتخاذ القرار = ( 0,564الذكاء التحميمي) 0,23 +

غير المألوفة [ ،]34فإذا نظرنا إلى حؿ المشكالت والتعامؿ مع

(الذكاء العممي) ( 0,18 +الذكاء اإلبداعي).

المواقؼ الجديدة التكيؼ معيا عمى أنيا ال يمكف أف تحدث بدوف
اتخاذ ق اررات مناسبة ،فإننا نستطيع أف نفيـ العالقة التنبؤية بيف

ويتضح مف معادلتي االنحدار السابقتيف أف أكثر أنواع

القدرات اإلبداعية واتخاذ القرار.

الذكاء الثالثي قدرةً عمى التنبؤ باتخاذ القرار ىو الذكاء التحميمي،

يميو الذكاء العممي ،وأخي ار الذكاء اإلبداعي .وجميعيا تتنبأ بالقدرة

أما الذكاء العممي الذي يحمؿ في معناه القدرة عمى تطبيؽ

بشكؿ ٍ
ٍ
داؿ إحصائياً ،وىذا يعني أف الطمبة
عمى اتخاذ القرار

القدرات التحميمية واإلبداعية في المواقؼ العممية [ ،]25فإنو

الذيف يمتمكوف الذكاء التحميمي بشكؿ أعمى ىـ األكثر قدرة عمى

يعتبر منبئاً داالً باتخاذ القرار ،فال يمكف أف يكوف ىناؾ تطبيؽ
15
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عممي دوف اتخاذ ق اررات مناسبة حوؿ كيفية وزماف ومكاف

] [3السالمة ،عماد والطراونة ،عبد اهلل ( .)2012ميارات اتخاذ

تطبيؽ تمؾ القدرات التحميمية واإلبداعية .كما أف امتالؾ الفرد

القرار لدى طمبة مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز .مؤتة

لمقدرات التحميمية والعممية واإلبداعية يسيـ في توليد وانتاج

لمبحوث والدراسات ،سمسمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية،

واتخاذ ق اررات تتسـ بالجودة والدقة والموضوعية ،ألف تمؾ

.175-146 ،)5( 27

الق اررات تكوف نتاجاً لتجزئة وتحميؿ عناصر الموقؼ وفيميا

] [5الخزاعي ،عمي ( .)2009القدرة عمى اتخاذ القرار عمى

جيدا (تحميمي) ،وتوليد طرؽ جديدة لحؿ المشكالت
فيما
ً
ً

وفؽ كفاءة التمثيؿ المعرفي لممعمومات لدى طمبة الجامعة.

والتعامؿ مع المواقؼ الجديدة منيا (إبداعي) ،ومف ثـ إدراؾ

مجمة القادسية لمعموـ اإلنسانية.318 -291 ،)4(12 ،

العوامؿ التي تؤثر في نجاح تنفيذ تمؾ الق اررات (عممي).

] [17خمؼ ،محمد ( .)2005أثر استراتيجيات تدريسية في

 .6التوصيات

تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا الدراسة الحالية ،فإف

مجمة القراءة لممعرفة.67-56 ،)35( ،

الباحث يوصي بما يمي:
 .1اتباع طرؽ وأساليب واستراتيجيات تدريس قائمة عمى ميارات

] [18العبد اهلل ،محمود ( .)2004أثر برنامج أثرائي في تحسيف

الذكاء الثالثي ومنيا طريقة التدريس القائمة عمى الذكاء الثالثي

ميارات القراءة الناقدة لدى طمبة المرحمة األساسية

"  ،" Triarchic Teachingالتي تمتاز مبادئيا بالبساطة

المتفوقيف عقميا في األردف .رسالة دكتوراه غير منشورة،

والسيولة مما ينعكس عمى قدرة الطمبة عمى اتخاذ القرار.

األردف :جامعة عماف العربية.

 .2االىتماـ بتنمية قدرات الذكاء الثالثي لما ليا مف أثر واضح

] [19أبو حمداف ،عمي ( .)2008أثر برنامج تدريبي في تنمية

في اتخاذ القرار.

ميارات الذكاء الناجح وادارة الذات لمتعمـ في مواقؼ حياتية

 .3توفير انشطة وممارسات منيجية والمنيجية تدعـ وتنمي قدرة

لدى طمبة الصؼ العاشر .رسالة دكتوراه غير منشورة،

الطمبة عمى اتخاذ القرار.

عماف :الجامعة األردنية.

 .4اتباع أساليب تدريسية تشجع الطمبة عمى ممارسة التعمـ
النشط الذي ينطوي عمى امتالؾ الطالب لمقدرة عمى اتخاذ

] [20رزؽ ،حناف ( .)2009فاعمية التدريس بالذكاء الناجح

القرار.

عمى التحصيؿ والتفكير اإلبداعي لطالبات الصؼ الثاني

المراجع

الثانوي المتفوقات بمادة الرياضيات بمدينة مكة المكرمة.

أ .المراجع العربية

المؤتمر العممي العربي السادس لرعاية الموىوبيف

] [1الفضمي ،فضيمة ( .)2008العالقة بيف الذكاء ثالثي األبعاد

والمتفوقيف – رعاية الموىوبيف ضرورة حتمية لمستقبؿ

والعمميات فوؽ المعرفية لدى الطمبة المراىقيف ضمف

عربي أفضؿ – المجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف –

متغيرات ديموغرافية في دولة الكويت .رسالة دكتوراه غير

األردف .ج .1

منشورة ،األردف :جامعة عماف العربية لمدراسات العميا.

] [21عميمات ،إيماف ( .)2011أثر برنامج تعميمي قائـ عمى

] [2إبراىيـ ،ريزاف ( .)2004أنماط الشخصية ) (A-Bوعالقتيا

نظرية الذكاء الناجح في تحسيف ميارات التحدث والقراءة

بالميوؿ العصابية والقدرة عمى اتخاذ القرار .رسالة

الناقدة لدى طمبة الصؼ السادس األساسي .رسالة دكتوراه

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة بغداد.

غير منشورة ،األردف :جامعة اليرموؾ.
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TRIARCHIC INTELLIGENCE AS A
PREDICTOR OF DECISION - MAKING
AMONG EDUCATION FACULTY
STUDENTS AT QASSIM UNIVERSITY
SALEM ALI SALEM AL – GHARAIBEH, PH. D.
Associate Professor Of Educational Psychology
Qassim University - Kingdom Of Saudi Arabia

ABSTRACT_ This Study Aimed at Detect The Ability of Triarchic Intelligence in Predicting
Decision-making. To Achieve the Objectives of The Study, Sternberg Triarchic Intelligence Test
(Alfedhli, [1]) and Decision-making Scale (Ibrahem, [2]) Were Applied to a Sample of (276) From
Education Faculty Students at Qassim University. The Results Showed a high Levels of Both
Triarchic Intelligence and Decision-making, and High Positive Correlation Between Them, The
Results Also Revealed That Analytical Intelligence Was The Strongest Predictor of Decisionmaking, Then Came Practical Intelligence, and at Last Came Creative Intelligence. Finally,
Results Were Discussed in The Light of Theoretical Literature and Previous Studies, and Some
Recommendations Were Suggested.
KEY WORDS: Triarchic Intelligence, Successful intelligence, Decision – Making.
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