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ملخص: 
هدفت الدرا�شة اإىل تعرف مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية 
ملهارة اتخاذ القرار، تبعا ملتغريات امل�ؤهل العلمي واخلربة واملنطقة 
اجلغرافية. وتك�نت عينة الدرا�شة من )177( رئي�ص ناٍد وع�ش� هيئة 
اإدارية مت اختيارهم بالطريقة الع�ش�ائية وا�شتخدم ال�شتبيان كاأداة 
الـ  الإح�شائي  التحليل  برنامج  الباحث  وا�شتخدم  البيانات.  جلمع 
وحتليل  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املت��شطات   )SPSS(
 )Tukey( ت�كية  واختبار   )One Way ANOVA( الأحادي  التباين 

للمقارنات البعدية. 
مهارة  تطبق  الأردنية  الأندية  اإدارات  بان  النتائج  واأظهرت 
اتخاذ القرار، كما دلت النتائج على عدم وج�د فروق دالة اإح�شائيا 
تبعا ملتغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة على جمالت الدرا�شة الأربعة 
واإعالن  البديل  واختيار  البدائل  ودرا�شة  امل�شكلة  حتديد  )جمال 
اإح�شائيا  دالة  فروق  هناك  كانت  بينما  القرار(  وتقييم  ومتابعة 
على  قرية  ول�شالح  والقرية  املخيم  بني  اجلغرافية  املنطقة  مبتغري 
جمال حتديد امل�شكلة. وقد اأو�شت الدرا�شة عدة ت��شيات من اأهمها 
عقد دورات تدريبية وور�ص عمل خا�شة مبهارة اتخاذ القرار لإدارات 
الأندية الأردنية من اأجل تدريب اأع�شاء الهيئة الإدارية على مهارة 

اتخاذ القرار. 
الأردنية،  الأندية  الإدارية،  الهيئات  املفتاحية:♦ الكلمات♦

مهارة، اتخاذ القرار

The extent of applying skills of decision making by 
the administrators of Jordanian Clubs 

Abstract: 

The study aimed to identify the extent that the 
Administrators of Jordanian Clubs apply the decision 
- making skills, according to qualifications, experience 
and geographic region variables. The study sample 
consisted of (177) , they were have been selected 
randomly and use the questionnaire as a tool for 
data collection. The researcher used the statistical 
analysis program (SPSS) , arithmetic means, standard 
deviations, analysis of variance (ANOVA one - way) 
and Tookie test for Post Hoc Aposteriori Comparisons. 

The results showed that the Jordanian clubs 
departments apply the skill of decision - making, as the 
results showed that there are no statistically significant 
differences according to the variables of educational 
qualification and experience on the four domains of 
study (the domains of problem identification and 
consideration of alternatives and choose the alternative 
advertising and the follow - up and evaluation of the 
decision) , while there was a statistically significant 
differences according to region geographical variable 
between the camp and the village and in favor of a 

village on the problem identification domain. The 
study recommended a number of recommendations, 
the most important one of them, holding training 
courses, workshops, specialized in decision making 
skills, which going to help the administrative of clubs 
to Improve their ability to take proper administrative 
decision. 

Key Word: Administration of Clubs, Jordanian 
Club’s, Decision Making, Skills

مقدمة الدراسة: 
اإدارة  يف  اأ�شا�شياً  مق�ماً  واتخاذه  القرار  �شنع  عملية  تعد 
تت�شدر  كما  املختلفة،  احلياة  ميادين  يف  وامل�ؤ�ش�شات  املنظمات 
الأهمية  هذه  انعك�شت  وقد  الإدارة،  درا�شات  يف  احلديثة  املداخل 
والهياكل  التنظيمات  حيث  من  �ش�اء  الريا�شية  الإدارة  جمال  على 
الأمر  واأ�شبح  القرار،  اتخاذ  دعم  اأو  العمليات  حيث  من  اأو  الإدارية 
القرار  عملية  يف  والتحديث  والتط�رات  التغريات  م�اكبة  يتطلب 
كما  واأدواتها  ومداخلها  باأ�شاليبها   )decision process( النادوي 

يتطلب تقييماً م�شتمراً و�شامالً جل�انب هذه العملية. 
وي�شري كل من اخلراب�شه )2002( و ال�شماع وحم�د )2000( 
اإىل اأن الإدارة تعتمد على اتخاذ القرار ب�شكل رئي�شي وهذا ما يعزز 
اأن  اخل�ش��ص  بهذا  اأكدوا  كما  للف�شل،  يق�دها  اأو  املنظمة  ويق�ي 
ي�اجه  الذي  الأكرب  التحدي  ويعد  الإدارية  العملية  القرار ه� ج�هر 
عملية  اإن  بق�له   )2005( الطراونه  ي�ؤكده  ما  وهذا  القرار  متخذي 
اتخاذ القرار هي من اأ�شعب املهمات التي تنتظر املديرين، ،ويذكر 
اأب� حليمة )2004( اأن )Herbert Simon( اعترب عملية اتخاذ القرار 
القلب  ه�  القرار  اأن  كما  الإدارية  بالعملية  اأ�شالة  الأكرث  ال�شيء 

الناب�ص للن�شاط الإداري. 
ومن اجلدير ذكره هنا اأن القرار الذي يتم اتخاذه ب�شكل منفرد 
يختلف عن القرار ال�شادر عن اجلماعة حيث يدعم العميان )2013( 
من  وفاعلية  ودقة  م��ش�عية  اأكرث  اجلماعي  القرار  ال�شدد  بهذا 
القرارات املنفردة اأو تلك القرارات املتخذة بحكم املن�شب اأو ال�شلطة، 
على اعتبار اأن القرار اجلماعي متت درا�شته ومناق�شته قبل اإ�شداره. 
اجلماعة  اأو  التنظيم  اأفراد  اأن  اإىل   )2002( اخلراب�شه  وي�شري 
ي�شارك�ن بعملية �شنع القرار كل ح�شب م�قعه باملنظمة اأو اجلماعة 
من  الكثري  اأن  اإىل   )2004( حليمه  اأب�  وي�شري  اإليها،  ينتمي  التي 
الهامة يف املنظمة ل تتخذ عادة ب�شكل فردي بل ي�شارك  القرارات 
باتخاذها العديد من العاملني ويف خمتلف امل�شت�يات من جهة ويف 

خمتلف مراحل �شنع القرار من جهة اأخرى. 
�شل�ك  تاأثري  من  تربز  القرار  اأهمية  فيعد   )2008( جلدة  اأما 
بنف�ص  الآخرين  الأفراد  ب�شل�ك  املجم�عة  اأو  التنظيم  ع�ش�  الفرد 
التنظيم اإذ اإن اجلماعات الإن�شانية يف املنظمات الإدارية هي عبارة 
عن خلية ملنظمة لها مناخ عمل وبيئة ي�شكل �شل�ك الفرد فيها من 
قرارات  يف  ي�ؤثر  مبجمله  وهذا  واملعايري  والت�قعات  القيم  حيث 

و�شيا�شات التنظيم ومن الأمثلة على ذلك الأندية الريا�شية. 
ويذكر روبنز وكلرت )Robbins & Couler, 2004( اأن اجتماع 
يتيح  التفكري اجلماعي مما  ل�جه يحفز عملية  التنظيم وجها  اأفراد 
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القرار   اتخاذ  ملهارة  األردنية  األندية  إدارات  تطبيق  د. حمزة سعيد محمد العقيلي مدى 

الفر�شة لتخاذ قرارات اأكرث دقة و فاعلية، ك�نهم يراقب�ن بع�شهم 
اتخاذ  على  امل�افقة  على  ي�شجعهم  مما  البع�ص  بع�شهم  ويدفع�ن 

قرار ما. 
واملنظمات  امل�ؤ�ش�شات  من  كغريها  الأردنية  الأندية  وتعد 
والتي  القرارات  من  العديد  اتخاذ  اإىل  اإدارتها  يف  حتتاج  التي 
النهائية  املح�شلة  يف  التي  وخط�رتها  اأهميتها  بدرجة  تتفاوت 
القرار املتخذ  اأن  الأندية لأهدافها وغايتها، ومبا  اإىل حتقيق  ت�ؤدي 
الإدارية(  الهيئة  )اأع�شاء  الأفراد  من  جمم�عة  عن  �شادر  بالأندية 
لدرا�شة  وناجتاً حتمياً  ناجعة  القرارات  تلك  تك�ن  اأن  املت�قع  فمن 
م�شتفي�شة مل�شكلة اأو اأمر يتطلب اتخاذ قرار ما يدفع مب�شرية العمل 
يف الأندية لالأمام، وخ�ش��شا اأن تلك القرارات �شادرة عن جمم�عة 
�رضعية  القرار  يعطي  مما  بالأغلبية  بالت�ش�يت  وت�شدر  فرد  ولي�ص 
وم�شداقية اأكرب، ومن هنا ل بد للذين يت�ل�ن اإدارة الأندية اأن تك�ن 
بالأندية  لالرتقاء  الإداري  بالعمل  الالزمة  واملعرفة  اخلربة  لديهم 
يف جميع املجالت ويعتمد جناح القرار ودقته وفاعليته على وج�د 
العالية والقدرة على حتليل امل�اقف املختلفة  الأفراد ذوي الكفاءة 

وكيفية التعامل معها. 

األدب النظري والدراسات السابقة
لقد ا�شتخلف اهلل الن�شان يف الأر�ص لإعمارها وترك له حرية 
الختيار يف كثري من الأم�ر لذا كان ل بد من اأن يقرر الإن�شان لنف�شه 
اأحد  القرار  اأن  فيه  �شك  ل  ومما  القرارات،  اتخاذ  يف  غريه  وي�شاعد 
مهارات احلياة الي�مية التي ميار�شها الإن�شان فيما يتعلق مبختلف 
اإذا كان القرار �شي�شدر عن القادة حتما �شيك�ن  اأم�ر حياته فكيف 
او  او جماعة  امة  تتعلق مب�شري  لأنها  الهمية  غاية يف  القرار  هذا 
م�ؤ�ش�شة فهنا اإما ال�شع�د للقمه اأو جر اأذيال اخليبة والف�شل ولهذا ُعد 
اتخاذ القرار اأحد اأهم مفاتيح القيادة وبذات ال�قت ركنا ا�شا�شيا من 

اركان الدارة. 
وي�شري دروي�ص وحمامي واملهند�ص )2009( اإىل اأن القرارات 
الإدارية لي�شت جمرد اإجراء روتيني حلل امل�شكالت وح�شمها اأو حتى 
طريقة لنتقاء بديل من بني عدة بدائل بل يتعدى الأمر ذلك اإذ ي�ؤكد 
على  وت�شجع  ت�شاعد  التي  الأدوات  اأحد  عده  على  وزمالوؤه  دروي�ص 
اكت�شاب املعرفة و�ش�ل لالإبداع والبتكار والتاأثري ب�شل�ك الآخرين 
الأهداف  وحتقيق  العامة  امل�شلحة  اأجل  من  للعمل  وت�جيههم 

املنبثقة عن ال�شيا�شة العامة للدولة )دروي�ص وحمامي، 2004(.
تتبل�ر  اأنه عملية عقالنية  القرار   )2008( ال�شرييف  ويعرف 
يف الختيار بني عدة بدائل ذات م�ا�شفات تتنا�شب مع المكانات 

املتاحة والأهداف املطل�بة. 
كما يعرف خلف والزهراين )2009( اتخاذ القرار باأنه درا�شة 
م��شعة متاأنية وحتليلية ومنطقية لكل ج�انب امل�شكلة اأو امل��ش�ع 

حمط القرار واختيار القرار الأف�شل من عدة قرارات. 

مراحل اختاذ القرارات: 
درا�شته  تتم  الذي  القرار  ه�  اجليد  القرار  اأن  فيه  �شك  ل  مما 
ناحية  كل  تناول  يتم  بحيث  اإ�شداره،  قبل  وم�شتفي�ص  واٍف  ب�شكل 
وفهم كل م�شم�ن من م�شامينه. وعليه، فاإن اتخاذ القرار املدرو�ص 

مراحل  بعدة  القرار  مير  حيث  العقالين،  التفكر  من  الكثري  يتطلب 
مع  طرديا  القرار  تعقيد  يتنا�شب  حيث  ومعقدة  ومت�شابكة  متداخله 
التي مير  املراحل  يلي  الإدارية، وفيما  القرارات  اأهميته وخ�ش��شا 

من خاللها القرار اجليد. )خلف والزهراين، 2009( . 
املهمة ♦♦ الأم�ر  من  امل�شكلة:  ت�شخي�ص  الأوىل:  املرحلة 

التعرف  ب�شدد  وه�  ومعرفتها  اإدراكها  املدير  على  ينبغي  التي 
طبيعة  حتديد  على  قدرته  هي  واأبعادها،  الأ�شا�شية  امل�شكلة  على 
امل�قف الذي خلق امل�شكلة، ودرجة اأهمية امل�شكلة، وعدم اخللط بني 
اأعرا�شها واأ�شبابها، وال�قت املنا�شب للت�شدي حللها واتخاذ القرار 

املنا�شب والفعال ب�شاأنها )عبا�ص، 2012( . 
فهم ♦♦ اإن  واملعل�مات:  البيانات  جمع  الثانية:  املرحلة 

جمع  يتطلب  حللها  منا�شبة  بدائل  واقرتاح  حقيقيًا،  فهمًا  امل�شكلة 
اأن  ذلك  القرار،  حمل  بامل�شكلة  ال�شلة  ذات  واملعل�مات  البيانات 
اأكرب  اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة املدير يف احل�ش�ل على 
واملالئمة  املحايدة  واملعل�مات  الدقيقة  البيانات  من  ممكن  قدر 
زمنيًا من م�شادرها املختلفة، ومن ثم حتديد اأح�شن الطرق للح�ش�ل 
والأرقام  احلقائق  ويقارن  دقيقًا  حتليالً  بتحليلها  يق�م  ثم  عليها، 
اإىل  ال��ش�ل  على  ت�شاعده  ومعل�مات  مب�ؤ�رضات  ذلك  من  ويخرج 

القرار املنا�شب )عبا�ص، 2012( 
املرحلة الثالثة: حتديد البدائل )احلل�ل( املتاحة وتق�ميه ♦♦

من  ع�امل  عدة  على  ون�عها  )احلل�ل(  البدائل  عدد  ويت�قف 
اأهمها ما يلي: 

و�شع امل�ؤ�ش�شة، وال�شيا�شات التي تطبقها، والفل�شفة التي ♦�
تلتزم بها. 

الإمكانيات املادية، وال�قت املتاح اأمام متخذ القرار. ♦�
املنطقي، ♦� التفكري  على  وقدرته  القرار  متخذ  اجتاهات 

والت�قع  الت�ش�ر  على  واملبني  البتكاري  التفكري  على  يرتكز  الذي 
البدائل املت�افرة وترتيبها  الأفكار مما ي�شاعد على ت�شنيف  وخلق 

والت��شل اإىل عدد حمدود منه. 
املرحلة الرابعة: اختيار البديل )احلل( املنا�شب للم�شكلة: ♦♦

وتتم عملية املفا�شلة بني البدائل )احلل�ل( املتاحة واختيار البديل 
عليها  يعتمد  م��ش�عية  واعتبارات  ملعايري  وفقًا  املنا�شب  )احلل( 

املدير يف عملية الختيار واأهم هذه املعايري: 
واملعامالت ♦� الإن�شانية  العالقات  على  احلل  تاأثري  درجة 

الناجحة بني اأفراد امل�ؤ�ش�شة. 
يراد ♦� الذي  وامل�عد  احلل،  يف  املطل�بة  ال�رضعة  درجة 

احل�ش�ل فيه على النتائج املطل�بة. 
البديل ♦� الأهداف املحددة، فيف�شل  اأو  للهدف  حتقيق احلل 

الذي يحقق لهم الأهداف اأو اأكرثها م�شاهمة يف حتقيقها. 
اتفاق احلل مع اأهمية امل�ؤ�ش�شة واأهدافها وقيمها ونظمها ♦�

واإجراءاتها. 
مدى مالءمة كل حل مع الع�امل البيئية اخلارجية. ♦�
املعل�مات املتاحة عن الظروف البيئية املحيطة. ♦�
قب�ل اأفراد امل�ؤ�ش�شة للحل وا�شتعدادهم لتنفيذه. ♦�
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كفاءة احلل، والعائد الذي �شيحققه اّتباع احلل املختار. ♦�
القيم واأمناط ال�شل�ك والأمناط ال�شتهالكية وما ميكن اأن ♦�

تغرزه هذه البيئة من ع�امل م�شاعدة اأو مع�قة لكل بديل 
يت�جب ♦♦ وتق�ميه:  القرار  تنفيذ  متابعة  اخلام�شة:  املرحلة 

على متخذ القرار اختيار ال�قت املنا�شب لإعالن القرار حتى ي�ؤدي 
نتائجه  وتظهر  املتخذ،  القرار  يطبق  وعندما  النتائج.  اأح�شن  القرار 
يف  القرار  جناح  مقدار  ملعرفة  النتائج  هذه  بتق�مي  املدير  يق�م 
حتقيق الهدف الذي اتخذ من اأجله من جهة، ودرجة فاعليته. وعملية 
القدرة  م�شاعديهم  اأو  القرارات  متخذي  لدى  تنمي  التي  املتابعة 
مما  التنفيذ  عملية  اأثناء  التحليل  يف  وال�اقعية  الدقة  حتري  على 
اأ�شبابها واقرتاح �شبل  ي�شاعد على اكت�شاف م�اقع الق�ش�ر ومعرفة 
عالجها. كما ان عملية املتابعة لتنفيذ القرار ت�شاعد على تنمية روح 
القرار  اتخاذ  امل�شاركة يف  امل�ش�ؤولية لدى املروؤو�شني وحثهم على 

)عبا�ص، 2012(.

أنواع القرارات: 
لقد♦ق�سمت♦اأن�اع♦القرارات♦بعدة♦طرق♦تبعا♦للمدار�ض♦الفكرية♦

و�سن�رد♦هنا♦احد♦هذه♦التق�سيمات،♦وهي♦)ياغي♦2010(♦:♦
ال�شخ�شية: فالقرارات ♦♦ التنظيمية والقرارات  القرارات  اول: 

حدود  ويف  الر�شمية  ال�ظيفية  ب�شفته  ال�شخ�ص  يتخذها  التنظيمية 
�شلطته اما القرارات ال�شخ�شية التي تتعلق ب�شخ�ص واحد وه� يتحمل 
وحده نتائج قراره اما اذا كان القرار يخ�ص جمم�عة من النا�ص فاإن 
ذلك يتطلب بذل مزيٍد من اجلهد لتخاذ القرار املنا�شب الذي يخدم 

م�شلحة تلك اجلماعة. 
حمددة: ♦♦ غري  وقرارات  ومربجمة  حمددة  قرارات  ثانيا: 

املحددة  فالقرارات  تكراره  ودرجة  القرار  طبيعة  على  ويعتمد 
واملربجمة غالبا ما تك�ن روتينية اما القرارات غري املحددة فهي 
قرارات جديدة وا�شتثنائية تاأتي نتيجة مل�قف ما ول ي�جد طريقة 
حمددة للتعامل مع هذا الن�ع من القرارات وامنا يعتمد متخذ القرار 

حد�شه واإبداعه اأو الجتهاد يف مثل هذا الن�ع. 
وتعد ♦♦ الت�شغيلية:  والقرارات  ال�شرتاتيجية  القرارات  ثالثا: 

والتعقيد  بال�شم�لية  ومتتاز  وحي�ية  هامة  ال�شرتاتيجية  القرارات 
الت�شغيلية فهي  القرارات  اأما  اأثرها لفرتة زمنية ط�يلة  ا�شتمرار  مع 
غالبا ما تك�ن روتينية لت�شيري الأعمال الي�مية والأن�شطة الروتينية 

فهي ل تتطلب قدرا كبريا من البداع. 
اآثار القرارات ♦♦ رابعا: قرارات �شاملة وقرارات جزئية: متتد 

اما اجلزئية فهي  الدارية يف املنظمة  ال�حدات  ال�شاملة اىل جميع 
ت�شمل وحدة واحدة يف املنظمة اأو م�شت�ى معيناً فيها. 

أركان القرار القانونية )ابو حليمة، 2004(: 

اإن♦القرار♦االإداري♦يكت�سب♦�سفته♦و�سبغته♦القان�نية♦اذا♦ت�افرت♦
به♦عدة♦�رشوط♦اأ�سا�سية♦وهذه♦ال�رشوط♦هي:♦

1♦ ركن الخت�شا�ص: ويعني ذلك اأن يك�ن القرار �شادرا عن جهة .
لتخاذ  ال�شالحيات  لديها  اجلهة  هذه  وتك�ن  الخت�شا�ص 

القرار. 
2♦ الإجراءات . من  معني  بعدد  القرار  مرور  وه�  ال�شكل:  ركن 

ال�ا�شحة التي جتعل من القرار قرارا وا�شحا ل لب�ص فيه. 
3♦ ت��شيح . ي�شرتط  ول  م�شببا  القرار  يك�ن  اأن  اأي  ال�شبب:  ركن 

احلالت  يف  ال�شبب  باإبراز  ويكتفي  �شمنيا  ل��ش�حه  ال�شبب 
التي تتطلب ذلك. 

4♦ ركن الغاية: لبد اأن يتخذ القرار لغاية عامة بحيث يتم اتخاذه .
ب�شكل جمرد من النزعات واله�اء ال�شخ�شية والتي لرمبا تهدد 

م�رضوعية القرار. 
5♦  ركن الأثر اأو ركن املحل: وهذا يتطلب جهة ما يقع عليها القرار .

الذي مت اتخاذه على ان تك�ن الآثارعملية وجائزة �رضعيا. 

تصّنيف القرارات 

ت�شّنف القرارات التي ميكن اأن يّتخذها ال�شخ�ص حتت ظروف 
خمتلفة ومما ل�شك به ان اي قرار تت�افر به نقاط الق�ة بن�شبة اعلى 
بكثري من نقاط �شعفه يعد قرارا مقب�ل، لذا جند ان املديرين ي�شع�ن 
ن�شب اعينهم ثالث حالت قبل اتخاذهم القرار، وهذه♦احلاالت♦هي♦

)�سامل♦واآخرون،♦2011(:♦
على ♦� بناءً  قراره  يتخذ  القرار  متخذ  اإذاإن  ال�شك:  حالة 

معل�مات حمددة اأومدى تفاوؤل اأوت�شاوؤم متخذ القرار. 
املعل�مات ♦� على  مبنية  القرارات  تك�ن  وهنا  حالةاليقني: 

الأكيدة وهنا تك�ن النتائج معروفة م�شبقا. 
ال�شابقة ♦� خرباته  على  القرار  متخذ  يعتمد  اخلطر:  حالة 

اأوبال�شتناد اإىل معل�مات ثان�ية اأوالرتكاز على ق�اعد الحتمالت. 
الع�امل♦امل�ؤثرة♦يف♦�سنع♦القرارات♦)املن�س�ر،♦2000(:

Ú♦ منها ع�امل  بعدة  وتكمن  خارجية:  بيئية  ع�امل  اول: 
القت�شادية وال�شيا�شية والتنظيمية والع�امل الثقافية والتكن�ل�جية. 

Ú♦ التي الع�امل  تلك  وهي   : الداخلية:  البيئة  ع�امل  ثانيا: 
والمكانات  ومن�ها  املنظمة  حجم  مثل  امل�ؤ�ش�شة  داخل  تكمن 
وقادتها  اأفراداملنظمة  بني  والعالقة  واملالية  الب�رضية  والطاقات 

بالإ�شافة اإىل الل�ائح والق�انني التي حتكم عمل املنظمة. 
Ú♦ ثالثا: ع�امل تتعلق مبتخذ القرار: حيث يتاأثر متخذ القرار

بعدة اأم�ر عند حتديده للم�شكلةواختيار البدائل ومن اأهم ما ي�ؤثر به 
على  عالوة  والتقاليد  والعادات  واملعتقدات  والقيم  النف�شي  تك�ينه 

امل�ؤثرات الجتماعية بينه وبني بقية الأفرادداخل املنظمة. 
Ú♦ اأهم من  الرتدد  يعد  حيث  القرار:  اتخاذ  ظروف  رابعا: 

الأم�رالتي ت�ؤثر باتخاذ القرار ال�شائب بال�قت املنا�شب. 
Ú♦ الع�امل اأهم  من  ال�قت  عامل  يعد  ال�قت:  عامل  خام�شا: 

التي ت�ؤثر على متخذ القرار خ�ش��شا عند وج�د م�شكلة حتتاج اإىل 
قرارات م�شتعجله فهنا يقع متخذ القرار حتت �شغط ال�قت حيث اإن 
ال�قت غري كاٍف لدرا�شة امل�شكلة وو�شع كل البدائل والختيار بينها. 

Ú♦ جذرٍي حٍل  اإيجاد  اإن  القرارات:  اأهمية  عامل  �شاد�شا: 
للم�شكلة يتطلب من متخذ القرار درا�شة امل�شكلة من جميع ج�انبها 
درا�شة معمقة لي�شتطيع ال��ش�ل للقرار املنا�شب، كما تتعلق اأهمية 
القرار بعدة ع�امل منها عدد الفراد الذين يتاأثرون بالقرار ودرجة 
والعائد  التكلفة  القرار من حيث  تاأثري  ال�قت  وبذات  عليهم،  تاأثريه 

والزمن الالزم لتخاذه. 



71

القرار   اتخاذ  ملهارة  األردنية  األندية  إدارات  تطبيق  د. حمزة سعيد محمد العقيلي مدى 

الدرا�شة  منها  القرار  اتخاذ  على  عديدة  درا�شات  اأجريت  وقد 
اإىل  هدفت  والتي   )2013( وال�شعايدة  الهده�د  اأجراها  التي 
ا�شرتاتيجيات  با�شتخدام  الريا�شية  الرتبية  تدري�ص  اأثر  ا�شتق�شاء 
اتخاذ  مهارتي  تنمية  يف  احلياتية  املهارات  على  املبني  التدري�ص 
الأردن  يف  الثان�ية  املرحلة  طالبات  لدى  امل�شكالت  وحل  القرار 
حيث تناول الباحثان عينة ق�امها )84( طالبة من طالبات ال�شف 
جتريبية  جمم�عة  جمم�عتني  اإىل  العينة  وق�شمت  ثان�ي  الأول 
واأخرى �شابطة، حيث دلت النتائج على وج�د فروٍق دالة اح�شائيا 
البعدي  القيا�ص  يف  وال�شابطة  التجريبية  املجم�عتني  افراد  بني 
فاعلية  ي�ؤكد  والذي  التجريبية  املجم�عة  ول�شالح  املهارتني  لكال 
التدري�ص املبني على ا�شتخدام املهارات احلياتية يف تنمية مهارتي 

اتخاذ القرار وحل امل�شكالت. 
درجة  اإىل  التعرف  هدفت  بدرا�شة   )2012( ال�شفياين  وقام 
ب�ش�ؤون  املتعلقة  املدر�شية  القرارات  اتخاذ  يف  املعلمني  م�شاركة 
املدر�شية  واملرافق  املحلي  واملجتمع  واملناهج  واملعلمني  الطالب 
والأم�ر املالية كما هدفت اإىل الك�شف عن الختالف بدرجة م�شاركة 
املعلمني يف اتخاذ القرارات املدر�شية تبعا ملتغريات الدرا�شة. حيث 
عينة  الباحث  وتناول  التحليلي،  ال��شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 
ق�امها )380( معلما اختريوا بالطريقة الع�ش�ائية الطبقية الن�شبية، 
للدرا�شة.  كاأداة  ال�شتبيان  الباحث  ا�شتخدم  البيانات  جمع  ولغاية 
املعلمني  م�شاركة  درجة  منها  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 
منخف�شة  كانت  اخلم�شة  مبجالتها  املدر�شية  القرارات  اتخاذ  يف 
اأ�شارت  كما  الطالب،  �ش�ؤون  مبجال  مت��شطة  وكانت  مبجملها، 
النتائج اإىل وج�د فروٍق دالة اإح�شائيا مبجال �ش�ؤون الطالب تعزى 
عن  خرباتهم  تزيد  الذين  املعلمني  ول�شالح  اخلربة  �شن�ات  ملتغري 

خم�ص ع�رضة �شنة. 
اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )2007( امل�شاعيد  وقام 
املفرق  حمافظة  اأندية  يف  الإدارية  الهيئات  لدى  القرارات  اتخاذ 
الريا�شية  )الإدارية،  املجالت  يف  الأندية  اأداء  على  الريا�شية 
يف  عامالً  ع�ش�اً   )75( العينة  حجم  وبلغ  الجتماعية(  الثقافية، 
ولتحليل  ال��شفي،  املنهج  الباحث  وا�شتخدم  ريا�شي  ناد   17
 )minitab( الإح�شائية  اخلدمة  برنامج  ا�شتخدم  الدرا�شة  بيانات 
العامة  الهيئة  اأع�شاء  اإن  التالية:  النتائج  اإىل  الباحث  وت��شل 
بكل  بدرجة  الإدارية  الهيئة  بقرارات  يتاأثرون  بالأندية  العاملني 
الريا�شي  الجتماعي،  املجال  الرتتيب:  وح�شب  التالية،  املجالت 
النتائج على عدم وج�د فروق  الثقايف، كما دلت  الإداري واملجال 
اخلربة  و�شن�ات  التعليمي  امل�شت�ى  ملتغري  تعزى  اإح�شائيا  دالة 
اأداء النادي  اأن تقييم  على املجالت الأربعة كما دلت النتائج على 
ال�شن�ي يتاأثر بدرجة مت��شطة يف املجال الإداري، كما تتاأثر عادة 
املطالعة والكتابة واملجالت الأربعة اأي�شاً بدرجة مت��شط واأو�شت 
الدرا�شة بتفعيل اأ�شل�ب امل�شاركة وت��شيع قاعدة امل�شاركة باتخاذ 
القرار وخ�ش��شاً من امل�ؤهلني علمياً كما اأو�شت الدرا�شة ب�رضورة 
الإدارية  الهيئات  اأع�شاء  العاملني خا�شة  الأع�شاء  تدريب وتاأهيل 

ب�شكل م�شتمر للمحافظة على فاعلية اتخاذ القرار 
العالقة  اإىل  التعرف  هدفت  بدرا�شة   )2005( ج�اد  وقامت 
الريا�شيني  القادة  لدى  ال�شخ�شية  �شمات  القرار وبع�ص  اتخاذ  بني 
مقيا�ص  الباحثة  وا�شتخدمت  البحرين.  مبملكة  الريا�شية  بالأندية 

للدرا�شة وتك�نت  لل�شخ�شية كاأداة  القرار ومقيا�ص فرايب�رج  اتخاذ 
عينة الدرا�شة من )69( قائدا ريا�شيا بالأندية مبملكة البحرين. 

ودالة  �شلبية  ارتباطية  عالقة  وج�د  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت 
روؤ�شاء  لدى  لال�شت�شارة  القابلية  و�شمة  القرار  اتخاذ  بني  اإح�شائيا 
جمل�ص اإدارة الأندية، و�شمة الجتماعية لدى مدربي الفرق الريا�شية، 
بينما كان هناك عالقة ارتباطيه ايجابية ودالة اإح�شائيا بني اتخاذ 
القرار و�شمتي الهدوء وال�شيطرة لدى اأمناء �رض الأندية. كما مل يكن 
يف  الثالثة  البحث  عينات  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  هناك 

مقيا�ص اتخاذ القرار ويف مقيا�ص فرايب�رج لل�شخ�شية. 
اإىل واقع  التعرف  )2003( بهدف  العال  اب�  اأجراها  وبدرا�شة 
اإىل امل�شكالت  الإدارة املدر�شية والتعرف  التعليمي يف  القرار  �شنع 
التي حتد من فاعلية �شنع القرار التعليمي واتخاذه وتنفيذه، وتك�ن 
مبدينة  الثالث  مبراحله  العام  التعليم  مدار�ص  من  الدرا�شة  جمتمع 
اأن  اإىل  الدرا�شة  ال��شفي وخل�شت  املنهج  الباحث  وا�شتخدم  اأ�ش�ان 
يدرك�ن  باأ�ش�ان  العام  التعلم  مدار�ص  يف  املدر�شية  الإدارة  اأفراد 
�شنع  على  املديرين  قدرة  على  يت�قف  املدر�شية  الإدارة  جناح  اأن 
القرار  �شنع  عملية  واقع  اأن  كما  واتخاذها  التعليمية  القرارات 
التعليمي واتخاذه ل يتنا�شب مع ظروف الع�رض الذي يقت�شي اإدارات 
على  والعمل  التعليمية  امل�شكالت  مل�اجهة  واحل�شم  بال�رضعة  تت�شم 
املدار�ص كما خل�شت  للتعليم يف  الإ�شالح  لتحقيق مزيد من  حلها 
�شنع  بعملية  املبا�رض  الأ�شل�ب  يتبع�ن  املديرين  اأن  اإىل  الدرا�شة 

القرارات. 
اإىل  التعرف   )2002( العمري  اأجراها  التي  الدرا�شة  وهدفت 
وخ�ش��شاً  اجلامعات  يف  الإداري  القرار  �شنع  واأ�شاليب  اآليات 
عمداء  نظر  وجهات  تعرف  واإىل  الأردن  يف  احلك�مية  اجلامعات 
الكليات وروؤ�شاء الأق�شام الأكادميية ح�ل ت�افر املعل�مات وال�قت 
الالزم للدار�شة واحرتام الراأي الآخر والتقيد بالق�انني والأنظمة يف 
عملية �شنع القرار، وتك�نت عينة الدرا�شة من )154( عميداً ورئي�ص 
ق�شم اأكادميي يف اجلامعات الأردنية ودلت النتائج على وج�د اإدراك 
مت��شط لت�افر جمالت الدرا�شة الأربعة لدى عينة الدرا�شة ويعك�ص 
القرار اجلماعي  العينة يف عملية �شنع  اأفراد  انخراط  امل�شت�ى  هذا 
كما يدل على مدى فاعلية اآليات �شنع القرار كما دّلت النتائج على 
العينة  اأفراد  لإدراك  احل�شابية  املت��شطات  يف  فروق  وج�د  عدم 
تعزى اإىل متغريات الدرا�شة اجلن�ص و�شن�ات اخلربة والكلية والرتبة 

الأكادميية. 
اأجرى كنايل درا�شة )Kanaly, 2001( . هدفت اإىل معرفة درجة 
القرار  �شنع  عملية  يف  لدورهم  واإدراكهم  اجلدد  املعلمني  م�شاركة 
تبعاً لتطبيقات امل�شاركة يف اتخاذ القرارات. وتناولت الدرا�شة عينة 
مك�نة من املعلمني اجلدد يف ولية اأوكاله�ما بال�ليات املتحدة 
الثقافة  الدرا�شة على مدر�شتني تختلفان يف  الأمريكية، وقد طبقت 

 . )Oklahoma( التنظيمية يف ولية اأوكاله�ما
اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اإن اإحدى الثقافتني يف املدر�شتني 
املدر�شة  اأهداف  دعم  يف  م�رداً  اجلدد  املعلمني  تعد  املذك�رتني 
ومعايري اجلماعة يف املدر�شة يف امل�شاركة يف اتخاذ القرار. الثقافة 
الأخرى اعتربت املعلمني اجلدد غرباء وتبعاً لذلك مت حتديد درجة 
م�شاركتهم يف اتخاذ القرار. ت��شل الباحث اإىل ا�شتنتاج اأن الثقافة 
التنظيمية لها اأثر يف حتديد درجة م�شاركة املعلمني اجلدد يف اتخاذ 
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القرار. 
العالقات بني  اإىل حتليل   .  )Kim, 2001( وهدفت درا�شة كيم 
املدار�ص  معلمي  لدى  ال�ظيفي  والر�شا  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة 

الثان�ية يف ك�ريا. 
وتك�نت عينة الدرا�شة من )701( معلماً ومعلمة من املدار�ص 
نتائج  وت��شلت  الع�ش�ائية،  بالطريقة  اختريوا  ك�ريا،  يف  الثان�ية 
الدرا�شة اإىل وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية بني م�شاركة املعلمني 
واخلربة  اجلن�ص  اإىل  تعزى  ال�ظيفي  والر�شا  القرارات  �شنع  يف 
التعليمية وحجم املدر�شة وامل�ا�شيع التي يدر�شها املعلم�ن. اإدراك 
املعلمني نح� الر�شا ال�ظيفي مل تتغري ح�شب املتغريات الدميغرافية. 
امل�شت�يات الفعلية للم�شاركة يف �شنع القرارات اأثرت اإيجابياً نح� 
يف  امل�شاركة  يف  املرغ�بة  امل�شت�يات  ال�ظيفي.  للر�شا  اإدراكهم 

القرارات واخلربة مل تكن ذات �شلة بالر�شا ال�ظيفي. 
حتديد  اإىل  هدفت  بدرا�شة   .  )Dalton 2000( دالت�ن  وقام 
ومقارنة اإدراك مديري ومعلمي املدار�ص املت��شطة لدرجة امل�شاركة 
يف �شنع القرار يف ولية تك�شا�ص )Texas( . وتك�نت عينة الدرا�شة 
من جمم�عتني من املديرين واملعلمني: جمم�عة كانت م�شاركة يف 

�شنع القرار، وجمم�عة اأخرى غري م�شاركة. 
واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن املديرين يدرك�ن اأن املعلمني 
يدركه  مما  اأكرث  اخلم�شة،  الأبعاد  يف  عالية  بدرجة  ي�شارك�ن، 
املديرين  اإدراك  بني  فروقاً  هناك  اأن  اأي  مل�شاركتهم،  املعلم�ن 
املعلمني  اأن  يدرك�ن  املديرون  اأن  امل�شاركة.  درجة  يف  واملعلمني 
من  اأكرث  والت�ظيف  امل�ازنة  جمايل  يف  عالية  وبدرجة  ي�شارك�ن 
بقية املجالت: التخطيط، واملناهج، وتنمية املعلمني اأكرث مما يدركه 
املعلم�ن اأنف�شهم اأي اأن هناك فروقاً بني اإدراك املديرين واملعلمني 
واملعلمني يف  املديرين  اإدراك  اتفق  املعلمني.  م�شاركة  يف درجات 
وتنمية  املناهج  اأبعاد:  يف  القرارات  �شنع  يف  املعلمني  م�شاركة 
املعلمني. كانت هناك فروق يف الإدراك بني املديرين واملعلمني يف 
درجة م�شاركة املعلمني يف اأبعاد: امل�ازنة، والت�ظيف، والتخطيط. 

درا�شة  اأن  تبني  ال�شابقة  الدرا�شات  على  الإطالع  خالل  ومن 
املفرق  حمافظة  باأندية  العامة  الهيئة  تناول   ،  )2007( امل�شاعيد 
لدرا�شتها،  عينة  الريا�شيني  القادة   )2005( ج�اد  تناولت  بينما 
الإدارة   )2012( ال�شفياين  ؛   )2003( العال  اأب�  من  كل  وتناول 
فقد   )2002( العمري  اأما  لدرا�شتهم  كعينة  واملعلمني  املدر�شية 
الأردنية  باجلامعات  الأق�شام  وروؤ�شاء  بعمداء  تتمثل  عينته  كانت 
من  كل  ا�شتخدمها  التي  العينة  وكانت  منها  احلك�مية  وخ�ش��شا 
الهده�د  درا�شة  واأما   )Kim, 2001( وكيم   )Kanaly, 2001( كنايل 
وال�شعايدة )2013( تناولت الطالبات كعينة لدرا�شتيهما. اأما درا�شة 
دالت�ن )Dalton 2000( فتمثلت مبعلمي ومديري املدار�ص ومتيزت 
هذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة باأنها تناولت عينة من اأع�شاء 

الهيئة الإدارية لالأندية والتي قلما يتناولها الباحث�ن. 

مشكلة الدراسة: 
تعقيدا  الإدارية  العمليات  اأكرث  من  القرار  اتخاذ  عملية  تعد 
م�شت�ى  على  تك�ن  عندما  والت�شابك  التعقيد  ذلك  ويزداد  وت�شابكا 
الهيئات الإدارية لالأندية، اإذ اإن الهيئات الإدارية لالأندية ل تتعامل 

الب�رضي  اجلن�ص  مع  تتعامل  بل  الإلكرتونية  والأزرار  الآلت  مع 
واملتمثل بالالعبني واملدربني والهيئة والعامة للنادي والحتادات 
الريا�شية والأندية الأخرى، مما يجعل عملية اتخاذ القرارات غاية 

يف الأهمية واحل�شا�شية واخلط�رة. 
ومبا اأن العديد من الأندية فيها الكثري من امل�شاكل والأزمات 
جعلت  والعامة  الإدارية  الهيئتني  من  اأع�شائها  بني  وال�شدامات 
ولدرا�شة  الإ�شكالية  هذه  على  لل�ق�ف  الباب  هذا  يطرق  الباحث 
قدرة الهيئات الإدارية لالأندية على اتخاذ القرار بناء على املعرفة 
الإدارية  الهيئات  اأن  اأم  املجال،  بهذا  املتبعة  العلمية  واملنهجية 

لالأندية تتخذ قراراتها ب�شكل ف��ش�ي وع�ش�ائي ومزاجي. 
العمل  تقدم  اأثرعلى  من  للقرار  ملا  الدرا�شة  هذه  وجاءت 
وعدمه  ال�ش�اب  ودرجة  لدقة  حتمي  كناجت  به  التاأخر  بالأنديةاأو 

باتخاذ القرارات. 

أهداف الدراسة: 
تهدف♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل:♦

1♦ التعرف اإىل مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية ملهارة اتخاذ .
القرار؟

2♦ للك�شف عن الختالف يف مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية .
واخلربة  العلمي  امل�ؤهل  ملتغريات  تبعا  القرار  اتخاذ  ملهارة 

واملنطقة اجلغرافية؟

تساؤالت الدراسة: 
1♦ ما مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية ملهارة اتخاذ القرار. .
2♦ هل هناك اختالف يف تطبيق اإدارات الأندية الأردنية ملهارة .

اتخاذ القرار تبعا ملتغريات امل�ؤهل العلمي واخلربة واملنطقة 
اجلغرافية. 

أهمية الدراسة: 
1♦ تعدالدرا�شة مهمة ك�نها ت�شلط ال�ش�ء على مدى تطبيق اإدارات .

الأندية الأردنية ملهارة اتخاذ القرار. 
2♦ اأمام . الباب  بفتح  �شت�شهم  ك�نها  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تكمن 

درا�شات م�شتقبلية، كما اأنها تدعم الدرا�شات ال�شابقة التي مت 
اإجراوؤها�شابقا. 

3♦ تاأتي اأهمية هذه الدرا�شة ك�نها �شتزود اأ�شحاب القرار وزارة .
على  الأندية  اإدارات  قدرة  ح�ل  الأردنيةباملعل�مات  ال�شباب 
اتخاذ القرار، اإذ يعدذلك م�ؤ�رضا ل��شع وعقد الربامج والدورات 
النه��ص  على  الأندية  يف  الإدارات  مل�شاعدة  املتخ�ش�شة 

باأنديتهم وتط�يرها وتنميتها. 
4♦ تعد هذه الدرا�شة مهمة لقلة الدرا�شات والأبحاث التي تناولت .

باحلقل  الدرا�شة  وم��ش�ع  جهة  من  الدرا�شة  وعينة  جمتمع 
الريا�شي وال�شبابي من جهة اأخرى. 

حمددات الدراسة: 
1♦ لعدم . الذك�ر  الأردنية  الأندية  اإدارات  على  الدرا�شة  اقت�رضت 
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وج�د عدد كاٍف من الإناث. 
2♦ حتددت هذه الدرا�شة با�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة واملتمثلة .

ال�شتبيان  وهي  الدرا�شة  اأداة  على  الأردنية  الأندية  باإدارات 
الذي اأعده الباحث. 

مصطلحات الدراسة: 
اأنه ♦◄ على   .  )Harris 2012( هار�ص  ويعرفه  القرار:  اتخاذ 

اأو  الأهمية  على  ذلك  ويعتمد  البدائل  اختيار  على  للتعرف  درا�شة 
القيمة والأف�شلية عند �شانع القرار. 

املجل�ص ♦◄ من  بقرار  ترخي�شها  يتم  اأهلية  هيئة  النادي: 
وفقا  اجتماعياً  ثقافياً  ريا�شياً  ن�شاطا  لتمار�ص  لل�شباب  الأعلى 

لنظامها الداخلي املعتمد من املجل�ص الأعلى لل�شباب. 
رئي�ص النادي: ال�شخ�ص املنتخب من اأع�شاء الهيئة العامة ♦◄

النتخابية  العملية  ب�ا�شطة  النادي  رئي�ص  من�شب  ليت�شلم  للنادي 
ولفرتة زمنية مقدارها �شنتان كما حددها نظام ت�شجيل وترخي�ص 
تكرار  له  ويج�ز  به،  واملعم�ل  2005م  ل�شنة   )33( رقم  الأندية 
النظام  ن�ص  اإذا  اإل  مرة  من  لأكرث  رئا�شته  مدة  انتهاء  بعد  الرت�شح 

الداخلي للنادي على غري ذلك. 
من ♦◄ انتخابهم  يتم  الذين  الأ�شخا�ص  وهم  الإدارة:  اأع�شاء 

اإدارية ولفرتة  العامة للنادي ليعمل�ا كاأع�شاء هيئة  الهيئة  اأع�شاء 
زمنية مقدارها �شنتان كما حددها نظام ت�شجيل وترخي�ص الأندية 
رقم )33( ل�شنة 2005م واملعم�ل به ويج�ز لهم تكرار الرت�شح بعد 
انتهاء مدة الإدارة لأكرث من مرة اإل اإذا ن�ص النظام الداخلي للنادي 

على غري ذلك. 

منهج الدراسة وإجراءاتها: 

منهج الدراسة: 

لطبيعة  املنهج  هذا  ملالءمة  نظراً  ال��شفي  املنهج  ا�شتخدم 
الدرا�شة. 

جمتمع الدراسة: 

الأندية  اإدارات  اأع�شاء  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تك�ن 
الأردنية وامل�شجلة ر�شمياً لدى وزارة ال�شباب، والبالغ عددها لغاية 

اإعداد هذه الدرا�شة )265( نادياً م�زعة على حمافظات اململكة. 

عينة الدراسة: 

بلغت  التي  الب�شيطة،  الع�ش�ائية  بالطريقة  العينة  اختريت 
ملتغريات  تبعا  م�زعني  الأندية  اإدارات  اأع�شاء  من  ع�ش�اً   )177(
ه�  كما  اجلغرافية(،  واملنطقة  واخلربة  العلمي  )امل�ؤهل  الدرا�شة: 

م��شح باجلدول )1( . 

أداة مجع البيانات: 
ا�شتبانة مك�نة من )36( فقرة م�زعة  الباحث بت�شميم  قام 
على اأربعة جمالت، وذلك بعد الطالع على الأدب النظري والدرا�شات 

ال�شابقة املتعلقة مب��ش�ع الدرا�شة، وهذه املجالت هي: 

Ú♦ ،11  ،12  ،13( وفقراته:  امل�شكلة  حتديد  الأول:  املجال 
 )1  ،2  ،3  ،4  ،10

Ú♦ ،16  ،17  ،18( وفقراته:  البدائل  درا�شة  الثاين:  املجال 
 )5  ،6  ،7  ،8  ،9  ،14  ،15

Ú♦ ،30 ،31 ،32 ،33( :جمال الثالث: اختيار البديل وفقراته
 )19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،24

Ú♦ :وفقراته القرار  ومتابعة  وتقييم  اإعالن  الرابع:  املجال 
 )25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،34 ،35 ،36(

* تعريف اإجرائي
الجدول )1( 

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات ن= )177( 

الن�شبة املئ�ية املجم�عالعددامل�شت�ىاملتغري
من العينة%

امل�ؤهل 
العلمي

72دبل�م واأقل 

177

23.8%

%5317.5بكال�ري��ص

%5217.2درا�شات عليا

اخلربة 

550 �شن�ات واأقل 

177

16.6%

%6621.9من 6 – 10 �شن�ات

%106120.2 �شن�ات واأكرث

املنطقة 
اجلغرافية

67مدينة

177

22.2%

%6415.2قرية

%4615.2خميم

صدق األداة: 

على  الأولية  ب�ش�رتها  عر�شت  الأداة،  �شدق  من  للتاأكد 
ثم  الدكت�راه،  درجة  حملة  ومن  واملحكمني  اخلرباء  من  جمم�عة 
التي  الفقرات  اختريت  اإذ  التحكيم،  جلنة  اأع�شاء  ا�شتجابات  فرغت 
ح�شلت على ن�شبة )%75( فما ف�ق، وقد بلغ عدد فقرات ال�شتبانة 
بناء  الالزمة  التعديالت  واأجريت  فقرة،   )48( اأ�شل  فقرة من   )36(

على املالحظات والقرتاحات التي اأبداها املحكم�ن.

ثبات األداة: 

ا�شتطالعية  الأداة على عينة  الأداة، طبقت  ثبات  للتحقق من 
من خارج عينة الدرا�شة تك�نت من )50( فرداً من الهيئات الإدارية 
ح�شب  الكلية  والأداة  للمجالت  الثبات  معامالت  ح�شبت  لالأندية، 
الثبات )0.87(، وتعد  اإذ بلغت قيمة معامل  األفا،  معادلة كرونباخ 

هذه القيمة مقب�لة لإجراء هذه الدرا�شة.

املعاجلة اإلحصائية: 
ا�شتخدمت  اإذ   ،  )SPSS( الإح�شائي  الربنامج  ا�شتخدم 
التالية املت��شطات احل�شابية، والنحرافات  الإح�شائية  املعاجلات 

املعيارية وحتليل التباين الأحادي.
ا�شتجابات  للح�ش�ل على  ليكرت اخلما�شي؛  ا�شتخدم مقيا�ص 
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ال�شتبانة؛  – 5( درجات لكل فقرة من فقرات   1( العينة من  اأفراد 
اإذ تك�ن �شلم ال�شتجابة لالأداة من خم�ص ا�شتجابات، وقد اعتمدت 

لال�شتجابة لدرجات �شلم ال�شتجابة على النح� التايل: 
5 درجة عالية جدا.  - 4.5
4.49 درجة عالية.  - 3.5

 2.5 - 3.49 درجة مت��شطة.
2.49 درجة �شعيفة.  - 1.5

1.49 درجة �شعيفة جدا.  - 1

عرض النتائج
اأولً- عر�ص النتائج املتعلقة بال�ش�ؤال الأول:♦◄

ما مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية ملهارة اتخاذ القرار؟ 
احل�شابية  املت��شطات  ح�شبت  الأول،  ال�ش�ؤال  عن  لالإجابة 
واجلدول  الدرا�شة،  جمالت  من  جمال  لكل  املعيارية  والنحرافات 

)2( ي��شح ذلك.
جدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل مجال من مجاالت األداة ن= )177( 

املت��شطات املـجـــال
احل�شابية

 النحرافات 
 الرتبةاملعيارية

ثاين 4.120.553حتديد امل�شكلة

رابع4.000.546درا�شة البدائل

ثالث4.020.610اختيار البديل

اول4.180.525اإعالن وتقييم ومتابعة القرار

4.080.453الأداة ككل

القرار  وتقييم  متابعة  اإعالن  جمال  اأن   )2( اجلدول  يبني 
معياري  وانحراف   )4.18( ح�شابي  مبت��شط  الأوىل  باملرتبة  جاء 
ثانياً. حل  بينما  عالية،  بدرجة  التقدير  يقابل  ما  وه�   )0.525(
معياري  وانحراف   )4.12( ح�شابي  امل�شكلة.مبت��شط  حتديد  جمال 
باملرتبة  وجاء  عالية،  بدرجة  التقدير  يقابل  ما  وه�   )0.553(
وانحراف   )4.02( ح�شابي  ومبت��شط  البدائل  اختيار  جمال  الثالثة 
ويليه  عالية،  بدرجة  التقدير  يقابل  ما  وه�   ،)0.610( معياري 
ح�شابي  مبت��شط  البدائل  درا�شة  جمال  والأخرية  الرابعة  باملرتبة 
)4.00( وانحراف معياري )0.546(، وه� ما يقابل التقدير بدرجة 

عالية.
ثانيا: عر�ص النتائج املتعلقة بال�ش�ؤال الثاين.♦◄

هل هناك اختالف يف تطبيق اإدارات الأندية الأردنية ملهارة 
واملنطقة  واخلربة  العلمي  امل�ؤهل  ملتغريات  تبعا  القرار  اتخاذ 

اجلغرافية؟ 
احل�شابية  املت��شطات  ح�شبت  الثاين،  ال�ش�ؤال  عن  لالإجابة 
ملتغريات  تبعا  العينة  اأفراد  لتقديرات  املعيارية  والنحرافات 

اجلغرافية(،  واملنطقة  واخلربة  العلمي  )امل�ؤهل  وهي:  الدرا�شة، 
واجلداول من )3 - 8( ت��شح ذلك.

جدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة تبعا للمؤهل العلمي ن= 

 )177(

م�ست�ى♦املجال
املت��سط♦♦العدداملتغري

احل�سابي
االنحراف♦
املعياري

حتديد 
امل�شكلة

724.040.570دبل�م

534.220.577بكال�ري��ص

524.050.483درا�شات عليا

1774.120.553املجم�ع

درا�شة 
البدائل

723.970.526دبل�م

534.060.622بكال�ري��ص

523.930.446درا�شات عليا

1774.000.546املجم�ع

اختيار 
البديل

724.010.600دبل�م

534.060.690بكال�ري��ص

524.000.503درا�شات عليا

1774.020.610املجم�ع

اإعالن 
ومتابعة 

القرار

724.160.539دبل�م

534.230.568بكال�ري��ص

524.140.449درا�شات عليا

1774.180.493املجم�ع

الأداة 
ككل

724.060.525دبل�م

534.130.468بكال�ري��ص

524.030.374درا�شات عليا

1774.080.453املجم�ع

يت�شح من اجلدول )3( اأن هناك فروقاً ظاهرية بني تقديرات 
تلك  م�شادر  ولتحديد  العلمي  امل�ؤهل  ملتغري  تبعا  العينة  اأفراد 
الفروقات مت ا�شتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي واجلدول )4( 

يبني ذلك.
جدول )4( 

تحليل التباين األحادي ألثر اتخاذ القرار تبعًا لمتغير المؤهل العلمي ن= )177( 

م�ست�ى♦
الداللة قيمة♦ف مت��سط♦

املربعات
درجات♦
احلرية

جمم�ع♦
املربعات املجال

0.109 2.248 0.678 2 1.355
بني 

املجم�عة
حتديد 
0.301امل�شكلة 174 52.448

داخل 
املجم�عة

176 53.804 املجم�ع
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م�ست�ى♦
الداللة قيمة♦ف مت��سط♦

املربعات
درجات♦
احلرية

جمم�ع♦
املربعات املجال

0.429 0.850 0.254 2 0.508
بني 

املجم�عة
درا�شة 
0.298البدائل 174 51.923

داخل 
املجم�عة

176 52.430 املجم�ع

0.871 0.138 0.052 2 0.104
بني 

املجم�عة
اختيار 
0.376البديل 174 65.437

داخل 
املجم�عة

176 65.541 املجم�ع

0.617 0.485 0.135 2 0.269 بني 
املجم�عة اإعالن 

ومتابعة 
القرار

0.277 174 48.258 داخل 
املجم�عة

176 48.527 املجم�ع

0.460 0.781 0.161 2 0.321 بني 
املجم�عة

الأداة 
0.206ككل 174 35.799 داخل 

املجم�عة
176 36.120 املجم�ع

 )α = 0.05 ( عند مستوى الداللة

يتبني من اجلدول )4( اأنه ل ت�جد فروق دالة اإح�شائياً على 
البديل  البدائل و اختيار  الدرا�شة )حتديد امل�شكلة و درا�شة  جمالت 

واإعالن ومتابعة القرار( .
جدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة تبعا للخبرة ن= )177( 

املت��سط♦♦العدد♦م�ست�ى♦املتغرياملجال
احل�سابي

♦
االنحراف♦
املعياري

حتديد 
امل�شكلة

504.180.434اأقل من 5 �شن�ات

10 �شن�ات  - 5664.080.586

10614.100.605 �شن�ات فاأكرث

1774.120.553املجم�ع

درا�شة 
البدائل

504.030.515اأقل من 5 �شن�ات

10 �شن�ات  - 5663.910.550

10614.070.562 �شن�ات فاأكرث

1774.000.546املجم�ع

اختيار 
البديل

504.110.643اأقل من 5 �شن�ات

10 �شن�ات  - 5664.020.556

10613.940.638 �شن�ات فاأكرث

1774.020.610املجم�ع

املت��سط♦♦العدد♦م�ست�ى♦املتغرياملجال
احل�سابي

♦
االنحراف♦
املعياري

اإعالن 
ومتابعة 

القرار

504.280.472اأقل من 5 �شن�ات

10 �شن�ات  - 5664.160.518

10614.110.568 �شن�ات فاأكرث

1774.180.525املجم�ع

الأداة ككل

504.150.387اأقل من 5 �شن�ات

10 �شن�ات  - 5664.040.490

10614.060.462 �شن�ات فاأكرث

1774.080.453املجم�ع

يت�شح من اجلدول )5( اأن هناك فروقاً ظاهرية بني تقديرات 
الفروقات،  تلك  م�شادر  ولتحديد  اخلربة  ملتغري  تبعاً  العينة  اأفراد 

ا�شتخدم اختبار حتليل التباين الأحادي، واجلدول )6( يبني ذلك
جدول )6( 

تحليل التباين األحادي ألثر اتخاذ القرار تبعا لمتغير الخبرة 

م�ست�ى♦
الداللة

قيمة♦
ف

مت��سط♦
املربعات

درجات♦
احلرية

جمم�ع♦
املربعات املجال

0.602 0.509 0.157 2 0.313
بني 

املجم�عة
حتديد 
0.307امل�شكلة 174 53.491

داخل 
املجم�عة

176 53.804 املجم�ع

0.242 1.430 0.424 2 0.848
بني 

املجم�عة
درا�شة 
0.296البدائل 174 51.583

داخل 
املجم�عة

176 52.430 املجم�ع

0.350 1.057 0.394 2 0.787
بني 

املجم�عة
اختيار 
0.372البديل 174 64.754

داخل 
املجم�عة

176 65.541 املجم�ع

0.235 1.459 0.400 2 0.800
بني 

املجم�عة اإعالن 
ومتابعة 

القرار
0.274 174 47.727

داخل 
املجم�عة

176 48.527 املجم�ع

0.409 0.898 0.185 2 0.369
بني 

املجم�عة
الأداة 
0.205ككل 174 35.751

داخل 
املجم�عة

176 36.120 املجم�ع

 )α = 0.05 ( عند مستوى الداللة
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يتبني من اجلدول )6( اأنه ل ت�جد فروق دالة اإح�شائياً على 
البديل  البدائل و اختيار  الدرا�شة )حتديد امل�شكلة و درا�شة  جمالت 

واإعالن ومتابعة القرار( على جمال اخلربة.
جدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة تبعا المنطقة الجغرافية

م�ست�ى♦املجال
املت��سط♦العدداملتغري

احل�سابي
االنحراف♦
املعياري

حتديد 
امل�شكلة

674.080.536مدينة

644.280.539قرية

463.950.547خميم

1774.120.553املجم�ع

درا�شة 
البدائل

674.050.504مدينة

644.030.577قرية

463.860.549خميم

1774.000.546املجم�ع

اختيار 
البديل

673.980.606مدينة

644.100.614قرية

463.970.613خميم

1774.020.610املجم�ع

اإعالن 
ومتابعة 

القرار

674.180.509مدينة

644.160.562قرية

464.220.505خميم

1774.180.525املجم�ع

الأداة 
ككل

674.070.448مدينة

644.140.454قرية

464.000.455خميم

1774.080.453املجم�ع

يت�شح من اجلدول )7( اأن هناك فروقاً ظاهرية بني تقديرات 
تلك  م�شادر  ولتحديد  اجلغرافية،  املنطقة  ملتغري  تبعاً  العينة  اأفراد 
 )8( الأحادي، واجلدول  التباين  اختبار حتليل  ا�شتخدم  الفرو قات، 

يبني ذلك.
جدول )8( 

تحليل التباين األحادي ألثر اتخاذ القرار تبعا لمتغير المؤهل المنطقة الجغرافية

م�ست�ى♦
الداللة

قيمة♦
ف

مت��سط♦
املربعات

درجات♦
احلرية

جمم�ع♦
املربعات املجال

0.006 5.202 1.518 2 3.036
بني 

املجم�عة
حتديد 
0.292امل�شكلة 174 50.768

داخل 
املجم�عة

176 53.804 املجم�ع

م�ست�ى♦
الداللة

قيمة♦
ف

مت��سط♦
املربعات

درجات♦
احلرية

جمم�ع♦
املربعات املجال

0.157 1.870 0.552 2 1.103
بني 

املجم�عة
درا�شة 
0.295البدائل 174 51.327

داخل 
املجم�عة

176 52.430 املجم�ع

0.406 0.906 0.338 2 0.676
بني 

املجم�عة
اختيار 
0.373البديل 174 64.865

داخل 
املجم�عة

176 65.541 املجم�ع

0.820 0.199 0.055 2 0.111
بني 

املجم�عة اإعالن 
ومتابعة 

القرار
278. 174 48.417

داخل 
املجم�عة

176 48.527 املجم�ع

0.269 1.324 0.271 2 0.542
بني 

املجم�عة
الأداة 
0.204ككل 174 35.579

داخل 
املجم�عة

176 36.120 املجم�ع

 )α = 0.05 ( عند مستوى الداللة

يتبني من اجلدول )8( اأنه ل ت�جد فروق دالة اإح�شائياً على 
جمالت الدرا�شة )درا�شة البدائل و اختيار البديل و اإعالن ومتابعة 
القرار(، وكانت هناك فروق دالة اإح�شائياً يف املجال الأول ل�شالح 

قرية عند خميم.
جدول )9( 

اختبار توكية )Tukey( للمقارنات البعدية تبعا لمتغير المنطقة الجغرافية عند مجال 
تحديد المشكلة

املتغري♦
امل�ستقل

املكان♦
1

املكان♦
2

مت��سط♦
الداللةالفروقات

جمال 
حتديد 
امل�شكلة

مدينة
0.091 - 0.199قرية

0.1290.428خميم

قرية
0.1990.091مدينة

0.3280.006 )*( خميم

خميم
0.428 - 0.129مدينة

0.006 - 0.328 )*( قرية

الأداة 
0.239 - 0.142قريةخميمككل

يت�شح من اجلدول )9( للمقارنات البعدية على جمال حتديد 
العينة  اأفراد  تقديرات  بني  اإح�شائياً  دالة  فروقاً  هناك  اأن  امل�شكلة 
الذين يقطن�ن منطقة خميم ومنطقة قرية ول�شالح قرية عند خميم.
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مناقشة النتائج: 
وتقييم  ومتابعة  اإعالن  اأن جمال   )2( اجلدول  نتائج  اأظهرت 
وانحراف   )4.18( ح�شابي  ومبت��شط  الأول  املركز  اأحتل  القرار 
ويعزى  عالية  بدرجة  التقدير  يقابل  ما  وه�   )0.525( معياري 
اإىل نتائج قراراتها  اإدارات الأندية الأردنية تنظر دائماً  اأن  اإىل  ذلك 
اأخطاأت لتفادي امل�شكالت  اأ�شابت واأين  ومتابعتها وتقييمها واأين 
لتفاديها  الأخطاء  تلك  من  وال�شتفادة  قراراتهم  ت�اجهه  التي 

م�شتقبال عند اتخاذ قرارامت�شابهة.
املجالت  اأن جميع  نف�شه جند  اجلدول  اإىل  النظر  ومن خالل 
البديل  واختيار  البدائل  ودرا�شة  امل�شكلة  حتديد  )جمال  من  ابتداء 
وانتهاء مبجال اإعالن ومتابعة وتقييم القرار( كلها جاءت متقاربة 
اإمنا  �شيء  على  ذلك  دل  واإن  عالية،  وبتقدير  احل�شابي  مبت��شطها 
يدل على اأن الهيئات الإدارية بالأندية تعمل بجد من اأجل ا�شتمرار 
العمل النادوي وتقدمه واإحراز النتائج وت�شجيل الجنازات لأن ذلك 
اأع�شاء  على  املعن�ي  الأثر  له  يك�ن  مما  الهيئة  تلك  با�شم  يرتبط 
كما ميكن اأن يعزى ذلك اإىل اأن اخلربة واملعرفة  اإدارات الأندية 
ع�امل  هي  الأندية  ق�شايا  مع  التعامل  وكيفية  النادوي  بالعمل 
اأ�شا�شية باتخاذ القرار اأو امل�شاركة ب�شنعه، وهذا ما ميلكه  وركائز 
اإدارات الأندية فهم يف الغالب لي�ش� من دار�شي علم الإدارة  اأع�شاء 
اأنهم  اإل  القرار  اتخاذ  مبهارة  عالقة  له  اآخر  اإن�شاين  مبحث  اأي  اأو 
ميلك�نها اإما بالفطرة اأو من خالل املمار�شة اأوعن طريق املحاولة 
مع  الدرا�شة  اختلفت  القدرة.حيث  هذه  لديهم  اأ�شبحت  واخلطاأحتى 
 )2012( وال�شفياين   )2013( وال�شعايدة  الهده�د  من  كل  درا�شة 
واأب� العال )2003( والتي اأ�شارت اإىل اأن املديرين يتبع�ن الأ�شل�ب 

املنفرد باتخاذ القرار.
اأما فيما يتعلق مبتغري امل�ؤهل العلمي فدلت النتائج كما ه� 
مبني باجلدول )4( اإىل عدم وج�د فروق دالة اإح�شائيا ويع�د ذلك 
اإىل اأن احلا�شلني على م�ؤهالت علمية عالية لي�ص من خريجي علم 
الإدارة او اأي مبحث له �شلة بعملية اتخاذ القرار ومهارته، واإمنا ميكن 
اأن يت�شكل ذلك من خالل املمار�شة واكت�شاب اخلربة، هذا من جهة 
ومن جهة اأخرى فاإن اإدارات الأندية ل تت�قف على املتعلمني فح�شب 
واإمنا ت�شم اأي�شا غري املتعلمني بني �شف�فها وهذا يق�دنا اإىل الق�ل 
اأن جل ما حتتاج اإليه الأندية املعرفة بطبيعة العمل النادوي والقدرة 
على املتابعة وخ�ش��شا اأن طبيعة العمل النادوي تعد من الإعمال 
التط�عية التي ينخرط بها الإن�شان ط�عا ورغبة منه بتقدمي خدماته 
للم�ؤ�ش�شات الأهلية ومنها الأندية ولعل جناح مثل هذه امل�ؤ�ش�شات 
هذه  بقيادة  للم�شاركة  لالإن�شان  الداخلية  الرغبة  عن  ومت�لد  نابع 
امل�ؤ�ش�شات، وهنا ميكننا الإ�شارة اإىل اأن الإبداع غالبا ما يتاأتى عن 
اأ�شا�شيات  اأحد  يعد  ذاته  بحد  وهذا  ما  بعمل  بالقيام  الرغبة  طريق 
النجاح يف احلياة، حيث اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�شات كل 
، حيث   ، العمري )2002(  ، ودرا�شة  من درا�شة امل�شاعيد )2007( 

بينت درا�شاتهم اأنه لي�ص هناك فروق تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
اأما بالن�شبة ملتغري اخلربة فقد اأ�شارت النتائج كما ه� مبني 
ملتغري  تعزى  اإح�شائيا  دالة  فروق  وج�د  عدم  اإىل   )6( باجلدول 
هم  الأ�شل  يف  الأندية  اإدارات  اأع�شاء  اأن  اإىل  ذلك  ويع�د  اخلربة، 
ومن  النادي  �ش�ؤون  لإدارة  انتخابهم  مت  العامة  الهيئة  يف  اأع�شاء 

ومتابعتهم  قناعاتهم  خالل  من  بالعمل  الرغبة  لديهم  اأن  امل�ؤكد 
ومراقبتهم لأعمال النادي وم�شريته وتك�نت لديهم اخلربة الكافية 
ومن  املكت�شبة  اخلربة  تلك  طريق  عن  القرار  واتخاذ  النادي  لإدارة 
امل�ؤكد اأن املتابعة واملراقبة احلثيثة ت�لد املعرفة وبالتايل امتالك 
اخلربة الالزمة للتعامل مع خمتلف الق�شايا وامل�شكالت وم�اجهتها 

عن طريق اتخاذ القرارات التي من �شاأنها حل امل�شكالت.
ومن جهة اأخرى فاإن مهارة اتخاذ القرار بعنا�رضها املختلفة 
ابتداء من حتديد امل�شكلة وانتهاء باإعالن القرار ومتابعته وتقييمه، 
ومن  احلياة،  اأي جمال من جمالت  الكافية يف  اخلربة  اإىل  حتتاج 
اجلدير ذكره اأن اخلربة تعد اأحد م�شادر ق�ة القيادة، لذا فاإنها ذات 
هذه  اختالفها.واتفقت  على  الأعمال  جناح  ل�شمان  عالية  اأهمية 
 ،  )2007( امل�شاعيد  درا�شة  من  كل  درا�شات  نتائج  مع  النتيجة 
هناك  لي�ص  اأنه  درا�شاتهم  بينت  حيث   ،  )2002( العمري  ودرا�شة 
فروق تعزى ملتغري امل�ؤهل اخلربة بينما اختلفت مع درا�شة كل من 
هناك  اأن  اإىل  ت�شري  والتي   )Kim, 2001( وكيم   )2012( ال�شفياين 

فروقا تعزى لهذا املتغري.
اأما فيما يتعلق مبتغري املنطقة اجلغرافية فيت�شح من اجلدول 
)8( واجلدول )9( اأن هناك فروقا دالة اإح�شائيا بني املخيم والقرية 
ول�شالح القرية يف جمال حتديد امل�شكلة وميكن اأن يعزى ال�شبب اإىل 
عدم وج�د م�ؤ�ش�شات تلبي طم�ح ورغبات اأبناء القرى �ش�ى الأندية 
ال�شبابية  الطاقات  الذات وتفريغ  للتعبري عن  لهم  تعد متنف�شا  التي 
حيث  الأندية  على  وترددا  اهتماما  الأكرث  ال�شباب  عن�رض  ك�ن 
اأن املخيمات تت�افر بها امل�ؤ�ش�شات  يق�ش�ن جل وقتهم، فيما جند 
اأن ت�شتقطب ال�شباب  واملنظمات الإن�شانية غري الر�شمية التي ميكن 

والتي ت�شكل بديال لالأندية.
ما  غالبا  اأنه  اإىل  ال�شبب  يعزى  اأن  ميكن  �شبق  ملا  بالإ�شافة 
تك�ن املخيمات قريبة جدا من املدن الرئي�شية والتي ت�فر العديد من 
الأماكن التي ميكن اأن يرتادها النا�ص والتي ت�شكل بديال عن الأندية، 
املخيمات  قاطني  اأن  املتابع  على  يخفى  ل  فاإنه  ذلك  على  عالوة 
املادي  الدخل  ما كم�شدر من م�شادر  مهنة  امتهان  نح�  يتجه�ن 
وبهذا يك�ن التعب قد نال من ال�شباب والتي ت�شتدعي منهم اأن ينال�ا 
ق�شطا من الراحة كي ي�شتطيع�ن ممار�شة اأعمالهم يف الي�م التايل، 
بينما يقل ذلك عند اأبناء القرى وبالتايل يك�ن الناجت احلتمي لذلك 
ي�فر  اأن  ميكن  �شيء  باأي  ق�شاوؤه  يتطلب  الذي  الفراغ  وقت  وج�د 
اأو  ذلك  بت�فري  كفيلة  الأندية  اأن  حيث  الذات  عن  للتعبري  الفر�شة 
جزء منه على الأقل، حيث اتفقت هذه النتيجة مع درا�شة كل من كيم 
اأن  اإىل  ت�شري  والتي   )Kanaly, 2001( كنايل  ودرا�شة   )Kim, 2001(

اختالف املنطقة اأوالثقافة ي�ؤثر بعملية اتخاذ القرار.

االستنتاجات: 
1♦ حيث . القرار  اتخاذ  مهارة  تطبق  الأردنية  الأندية  اإدارات  اإن 

جاء ترتيب عنا�رض املهارة الأ�شا�شية كالتايل: اإعالن متابعة 
وتقييم القرار اأول ومن ثم حتديد امل�شكلة ويليه عن�رض اختيار 

البديل وحل اأخريا عن�رض درا�شة البدائل.
2♦ اخلربة . ملتغريي  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ي�جد  ل 

وامل�ؤهل العلمي. 
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3♦ هناك فروق دالة اإح�شائيا تعزى ملتغري املنطقة اجلغرافية يف .
جمال حتديد امل�شكلة بني خميم وقرية ول�شالح قرية. 

التوصيات: 
على♦�س�ء♦ما♦ت��سلت♦اإلية♦الدرا�سة♦من♦نتائج،♦فاإنها♦ت��سي♦

باالآتي:♦
1♦ يف . الأردنية  الأندية  اإدارات  اأداء  على  املحافظة  �رضورة 

تطبيق مهارة اتخاذ القرار ملا لها من اأهمية يف تط�ير العمل 
الريا�شي. 

2♦ عقد دورات تدريبية وور�ص عمل خا�شة مبهارة اتخاذ القرار .
يف  املخيمات  اأندية  لإدارات  احلديثة  العلمية  الأ�شاليب  وفق 

الأردن من اأجل �شقلها وتدريبها. 
3♦ الدرا�شة باأن تطلع اإدارات الأندية الأردنية على جتارب الأندية .

العاملية يف كيفية اختيار البديل للم�شكلة وطرق حلها. 
4♦ عر�ص اخلربات العاملية املتعلقة بفن مهارة اتخاذ القرار ذات .

ال�شلة باملجال الريا�شي. 
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