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محمد عزام بني نصر

عائشة أحمد السوالمة

ّأنماط الشخصيّة وعالقتها باتخاذ القرار لدى عينة من مرشحي وتالميذ الطيران في األردن
محمد عزام بني نصر

عائشة احمد السوالمة

*

*

الملخص

الشخصية وعالقتها باتخاذ القرار لدى عينة من مرشحي وتالميذ الطيران
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أنماط
ّ
الشخصية المعد من قبل الشريفين والشريفين والدقس
 استخدام الباحثان مقياس أنماط، ولتحقيق أهداف الدراسة.في األردن
ّ

المتيسرة
تم اختيارهم بالطريقة
ّ
ّ ،ً) مرشحاً تلميذا277(  تكونت عينة الدراسة من. كما قاما بتطوير مقياس اتخاذ القرار،)2018(
.2017-2016 خالل الفصل الدراسي

الشخصية منفتح حسي
الشخصية انتشا اًر لدى مرشحي تالميذ الطيران هو نمط
أن أكثر أنماط
ّ أشارت نتائج الدراسة
ّ
ّ
 كما أشارت النتائج إلى أن مستوى القدرة،)INTJ( الشخصية متحفظ حدسي وجداني حاسم
 يليه نمط،)ESTJ( مفكر حاسم
ّ
.ًعلى اتخاذ القرار لدى مرشحي وتالميذ الطيران كان مرتفعا

 والقدرة على اتخاذ القرار لدى،الشخصية
كما وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين أنماط
ّ
الشخصية والقدرة على اتخاذ القرار لدى مرشحي
 وأشارت إلى اختالف قوة العالقة االرتباطية بين نمط،مرشحي تالميذ الطيران
ّ

. في حين لم تختلف قوة هذه العالقة باختالف مكان السكن، لصالح السنة الثالثة،تالميذ الطيران باختالف المستوى الدراسي
. األردن، مرشحي وتالميذ الطيران، اتخاذ القرار،الشخصية
 أنماط:الكلمات المفتاحية
ّ
The Relationship between Personality Types and Decision Making among Sample of
Aviation Candidates and Students’ in Jordan
Aysheh Ahmed Asswalmeh*
Mohammed Azzam Beni Nasr*
Abstract
This study aimed to reveal the relationship between personality types and decision making
among sample of aviation candidates and students’ in Jordan. To achieve the objectives of the study, the
researchers used scale of personality types, which has been designed by Al-shraifeen & Al-shraifeen&
Al- Deges study (2018). They developed scale of decision-making. The sample of the study consisted
of (277) aviation candidates and students, were chosen availability during the semester 2016-2017.
The results of the study showed that the prevalent personality type among aviation candidates
and students was personality type (ESTJ), then the personality type (INTJ). The results indicated that
the level of ability to decision making among aviation candidates' and students was high degree.
The results showed there was statistically significant correlation relationship between
personality types and the ability of decision making among aviation candidates' and students. The results
indicated that difference of strength of the correlation relationship between each type of personality
types and the ability of decision making among aviation candidates' and students’ according to
difference of the academic level, in favor of the third year, and it didn't differ according to place of
residence.
Keywords: Personality types, decision-making, aviation candidates' and students', Jordan.
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مقدمة

محمد عزام بني نصر

عمليخة الطيران ،والقخدرة على اتخخاذ القرار المنخاسخ خ خ خ خ خ خخب في
الوقخت المنخاسخ خ خ خ خ خ خخب ،إذ أن الق اررات التي يتخخذهخا الطيخارين

تتطلب أية المهنة مجموعة من القدرات

عخلخى درج خ خ خخة مخن األهخمخي خ خ خخة ( & Boyd, Patterson

عد مهنة
والخصائص ،والسمات من أجل النجاح فيها ،وتُ ّ
الطيران من المهن الصعبة للغاية ،والتي يجب أن يتمتع

 .)Thompson, 2005لذلع جاءت هذه الدراسة لتتناول

شخصية ونفسية تؤهله لقيادة
من يمارسها بسمات وأنماط
ّ
الطائرة بمستوى ٍ
عال من المهارة والكفاية ،والقدرة على

وهما نمط شخ خ خخخصخ خ خخية الطيار وقدرته على اتخاذ الق اررات،

واحد من أبرز االقضخ خ خ خ خ خخايا التي تؤدر على عملية الطيران
خاصخ خ خخة في ظل ندرة الد ارسخ خ خخات العربية التي تتناو ل هذا

اتخاذ الق اررات الصائبة في الكثير من المواقف الحرجة،

ومنذ ظهور علم الطيران ،ظهرت طرق فعالة الختيار

المورخ خ خخوع بالبحق والتقصخ خ خخي .وهذا سخ خ خخينعكس كما يتوقع
البخاحثخان على انتقخاء الطيخارين مسخ خ خ خ خ خ خختقبال من حيخق لفخت

الطيارين (.)Hunter & Burke, 1995

انتباه القائمين على ذلع الى رخ خ خ خ خ خخرورة االنتباه الى بع

ويخخ خت خلخخف األف خراد فخخي كخي خف خي خ خ خخة تخع خ خ خخام خل خهخخم مخخع

العوامل الهامة التي تؤدر على س خ خ خ خ خخير رحلة الطيران وهما

المعلومخخات وتحليلهخخا ومن دم قخخدرتهم على اتخخخاذ الق اررات

نمط شخصية الطيار وقدرته على اتخاذ القرارت.

المالئمة إزاء المشخ خ خ خ خ خخكالت ،وهذا يرتبط بخصخ خ خ خ خ خخائصخ خ خ خ خ خخهم

الشخ خ خخخصخ خ خ ّخية (الموسخ خ خخو .)2010 ،ويرى جانيش وجوزيف
( )Ganesh & Joseph, 2005أن أنماط الشخ خ خخخصخ خ خ ّخية

الشخصية من أكثر مفاهيم علم
و ُيعد مفهوم
ّ
النفس تعقيداً ،وتعددت اآلراء في معالجتها لمفهوم

تحدد كيفية تفاعل الفرد مع األحداث ،وسخ خختؤدر شخ خخخصخ خّخية

الشخصية من حيق طبيعتها ،وخصائصها ،ومكوناتها،
ّ
ويعرف
وعملياتها ،ونظرياتها (الداهر والعبيد ّ .)1999 ،

الطيخخار في التعخخامخخل مع المواقف التي سخ خ خ خ خ خ خختواجهخخه ،كمخخا

س خ خ خ خ خختؤدر في أدائه ورحلته ،وس خ خ خ خ خخالمة الركا

لذا تحاول

الشخصية بأنها عدد من األنظمة
يونج ()Yung, 1947
ّ
المنفصلة والمتفاعلة التي يعتمد بعضها على البع

كليخ خخات الطيران اختيخ خخار األفراد المنخ خخاسخ خ خ خ خ خ خخبين لخ خخد ارس خ خ خ خ خ خ خ خخة
الطيران،وتسختبعد األفراد ذو السخلوك الشخاذ واالرخطرابات

الشخصية يقصد به السمة التي
األخر.كما أشار بأن نمط
ّ
شخصية الفرد.
تمتاز بها
ّ

النفسية.

ولكي يتميز الطيار بنمط شخخص ّخية يالئم طبيعة
عمله ،يتم تدريبه ليصخبح قاد اًر على اتخاذ الق اررات بسخرعة

في حين عرفها ألبرت ( )Allport, 1961أنها

ذلع االنتظام الداخلي لألجهزة النفسية الفسيولوجية للفرد،

في حخخاالت الطوار  ،إذ تمثخخل بيلخخة الطيران بيلخخة متغيرة،

التي تحدد توافقه الفريد في بيلته .أما بيم ( )2010فعرفها

ومعرر خخة للحوادث ،وتغيرات الجو بش خخكل كبير لذا يجب

بأنها الكيان الذ

على الطيار أن يكون ذو ش خ خ خ خ خ خخخص خ خ خ خ خ خ ّخية متوازنة وحازمة،
وقخادر على اتخخاذ الق اررات بسخ خ خ خ خ خ خخرعخة والقيخام بخا جراءات،

يصدر عنه السلوك إذ تتكامل فيه

الوظائف النفسية المختلفة التي يشملها.

الشخصية بنظر كاتل ( )Cattel, 1968هي
و
ّ
ما يمكننا من التنبؤ بما سيفعله الفرد عندما يكون في

واألنش خ خ خ خ خ خخطة التي تحتاجها عملية الطيران ( Glicksohn
.)& Naor-Ziv, 2016

موقف معين .ويعرف مارتين ( )Martin, 2010نمط
يشمل الصفات الجسمية

صية بأنها :النمط الذ
الشخ ّ
الخلقية واالنفعالية كافة في تفاعلها مع بعضها
والعقلية و ُ

ولخخذلخخع ُيعخ ّخد اختيخخار وتخخدريخخب الطيخخارين أمر بخخال
األهميخة لنجخاح مهمخة الطيخارين ،وعمليخة الطيران ،إذ يجخب

أن يكون الطيار ملماً بالمعلومات المتعلقة بالطيران كافة،

الشخصية وفقاً لنظرية يونج والتي هي
عد أنماط
بعضاً .وتُ ّ
ّ
أحدى متغيرات هذه الدراسة ،الطريقة المناسبة لوصف

ولخديخه معرفخة كخافيخة فيمخا يتعلق بخالحوادث التي قخد يتعر

الشخصية إلى
شخصية الفرد ،وقد تم تقسيم أنماط
وتقييم
ّ
ّ

لهخ خخا ،وأن يمتلخ خخع المهخ خخارات ،والقخ خخدرات المطلوبخ خخة لنجخ خخاح
- 542
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أربع دنائيات منفصلة ،ومن خاللها يتم معرفة نمط

 .)& Soltani, 2012أما ص خ خ خ خخاحب التفض خ خ خ خخيل الوجداني

شخصية الفرد (.)Cohen, Ornoy & Karen, 2013
ّ
كما أشار يونج إلى أن هناك أربع وظائف

) (Feelingالخذ يرمز لخه بخالرمز ) ،(Fفيفض خ خ خ خ خ خ خخل الفرد
اسخختخدام شخخعوره ووجدانه ،وأحاسخخيسخخه للحكم على أمر ما،

سيكولوجية رئيسة للشخصية تتمثل بالتفكير والوجدان،

واتخاذ قرار معينوهدفه هو خلق االنسخ خ خ خ خ خخجام مع اآلخرين،

الشخصية وفقاً لوجهة نظر يونج ،فإن شخصية الفرد
تتكون من مجموعة من التفضيالت ،وبالتالي فإن كل فرد

.)al, 2003

والتعخامخل مع كخل فرد كفرد فريخد من نوعخه ( Myers, et

وا حساس والحدس.(Yung,1968) ،وبالنظر إلى

رابعاً :نمط الش خ خ خ خ خخخص خ خ خ خ خّخية (حاس خ خ خ خ خخم تلقائي) :يرمز لنمط
الش خخخص خّخية الحاس خخمة ) (Judgmentبالرمز ) ،(Jيفض خخل

يمكن أن يقع في أحد اتجاهين متعاكسين وعلى النحو

الفرد في هذا النمط أن يكون حاسخ خ خ خ خ خخماً في اتخاذ أ قرار

التالي:

أوالً :نمط الشخ خ خخخصخ خ خ ّخية (منفتح متحفظ) :يرمز لصخ خ خخاحب
التفضيل المنفتح ( )Extraversionبالرمز ) ،(Eويفضل
الفرد التركيز على العخ خ خخالم الخخ خ خخارجي الخخ خ خخا

متعلق ب خخالع خخالم الخ خخارجي ال خخذ

يعيشخ خ خ خ خ خ خ خخه ،وذل خخع به خخدف

التخطيط ،والتنظيم النخخاجح لسخ خ خ خ خ خ خخير حيخخاتخخه ،أمخخا في نمط

اآلخرين واألنش خ خ خ خ خ خخطة ،إذ يتميز بأنه فرد اجتماعي ،وليس

الشخخص ّخية التلقائي ) (Perceptionالذ يرمز له بالرمز
) ،(Pيفض خخل الفرد العيش بطريقة عفوية ،ومرنة ،ويس خخعى

بخ خ خاألفراد

 .)& Hammer, 2003أما ص خخاحب التفض خخيل المتحفظ

).2001

) )Introversionفيرمز له بالرمز ) ،(Iويفضخل الفرد في

لقد بدأت د ارسخ خخة شخ خخخصخ خ ّخية الطيارين باسخ خختكمال
المتطلبخ خ خخات والشخ خ خ خ خ خ خخروط لقيخ خ خخادة الطخ خ خخائرات في الحربين

وخب ارتخه ،كمخخا أنخه متخخأمخل جيخخد في ذكريخاتخه ،ومش خ خ خ خ خ خ خخاعره،

العخخالميتين ،ويتم اختيخخار األفراد المنخخاسخ خ خ خ خ خ خخبين ممن لخخديهم

دائماً إلى فهم الحياة بطريقة بسخ خخيطة ،وسخ خخهلة (Berens,

منطو على نفسخ خ خ خخه ( Myers, Mccaulley, Quenk

هذا التفضيل التركيز على العالم الداخلي المرتبط بأفكاره،
وخبراته ،وتجاربه (.)Pearman & Albrittion, 2010

سخ خخمات شخ خخخصخ خ ّخية مطابقة لوظيفة الطيار وإقصخ خخاء األفراد
الذين لديهم سخمات شخخصّخية ير مطابقة & (Ganesh

االس خ خ خختش خ خ خخعار بالواقع ،وأخذ المعلومات بش خ خ خخكلها الحقيقي،

ولكي يتميز الطيار بنمط شخخص ّخية يالئم طبيعة
عمله ،يجب أن يكون قاد اًر على مواجهة الضخ خ خ خ خخغوط التي

الفرد أخذ المعلومات من خالل رؤيته لألشياء من منظور

بالشخ خ خ خ خ خخجاعة ،والثقة بالنفس ،وأن يكون مسخ خ خ خ خ خختق اًر عاطفياً،

دانياً :نمط الشخخص ّخية (الحسخي الحدسخي) :يرمز لصخاحب
التفض خخيل الحس خخي ) (Sensingبرمز ) ،(Sويفض خخل الفرد

).Joseph , 2005

والواقعي ) .(Kise , 2007أمخا صخ خ خ خ خ خ خخاحخب التفضخ خ خ خ خ خ خيخل

ق خ خخد تواجه خ خخه ،وأن يتع خ خخام خ خخل معه خ خخا بحكم خ خخة ،وأن يتحلى

الحدسخي ) ،(Intuitionالذ يرمز له برمز ) ،(Nفيفضخل
إحسخ خخاسخ خخه باألشخ خخياء ،فهو يريد الحصخ خخول على المعلومات

ومخنخفختخح عخلخى اآلخخريخن ،ومختخكخيخف مخع اآلخخريخن ،والخبخيخل خ خ خخة

:)Karen, 2013

.)Carretta & Arnold & Howse, 2014

دالثاً :نمط الش خ خخخص خ خّخية (مفكر وجداني) :يرمز لص خ خخاحب
التفضخيل المفكر ) (Thinkingبالرمز ) ،(Tويفضخل الفرد

لخخذلخخع ُيعخ ّخد اختيخخار وتخخدريخخب الطيخخارين أمر بخخال
األهميخة لنجخاح مهمخة الطيخارين ،وعمليخة الطيران ،إذ يجخب

المحيطخة بخه ،وطخاقم الطيران بخأكملخه ( Rose, Barron,

رخمن إدراكه ،ووعيه لإلمكانيات ( & Cohen, Ornoy

أن يكون لدى الطيار القدرة على اتخاذ القرار المناسخ خ خ خ خ خ خخب

اسخ خ خختخدام التفكير في الوصخ خ خخول إلى حكم ما ،وذلع بإلقاء

في الوقت المناسخ خ خخب (

نظرة على العواقخخب المنطقيخخة الختيخخار قرار مخخا ،أو عمخخل

معين ،إذ يكون حكمه عقالني( Bahreinian, Beheshti

Boyd, Patterson & Thompson,

.)2005

- 553
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وفي هذا الصخ خخدد تم اجراء العديد من الد ارسخ خخات

اسخ خ خ خختخدام مقياس أنماط الشخ خ خ خخخصخ خ خ خ ّخية في خمس خ خ خ خة أنماط
(العصخ خخابية ،االنبسخ خخاطية ،االنفتاح على الخبرة ،المقبولية،

Devlin & Singh,

االجتهاد) .تكونت عينة الدراسة من ( )200طالباً وطالب ًة
مخن طخلخب خ خ خخة الخبخك خ خ خخالخوريخوس الخمخلختخحخقخيخن بخبخرن خ خ خخامخج الخطخيخران.

للكشخ خ خ خخف عن انماط شخ خ خ خخخصخ خ خ خخية الطيارين وتاديرها على
الطيران مثل د ارسخ خ خ خخة ديفلين وسخ خ خ خخين (

 )2010في الواليخات المتحخدة األمريكيخة هخدفخت إلى تعرف

أظهرت نتخخائج الخخد ارسخ خ خ خ خ خ خ خخة أن نمط المقبوليخخة اكثر أنمخخاط

أنماط الشخ خ خخخصخ خ خّخية لدى طاقم سخ خ خخالح الجو األمريكي وفقاً
ألنماط الش خ خ خخخص خ خ خ ّخية لدى يونج .واس خ خ خختخدام مقياس أنماط

الش خ خخخص خ خ ّخية انتش خ خخا اًر ،تاله نمط االجتهاد ومن دم االنفتاح
على الخبرة،تاله نمط االنبسخ خ خ خ خ خ خخاطيخة ،وفي المرتبخة األخيرة

الش خخخص خ ّخية وفقاً لمؤش خخر األنماط لمايرز وبريجز .تكونت

نمط العصابية .

عينة الد ارس خخة من ( )35ر خخابطاً ومجنداً في س خخالح الجو

في النظام الذ

ولنمط الش خ خ خخخص خ خ خ ّخية أدر خا
يعمخخل بخخه الفرد ،فمتخخخذ القرار داخخخل هخخذا النظخخام ليس لخخة

األمريكي .أظهرت نتائج الد ارس خ خ خخة وجود أوجه تش خ خ خخابه في

أنماط الشخ خ خ خخخصخ خ خ خ ّخية بين الضخ خ خ خخباط ،واألفراد المجندين ،إذ
فضخلوا نمط الشخخص ّخية االنطوائية على االنبسخاطية ،ونمط

لها رد فعل متوقع أو متنبلاً به بش خ خ خ خخكل دقيق ،ولكن يجب

أن يف ّسخ خر س خخلوك الفرد وفقاً لمحددات الس خخلوك الش خخخص خخي
لمتخذ القرار (العتيبي.)2007 ،

الشخ خ خخخصخ خ خّخية الحدسخ خ خخية على الحسخ خ خخية ،ونمط الشخ خ خخخصخ خ خّخية
الحاسمة على التلقائية.

وقام س خخيندوجا وش خريفاس خختافا وقامبير وقاتورفيدوال

(

ويشخ خ خ خ خخير زامبوك وكالين (

Zsambok & Klein,

 )2013بد ارسخ خ خ خخة بهدف التعرف على طبيعة سخ خ خ خخمة الذكاء

أن عمليخ خ خخة اتخخ خ خخاذ القرار في الطيران تُبنى
 )1997إلى ّ
أن اتخاذ القرار في
أس خخاسخ خاً على عملية اتخاذ القرار حيق ّ

والشخ خ خ خ خ خخخصخ خ خ خ خ خّخية .تكونت عينة الد ارسخ خ خ خ خ خخة من ( )60طيا اًر

يواجهه مواقف مجهولة ومش خ خ خ خ خخكوك فيها ،با ر خ خ خ خ خخافة إلى

Sindhuja, Shrivastava, Gambhir & Chaturvedula,

يتم في بيلخخات دينخاميكيخخة ،ومعقخخدة تتسخ خ خ خ خ خ خخم بوجود
الطيران ّ
مش خخكالت عديدة ،وكثرة المعلومات المحيطة بالطيار ،وقد

العاطفي ،ونوع الشخ خ خ خ خخخصخ خ خ خ خّخية لدى الطيارين العسخ خ خ خ خخكريين
الهنخديين ،والتخأكخد من العالقخة بين سخ خ خ خ خ خ خمخة الخذكخاء العخاطفي

رخيق الوقت وكثرة المخاطر التي قد تواجه طاقم الطائرة،

عسخ خ خ خ خ خ خخكريخاً هنخديخاً متخدربخا .تم اسخ خ خ خ خ خ خختخخدام اسخ خ خ خ خ خ خختبخانخة أنمخاط

كمخا أن هخذه البيلخات تحتخاى إلى معخايير ،وأهخداف تنظيميخة

الش خ خ خ خخخص خ خ خ خ ّخية ،واس خ خ خ خختبانة الذكاء العاطفي .أظهرت نتائج
الد ارسخ خخة أن الطيارين يرون أنفسخ خخهم فوق متوسخ خخط مسخ خختوى

يجب أن تكون بعيدة عن الخيا ارت الشخ خ خ خ خ خخخصخ خ خ خ خ خ ّخية لمتخذ
القرار.

الذكاء العاطفي ،وأن العالقة بين الش خ خ خ خ خ خخخص خ خ خ خ خ خ ّخية والذكاء
العخ خ خخاطفي تؤد إلى زيخ خ خخادة كبيرة في العالقخ خ خخة بين نوع

وتتضخ خ خ خخمن عملية اتخاذ القرار المهام ،والحاالت
التي يواجههخ خخا الطيخ خخار على متن الطخ خخائرة ،ويجخ خخب على

الشخ خ خ خخخصخ خ خ خ ّخية والذكاء العاطفي ،وأشخ خ خ خخارت النتائج أن نمط
الشخ خ خ خخخصخ خ خ خخية السخ خ خ خخائد لدى الطيارين الهنديين ،كان النمط

الطي خخارين تنفي خخذ مجموع خخة واسخ خ خ خ خ خ خع خخة من المه خخام األخرى،

الفعال

سخ خخليم ،ورخ خخمن معايير األمان ،والسخ خخالمة .وفي كثير من

لألطقم الجوي خخة ولفهم عالقته خخا نحو األداء ا يج خخابي في

األحيخخان ،يعخخد التحليق بخخالطخخائرة بحخخد ذاتخخه في بيلخخة معينخخة

مكان العمل.

مهمة صعبة ).(Kaempf & Orasanu, 1997

منفتح حسخ خ خ خخي مفكر حاسخ خ خ خخم ( ،)ESTJوبينت النتائج أن
الذكاء العاطفي هو مؤشخ خخر مهم لسخ خخير األشخ خخخا

با ر خ خ خ خ خ خخافة إلى مهمة الطيران ،وقيادة طائراتهم بش خ خ خ خ خ خخكل

وهدفت د ارس خ خخة جاو وكونج ( Gao & Kong,

ويج خخب أن يكون ل خخدى الطي خخار ق خخدرة على إدارة

الشخخص ّخية لدى الطلبة المسخجلين في برنامج الطيران .تم

الطيران الروتيني خخة،وذل خخع به خخدف اتخ خخاذ الق اررات التي من

المهام بش خ خخكل مرن وإدارة المهام ا جرائية في أدناء عملية

 )2016التي أجريخ خخت في اسخ خ خ خ خ خ خختراليخ خخا إلى تعرف أنمخ خخاط
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شأنها المحافظة على سالمة ،وأمن الرحلة ،وكافة أطرافها

وتعرف القوات المس خ خ خ خ خخلحة األنغولية ( Federal
ّ
 )Aviation Administration (FFA), 1991اتخاذ القرار

ويعخد اتخخاذ القرارمن أهم الجوانخب المتعلقخة بخأيخة

في الطيران أن خ خ خخه :نهج منظم للعملي خ خ خخة ال خ خ خخذهني خ خ خخة التي

(.)Wiggins & O'Hare, 1995

يس خ خختخدمها الطيارون لتحديد أفض خ خخل مس خ خخار للعمل ،وذلع

مهنة ،كما يمكن اعتبار أسخ خ خ خ خخلو اتخاذ القرار كأسخ خ خ خ خخلو

معرفي ،أو نفسخي ،أو أسخلو حل المشخكلة (Pennino,

استجاب ًة لمجموعة معينة من الظروف.
وقد أشخ خ خخار فيشخ خ خخر وو ارسخ خ خخانو ويتش ( Fischer,

وتعرف إبراهيم ( )2004اتخاذ القرار أنه :عملية

 )Orasanu & Wich, 1995إلى أن ما يزيد تقييد عملية

عقلية تتطلب قد اًر كبي اًر من االهتمام وا دراك لتشخيص

اتخاذ القرار هو المخاطر التي قد تواجه الطيار ،ورخ خخغط

).2002

المشكلة وتحليلها في عملية اختيار البديل للسلوك بين

الوقخخت ،والمتغيرات الظرفيخخة المفخخاجلخخة .واقترح جينسخ خ خ خ خ خ خخين

( )2011اتخاذ القرار أنه اختيار بديل من بين بدائل عدة.
ويعرف مركز التعلم ا بداعي ( Center for

 )1997أنهيجب أن تكون إدارة المخاطر جزءاً رئيسخاً من

عمليخخة اتخخخاذ القرار،فعلى الطيخخار أن يخخدرك تغير العوامخخل

 )Creative Learning, 2013اتخاذ القرار بأنه :نمط

البيليخخة والمنخخاخيخخة في أدنخخاء رحلخخة الطيران ( Li, Baker,

واالستجابة بفاعلية لكل ما هو جديد ،ومواجهة التحديات،

وأجريت العديد من الد ارس خخات في مجال العوامل

وقد أش خخار جاميان وس خخيده وابيرابار ( Jamian,

كاوسي ودوهايس وبيران وساباتيني وباستور ( Causse,

 )Sidhu & Aperapar, 2011إلى أن أسخ خ خخلو اتخاذ

)Dehais, Peran, Sabatini & Pastor, 2013

وأدائهم التنظيمي .كمخخا أكخخد بينينو ()Pennino, 2002

والمش خ خ خ خ خ خ خخاعر على اتخخاذ الق اررات لخدى الطيخارين ،وتعرف

أن أسخ خ خ خ خ خ خخلو اتخخاذ القرار هو اتجخاه القخائخد نحو تصخ خ خ خ خ خ خخور

النهج المريح لألعص خ خخا

لس خ خخالمة عملية الطيران .تكونت

حخاالت معينخة ،والتفكير بهخا للتوصخ خ خ خ خ خ خخل إلى نتيجخة معينخة.

عينة الدراسة من ( )18طيا اًر ،تم توزيعهم في مجموعتين،

وجخيخلخكخي وتخيخجخنخيخر ( Jensen, Guilke & Tigner,

بدائل عدة متاحة لمواجهة موقف معين .ويعرف تعلب

.)Lamb, Grabowski & Rebok, 2002

التعامل مع األفكار ،والمعلومات الجديدة ،وإدارة التغيير،

وذلع وفقاً للفروق الفردية.

المؤدره على اتخ خ خخاذ القرار ل خ خخدى الطي خ خخارين،حي خ خخق أجرى

د ارس خ خخة في فرنس خ خخا هدفت إلى الكش خ خخف عن دار العاطفة،

القرار هو العخامخل الرئيس الخذ يسخ خ خ خ خ خ خخهم في نجخاح القخادة،

ويشخ خ خخمل اتخاذ القرار اختيار البديل األفضخ خ خخل من خيارات
متعددة ،وذلع للوص خ خخول إلى هدف معين أو تحس خ خخين أمر

تجريبية مكونة من ( )12طيا اًر ،ورابطة مكونة من ()6

طيارين .تم اس خ خ خ خ خختخدام التص خ خ خ خ خخوير بالرنين المغناطيس خ خ خ خ خخي

ما (.)Ahmed, Hasnain & Venkatesan, 2012

الوظيفي لتصخ خ خ خخوير األعصخ خ خ خخا

لد ارسخ خ خ خخة أدر العاطفة في

ويع ّخد القرار ير صخ خ خ خ خ خ خخحيح في كثير من األحيخان عنخدمخا
ُ
يكون متخذ القرار ير قادر على اختيار البديل األفضخ خخل

على اتخخاذ الق اررات لخدى الطيخارين جخاء متوسخ خ خ خ خ خ خطخاً ،كمخا

وهنخخاك عوامخخل قخخد تؤدر في اتخخخاذ القرار ،وهي:

على اتخخخاذ القرار واألداء ا دراكي لخخدى الطيخخارين ،حيخخق

العقالنيخخة ،والمعرفخخة الكخخاملخخة ،وفهم النتخخائج المترتبخخة على

قخخد يعررخ خ خ خ خ خ خخهم ذلخخع للخطر ،وأشخ خ خ خ خ خ خ خخارت النتخخائج إلى أن

المقدرة حول فهم النتائج المسختقبلية

المشخ خ خخاعر األقل العقالنية تؤدر في سخ خ خخالمة ،وأمان عملية

عمليخخة اتخخخاذ القرار .أظهرت النتخخائج أن مسخ خ خ خ خ خ خختوى القخخدرة

أشخ خ خخارت النتائج إلى أن للعاطفة والمشخ خ خخاعر السخ خ خخلبية دار

بين الخيارات التي أمامه (.)Loo, 2000

عمل معين ،واكتسخا
ٍ
عمل (.)Business Mate Org, 2011
أل

الطيران.

- 575

Published by Arab Journals Platform, 2020

al of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 40 [2020], Iss. 3
مجلة اتحاد الجامعات العربية  )3(40لسنة )doi-10.36024/1248-040-003-004( 74-53 ،2020

محمد عزام بني نصر

عائشة أحمد السوالمة

وقام بويتشخ خ خخير ( )Boettcher, 2014بد ارسخ خ خخة

نتائج الد ارس خ خ خ خخة أن مس خ خ خ خختوى القدرة على اتخاذ القرار لدى

في الواليخات المتحخدة األمريكيخة هخدفخت إلى الكشخ خ خ خ خ خ خخف عن

الطيخارين جخاء مرتفعخاً ،وأن اتجخاهخات الطيخارين نحو اتخخاذ

وذلخخع في رخ خ خ خ خ خ خخوء النظريخخة النوعيخخة المتعلقخخة بخخدور لعخخب

الطيارون إلى أن الخبرة العملية في مجال الطيران تسخاعد

مسخختوى أداء الطيارين في حاالت صخخعوبة اتخاذ الق اررات،

القرارات الق خخائم خخة على األدل خخة ج خخاءت إيج خخابي خخة ،وأشخ خ خ خ خ خ خ خخار
في اتخاذ الق اررات بس خ خ خخهولة ،كما يمكن اتخاذ الق اررات في

االنحرافات في أداء الطيارين .ولتحقيق أهداف الد ارسخ خ خ خ خخة،
تم إجراء المقابالت شخ خ خ خ خ خ خخبه المنظمة مع الطيارين .تكونت

الوقخت المنخخاس خ خ خ خ خ خ خخب من خالل وجود بيخخانخات ،ومعلومخات،

عينة الد ارس خخة من ( )14طيا اًر .أظهرت نتائج الد ارس خخة أن

وأدلة تتعلق بالرحلة الجوية.

مسخ خختوى أداء الطيارين في حاالت صخ خخعوبة اتخاذ الق اررات

ومن خالل الدراسات السابقة التي تناولت أنماط

في األنش خ خ خ خ خخطة ،والمهارات المطلوبة منهم ،لذا عليهم تعلم

الشخخخصخّخية ،يتضخخح االهتمام بتناول أنماط الشخخخصخّخية لدى
الطيارين ،كما جاء في د ارسخ خ خخة ديفلين وسخ خ خخين ( Devlin

اسخ خ خ خ خ خ خختراتيجيخات الحفخات على التركيز ،وتجنخب الشخ خ خ خ خ خ خخعور

 ،)& Singh, 2010وجاو وكونج ( Gao & Kong,

لهخا في أدنخاء رحلة

 ،)2016إلى أهمية ،ودور نمط الش خ خ خ خ خ خخخص خ خ خ خ خ خّخية في حياة
الطي خخارين ،وأدره في مهنتهم ،وق خخد أشخ خ خ خ خ خ خ خخارت نت خخائج ه خخذه

جاء منخفضخاً ،إذ يفقدون وعيهم ،وسخيطرتهم في االنخراط

بخالضخ خ خ خ خ خ خخغوط المختلفخة التي قخد يتعر
الطيران.

وأجرى أمبس ( )Ambs, 2014د ارسخ خ خ خ خ خ خ خخة في

الد ارسخات إلى التباين في أنماط الشخخص ّخية لدى الطيارين،
كمخخا تنخخاولخخت بع الخخد ارس خ خ خ خ خ خ خخات الخخذكخخاء العخخاطفي وأنمخخاط

نظخام التشخ خ خ خ خ خ خخغيخل اآللي في القيخادة في عمليخة اتخخاذ القرار

الشخ خ خ خخخصخ خ خ خ ّخية لدى الطيارين ،كد ارسخ خ خ خخة سخ خ خ خخيندوجا و خرين
( .)Sindhuja, et al, 2013كما أكدت هذه الد ارس خخات

ولتحقيق أهداف الد ارسخة ،تم اسختخدام اسختبانة اتخاذ القرار

على أهميخة ق اررات الطيخارين ،لكونهخا ترتبط بحيخاة األفراد،

أظهرت نتائج الد ارسخ خ خخة وجود تأدير سخ خ خخلبي دال إحصخ خ خخائياً

 ،)2013وبويتشخ خ خ خ خ خ خخير ( ،)Boettcher, 2014وأمبس

الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشخ خ خ خخف عن تأدير
لدى الطيارين ،وتصخ خ خ خخوراتهم في األحوال الجوية السخ خ خ خخيلة.

كما ورد في د ارسخخة كاوسخخي و خرون ( Causse, et al,

لخدى الطيخارين .تكونخت عينخة الخد ارسخ خ خ خ خ خ خخة من ( )34طيخا اًر.

( ،)Ambs, 2014ومخافين و خرون ( Mavin, et al,

لنظخام التشخ خ خ خ خ خ خخغيخل اآللي لجو قمرة القيخادة في عمليخة اتخخاذ

 ،)2015إذ أشخ خخارت نتائج هذه الد ارسخ خخات إلى أهمية إدارة

القرار لدى الطيارين ،وتصخ خ خ خ خ خ خخوراتهم ،إذ يعتمد هذا التأدير

على قدرة الطيارين على أداء مهامهم من دون اسخ خ خ خ خختخدام

المخخ خخاطر ،وفهم المواقف التي يتعر

نظام التش خخغيل اآللي ،بل يفض خخل اس خختخدام النظام اليدو ،

وأهميخ خخة اتخخ خخاذ القرار المنخ خخاس خ خ خ خ خ خ خ خخب تجخ خخاه هخ خخذه المواقف،

لهخ خخا الطيخ خخارون،

وأشخ خ خ خخارت النتائج إلى أن اسخ خ خ خختخدام نظام التشخ خ خ خخغيل اآللي

وبالضخ خ خ خ خ خ خخرورة أن يكون القرار المتخذ حكيماً ،لكونه يرتبط

الجوية في األحوال الجوية السيلة.

وبمقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة ،وما
يميزها عن يرها من الد ارسخات ،تجدر ا شخارة إلى أنه لم
يكن هنخخاك أ من الخخد ارس خ خ خ خ خ خ خخات – بحخخدود علم البخخاحخخق-
اهتمت بتناول أنماط الش خ خ خخخص خ خ خّخية ،وعالقتها باتخاذ القرار
لدى الطيارين ،وبخاصخ خ خ خ خ خخة في البيلة العربية ،األمر الذ
يعزز من إجراء هذه الد ارسخخة في رخخوء ندرة الد ارسخخات في
هذا المجال ،أرخ خ خخف إلى ذلع أن الد ارسخ خ خخة الحالية تتناول
شخ خ خ خ خ خ خريحخة على درجخة من األهميخة ،ويتوقع أن تكون هخذه

يس خ خ خخبب عدم التوازن بين اتخاذ الق اررات ومواص خ خ خخلة الرحلة

بحياة ،وسالمة أمن األفراد.

وق خخام م خخافين وروث وسخ خ خ خ خ خ خخو ومنرو ( Mavin,
 )Roth, Soo & Munro, 2015بد ارس خ خخة في الواليات
المتحخخدة األمريكيخخة هخخدفخخت إلى الكشخ خ خ خ خ خ خخف عن اتجخخاهخخات
الطيارين نحو اتخاذ الق اررات القائمة على األدلة .ولتحقيق
أهداف الد ارسخة ،تم اسختخدام مقياس االتجاهات نحو اتخاذ
القرار .تكونخت عينخة الخد ارسخ خ خ خ خ خ خخة من ( )23طيخا اًر .أظهرت
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الد ارس خ خخة انطالقة لد ارس خ خخات أخرى في هذا المجال ،لكونها
الد ارس خ خ خ خ خخة األولى – في حدود علم الباحق  -التي اهتمت
بتناول أنماط الش خ خخخص خ خ ّخية لدى الطيارين ،وعالقتها باتخاذ
القرار.
من هنا يتضخخح ان ما يميز الد ارس خخة الحالية عن
الد ارسخ خ خ خخات السخ خ خ خخابقة أنها االولى – بحدود علم الباحثين-
التي اهتمت بالربطبين أنماط الش خخخص خ ّخية و باتخاذ القرار
لدى الطيارين ،وبخاصخ خ خ خ خ خخة في البيلة العربية ،األمر الذ
يعزز من إجراء هذه الد ارسخخة في رخخوء ندرة الد ارسخخات في
هذا المجال ،أرخ خ خخف إلى ذلع أن الد ارسخ خ خخة الحالية تتناول
شخ خ خ خ خ خ خريحخة على درجخة من األهميخة ،ويتوقع أن تكون هخذه
الدراسة انطالقة لدراسات أخرى في هذا المجال.

 هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عندالشخصية
مستوى الداللة ( )α= 0.05بين أنماط
ّ
ومستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى مرشحي وتالميذ
الطيران في األردن؟

الشخصية والقدرة
 هل تختلف قوة العالقة بين أنماطّ
على اتخاذ القرار لدى مرشحي وتالميذ الطيران
باختالف متغيرات المستوى الدراسية ومكان السكن؟

أهمية الدراسة

األهمية النظرية:

 تعد الد ارسخ خ خ خخة الحالية األولى عربياً – في حدود علمالب خخاحث خخان – التي تن خخاول خخت ه خخذه المتغيرات مجتمع خخة،

مشكلة الدراسة وأسئلتها

وبالتالي فإن هذه الدراسة هي األولى من نوعها على

على الر م من التطور الهائل في تكنولوجيا

الطيرانوأنظمة الطائرات الخالية من الحوادث ،إال َّ
أن

-

الحوادث في الطيران ال تزال تحدث ،ومازال العامل البشر

يلعب دو اًر وارحاً في ظهور أخطاء الطيران ،وهذا ما
أكدته

مؤسسة

حماية

الطيران

( Safety

الصعيد العربي.

من المتوقع أن توفر الخد ارسخ خ خ خ خ خ خخة للبخاحثين والمهتمين

معلومخخات مهمخخة حول الطيخخارين ،وأن تكون البخخدايخخة

والتمهيد جراء المزيد من الد ارسخ خ خ خ خ خخات رخ خ خ خ خ خخمن هذا

Air

المجال .كما س خختس خخاعد في ادراك اهمية التعرف على

 )Foundation, 2006من أن ما نسبته ( )%75من
حوادث الطيران تعود إلى اتخاذ الق اررات الخاطلة.ونظ اًر

نمط الشخخخصخ ّخية األكثر مناسخخبة للطيار ،ومن المتوقع
أن تفتح هذه الد ارسخخة فاقاً بحثية للدارسخخين والمهتمين

أن يكون لديهم طريقة مناسبة التخاذ الق اررات التي تتحكم

 -تش خ خ خخكل الد ارس خ خ خخة تدعيماً للجانب المعرفي من خالل

لطبيعة البيلات عالية الخطورة التي يعمل بها الطيارونيجب

في هذا المجال.

صية
بمستوى السالمة في مجال الطيران ويلعب نمط الشخ ّ

الشخصية
ما ستوفره من معلومات حول أهمية أنماط
ّ

مهماً في عملية اتخاذ الق اررات.
الخا بالطيار دو اًر ّ
أسئلة الدراسة:

واتخاذ القرار في عملية الطيران التي قد يسخختفيد منها

القائمون على عملية اختيار الطيارين

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن أنماط

األهمية العملية:

الشخصية السائدة لدى التالميذ الطيارين في األردن
ّ
وعالقتها باتخاذ القرار لديهم ،وذلع من خالل ا جابة عن

 وفرت الد ارس خخة الحالية مقياس خخيين هامين يمكن االفادةمنهما عند اختيار الطيارين باعتبار ان اختيلرهم امر

التساؤالت اآلتية:

ليس سخ خ خ خ خ خ خخهال ،لمخ خ خخا يقع على عخ خ خخاتق الطيخ خ خخار من

الشخصية السائد لدى مرشحي وتالميذ
 ما نمطّ
الطيران في األردن؟
-

مسؤوليات هامه وخطيره.

 -تبرز أهميخة الخد ارسخ خ خ خ خ خ خخة من النخاحيخة التطبيقيخة لمتخخذ

ما مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى مرشحي

القرار في اختيخار الطيخارين ،وإمكخانيخة توظيف النتخائج

وتالميذ الطيران في األردن؟

والمعلومات التي تم التوصخ خ خ خ خ خخل إليها في بناء البرامج
التدريبية لتحسخين قدرات مرشخحي الطيران على اتخاذ
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القرار المنخاس خ خ خ خ خ خ خخب ،من خالل توفير ظروف وفر

الطريقة واإلجراءات

للتالميذ من أجل اتخاذ الق اررات في محاولة لتحسخ خخين

منهج الدراسة

مهاراتهم .

استخدم

الشخصية األكثر
 كما ستساعد في التعرف على نمطّ

الوصفي لمناسبته لهذه الدراسة.

مناس خ خ خ خ خ خخبة للطيار ،وتوفير طريقة مفيدة لتحديد أنماط

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الخخد ارس خ خ خ خ خ خ خخة من جميع مرشخ خ خ خ خ خ خخحي
ّ
وتالميذ الطيران في المملكة األردنية الهاش خخمية المنتظمين

الشخصية المناسبة.
ّ
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
شخصية الفرد،
الشخصية :السمة التي تمتاز بها
 نمطّ
ّ

بالد ارس خخة والتدريب للعام الد ارس خخي  ،2017-2016والبال

الخلقية واالنفعالية
وتشمل الصفات الجسمية والعقلية و ُ

عددهم ( )500مرشخ خ خخحاً تلميذاً ،موزعين على أحد عشخ خ خخر

كافة في تفاعلها مع بعضها بعضاً ( Yung,

جنس خ خخية ،وفقاً للس خ خخجالت الرس خ خخمية ذات العالقة ،والتي تم

 .)1947ويعرفإجرائياالدرجة التي حصل عليها
المفحو

الحصخ خ خ خ خ خ خخول عليهخا من كليخات الطيران (أكخاديميخة الطيران

الملكية وأكاديمية الشرق األوسط للطيران).

على التفضيالت الخاصة بكل بعد من

الشخصية المستخدم في هذه
أبعاد مقياس أنماط
ّ
الدراسة.

تكونت عينة الدراسة من ( )277مرشحاً تلميذاً،

بعد دراسة شاملة ،وتحليلية لجميع جوانب المشكلة،

الطيران ،والمسجلين للفصل الدراسي الثاني من العام

 -اتخاذ القرار :هو اختيار البديل المناسب والذ

عينة الدراسة

يتم

تم اختيارهم بالطريقة المتيسرة من مرشحي وتالميذ

وموروع اتخاذ القرار (حمدان .)2010 ،ويعرف
إجرائياالدرجة التي حصل عليها المفحو

الدراسي .2017-2016

على

مقياسا الدراسة

مقياس اتخاذ القرار المستخدم في هذه الدراسة.
-

الباحثان في هذه الدراسة المنهج االرتباطي

الشخصية
أوالً :مقياس أنماط
ّ
بهدف الكشخخف عن أنماط الشخخخصخ ّخية لدى عينة

مرشح تلميذ الطيران :هو المرشح التلميذ في

يتخرى برخصة طيار

تجار مدني بعد إكمال الساعات المحددة بواقع

من تالميذ مرش خ خ خ خ خ خخحي الطيران في األردن ،تم اس خ خ خ خ خ خختخدام

أكاديميات الطيران ،والذ

( )155ساعة طيران محرك واحد ،بعدها يتسلسل

مقياس أنماط الش خ خ خ خ خخخص خ خ خ خ خ ّخية المطور من قبل الشخ خ خ خ خ خريفين
والشخ خ خ خ خ خ خريفين والخ خخدقس ) (2018بخ خخاالعتمخ خخاد على نظريخ خخة

محركين ،أو طيران بطائرات تجارية كبيرة.

موزعخ خ خخة في أربعخ خ خخة أبعخ خ خخاد وهي :المنفتح ،أو المتحفظ،

يونغويتكون المقيخخاس بصخ خ خ خ خ خ خخورتخخه النهخخائيخخة من ( )54فقرة

بدورات للطيران المتقدم من طيران على طائرة ذات
محددات الدراسة

المفكر أو الوجداني ،الحاسم أو التلقائي.

 -اقتصرت هذه الدراسة على عينة متيسرة من مرشحي

الشخصية
دالالت صدق مقياس أنماط
ّ

وتالميذ كليات الطيران في األردن (فلة الذكور) للعام

تمعر

 .2017-2016كما تتحدد نتائج الدراسة في روء

المقياس بصخخورته األصخخلية على )(10

مخخن الخمخحخكخمخيخخن ذو الخخخبخرة لخلختخحخقخخق مخخن الص خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخدق

الخصائص السيكومترية لمقياسي الدراسة وكذلع في

الظاهر .كما تم التحقق من فاعلية الفقراتبحسخ خ خخا

تضمنته من أبعاد.

والنمط الذ تتبع له.

معامل

ارتباط بيرسخون ( )Pearsonبين فقرات أنماط الشخخص ّخية

روء المفاهيم ،والمصطلحات الخاصة بالدراسة ،وما
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جدول ()1

قيم معامالت ارتباط الفقرة بالنمط الذي تنتمي إليه
النمط

الشخصية
نمط
ّ
منفتح/متحفظ

رقم الفقرة

حسي/حدسي

1
2

أبادر بالتعرف إلى اآلخرين في اللقاءات الجماعية.

3

أستمتع بتبادل الحديق مع اآلخرين.

0.43

4

أميل لقضاء أ لب أوقاتي مع اآلخرين.

0.46

5

أستمد طاقتي من وجود مع اآلخرين.

0.46

مفكر /وجداني

0.37
0.48

أشعر بالسعادة عندما أكون في المناسبات الجماعية.

0.38

7

أحب العمل بوظيفة تعتمد على التعامل مع اآلخرين.

0.44

8

أفضل التفاعل مع اآلخرين أدناء اللقاءات الجماعية.

0.36

9

أفضل الخروى مع أصدقائي لألماكن المفتوحة.

0.36

10

أتحدث بسهولة مع أ شخص أتعرف إليه.

0.39

11

لد الكثير من األصدقاء.

0.56

12

أدق بكل ما هو واقعي ملموس.

0.34

13

أفضل مرافقة األفراد الواقعيين.

0.42

14

أفضل التحدث عن األمور الواقعية والمادية.

0.48

15

أفضل العيش في الواقع وليس الخيال.

0.35

16

أهتم بالواقع الذ أعيشه.

0.46

17

أعتبر نفسي شخصا عمليا.

0.61

18

أفضل الطرائق المعروفة والمألوفة.

0.52

19

أدق بالمالحظات الدقيقة والمباشرة.

0.54

20

أدق بخبراتي العلمية وتجاربي الواقعية.

0.38

21

أعتبر أن عقلي هو الذ يحرك قلبي.

0.39

22

أعتمد على الحقائق الموروعية في اتخاذ ق ارراتي.

0.62

23
الشخصية
نمط
ّ

النمط

أنتقي عدداً كبي اًر من األفراد ألجتمع بهم وأتحدث إليهم.

6

الشخصية
نمط
ّ

مضمون الفقرة

االرتباط مع

24

تقوى مشاعر عندما يتحدث اآلخرون بلغة المنطق.

0.39

أعبر عن رأيي بصراحة وبطريقة مباشرة.

0.60

يصفني اآلخرون بأنني منطقي.

0.64

26

أتحكم بر باتي وانفعاالتي.

0.41

27

أورح األمور بشكل منطقي.

0.46

28

أعتبر أن المنطق فوق العاطفة.

0.37

25

أحب أن يصفني اآلخرون برجاحة العقل.

0.49

30

أتصرف بصورة منطقية في كل األوقات.

0.56

31

أتحاور مع اآلخرين بلغة المنطق.

0.49

29
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رقم الفقرة
32

يصفني اآلخرون بأنني صاحب حجة منطقية.

33
34

أنا حازماَ في ق ارراتي.

0.46

أملع حجه قوية وأقدم البراهين واألدلة.

0.43

35

أعطي كل ذ حق حقه وال أجامل اآلخرين.

0.44

36

أقنع اآلخرين بق ارراتي.

0.51

37

أتعامل مع اآلخرين وفق القانون.

0.52

38

أفكر بشكل واقعي.

0.39

أعمل على إقناع اآلخرين بكل الطرق المشروعة.

0.59

أقدم ر باتي فوق المنطق.

0.48

41

أدلل على اختياراتي بقوة الحجة.

0.41

42

أعطي كل ذ حق حقه.

0.52

43

أخطط نجاز عملي قبل الوقت المحدد.

0.57

44

أفضل التقيد بجدول زمني نجاز أعمالي.

0.52

45

اعتبر نفسي أكثر تنظيما في التعامل مع األحداث.

0.48

46

أتقيد بخطوات محددة نجاز أعمالي.

0.37

47

أميل إلى ترتيب مواعيد االجتماعية مسبقا.

0.45

48

أفضل تنظيم حياتي وفقا لمواعيد مسبقة.

0.42

49

أحب أن أبدأ العمل على أ مهمة فور تكليفي بها.

0.58

50

أحسم األمور بسرعة وأتخذ ق ارراتي بوقت قصير.

0.51

51

أتجنب العمل تحت الضغط.

0.47

40

حاسم /تلقائي

النمط

0.39

39

الشخصية
نمط
ّ

مضمون الفقرة

االرتباط مع

أنزعج عندما ال يلتزم اآلخرون بمواعيدهم معي.

0.39

53

أتحمل مسؤولية أفعالي مهما كانت النتائج.

0.42

54

أبدأ العمل على أ مهمة فور تكليفي بها.

0.44

52

تراوح خ خ خخت قيم مع خ خ خخامالت ارتب خ خ خخاط الفقرات مع

( )Pearsonبين التطبيقين األول والثخ خخاني على العينخ خخة

األنمخخاط التي ينتمي إليهخخا تراوحخخت بين (.)0.64-0.34

االس خ خختطالعية ،حيق تراوحت قيم دبات االتس خ خخاق الداخلي

ولم يقخخل معخخامخخل ارتبخخاط كخخل فقرة من فقرات المقيخخاس مع

ألنماط الشخ خ خ خخخصخ خ خ خ ّخية بين ( ،)0.89 -0.79في حين أن
دبات ا عادة ألنماط الشخخص ّخية قد تراوحت بين (-0.86

الشخصية
دالالت ثبات مقياس أنماط
ّ

الشخصية
تصحيح مقياس أنماط
ّ

النمط الذ تتبع له عن ( ،)%20مما يش خ خ خ خ خ خخير إلى جودة

بناء فقرات المقياس وفقاً لما أشار إليه (عودة.)2010 ،
وأل ار

 ،)0.93وهذا يدل على جودة المقياس.

تكون مقياس أنماط الشخ خخخصخ خّخية من ( )54فقرة،
يتم االسخ خ خ خ خ خ خختجخابخة عليهخا وفق تخدريج دالدي يشخ خ خ خ خ خ خختمخل على

التحقق من دب خ خخات ا ع خ خخادة لمقي خ خخاس

الد ارس خ خ خخة فقد تم حس خ خ خخابه بطريقة االختبار وإعادة االختبار

( )Test- Retestباس خ خ خ خ خختخدام معامل ارتباط بيرس خ خ خ خ خخون

الب خخدائ خخل الت خخالي خخة( :توافقني ج خخداً ،وتعطى (  ،)1وتوافقني
- 62-
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التربو والد ارسخ خ خ خ خ خخات السخ خ خ خ خ خخابقة ذات الصخ خ خ خ خ خخلة

إلى حد ما ،وتعطى ( )1-درجة ،ومتساوية ،وتعطى ()0

إلى األد

درجة).يجمع كل تفضخخيل على حدة في مفتاح التصخخحيح،

بمورخخوع الد ارسخخة ،واعتمادا على مقياس إتخاذ القرار في

بحيق كلما ارتفعت الدرجة كان ذلع مؤش خ خ خ اًر على أن هذا

د ارسخة أحمد وحسخنين وفينكاتيسخان ( Ahmed, Hsnain

 ،)& Venkatesan, 2012إذ تكون المقياس بصخ خخورته

التفض خخيل هو الس خخائد في المجال ،ويحدد نمط الش خخخص خ ّخية

النهائية من ( )46فقرة.

بالدرجة األكبر لكل مجال من مجاالت أنماط الشخخص ّخية،

دالالت صدق مقياس اتخاذ القرار

الشخصية ب خ خ خ خ  Codeمن أربعة أحرف مثل:
ويكتب نمط
ّ
(.)ESTJ ،ISTP ،ENTP ،INTP

تم التحقق من الص خ خ خ خ خ خ خ خخدق الظخ خخاهر للمقيخ خخاس

بهدف الكشخ خ خ خخف عن مسخ خ خ خختوى القدرة على اتخاذ

قيم مع خخامالت

بعررخ خ خ خ خخه على ( )10من المحكمين من ذو الخبرة .كما

ثانياً :مقياس اتخاذ القرار

تم التحقق من ف خخاعلي خخة الفقرات بحسخ خ خ خ خ خ خ خخا

ارتباط بيرسون ( )Pearsonبين الفقرات والمقياس ككل.

القرار لخدى الطيخارين ،قخام البخاحثخان بتطوير مقيخاس اتخخاذ
القرار لدى تالميذ مرش خ خ خ خخحي الطيران في األردن ،بالرجوع

جدول ()2

قيم معامالت ارتباط بيرسون لمقياس اتخاذ القرار بين الفقرة والمقياس ككل
مضمون الفقرة

رقم الفقرة

االرتباط مع
المقياس

1

عند مواجهتي لمشكلة أدناء الطيران أقوم بتحديد أسبابها.

0.48

2

أختار أنسب األوقات التخاذ القرار.

0.40

3

لد الخبرة الكافية التخاذ القرار الناجح.

0.45

4

أتخذ الق اررات بطريقة منطقية ومنهجية.

0.44

5

لد المعرفة الكافية التخاذ القرار الناجح.

0.46

6
7

أتابع ق ارراتي جيداَ بعد تنفيذها.

0.45

أشارك في اتخاذ الق اررات.

8

أستطيع تحديد المشكلة التي سيتم اتخاذ القرار بشأنها.

0.45

9
10

الشخصية في عملية اختيار حل المشكلة.
تؤدر معلوماتي
ّ
أجمع المعلومات التي احتاى إليها قبل اتخاذ القرار.

0.40
0.38

11

أدرك النتائج المترتبة على القرار.

0.42

12

أراعي الواقعية في تنفيذ القرار.

0.53

13

أقدر مسؤولية اتخاذ القرار.

0.45

14

أعتمد على حدسي في اتخاذ الق اررات.

0.47

15

أرجع إلى اللوائح والقوانين لإلستعانة بها عند اتخاذ القرار.

0.55

16

أحدد ايجابيات وسلبيات القرار.

0.40

17

أفضل التفكير في حلول للمشكلة بدال من التفكير في صعوبتها.

0.46

18

أتجنب اتخاذ ق اررات مهمة في المواقف الخطرة أدناء الطيران.

0.40

19

0.46

أعمل على استخدام الطرق الفاعلة في توليد البدائل وأنتقي األفضل منها.

0.40
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االرتباط مع

مضمون الفقرة

رقم الفقرة

المقياس

20

أستبعد الحلول التي تصطدم بالقوانين واللوائح التي ال يمكن تغييرها.

0.47

21

أعتمد على االتصال الشخصي عندما أتخذ القرار.

0.44

22

أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من مسؤولية النتائج المترتبة على هذا القرار.

0.46

23

ألتزم بالخطة الموروعة إذا ما توقعت حدوث أ مشكالت.

0.40

24

ألغي أ قرار إذا قدم الطاقم الفني دليال على خطله.

0.47

25

تؤدر حالتي النفسية في اتخاذ قرار .

0.42

26

تؤدر اآلراء السابقة في ق ارراتي.

0.47

27

أجد صعوبة في اتخاذ القرار الصائب بسبب قلة المعلومات.

0.37

28

أتأدر بالعصبية في اتخاذ الق اررات.

0.39

29

أتراجع عن قرار بعد اتخاذه.

0.38

30

أحتاى إلى تفاصيل دقيقة عن المشكلة التي أواجهها.

0.43

31

أسلو المناقشة الهاد يؤد إلى إقناع اآلخرين بالحجج العقلية والمنطقية.

0.40

32

0.47

أحتاى إلى مساعدة اآلخرين عند اتخاذ الق اررات الهامة.

33

أتردد عند اتخاذ قرار.

0.53

34

أفكر بتأني عند صنع أ قرار.

0.65

35

البد من المرونة في التعامل مع انفعال اآلخرين دون أن أفقد الهدوء والتركيز على األهداف

0.45

36

يؤد تنفيذ المهام في ير مواعيدها المحددة إلى رعف في اتخاذ القرار.

0.43

37

يؤد إهمال ا تصال أدناء الطيران إلى رعف في اتخاذ القرار.

0.49

38

أستعمل التكنولوجيا الحديثة في الطيران للمساعدة في إيجاد البدائل والحلول للمشكلة.

0.52

39

أجد أن المعلومات الغنية والتقنية المتوفرة لد محدودة.

0.48

40

أعمل على مراجعة الجوانب العلمية والعملية التخاذ القرار.

0.58

41

أدرس كفاءة وعائد كل بديل قبل اختياره.

0.63

42

أنبه اآلخرين لألخطاء فور حدودها.

0.44

43

أتعامل مع التوتر بشكل جيد للغاية أدناء الطيران.

0.65

44

أقيم المخاطر المرتبطة بكل بديل أدناء الطيران.

0.55

45

أتحمل المسؤولية في تنفيذ القرار.

0.58

46

أجد صعوبة في اتخاذ الق اررات بسبب ندرة المعلومات.

0.39

دالالت ثبات مقياس اتخاذ القرار

تراوح خ خ خخت قيم مع خ خ خخامالت ارتب خ خ خخاط الفقرات مع

وأل ار التحقق من دب خ خخات ا ع خ خخادة لمقي خ خخاس
الخخد ارس خ خ خ خ خ خ خخة بطريقخخة االختبخخار ،وإعخخادة االختبخخار ( Test-
 )Retestتم حس خ خ خخابه باس خ خ خختخدام معامل ارتباط بيرس خ خ خخون
( )Pearsonبين التطبيقين األول والثخ خخاني على العينخ خخة
االسخ خ خ خختطالعية ،إذ بل دبات االتسخ خ خ خخاق الداخلي لمسخ خ خ خختوى

المقيخخاس ككخخل تراوحخخت بين ()0.65-0.37حيخخق لم يقخخل

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع النمط الذ

تتبع لخه عن ( ،)%20ممخا يشخ خ خ خ خ خ خخير إلى جودة بنخاء فقرات
مقياس الدراسة األول وفقاً لما أشار إليه (عودة.)2010 ،

- 6412

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol40/iss3/4

Asswalmeh and Beni Nasr: The Relationship between Personality Types and Decision Making am
مجلة اتحاد الجامعات العربية  )3(40لسنة )doi-10.36024/1248-040-003-004( 74-53 ،2020

محمد عزام بني نصر

عائشة أحمد السوالمة

وهي أدنى درجخة ،و( )220درجخة ،وهي أعلى درجخة ،وقخد
تم توزيع المتوسخطات الحسخابية لتحديد مسختوى القدرة على
اتخاذ القرار على النحو اآلتي( :أقل من  2.33مسخ خ خ خ خختوى
منخف )( ،من  3.66 -2.33مسخختوى متوسخخط)( ،أعلى
من  3.66مستوى مرتفع).

الق خ خخدرة على اتخ خ خخاذ القرار ( ،)0.89في حين أن دب خ خخات
ا عادة لمسخختوى القدرة على اتخاذ القرار قد بل (،)0.87
وهذا يدل على جودة المقياس.

تصحيح مقياس اتخاذ القرار
تكون مقياس اتخاذ القرار بص خ خ خخورته النهائية من
( )46فقرة ،يضخخع المسخختجيب إشخخارة (م) أمام كل فقرة بما
يتناس خ خ خ خ خخب وقناعته حول مض خ خ خ خ خخمون هذه الفقرة ،وذلع من
خالل ُس خ خ خلم تدريجي مكون من خمس درجات ،وفقاً لتدرى
ليكرت ( )Likertالخماسخ خ خخي ،وهي :بدرجة كبيرة جداً ()5
درجات ،بدرجة كبيرة ( )4درجات ،بدرجة متوسخ خ خ خخطة ()3
درجخات ،بخدرجخة قليلخة ( )2درجتخان ،بخدرجخة قليلخة جخداً ()1
درجخة ،وتعطى هخذه الخدرجخات في حخالخة الفقرات الموجبخخة،
أما في حالة الفقرات الس خ خ خخالبة فيتم عكس الدرجة ،وتمثلت
الفق ارت السخ خ خ خ خ خ خخالبخة بخالفقرات ذات األرقخام (،26 ،25 ،22
 ،)39 ،33 ،29 ،28 ،27وبالتالي تراوحت الدرجة التي
يحصخخل عليها المسخختجيب على المقياس بين ( )44درجة،

عرض النتائج

نص على:
أوالً :لإلجابة عن سخ خ خؤال الد ارسخ خ خخة األول الذ
ّ
"ما نمط الشخخصّخية السخائد لدر مرشخحي وتالميذ الطيران
التك اررات المش خخاهدة ،والنس خخب

في األردن؟" فقد تم حس خخا

الملوي خخة والتكرار المتوقعوالب خخاقي لهم خخا ،والب خخاقي المعي خخار

لكل نمط من أنماط الشخ خ خ خخخصخ خ خ خ ّخية لدى مرشخ خ خ خخحي وتالميذ
الطيران في األردن متبوعخة بخاسخ خ خ خ خ خ خختخخدام اختبخار (Chi-
 )Squareلحسخ خ خ خ خ خ خخن مطخ خ خخابقخ خ خخة ()Goodness of fit
التك اررات المشخ خ خ خ خ خ خخاهدة ألنماط الشخ خ خ خ خ خ خخخصخ خ خ خ خ خ خّخية ،وتك ارراتها
المتوقعة ،كما هو مبين في الجدول (.)1

جدول ()1

الشخصية وتكراراتها
نتائج اختبار ( )Chi-Squareلحسن مطابقة ( )Goodness of fitالتكرارات المشاهدة ألنماط
ّ
المتوقعة
الباقي

الباقي

كا

2

المعياري

درجة

الداللة

التكرار

النسبة

التكرار

المحسوبة

الحرية

اإلحصائية

المالحظ

المئوية

المتوقع

0.24

438.70

1

0.00

40.80

19.80

93.20

22.70

1

0.00

19.80

21.20

0.05

1

0.25

7.20

0.02

2.62

0.54

0.01

1.37

1

0.03

1

0.88

1

0.00
0.00

الرقم

الشخصية
أنماط
ّ

1

ESTJ

113

2

INTJ

41

14.80

3

ISFJ

27

9.70

19.80

4

ESTP

25

9.00

19.80

5.20

5

ENTJ

19

6.89

19.80

-0.80

0.00

6

ISTJ

9

3.20

19.80

-10.80

-0.03

5.89

7

INFJ

8

2.90

19.80

-11.80

-0.03

7.03

1

8

ENFP

8

2.90

19.80

-11.80

-0.03

7.03

1

0.00

9

ESFP

7

2.50

19.80

-12.80

-0.03

8.27

1

0.00

10

INEP

6

2.20

19.80

-13.80

-0.04

9.62

1

0.00

11

ISFP

6

2.20

19.80

-13.80

-0.04

9.62

1

0.00

12

ENFJ

6

2.20

19.80

-13.80

-0.04

9.62

1

0.00

13

INTP

1

0.40

19.80

-18.80

-0.05

17.85

1

0.00

14

ENTP

1

0.40

19.80

-18.80

-0.05

17.85

1

0.00

277

100.0

277

0.00

558.20

13

0.00

الكلي
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انتش خخا ار وفقاً للترتيب اآلتي :نمط الش خخخص خّخية منفتح حس خخي
مفكر حاس خ خ خخم ( )ESTJجاء في المرتبة األولى ،وبنس خ خ خخبة
ملويخة ( )%40.80من ج ُخل أفراد عينخة الخد ارسخ خ خ خ خ خ خخة ،وجخاء
نمط الشخ خخخصخ خ ّخية متحفظ حدسخ خخي وجداني حاسخ خخم ()INTJ
في المرتبة الثانية ،وبنسبة ملوية (.)14.80%

يتضخ خ خ خ خ خ خخح من الجخ خخدول ( )1وجود عالقخ خخة دالخ خخة
خائيا عند مس خ خختوى الداللة ( )α=0.05بين التك اررات
إحص خ خ ً
الشخصية لدى
المشاهدة ،وبين التك اررات المتوقعة ألنماط
ّ
مرشخ خ خ خ خ خ خخحي وتالميخ خخذ الطيران في األردن ،وفق خ خاً الختبخ خخار
( )Chi-Squareلحس خ خ خ خ خخن مطابقة التك اررات المش خ خ خ خ خخاهدة
ألنماط الش خ خ خ خخخص خ خ خ خ ّخية لدى مرش خ خ خ خخحي وتالميذ الطيران في
األردن للتك اررات المتوقعة لها ،مما قاد إلى حسخخا الباقي
المعيار لتحديد أنماط الشخخص ّخية األكثر انتشخا اًر بين أفراد
عينة الد ارس خ خ خ خخة بمعني أن التك اررات المش خ خ خ خخاهدة أكثر من
التك اررات المتوقع خخة له خخا ،وبف خخارق جوهر ب خخدالل خخة الب خخاقي
المعيار لها ،وبهذا جاءت أنماط الشخ خ خ خ خ خ خخخصخ خ خ خ خ خ خّخية األكثر

نص على:
دانياً :لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذ
ّ
"ما مستور القدرة على اتخاذ القرار لدر مرشحي وتالميذ
الطيران في األردن؟" فقد تم استخراى األوساط الحسابية،

واالنحرافات المعيارية لفقرات اتخاذ القرار ،واتخاذ القرار

ككل ،والجدول ( )2يورح ذلع.

جدول () 2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات اتخاذ القرار
واتخاذ القرار ككل مرتباً تنازلياً

الرتبة

الرقم

1

6

2

1

أتابع ق ارراتي جيداَ بعد تنفيذها

عند مواجهتي لمشكلة أدناء الطيران أقوم بتحديد أسبابها

4.56

3

2

أختار أنسب األوقات التخاذ القرار

4.53

0.68

4

13

أتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار

4.51

0.81

مرتفعة

5

31

أسلو المناقشة الهاد يؤد إلى إقناع اآلخرين بالحجج العقلية والمنطقية

4.47

0.82

مرتفعة

6

4

أتخذ الق اررات بطريقة منطقية ومنهجية

4.43

0.73

مرتفعة

7

10

أجمع المعلومات التي احتاى إليها قبل اتخاذ القرار

4.40

0.80

مرتفعة

7

42

أنبه اآلخرين لألخطاء فور حدودها

4.40

0.94

مرتفعة

9

12

أراعي الواقعية في تنفيذ القرار

4.38

0.83

مرتفعة

10

43

أتعامل مع التوتر بشكل جيد للغاية أدناء الطيران

4.33

0.90

مرتفعة

38

أستعمل التكنولوجيا الحديثة في الطيران للمساعدة بإيجاد البدائل والحلول

4.29

0.88

مرتفعة

12

19

13

17

أعمل على استخدام الطرق الّفاعلة في توليد البدائل وأنتقي األفضل منها

4.27

0.90

مرتفعة

أفضل التفكير في حلول للمشكلة بدال من التفكير في صعوبتها

4.25

0.98

مرتفعة

14

11

أدرك النتائج المترتبة على القرار

4.24

0.86

مرتفعة

14

16

أحدد ايجابيات وسلبيات القرار

4.24

0.92

مرتفعة

16

8

أستطيع تحديد المشكلة التي سيتم اتخاذ القرار بشأنها

4.23

0.88

مرتفعة

16

34

أفكر بتأني عند صنع أ قرار

4.23

1.03

مرتفعة

18

5

لد المعرفة الكافية التخاذ القرار الناجح

4.21

0.81

مرتفعة

18

7

أشارك في اتخاذ الق اررات

4.21

0.90

مرتفعة

20

30

أحتاى إلى تفاصيل دقيقة عن المشكلة التي أواجهها

4.19

0.96

مرتفعة

11

الفقرة

الوسط

االنحراف

المستور

للمشكلة

الحسابي

المعياري

4.58

0.72

مرتفعة

0.80

مرتفعة
مرتفعة
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الرتبة

الرقم

20

44

محمد عزام بني نصر

الوسط

الفقرة

االنحراف

المستور

الحسابي

المعياري

4.19

1.00

مرتفعة

4.18

0.99

مرتفعة

22

40

أعمل على مراجعة الجوانب العلمية والعملية التخاذ القرار

4.18

0.94

مرتفعة

22

41

أدرس كفاءة وعائد كل بديل قبل اختياره

4.18

0.99

مرتفعة

25

3

لد الخبرة الكافية التخاذ القرار الناجح

4.14

0.86

مرتفعة

26

23

ألتزم بالخطة الموروعة إذا ما توقعت حدوث أ مشكالت

4.11

0.98

مرتفعة

27

15

أرجع إلى اللوائح والقوانين لالستعانة بها عند اتخاذ القرار

4.10

0.95

مرتفعة

28

20

أستبعد الحلول التي تصطدم بالقوانين واللوائح التي ال يمكن تغييرها

4.00

1.17

مرتفعة

29

24

ألغي أ قرار إذا قدم الطاقم الفني دليال على خطله

3.98

1.05

مرتفعة

29

32

3.98

1.01

مرتفعة

31

37

يؤد إهمال االتصال أدناء الطيران إلى رعف في اتخاذ القرار

3.97

1.02

مرتفعة

32

21

أعتمد على االتصال الشخصي عندما أتخذ القرار

3.96

1.06

مرتفعة

33

18

أتجنب اتخاذ ق اررات مهمة في المواقف الخطرة أدناء الطيران

3.82

1.21

مرتفعة

34

9

35

36

الشخصية في عملية اختيار حل المشكلة
تؤدر معلوماتي
ّ
يؤد تنفيذ المهام في ير مواعيدها المحددة إلى رعف في اتخاذ القرار

3.80

1.13

مرتفعة

3.78

1.10

مرتفعة

36

14

أعتمد على حدسي في اتخاذ الق اررات

3.68

1.09

مرتفعة

37

26

تؤدر اآلراء السابقة في ق ارراتي

3.56

1.20

متوسطة

38

22

أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من مسؤولية النتائج المترتبة على هذا القرار

3.40

1.23

متوسطة

39

39

3.39

1.26

متوسطة

40

25

تؤدر حالتي النفسية في اتخاذ قرار

3.38

1.33

متوسطة

41

27

أجد صعوبة في اتخاذ القرار الصائب بسبب قلة المعلومات

3.30

1.26

متوسطة

42

28

أتأدر بالعصبية في اتخاذ الق اررات

3.26

1.34

متوسطة

43

33

أتردد عند اتخاذ قرار

2.95

1.45

متوسطة

44

29

أتراجع عن قرار بعد اتخاذه

2.71

1.39

متوسطة

4.02

0.40

مرتفعة

22

35

أقيم المخاطر المرتبطة بكل بديل أدناء الطيران

البد من المرونة في التعامل مع انفعال اآلخرين دون أن أفقد الهدوء والتركيز

على األهداف

أحتاى إلى مساعدة اآلخرين عند اتخاذ الق اررات الهامة

أجد أن المعلومات الغنية والتقنية المتوفرة لد محدودة

اتخاذ القرار ككل

يظهر من الجدول ( )2أن مستوى القدرة على

بالمرتبة األخيرة الفقرة ( ،)29والتي تنص على" :أتراجع

اتخاذ القرار لدى مرشحي وتالميذ الطيران جاء مرتفعاً وفقاً

عن قرار بعد اتخاذه" ،بوسط حسابي ( ،)2.71ودرجة

للمعيار ،حيق تراوحت األوساط الحسابية جابات أفراد

تقييم متوسطة ،وبل الوسط الحسابي التخاذ القرار ككل

عينة الدراسة عن فقرات اتخاذ الق اررات تراوحت بين

( ،)4.02وبدرجة تقييم مرتفعة.

( ،)4.58-2.71وقد حصلت الفقرة ( ،)6والتي تنص

نص على:
دالثاً :لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالق الذ
ّ
"هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند

على "أتابع ق ارراتي جيداً بعد تنفيذها" على المرتبة األولى،

الشخصية
مستور الداللة ( )α= 0.05بين أنماط
ّ

بوسط حسابي ( ،)4.58ودرجة تقييم مرتفعة ،بينما جاءت
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والقدرة على اتخاذ القرار لدر مرشحي وتالميذ الطيران

يظهر من الجخخدول ( )3وجود عالقخخة ارتبخخاطيخخة ذات

الشخصية ،واتخاذ
( )Pearson Correlationبين أنماط
ّ

أنماط الشخخخصخ ّخية ،والقدرة على اتخاذ القرار لدى مرشخخحي
وتالميخذ الطيران في األردن ،إذ كخانخت جميع قيم معخامالت

في األردن؟" فقد تم استخراى قيم معامالت ارتباط بيرسون

داللة إحص خ خ خ خ خخائية عند مس خ خ خ خ خختوى الداللة ( )α=0.05بين

القرار ،كما هو مبين في الجدول (.)3

االرتباط دالة إحصائياً.

جدول ()3

قيم معامالت ارتباط بيرسون ()Pearson Correlation

رابعاً :لإلجابة عن سخ خؤال الد ارس خخة الرابع الذ نص على:

الشخصية واتخاذ القرار
بين أنماط
ّ

الشخصية
نمط
ّ

"هل تختلف قوة العالقة بين أنماط الشخخخخخخخصخخخخخ ّخية والقدرة
على اتخاذ القرار لدر مرشحي وتالميذ الطيران باختالف

مقياس اتخاذ القرار

معامل االرتباط

0.16

المتحفظ

الداللة ا حصائية

0.01

الحسي/

معامل االرتباط

0.28

الحدسي

الداللة ا حصائية

0.00

المفكر/

معامل االرتباط

0.25

الوجداني

الداللة ا حصائية

0.00

الحاسم/

معامل االرتباط

0.26

الداللة ا حصائية

0.00

المنفتح/

التلقائي

مكان السخخخخكن والمسخخخختور الدراسخخخخي؟" فقد تم حس خ خخا

قيم

مع خ خخامالت ارتب خ خخاط بيرسخ خ خ خ خ خ خخون ( )Pearsonبين أنم خ خخاط
الشخ خ خ خخخصخ خ خ خ ّخية ،واتخاذ القرار وفقاً لمكان السخ خ خ خخكن ،ومن دم
تحويله خخا إلى قيم ( )zالفشخ خ خ خ خ خ خري خخة المن خخاظرة له خخا ،متبوع خخة
بخخاسخ خ خ خ خ خ خختخخخدام معخخادلخخة الفرق بين معخخاملي االرتبخخاط لعينتين
مستقلتين ،وذلع كما في الجدول (.)4
جدول ()4

الشخصية واتخاذ القرار وفقا
نتائج ) )zالفشرية لفرق معامالت االرتباط بين أنماط
ّ
لمتغير مكان السكن
الشخصية
نمط
ّ
المنفتح/
المتحفظ
الحسي/
الحدسي
المفكر/

الوجداني
الحاسم/
التلقائي

مكان السكن

معامل

االرتباط

العدد

Z

قيمة Z
الفشرية

المدينة

0.14

202

0.14

الريف

0.23

46

0.24

البادية

0.17

29

0.18

المدينة

0.29

202

0.32

الريف

0.30

46

0.35

البادية

0.18

29

0.19

المدينة

0.22

202

0.25

الريف

0.40

46

0.41

البادية

0.20

29

0.21

المدينة

0.23

202

0.24

الريف

0.37

46

0.38

البادية

0.26

29

0.27

المدينة

الريف

البادية

0.59-

0.21
0.24

0.18-

0.62
0.64

0.95-

0.81
0.95-

0.83-

0.140.44

*  Zالجدولية =1.97
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كما تم حسا

يظهر من جدول ( )4أن قوة العالقة ال تختلف
الشخصية ،والقدرة على اتخاذ
بين كل نمط من أنماط
ّ
القرار لدى مرشحي وتالميذ الطيران باختالف مكان

قيم معامل ارتباط بيرسون

الشخصية ،واتخاذ القرار وفقا
( )Pearsonبين أنماط
ّ
للمستوى الدراسي ،ومن دم تحويلها إلى قيم ( )zالفشرية
المناظرة لها ،متبوعة باستخدام معادلة الفرق بين معاملي

السكن ،إذ كانت جميع قيم ( )Zالمحسوبة أقل من قيمة

االرتباط لعينتين مستقلتين ،وذلع كما في الجدول (.)5

( )Zالجدولية.

الجدول ()5

الشخصية واتخاذ القرار
نتائج ) )Zالفشرية لفرق معامالت االرتباط بين أنماط
ّ
وفقاً لمتغير المستور الدراسي
الشخصية
نمط
ّ
المنفتح /المتحفظ

الحسي /الحدسي

المفكر /الوجداني

الحاسم /التلقائي

المستور

معامل

الدراسي

االرتباط

العدد

Z

قيمة Z
الفشرية

سنة أولى

0.05

116

0.05

سنة دانية

0.23

69

0.24

سنة دالثة

0.24

92

0.25

سنة أولى

0.20

116

0.21

سنة دانية

0.46

69

0.49

سنة دالثة

0.27

92

0.28

سنة أولى

0.24

116

0.26

سنة دانية

0.25

69

0.27

سنة دالثة

0.27

92

0.29

سنة أولى

0.12

116

0.12

سنة دانية

0.22

69

0.24

سنة دالثة

0.48

92

0.52

سنة أولى

سنة دانية

سنة دالثة

1.23-

1.410.06-

1.81-

0.491.29

0.06-

0.210.12-

0.77-

2.82-1.72

*  Zالجدولية =1.97
مناقشخة النتائخج

يظهر من جدول ( )5أن قوة العالقة بين نمط

أوالً :مناقشخخخخة النتائج المتعلقة بالسخخ خ:ال األول" :ما نمط
الشخخخخخصخخخ ّخية السخخخخائد لدر مرشخخخخحي وتالميذ الطيران في

الشخصية (الحاسم) ،واتخاذ القرار تختلف وفقاً لمتغير
ّ
المستوى الدراسي ،إذ بلغت قيمة ( ،)2.82( )Zوهي قيمة

األردن؟".

أعلى من القيمة الجدولية ،وجاءت الفروق بين (السنة

أظهرت النتائج أن نمط الشخ خخخصخ خ ّخية السخ خخائد لدى
مرشخ خخحي وتالميذ الطيران ،جاء النمط منفتح حسخ خخي مفكر

األولى ،السنة الثالثة) ،لصالح السنة الثالثة ،بينما لم يكن

هناك اختالف في قوة العالقة بين باقي األنماط ،واتخاذ

خخصية
حاسخم ( )ESTJفي المرتبة األولى ،وجاء نمط الش ّ

القرار وفقا للمستوى الدراسي.

متحفظ حخدسخ خ خ خ خ خ خخي وجخداني حخاسخ خ خ خ خ خ خخم ( )INTJفي المرتبخة

الثخ خخانيخ خخةيرى البخ خخاحثخ خخان أنخ خخه وفقخ خاً لطبيعخ خخة عمخ خخل الطيخ خخار
والمهم خخات الموكول خخة إلي خخه ،يحت خخاى إلى امتالك مه خخارات،

وقدرات تسخاعده في المحافظة على سخالمة الركا  ،وأمان
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الرحلة ،واتخاذ الق اررات المناس خ خ خ خ خخبة في ر خ خ خ خ خخوء المعطيات

تتطلب منه اتخاذ الق اررات المناسبة في المةاقف الخطره

المتوافرة ل خخدي خخه ،ل خخذل خخع يج خخب أن يتميز الطي خخار ب خخامتالك

والحرجة سيما وان ق ارراته تتضمن تحمل مسؤولية حياة

األفكخار ،وإدارة المعلومخات التي تؤهلخه من القيخام بخأعمخالخه

ملات الركا  ،وبالتالي ال بد من التمتع بالقدرة على اتخاذ

ومهامه على أكمل وجه ،وهذا يتطلب أن يسخ خ خ خختخدم أفكاره

القرار المناسب وفي الوقت المناسب.واتفقت نتيجة الدراسة

التي قد

 ،)2015التي أشارت نتائجها إلى أن القدرة على اتخاذ

الحالية مع دراسة مافين و خرون ( Mavin, et al,

ود ارسخ خ خ خ خخة هذا الموقف بكافة إيجابياته وسخ خ خ خ خخلبياته ،وتحليل
األخطاء التي قد تواجهه ،والبحق عن األس خ خ خ خخبا

القرار لدى الطيارين جاءت بمستوى مرتفع.واختلفت

تؤدر في رحالته الجوية ،وس خ خ خخالمة ركابه ،واتخاذ الق اررات

الدراسة الحالية مع دراسة كيند

المناس خخبة بش خخأنها.وهذا يتفق مع نمطي الش خخخص خخية المنفتح

و خرون ( Kennedy,

 ،)et al, 2010كاوسي و خرون ( Causse, et al,

الحسخ خ خ خخي المفكر الحاسخ خ خ خخم ( ،)ESTJوالمتحفظ الحدس خ خ خخي

 ،)2013التي أشارت نتائجها إلى أن القدرة على اتخاذ

الوجداني الحاسخ خ خ خ خخم (،)INTJواتفقت الد ارسخ خ خ خ خخة الحالية مع

القرار لدى الطيارين جاءت بمستوى متوسط.

د ارسخ خ خ خ خ خ خ خخة كليسخ خ خ خ خ خ خختر ( ،)Callister, 1999فيتزجيبونس

و خرون ( ،)Fitzgibbons, et al, 2004التي أش خخارت

ثال اً :مناقشخخخخخخخة النتائج المتعلقة بالسخخخخخ خ:ال ال ال " :هل
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصخخخائية عند مسخخختور

نتائجها إلى أن نمط الشخخص ّخية السخائد لدى الطيارين جاء
نمط الشخخخصخ ّخية منفتح حسخخي مفكر حاسخخم ( .)ESTJكما

الداللة ( )α= 0.05بين أنماط الشخخخصخّخية والقدرة على

 ،)2009التي أظهرت نتائجها أن أكثر أنماط الشخخخصخ ّخية

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة

اتفقت مع د ارسخة المبيرث و خرون ( Lambirth, et al,

اتخاذ القرار لدر مرشحي وتالميذ الطيران في األردن؟"

انتشخ خخا اًر لدى الطيارين جاء نمط الشخ خخخصخ خّخية منفتح حسخ خخي
مفكر حاسخخم (.)ESTJواختلفت نتيجة الد ارسخخة الحالية مع

الشخصية والقدرة على اتخاذ القرار
إحصائياً بين أنماط
ّ
لدى مرشحي وتالميذ الطيران في األردن.ويمكن عزو هذه

د ارس خ خ خ خ خ خ خخة هخخاملتون ( ،)Hamilton, 2007التي أظهرت

الشخصية لدى األفراد تؤدر
النتيجة إلى أن الخصائص
ّ
بشكل مباشر في كيفية التعامل مع المعلومات وتحليلها،

نتائجها إلى أن أكثر أنماط الش خ خ خ خ خخخص خ خ خ خ خ ّخية انتش خ خ خ خ خخا اًر لدى
الطيارين ،جاء نمط الشخخص ّخية منفتح حدسخي مفكر حاسخم

والقدرة على اتخاذ الق اررات المالئمة في المواقف التي قد

(.)ENTJ

تواجههم ،وبالتالي اتخاذ القرار المناسبارتبط بصورة منطقية

ثانياً :مناقشخخخخخخخخخة النتائج المتعلقة بالسخخخخخخخخ:ال ال اني" :ما
مسخخخختور القدرة على اتخاذ القرار لدر مرشخخخخحي وتالميذ

المعلومات،وأكد جينس وجوزيف ( & Ganesh

أظهرت النتائج أن القدرة على اتخاذ القرار لدى

الشخصية تحدد كيفية
 )Joseph, 2005إلى أن أنماط
ّ
تفاعل الفرد مع األحداث والمواقف التي قد تواجهه،

عزو هذه النتيجة إلى طبيعة مهنة الطيران ،ارافة إلى

و خرون ( )Bahreinian, et al, 2012إلى أن أنماط

مع نمط شخصية الطيار وقدرته على التعامل مع

الطيران في األردن؟"

مرشحي وتالميذ الطيران ،جاءت بدرجة مرتفعة .ويمكن
الحر

وبالتالي تؤدر في عملية اتخاذ القرار .ويشير باهرينيان

الجاد والدقيق من قبل المسؤولين في اختيار

الشخصية تُعد من أهم محددات سلوكات الطيارين.
ّ

األفرادالمقبلين على امتهان وظيفة الطيار مدركين بذلع ما
يرتبط بالمهنة من متغيرات وعوامل التي تتطلب من الطيار
اتخاذ الق اررات المناسبة تجاه األحداث ،والمواقف التي
تواجهه ،حيق أن مهمة الطيار من المهام الصعبة التي
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 )& Satabin, 2007أن الطيارين الذين يمتلكون

رابعاً :مناقشخخخخخخخخة النتائج المتعلقة بالسخخخخخخ خ:ال الرابع" :هل

معلومات وخبرة أكثر مقارن ًة بغيرهم من الطيارين ،يكون
لديهم القدرة على تحديد العالقة بين السرعة ،واتجاه

تختلف قوة العالقة بين أنماط الشخخخخخخصخخخخ ّخية والقدرة على
اتخخاذ القرار لخدر مرشخخخخخخخخخحي وتالميخذ الطيران بخاختالف
مكان السكن والمستور الدراسي؟"

المعلومات البصرية ،وذلع بهدف أن تكون رحلة الطيران

مثالية.

أظهرت النتائج أن قوة العالقة ال تختلف بين كل

التوصخيات

الشخصية ،والقدرة على اتخاذ القرار لدى
نمط من أنماط
ّ
مرشحي وتالميذ الطيران باختالف مكان السكن ،كما

يوص خخي الباحثان بتدريب التالميذ الطيارين على

الشخصية (حاسم
أشارت النتائج أن قوة العالقة بين نمط
ّ
تلقائي) ،واتخاذ القرار تختلف وفقاً لمتغير المستوى

ال خم خواق خف خوالخخمشخ خ خ خ خ خ خ خكخخالت ال ختخخي ت خت خط خل خ خ خخب ات خخ خ خ خخاذ

اتخاذ الق ارراتوذلع من خالل تض خ خ خ خخمين المناهج الد ارس خ خ خ خخية
ب خع خ

الدراسي ،وجاءت الفروق بين (السنة األولى ،السنة

الق اررات.وتعري

في أدنخخاء عمليخخة الطيران والتي تهخخدف الى تطوير انمخخاط

الثالثة) ،لصالح السنة الثالثة ،بينما لم يكن هناك اختالف

شخخصخية لديهم تكون أكثر مالئمة لمهنة الطيران ،ارخافة

في قوة العالقة بين باقي األنماط واتخاذ القرار وفقا

إلى ورخ خ خ خخع اختبارات متخص خ خ خ خصخ خ خ خخة للكشخ خ خ خخف عن أنماط

للمستوى الدراسي.ويمكن عزو النتيجة التي أشارت إلى أن

الش خ خخخص خ خّخية لدى الطيارينوالقدرة على اتخاذ الق اررات.كذلع
إجراء المزيد من الد ارسخات حول العوامل التي قد تؤدر في

الشخصية،
قوة العالقة ال تختلف بين كل نمط من أنماط
ّ
والقدرة على اتخاذ القرار لدى مرشحي وتالميذ الطيران

باختالف مكان السكن ،إلى أن جميع الطيارين يتواجدون

اتخاذ الق اررات لدى الطيارين ،وورع الحلول لها.

في بيلة تدريسية موحدة ،وبالتالي فإنهم يتلقون معلومات
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