
  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع  العدد ال                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢٤١

 

 

 

 

  

مھارات اتخاذ القرار لدى طلبة التربیة الخاصة بكلیة التربیة األساسیة بدولة الكویت 
  وعالقتھا ببعض المتغیرات 

  
  

  
  
  
  
  إعداد

   حمدان سعود العدواني/ د
  مساعد قسم التربیة الخاصة أستاذ    
التربیة األساسیة ـ الھیئة العامة للتعلیم كلیة 

                       التطبیقي والتدریب

  مناحي فالح العازمي/ د
  مساعد قسم التربیة الخاصة أستاذ 

التربیة األساسیة ـ الھیئة العامة للتعلیم كلیة 
  والتدریبالتطبیقي 

  
  
  
  

  

مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة التربیة الخاصة بکلیة التربیة األساسیة بدولة الکویتالعنوان:
وعالقتها ببعض المتغیرات

مجلة البحث العلمي في التربيةالمصدر:

جامعة عين شمس - كلية البنات لآلداب والعلوم والتربيةالناشر:

العدوانی، حمدان سعودالمؤلف الرئيسي:

العازمی، مناحی فالح(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

ع19, ج15المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2018التاريخ الميالدي:

275 - 241الصفحات:

:MD 1022670رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

EduSearchقواعد المعلومات:

اتخاذ القرار، مهارات اتخاذ القرار، طلبة الجامعات، کلیة التربیة األساسیة بدولةمواضيع:
الکویت

https://search.mandumah.com/Record/1022670رابط:

© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/1022670


  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع  العدد ال                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢٤١

 

 

 

 

  

مھارات اتخاذ القرار لدى طلبة التربیة الخاصة بكلیة التربیة األساسیة بدولة الكویت 
  وعالقتھا ببعض المتغیرات 

  
  

  
  
  
  
  إعداد

   حمدان سعود العدواني/ د
  مساعد قسم التربیة الخاصة أستاذ    
التربیة األساسیة ـ الھیئة العامة للتعلیم كلیة 

                       التطبیقي والتدریب

  مناحي فالح العازمي/ د
  مساعد قسم التربیة الخاصة أستاذ 

التربیة األساسیة ـ الھیئة العامة للتعلیم كلیة 
  والتدریبالتطبیقي 

  
  
  
  

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       ربیةمجلة البحث العلمى فى الت

 

٢٤٢

  :الملخص

ھدفت الدراسة تعرف مدى امتالك مھارات اتخاذ القرار لدى طلبة التربیة الخاصة بكلیة 
 بالكویت؛ والتعرف على مستوى تطور مھارات اتخاذ القرار، واستخدمت ةالتربیة األساسی

الدراسة المنھج الوصفي، واعتمدت على قیاس مھارات اتخاذ القرار حیث تم تطبیقھ على عینة 
من طلبة قسم التربیة الخاصة في كلیة التربیة األساسیة في دولة الكویت، وكشفت ) ١٠٥(بلغت 

في حین تراوحت ى مھارات اتخاذ القرار بشكل عام جاء مرتفعًا، نتائج الدراسة عن أن مستو
مستویات مھارات اتخاذ القرار في مقیاس اتخاذ القرار بین المستوى المتوسط والمرتفع، كما 

المستویات (أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في استجابات عینة الدراسة تعزى لمتغیرات 
وقدمت توصیات ). تقدیرات الجامعیة، والتخصص الجامعيالدراسیة، والتخصصات العلمیة، وال

لحالقات نقاشیة تسھم في تضمین المقررات الدراسیة : في ضوء ما توصلت إلیھ نتائجھا منھا
وإقامة دورات تعنى . تعزیز وتطویر مھارات اتخاذ القرار لدى الطلبة في كلیات التربیة األساسیة

 القرار أثناء تربیة األساسیة، واالھتمام بتطویر مھارات اتخاذبتنمیة مھارات اتخاذ القرار للطلبة ال
كما اقترحت إجراء  دراسات . الخدمة وذلك بتضمین مركز التدریب التابع لوزارة التربیة والتعلیم

مماثلة للتعرف على مستویات مھارات اتخاذ القرار لدى طلبة األقسام األخرى في كلیة التربیة 
  . م األخرىاألساسیة وكلیات التعلی

Decision-making Skills and Their Relations to some Variables among 
Special Education Department Students at the Faculty of Basic 

Education in Kuwait  

ABSTRACT 

The purpose of the current study was to determine the extent to which the 
decision-making skills of the special education students at the Faculty of Basic 
Education in Kuwait were met and to identify the level of the decision-making 
skills development. The study made use of the descriptive method which was 
based on measuring the decision-making skills. The research was administered to 
a sample consisting of (105) at the Faculty of Basic Education in Kuwait. The 
results of the study revealed that the level of decision-making skills in general was 
high, while the levels of decision-making skills according to the decision-making 
scale varied (intermediate and high levels). The results also indicated that there 
were no differences in the study participants responses due to the variables of the 
study (the learners’ level, scientific specializations, university degrees, university 
specializations). Results recommendations were presented in the light of the 
results, namely, the inclusion of seminars within the courses to contribute in the 
promotion and development of the decision-making skills of students at the 
faculties of basic education, holding training courses focusing on the development 
of decision-making skills for basic education students and attention to the 
development of decision-making skills of the teachers via utilizing training centers 
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of the Ministry of Education. The study also proposed conducting similar studies 
to identify the levels of decision-making skills of the students in other departments 
at the Faculty of Basic Education and the other faculties of education. 

  : لمقدمةا

تواجھ المجتمعات اإلنسانیة مصادر عدیدة تمثل تحدیات كبرى تعكس توترا یتنامى كلما 
زاد حجم تلك التحدیات، كما تعتبر التنمیة بأبعادھا المختلفة ضرورة أساسیة لجمیع المجتمعات 

ة التنمیة البشریة ألنھا تعنى بتھیئة واألمم سواء كانت ھذه الدول متقدمة أم نامیة، لذا تزداد أھمی
  . وإعداد العنصر البشري المؤھل والقادر على البناء والعطاء

كما اختلف مفھوم التعلیم في عصر العلم والمعلوماتیة، وارتفعت أھمیتھ وبالتالي لن یكون 
م ھو طریق ألحد مكان في العالم الجدید إال لمن یمتلك علوم العصر وتكنولوجیتھ، كما یعتبر التعل

  . المعرفة التي تحقق السبق باإلضافة إلى انھ مدخل وطریق موصل لخریطة العالم الحدیث

وفي خضم عصر العلم والمعلوماتیة بما یحویھ من متغیرات متسارعة، تفرض على 
األفراد المسؤولیة المتضامنة والعمل على تطویر المناھج المدرسیة وتبني تطویر التفكیر 

القرار والقیادیة وذلك من خالل مشروعا قومیا تشارك فیھ جمیع الھیئات والقنوات ومھارات اتخاذ 
الشرعیة واألفراد، ویعكس آمال الرأي العام وطموحاتھ ورغباتھ مما یبین األساس التشاوري 

  .للسیاسة التعلیمیة وما تتضمنھ من جھود لتطویر التعلیم والعملیات المعرفیة

ارات التي یتخذھا الفرد لكي یتكیف مع بیئتھ والمواقف التي وُتعد الحیاة سلسلة من القر
یمر بھا أیضًا، والقرارات التي ُتتخذ لھا آثارھا سواًء أكانت آثارًا إیجابیة أم سلبیة ولذلك فإن 

الحوراني، .(شخصیة الفرد والمواقف التي یمر بھا تلعب دورًا كبیرًا في عملیة اتخاذ القرارات
٢، ٢٠١٣(  

ات التربویة في المجتمع عن مضمون السیاسة التعلیمیة وھى أیضا انعكاس وتعد القرار
وھذا ). ٢٠٠٦غالب، (للسیاسة العامة للدولة وأحیانا أخرى تكون أداة للتغییر السیاسي والمجتمعي 

یعنى أن السیاسة التعلیمیة في أي مجتمع وفى أي زمان ھي تعبیر عن توجھات المجتمع وعن بنیة 
  . السائد فیھ، والذي یوجھ حركة ھذا المجتمعالنظام السیاسي

والقرار عملیة ذھنیة بالدرجة األولى، تتطلب قدرًا كبیرًا من التصور والمبادأة واإلبداع 
وقد یعبر عن .  ودرجة كبیرة من المنطقیة والبعد عن التحیز أو التعصب أو الرأي الشخصي

واعد أو أوامر أو تعلیمات والتي من القرار في صور متعددة فقد یكون على شكل سیاسات أو ق
  ).١٥٦، ٢٠٠٢مصطفى، (شأنھا تسییر العمل داخل المؤسسة 

وعملیة اتخاذ القرار التربوي عملیة دینامیكیة مستمرة ذات طبیعة حلقیة، فالقرارات تستند 
بمعنى أنھا لیست لھا  )٢، ٢٠٠٥حمدان، (إلى عدة قرارات سابقة كما تؤثر في القرارات الالحقة 

حدود مغلقة وإنما ھي تمتد في المحیط المجتمعي الذي تتحرك فیھ لتؤثر فیھ وتتأثر بھ، والقرارات 
  .التربویة السریعة أو الفجائیة غالبًا ما تؤثر بشكل سلبي على سیر العملیة التعلیمیة
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ویعد اتخاذ القرار إجراء ُیتخذ للحد من الفجوة بین الوضع الحالي والوضع المرغوب فیھ 
ویكون القرار مجرد االستنتاج الذي تم التوصل ، واالستفادة من الفرص، الل حل المشكالتمن خ

  . (Nura & Osman, 2012: 296).إلیھ

وتستند عملیة اتخاذ القرار التربوي إلى قاعدة من البیانات والمعلومات الدقیقة، وتحتاج 
قي، أي أنھا تحتاج إلى دراسة علمیة إلى المعرفة والمھارة والخیال واإلبداع والتفكیر العلمي المنط

متأنیة، وتستند أیضًا إلى خبرات وتجارب اآلخرین لفھم الصورة كاملة حول القضایا والمشكالت 
التعلیمیة المختلفة، وإلى التخطیط المسبق الذي یحدد الرؤى والمھام لمعالجة القضایا التعلیمیة 

دور القرارات التربویة التعلیمیة على أسس بموضوعیة من أجل تحقیق األھداف التربویة، فعدم ص
وخطوات علمیة ینتج عنھ العدید من المشكالت التعلیمیة؛ كالتي صاحبت وتابعت قرار عودة السنة 

فالقرار ). كمشكلة الدفعة الحائرة أو المزدوجة، والسنة الخالیة أو سنة الفراغ الدراسیة(السادسة 
 استرجاعھ، وإنما یمكن مواجھة الموقف باتخاذ قرار متى اتخذ شأنھ كالمقذوف الناري ال یمكن

جدید، ومن ثم فإن التریث مع االسترشاد واالستناد على خطة علمیة عند اتخاذ القرارات، أمر 
  ).٢٠٢، ٢٠٠٠الملیجي، (تفرضھ اإلدارة السلیمة 

 أن العنصر أو المتطلب األول الذي یجعل (Pretzlaff, et al., 2007:163)"  ویرى
ر صائبا ھو مدى بنائھ على معلومات كافیة، و فھم عناصر الموقف الذي توجد بھ المشكلة أو القرا

 القرار الحتواء أبعاد ذلك Voluntarinessالقضیة التي تحتاج اتخاذ قرار بشأنھا ثم مدى طواعیة 
  .  الموقف أو تلك القضیة

ثر األكبر في حیاة ومن ثم یتضح أن اتخاذ القرار من أھم وأكثر الجوانب التي لھا األ
ولھ أھمیة كبرى حیث أنھا تبرز على مستوى ، األفراد وأیضًا في حیاة المنظمات اإلداریة

المنظمات اإلداریة فالقرارات اإلداریة تعتبر جوھر عملیة القیادة اإلداریة، وأیضًا نقطة االنطالق 
ًا في عالقاتھا وتفاعالتھا وأیض، بالنسبة إلى جمیع النشاطات والتصرفات التي تتم داخل المؤسسة

وُتعد عملیة اتخاذ القرار أمًرا مھًما بحیث تدفع األفراد نحو االستفادة ، مع بیئاتھا الخارجیة
  .والتطویر من ھذا القرار

أرقي  نظرًا ألھمیة مفھوم اتخاذ القرار على مستوى الدراسات السیكولوجیة باعتباره منو
؛ فإن ثمة دراسات متعددة تشیر  (Wang & Ruhe,2007:73)العملیات العقلیة المعرفیة اإلنسانیة

إلى ارتباط ذلك المفھوم بالعدید من المفاھیم و المتغیرات األخرى؛ كتقدیر الذات كما في دراسة 
(Ramanigopal,2008:148) كینتر"و" زیمرمان" ،والقیادة كما في دراسة "(Zimmerman 

& Kanter,2012:5) قلیة والملكات الوجدانیة المتنوعة و غیرھا من القدرات الع .  

فعلي سبیل المثال فیما یتعلق بتأثیر الذكاء العام في القدرة على اتخاذ القرار لدى األفراد؛ 
لوجود عالقة ارتباطیة دالة بین ھذین ) ٢٠١٤(، وصالح )٢٠١٤(تشیر دراسة كل من مصباح 

 ,Adee)، و دراسة  Toplak, et al , 2010)المتغیرین بینما تنفي وجود ھذه العالقة دراسة   
 والتي تؤكد على أن األفراد الذین یحرزون درجات عالیة على اختبارات القدرة العقلیة (2013
  . ال یكونون بالضرورة  قادرین على اتخاذ القرارات المنطقیة(IQ) العامة 
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، فھي قضیة أما فیما یتعلق بتأثیر سمات شخصیة معینة في قدرة األفراد على اتخاذ القرار
. شائكة نظرا لما أثبتتھ بعض الدراسات بالنسبة لسمات شخصیة معینة فیما نفتھ دراسات أخرى

إحدى عوامل (أن متغیر العصابیة  (Wang,2004)" وانج" ة فعلى سبیل المثال أكدت دراس
لم یكن لھ تأثیر دال إحصائیا في قدرة األفراد البیض على اتخاذ ) الشخصیة الخمسة الكبرى

 Pilárik)القرارات الشخصیة المتعلقة باختیار الوظیفة أو المھنة بینما أشارت دراسة كل من
&Sarmány-Schuller, 2011) إلى أن العصابیة تعتبر منبئا باتخاذ القرارات غیر السلیمة و 

من جانب آخر؛ فقد أظھرت نتائج دراسة .  غیر المالئمة للموقف الذي یتم بصده اتخاذ القرار
Filiz , 2014) ( ارتباط سمة االنبساط بالقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة للموقف، و كذلك

 إلى أن  عامل االنبساط   (Halama & Gurňáková, 2014) أشارت نتائج دراسة
Extroversion  والذي یتضمن كًال من  كان ُمنبأ سلبیًا بأنماط اتخاذ القرار العشوائي غیر الحذر

  .الزائد كذلكالتسویف و الحذر 

اتخاذ القرار من أصعب ما یمكن أن یواجھھ اإلنسان في حیاتھ، فالقرار ومن ثم یتضح أن 
أحیانًا قد یؤدي إلى أزمة أو كارثة، وكما ھو معلوم فاإلدارة الناجحة والفاعلة في أي مجال ھي 

القادر على اتخاذ القادرة على صناعة القرار، والشخص الناجح اجتماعیًا وعاطفیًا ومھنیًا ھو ذلك 
القرار الصائب في التوقیت المناسب، فعملیة اتخاذ القرار ھي االختیار المدرك بین بدیلین أو 
أكثر، ولكن ھذا االختیار ینتج عنھ إما أثارًا ایجابیة تساھم في حل المشكلة، أو آثارًا سلبیة 

ة األساسیة موضوع تضاعف منھا، بل قد تحدث آثار سلبیة تخلق مشاكل جانبیة تفوق المشكل
 الفرد یحل بواسطتھا والجماعة، الفرد حیاة في أساسیة عملیة القرار اتخاذ عملیة القرار، ھذا وتعد

 جزءًا تشكل أنھا كما المحیطة، الظروف مع والتوازن التكیف مشكالتھ أو مشكالت غیره ویحقق
 الحاضر في تؤثر لیة،عا خصوصیة ذات عملیة فھي والمھنیة، الفرد الشخصیة حیاة من أساسیًا

 .والمستقبل

  :مشكلة الدراسة

ة            ي المجاالت التربوی ي عصرنا الحالي ف ساعا ف اھیم ات ر المف یعد مفھوم اتخاذ القرار من أكث
ا        ة منھج ن التنمی ذت م ي اتخ دول الت ي ال شریة، السیما ف ة واالقتصادیة والب سیاسیة واالجتماعی وال

ات الحاض      ع متطلب ف م ي والتكی دم والرق داده      للتق راد إع تعلم الم ة الم ستقبل ونوعی ة الم ر ورؤی
ات       سارعة واالتجاھ رات المت ع المتغی دار م شرین ویتفاعل بنجاح واقت رن الحادي والع لیصافح الق
ة        ل متداخل شكل عوام ذلك ت ي ب ة وھ ویر اإلبداعی ر وتط یم التفكی ة بتعل ة المعنی ة العالمی التربوی

  .نمیة أبناء األمةومتشابكة تعمل كمنظومة تعلیمیة لتطویر وت

شاطاتھا          واحي ن شعبت ن ة وت ة اإلداری وتزداد أھمیة وخطورة القرارات كلما كبر حجم المنظم
اج        ة تحت وأھدافھا إذ تكتسب مشكالتھا بذلك أبعادًا وأعماقًا جدیدة، وھذا یجعل من اتخاذ القرار عملی

صا              رار ال اخ التنظیمي واتخاذ الق ن المن ا یجعل م ة     إلى دقة أكثر، وھو م ي العملی ًا ف ًا مھم ئب جانب
ي نجاح          سان ف ثالن عامالن رئی التعلیمیة، كما أن المناخ التنظیمي اإلیجابي واتخاذ القرار السلیم یم
ذا یجب            ة، ل ي المؤسسة التربوی ة والشخصیة ف ستویات اإلداری ى الم أي مؤسسة ولھما تأثیرھما عل
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سائد      ي ال اخ التنظیم ى المن ح لمعن م واض اك فھ ون ھن ة   أن یك سة التعلیمی ي المؤس املین ف ین الع ب
  ).٣، ٢٠١٦العمري، (وعالقتھ باتخاذ القرار 

دویش  ة ال ا دراس ن الدراسات ومنھ دد م شیر ع ـ١٤٣٥(وت دي ) ھ ة الغام ـ١٤٣٦(ودراس ) ھ
ا       أمول، كم ستوى الم ة دون الم سات التعلیمی ي المؤس رارات ف اذ الق ع اتخ ى أن واق ا إل وغیرھم

اش      ة الب ائج دراس رت نت ـ ١٤٣٣(أظھ شبیب  ) ھ ة ال ـ ١٤٣٤(ودراس شاعل  ) ھ ة م ودراس
ي ـ١٤٣٩(العتیب ن ) ھ شكالتأن م اذ       الم ق باتخ ا یتعل ة فیم سات التعلیمی ا المؤس اني منھ ي تع  الت

رارات  وافز    الق عف الح ا، وض املین بھ سات والع ذه المؤس ادة ھ اتق ق ى ع اة عل اء الملق رة األعب كث
ى صنع واتخاذ    التشجیعیة المادیة والمعنویة، والمركزیة في بعض   إدارات التعلیم التي ال تساعد عل

رارات      ودة الق سین ج ى تح ساعد عل ي ت ة الت صات المالی عف المخص ة، وض رارات بأریحی الق
ل    ن تحم بعض م وف ال رارات، وخ اذ الق ال صنع واتخ ي مج ة ف رامج التنمی عف ب یة، وض المدرس

ویض اإلد         ة التف رارات، وضعف ممارسة عملی ادة     مسؤولیة صنع واتخاذ الق ل بعض ق ن قب اري م
  .المؤسسات التعلیمیة

إلى أن ممارسة اتخاذ القرار لدى بعض ) م٢٠٠٣(أشارت دراسة العوفي وفي نفس السباق 
مسئولي المؤسسات التعلیمیة ال تحقق التوازن المطلوب في أدائھم لمھامھم اإلداریة بینما أشارت 

أن ممارسات اتخاذ القرار لبعض ) Hudsonم، ٢٠١١(وكذلك دراسة ) ھـ١٤٣٥(دراسة باجودة 
  .مسئولي المؤسسات التعلیمیة ال یراعى فیھا العدالة بدرجة عالیة

وفي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في أنھ بالرغم من أھمیة اتخاذ القرار بصفة عامة 
وفي المجال التربوي والتعلیمي بصفة خاصة فإن الواقع یشیر إلى أنھ یواجھ بعض العقبات 

عوقات، مما تطلب محاولة الكشف عن واقعھ لدى بعض الفئات في المجال التربوي ومنھم طلبة والم
التربیة الخاصة، ومن ثم التمھید التخاذ اإلجراءات التطویریة بناء على ما یسفر عنھ الواقع، وھذا 

  .ما تسعى إلیھ الدراسة الحالیة
  :أسئلة الدراسة

ي        ما مستوى مھارات اتخاذ القرار عند طلبة  .١ ة الخاصة ف سم التربی ة األساسیة ق ة التربی  كلی
  دولة الكویت وعالقتھا ببعض المتغیرات؟

ة        .٢ سم التربی ة األساسیة ق ة التربی ة كلی د طلب رار عن ارات اتخاذ الق ي مھ روق ف د ف ھل توج
  الخاصة على اختالف مستویاتھم الدراسیة؟

ة      .٣ ة التربی ة كلی د طلب رار عن ارات اتخاذ الق ي مھ روق ف د ف ة  ھل توج سم التربی  األساسیة ق
  الخاصة على اختالف تخصصاتھم العلمیة؟

ة        .٤ سم التربی ة األساسیة ق ة التربی ة كلی د طلب رار عن ارات اتخاذ الق ي مھ روق ف د ف ھل توج
  الخاصة على اختالف تقدیراتھم الجامعیة؟

ة        .٥ سم التربی ة األساسیة ق ة التربی ة كلی د طلب رار عن ارات اتخاذ الق ي مھ روق ف د ف ھل توج
  خاصة على اختالف التخصص الجامعي؟ال
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  :ھدفا الدراسة

ي              .١ ة الخاصة ف سم التربی ة الخاصة ق ة التربی تعرف مستوى مھارات اتخاذ القرار عند الطلب
  . دولة الكویت

ة           .٢ ة الخاصة بكلی ة التربی رار عن طلب ارات الق ي مھ رات ف ض المتغی أثیر بع دى ت تعرف م
   .التربیة بدولة الكویت

 :أھمیة الدراسة

 :  إجمال أھمیة الدراسة من خالل العوامل اآلتیةیمكن

ي            .١ ة ف دى طلب رار ل ندرة الدراسات المسحیة على حد علم الباحث تتعلق بالمھارات اتخاذ الق
  .المرحلة الجامعیة في دولة الكویت

ة       .٢ اب العملی دى أقط رار ل اذ الق ارات اتخ ویر مھ یم وتط ادي بتعل ي تن دعوة الت ز ال تعزی
  .  التعلیمیة

سلیط  .٣ ي     ت ة ف ام والطلب شكل ع ة ب دى الطلب ا ل رار وأھمیتھ اذ الق ارات اتخ ى مھ ضوء عل ال
 .الكلیات التربویة المعنیة في إعداد المعلمین بشكل خاص

ن              .٤ ائج یمك ن نت ھ م سفر عن ا ت ة األساسیة بم ة التربی یمكن أن تفید طلبة التربیة الخاصة بكلی
 .االستعانة بھا في تطویر مھارات اتخاذ القرار لدیھم

ا                 .٥ ة األساسیة بم ة التربی ي كلی ة الخاصة ف سم التربی دریس بق ة الت د أعضاء ھیئ یمكن أن تفی
 .تسفر عنھ من نتائج یمكن االستفادة منھا في تطویر مھارات اتخاذ القرار لدى طلبتھم

  :مفاھیم الدراسة

  :اتخاذ القرار

ختیار الفعلي مجموعة الخطوات التي یتبعھا متخذ القرار حتى یتمكن من اال" ُعرف بأنھ
  .)١١٣: ٢٠٠٨یونس، ". (للبدیل المناسب

ھو صیاغة وترجیح، والتوصل ألحكام نھائیة، والدفاع عن أحد القرارات ضمن عدد و
  . (Schlichter & Palmer, 1993)كبیر من البدائل المتاحة لحل مشكلة ما 

تیار أفضل البدائل عملیة نابعة من التفكیر ھدفھا اخ: إجرائیًا بأنھ: ویعرف إجرائیًا بأنھ
طلبة التربیة الخاصة بكلیة التربیة والحلول المتاحة في الموقف وذلك ضمن خطوات معینة یتبعھا 

  .التخاذ القرار  تحقیقًا لألھداف المرجوةاألساسیة بالكویت 

ویحدد في الدراسة الحالیة بأنھ مجموع درجات أداء الطلبة على مقیاس اتخاذ القرار 
  .الدراسة، والذي یقیس مھارات اتخاذ القرارالمستخدم في ھذه 
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  :حدود الدراسة

  مھارات اتخاذ القرار: الحدود الموضوعیة .١
ة        : الحدود البشریة  .٢ طلبة التربیة الخاصة بكلیة التربیة األساسیة بدولة الكویت المحددین بعین

  .الدراسة
  كلیة التربیة األساسیة بدولة الكویت: الحدود المكانیة .٣
  . ٢٠١٨ /٢٠١٧الفصل الدراسي األول العام الدراسي : الحدود الزمانیة .٤

  :الدراسات السابقة
دراسة ھدفت الكشف عن درجة ممارسة المشرفات التربویات  ) ھـ١٤٣٩(أعدت العتیبي

لمھارة اتخاذ القرار بمكاتب التعلیم بمدینة الریاض واستخدمت المنھج الوصفي المسحي، وأعدت 
) ٧٣٦(ات التربویات بمكاتب التعلیم بمدینة الریاض وعددھناستبانة وزعتھا على جمیع المشرف

مشرفھ، وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن المشرفات التربویات بمكاتب التعلیم بمدینة الریاض 
 .یمارسن مھارة اتخاذ القرار بدرجة عالیة جًدا وأن ھناك معوقات تواجھھن أثناء ذلك

 عن دور إدارة تقنیة المعلومات باإلدارة دراسة ھدفت الكشف) ھـ١٤٣٩(أجرى العلیوي
العامة للتعلیم بمنطقة الریاض في صنع القرار اإلداري، واستخدم المنھج الوصفي المسحي، وأعد 
استبانة وزعھا على مجتمع الدراسة وھم جمیع مدیري إدارات وأقسام إدارة التعلیم بالریاض 

 نتائج منھا أن إدارة تقنیة المعلومات تسھم مدیرًا ورئیسًا، وانتھت الدراسة إلى) ١٦٤(وعددھم 
غالًبا في صنع القرار اإلداري باإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاض، وأن ھناك صعوبات تؤثر 
على ذلك أحیاًنا، كما أن غالبیة أفراد الدراسة موافقون على المقترحات التي تسھم في تعزیز دور 

  . اإلداري باإلدارةإدارة تقنیة المعلومات في صنع القرار

دراسة ھدفت تعرف أثر طریقة القبعات الست في تنمیة مھارات ) ٢٠١٦(أجرى جحجاح 
التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار وتحصیل الدراسات االجتماعیة، وتكونت عینة الدراسة من 

یر طالبا وطالبة، واستخدم الباحث اختبار تورانس للتفك) ٥٢(مجموعتین تجریبیة وضابطة عدد 
اإلبداعي واختبار اتخاذ القرار من إعداد الباحث، وكشفت نتائج الدراسة عن فروق ذات داللة 

الطالقة، (إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والضابطة في اختبار التفكیر اإلبداعي في مھارات 
، كما )الةاألص(لصالح المجموعة التجریبیة،بینما لم یوجد فرق في مھارة ) المرونة، اإلبداع الكلي

كشفت النتائج عن فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والضابطة في اختبار اتخاذ 
لصالح المجموعة ) تحدید المشكلة، تولید البدائل، اتخاذ القرار الكلي(القرار في مھارات 

  ).  اختیار البدیل األفضل(التجریبیة، بینما لم یوجد فرق في مھارة 

 بطاقة ألبعاد الفلسطینیة الجامعات تطبیق درجة تعرف ھدفت) ٢٠١٦(امح دراسة أبو مس
اإلداریة، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي  القرارات اتخاذ المتوازن وعالقتھا بتحسین األداء

فردًا، وبلغت العینة ) ١٦٦(التحلیلي، واستخدمت الدراسة أداة االستبانة، وتكون مجتمع الدراسة من 
، وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة تحسین اتخاذ القرارات اإلداریة بالجامعات فردًا) ١٤٨(

الفلسطینیة ُتقدر بدرجة كبیرة، وأیضًا ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط تقدیرات أفراد 
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العینة لدرجة تحسین اتخاذ القرارات اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة ُتعزى لمتغیر سنوات 
 .الخدمة

بدراسة ھدفت الكشف عن درجة المشاركة في صنع القرار ) ھـ١٤٣٦(قام الغامدي
وعالقتھ بالوالء التنظیمي في اإلدارة العامة للتربیة الخاصة بوزارة التعلیم في الریاض، واستخدم 
المنھج الوصفي االرتباطي، وأعد استبانة وزعھا على مجتمع الدراسة من موظفي اإلدارة العامة 

موظفا، وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن ) ١١٤(لخاصة بوزارة التعلیم وعددھمللتربیة ا
العاملین في اإلدارة العامة للتربیة الخاصة یشاركون في صنع القرار بدرجة متوسطة، وأن ھناك 

  .عالقة طردیة بین المشاركة في صنع القرار والوالء التنظیمي في اإلدارة العامة للتربیة الخاصة

ھدفت الكشف عن درجة ممارسة اتخاذ القرار لمدیري المدارس ) ه١٤٣٦(لقرشي دراسة ا
الثانویة من وجھة نظر المعلمین، ودرجة دافعیة اإلنجاز لدى المعلمین من وجھة نظرھم، والكشف 
عن العالقة االرتباطیة بین درجة ممارسة اتخاذ القرار لمدیري المدارس الثانویة ودرجة دافعیة 

علمیھم من وجھة نظر المعلمین، وكیفیة التنبؤ بدافعیة انجاز المعلمین في المدارس اإلنجاز لدى م
واعتمدت الدارسة المنھج الوصفي المسحي، . الثانویة من خالل ممارسة اتخاذ القرار لمدیریھم

واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، وتكون مجتمع الدارسة من جمیع معلمي المدارس الثانویة 
معلمًا، وقد تكونت عینة الدارسة النھائیة من ) ٥٥١١(مدینة الطائف، والبالغ عددھم الحكومیة ب

أن ممارسة اتخاذ القرار في مجال اتخاذ القرار، ومجال :  معلم، ومن أھم نتائج الدارسة) ٦٠٣(
المتابعة، ومجال التحفیز كانت تمارس بدرجة عالیة، وأن ممارسة اتخاذ القرار لمجال المتابعة 

 في المرتبة األولى، ثم تلتھا الممارسات في مجال التحفیز، وأخیرا الممارسات في مجال جاءت
  .اتخاذ القرار

معوقات مشاركة المعلمین في عملیة صنع القرار ) ھـ١٤٣٦(استكشف العتیبي والشریجة
عھا في المدارس الثانویة بدولة الكویت، واستخدما المنھج الوصفي المسحي، وأعدا استبانة تم توزی

معلمًا ومعلمة، وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا وجود ٩٢٤على عینة عشوائیة من المعلمین بلغت 
معوقات لمشاركة المعلمین في صنع القرارات المدرسیة، من أبرزھا طول اإلجراءات وتعقدھا، 
وعدم وجود أنظمة إداریة تحكم مشاركة المعلمین في القرارات المدرسیة، ونقص الخبرة لدى 

عض المدیرین أو المعلمین، وعدم تطبیق الخطوات العلمیة لصنع القرار، وخوف البعض من ب
 .تحمل المسؤولیة، وعدم قناعة بعض المعلمین بجدوى المشكلة التي یراد صنع القرار بشأنھا

ھدفت بناء برنامج مقترح قائم على بعض مبادئ نظریة ) ٢٠١٥(أجرى  صبح دراسة 
تنمیة مھارات التصنیف واتخاذ القرار بالعلوم لطالبات الصف التاسع تریز ومعرفة فاعلیتھ في 

طالبة، ) ٥١(وتكونت عینة الدراسة من مجموعتین تجریبیة وضابطة بلغ عددھا . األساسي
واستخدم الباحث اختبار مھارات التصنیف واختبار مھارات اتخاذ القرار، وكشفت نتائج الدراسة 

  .ة في مھارات اتخاذ القرار لصالح المجموعة التجریبیةعن وجود فروق ذات داللة إحصائی

ھدفت تعرف فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى نموذج ) ٢٠١٥(أجرى الحجاحجة دراسة 
شوارتز في التفكیر في تطویر مھارات اتخاذ القرار لدى عینة من طالب الصف السابع في مدینة 

طالب الصف السابع موزعین على طالبا من ) ٨١(وتكونت عینة الدراسة من . الزرقاء
مجموعتین تجریبیة وضابطة، واستخدم الباحث مقیاس اتخاذ القرار، وأظھرت نتائج الدراسة أن 
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فروق ذات داللة إحصائیة وعملیة بین درجات أفراد المجموعتین في الدرجة الكلیة على مقیاس 
وعة التجریبیة تعزى للبرنامج اتخاذ القرار والدرجات الفرعیة لجمیع أبعاده لصالح أفراد المجم

  .التدریبي مما یؤكد فاعلیة البرنامج التدریبي في تطویر مھارات اتخاذ القرار

 ھدفت الكشف عن أثر الوالدین على عملیة االختیار واتخاذ Workman (2015)دراسة 
مریكیة، القرار لطالب الجامعات، وأجریت الدراسة في جامعة أیوا الشمالیة بالوالیات المتحدة األ

طالبًا من طالب الجامعة، وتحقیقًا ألھداف الدراسة تم إجراء ) ١٢(وتكونت عینة الدراسة من 
مقابالت شبة منظمة مع عینة الدراسة، وأظھرت نتائج الدراسة أن ھناك أثرًا للوالدین على عملیة 

 أن أفراد األسرة االختیار واتخاذ القرار، وكما أظھرت نتائج الدراسة أن بعض الطالب أشاروا إلى
ُیعَتَبرون نظام دعم یسھم بشكل كبیر في عملیة االختیار واتخاذ القرار في حین أشار مجموعة من 

 .الطالب إلى أن أفراد األسرة یضغطون علیھم بشكل كبیر من أجل اتخاذ القرار
ھدفت معرفة مستوى ممارسة اتخاذ القرار السائدة لدى مدیري ) ھـ١٤٣٥(دراسة القرني 

ارس التعلیم العام بمحافظة جدة، وكذلك مستوى الرضا الوظیفي لدى معلمي التعلیم العام، مد
واعتمدت . والكشف عن العالقة االرتباطیة بین ممارسة اتخاذ القرار والرضا الوظیفي لدل المعلمین

ن الدراسة المنھج المسحي الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، وتكون مجتمع الدراسة م
معلما، وتم اختیار عینة ) ١٤٠٨١(جمیع معلمي مدارس التعلم العام بمحافظة جدة والبالغ عددھم 

إن تقدیر :  معلما، ومن نتائج ھذه الدراسة) ١٣٦٣(للدراسة بالطریقة الطبقیة العنقودیة بلغت 
مستوى الممارسات السائدة من وجھة نظر المعلمین قد جاءت بدرجة متوسطة، حیث جاء مجال 
االتصال في المرتبة األولى، كما أظھرت النتائج بأن مستوى الرضا الوظیفي لدى المعلمین جاء 
بدرجة متوسطة، حیث جاء مجال الرضا الوظیفي المتعلق بالفرد في المرتبة األولى، وجود عالقة 

 .ارتباطیة إیجابیة بین جمیع مجاالت ممارسة اتخاذ القرار وبین مجاالت الرضا الوظیفي
ھدفت تقییم مدى استخدام مدیري مدارس التعلیم العام في دولة ) ٢٠١٣(ة الدیحاني دراس

الكویت لمھارات إدارة المعرفة وأسالیب اتخاذ القرار والعالقات بینھما من وجھة نظر المدیرین 
واستخدم الباحث المنھج الوصفي االرتباطي وكانت االستبانة ھي أداة الدراسة . المساعدین

 مدیرة مساعدة واستخدم الباحث األسالیب ١٧١ مدیرًا مساعدًا و١٤٩ الدراسة من وتكونت عینة
. تحلیل التباین األحادي، Tاختبار ، المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري: اإلحصائیة التالیة

ارتفاع مستوى تطبیق إدارة المعرفة لدى مدیري مدارس : وتوصلت الدراسة ألبرز النتائج التالیة
العام بالكویت، مستوى أسالیب اتخاذ القرار لدى مدیري المدارس یقع في المستوى التعلیم 

 .المتوسط، العالقة بین مھارة إدارة المعرفة وأسالیب اتخاذ القرار إیجابیة وقویة
وقد . ھدفت معرفة أثر إدارة المعرفة على اتخاذ القرارات اإلداریة) ٢٠١٢(دراسة حامد 

ة المنھج الوصفي وكانت االستبانة ھي أداة الدراسة وقد تم تطبیق ھذه استخدم الباحث بھذه الدراس
وتوصلت الدراسة ألبرز .  شخصا٣٩٤الدراسة على عینة من البنوك بمدینة الریاض بلغ أفرادھا 

ممارسة إدارة المعرفة یمكن أن یؤدي إلى تحسین أداء المنظمة وزیادة المیزة : النتائج التالیة
یق إدارة المعرفة یجب أن یكون ھناك وسائل اتصال فعالة وحدیثة، فاعلیة اتخاذ التنافسیة لھا، لتطب

القرار بالبنوك كانت بدرجة متوسطة، توفر المعرفة بالبنوك كانت مرتفعة، نشر المعرفة بالبنوك 
كانت متوسطة، تطبیق المعرفة بالبنوك كانت بدرجة متوسطة، ھناك عالقة سلبیة بین نشر 

 . من جھة واتخاذ القرارات اإلداریة من جھة أخرىالمعرفة وتطبیقھا
بدارسة تناولت فیھا فحص العالقة الكامنة بین Santos-Ruiz, et al. , 2012)( قامت 

مكونات التفكیر البنائي و العملیات التنفیذیة الوظیفیة للعقل والتي تتضمن عملیة اتخاذ القرار، 
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سیدة بجنوب إسبانیا و ) ٣٦(الراشدین منھم شخصا من ) ٥٨(وأظھرت الدراسة التي طبقت على 
للتفكیر البنائي أن بعض أبعاد التفكیر البنائي لھا قدرة تنبؤیة " إبستین" تم فیھا استخدام مقیاس 

بالمتغیرات الوظیفیة التنفیذیة للعقل ؛إذ أظھرت الدراسة تأثیر كل من المواجھة االنفعالیة، والتفكیر 
ي تفسیر األداء على مقیاس اتخاذ القرار، وعلیھ تم استنتاج أن برامج التصنیفي، والتفكیر القاصر ف

التدخل المصممة للتدریب على أبعاد التفكیر البنائي من شأنھا كذلك تسھیل أداء العملیات الوظیفیة 
  . التنفیذیة للعقل كاتخاذ القرارات

 اتخاذ ھدفت تعرف أثر الذكاء اإلستراتیجي على عملیة) ٢٠١١(أجرى قاسم دراسة 
القرارات للمدراء العاملین في مكتب غزة اإلقلیمي التابع لألونروا، والخروج بتوصیات تعمل على 

من المدراء ورؤساء الدوائر ) ٨١(وتكونت عینة الدراسة من . زیادة االھتمام بھذا الجانب
 حول أثر واألقسام العاملین في مكتب غزة اإلقلیمي التابع لألونروا، واستخدم الباحث استبانھ

الذكاء اإلستراتیجي على عملیة اتخاذ القرارات من إعداد الباحث، وكشفت نتائج الدراسة عن 
االستشراف، تفكیر النظم، (وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین عناصر الذكاء اإلستراتیجي 

مكتب غزة وعملیة اتخاذ القرارات للمدراء العاملین في ) الرؤیة المستقبلیة، الدافعیة، الشراكة
من عناصر الذكاء ) االستشراف، والدافعیة(اإلقلیمي، كما بینت نتائج الدراسة أن عنصري 

االستراتیجي یؤثران تأثیرا ذا داللة إحصائیة على عملیة اتخاذ القرارات للمدراء العاملین، وكشفت 
عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات المفحوصین حول أثر الذكاء 

الجنس، (إلستراتیجي على عملیة اتخاذ القرارات تعزى للصفات الشخصیة والوظیفیة ا
  ).العمر،الخبرة،المؤھل العلمي،الدرجة الوظیفیة

ھدفت الكشف عن ممارسة اتخاذ القرار والفنیة لرؤساء ): Hudsonم،٢٠١١(دراسة 
ؤساء األقسام ومساعدیھم وتكونت عینة الدراسة من ر. األقسام ومساعدیھم في الجامعات البریطانیة

) ٢٥٦(في بریطانیا والبالغ عددھم ) SheffiledHallam University(في جامعة شیفلیدھالم 
ممارسة اتخاذ :  رئیس قسم مساعد، واستجاب أفراد الدراسة على استبانة مكونة من بعدین ھما

تالیة في جانب الممارسات القرار والممارسات الفنیة، وبعد جمع البیانات وتحلیھا أظھرت النتائج ال
أن رؤساء األقسام یمارسون عملیتي التنفیذ والمراقبة بدرجة عالیة، بینما یمارسون عملیة :  اإلداریة

 .التخطیط بدرجة متوسطة
ھدفت التحقق من فاعلیة برنامج تدریبي على ) ٢٠٠٥(أجرى الخلف دراسة 

ع القرار لدى طلبة جامعة األمیر سلطان االستراتیجیات المعرفیة للتعلم لتنمیة مھارات تفكیر صن
طالبًا من مختلف المراحل الدراسیة األربع، حیث ) ٩٠(وتكونت عینة الدراسة من . في الریاض

وقد استخدمت . تم تقسیمھم إلى أربع مجموعات، مجموعتین تجریبیتین، ومجموعتین ضابطتین
فت نتائج الدراسة أن ھناك فروقًا وكش.  بعدي–الدراسة مقیاس لمھارات تفكیر صنع القرار قبلي 

ذات داللة إحصائیة بین أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة على القیاس البعدي لصالح 
وقد أوصت الدراسة بإجراء مزید من الدراسات التي تھتم بمھارات . المجموعتین التجریبیتین

المدرسي لتنمیة مھارات تفكیر تفكیر صنع القرار، إضافة إلى إدخال برامج تعلیمیة في المنھاج 
صنع القرار عند الطلبة بمختلف مراحلھم الدراسیة، أو برامج تدریبیة في نظام التعلیم بصورة 

  .عامة
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ھدفت إعداد برنامج تدریبي لتنمیة مھارة اتخاذ ) ٢٠٠٢(كما أجرى رزق اهللا دراسة 
وتكونت عینة الدراسة من . القرار والتحقق من فاعلیتھ لدى طلبة الصف األول الثانوي في دمشق

) ٨٨(طالبًا وطالبًة تم توزیعھم على مجموعتین، حیث شملت المجموعة التجریبیة على ) ١٧٨(
طالبًا وطالبًة، وقد استخدمت الدراسة مقیاسًا ) ٩١(طالبًا وطالبًة، وضمت المجموعة الضابطة 

ات داللة إحصائیة في وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذ.  بعدي–التخاذ القرار قبلي 
مستوى مھارة اتخاذ القرار بین طلبة المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة 
التجریبیة، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مستویات الطلبة في 

ائج الدراسة عن عدم وجود مھارة اتخاذ القرار قبل التدریب على البرنامج وبعده، كما أشارت نت
  .فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر الجنس

 دراسة ھدفت تطویر قدرات الطلبة في صنع القرار، (Gregory, 2001)وأجرى 
وتحسین عادات الدراسة، وأھداف التعلیم الصفي، وتطویر قدرات الطلبة في التعلم الجماعي، 

دراسة مجموعًة من طلبة الصف التاسع إلى وشملت عینة ال. وتوضیح القیم كأساس لنصع القرار
وقد استخدمت الدراسة برنامجًا تعلیمیًا شارك فیھ المعلمین . الثاني عشر في عدة والیات أمریكیة

ومدیري المدارس وممثلین عن مسئولي المنطقة التعلیمیة، كما ركزت الدراسة على تزوید الطلبة 
وكشفت نتائج الدراسة عن تأثیر دروس مھارات . بمجموعة من العناصر الرئیسة في صنع القرار

صنع القرار على أداء الطلبة بشكل  إیجابي، حیث أظھر الطلبة تحسنًا في قدرات اإلصغاء إلى 
المعلمین وقدرات تنظیم وبناء المھام المرتكزة على المادة التعلیمیة، وقد أصبحوا أفضل في توزیع 

  .المسؤولیات على المجموعات

  :لدراسات السابقةالتعلیق على ا

تم استعراض الدراسات السابقة فیما یتعلق في مھارات اتخاذ القرار، في بیئات عربیة 
وأجنبیة وكانت كلھا معنیة بتطویر وتنمیة مھارات اتخاذ القرار، مع اختالف الطرق والبرامج 

 مما یؤكد على .المتنوعة، والتي أشارت في نتائجھا إلى فاعلیة برامج تنمیة مھارات اتخاذ القرار
تبني الدعوة التي تنادي بتطویر مھارات اتخاذ القرار لما لھا من أھمیة بالغة في تسلیح األفراد 
بمھارات تساعده على النجاح في مواجھة المشكالت الحیاتیة المتوالدة لطبیعة ھذا العصر، وتأتي 

في تعرف مستوى مھارات ھذه الدراسة مختلفة عن الدراسات السابقة في ھدفھا الرئیسي المتمثل 
اتخاذ القرار لدى طلبة التربیة الخاصة بكلیة التربیة األساسیة، كما تتمیز ھذه الدراسة في مجتمعھا 
وعینتھا، ورغم ذلك أفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري 

  .وإعداد األداة وبعض اإلجراءات المنھجیة
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  :اإلطار النظري

  : مفھوم اتخاذ القرارات:أوًال

ذكر علماء اإلدارة مجموعة متنوعة ومتعددة لمفھوم اتخاذ القرار، كل حسب خلفیتھ  
الثقافیة والعلمیة ومجال تخصصھ وفلسفتھ اإلداریة، وعلى الرغم من تعدد صیاغة ھذه التعریفات 

االختیار بین البدائل في "  القرار بأنھ اتخاذفقد عرف لوثانز  ،نوعھا إال أنھا متفقة في المضمونوت
  ).١٣٤م، ص ٢٠٠٧عبیدات، "(موقف معین وفي وقت معین 

لحظة اختیار بدیل معین بعد "عملیة اتخاذ القرار بأنھا  Harrison  ویعرف ھاریسون
  ).١٥، ٢٠٠٦آل سعود، " (تقییم بدائل مختلفة، وفقا لتوقعات معینة لمتخذ القرار

اختیار البدیل األمثل لمشكلة إداریة "قرار بأنھا  أما ساعاتي فقد عرف عملیة اتخاذ ال
تستوجب  الحل بحیث تكون ھناك مجموعة متوفرة من الحلول والبدائل تحتاج إلى تحلیل ودراسة 

 ).٣٢ـ،ص ٢٠١٠الجھني، ( "واعیة

االختیار المدرك الواعي بین البدائل المتاحة في "كما عرف نیجرو اتخاذ القرار بأنھ 
  ).٣٢، ٢٠١٠ھني، الج" (موقف مُعین 

قدرة اإلدارة على التعبیر عن إرادتھا بما لھا من سلطة وفقًا لألنظمة " وأیضًا ُیعرَّف بأنھ 
واللوائح والتعلیمات قاصدًة إنشاء أو تعدیل أو إلغاء إجراء معین آخذین في الحسبان المصلحة 

  )٢٥٩: ٢٠١٠براھیم، اإل". (العامة لتحقیق أھداف محددة 

العملیة التي بمقتضاھا یتم اختیار أحدى البدائل المتاحة لمشكلة معینة أو " ویعرف بأنھ 
مواجھھ موقف یتطلب ذلك بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بدیل وأثرھا في تحقیق األھداف 

  ).٣٠، ٢٠١٠محمد، وشھاب، (المطلوبة 

". یق ھدف معینعملیة اختیار بین عدد من البدائل واالحتماالت لتحق"وقد ُذكر أیضًا أنھ 
  ).٧: ٢٠١٢السفیاني، (

 أن أحد مداخل اتخاذ القرار ھو التفكیر الناقد (Kidder, 2011, 251)" كایدر"ویرى 
  .الذي یؤكد على التحلیل الدقیق، وتقویم الموقف الذي بشأنھ یتم اتخاذ القرار

 الممكنة اختیار بدیل من بین مجموعة من البدائل العقالنیة"ویعرف اتخاذ القرار بأنھ 
  ).١٨٦: ٢٠١٣حسن والعجي، ". (بغرض الوصول إلى حل المشكلة

العملیة التي یقوم بموجبھا المدیر بتحلیل الموقف الذي : "كما ُیعرَّف اتخاذ القرار بأنھ
یوجھھ للبحث عن الحلول واإلجراءات الممكنة الختیار األفضل من بینھا في عملیة تنطوي على 

  )٩٦ :٢٠١٢،الشمري". (عدة مراحل

عملیة رصد لمجموعة من البدائل :  اتخاذ القرار بأنھ) ١٥٨، ٢٠١٣(ویعرف أبو العال 
المتوفرة والمتعلقة بالقرارات الختیار أجودھا وأكملھا في ضوء مؤشرات تحددھا بیئة العمل 

  .اإلداري وأھدافھ
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قدرة :  وفي ضوء ما سبق من مفھوم اتخاذ القرار یمكن أن نستخلص أن اتخاذ القرار ھو
الفرد على اختیار البدائل المتوفرة والممكنة لدیھ مراعیا أفضلھا وأجودھا بما یتناسب مع قدرات 

  .المتعاملین معھ وأھداف العمل ویحقق غایاتھ
كما یمكن القول بأن القرار مسار فعل یختاره المقرر باعتباره أنسب وسیلة متاحة أمامھ 

ي لحل المشكلة التي تشغلھ، وفي الواقع فإن أصعب ما إلنجاز الھدف أو األھداف التي یبتغیھا أ
یواجھھ اإلنسان ھو اتخاذ القرار للتعامل مع ما یتراكم من أزمات، فالقرار أحیانًا قد یؤدي إلى 
انفجار األزمة بشكل خطیر بدًال من كبتھا، وال شك أن ھذا األمر یتعاظم حینما یكون القرار في 

  .المجال التربوي
  :یة اتخاذ القراراتأھم: ثانیًا

یعد اتخاذ القرار من المھام الجوھریة في العمل اإلداري، ومن ھنا وصفت عملیة اتخاذ 
القرارات بأنھا قلب اإلدارة ومحور العملیة اإلداریة، وأصبح مقدار النجاح الذي تحققھ المدرسة أو 

.  القرارات الرشیدةالمؤسسة التربویة یتوقف إلى حد بعید بقدرة وكفاءة قیادتھا على اتخاذ 
تضمن للمؤسسة "أن عملیة إتخاذ القرارات السلیمة ) ١٣٣، ص٢٠٠٧عبیدات، (ویضیف 

، ومما زاد من أھمیة اتخاذ "التربویة البقاء والتقدم وأنھا أساس الحكم على المدیر الناجح 
 التعارض بین القرارات ما تشھده التنظیمات اإلداریة الحدیثة من مشكلة تعدد وتعقد أھدافھا، وجود

ھذه األھداف أحیانا، فاتخاذ القرارات تشمل من الناحیة العملیة كافة جوانب التنظیم اإلداري، وال 
تقل أھمیة عن عملیة التنفیذ وترتبط بھا ارتباطا وثیقا وأن أي تفكیر في العملیة اإلداریة ینبغي أن 

آل سعود، (اءات تنفیذھا یركز على أسس وأسالیب اتخاذ القرارات كما یركز على أسس وإجر
  . )٣٠ـ، ص ٢٠٠٦

ویتفق التربویون على أن مھارات اتخاذ القرار من المھارات الضروریة للمتعلمین، وذلك 
لمواجھة المشكالت الیومیة والمواقف الحیاتیة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات المناسبة من بدائل 

  ).١٩٩٦رم، ك(عدیدة حول المشكالت والمواقف التي تواجھ الفرد 

 أن الطلبة بحاجة إلى (Casteel & Stahl, 1997)ویوضح كل من كاستیل وستاھل 
التدریب على مھارات اتخاذ القرار واستراتیجیاتھا بصورة تمكنھم من اتخاذ القرار بتأٍن وعقالنیة، 
لما لھذه المھارات واستراتیجیاتھا من أھمیة خصوصًا حین یكون اتخاذ القرار مطلوبًا لحل 

  .المشكالت، أو تحدید مھنة المستقبل، أو لتحدید اختیار شعبة التخصص العلمي على سبیل المثال

كما تعد مھارة اتخاذ القرار من أھم المھارات التي یحتاج إلیھا األفراد في جمیع جوانب 
إنتاج الحیاة ومظاھرھا، فاألفراد ھم بحاجة إلى القدرة على تقییم البیانات بوضوح وبدقة وتولید أو 
ھذا . عدة حلول بدیلة للمشكلة، والتفكیر بإیجاد الحلول المناسبة، واختیار أفضل البدائل للتنفیذ

وتشتمل مھارة اتخاذ القرار على التقییم التجریبي والتقییم المنطقي، والحكم السدید المراعي لحقوق 
 آراء أو وجھات نظر، اآلخرین، ففي التقییم التجریبي ینظر الفرد في الحلول المحتملة من عدة

وأما . وبعد ذلك یبحث ویدرس الحلول المحتملة والظروف المحیطة التي تؤثر على اتخاذ القرار
فیما یتعلق بالتقییم المنطقي یقوم الطالب بتسجیل األھداف األساسیة التي ترتبط بالمشكلة، ویختار 
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معاییر المنطقیة، ثم تحدید أفضل البدائل المتاحة، وترتیب كل الحلول المحتملة باستخدام ال
  .(Schlichter & Palmer, 1993)الخطوات الضروریة والالزمة لتنفیذ القرار 

ویتضح مما سبق أھمیة مھارات اتخاذ القرار وتحفیزھا من قبل المعلمین من خالل تقدیم 
الفرص المتعددة للطلبة التخاذ القرارات التي تؤثر مباشرة على األنشطة الصفیة، والخطط 
المستقبلیة، كما یقوم المعلمون بتھیئة مناخ صفي تتوافر فیھ الفرص الكثیرة أمام الطلبة لالختیار 

  .القرارات الناسبة

  :خصائص عملیة اتخاذ القرار: ثالثًا

: تتمیز عملیة اتخاذ القرار ببعض الخصائص التي یمكن إیجازھا على النحو التالي
  ): ٢١: ٢٠٠٨حسین، (

 بحیث تقبل بالوصول إلى الحد المعقولأنھا عملیة واقعیة  . 

 أنھا عملیة تتأثر بالعوامل المحیطة بھا . 

 أنھا تتأثر بالعوامل اإلنسانیة الناتجة عن سلوكیات متخذ القرار . 

  تعد معظم القرارات اإلداریة امتدادًا من الحاضر إلى المستقبل؛ ألن معظم القرارات اإلداریة 
 .ھا یكون من الماضيبالمنظمات ھي مستمرة وامتداد

 أنھا عملیة شاملة وعامة وھذا یعني أنھا تشمل معظم المنظمات على اختالف تخصصاتھا  ،
 . وتشمل كل المناصب اإلداریة في المنظمات

  :إلى ما سبق من الخصائص أن عملیة اتخاذ القرار) ٤٠: ٢٠١٥فیاض،(وأضاف 

  إلى ترشید كامل للقرار المتخذ، وإنما قابلة للترشید فتفتِرض بأنھ لیس ھناك إمكانیة للوصول
  .یمكن الوصول إلى جزء من الترشید

  عملیة مبنیة في األساس على المجھود الجماعي والمشاركة بحیث إن التنوع الكبیر في
المشكالت التي تواجھ المؤسسات الحدیثة على اختالف أنواعھا یتطلب ضرورة مشاركة 

  . المشكالتالمعنیین و ذوي الرأي والخبرة لحل تلك

 عملیة مرحلیة منتظمة تسیر وفق خطوات واضحة ومعلومة. 
  : أنھ من خصائص عملیة اتخاذ القرار ما یأتي) ٣٥: ٢٠١٥شبیر، (ویرى 

  اتخاذ القرار عملیة فكریة بحتة ولذلك فإن متخذ القرار بحاجة إلى التحلیل والتنبؤ والتفكیر في
  .اختیار أفضل البدائل المتاحة

 یتضمن عدة بدائل الختیار األفضل منھااتخاذ القرار .  

 اتخاذ القرار یعتبر إجابة لمشكلة معینة. 
  :الفرق بین صناعة القرار واتخاذه وحل المشكلة والتخطیط والتفكیر: رابعًا

، وحل Decision Takingیالحظ أن ھناك خلطًا واضحًا بین مصطلح اتخاذ القرار 
 Thinkingوالتفكیر Decision making   وصناعة القرارProblem  Solvingالمشكلة 
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، وأحد طرق التمییز بینھم ھو فحص مراحل عملیة Analytical Planningوالتخطیط التحلیلي 
القرار، وھي التحدید والتعمیم واالختیار والتنفیذ والمتابعة، ھذا وتعتبر عملیة االختیار ھي عملیة 

  ). ١٨، ٢٠٠٢غالب، (اتخاذ القرار 

ق بین كثیر من علماء اإلدارة على أن مصطلح صناعة القرار أشمل من لذلك ھناك اتفا
مصطلح اتخاذه، فالواضح أن اتخاذ القرار في حقیقتھ مرحلة یتعامل فیھا القادة مع بدائل القرار، 
واختیار أفضلھا، أما صنع القرار فھو نشاط یخضع لعملیة مركبة، تبدأ بالتحلیل والتقویم 

خالت القرار مرورًا ببدائلھ واختیار أفضلھا، وانتھاء بتنفیذ القرار للمتغیرات التي تشكل مد
ومتابعتھ، وفي إطار ذلك، یمكن بیان أن صنع القرار التعلیمي یتكون من عدة عناصر ذات عالقة 

 ,Mark , A, 2003(تأثیریة متبادلة، تشكل في مجملھا كینونة صنع القرار وھذه العناصر ھي 
10 :(  

  .األھداف والغایات .١
 .تحلیل وتقویم المدخالت .٢

  .توفر البدائل .٣
  .االختیار .٤

كما أن صناعة القرار تتحدد في ضوء شروط معینة وفقًا لإلمكانیات المتاحة، أما اتخاذ 
القرار، فإنھ یتم في ضوء شروط ُصنعت مسبقًا، وال یمكن تجاوزھا، وبالتالي فإن اتخاذ القرار 

  .حلة منھاأخر مر أو یمثل جانبًا واحد من صنع القرار

وھذا الفرق بین صناعة القرار واتخاذه، یوضح أیضًا العالقة بین صنع القرار واألنشطة 
  .المنطقیة األخرى، مثل التخطیط التحلیلي، وحل المشكلة، والتفكیر

  :أنواع القرارات: خامسًا

 ھناك العدید من أنواع القرارات المتنوعة والتي یتم إصدارھا تبعًا ألھمیتھا وتكرارھا
 وأیضًا الھدف المنشود من عملیة اتخاذ القرار نفسھ، وضوحھاوشمولھا وطریقة إصدارھا ودرجة 

  : إلى أنواع القرارات وھي على النحو اآلتي) ١٣ - ١٢: ٢٠١١مصبح، (وأشار 

  :وتنقسم إلىالقرارات وفقًا للنمط القیادي،  -
تم     وھي التي ینفرد بھا القائد اإل  : القرارات الفردیة األوتوقراطیة   .١ م ی ن ث رار، وم داري متخذ الق

 .اإلعالن عنھا للعاملین دون إعطاء فرصة للمشاركة فیھا
رار للمرؤوسین   : القرارات الجماعیة الدیمقراطیة   .٢ وھي تلك القرارات التي یسمح فیھا متخذ الق

 .بالمشاركة فیھا حیث تتمیز بأنھا قرارات رشیدة وبناءة

  :لى، وتنقسم إالقرارات وفقًا لظروف اتخاذھا -
شكلة             : القرارات التأكیدیة  .١ ن الم ة ع ات المطلوب وفر المعلوم د ت ذ بع ي ُتتخ رارات الت وھي الق

 .محل القرار



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       ربیةمجلة البحث العلمى فى الت

 

٢٥٧

شكلة       : القرارات غیر التأكیدیة   .٢ ن الم ة ع ات المطلوب ل المعلوم وھي التي ال تتوفر لمتخذھا ك
ة   محل القرار، مما یجعل االحتماالت المرتبطة     ر معروف  باألحداث المتوقعة عن المشكلة غی

 .مسبقًا فیتخذ القائد اإلداري قرارًا غامضًا
  :إلى األنواع السابقة ما یلي) ١١٠-١٠٥: ٢٠١٥عیاد، (وأضاف 

  : ، وتنقسم إلىالقرارات وفقًا ألھمیتھا  -   

ا وا         : القرارات االستراتیجیة  .١ ذھا اإلدارة العلی ي تتخ رارات الت ك الق ان    وھي تل ق بكی ي تتعل لت
 .التنظیم اإلداري ومستقبلھ والبیئة المحیطة بھ

ر            : القرارات التكتیكیة  .٢ ا تقری دف منھ ذھا اإلدارة الوسطى والھ ي تتخ رارات الت ك الق وھي تل
ي،       ل التنظیم اء الھیك ط، وبن ة الخط ة وترجم داف المنظم ق أھ بة لتحقی ائل المناس الوس

 .وتوضیح حدود السلطة
ة .٣ رارات تنفیذی ق    و: ق ي تتعل رة والت ة المباش ذھا اإلدارة التنفیذی ي تتخ رارات الت ك الق ي تل ھ

 . بمشكالت العمل الیومي وتنفیذه والنشاط الجاري في المنظمة

  :وتنقسم إلىالقرارات وفقًا ألسلوب اتخاذھا،  -
ة             :  القرارات الكیفیة  .١ ى األسالیب التقلیدی اد عل ا باالعتم تم اتخاذھ ي ی رارات الت ك الق وھي تل

 .لتقدیر الشخصي للقائد اإلداري متخذ القرار بناًء على خبرتھكا
ة        :  القرارات الكمیة  .٢ س علمی د وأس ى قواع وھي تلك القرارات التي یتم اتخاذھا باالعتماد عل

  .مدروسة

  :وتنقسم إلىالقرارات طبقًا إلمكانیة برمجتھا،  -
دة  وھي تلك القرارات التي تتعلق بالمسائل اإلدا     :  القرارات المبرمجة  .١ ریة البسیطة الغیر معق

 .وال تحتاج إلى جھد كبیر للبت فیھا
اج          :  القرارات الغیر مبرمجة    .٢ ة وتحت ر متوقع دة وغی أمور معق ق ب ي تتعل رارات الت وھي الق

 . إلى دراسات عمیقة ومكثفة
  :إلى أنواع القرارات السابقة ما یلي) ١٨: ٢٠١٣الحوراني،(وأضافت الباحثة 

  :، وتنقسم إلى إیصالھا للعاملینالقرارات وفق طریقة -   

ة   .١ ل              : قرارات مكتوب نظم العم ة ت وانین مكتوب وائح وق ي شكل ل دیر ف ي یصدرھا الم وھي الت
  .اإلداري

 .وھي قرارات یلقیھا المدیر في اجتماع العاملین تتعلق بحسن سیر العمل: قرارات شفھیة .٢
  :أطراف عملیة اتخاذ القرار: سادسًا

لى ثالثة أطراف، كل طرف لھ أھمیتھ في الحصول على قرار تقوم عملیة اتخاذ القرار ع
  : كما یأتي) ٢٢: ٢٠١٢السفیاني،(في موقف محدد، وقد أوردھا 

التروي وعدم التسرع، أو اإلقدام : وقد یتبع أحد األسلوبین وھما:  الفرد المتخذ القرار -١
 .والشجاعة تبعًا للموقف
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یتضمنھا موقف اتخاذ القرار ومنھا ارتباط حیث تتعدد العوامل التي :  موقف اتخاذ القرار -٢
 .الموقف بأحداث سابقة، أو نوعیة الموقف، أو ضغوط العمل

  : مجموعة العمل المشتركة في اتخاذ القرار، ویكون تأثیرھم من جانبین ھما -٣
  . قیام كل عضو في الجماعة بدوره بكفاءة  - أ

 .  االرتباط بدرجة تماسك وتوحد الجماعة حول أھداف العمل - ب
   :مراحل اتخاذ القرارات: عًاساب

التخاذ القرار مجموعة من خطوات أو مراحل یجب على القائد التربوي أن یعرفھا 
ھذه المراحل ) ١٣٦م، ٢٠٠٧عبیدات، (ویطبقھا لیصل إلى القرار التربوي الرشید، ولقد أوجز 

  :    بالخطوات التالیة

  . تعرف المشكلة وتحدیدھا -١
 جمع المعلومات وتحلیلھا -٢
  د البدائل أو الحلولإیجا -٣
  تقییم البدائل -٤
  اختیار البدیل األفضل -٥
   متابعة تنفیذ القرار -٦

 : فقد ذكر أن  اتخاذ القرار یمر بالمراحل التالیة) ١٦٩-١٦٧، ٢٠١٢محمد، (أما 
تعد أھم خطوة في عملیة اتخاذ القرار، وذلك یتطلب معلومات عن المشكلة :  تحدید المشكلة -١

عوامل المرتبطة بھا، وقد تتحدد المشكلة، بقدرة اإلدارة على والتعرف على أسبابھا، وال
ونقاط القوة والضعف الغتنام الفرص ) الفرص والتھدیدات(تشخیص المتغیرات البیئیة 

  .ومواجھة التھدیدات
وتعد ھذه المرحلة مھمة ألن فیھا یتم تحدید عدد من البدائل الممكنة : تولید الحلول البدیلة -٢

  یشترط وجود بدیلین على األقل، ألن البدیل الواحد ال یمثل اتخاذ قرارلمعالجة المشكلة، و
وتمثل ھذه المرحلة دراسة البدائل من حیث مزایاھا وعیوبھا لمعرفة نتیجة كل  :تقویم البدائل -٣

بدیل مسبقًا أو تكوین صورة واضحة عنھا من خالل المقارنة والمفاضلة بین البدائل من حیث 
  دیلإیجابیات وسلبیات كل ب

تعد ھذه المرحلة أدق مرحلة في عملیة اتخاذ القرارات یتم فیھا حسم : اختیار البدیل األفضل -٤
  اختیار البدیل األفضل بعد بحث وتقویم البدائل المتاحة

یعتقد متخذي القرار بأن عملیة اتخاذ القرار تنتھي باختیار البدیل األفضل، لكن : تنفیذ القرار -٥
 المشكلة ھو التنفیذ لمعرفة مدى كفاءة القرار، ألن النتائج المھم في اختیار البدیل لحل

  المتحققة منھ ال تعرف إال من خالل تنفیذه
وھي المرحلة األخیرة من مراحل عملیة اتخاذ القرار من خالل :  متابعة القرار وتقییم القرار -٦

ل التغذیة المتابعة للتحقیق من سالمة تنفیذ القرار على وفق ما خطط لھ، ویتم ذلك من خال
  العكسیة التي ھي أساس معرفة فاعلیة القرار

أن اإلدارة الفعالة تتطلب المعرفة السلیمة لعملیة اتخاذ القرارات ) ٥٨،ص٢٠٠٦مھنا ،(وذكر 
. بصورة رشیدة، ویكون القرار رشیدا عند اختیاره ألفضل البدائل المتاحة لتحقیق الھدف

  . ر الصحیح ألنسب االحتماالت الممكنةفالقرارات الناجحة ھي التي تتمیز باالختیا
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      وھذا یتطلب أن یكون القرار قائمًا على مجموعة من الحقائق ولیس على التحیز أو التعصب 
وھذا یؤكد أیضا أنھ من الضروري أن یحصل متخذي القرارات على كافة . أو الرأي الشخصي

    .المعلومات الالزمة إلتخاذ القرار بشكل دائم ومستمر

  :معاییر اتخاذ القرارات: منًاثا

ینبغي على أي إدارة أن تأخذ بعین االعتبار مجموعة من المعاییر األساسیة عند العمل 
أن ھناك معاییر التخاذ القرارات وھي كما  )٤٦-٤٥: ٢٠١٣محمد،(على اتخاذ القرار، وقد أورد 

  :یأتي

داف -١ ة أو الخا      : األھ داف العام ع األھ رارات م سجم الق ب أن تن ع     یج سجامھا م ة، وان ص
 .المصالح الشخصیة لألفراد

دة -٢ یم    :  الفائ ة للتنظ رارات بالمنفع ود الق رار، وتع ن الق وة م ائج المرج ق النت ب أن تتحق یج
  . وأھدافھ

ي تلعب            : القیم المعیاریة لألفراد   -٣ ة الت ة والدینی ة واألخالقی سانیة واالجتماعی  وھي القیم اإلن
 .األھداف والتي تتماشى مع سیاسة التنظیم وأھدافھدورًا في تفعیل دور الفرد في تحقیق 

رفض   -٤ ول أو ال د       :  القب ار عن ین االعتب ذ بع ي یجب أن تؤخ یة الت اییر األساس ن المع ي م وھ
ذھا            ا وتنفی راد بقراراتھ زام األف وضع القرارات، حیث ینبغي على اإلدارة أن تدرك مدى الت

 . اتألنھا ُتعد مؤشرًا على تحقیق األھداف ونتائج القرار
ا  -٥ ل اإلدارة العلی ن ِقب ررًا م رار ُمب ون الق ب أن یك ذین،  :  یج ة المنف سب ثق ل ك ن أج وذك م

 . وبیان أھمیة القرار في خدمة الصالح العام للتنظیم
أن ھناك تصنیف آخر لمعاییر اتخاذ القرار صنفُھ ) ١٩-١٧: ٢٠٠٥شمس الدین،(و یرى 

  :إلى ثالث مجموعات وھي كما یأتي

 :إلى ما یأتي وتصنف: لمعیارا نوعیة حیث من .١

ي  الكمي، للقیاس القابلة المعاییر وھي: الكمیة لمعاییر ا  -أ  ن  والت ر  یمك ا  التعبی ام  عنھ  باألرق
  .االقتصادیة أو االجتماعیة أو الطبیعیة أو الریاضیة أو اإلحصائیة ذات الدالالت

 القیاس تقبل وال ةللمشكل الذاتیة الحالة ُتعبر عن التي المعاییر وھي :الكیفیة لمعاییر ا -ب  
ذكاء     المتعذر من أو الكمي الفرح والحزن وال ًا ك ا  قیاسھا كمی ب   وم ق بالجوان ة  یتعل  المعنوی
  .للقرار

  :وتصنف إلى ما یأتي :المعیار تركیبة حیث من .٢
 الجوانب االجتماعیة تعكس التي الشمولیة، الصفة ذات المركبة المعاییر  وھي: معاییر معقدة -أ 

  .الرفاھیة العام ومستوى المعیشة كمستوى للمشكلة، العمیقة وجیةوالتكنول واالقتصادیة
سیطة   معاییر -ب   اییر   وھي :ب سیطة  المع ي  الب ا  ف س  خصوصیة  صفة  وذات تركیبھ ًا   تعك جانب

  .والتكالیف كالربح، المشكلة جوانب من واحدًا بسیطًا
داریة، اإل والحاالت المواقف باختالف القرار تختلف اتخاذ ونالحظ مما سبق أن معاییر

 .والموقف أو الحالة ھي من تفرض على متخذ القرار نوع المعیار الذي سیعتمده في اتخاذ قراره
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  : المعوقات اإلداریة في عملیة اتخاذ القرار: تاسعًا
إن عملیة اتخاذ القرار وما تمر بھ من خطوات لیست بالعملیة السھلة دائما، ألن العوائق التي 

متشعبة، منھا ما یعود على شخصیة متخذ القرار، ومنھا ما یعود على تواجھ متخذ القرار عدیدة و
.. طبیعة المناخ الذي تتم فیھ عملیة اتخاذ القرار بكل ما فیھ من أھداف عامة وفرص وعادات وتقالید

  ).١٩٧، ٢٠٠٣مطاوع، (وغیرھا 
  : یليإلى المعوقات اإلداریة في عملیة اتخاذ القرار، كما ) ٣٢٣، ٢٠١٤(وأشار آل ناجي 

 قصور عملیة حفظ البیانات والمعلومات. 

 الحسم بالتردد عند اتخاذ القرار. 

 غیاب أو ضعف الثقة المتبادلة بین القائد والمرؤوسین. 

 اختیار الوقت المناسب عند اتخاذ القرار. 

 الجوانب المتعلقة بشخصیة متخذ القرار ونفسیتھ. 

 ضعف المشاركة في اتخاذ القرار. 

 ام فاعلیتھضعف القیادة وانعد. 

 تفویض الصالحیات بسبب المركزیة المفرطة. 

 ضعف قنوات االتصال وانعدام فاعلیتھا. 

 التعقید في اإلجراءات. 
  : منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

  .  استخدمت الدراسة المنھج المسحي الوصفي باعتباره األنسب لتحقیق أھدافھا:منھج الدراسة

  : مجتمع الدراسة

من طلبة قسم التربیة الخاصة في تخصصي التفوق العقلي تكون مجتمع الدراسة 
   . في كلیة التربیة األساسیة بدولة الكویت) ١٠٥٠(وصعوبات التعلم والبالغ عددھم 

  : عینة الدراسة

  . طالب، بحیث تنطبق علیھم خصائص مجتمع الدراسة) ١٠٥(تكونت عینة الدراسة 

  :  أداة الدراسة

، حیث اعتمد )٢٠٠٨(ذ القرار وھو من إعداد العدواني تم استخدام مقیاس مھارات اتخا
، والذي ھدف إلى تنمیة مھارات )٢٠٠٥(العدواني في إعداد ھذا المقیاس على مقیاس الخلف 

اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعات، بحیث یشتمل مقیاس مھارات اتخاذ القرار على مھارات أساسیة 
  : وفرعیة وھي كما یلي

تحلیل عناصر : (وتشتمل على. فھم الموقف المشكل الذي یحتاج إلى قرار:  اسیةالمھارة األس: أوال
  )الموقف، والتخفیف من االنفعاالت الحادة المصاحبة للموقف
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المراقبة الذاتیة :  (وتشتمل على. التعرف على المسئول عن صنع القرار: المھارة األساسیة: ثانیا
  ). ین في مسؤولیة صنع القرارلمسؤولیة صنع القرار، والتعرف على المشارك

تقییم إمكانیة تحقق : ( وتشتمل على. تحدید األھداف من صنع القرار:  المھارة األساسیة: ثالثا
  ).األھداف، و ترتیب األولویات في األھداف

تقدیر أھمیة اتخاذ :  (وتشتمل على. تقدیر حاجة الموقف التخاذ القرار:  المھارة األساسیة:  رابعا
  ).استبعاد أو تأجیل اتخاذ القرارالقرار، 

تقدیر : (وتشتمل على. التفكیر في متطلبات القرار الذھنیة والزمنیة:  المھارة األساسیة: خامسا
  ).كمیة المعلومات المطلوبة، و تقدیر الوقت الالزم للتفكیر

ي اتخاذ طلب المساعدة الذھنیة من اآلخرین لالستفادة من آرائھم ف:  المھارة األساسیة: سادسا
  ). اختیار األفراد المستشارین، و تقییم آراء األفراد المستشارین: (وتشتمل على. القرار

حصر البدائل :  (وتشتمل على. البحث عن البدائل التخاذ القرار:  المھارة األساسیة: سابعا
  ). المتوفرة، و تولید بدائل جدیدة

تعداد معاییر للحكم على بدائل القرارات، : (علىوتشتمل . ترتیب البدائل:  المھارة األساسیة: ثامنا
  ).و تقدیر أوزان لمعاییر ترتیب البدائل

استخدام الخبرة، و تخیل : (وتشتمل على. توقع النتائج للقرار المتخذ:  المھارة األساسیة: تاسعا
  ). نتائج البدائل

االستعداد : (شتمل علىوت. اختیار البدیل لیكون ھو القرار المتخذ:  المھارة األساسیة: عاشرا
  ).لتحمل النتائج، و وضع خطة بدیلھ

ن      رار م ام         ) ٤٠(وتكون مقیاس اتخاذ الق رار، أم ى اتخاذ الق رد عل ارات الف یس مھ رًة تق فق
درجات،  ) ٤(وتعطى  ) یحدث غالبًا(درجات، و) ٥(وتعطى ) یحدث دائمًا(كل فقرة تدریج خماسي     

اً (و دث أحیان ى ) یح ات، و) ٣(وتعط دث(درج ادرًایح ى )  ن ة، و) ٢(وتعط داً (درج دث أب ) ال یح
  ). درجة) ١(وتعطى 

  : صدق األداة

 :صدق المحتوى للمقیاس: أوًال

على ) ٢٠٠٥(تمتع المقیاس التي اعتمد علیھا العدواني في صورتھا األصلیة عند الخلف 
لعدواني دالالت صدق مناسبة، وكانت مالئمة لألغراض التي سعت إلیھا تلك الدراسة، وقد قام ا

بتطویر المقیاس وقام بتحكیم فقرات المقیاس من خالل عرضھ على عشرة محكمین متخصصین 
في مجاالت علم النفس، وعلم نفس الموھبة والتفوق في جامعة الكویت، وكلیة التربیة األساسیة في 

تفادة من الكویت، والجامعتین األردنیة، وعمان األھلیة في المملكة األردنیة الھاشمیة، وتم االس
مالحظاتھم فیما یتعلق في وضوح صیاغة الفقرات وانتمائھا للمجال الذي تقیسھ، وتم االعتماد 

  . بین المحكمین لإلبقاء على الفقرة أو حذفھا%) ٨٠(نسبة اتفاق 
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باستخراج معامل االتساق ) ٢٠٠٨(كما تم التحقق من ثبات أداة الدراسة عند العدواني 
طالبًا وطالبًة ممن ) ٣٠(اخ ألفا، من خالل تطبیق أداة الدراسة على الداخلي حسب معادلة كرونب

) ٠٫٩٠(تنطبق علیھم خصائص مجتمع الدراسة، واتضح أن معامالت ثبات االتساق الداخلي 
لمھارات اتخاذ القرار، وھو یتمتع بدالالت مناسبة ألغراض الدراسة الحالیة؛ كما تم حساب الثبات 

طالبًا، ثم تم إعادة تطبیق ) ٣٠(طبیق المقاییس على عینة مكونة من بطریقة اإلعادة من خالل ت
وقد تم حساب معامل ارتباط بیرسون، . المقاییس علیھم بعد مرور أسبوعین من التطبیق األول

، وھذا یشیر إلى أن المقیاس یتمتع بدرجة )٠٫٨٨(وبلغ معامل ثبات اإلعادة مھارات اتخاذ القرار
  .مناسبة

  :س اتخاذ القرار في الدراسة الحالیةصدق وثبات مقیا

  :ثبات المقیاس

تم التحقق من ثبات مقیاس اتخاذ القرار في الدراسة الحالیة بحساب طریقة االتساق 
الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا وبلغ معامل الثبات بطریقة االتساق الداخلي لمقیاس مھارات 

  .ل على ثبات المقیاسوھي قیمة مناسبة تد) ٠٫٨٧١(اتخاذ القرار 

  : صدق مقیاس اتخاذ القرار في الدراسة الحالیة

للتحقق من صدق المقیاس تم التحقق من مؤشرات صدق البناء وتم استخراج معامل 
ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلیة للبعد المنتمیة لھ من مقیاس مھارات اتخاذ القرار على عینة من 

   یبین ھذه المعامالت)١(خارج عینة الدراسة و الجدول 

  معامالت االرتباط بین درجة الفقرة ودرجة البعد لمقیاس موھبة اتخاذ القرار) ١(الجدول 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

١ .442 ١١ .375 ٢١ .380 ٣١ .317 

٢ .397 ١٢ .326 ٢٢ .501 ٣٢ .547 

٣ .318 ١٣ .382 ٢٣ .414 ٣٣ .372 

٤ .346 ١٤ .514 ٢٤ .544 ٣٤ .376 

٥ .380 ١٥ .378 ٢٥ .351 ٣٥ .489 

٦ .473 ١٦ .396 ٢٦ .510 ٣٦ .349 

٧ .466 ١٧ .516 ٢٧ .395 ٣٧ .397 

٨ .381 ١٨ .465 ٢٨ .570 ٣٨ .325 

٩ .356 ١٩ .396 ٢٩ .337 ٣٩ .430 

١٠ .456 ٢٠ .350 ٣٠ .424 ٤٠ .419 
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ارات           ) ١(یبین الجدول    اس مھ ن مقی ھ م ة ل د المنتمی أن معامالت االرتباط بین الفقرات و البع
ن   ر م ة إحصائیا واكب ا دال اءت جمیعھ رار ج اذ الق ین     )٠٫٣(اتخ اط ب امالت االرتب ، وتراوحت مع

  .جاءت جمیعھا مناسبة و تدل على صدق البناء للمقیاس) ٠٫٥٧٠ و ٠٫٣١٧( 

  :اءات التطبیقإجر

  : قام الباحث بعدة إجراءات لما تقتضیھ الدراسة الحالیة وھي كما یلي

                  ي ة الدراسة ف ة األساسیة عین ة التربی ي كلی تطبیق األداء على طلبة قسم التربیة الخاصة ف
  .دولة الكویت

 واإلجابة على أسئلة الدراسة وإجراء التحلیالت اإلحصائیة الالزمة. 

 :المعالجة اإلحصائیة

  : قام الباحث باستخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة

 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة .  
 تحلیل التباین األحادي، واختبار شفیھ للمقارنات البعدیة في حالة وجود الفروق الدالة.  
  لعینتین مستقلتین" ت" اختبار 

  ف"استخراج قیمة " 

 :نتائج الدراسة

سؤال األو    ي     نتائج اإلجابة عن ال ا یل ى م ذي نص عل د       : ل ال رار عن اذ الق ارات اتخ ا مستوى مھ م
  طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة في دولة الكویت؟

ة و مستوى           ات المعیاری لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحراف
سم ال              ة األساسیة ق ة التربی ة كلی دى طلب رار ل ت     مھارات اتخاذ الق ة الكوی ي دول ة الخاصة ف و ، تربی

  :الجدول التالي یبین ھذه النتائج

  مستوى مھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة ) ٢(جدول 
  في دولة الكویت

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المھارة األساسیة

 384. 3.71 فھم الموقف المشكل الذي یحتاج إلى قرار

 464. 3.62 التعرف على المسئول عن صنع القرار

 364. 3.41  تحدید األھداف من اتخاذ القرار

 397. 3.32  تقدیر حاجة الموقف التخاذ القرار

التفكیر في متطلبات اتخاذ القرار الذھنیة 
  والزمنیة

3.57 .454 
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 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المھارة األساسیة

طلب المساعدة الذھنیة من اآلخرین 
  ذ القرارلالستفادة من آرائھم في اتخا

3.72 .374 

 358. 3.77  البحث عن البدائل التخاذ القرار

 445. 3.58  ترتیب البدائل

 471. 3.42  توقع النتائج للقرار المتخذ

 465. 3.37  اختیار البدیل لیكون ھو القرار المتخذ

  451. 3.66 المجموع

مستویات أن المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل) ٢(الجدول یتضح من 
مھارات اتخاذ القرار لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة في دولة الكویت، حیث 

وھو بمستوى مرتفع، في حین أن ) 3.66(المتوسط الحسابي الكلي لمقیاس اتخاذ القرار بلغ 
 مرتفع وھي بمستوى) 3.37 و 3.77(المتوسطات الحسابیة لمقیاس اتخاذ القرار قد تراوحت بین 

  .و متوسط

وكشفت نتیجة ھذا السؤال؛ أن مستویات مھارات اتخاذ القرار بالشكل الكلي بمستوى 
في حین تراوحت مرتفع  لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة في دولة الكویت، 

  .مستویات مھارات اتخاذ القرار في مقیاس اتخاذ القرار بین المستوى المتوسط والمرتفع

وھذه النتیجة تدعم التوجھ لتطویر مھارات اتخاذ القرار في المستویات المتوسطة لدى 
الطلبة في قسم التربیة الخاصة في كلیة التربیة األساسیة، وتعزیز المستویات المرتفعة لمھارات 

لما لذلك من أھمیة جلیة لتوظیفھا في مواجھة الظروف الحیاتیة على الصعید . اتخاذ القرار
صي والمجتمعي؛ ومواجھة المشاكل والعقبات بتولید البدائل والحلول اإلبداعیة بأسالیب علمیة الشخ

كما أن األفراد ھم بحاجة ماسة التخاذ قرارات مصیریة یترتب علیھا أثار تعود بالنفع أو . وتربویة
  . ارات ناجعةالتقصیر في التعامل مع الحیاتیة، لذا البد من تطویر مھارات اتخاذ القرار التخاذ قر

ي     ا یل ى م ص عل ذي ن اني ال سؤال الث ة عن ال ائج اإلجاب اذ  : نت ارات اتخ ي مھ روق ف د ف ل توج ھ
  القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة على اختالف مستویاتھم الدراسیة؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة 
لمھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف 

  :و الجدول التالي یبین ھذه المتوسطات، )السنة الدراسیة( مستویاتھم الدراسیة
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المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة لمھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة ) ٣(الجدول 
  )المستوى الدراسي(ساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف مستویاتھم الدراسیة التربیة األ

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي

 384. 3.71 17 األول

 464. 3.62 32 الثالث

 468. 3.55 54 الثاني

 371. 3.61 2 الرابع

 451. 3.60 105 المجموع

د فروق ظاھریة في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وجو) ٣(یبین الجدول 
لمھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف 

و لمعرفة داللة ھذه الفروق في المتوسطات تم إجراء اختبار تحلیل التباین ، مستویاتھم الدراسیة
  :بین ھذه النتائجاألحادي و الجدول التالي ی

نتائج تحلیل التباین األحادي لمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابیة لمھارات ) ٤(الجدول 
اتخاذ القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف مستویاتھم 

  الدراسیة

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

  درجات

 الحریة
متوسط 
 )ف(قیمة  المربعات

مستوي 
 الداللة

 115. 3 344. بین المجموعات

 206. 101 20.806 داخل المجموعات

  104 21.150 المجموع 

.556 .645 

دول  ین الج ة ) ٤(یب ي  " ف"أن قیم ستوى الدراس ا الختالف الم رار تبع اذ الق ارات اتخ لمھ
ة إحصائیا      ) ٠٫٥٥٦( بلغت   ر دال ة غی د ف   ، و ھي قیم ھ ال یوج ي    أي ان ة إحصائیة ف روق ذات دالل

ستویاتھم         مھارات اتخاذ القرار لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف م
  .الدراسیة

ي      ا یل ى م ذي نص عل ث ال سؤال الثال ة عن ال ائج اإلجاب اذ   : نت ارات اتخ روق في مھ ل توجد ف ھ
  ة الخاصة على اختالف تخصصاتھم العلمیة؟القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربی

ارات        ة لمھ ات المعیاری لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة و االنحراف
صاتھم        تالف تخص ا الخ ة تبع ة الخاص سم التربی یة ق ة األساس ة التربی ة كلی د طلب رار عن اذ الق اتخ

  :لتالي یبین ھذه المتوسطاتو الجدول ا) علوم وریاضیات، إسالمیة، عربي( العلمیة 
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المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة لمھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة ) ٥(الجدول 
  التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف تخصصاتھم العلمیة

 المتوسط الحسابي العدد التخصص
االنحراف 
 المعیاري

 441. 3.58 38 لغة عربیة

 496. 3.64 51 بیة إسالمیةتر

 308. 3.51 16 علوم و ریاضیات

 451. 3.60 105 المجموع

دول   ین الج ة     ) ٥(یب ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح ي المتوس ة ف روق ظاھری ود ف وج
تالف    ا الخ ة تبع ة الخاص سم التربی یة ق ة األساس ة التربی ة كلی د طلب رار عن اذ الق ارات اتخ لمھ

این             ،تخصصاتھم العلمیة  ل التب ار تحلی م إجراء اختب ي المتوسطات ت روق ف ذه الف ة ھ  و لمعرفة دالل
  :األحادي و الجدول التالي یبین ھذه النتائج

نتائج تحلیل التباین األحادي لمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابیة ) ٦(الجدول 
 الخاصة تبعا الختالف لمھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة

  تخصصاتھم العلمیة

 مصدر التباین
  مجموع

 المربعات

  درجات

 الحریة
متوسط 
 المربعات

 )ف(قیمة 
مستوي 
 الداللة

 119. 2 237. بین المجموعات

 205. 102 20.913 داخل المجموعات

  104 21.150 المجموع 

.579  .562  

دول  ین الج ة ) ٦(یب ارات ات" ف"أن قیم ة   لمھ صاتھم العلمی تالف تخص ا الخ رار تبع اذ الق خ
ة إحصائیا      ) ٠٫٥٧٩( بلغت   ر دال ة غی ي       ، و ھي قیم ة إحصائیة ف روق ذات دالل ھ ال یوجد ف أي ان

تالف     ا الخ ة تبع ة الخاص سم التربی یة ق ة األساس ة التربی ة كلی دى طلب رار ل اذ الق ارات اتخ مھ
  .تخصصاتھم العلمیة

ع    سؤال الراب ة عن ال ائج اإلجاب ي  نت ا یل ى م ص عل ذي ن اذ   : ال ارات اتخ روق في مھ د ف ھل توج
  القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة على اختالف تقدیرھم الجامعي؟

ة     ات المعیاری سابیة و االنحراف طات الح تخراج المتوس م اس سؤال ت ذا ال ن ھ ة ع لإلجاب
دیرھم       لمھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة التربیة األس    ا الختالف تق ة الخاصة تبع سم التربی اسیة ق

  :الجامعي و الجدول التالي یبین ھذه المتوسطات
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المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة لمھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة ) ٧(الجدول 
  التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف تقدیرھم الجامعي

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد يالتقدیر الجامع

 430. 3.60 30 جید

 478. 3.67 41 جید جدا

 333. 3.56 6 ضعیف

 459. 3.49 15 مقبول

 479. 3.55 13 ممتاز

 451. 3.60 105 المجموع

وجود فروق ظاھریة في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ) ٧(یبین الجدول 
لقرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف تقدیرھم لمھارات اتخاذ ا

و لمعرفة داللة ھذه الفروق في المتوسطات تم إجراء اختبار تحلیل التباین األحادي و ، الجامعي
  :الجدول التالي یبین ھذه النتائج

في المتوسطات الحسابیة لمھارات نتائج تحلیل التباین األحادي لمعرفة داللة الفروق ) ٨(الجدول 
  اتخاذ القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف تقدیرھم الجامعي

 مصدر التباین
  مجموع 

 المربعات

  درجات

 الحریة
متوسط 
 )ف(قیمة  المربعات

مستوي 
 الداللة

 105. 4 420. بین المجموعات

 207. 100 20.730 اتداخل المجموع

  104 21.150 المجموع 

.506  

 

 

.731  

 

 

دیرھم الجامعي بلغت        " ف"أن قیمة   ) ٨(یبین الجدول    لمھارات اتخاذ القرار تبعا الختالف تق
ارات     ، و ھي قیمة غیر دالة إحصائیا ) ٠٫٥٠٦(  ي مھ ة إحصائیة ف أي انھ ال یوجد فروق ذات دالل

  .ة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف تقدیرھم الجامعياتخاذ القرار لدى طلبة كلیة التربیة األساسی

ي            ا یل ى م ذي نص عل اذ       : نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس ال ارات اتخ روق في مھ ھل توجد ف
  القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة على اختالف التخصص الجامعي؟

طا      تخراج المتوس م اس سؤال ت ذا ال ن ھ ة ع ة و   لإلجاب ات المعیاری سابیة و االنحراف ت الح
ة         " ت  " اختبار   سم التربی ة األساسیة ق ة التربی ة كلی للعینات المستقلة لمھارات اتخاذ القرار عند طلب

  : الخاصة تبعا الختالف التخصص الجامعي و الجدول التالي یبین ھذه النتائج
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للعینات المستقلة " ت " ختبار المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة و ا) ٩(الجدول 
لمھارات اتخاذ القرار عند طلبة كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة الخاصة تبعا الختالف 

  التخصص الجامعي

التخصص 
 الجامعي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
درجات 
 الحریة

الداللة 
 اإلحصائیة

 462. 3.59 94 تفوق عقلي

 350. 3.66 11 صعوبات تعلم
-.468 103 .641 

دول  ین الج ة ) ٩(یب امعي    " ت"أن قیم صص الج تالف التخ ا الخ رار تبع اذ الق ارات اتخ لمھ
ة إحصائیا     ) -٠٫٤٦٨( بلغت   ي       ، و ھي قیمة غیر دال ة إحصائیة ف روق ذات دالل ھ ال یوجد ف أي ان

سم التر   یة ق ة األساس ة التربی ة كلی دى طلب رار ل اذ الق ارات اتخ تالف  مھ ا الخ ة تبع ة الخاص بی
  .التخصص الجامعي

  :مناقشة نتائج الدراسة الخاصة بأثر بعض المتغیرات في استجابات عینة الدراسة

فیما یتعلق في أسئلة الدراسة حول الفروق في مھارات اتخاذ القرار بین طلبة قسم التربیة 
المستویات الدراسیة، (یة الخاصة في كلیة التربیة األساسیة والتي تناولت المتغیرات التال

فإنھا لم تكشف عن فروق ذات ) والتخصصات العلمیة، والتقدیرات الجامعیة، والتخصص الجامعي
  .داللة إحصائیة في مھارات اتخاذ القرار

اتفاق التربویون على أن مھارات اتخاذ ) ١٩٩٦(وبالرجوع لإلطار النظري فقد ذكر كرم 
متعلمین وذلك لمواجھة المشكالت الیومیة والمواقف الحیاتیة القرار ھي من المھارات الضروریة لل

التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات المناسبة من بدائل عدیدة حول المشكالت والمواقف التي تواجھ 
  .الفرد

أن الطلبة ھم بحاجة إلى التدریب على ) ١٩٩٧(كما وضح كل من كاستیل وستاھل 
  .صورة تمكنھم من اتخاذ القرار بتأن وعقالنیةمھارات اتخاذ القرار واستراتیجیاتھا ب

، )٢٠١٥(، ودراسة صبح )٢٠١٦(وبالرجوع للدراسات السابقة كدراسة جحجاح 
،  فقد أشارت )٢٠٠١(؛ ودراسة جرجوري )٢٠٠٢(، ودراسة رزق اهللا )٢٠٠٥(ودراسة الخلف 

ك لصالح المجموعات تلك الدراسات في مجملھا إلى فاعلیة برامج تنمیة مھارات اتخاذ القرار وذل
التجریبیة؛ مما یؤكد على الدعوة التي تنادي إلى تطویر مھارات اتخاذ القرار لدى الطلبة بشكل 
عام والطلبة المعلمین بشكل خاص ومن ثم التأثیر بشكل ایجابي في تفعیل تلك المھارات وتعزیزھا 

  .   في العمل المدرسي وتنمیة األجیال في العملیة التعلیمیة

  

  

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       ربیةمجلة البحث العلمى فى الت

 

٢٦٩

  :توصیات والمقترحاتال

  :في ضوء ما توصلت إلیھ نتائج الدراسة الحالیة؛ یوصي الباحث بما یلي  

ي       .١ رار ف تضمین المقررات الدراسیة لحالقات نقاشیة تسھم في تعزیز وتطویر مھارات اتخاذ الق
  .كلیات التربیة

  .إقامة دورات تعنى بتنمیة مھارات اتخاذ القرار للطلبة في كلیات التربیة .٢
  .ة ندوات تعنى بتطویر مھارات اتخاذ القرارإقام .٣
ابع           .٤ دریب الت ز الت ضمین مرك ك بت ة وذل اء الخدم رار أثن اذ الق ارات اتخ ویر مھ ام بتط االھتم

  .لوزارة التربیة والتعلیم
سام األخرى           .٥ ة األق دى طلب إعداد دراسات مماثلة للتعرف على مستویات مھارات اتخاذ القرار ل

  .كلیات التعلیم األخرىفي كلیة التربیة األساسیة و
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  قائمة المراجع

  :  المراجع العربیة

العالقة بین المدارس اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات ). ٢٠١٠. (اإلبراھیم، عدنان بدري
ص . ٤ع. ٢٦مج. مجلة جامعة دمشق. واالتصاالت ودورھا في اتخاذ القرارات اإلداریة

  ٢٨٣-٢٥١ص
:  عمَّان. ؤى في اإلدارة والقیادة التربویة بین األصالة والحداثةمفاھیم ور). ٢٠١٣. (أبو العال، لیلي

  .دار یافا العلمیة
درجة تطبیق الجامعات الفلسطینیة ألبعاد بطاقة األداء ). ٢٠١٦. (أبو مسامح، حامد عبد الكریم

الجامعة . رسالة ماجستیر غیر منشورة. المتوازن وعالقتھا بتحسین اتخاذ القرارات اإلداریة
 غزة. المیةاإلس
مطابع ، الریاض، اتخاذ القرارات في ظروف األزمات). ٢٠٠٦(خالد بن عبد اهللا ، آل سعود

 .الحمیضي

واقع تطبیق العدالة التنظیمیة بمدارس التعلیم العام الحكومي للبنات ). ھـ١٤٣٥. (باجودة، ندى
  .ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. بمدینة مكة المكرمة

واقع صنع القرار لدى مدیرات مدارس المرحلة االبتدائیة بمدینة ). ھـ١٤٣٣. (علالباش، مشا
جامعة اإلمام محمد : ، الریاض.رسالة ماجستیر غیر منشورة. الھفوف في ضوء صالحیتھن

 .بن سعود اإلسالمیة
أثر طریقة القبعات الست في تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ ). ٢٠١٦. (جحجاح، ریم

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة تشرین، .ار وتحصل الدراسات االجتماعیةالقر
  .الجمھوریة العربیة السوریة

أسالیب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسیة من وجھة ). ٢٠١٠(عبد اهللا مسعود ، الجھني
عبد جامعة الملك ، السعودیة، رسالة ماجستیر منشورة، نظر مدیري المدارس بمحافظة ینبع

  .العزیز

دراسة میدانیة على : أثر إدارة المعرفة على اتخاذ القرارات اإلداریة). ٢٠١٢. (حامد، شعبان
 . ١البنوك التجاریة السعودیة بمنطقة الریاض، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة، مصر، ع

تطویر فاعلیة التدریب على التفكیر الماھر في ). ٢٠١٥. (الحجاحجة، صالح، الّزق، أحمد
، مجلة )٣(عدد)١١(مجلة.مھارات اتخاذ القرار لدى طالب مرحلة المراھقة المبكرة

  .المملكة األردنیة الھاشمیة. األردنیة في العلوم التربویة

كفاءة القرار وفعالیتھ بین أرجحیة استخدام النمط ). ٢٠١٣. (حسن، طاھر؛ والعجي، مضر
. جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیةمجلة . العاطفي أو العقالني في اتخاذ القرار

  ٢٢٠- ١٨١ص ص . ١ع.٢٩م
 .دار زھران للنشر والتوزیع. عمان. نظریة القرارات اإلداریة). ٢٠٠٨. (حسین، علي
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مدخل حل المشكلة وصنع القرار التربوي بالمدرسة ). ٢٠٠٥. (فیصل محمود خلیلحمدان، 
 . جامعة عین شمس–ورة، كلیة التربیة الثانویة في فلسطین، رسالة دكتوراه غیر منش

 مقارنة بین كیفیة اتخاذ القرار بین المدراء والمدیرات). ٢٠١٣. (الحوراني، نوال عبد الرحمن
رسالة ماجستیر غیر . دراسة حالة على برنامج التربیة والتعلیم بوكالة الغوث الدولي غزة

  فلسطین. غزة. الجامعة اإلسالمیة. منشورة
فاعلیة برنامج تدریبي مبني على االستراتیجیات المعرفیة للتعلم في تنمیة ). ٢٠٠٥.(الخلف، سعد

رسالة دكتوراه . مھارات تفكیر اتخاذ القرار لدى طلبة جامعة األمیر سلطان في الریاض
  .غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عّمان

، مجلة  بمدینة الریاضواقع صنع القرار في اإلدارة المدرسیة). ھـ١٤٣٥. (الدویش، عبد العزیز
جامعة : ھـ، المملكة العربیة السعودیة١٤٣٥العلوم اإلنسانیة واإلداریة، العدد الرابع، صفر

 .المجمعة
تقییم مدى استخدام مدیري مدارس التعلیم العام في دولة ). ٢٠١٣. (سلطان غالب، الدیحاني

بینھما من وجھة نظر الكویت لمھارات إدارة المعرفة وأسالیب اتخاذ القرار والعالقة 
 .الكویت، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة) ١٤٨ع (المدیرین المساعدین 

فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة مھارة اتخاذ القرار لدى عینة من طلبة ). ٢٠٠٢. (رزق اهللا، راندا
رسالة . الصف األول الثانوي، دراسة میدانیة شبھ تجریبیة في مدارس دمشق الرسمیة

  .اجستیر غیر منشورة، جامعة دمشق، دمشق، سوریام

رسالة ماجستیر . درجة مشاركة المعلمین في اتخاذ القرارات المدرسیة). ٢٠١٢. (السفیاني، ماجد
 .المملكة العربیة السعودیة. جامعة أم القرى. غیر منشورة

ة الحكومیة واقع ومعوقات صنع القرار في مدارس المرحلة الثانوی. )ھـ١٤٣٤.(الشبیب، منار
 جامعة اإلمام محمد بن :الریاض .للبنات بمدینة الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة

 .سعود اإلسالمیة
واقع تطبیق أسلوب اإلدارة باألھداف في الجامعات الفلسطینیة بغزة ). ٢٠١٥. (شبیر، محمد توفیق

. جامعة اإلسالمیةال. رسالة ماجستیر. وأثرھا على مشاركة المرؤوسین في اتخاذ القرارات
 غزة

 .المملكة العربیة السعودیة. جدة. مفاھیم في اإلدارة). ٢٠١٢. (شعالن، الشمري
دراسة عاملیة لمكونات العالقة بین القدرات العقلیة والتفكیر ). ٢٠١٤. (صالح، الشیماء مجدي

 غیر رسالة ماجستیر .الناقد واتخاذ القرار والكفایة اإلنتاجیة لدي المدیرین الصناعیة
 .منشورة، كلیة اآلداب، جامعة سوھاج

 في تنمیة TRIZفاعلیة برنامج مقترح قائم على بعض مبادئ نظریة تریز ). ٢٠١٥. (صبح، یحیى
رسالة ماجستیر غیر .مھارات التصنیف واتخاذ القرار بالعلوم لطالبات الصف التاسع

  .منشورة،الجامعة اإلسالمیة، غزة

  .مفاھیم، عالم الكتب، أربد، األردن-نظریات–لقیادة أساسیات ا). ٢٠٠٧. (عبیدات، سھیل أحمد
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معوقات مشاركة المعلمین في عملیة صنع القرار ). ھـ١٤٣٦. (العتیبي، أسماء والشریجة، محمد
 من وجھة نظرھم، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، في مدارس المرحلة الثانویة بدولة الكویت

  .م٢٠١٦ دیسمبر٤، العدد ١٧المجلد 
درجة ممارسة المشرفات التربویات لمھارة اتخاذ القرار بمكاتب ). ھـ١٤٣٩. (العتیبي، مشاعل

جامعة اإلمام محمد بن : رسالة ماجستیر غیر منشورة، الریاض، التعلیم بمدینة الریاض
 .سعود اإلسالمیة

لور للمواھب السمات الشخصیة التي تمیز الموھوبین تبعًا لنظریة تای). ٢٠٠٨. (العدواني، حمدان
رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان . المتعددة لدى عینة من الطلبة في دولة الكویت

  .العربیة للدراسات العلیا، األردن، عّمان

دور إدارة تقنیة المعلومات باإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاض في ). ھـ١٤٣٩. (العلیوي، علیوي
جامعة اإلمام محمد بن سعود : تیر غیر منشورة، الریاضرسالة ماجس، صنع القرار اإلداري

 .اإلسالمیة
التوازن بین المھام اإلداریة والفنیة لدى مدیر المدرسة الثانویة بمحافظة ). ٢٠٠٣. (العوفي، أحمد

  .، جامعة أم القرى، مكة المكرمةماجستیر. الطائف كما یدركھ المعلمون
 ).دار المناھج للنشر والتوزیع: عمان(لقرارات، غالب، نظم مساندة ا). ٢٠٠٣. (غالب، أسعد

اتخاذ القرار التربوي في اإلدارة التعلیمیة بمصر في فترة ). ٢٠٠٠. (غالب، نیفین محمد شحاتة
  . جامعة عین شمس–الثمانینات، دراسة تحلیلیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة البنات 

 صنع القرار وعالقتھ بالوالء التنظیمي في اإلدارة المشاركة في). ھـ١٤٣٦. (الغامدي، عبد العزیز
جامعة اإلمام محمد بن :  رسالة ماجستیر غیر منشورة، الریاضالعامة للتربیة الخاصة،

 .سعود اإلسالمیة
درجة ممارسة العمادات والدوائر اإلداریة بالجامعة اإلسالمیة إلدارة ). ٢٠١٥. (فیاض، ُعدي إیاد

. الجامعة اإلسالمیة. رسالة ماجستیر. فاعلیة اتخاذ القرار لدیھاالمعرفة وعالقتھا بمستوى 
 غزة
أثر الذكاء اإلستراتیجي على عملیة اتخاذ القرارات دراسة تطبیقیة على ). ٢٠١١. (قاسم، سعاد

رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة . المدراء في مكتب غزة اإلقلیمي التابع لألونروا
  .اإلسالمیة،غزة

الممارسات اإلداریة لدى مدیري المدارس الثانویة بمدینة الطائف ). ھـ١٤٣٦. (یدالقرشي، ول
  .ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز لدى المعلمین

الممارسات اإلداریة السائدة لدى مدیري مدارس التعلیم العام بمحافظة ). ھـ١٤٣٥. (القرني، سعد
ماجستیر، جامعة أم . یق الرضا الوظیفي من وجھة نظر المعلمینجدة ودورھا في تحق

  .القرى، مكة المكرمة
، )١٦(مجلة التربیة،الكویت، العدد. مھارات التفكیر مفاھیمھا ومستویاتھا). ١٩٩٦. (كرم، إبراھیم

  .٣٤- ٢٢ص

ار القدرة على اتخاذ القرار وعالقتھا بمركز الضبط، د). ٢٠١٠. (محمد، شھر زاد، موسى شھاب
 . األردن: الصفاء لنشر والتوزیع، عمان
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عالقة معاییر قیاس جودة المعلومات اإلستراتیجیة بمراحل ).  ٢٠١٢. (محمد، وزیرة یحیى
صناعة القرار ــ بحث تحلیلي ألراء رؤساء وأعضاء مجالس الكلیات والمعاھد التقنیة في 

 . مجلة تنمیة الرافدین، العراق) ١١٠، ع ٣٤مج (الموصل 

دراسة تحلیلیة للقدرات العقلیة المؤثرة في اتخاذ ). ٢٠١٤. (ح، حاتم محمد مجدي محمدمصبا
 جامعة . رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة.القرار لدى حكام كرة القدم

 .المنصورة
 في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، –اإلدارة المدرسیة ). ٢٠٠٢. (مصطفى، صالح عبد الحمید

  .المریخ، المملكة العربیة السعودیةدار 

  .دار الفكر:  عمَّان. اإلدارة التعلیمیة في الوطن العربي). ٢٠٠٣. (مطاوع، إبراھیم
، اإلسكندریة، " مفاھیمھا وأنواعھا وعملیاتھا-اإلدارة ). "٢٠٠٠. (الملیجي، إبراھیم عبد الھادي
  .دار المعرفة الجامعیة

القة بین تفویض السلطة وفاعلیة اتخاذ القرارات في األقسام الع). ٢٠٠٦. (إبراھیم عفیف، مھنا
رسالة ، األكادیمیة من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة

 .جامعة النجاح الوطنیة: فلسطین، ماجستیر منشورة

  .دار الكتب والوثائق القومیة. مصر. نظم تدعیم القرار). ٢٠٠٨. (یونس، زینب محمد
  : مراجع األجنبیةال
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