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  ة بدولة الكويتية التربية األساسيواقع صناعة القرار اإلداري في كم
 (فيةص)دراسة و 

 القطانعبد العزيز عروب أحمد د/
 كلية التربية األساسية التربوية واإلدارةعضو هيئة التدريس في قسم األصول 

 بدولة الكويت والتدريبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

 ممخص الدراسة   
دراسة إلى تعرؼ أىـ آليات ومصادر صناعة القرار اإلداري المطبقة في كمية التربية ىدفت ال

الييئة التدريسة في صناعة  أعضاءوالكشؼ عف  درجة مشاركة ، األساسية بدولة الكويت 
وتحديد أىـ معوقات صناعة القرار اإلداري مف وجية نظر عميد الكمية والعمداء  ،القرار

 إلى الييئة التدريسة عينة الدراسة ، كما ىدفت الدراسة أعضاءساـ و المساعديف ورؤساء االق
تحديد ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة 
مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محاور الدراسة قد تعزى إلى متغيرات ) الجنس 

ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ لوظيفي وسنوات الخبرة(، والمسمى اوطبيعة القسـ االكاديمي 
ت أداة الدراسة مقابمة ، وكانالتحميمي بأسموبو المنيج الوصفي  ت الباحثةستخداماراسة الد

عميد الكمية مف الدراسة  معتوتكوف مجلتأكد مف ثباتيما ، تـ التحقؽ مف صدقيما وا واستبانة
ريسية بكمية التربية االساسية ورؤساء الييئة التد أعضاءوثالث عمداء مساعديف ، وجمع 

 .االقساـ 
 : وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج منيا

ىيئة التدريس قد رتبوا آليات صناعة القرار مف  أعضاءأف عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ و  -1
ى تحرص القيادة العميا عمحيث اىميتيا وواقع استخداميا وتطبيقيا كما يمي : الرتبة األولى " 
تتخذ القيادة العميا "  و" االطالع عمى البيانات الحديثة والمعمومات المتاحة لصناعة القرار

تتخذ القيادة العميا " ، وجاء في الرتبة الثانية "  الحموؿ المناسبة و البدائؿ في حؿ المشكالت
وـ القيادة تق" ، وجاء في الرتبة الثالثة "  األسموب الجماعي في اتخاذ القرار و حؿ المشكالت
" ، بينما جاء في آخر آليات صنع القرار  العميا في الكمية بتشخيص المشكالت بطرؽ عممية

تقوـ القيادة العميا بعمؿ البحوث و الدراسات لدعـ صنع  المطبقة في كمية التربية األساسية "
 ."  القرار

ر المعمومات الالزمة أف عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية قد رتبوا مصاد  -2
، والرتبة المكتب الفني "لصناعة القرار في كمية التربية األساسية كما يمي : الرتبة األولى " 
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مجالس االقساـ العممية  ، والرتبة الثالثة " الموائح و القرارات في الكمية و الييئة الثانية "
لصناعة القرار في كمية بينما جاء في آخر مصادر المعمومات الالزمة ومجمس الكمية" ، 

 .صناديؽ لممقترحات وابداء الرأيالتربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب "
 أعضاءأف عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية اتفقوا عمى أف درجة مشاركة  -3

لعامة لمتعميـ التطبيقي ىيئة التدريس في صناعة القرار بكمية التربية األساسية بالييئة ا
توفر ىيئة التدريس في صناعة القرار "  أعضاءوجاء في أوؿ مؤشرات مشاركة  ؛ والتدريب 

، وجاء في الرتبة  الكمية الموائح والقرارات الصادرة مف إدارة الييئة لمعامميف في الكمية.
في الرتبة الثالثة "  " ، وجاءىيئة التدريس بشكؿ كافي عضاءتتيح الكمية المعمومات ألالثانية"

بينما  ،" ىيئة التدريس لممشاركة في صناعة القرار أعضاءتتوافر ثقة متبادلة بيف قادة الكمية و 
ىيئة التدريس في صناعة القرار بكمية  أعضاءجاء في اقؿ المؤشرات التي تدؿ عمى مشاركة 

رحات حوؿ الكمية تحفز الكمية جميع العامميف إلبداء اآلراء والمقتالتربية األساسية " 
 ."وشؤونيا

ء ترتيب ىذه المعوقات أف ىناؾ عدد مف المعوقات التي تحد مف عممية صناعة القرار وجا -4
قمة االعتماد المالي المخصص لتطوير البنية التكنولوجية في أوؿ المعوقات " ءيمي: جاكما 

يميو  ريعية في الدولةالخارجية مف السمطة التش التدخالتيميو  ،بالكميةالالزمة لصناعة القرار 
بالكمية تربط بيف نتائج الدراسات العممية  وشاممة وحديثةوجود قاعدة بيانات دقيقة  عدـ

ىيئة  أعضاء خوؼ“بينما جاء في أقؿ المعوقات تاثيرا الكمية وعالج مشكالتيا"  واحتياجات
 “.التدريس مف تحمؿ المسؤلية 

 وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات منيا 

الميزانية الكافية ومصادر التمويؿ الالزمة لتحديث وصيانة البنية التكنولوجية الالزمة توفير  -1
 لعممية صناعة القرار .

تحديث وتطوير قواعد البيانات الالزمة لصناعة القرار مف خالؿ وجود متخصصيف في ىذه  -2
 القواعد وعقد دورات تدريبية لمقائميف عمييا حاليًا.

 ةكمية التربية األساسي، صناعة القرار اإلدارير اإلدري، الكممت المفتاحية : القرا
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Abstract: 
The objective of the study are to identify the most important applied 
mechanisms and sources of administrative decision making in the 
Basic Education College in Kuwait, to reveal the degree of 
participation of the faculty members in decision making, to identify 
the main obstacles to administrative decision making from the 
perspective of the study sample, and to determine whether there are 
significant statistical differences between the means of the responses 
of the study sample on the study axes that may be attributed to the 
variables (gender, nature of the academic department, job title, and 
years of experience). In order to achieve the objectives of the study, 
the researcher used the descriptive analytical approach. The 
researcher used the interview and questionnaire as the tools of the 
study and then verified their validity and ensured their consistency 
The study community consists of the Dean of the college, the 
assistant deans, all the teaching faculty members, the training faculty 
members of the Faculty of Basic Education, and the heads of 
departments.  
The study reached a number of conclusions, including: 
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- The study sample has arranged decision making mechanisms in 
terms of their importance, the reality of their use, and their 
application to. 
"The senior leadership is keen to review the latest data and 
information available for decision-making" and "the senior leadership 
adopts appropriate solutions and alternatives in solving problems”. 
"Senior leadership uses a collective approach to decision-making 
and problem solving.” 
The College's senior leadership diagnoses problems using scientific 
methods. 
"The senior leadership undertakes research and studies to support 
decision-making.” 
The study sample has arranged the sources of information needed 
for decision-making in the Basic Education College as follows: the 
first is the “technical office”, the second is the “regulations and 
decisions in the college and the faculty”, the third is “the council of 
the scientific departments and the college council”, and the last is 
“proposals and opinions boxes”. 
The study sample agree that the degree of participation of the faculty 
members in decision-making in the Faculty of Basic Education 
College was medium. 
There are a number of obstacles that limit the decision-making 
process. The first one is the "lack of financial fund allocated to the 
development of the technological infrastructure necessary for 
decision-making in the college", followed by "the external 
interventions from the State's legislative authority", then "the absence 
of an accurate and up-to-date and comprehensive database in the 
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college that links the results of scientific studies and the needs of the 
college and address its problems," while the least affecting obstacle 
is "the fear of the faculty members of taking responsibility.” 
The study gave a number of recommendations: 
Providing sufficient budget and funding sources necessary to 
modernize and maintain the technological infrastructure of the 
decision-making process. 
Updating and developing the databases required for decision making 
through the presence of specialists in these databases and holding 
training courses for those currently in charge of them. 
Key words: Administrative Decision, Administrative Decision Making, 
the Basic Education College  
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 قدمة م

اآلثار  مف وليا ، االجتماعي والتطوير لمتغيير أداة المعاصر مفيوميا في التربية
 ، البمداف مف بمد أي في والتقدـ اإلصالح وسائؿ بيف بارًزا مكاًنا تحتؿ يجعميا ما والنتائج
نجاحيا  في األساسي المحور تمثؿ التي بإدارتيا كبير حد إلى منوطة التربوية العممية ونتائج
 . توجيييا وحسف وسيرىا
في جميع مناحي الحياة، المتسارع التغيير المستمر والتطور ب يتميز عصرنا الحاليو 

ويأتي في مقدمة المؤسسات المسئولة عف التطوير "المنظمات التعميمية " فمف األسس التي 
ية إلدراة التعميماتطوير لتعميمية بوصفيا أىـ مؤسسة ىو يرتكز عمييا تطوير المنظمة ا

بجميع مستوياتيا وتعتبر اإلدارة ىي العممية االجتماعية التي تيتـ بحسف استغالؿ الموارد 
البشرية مف معمميف ومتعمميف وتنظيـ جيودىـ بالشكؿ الذي يمكنيـ مف تحقيؽ األىداؼ 
المنشودة مف التربية بالكـ والكيؼ المذيف يتمشياف مع أىداؼ المجتمع وطموحاتو ،ومف أىـ 

لتي تؤدييا اإلدارة التعميمية: القيادة، التخطيط، التنظيـ ، التنسيؽ، االتصاؿ ، الوظائؼ ا
) صفاء شاىيف  التوجيو ، اإلشراؼ ، التقويـ ، وكميا وظائؼ تؤدي لتحقيؽ األىداؼ التربوية

 ،2006 :2). 
بؿ الحاضر التي تمس اإلدارية العمميات لتكوف أخطر عممية صنع القرار وتأتي 

لذلؾ يسبقيا دراسة متأنية تستند إلى قاعدة واسعة  المستقبؿ،وتمتد بآثارىا إلى  تغير الواقعو 
فعممية إذف  إصداره،مف المعمومات المتخصصة والدقيقة فيما يتعمؽ بموضوع القرار المزمع 

  .اإلدارة وجوىر العممية اإلداريةقمب ىي صنع القرار 
 الدعـ خالؿ مف القرار صناعة يةمنيج في ممحوظاً  تطوراً  األخيرة الفترة شيدتولقد 

 واعتماد القرار، صناعة في المستخدمة العممية واألساليب المختمفة المعرفة فروع بيف المتبادؿ
 2015 يوسؼ،)أبوزيد  .الكمية المعمومات إلنتاج الكمية والنماذج المعمومات عمى النظـ ىذه
:442.) 

ت اإليجابية في حياتنا العصرية مف أىـ التطوراأصبحت تكنولوجيا المعمومات كما أف 
واسعة حوؿ تنمية المؤسسات الحكومية ، التي سعت  أبواب ، فمقد فتحت ثورة المعموماتية
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بدورىا إلى تحديث أنظمتيا وأساليب وآليات العمؿ بيا بما انعكس بشكؿ ايجابي عمى كؿ 
جة إلى ، كما أف الحامؤسسات الدولة في صورة انجازات بشكؿ أكثر تطورا وفاعمية 

المعمومات وضرورتيا بالنسبة لصانع القرار تتزايد بصورة مضطردة كمما اتسعت وتعددت 
غايات القرارات المطموب اتخاذىا ، فالقرارات تظؿ محكومة باألطر واالوضاع القائمة 
ومستوى الوعي والتحصيؿ العممي والخبرات المتراكمة ، ويمد الحصوؿ عمى معمومات كافية 

القدرة عمى اتخاذ القرارات عمى نحو سميـ ومدروس ، مف جانب آخر فإف صانع القرار ب
: 2010) الوافي الطيب ،  ميمتو بالغة الصعوبة والتعقيد مف يجعؿ  غياب المعمومات

109.) 
 كبير دور مف ليا لما المجتمعات جميع في ميماً  دوراً  العالي التعميـ مؤسساتوتؤدي 

 فإنيا العالي التعميـ أىداؼ حوؿ المفاىيـ تعدد مف وبالرغـ وتقدمو، المجتمع تطوير في
 تعتبر و المجتمع،وتنمية  العممي والبحث التدريسأىميا  ومياـ وظائؼ حوؿ تتمحور
 بالمعرفة والمزودة المؤىمة البشرية القوى إعداد عف المسؤولة المجتمعية المؤسسة الجامعة
 المعرفة وتطوير واإلنتاج العمؿ مجاالت في الباحثيف توفير إلى وتسعى واألكاديمية، العممية

 تحقيؽ في تساىـ التي األقساـ مف عدد مف تتألؼ فالجامعة العممي، البحث تنشيط خالؿ مف
 البرامج وتطوير التدريس ىيئة أعضاء كاختيار الميمة القرارات اتخاذ متضمنة أىدافيا

 تحدد األكاديمية األقساـ الؿخ مف المتخذة فالقرارات لدراسيةا المقررات وتحديدو األكاديمي
 في متبعة قيادية وأنماط تنظيمية، ثقافة مف األقساـ ىذه تتضمنو بما الجامعية المؤسسة طابع
 وتطوير المؤسسات لنجاح ضرورياً  األفراد تمكيف فأصبح اتخاذىا، وأساليب القرارات صنع

 .وفاعمية ومشاركة فييا صناعة القرارات
 العالـ أصبح حيث الراىف الوقت في كبيرة وتحديات يراتتغي العالي التعميـ ويواجو

 والطفرات العممية الثورة بسبب السوؽ اقتصاد وقوانيف والحاسوب العولمة تحكمو اليـو
 الف ونظرا ،وااللكترونيات االتصاؿ مجاؿ في اليائمة والثورة غير المسبوقة التقنية واالنجازات

 إضافات مف المعرفة بنية مع يتوافؽ بما التجديدو  التغيير بو سرعو نعيش الذي العصر سمة
 تحتاج مستمرة وبصفو اليـو الجامعات فاف مف تغيرات االجتماعي البناء عمى يطرأ وما

 تشخيص بذلؾ تستطيع حتى واألىداؼ والسموكيات التعميمية واألطر لمراجعة اليياكؿ
عداد المشكالت  يمكف ال الحاؿ وبطبيعة جامعو الغد، يشكؿ الذي االستراتيجي التخطيط وا 



 واقع صناعة القرار اإلداري في كمية التربية األساسية بدولة الكويت )دراسة وصفية( 
 عروب أحمد عبد العزيز القطان                                                                         

ـ 2021يوليو  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    94 

 باإلدارة أو الماضي إدارة بنمط المنظمات شتى في والمستقبؿ الحاضر تحديات معالجو
 (.3:  2010)مازف الشوبكي ، التقميدية

 مشكمة الدراسة
 ىي االدارية الممارسات ألف وذلؾ اليوـ، عالـ في قصوى أىمية االداري لمعمؿ إف

 وظائؼ وممارسة إدارة تعني اإلدارية فالعممية الحضاري، التخمؼ أو التقدـ إلييا ىيعز  التي
القرار  عمى تنطوي العمميات ىذه مف عممية كؿ فإف والتوجيو، والرقابة والتنظيـ التخطيط

 غير نشاط ىوالقرار  اتخاذصناعة و  جانب ويغفؿ العمؿ بجانب ييتـ داريإ نشاط وكؿ
 .التنفيذ موضع ووضعو المناسب الوقت في المناسبالقرار  اصدار عممية ىي فاإلدارة سميـ،

 يعرفوا الكثيريف جعؿمما  اإلدارية، العممية قمب عدي التربوي القرار صناعةلذا فإف 
 المستوى تدىور في المتمثمة العالي التعميـ أزمة أسباب ومف، رالقرا صنع عممية بأنيا اإلدارة

 القضايا مف العديد في شارةاالست مف منعوا التدريس ىيئة أعضاء أف إلى يعود التعميمي
، كما أف تدخؿ الحكومات المركزية في شؤوف الجامعة أدى إلى تعقيد عمؿ بالجامعة المتعمقة
  (.124: 2014ليمي أبو العال ، )الجامعات إدارة 

الييئة  فيمف خالؿ واقع عمؿ الباحثة كعضو ىيئة تدريس بكمية التربية األساسية و 
رار قعدـ استاإلداري تتسـ بعممية صنع القرار الحظت أف  لتدريباالعامة لمتعميـ التطبيقي و 
القائميف عمى قمة وثيقًا بشخصيات  اً ترتبط ارتباط كما أنيا ،  ووضوح في االستراتيجية

البنية األساسية عدـ اكتماؿ يالحظ ، كما بتغيير االشخاصيتـ العمؿ اإلداري بالكمية وتغيرىا 
البيانات والمعمومات الدقيقة  الحقائؽ و السميـ وىى ير اإلدار لصناعة القراالكاممة والالزمة 

باإلضافة إلى مالحظة قمة ، أو ربما توافرىا مع عدـ استغالليا في صناعة القرار والمفصمة
األساليب  الالزمة في صناعة القرار اإلداري الرشيد و استخداـ  عمميةالسس توافر األ
 .التقميدية

متخصصيف في الطرؽ الكمية ونظـ المعمومات بكمية العمـو وفي سياؽ متصؿ أكد بعض ال
يفتقد إلى المرتكزات  الكويت دولةأف اتخاذ القرارات في مؤسسات اإلدارية بجامعة الكويت 

وأفكار عامة وليس العممية األساسية التي يحب اتباعيا، حيث تتخذ القرارات بناًء عمى آراء 
تعتبر أفضؿ مف غيرىا في عممية اجراء الدراسات أف الشركات الخاصة دراسات تحميمية ، و 

اليادفة إلى اتخاذ القرارات السميمة، لكنيا ما زالت بحاجة إلى التطوير، مشيرًا إلى أنو يجب 
معرفة األسباب األساسية ألية مشكمة تعترض المؤسسة وليس االكتفاء بالتعامؿ مع 
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لحميا، كما يتـ إجراء التجارب  األعراض، ويتـ تحميؿ تمؾ األسباب وافتراض عدة فرضيات
التي تعد محاكاة لمواقع عمى مستوى بسيط، بحيث يتكوف تصور واضح لحؿ األزمة، ومف ثـ 

 (. 2016)محمد غمـو ، يمكف تعميـ الحموؿ 
نطالقا برامج تعميمية تقديـ كمية إلى السعى  في المتمثمة األساسيةالتربية  كميةرؤية مف  وا 

جراء  األداء، جودة قائمة عمى عبر تعاونيا مع البحوث التربوية، وخدمة المجتمع وا 
لمكشؼ عف واقع ، جاءت فكرة الدراسة الحالية يئات التربوية المحمية والعالميةالمؤسسات والي

 والتدريب.عامة لمتعميـ التطبيقي كمية التربية األساسية في الييئة الصناعة القرار اإلداري ب
صناعة القرار اإلداري بكمية التربية عممية تحديد واقع سة في مشكمة الدرا تحددتوبناء عميو 

آلياتيا األساسية في الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت وذلؾ مف حيث 
ىيئة التدريس في ىذه العممية باإلضافة إلى  أعضاءرؤساء األقساـ و مشاركة  ودرجة

 الطرفيف.ممية لدى كال المعوقات والعوامؿ التي تؤثر في ىذه الع
 أسئمة الدراسة 

 األتية:الدراسة الحالية اإلجابة عف األسئمة حاولت 
صناعة القرار اإلداري المطبقة في كمية التربية األساسية ومصادر آليات أىـ  : ما1س 

 الدراسة؟وجية نظر عميد الكمية والعمداء المساعديف عينة  مف وجية نظر بدولة الكويت
في بكمية التربية األساسية بدولة الكويت الييئة التدريسة  أعضاءجة مشاركة :  ما در  2س 

وجية نظر عميد الكمية والعمداء المساعديف مف وجية نظر بالكمية صناعة القرار اإلداري 
 عينة الدراسة ؟

كمية التربية األساسية بدولة الكويت مف وجية معوقات صناعة القرار اإلداري ب: ما  3س
 المساعديف عينة الدراسة ؟ الكمية والعمداءر عميد نظ
كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ  صناعة القرار في عممية آليات : ما  4س 

ىيئة التدريس عينة  أعضاءرؤساء األقساـ و مف وجية نظر التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 
 الدراسة ؟

القرار في كمية التربية األساسية بالييئة : ما مصادر المعمومات الالزمة لصناعة  5س 
مف وجية نظر العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت في عممية صناعة القرار 

 ىيئة التدريس عينة الدراسة ؟ أعضاءرؤساء األقساـ و 
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الييئة التدريسية في كمية التربية األساسية بالييئة العامة  أعضاء: ما درجة مشاركة   6س 
مف وجية نظر رؤساء تعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت في عممية صناعة القرار لم

 ؟ ىيئة التدريس عينة الدراسة  أعضاءاألقساـ و 
في كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ داري ما معوقات صناعة القرار اإل:  7س

ىيئة التدريس عينة  أعضاءقساـ و مف وجية نظر رؤساء األالتطبيقي والتدريب بدولة الكويت 
 الدراسة ؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة مف :  8س
رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محاور الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس وطبيعة القسـ 

 االكاديمي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والجنسية ؟
 دراسة أىمية ال

 تبرز أىمية الدراسة الحالية في الجوانب التالية :
كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب ىي القطب الثاني إلعداد   -1

 المعمميف بدولة الكويت ولذا كاف األىتماـ بعممية صنع القرار في ىذه الصرح العممي الميـ
رؤساء األقساـ شاركة منسوبي الكمية مف وآلياتو ودرجة موتعرؼ معوقاتو ومصادر معموماتو 

  .ىيئة التدريس فيو أعضاءو 
عمى إدارة كمية التربية مؿ الباحثة أف تفيد نتائج وتوصيات ىذه الدراسة السادة القائميف تأ -2

فاعمية تسيـ في زيادة  أكثرفي تبني آليات والييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب األساسية 
ي صناعة القرار بالكمية والحد مف المعوقات التي تحوؿ دوف ف ىيئة التدريس أعضاءاركة مش

 .بجودة وفاعمية صناعة ىذه القرارات
التي تناولت صناعة القرار بكمية التربية  –في حدود عمـ الباحثة  –ندرة الدراسات الكويتية  -3

 األساسية .
تتناوؿ آليات صناعة القرار ومصادر تزويد المكتبة العربية والكويتية بدراسة حديثة  -4

ومعوقات صناعة القرار  ىيئة التدريس فيو أعضاء المعمومات الالزمة لو ودرجة مشاركة
 مجاؿ اإلدارة وصناعة القرار .وبما يسيـ في التراكـ المعرفي في 

ار أنظمة دعـ القر وبعمؽ تؤمؿ الباحثة أف تكوف ىذه الدراسة باكورة لدراسات مستقبمية تتبنى   -5
وسبؿ االستفادة منيا في اإلدارة الجامعية وصناعة القرار في كمية التربية األساسية بدولة 

 الكويت .
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 أىداف الدراسة 
 األتية: تحقيؽ األىداؼ الدراسة حاولت 

أىـ آليات ومصادر صناعة القرار اإلداري المطبقة في كمية التربية األساسية بدولة  ةعرفم -1
 الدراسة.نظر عميد الكمية والعمداء المساعديف عينة الكويت مف وجية نظر وجية 

الييئة التدريسة بكمية التربية األساسية بدولة الكويت في  أعضاءالكشؼ عف  درجة مشاركة  -2
صناعة القرار اإلداري بالكمية مف وجية نظر وجية نظر عميد الكمية والعمداء المساعديف 

 عينة الدراسة .
ر اإلداري بكمية التربية األساسية بدولة الكويت مف وجية تحديد أىـ معوقات صناعة القرا -3

 نظر عميد الكمية والعمداء المساعديف عينة الدراسة .
آليات عممية صناعة القرار في  كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ تحديد أىـ   -4

ة التدريس عينة ىيئ أعضاءالتطبيقي والتدريب بدولة الكويت مف وجية نظر رؤساء األقساـ و 
 .الدراسة 

مصادر المعمومات الالزمة لصناعة القرار في كمية التربية األساسية الكشؼ عف أىـ   -5
بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت في عممية صناعة القرار مف وجية 

 .ىيئة التدريس عينة الدراسة أعضاءنظر رؤساء األقساـ و 
الييئة التدريسية في كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ  أعضاءدرجة مشاركة تحديد  -6

التطبيقي والتدريب بدولة الكويت في عممية صناعة القرار مف وجية نظر رؤساء األقساـ 
 .ىيئة التدريس عينة الدراسة  أعضاءو 

العامة لمتعميـ  معوقات صناعة القرار اإلداري في كمية التربية األساسية بالييئةتحديد أىـ   -7
ىيئة التدريس عينة  أعضاءالتطبيقي والتدريب بدولة الكويت مف وجية نظر رؤساء األقساـ و 

 الدراسة.
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة مف تحديد إذا كانت ىناؾ  -8

جنس وطبيعة تعزى لمتغيرات القد رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محاور الدراسة 
 .والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والجنسية األكاديميالقسـ 

 منيج الدراسة
يقوـ عمى وصؼ  الذيبأسموبو التحميمي  الوصفيالباحثة فى ىذه الدراسة المنيج  استخدمت

التطبيقي والتدريب بالييئة العامة لمتعميـ  كمية التربية االساسيةفى اإلداري عممية صنع القرار 
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مما يمكف مف الوصوؿ إلى بعض التوصيات والمقترحات الالزمة لتطوير  الكويت، بدولة
 فييا. اإلداري عممية صنع القرار

 
 

 عينة الدراسة 
 األتية:عمى عينة تتمثؿ في الشرائح تـ تطبيؽ الدراسة 

ـ األساسية بالييئة العامة لمتعميالتربية  في كميةقساـ والعميد والعمداء المساعديف رؤساء األ -1
 الكويت.التطبيقي والتدريب بدولة 

في كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب ىيئة التدريس  أعضاء -2
 بدولة الكويت .

 أدوات الدراسة 
 آداتيف ىما:لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء 

ومدى اإلداري ر آليات صناعة القرا ؼعر  لت  مع عميد الكمية والعمداء المساعديف  مقابمة -1
في كمية والكشؼ عف أىـ معوقات صناعة القرار ة في ىذه العممية يالييئة التدريس مشاركة

 التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.
واقع مشاركتيـ في عممية لت عر ؼ ورؤساء األقساـ ىيئة التدريس  أعضاءخاصة ب استبانة -2

التطبيقي والتدريب بدولة في كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ ر اإلداري صنع القرا
 التي تواجو عممية صناعة القرار. الكويت وتحديد أىـ المعوقات 

  الدراسة محددات
 :الدراسة الحالية عمى اقتصرت

التربية  ةواقع صناعة القرار اإلداري في كمي" موضوع الدراسة في وتحدد  الموضوع: ودحد -1
 . "بدولة الكويتبالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي و التدريب األساسية 

في كمية التربية األساسية األساسية  الحد البشري : وتحدد في جميع المنتسبيف لكمية التربية -3
 العمداء –عميد الكمية )بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت مف 

( ونظرا لصعوبة الوصوؿ لكؿ مفردة ىيئة التدريس أعضاء –األقساـرؤساء  – المساعديف 
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ووفؽ االجراءات العممية مف مفردات مجتمع الدراسة سيتـ اختيار عينة ممثمة ليذه الشرائح 
 .المتبعة في ىذا الشأف

األساسية التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقي  وتحدد في كمية التربية :الحد المكاني  -2
 .التدريب بدولة الكويت و 
 .2018 /2017خالؿ العاـ الجامعي  الحد الزمني :   -3

 مصطمحات الدراسة 
 القرار صنع

 تخضع والتي المشتركة لكافة المتغيرات وتقييـ ت عرؼ عممية صنع القرار بأنيا" تحميؿ
خضاعيا يتـ إدخاليا بحيث والتمحيص لمتدقيؽ بمجمميا  تومعادال العممي لمقياس جميعيا وا 
نتيجة  أو حؿ إلى لموصوؿ واإلحصائية الكمية واألساليب العممية العممي والنظرية البحث
 العممي مجاؿ التطبيؽ في الحموؿ أو الحؿ ىذا لوضع وتوصيات استنتاجات إلى وأخيرا
 (.214:  2010 النعيمي،بمقيس )التنفيذ  وحيث

دد مف الخطوات المترابطة صنع القرار بأنو "عممية نظامية منظمة تتكوف مف عكما يعرؼ 
والمتكاممة يتطمب أداء كؿ منيا قدرًا مف المعمومات والخبرات واإلجراءات التي تتوقؼ عمييا 

 (.225: 2013 اهلل،الرحمف ماؿ  )عبد سالمة القرار وصحتو ودقتو بالنسبة لميدؼ المنشود
 المشكمة يدتحد خالليا مف يتـ التي العممية"  انيبأ القرار صنع عمميةت رفع  كما 

ختيار وتقييميا التصرفات بدائؿ تحديد يايف ويتـ المشكمة حؿ ومرحمة ابيأسبا تحديدو   وا 
 (189:  2007)عمي شريؼ وآخروف ،  "بينيا مف األمثؿ البديؿ

صنع القرار في ىذه الدراسة بأنو "عممية منظمة ذات اجراءات محددة  جرائياوُتعرف الباحثة إ
ويمـز أداء كؿ خطوة منيا قدرًا مف  والمتكاممة،المترابطة تتكوف مف عدد مف الخطوات 

المعمومات والخبرات التي تتوقؼ عمييا سالمة القرار وصحتو ودقتو بالنسبة لميدؼ المراد 
 تحقيقو. 
 القرار 

ويقاؿ قر الرأي عمى كذا  مقرر،القرار في المغة مف قر يقرر تقريًرا فيو مّقرر، والمفعوؿ 
)أحمد عمر  ويقاؿ قر رأيو عمى األمر أي  أزمع وعقد النية عميو عميو،أي صح العـز 

،2008 :1749.) 
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لحصيمة مجيود متكامؿ مف اآلراء  أما إصالحًا فيعرؼ القرار عمى أنو " الناتج النيائي
فراد مختمفة بالمنظمة بمعرفة أ واألفكار واالتصاالت والجدؿ والدراسة التي تمت في مستويات

 (.413-412: 2013النمر وآخروف ، محمد  )ظر مختمفة" .عديديف ليـ وجيات ن
بينما ي عرؼ القرار بأنو " فعؿ يقوـ بو اإلداري أو مف يواجو المشكمة ليختار بيف عدد مف 

 (.21: 2010 خميؿ،نبيؿ )تجاىيا البدائؿ أو ليحدد التصرؼ الواجب إتخاذه 
 عقالنية منيجية عممية نتاجر ىو القرامف خالؿ التعريفات السابقة لمقرار أف  وترى الباحثة

 القرار وأف ،ذلؾ تحقيؽ إلى ويسعى معينة مشكمة حؿ بيدؼ يصدرو  ،العواطؼ عف بعيدة
 بالعوامؿ اإلداري القرار يتأثرو  ،البدائؿ مف عدد بيف مف اختياره تـ الذي ىو األنسب اإلداري
 .القرارالمحيطة بمتخذ  والخارجية الداخمية

 نظم دعم القرار

والبرمجيات  المعمومات وتكنولوجيا اإلنساني الذكاء مف محوسبة تفاعمية بأنيا " نظـ رؼعت  
 صنع عممية في لو المساندة و الدعـ لتقديـ والمصمـ القرار صانع لتحكـ تخضع التي

 الحوار وأدوات النماذج وقاعدة المعمومات قاعدة خالؿ مف المييكمة وغير القرارات المييكمة
 النجاح ويحقؽ العممية ىذه وفاعمية كفاءة مف يعزز الذي النحو وعمى تجياالتي تن والتفاعؿ
 (.13: 2013)عبد اهلل الحسني ، القرار لصانع

كما تعرؼ نظـ دعـ القرار بأنيا " تفاعؿ المعمومات مع الخبرة مف أجؿ استخداميا مف قبؿ  
التي تواجو إدارات المديريف في عممية اتخاذ القرارات وتتميز في حؿ المشكالت المعقدة 

المنظمات وتساعد في جعؿ القرارات أكثر دقة وفاعمية وكفاءة ومرونة باإلضافة إلى سيولة 
 (Holsapple & Whinston, 2008,p5)استخداميا 

بأنيا " نظـ معمومات تفاعمية تزود نظـ دعـ القرار في ىذه الدراسة  وتعرف الباحثة إجرائيا
دوات معالجة البيانات التي تساعدىـ عمى أمومات والنماذج و ؿ اإلدارى بالمعالقائميف بالعم
الواجب  األنسب ىو القرار حدا بالضبط ماأ، في تمؾ الظروؼ التي ال يعرؼ تاتخاذ القرارا

 اتخاذه.
 كمية التربية األساسية

ىي كمية تابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت والمعنية بمنح درجة 
ـ بمراحؿ متعددة 1962مرت الكمية منذ نشأتيا عاـ في التربية والتعميـ ، ولقد  سكالوريو الب

وأسماء مختمفة، تدرجت عبرىا مف معيد بسيط لممعمميف والمعممات، حتى غدت كمية 
أكاديمية ضخمة تضـ تسعة عشر قسمًا عمميًا مف مختمؼ التخصصات التي يحتاج إلييا 
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الدراسية إلى نظاـ المقررات  ؿ نظاميا مف السنة الكاممةسوؽ العمؿ الكويتي. وقد تبد
تسعة  ىوتتنوع األقساـ بالكمية لتصؿ إلات ،الفصمي، ومف مدة دراسة سنتيف إلى أربع سنو 

سالمي وفني ورياضي  عشر قسما عمميًا تطرح برامج عمميو متعددة، ما بيف عممي وأدبي وا 
يب مؤىمة، مف ذوي الخبرة والمكانة مف ىيئة تدريس وىيئة تدر  أعضاءوموسيقي وتقني مع 

داخؿ الكويت وخارجيا مف الدوؿ العربية واألجنبية. وتتفاعؿ ىذه الخبرات بما ليا مف تنوع 
االستفادة منيا بأقصى صورة ممكنة لتتحوؿ كمية التربية  ىثقافي، بصورة تكاممية أدت إل

تؤثر في  ة ثقافية شامخةمنظومة متكاممة ومنار  ىاألساسية مف مجرد منشأة تعميمية إل
المجتمع وتتأثر بمتطمباتو، وتتماشى مع أحدث منجزات العصر ومع التطوير الدائـ والعطاء 

حتى  30389ب مف أجؿ رفعة الوطف. وقد بمغ إجمالي الخريجيف ؤو المستمر والعمؿ الد
يم الموقع الرسمي لمييئة العامة لمتعم) طالب 7603طالبة،  22786منيـ  2011/2012عاـ 

 (www.paaet.edu.kwالتطبيقي والتدريب 
 االطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظرياواًل : 
تخاذ القرار   الفرق بين صناعة القرار وا 

تخاذ القرار بؿ وىناؾ مف يعتبرىما مسمياف لشيئ  يخمط البعض بيف مفيوـ صنع القرار وا 
، فعممية إتخاذ القرار تعتبر إحدى واحد ، ولكف في الواقع لكؿ منيما مدلوؿ خاص بو 

الخطوات أو المراحؿ لعممية صناعة القرار ، وأف عممية صنع القرار أشمؿ واعـ وتحتوي 
 إتخاذ القرار كجزء مف مراحميا .

عممية صنع  أف (12 :2008)البراىيـ فيصؿ فقد أوضح حبيب المشار إليو في 
المختمفة تفاعالت متعددة تبدأ مف مرحمة القرارات ىي " عممية دينامكية تتضمف في مراحميا 

( 135: 1404)عمي محمد وفي سياؽ متصؿ بيف  "،التصميـ وتنتيي بمرحمة إتخاذ القرار
ولذلؾ  القرارات،إتخاذ القرارات يمثؿ المرحمة الحاسمة والنيائية في إطار عممية صنع  أف“

أما إتخاذ القرارات  ارات،لمقر يالحظ أف العديد مف اإلدارييف يشتركوف في عممية الصناعة 
 .فيختص بو شخص واحد
 صنع عممية مراحؿ مف األخيرة المرحمة يمثؿ القرارات أف إتخاذ وترى الباحثة

 إتخاذ أما مشترؾ،جيد  نتاج أي تضامنية جماعية عممية القرارات صنع فعممية القرارات
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 المرحمة أي إصداره لمقرار في الرئيس أو القائد بو يقـو الذي العمؿ مف أكثر يعني فال القرار
 القرار. صنع عممية في األخيرة

 أىمية صنع القرارات
وظيفة صنع القرارات ىي جوىر عممية اإلدارة وتتضمف ىذه الوظيفة سمسمة مف 
الخطوات القائمة عمى أساس بعض المعايير والتي تيدؼ إلى االختيار الواعي بتحديد البديؿ 

 (.23: 2010)مدحت أبو النصر ، لمواجية موقؼ محدد.األنسب مف بيف البدائؿ المتاحة 
عممية صنع القرارات عممية ديناميكية تشكؿ المحور الرئيس لوظائؼ اإلدارة عمى و 

مختمؼ مستوياتيا التنظيمية ، فعممية صنع القرارات ال تكوف مقصورة عمى مستوى بعينو 
نما شاممة لجميع المستويات في المنظمة.  (.11: 2008)فيصؿ البراىيـ ، وا 

في  اإلداريوف القادة يمارسيا التي األنشطة أكثر القرارات صنع عممية وت عتبر
الوحيد  النشاط تعتبر كما ،اإلدارية المستويات جميع عمى التربوية ومنيا المختمفة المنظمات

ىي  القرارات صنع عممية أف كما ، غيره عف التربوي والقائد المدير سموؾ يميز الذي
،  ما موقؼ في الصحيح القرار إلى الوصوؿ عمى المدير فقدرة ، لإلدارة والمحؾ االختبار
مف  تعتبر ، اتخذه الذي القرار بقبوؿ اآلخريف إقناع في وميارتو ، البدائؿ تحديد في وميارتو
 .القيادة في المدير نجاح إلى تؤدي التي األساسية العوامؿ

ما لو مف تأثير عمى أداء األفراد وتتفؽ معظـ الدراسات عمى أىمية صنع القرار ل
وأف أكثر المؤسسات تأثيرا ىي المؤسسات التي تضـ  المختمفة،العامميف في المؤسسات 
لذا فأف تمؾ المؤسسات أماـ مسؤوليات أو مياـ متعددة  العامميف،بداخميا أعداد كبيرة مف 

عمى تحقيؽ أىدافيا تتطمب منيا التعامؿ مع منتسبييا بصورة سميمة مف أجؿ أف تكوف قادرة 
وال يتـ تحقيؽ تمؾ األىداؼ إال بوجود قيادة إدارية تؤمف بالمشاركة الجماعية وبقدرات 

 (.222: 2013)عبد الرحمف ماؿ اهلل ، العامميف معيا
 النجاح الذي مقدار وأصبح اإلدارية العممية محور ىي القرار صنع عممية أصبحت ولقد

 المناسب، ومما القرار صنع في قيادتيا وكفاية قدرة مىع يتوقؼ مؤسسة أو منظمة أية تحققو
 المؤسسة التعميمة تشيده ما التعميمية اإلدارة مجاؿ في القرارات صنع عممية أىمية مف زاد

 أحيانًا، وتعتبر األىداؼ ىذه بيف التعارض ووجود ، أىدافيا وتعقد تعدد مشكمة مف الحديثة
 كما اإلدارة ، جوىر بأنيا وصفت ىنا ومف ، ممديرل الجوىرية المياـ مف القرار صنع عممية
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 ىي واتخاذ القرارات صنع عمى قدرتو وأف القرارات يصنع الذي ىو بأنو التربوي القائد وصؼ
 .التنظيـ أعضاء مف غيره عف تميزه التي

 خطوات ومراحل صناعة القرارات اإلدارية 
ي الذي تمر بو عممية صنع تمر عممية صنع القرارات بخطوات مختمفة ، والواقع العمم

 العديد القادة يواجو اإلدارة مجاؿ القرارات يختمؼ وفقًا لطبيعة الموضوع محؿ القرار ، وفي
تخاذ تتطمب التي والمشكالت المواقؼ مف  عفوية قرارات ليست وىي ، محددة قرارات صنع وا 

 بالطريقة رؼيع ما مقدمتيا في طرؽ بعدة القرار تتـ صنع عممية وأف ، ثواف   في تصنع
 القرار موضع المشكمة تحديد بمرحمة تبدأ ومراحؿ متعاقبة خطوات عدة تتضمف التي العممية
 القرار. اتخاذ بمرحمة وتنتيي

القرار واتخاذه تتضمف  ةإستراتيجية صناع أف ( 7-6:  2011وآخروف ) الجبوريفؤاد يرى و 
  في األتي :مكف اجماليا عدد مف الخطوات التي تناوليا الكثير مف الباحثيف والتي ي

ففػي ىػذه المرحمػو تبػدا بتشػخيص المشػكمو وتحديػد اليػدؼ بشػكؿ واضػػح  مرحمةة التشةخيص : -1
حيػث تحتػػاج الػػى مسػػح البيئػة الخارجيػػو لتحديػػد الفػػرص والتيديػدات السػػائدة فييػػا وتقيػػيـ البيئػػة 

وعمميػػػو  الداخميػػػو لتحديػػػد عناصػػػر القػػػوة والضػػػعؼ وتحديػػػد حجػػػـ الفجػػػوة االسػػػتراتيجية بينيمػػػا
البيانػػػات مػػػف مصػػػادرىا  المسػػػح تحتػػػاج الػػػى نظػػػـ المعمومػػػات االداريػػػةالتي تسػػػعى الػػػى تػػػوفير

االوليػػة لغػػرض معالجتيػػا وتحويميػػا الػػى معمومػػات تمثػػؿ مخرجػػات النظػػاـ والتػػي عمػػى اساسػػيا 
 تتـ عممية التقييـ ويتطمب ذلؾ تقانو معموماتية عاليػة.

عػػف عػػدد مػػف البػػدائؿ االسػػتراتيجية التػػي يمكػػف اف ويػػتـ فييػػا البحػػث  مرحمةةة تحديةةد البةةدائل : -2
تساعد عمى سد الفجوات االستراتيجية  وعممية تحديد البدائؿ تتطمػب مػف صػانع القػرار الخبػره 

مػف ناحيػة الػذكاء الطبيعػي  وتوفير المعمومات فضال عف االستعانة بالمستشػاريف والمسػاعديف
لمعموماتية التػي تسػاىـ فػي عمميػة تحديػد يضاؼ الييا الذكاء االصطناعي المتمثؿ باالنظمة ا

 .البدائؿ 
بعػد تحديػد البػدائؿ يبػدا صػانع القػرار بعمميػة التقيػيـ بوصػؼ نتػائج كػؿ بػديؿ  مرحمة التقيةيم : -3

    -ربعة محاور وىي:أواييما اقرب الى تحديد اليدؼ النيائي ويتـ ذلؾ عمى 
 ار.البديؿ الجيد والذي يقود الى نتائج مرغوبو لدى صانع القر  -
 البديؿ المتوازف مف غير المحتمؿ اف تنتج عنو نتائج ايجابيو او سمبيو لصالح صانع القرار. -
 البديؿ المختمط مف المحتمؿ اف تنجح عنو نتائج ايجابيو او سمبيو لصالح صانع القرار.  -
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 البديؿ الضعيؼ مف المحتمؿ اف تنتج عنو نتائج ضعيفة لصالح صانع القرار. -
عتبػر مػػف المراحػؿ الفكريػو الصػعبو وذلػػؾ اف عمميػو االختيػار بػيف البػػدائؿ ت:  مرحمةة االختيةار -4

ليست عمميو واضحة او سيمو حيث ىناؾ معايير تستعيف بيا االدارة في عممية اختيار القرار 
الػػذي يمثػػؿ الكفػػاءة العاليػػة مػػف بػػيف جميػػع البػػدائؿ والػػذي يمثػػؿ مسػػتوى الطمػػوح واالقػػرب الػػى 

 مة. تحقيؽ اليدؼ الرئيسي لممشك
 الخطوات مف عدد تتكوف مف القرار صنع عمميةأف  (9: 2007)عبد الرحيـمحمد فيما يرى 

 األتي : المتمثمة في والمتتالية المتصمة المراحؿ أو
 .وتحديدىا المشكمة بوجود اإلحساس -
 .وتقييميا بديمة حموؿ عف البحث -
 .البدائؿ أفضؿ اختيار -
 .اختياره تـ الذى البديؿ تطبيؽ -
 .ائجالنت تقييـ -

 ليست الخطوات ىذه أفمف خالؿ عرض مراحؿ وخطوات صناعة القرار  وترى الباحثة
 حمقاتفيي ك ،ببعضيا ومتصمة مترابطة إنيا بؿ البعض، بعضيا عف منفصمة أو مستقمة
 تسيـ المراحؿ مف مرحمة كؿف ، بينيا فيما المراحؿ تتداخؿ قد متشابكة، و  الواحدة السمسمة

 ، والذكاء ، الدقة إلى ىذه العممية  تحتاج، كما  السميـ القرار إلي التوصؿ في ما بقدر
 يترتب، و  تخاذها  و  صنعو مراحؿ خالؿ القرار متخذ جانب مف البصيرة وحسف والموضوعية

 ومف تمييا التى المراحؿ فى يتـ ما ويحدد بؿ ويشكؿ يوجو ما مرحمة فى يتـ ما أف ىذا عمى
 أف، و حميا فى ستتبع التى الطريقة تحديد عمى أثر رأكب لو المشكمة وتعريؼ تحديد فإف ثـ
 أكبر يتخذ الذى القرار عمى تأثيره يكوففي عممية صنع القرار  مبكرة مرحمة فى يشارؾ مف
 مف لتبدأ معينة مرحمة عند تقؼ أف يمكف العممية ىذه أف، و  متأخرة مرحمة فى يشارؾ ممف
 البحث إلى نعود فإننا بينيا، مرض   بديؿ دوجو  عدـ واكتشاؼ البدائؿ تقييـ عند فمثال، جديد
 .وتعريفيا المشكمة دراسة إعادة إلى نعود وربما أخرى، بدائؿ عف

 نظم دعم القرار
ظيرت فكرة نظاـ دعـ القرارات الذي يمثؿ امتدادا لنظاـ المعمومات اإلدارية في 

الضرورية لصنع  بداية السبعينات بسبب فشؿ نظاـ المعمومات اإلدارية في توفير المعمومات
القرارات الييكمية ، وينظر إلى نظاـ دعـ القرارات عمى أنو نظاـ حاسوبي لمجمع بيف البيانات 
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والنماذج التحميمية المعقدة وبرمجيات الحوار مف أجؿ دعـ عممية اتخاذ القرارات المبرمجة 
  (.66:  2015)نواؿ األشيب ،وشبو المبرمجة

تعتمد عمى الحاسب اآللي بيدؼ تقديـ المساعدة  ىي نظـ معموماتفنظـ دعـ القرار 
عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بالمياـ شبو الييكمية عف طريؽ الدمج بيف عناصر قاعدة 
البيانات والنماذج الكمية )االحصائية ، الرياضية ، بحوث العمميات ( باالضافة إلخذ وجية 

أشار ا بواسطة ىذا النوع مف النظـ نظر متخذ القرار، وىناؾ نوعيف مف القرارات يتـ دعمي
 ( في األتي : 271:  2015إلييـ كماؿ جبرا )

القرارات البنائية : وىي تمؾ القرارات الفورية التي تتخذ إستجابة لسياسات مختمفة معدة مسبقا  -1
، يتـ تغذييا مما يسمى قاعدة قرارات فيي قرارات بنائية مبرمجة وىي التي ليا اجراءات قرار 

 تجييز .سابؽ ال
القرارات غير البنائية : وىي تمؾ التي تتخذ لمتعامؿ مع المشاكؿ غير المحددة والمتشابكة أو  -2

غير الييكمية حيث يمكف تحديد جزء مف المعامالت بدقة ، والجزء االخر ذو طبيعة احتمالية 
يكوف غالبا مف الصعب تحديده والتعرؼ عمى سموكو ولذلؾ ال يمكف اعداده مسبقا وذلؾ 

ندرة القرارات أو عدـ وضوحيا أو لسرعة تغير ىذه القرارات كما انيا تأخذ في الغالب وقتا ل
 .كبيرا مف متخذ القرار

أىـ نظـ المعمومات التي تعتمد عمى الحاسبات والتي كانت أف نظـ دعـ القرار  وترى الباحثة
ور طبييعي حصادا لمتطور في تكنولوجيا المعمومات خالؿ السبعينات والثمانينات كتط

وىذا النظاـ يركز ببساطة عمى توفير الدعـ المناسب لتحسيف ، لطريقة استخداـ الحاسبات 
جودة القرارات ،حيث تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا المطمب عف طريؽ إدماج البيانات والنماذج 

 ونظرا لطبيعة تكوينيا فإف ليا أىمية بالغة ،، والبرمجيات في نظاـ فعاؿ إلتخاذ القرارات 
تحمؿ في إنشائيا تقنيات معموماتية فائقة التطوير مما يؤدي إلى حصوؿ المنظمة عمى  حيث

 ييا الذيف اليستخدموف ىذه النظـ.ميزة تنافسية بالنسبة إلى كؿ منافس
 القرار دعم نظم نواعأ

نظـ  (43-41:  2013)جيالليشنافي يوجد أنواع عديدة لنظـ دعـ القرار، ولقد صنؼ 
 يف كما يمي :دعـ القرار إلى صنف

 عمى كثيرا باعتمادىا الكالسيكية القرارات دعـ نظـ تتميز: و الكالسيكية القرار دعم نظم -1
 المفرط االستعماؿ إلى ، باإلضافة القرار اتخاذ عممية ترشيد تحاوؿ التي النمطية النماذج



 واقع صناعة القرار اإلداري في كمية التربية األساسية بدولة الكويت )دراسة وصفية( 
 عروب أحمد عبد العزيز القطان                                                                         

ـ 2021يوليو  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    106 

 التي تالبيانا أف كما ، المثمى الحموؿ إليجاد المحاكاة تقنيات و العمميات بحوث ألدوات
 اتخاذ عممية تخدـ الو   التفصيؿ كثيرة كانت تستثمرىا بيانات قواعد مف مباشرة كانت تستمد

 معالجة بيانات نظـ قواعد مف مباشرة تستمد كانت نياأل كثيرا المييكمة غير القرارات
 غير التفاصيؿ وحجب المعمومات بتجميع تسمح قد استعالمات التي باستعماؿ المعامالت

 المييكمة غير القرارات التخاذ تماما مالئمة غير معمومات حاؿ كؿ عمى نيا كانتلك الميمة
 جزئيا . لو و

 معمومات السامية لإلطارات توفر متخصصة نظـ " عف عبارة التوجيو نظـ: نظم التوجيو  - أ
 و القطاعية و االقتصادية والميوؿ المالية والتحميالت الصحفية كالبيانات خارجي مصدرىا
 مكونة إلكترونية قيادة إستراتيجية لوحة شكؿ المؤسسة وتأخذ في األداء لقيادة يةكم مؤشرات

 أشير مف اإلستراتيجية و األىداؼ تحقؽ مدى تبيف التي المؤشرات مف محدود عدد مف
 الكبرى األربعة المحاور عمى تعتمد التي الطرؽ ، تطويرىا في مستعممة التي كانت الطرؽ
 القرف تسعينات خالؿ Nortantو  Kaplanمف  كؿ طورىا لتيا المتوازف األداء لبطاقة

 .العشريف
 A. Gregory المؤلفاف ىما التفاعمية القرار دعـ نظـ عف تكمـ مف أوؿ إفالتفاعمية:  النظم - ب

  Decision Support System أو DSS السبعينات باسـ بداية في Scott Morton و
 تساعد تفاعمية محوسبة يا المؤلفاف بأنيا نظـ، وعرف القرار دعـ بنظـ ترجمتو يمكف ما ىو

 أو كميا غير مييكمة مشاكؿ حؿ أجؿ مف ونماذج بيانات مع التعامؿ عمى القرار صاحب
 أدوات و تشغيمية بيانات و تحميمية نماذج عمى التفاعمية القرار دعـ نظـ جزئيا ، وتحتوي

 شبو أو المييكمة غير لقراراتا اتخاذ عممية استفيامية موجية لدعـ و تحميمية ، تفاعمية
 الوسطى . لإلطارات المييكمة

 عرفت لكنيا السبعينات أثناء الماضي القرف في الخبيرة النظـ مفيـو ظيرالخبيرة :  النظم - ت
 قمة بسبب التالية العقود خالؿ ذلؾ بعد ثـ تراجعت ، فقط الثمانينات  سنوات خالؿ أوجيا
 يممؾ لمف ال منيا واالستفادة وصيانتيا تطويرىا ةصعوب إلى باإلضافة ، التجارية المنافذ
 و خوارزميات عمى تعتمد التي األدوات مف مجموعة في الخبيرة النظـ تتمثؿ ، الكافية الخبرة
 التسمسؿ إنتاج إعادة ىدفيا وسموكية معرفية آليات وتستعمؿ ، الصناعي الذكاء تقنيات

أجؿ مساعدة مف يستعمميا عمى  فمعيف م مجاؿ في متخصص بشري خبير لتفكير المنطقي
  اتخاذ قراراتيـ .
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 بيانات قواعد عمى باعتمادىا الحديثة القرار دعـ نظـ : تتميز الحديثة القرار دعم نظم -2
 التفاصيؿ تحجب مجمعة توفر معمومات ، بيانات مستودعات تسمى خاص نوع مف مركزية
 التي المواضيع مف مجموعة في مصنفة لكنيا مالية غير و مالية مؤشرات شكؿ في ومييكمة

المييكمة ليذا توصؼ بأنيا معمومات قيادة  شبو أو المييكمة غير القرارات اتخاذ تخدـ عممية
لمتفريؽ بينيا وبيف المعمومات التشغيمية التي تتميز بكثرة التفصيؿ وىيكمتيا الوظيفية ، ومف 

 اتيا المختمفة .أشير انواعيا منصات ذكاء األعماؿ ، وحموؿ إدارة األداء بمسمي
 القرار دعم نظام مكونات
أف نظاـ دعـ القرار لو عدد مف المكونات ( 17: 2012سيؼ )منير أحمد و السماني أوضح 
 في:تتمثؿ 

 العمميات عف المعبرة المعامالت عف والحالية التاريخية بالبيانات وتتمثؿ:  البيانات قاعدة -1
 .الرئيسية لممنظمة

 البحث مف القرار متخذ تمكف التي البرمجيات مف حزمة وتمثؿ:  النماذج( )قاعدة برمجيات -2
 دراسة في القرار متخذ تدعـ التي واإلحصائية الرياضية النماذج مجموعة مف أو البيانات عف

 زيادة األولية، المواد أسعار ارتفاع مثؿ المنظمة أداء عمى تؤثر أحداث مستقبمية وتحميؿ
 .الخ ...الدخؿ زيادة الطمب،

 دعـ ونظاـ( القرار متخذ) المستخدـ بيف الحوار بيا يتـ التي الطريقة الواجية تمثؿ:  الواجية -3
 تحميؿ معمومات، استخراج استفسارات، عمى الحصوؿ األوامر، إدخاؿ بكيفية وتتمثؿ القرار،

 .متنوعة بطرؽ الواجية إلى األوامر إدخاؿ ويتـ النماذج قاعدة باستخداـ معمومات

 لسابقة ثانيا : الدراسات ا
مكانات و  أسس صنع القرار الجامعيتعرؼ إلى ىدفت  والتي (2116دراسة جبل حسن ) -1 ا 

المنيج الوصفي واعتمدت الدراسة عمى ، المقارنة المرجعية لدعـ صناعة القرار الجامعي 
المقارنة المرجعية في وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا أف ، التحميمي 

بأنواعيا المتعددة والتي تعمؿ عمى التعرؼ عمى التجارب و تتميز امعي مؤسسات التعميـ الج
داخؿ المؤسسة وخارجيا بغض النظر عف المجاؿ الذي تعمؿ  الممارسات الناجحة المبتكرة

، وأف  صناعة القرار الجامعي عمؿ عمى دعـفيو ،مما يجعميا اداة متميزة ذات قيمة عالية ت
عى في الجامعات والتي تتوقؼ عمى المجاالت التي تس ممقارنة المرجعية أىداؼ متعددةل
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عممية صنع القرار الجامعي عممية تقوـ عمى عدة ، وأف الجامعة الى تطويرىا وتحسينيا
تواجيو الجامعة أو دراسة قضية لتطوير الجامعة ، والتي تنتيي  خطوات منيجية لحؿ مشكمة

تمر في ، وأف عممية صنع القرار الضوابط التي تضمف تنفيذ القرار باتخاذ القرار ووضع
بعدة مراحؿ ىي: تحديد المشكمة  جميع المؤسسات و منيا المؤسسات التعميمية و الجامعات

أو القضية ،جمع البيانات والمعمومات ، تحديد االىداؼ ،تحديد البدائؿ المتاحة ، تقيـ 
، وأف عممية بعة تنفيذ القرار يذ القرار ،متاالبدائؿ والموازنة بينيا، اختيار البديؿ المناسب ،تنف

عدة معوقات مف أىميا قصور البيانات والمعمومات ، قمة البدائؿ ،حالة تواجو صناعة القرار 
 التردد التي تعتري متخذ القرار.

إلى تحديد مستوى المشاركة في صناعة القرار   والتي ىدفت ( 2113دراسة رريب محمد)  -2
الجزائرية، و معرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات ىيئة التدريس في الجامعات  أعضاءلدى 

ىيئة التدريس في صناعة القرار، وتكونت عينة  أعضاءداللة إحصائية تعزى إلى مشاركة 
( مف جامعة الجزائر، و) 130( عضو ىيئة التدريس، منيـ )  320الدراسة األساسية مف ) 

مجتمع األصمي البالغ ( مف جامعة قسنطينة ، مف ال 121( مف جامعة وىراف ، و)  69
مت توصو ، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي وكانت األداة استبانة ( عضوا، 1476)

ىيئة  أعضاءالقرار لدى  صناعة  ف مستوى المشاركة فيالدراسة إلى النتائج منيا : أ
 ال توجد، كما بينت النتائج أنو مستوى متدني   التدريس في الجامعات الجزائرية بشكؿ عاـ

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجامعات الجزائرية الثالث )وىراف، الجزائر، قسنطينة( تعزى 
 ىيئة التدريس. أعضاءلمتغير المشاركة في صناعة القرار لدى 

ىدفت إلى تعرؼ مستوى المشاركة في صنع القرار لدى والتي ( 2111دراسة طالل الكريم ) -3
وتعرؼ أثر متغيرات )الجنس  ية ،ية األردنىيئة التدريس في الجامعات الحكوم أعضاء

دت واعتم، والخبرة والمسمى الوظيفي ( عمى مستوى ىذه المشاركة والعمر والرتبة األكاديمية 
نت أداة الدراسة استبانة ، طبقت عمى عينة الدراسة البالغ الدراسة عمى المنيج الوصفي وكا

 وتوصمت، ات حكومية اردنية ( عضو ىيئة تدريس موزعيف عمى ثالث جامع250قواميا )
ىيئة  أعضاءوجود مستوى مشاركة ضعيؼ في صنع القرار لدى نتائج منيا الدراسة إلى 

أف ىناؾ وجود ، كما بينت النتائج االردنية عينة الدراسة الحكومية  التدريس بالجامعات
جنس لفروؽ في تقدير عينة الدراسة لمستوى المشاركة في صنع القرار تعزى لمتغيرات ال

 . فيى حيف ال يوجد اثر لمتغيرات العمر والرتبة االكاديمية والخبرةوالمسمى الوظيفي 
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 التدريس ىيئة أعضاء مشاركة درجة تعرؼ إلى والتي ىدفت (2117دراسة ىاشم الزيود ) -4
ومدى اختالؼ ىذه ،  واألكاديمية اإلدارية القرارات صناعة في الياشمية في الجامعة
 مجتمع وتكوف،  ،وسنوات الخبرة ،والكمية األكاديمية ،والرتبة جنسال باختالؼالمشاركة 

 برتبة ىـ ومف التربوية واليندسة العمـو كميتي في التدريس ىيئة أعضاء جميع مف الدراسة
واعتمدت الدراسة عمى المنيج ،  متفرغ ومحاضر مساعد وأستاذ مشارؾ وأستاذ أستاذ

، ( عضو ىيئة تدريس 117عمى عينة قواميا ) الوصفي وكانت أداة الدراسة استبانة طبقت
 التدريس ىيئة أعضاء قبؿ مف المشاركة مستويات أف منيا عف الدراسة عف نتائج وأسفرت

وضمف  األكاديمية القرارات في  المتوسط المستوى ضمف ىي القرارات صناعة في عممية
 في فروقات جودو  عدـ النتائج اإلدارية ، كما أظيرت القرارات في المعدـو المستوى

 والكمية الخبرة سنوات لمتغير تعزى التدريس ىيئة أعضاء لمشاركة الحسابية المتوسطات
 . األكاديمية والرتبة والجنس

 ىيئة أعضاء مشاركة درجة تعرؼ إلىوالتي ىدفت (2117دراسة ياسمين عبد الكريم ) -5
ا كانت ىناؾ فروؽ والكشؼ عف ما إذ،   القرارات اتخاذ في جامعة اليرموؾ في  التدريس

 ذات داللة احصائية لتقديرات افراد العينة لدرجة مشاركتيـ في اتخاذ القرارات تعزى إلى 
 التدريس ىيئة أعضاء جميع مف الدراسة مجتمع وتكوف،  ،والكمية األكاديمية ،والرتبة الجنس

( 577وعددىـ ) مساعد وأستاذ مشارؾ وأستاذ أستاذ رتبةجامعة اليرموؾ ممف يحمموف  في
% مف المجتمع 41.07عضو ىيئة تدريس وبنسبة بمغت  237وبمغت عينة الدراسة 

واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي وكانت أداة الدراسة استبانة طبقت عمى ، األصمي 
 درجة  أف منيا عف الدراسة عف نتائج وأسفرت، ( عضو ىيئة تدريس 117عينة قواميا )

، كما جاءت بدرجة متوسطة  القرارات اتخاذفي  التدريس ىيئة ءأعضا قبؿ مف المشاركة
لتقديرات عينة   الحسابية المتوسطات في فروؽ ذات داللة احصائية  وجود النتائج أظيرت

ولصالح الكميات  الكمية لمتغير تعزىفي اتخاذ القرارات  لمشاركةالدراسة في تحديد درجة ا
 .لصالح االستاذ  األكاديمية الرتبة، ومتغير ور ولصالح الذك الجنسمتغير و  ،االنسانية 

 الدراسات االجنبية 
وىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ  (Maringe,Felix 2012)دراسة مارنج فيمكس-1

نوعية القيادة في عممية صنع القرار في مستوياتيا المختمفة في القطاع التعميمي ، وذلؾ 
الموحد ، كما ىدفت  الدراسة إلى اختبار كيؼ باستخداـ نموذج ىوفبرج وكورفر لصنع القرار 
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يدرؾ طواقـ خمسة مف الكميات في المممكة المتحدة نوعية المشاركة في فريؽ ومجموعة 
( التي تعني بصنع القرار التنظيمي  عممية صنع القرار ومدي تمبية ىذه العممية لمعايير )تاتـو

في القيادة والذي تـ برعاية مركز واستخدمت ىذه الدراسة بيانات مف مشروع توحيد التنوع 
مف أفراد الطواقـ في خمس كميات  67االمتياز في القيادة ، وتكونت البيانات مف استجابات 

مذكورة عمى سمسمة مف األسئمة النوعية تمت مف خالؿ مقابالت فردية ، كذلؾ تكونت 
تي تمت مف قبؿ بيانات ىذه الدراسة مف مشاىدات مف مستوى ونوعية التفاعؿ والمشاركة ال

مجموعة تعنى بعممية صنع القرارات ونوعية صنع القرار ومدى إدرارؾ  15طاقـ مف  147
وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا ، الطاقـ استنادا إلى مشاركتيـ في ىذه العممية 

أف المشاركة في عممية صنع القرار تقؿ في ىـر مجموعات صنع القرارات كذلؾ اشارت 
ج أف فرؽ صنع القرار في مختمؼ المستويات مرتبطة بمستويات مختمفة مف العدالة النتائ

 والوضوح الذي يتعمؽ بالتوازف .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ المحددة لصناعة  (,Haris 2112) ىاريس دراسة -2

 اندونسيا واستخدمت -القرار في مؤسسات التعميـ الجامعي في جامعة والية جورونتالو
أشارت نتائج ، و  الدراسة الطريقة الوصفية الكمية وتـ جمع البيانات باستخداـ المنيج المسحي

الدراسة أف العوامؿ المتغيرة خمسة وليا مساىمة كبيرة في عممية صنع القرار في جامعة 
% حيث بمغت نسبة 68.20وقد بمغ متوسط العوامؿ الخمسة  Gorontaloوالية جورونتالو 
% والمتغير الثاني:توافر المعمومات  75.78: الوضع الداخمي لممؤسسة المتغير األوؿ

والمتغير الرابع: شخصية  63.98% والمتغير الثالث :الوضع الخارجي لممؤسسة  73.30
ناع القرار  ػ ىدؼ % والمتغير الخامس: عوامؿ متنوعة )نوع المشكمة  73.67وميارة ص 

 %.54.29القرار ػ نوع القرار 
وىدفت الدراسة إلى البحث في   ( Olorunsola &joan, 2011ونسوال )دراسة اولور  -3

مشاركة المعمميف في عممية صنع القرار المدارس الثانوية، والتحقيؽ مف إذا كانت مشاركة 
تكونت عينة الدراسة ، و  المعمميف في عممية صنع القرار ترتبط بالخصائص الشخصية ليـ

معمـ ومعممة مف  200ايكيتي نيجيريا ، وبمغ عددىـ مف معممي المدارس الثانوية في والية 
مختمؼ المدارس الثانوية في المنطقة تـ اختيارىـ بطريقة طبقية عشوائية ، واعتمدت الدراسة 

وتوصمت الدراسة إلى نتائج ،  عمى المنيج الوصفي وكانت االستبانة أداة لجمع البيانات
ي يشاركوف بشكؿ كبير في عمميات صنع منيا: أف معممي المدارس الثانوية بوالية إيكيت
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القرار، غير أف ىناؾ تبايف  في اشراؾ المعمميف في عممية صنع القرار في بعض المدارس 
، وأف لممعمميف دورا فعاؿ في عممية صنع القرار وأف المدارس التي يشارؾ فييا المعمموف في 

معمموف المدراء في اتخاذ صناعة واتخاذ القرارات افضؿ بكثير مف التي ال يشارؾ فييا ال
 القرار .

وىدفت الدراسة تحديد استراتيجيات التدريس ومشاركة  (Newman, 2011)دراسة نيومان -4
 5معمـ و 20المعمميف في صناعة القرار في المدارس الثانوية وتكونت عينة الدراسة مف 

دولة مدراء المدارس تـ اختيارىـ عشوائا مف خمس مدارس ثانوية في منطقة غويرو ب
، زيمبابوي ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ، وكانت أداة الدراسة المقابمة والمالحظة 

وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا : أف بعض مديري المدارس ينفردوف بإتخاذ بعض القرار 
ويفرضوف تنفيذىا عمى المعمميف مما يشعرىـ بعدـ الرضا ،  وأف لممعمميف دورا فعاال في 

القرار وصناعتو ، إذ ال يمكف لممديريف وحدىـ أف يقوموا بإدارة المدارس وتخفيؼ  اتخاذ
  .االعباء االدارية وتحفيز العامميف بالمدراس وانجاز المياـ دوف مشاركة المعمميف

ىدؼ ىذه الدراسة ىو معرفة مستوى مشاركة  (Charles and Karr- 1995دراسة) -5
ات وتأثيرىا في األداء األكاديمي لمطمبة، وتـ استخداـ ىيئة التدريس في اتخاذ القرار  أعضاء

االستبانة كأداة لمحصوؿ عمى المعمومات حوؿ مستوى المشاركة في اتخاذ القرارات، عمى 
( عضو ىيئة التدريس، و مف نتائج ىذه الدراسة ىي المشاركة الفاعمة  260عينة بمغت ) 

القة إيجابية مع أدائيـ الوظيفي التي ىيئة التدريس في اتخاذ القرارات ترتبط بع عضاءأل
ىيئة التدريس والمديريف  أعضاءتنعكس إيجابيا عمى األداء األكاديمي لمطمبة. كما أف رضا 

لممياـ المناطة بيـ وقناعتيـ لوظائفيـ، وفاعمية طرائؽ ووسائؿ قياس اتخاذ القرارات وتنفيذىا 
 تنعكس إيجابيا عمى مستوى المشاركة في اتخاذ القرار.

 إجراءات الدراسة 
 منيج الدراسة 

 التحميمي الذيبأسموبو المنيج الوصفي استخدمت الباحثة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة   
 تعبيرا عنيا ويعبر ،دقيقاوصفا  بوصفيا الواقع وييتـ في توجد كما الظاىرة دراسة عمى يعتمد
 الدراسة.يعة ىذه عف أف ىذا المنيج ىو المناسب لطب فضالكيفيا  تعبيرا أو كميا

 الدراسة وعينة مجتمع 
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 أعضاءجمع مساعديف ، و وثالث عمداء / عميد الكمية أ.د : مف الدراسة  معتتألؼ مج
فقد تـ  نظرا لصعوبة الوصوؿ لجميع افراد العينة، و  االساسية  الييئة التدريسية بكمية التربية

مف الييئة عشوائية  ختيار عينةمقابمة عميد الكمية واحد العمداء المساعديف ، وكذلؾ تـ ا
مف مجتمع  (%10.3 ) ( عضوا وبما يمثؿ856( عضو مف اجمالي ) 89بمغت )التدريسية 
 خصائص العينة . يوضح( 1اوؿ )الجد، و الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1ول رقم )دج
 الييئة التدريسة  أعضاءمن  خصائص عينة الدراسة

 النسبة المئوية  التكرار الفئة  المتغير 
 48.3 43 ذكر جنسال

 51.7 46 أنثى
 %111 89 الجممة 

 22.5 20 رئيس قسـ  المسمى الوظيفي
 52.8 47 عضو ىيئة تدريس
 24.7 22 عضو ىيئة تدريب

 %111 89 الجممة
 74.2 66 دكتوراه المؤىل العممي

 7.9 7 ماجستير 
 18.0 16 بكالوريوس 
 %111 89 الجممة

 22.5 20 سنوات 5 أقؿ مف سنوات الخبرة
 19.1 17 10إلى أقؿ مف  5
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 سنوات
 58.4 52 سنوات فأكثر  10مف 

 %111 89 الجممة
طبيعة القسم 
 األكاديمي 

 69.7 62 األقساـ العممية
 30.3 27 األقساـ العممية المساندة 

 %111 89 الجممة
 95.5 85 كويتي الجنسية

 4.5 4 غير كويتي 
 %111 89 الجممة

الييئة التدريسية بكمية التربية  أعضاءمف ( يتبيف أف عينة الدراسة 1بإستقراء الجدوؿ رقـ )
( 43بواقع ) متقاربة  الذكور واالناث مفالعينة  وكانت( عضوا 89تكونت مف )األساسية 

، فيما تنوعت عينة الدراسة مف ( عضو ىيئة تدريس انثى46عضو ىيئة تدريس ذكر و )
( عضو وبنسبة مئوية 47ىيئة التدريس ) أعضاءفكانت العينة مف ي حيث المسمى الوظيف

مف اجمالي العينة ، %( 24.7)بنسبة ( عضو 22وعضو ىيئة تدريب )%( 52.8)بمغت 
بنسبة موجوديف ضمف العينة ( رئيس قسـ 20فيما كاف جميع رؤساء االقساـ بالكمية )

حيث بدقة النتائج وعمقيا  ينبأبما و ، فيما اتضحت الخبرة الكبيرة لعينة الدراسة %( 22.5)
عشر سنوات ىـ االعمى بيف افراد الذيف لدييـ خبرات تفوؽ ال ىيئة التدريس  أعضاءكاف 

العامميف في االقساـ  ىيئة التدريس أعضاءكما تبيف أف ، ( %58.4 العينة وبنسبة بمغت )
لعينة مف المواطنيف %( ، وأف غالبية ا69.7العممية ىـ النسبة االكبر في العينة وبمغت )

 %( .95.5الكويتيف وبنسبة مئوية بمغت )
  الدراسة تاو أد

بعد االطالع والدراسة المتأنية لالدبيات التربوية والنفسية والدراسات السابقة ذات الصمة 
 أدوات الدراسة وىي :بناء  مف  الباحثةبموضوع الدراسة تمكنت 

داخؿ الكمية ؼ آليات صناعة القرار اإلداري مع عمداء الكميات وبعض نوابيـ لت عر   مقابمة -1
ومدى مشاركة الييئة التدريسية في ىذه العممية والكشؼ عف أىـ معوقات صناعة القرار في 

التطبيقي والتدريب بدولة الكويت وتكونت كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ 
 اسئمة. 9مف  االستمارة بعد تحكيميا مف المتخصصيف في شكميا النيائي
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لت عر ؼ واقع مشاركتيـ في عممية  ىيئة التدريس ورؤساء األقسام أعضاءاستبانة خاصة ب  -2
صنع القرار اإلداري في كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة 

زمة في ىذه الالوتحديد مصادر المعمومات بالكمية ، آليات صناعة القرار ، وتحديد الكويت 
  بالكمية. وتحديد أىـ المعوقات التي تواجو عممية صناعة القرار، العممية 

 صدق األداة 
 أعدت ما تقيس سوؼ أنيا مف ) الصدؽ الظاىري ( والتأكد الدراسة اةأد صدؽ مف لمتحقؽ 

عمى  في صورتيا المبدئية االستبانة الدراسة اةأد عرضقياسو قامت الباحثة ب أجؿ مف
ىئية التدريس بجامعة الكويت  أعضاءمف ختصاص والخبرة اإل ذويالمحكميف مف مجموعة 

تحديد صالحية الفقرات وانتمائيا بيدؼ  وذلؾواليئية العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب 
 صالحة ومناسبة احتوتيا االستبانة العبارات التي أف مف فضال عف التحقؽ محاور الدراسةل

 السادة وقاـ،  الوضوح ، األىمية ، الشمولية ، لسالمة المغويةوا أسموب الصياغة حيث مف
الباحثة  استجابة قد و االستبانة وفقراتيا محاور حوؿ ومقترحاتيـ مالحظاتيـ بإبداء المحكموف
 مف مقترحاتيـ ضوء في التعديالت الالزمة اجرت و المحكميف السادة ومقترحات لمالحظات

ضافة حذؼ  تعديؿ.  و وا 
 ة ثبات األدا

قامت الباحثة مف خالؿ تطبيؽ االستبانو عمى العينة استطالعية  التي تـ اختيارىا عشوائًيا ،   
، وذلؾ باستخداـ محور مف محاورىا بحساب ثبات االستبانو ككؿ ، وحساب ثبات كؿ 

معامؿ ألفا كرونباخ  ، ويقصد بثبات االستبانو أنيا تعطي نفس النتائج تقريًبا إذا تـ إعادة 
 ( يوضح نتائج ذلؾ . 2قيا أكثر مف مرة وفي نفس الظروؼ والشروط ، وجدوؿ ) تطبي

 
 (  2دول ) ج

 الييئة التدريسة ورؤساء االقسام  أعضاءالخاصة ب معامالت الثبات لمحاور االستبانة
 قيمة ألفا كرونباخ عدد البنود المحور م

 0.95 6 آليات صنع القرار 1

 0.90 9 ع القرارمصادر المعمومات الالزمة لصن 2

الييئة التدريسية في  أعضاءمشاركة  3
 صناعة القرار

8 0.92 
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معوقات المشاركة في صناعة القرار  4
 اإلداري 

16 0.93 

 0.92 39 الدرجة الكمية

 المختمفة تتمتع ومحاورىا لالستبانة كرونباخ ألفا معامؿ قيـ أف ( 2الجدوؿ) مف يتضح  
 ( وىذه0,95حتى  0,90حيث تراوحت مابيف ) ، األداة يؽتطب ألغراض كافية ثبات بقيمة
بمغت  حيثثبات عالية  بقيمة الكمية لالستبانة ككؿ تتمتع الدرجة مرتفعة ،جعمت القيـ

 النتائج عمى االعتماد يمكف ( ، وأنيا ستحقؽ الغرض الذي وضعت مف اجمو وبالتالي0,92)
 والوثوؽ بيا. التي سيتـ الوصوؿ إلييا

 سة الميدانية نتائج الدرا
 السئمة الدراسة كما يمي : نتائج وفقا السيتم عرض 
مف خالؿ عقد قامت الباحثة األسئمة الخاصة بعميد الكمية والعمداء المساعديف لإلجابة عف 

 كما يمي :إلييـ وكانت نتائج تحميؿ ىذه االجابات مقابمة معيـ بتوجيو ىذه التساؤالت 
ة القرار اإلداري المطبقة في كمية التربية األساسية :  ما أىـ آليات ومصادر صناع 1س 

 بدولة الكويت مف وجية نظر عميد الكمية ونوابو المساعديف عينة الدراسة ؟
 .المعمومات مف رؤساء األقساـ ويتـ استقاء تكوف جماعية  آلية صناعة القرار غالبا ما -
الشؤوف العممية ىي و  الستقاء المعمومات المساعدة في صناعة القرار مصادرعدة ىناؾ  -

األفراد سواء كانوا  ، المكتب الفني أيضا في الموائح والقوانيف  ،متمثمة برؤساء األقساـ 
ىيئة التدريس أو  عضاءالمقابالت الشخصية أل، و إدارييف ومتدربيف ىيئة التدريس أ أعضاء

 ممثمي الطمبة أو اإلدارييف.
ة بكمية التربية األساسية بدولة الكويت في الييئة التدريس أعضاء:  ما درجة مشاركة  2س 

 صناعة القرار اإلداري بالكمية مف وجية نظر عميد الكمية ونوابو المساعديف عينة الدراسة ؟
وىذه المساحة ىيئة التدريس  عضاءأللممشاركة بصناعة القرار وكبيرة مساحة خاصة  ىناؾ -

ستقي مات والتقارير والدراسات التي يمو متمثمة بمجاف األقساـ العممية وىي بدورىا ترفع المع
 .عمومات تدعـ عممية صناعة القرار منيا م

التدريس لتوجيو الجميع لممساىمة في  أعضاءتواصؿ مع ىيئة اليمـز  الموائح العممية تطبيؽ   -
 .عممية صناعة القرار 
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وجية : ما معوقات صناعة القرار اإلداري بكمية التربية األساسية بدولة الكويت مف  3س 
 المساعديف عينة الدراسة ؟ والعمداءنظر عميد الكمية 

 راراتيـ.مجمس األمة مف خالؿ ق أعضاءالسمطة التشريعية و تتمثؿ في ىناؾ معوقات خارجية  -
 .ىيئة التدريس  أعضاءنسميو بصراعات االىتمامات بيف  المعوقات الداخمية أو ما -
 .لية العمؿ الحر حكومي ذو أطر وقوانيف تحد نوعا ما مف آالمنصب ال -
معوؽ أساسي أماـ أي مبادرة جديدة لمتطوير وىي معوقات اقتصادية متمثمة بنقص الميزانية  -

 التحسيف.و 
 .األرشفة نقص في قاعدة البيانات و  -
 .العمؿ الورقي واستمرارية البيوقراطية  -

التطبيقي في كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ : ما آليات صناعة القرار  4س 
 ىيئة التدريس عينة الدراسة ؟ أعضاءرؤساء األقساـ و والتدريب بدولة الكويت مف وجية نظر 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   السؤاؿىذا لإلجابة عف 
بالمحور األول آليات صنع ستجابات عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف الفقرات المتعمقة ال
 ( يبيف ىذه النتائج :3والجدوؿ ) ، قرارال
 

 (3جدوؿ )
الستجابات عينة الدراسة مف التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 

   آليات صنع القرار()  لبنود المحور األوؿىيئة التدريس ورؤساء االقساـ  أعضاء
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ىيئة التدريس قد  أعضاءساء االقساـ و ( يتبيف أف عينة الدراسة مف رؤ 3بإستقراء الجدوؿ )

األساسية مطبقة في كمية التربية عمى أف آليات صنع القرار المذكورة بالجدوؿ و وافقوا 
( ورغـ ىذا االتفاؽ إال أنيـ 2.99و) (3.21)متوسط حسابي وتراوحت ىذه الموافقة مابيف 

حيث جاء فى تطبيقيا و اختمفوا في ترتيب ىذه اآلليات مف حيث اىميتيا وواقع استخداميا 
المطبقة بكمية التربية االساسية بالييئة العامة لمتعميـ الرتبة األولى بيف آليات صنع القرار 

 التطبيقي والتدريب 
تحرص القيادة العميا عمى االطالع ( والذي ينص عمى " 2اآللية المتضمنة في البند رقـ )

البند رقـ واآللية المتضمنة في  " لقرارعمى البيانات الحديثة والمعمومات المتاحة لصناعة ا
"  تتخذ القيادة العميا الحموؿ المناسبة و البدائؿ في حؿ المشكالت( والذي ينص عمى " 4)

في الرتبة الثانية في آليات صنع القرار اآللية المتضمنة في  وجاء( 3.21وبمتوسط حسابي )
سموب الجماعي في اتخاذ القرار و تتخذ القيادة العميا األ( والذي ينص عمى " 5البند رقـ )

وجاء في الرتبة الثالثة اآللية المتضمنة في  ( 3.59)" وبمتوسط حسابي  حؿ المشكالت
تقوـ القيادة العميا في الكمية بتشخيص المشكالت بطرؽ ( والذي ينص عمى " 1البند رقـ )

المطبقة في كمية ( ، بينما جاء في آخر آليات صنع القرار 3.06" وبمتوسط حسابي ) عممية
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تقوـ القيادة العميا  ( والذي ينص عمى "3)التربية األساسية اآللية المتضمنة في البند رقـ 
 (.2.99" وبمتوسط حسابي ) بعمؿ البحوث و الدراسات لدعـ صنع القرار

ىذه النتيجة والمتمثمة في موافقة عينة الدراسة مف رؤساء األقساـ والييئة  وتعزو الباحثة
( 3المحددة في الجدوؿ )االساسية آلليات صنع القرار ة عمى تطبيؽ كمية التربية التدريس

 لالسباب التالية :
المواصفات القياسية لكؿ االجراءات  تطبيؽاالساسية بيا وحدة لمجودة تسعى ل كمية التربية -1

 اإلدارية بالكمية والتي منيا عممية صنع القرار .
ي التعامؿ مع القضايا التربوية واإلدارية وبالتالي تستخداـ قيادة الكمية تتبنى المنيج العممي ف -2

    الحديثة لصناعة القرار اإلداري . اآلليات العممية واالدارية
المعمومات الالزمة لصناعة القرار في كمية التربية األساسية بالييئة العامة مصادر ما : 5س 

 أعضاءة القرار مف وجية نظر لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت في عممية صناع
 ىيئة التدريس عينة الدراسة؟

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  السؤاؿىذا لإلجابة عف 
مصادر  الثانيبالمحور ستجابات عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف الفقرات المتعمقة ال

 ( يبيف ىذه النتائج :4وؿ )والجد ،المعمومات الالزمة لعممية صناعة القرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4جدول )
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الستجابات عينة الدراسة من التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 
مصادر المعمومات الالزمة ) ثانيالمحور العن  ىيئة التدريس ورؤساء االقسام أعضاء

 (لصنع القرار بالكمية

 
ف عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسة قد وافقوا ( يتبيف أ4باستقراء الجدوؿ )

( 6)وبدرجة كبيرة عمى أف مصادر المعمومات الالزمة لصناعة القرار والمذكورة بالجدوؿ 
مستخدمة ومطبقة داخؿ كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب 

، وقد جاء في أوؿ ( 3.07( حتى )3.76حسابي )وترواحت ىذه الموافقة ما بيف متوسط 
(  10المصدر المتضمف في البند رقـ ) مصادر المعمومات الالزمة لعممية صناعة القرار 

( وبانحراؼ معياري ) 3.76)وبمتوسط حسابي  المكتب الفني ".والذي ينص عمى " 
ة القرار المصدر وجاء في الرتبة الثانية بيف مصادر المعمومات الالزمة لصناع( ، 0.989

  .الموائح و القرارات في الكمية و الييئة ( والذي ينص عمى "14المتضمف في البند رقـ )
، وجاء في الرتبة الثالثة المصدر (0.892( وبانحراؼ معياري )3.76"وبمتوسط حسابي )

مجالس االقساـ العممية ومجمس الكمية"  ( والذي ينص عمى "8المتضمف في البند رقـ )
( 7( وجاء في الرتبة الرابعة المصدر المتضمف في البند رقـ )3.74وسط حسابي ) وبمت

" وبمتوسط حسابي  لجاف متخصصة في صناعة القرار مف داخؿ الكمية.والذي ينص عمى " 
( بينما جاء في آخر مصادر المعمومات الالزمة لصناعة القرار في كمية التربية 3.46)
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(   9يـ التطبيقي والتدريب المصدر المتضمف في البند رقـ )  األساسية بالييئة العامة لمتعم
 .( 3.07) صناديؽ لممقترحات وابداء الرأي " وبمتوسط حسابي " والذي ينص عمى 

ىذه النتيجة والمتمثمة في الموافقة الكبيرة لعينة الدراسة مف رؤساء االقساـ  وتعزو الباحثة
المدرجة بالجدوؿ مومات الالزمة لصناعة القرار والييئة التدريسية عمى استخداـ مصادر المع

 ( ووفقا لمترتيب السابؽ إلى ما يمي :4)
المكتب الفني التابع لعميد الكمية ىو القاعدة المجيزة بالمعمومات والموائح والقوانيف الالزمة   -1

 لصناعة القرار اإلداري فيو عصب صناعة القرار بالكمية .
مؿ بالييئة العامة وكمية التربية ىما االطار العاـ لصناعة القرار الموائح والقوانيف المنظمة لمع  -2

 االداري بالكمية .
العممية ومجمس الكمية ىما االقرب لمواقع الميداني ومافية مف تحديات مجالس االقساـ  -3

ومشكالت وبما يساعد عمى امداد صانعي القرار بمعمومات واقعية وحديثة تعبر عف الواقع 
 ومشكالتو . 

في كمية التربية األساسية بالييئة العامة ىيئة التدريس  أعضاء: ما مدى مشاركة  6س 
رؤساء لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت في عممية صناعة القرار مف وجية نظر 

 عينة الدراسة ؟ الييئة التدريسة أعضاءاالقساـ و 
بية واالنحرافات المعيارية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسا السؤاؿىذا لإلجابة عف 

 أعضاء)مشاركة بالمحور الثالث ستجابات عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف الفقرات المتعمقة ال
 ( يبيف ىذه النتائج :5والجدوؿ ) ، الييئة التدريسية في صناعة القرار(

 
 
 
 
 
 
 
 
 (5جدول )
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ىيئة  أعضاءجابات عينة الدراسة من الستالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 
 الييئة التدريسية في صناعة القرار( أعضاءالثالث )مشاركة  المحورعن  التدريس ورؤساء االقسام

 
يتبيف أف عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية أف درجة  (5باستقراء الجدوؿ )

بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب مشاركتيـ في صناعة القرار بكمية التربية األساسية 
، وجاء في أوؿ مؤشرات مشاركة  (3.15( و )3.44متوسطة وتراوحت ما بيف )كانت 
ىيئة التدريس في صناعة القرار بكمية التربية األساسية المؤشر المتضمف في البند  أعضاء
رة مف إدارة الييئة توفر الكمية الموائح والقرارات الصاد( والذي ينص عمى "  23رقـ ) 

( وجاء في الرتبة الثانية بيف مؤشرات 3.44وبمتوسط حسابي ) "  لمعامميف في الكمية.
( 19ىيئة التدريس في صناعة القرار المؤشر المتضمف في البند رقـ )   أعضاءمشاركة 

"   ىيئة التدريس بشكؿ كافي . عضاءتتيح الكمية المعمومات أل والذي ينص عمى " 
 17وجاء في الرتبة الثالثة المؤشر المتضمف في البند رقـ )   (3.34حسابي )   وبمتوسط 

ىيئة التدريس لممشاركة في  أعضاءتتوافر ثقة متبادلة بيف قادة الكمية و ( والذي ينص عمى " 
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وجاء في الرتبة الرابعة المؤشر المتضمف (   3.29" وبمتوسط حسابي )       صناعة القرار
ت عرض القرارات و المقترحات عمى لجاف األقساـ والذي ينص عمى" (  18في البند رقـ ) 

بينما جاء في اقؿ (    3.29بمتوسط حسابي )  "  العممية ألخذ الرأي قبؿ اعتمادىا
ىيئة التدريس في صناعة القرار بكمية التربية  أعضاءالمؤشرات التي تدؿ عمى مشاركة 

تحفز الكمية جميع (   والذي ينص عمى "   20األساسية المؤشر المتضمف في البند رقـ ) 
 .(  3.15وبمتوسط حسابي ) " العامميف إلبداء اآلراء والمقترحات حوؿ الكمية وشؤونيا

ىيئة التدريس في  عضاءوالمتمثمة في المشاركة المتوسطة أل وتعزو الباحثة ىذه النتيجة
 :إلى االسباب التالية صناعة القرار بكمية التربية األساسية 

ىيئة التدريس عمى تقديـ المقترحات والمبادرات  أعضاءضعؼ الحوافز المقدمة لحث   -1
 الالزمة في القضايا ومشروعات القرارات المختمفة .

صناعة القرار وعدـ عند   المجاف والمجالس المتخصصةالمكاتب و االعتماد الكبير عمى  -2
بدأ الرآي حوؿ موضوعات ىيئة التدريس ال أعضاءاتاحة الفرصة لكؿ منتسبي الكمية مف 

 خاصة بالكمية وشئونيا.
 المشاركة مستويات ( والتي بينت أف2007دراسة ىاشـ الزيود )وتتفق ىذه النتيجة ونتائج 

 في المتوسط المستوى ضمف ىي القرارات صناعة في عممية التدريس ىيئة أعضاء قبؿ مف
عف  والتي أسفرت (2007الكريـ )ياسميف عبد  دراسةكما تتفق ونتائج  ،األكاديمية القرارات

 جاءت بدرجة متوسطة. القرارات في اتخاذ التدريس ىيئة أعضاء قبؿ مف المشاركةدرجة  أف
 إلى أفوالتي توصمت  (2013)محمد رريب اهلل ونتائج دراسة  تختمف ىذه النتيجةبينما 

زائرية ىيئة التدريس في الجامعات الج أعضاءلدى  صناعة القرارمستوى المشاركة في 
 توصمتالتي ( و 2010دراسة طالؿ الكريـ ) كما تختمف ونتائج، متدني  عاـ مستوىبشكؿ 

ىيئة التدريس بالجامعات  أعضاءإلى وجود مستوى مشاركة ضعيؼ في صنع القرار لدى 
 .الحكومية االردنية 

متعميـ : ما معوقات صناعة القرار اإلداري في كمية التربية األساسية بالييئة العامة ل 7س 
 ىيئة التدريس عينة الدراسة؟ أعضاءالتطبيقي والتدريب بدولة الكويت مف وجية نظر 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  السؤاؿىذا لإلجابة عف 
)معوقات بالمحور الخامس  ستجابات عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف الفقرات المتعمقة ال

 ( يبيف ىذه النتائج :6والجدوؿ ) ، (صناعة القرار
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 (6جدول )
الستجابات عينة الدراسة من التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 الخامس   المحورعن  أعضاء ىيئة التدريس ورؤساء االقسام
 القرار( معوقات صناعة)
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عمى أف معوقات صناعة  وبدرجة كبيرة  ( يتضح أف عينة الدراسة وافقوا6باستقراء الجدوؿ )

بكمية التربية  معوقات تحد مف عممية صناعة القرار( ىي 6القرار الموجودة بالجدوؿ )
( و 3.98وتراوحت ىذه الموافقة ما بيف )األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب 

رتيب ىذه المعوقات حسب ، ورغـ ىذا االتفاؽ إال أف عينة الدراسة اختمفوا في ت(2.99)
اىميتيا وتأثيرىا في صناعة القرار وجاء في أوؿ المعوقات التي تحد مف صناعة القرار في 

بند رقـ كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب المعوؽ المتضمف في ال
التكنولوجية الالزمة قمة االعتماد المالي المخصص لتطوير البنية والذي ينص عمى "( 44)

وجاء في الرتبة الثانية المعوؽ المتضمف  (3.98 بمتوسط حسابي )و " لصناعة القرار بالكمية
"  التدخالت الخارجية مف السمطة التشريعية في الدولة( والذي ينص عمى " 43في البند رقـ )

( 45قـ )وجاء في الرتبة الثالثة المعوؽ المتضمف في البند ر  (3.91وبمتوسط حسابي )
عدـ وجود قاعدة بيانات دقيقة و حديثة و شاممة بالكمية تربط بيف نتائج والذي ينص عمى 

( وجاء في 3.85)الدراسات العممية و احتياجات الكمية و عالج مشكالتيا وبمتوسط حسابي 
البيروقراطية ( والذي ينص عمى "   32الرتبة الرابعة المعوؽ المتضمف في البند رقـ ) 

وجاء في الرتبة ( .3.79" وبمتوسط حسابي )راءات عممية صناعة القرار. وطوؿ إج
قمة االعتماد عمى اإلدارة والذي ينص عمى "   ( 46الخامسة المعوؽ المتضمف بالبند رقـ )
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( وجاء في 3.76"  وبمتوسط حسابي )    االلكترونية واالعتماد عمى االجراءات الورقية.
ال توجد انظمة  ( والذي ينص عمى "  34في البند رقـ )  الرتبة السادسة المعوؽ المتضمف

( ، 3.65وبمتوسط حسابي ) " إدارية تضمف مشاركة الجميع في صناعة القرار بالكمية .
بينما جاء في أقؿ المعوقات التي تحد مف صناعة القرار في كمية التربية األساسية بالييئة 

( والذي ينص عمى "  37تضمف في البند رقـ )العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب المعوؽ الم
 (.2.99" وبمتوسط حسابي )  ىيئة التدريس مف تحمؿ المسؤلية  أعضاءخوؼ 

والمتمثمة في وجود عدد مف المعوقات التي تحد مف عممية  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة
الالزمة قمة االعتماد المالي المخصص لتطوير البنية التكنولوجية صناعة القرار اوليا 
لالسباب ىيئة التدريس مف تحمؿ المسؤلية  أعضاءخوؼ واخرىا  لصناعة القرار بالكمية

 التالية :
األمر الذي يحتاج إلى ميزانيات التقدـ المزىؿ في تقنيات التكنولوجيا وبرامجيا ومستحدثاتيا  -1

الالزمة  كبيرة القتناء مثؿ ىذه التكنولوجيا التي تساعد في توفير كـ ىائؿ مف المعمومات
 .مما يعرقؿ االستفادة مف ىذه التكنولوجيا لضعؼ الميزانية ومصادر التمويؿلصناعة القرار 

المجمس التشريعي  أعضاءخارجية تؤثر في صناعة القرارات داخؿ الكمية مثؿ  أطراؼوجود  -2
 بالكمية.مما يعرقؿ صناعة القرار وتوجياتيـ 

ليات محدثة تتطمب مواكبة العمـ واإلدارة اف عممية صناعة القرار عممية متطورة وذات آ  -3
الحديثة مما يصعب عمى صانعي القرار االحاطة الكاممة بالمعمومات والحقائؽ حوؿ موضوع 

 مشروع القرارا المراد صناعتو .
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة مف :  8س

وطبيعة القسـ تعزى لمتغيرات الجنس ى محاور الدراسة عمرؤساء االقساـ والييئة التدريسية 
 سنوات الخبرة والجنسية ؟و  والمسمى الوظيفياالكاديمي 
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 متغير الجنس  اوال:
 (7)جدوؿ  

 لمتغير الجنس عمى محاور الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ ) ت (  

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات يتبيف أنو ( 7لجدوؿ )باستقراء ا
في الدرجة الكمية عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محاور الدراسة 

 ناث.ولصالح اإل الجنس تعزى لمتغير
االقساـ  إلى أف النسبة األكبر مف عينة الدراسة مف رؤساء وتعزو الباحثة ىذه النتيجة

كانت مف اإلناث األمر الذي قد يكوف لو تأثير عمى اتجاه الفروؽ بيف والييئة التدريسة 
  االستجابات .

ىناؾ وجود  التي بينت أف( 2010دراسة طالؿ عبد الكريـ )ونتائج  وتتفق ىذه النتيجة
 . الجنس اركة في صنع القرار تعزى لمتغيرلفروؽ في تقدير عينة الدراسة لمستوى المش

 وجود عدـ ( والتي أظيرت2007دراسة ىاشـ الزيود )بينما تختمف ىذه النتيجة ونتائج 
 الجنس. لمتغير تعزى ىيئة التدريس أعضاء لمشاركة الحسابية المتوسطات في فروقات

 وجودعف  أسفرتوالتي  (2007ياسميف عبد المطيؼ عبد الكريـ ) دراسةكما تختمف ونتائج 
لتقديرات عينة الدراسة في تحديد   الحسابية المتوسطات في  فروؽ ذات داللة احصائية

 لمتغير الجنس ولصالح الذكور . في اتخاذ القرارات تعزى درجة المشاركة
 

االنحراف  المتوسط ن المتغير المحور
 لمعياريا

قيمة 
 ت

درجة 
 الحرية

 الداللة

 0.43 87 787.- 0.917 3.02 43 ذكر آليات صنع القرار
 0.934 3.17 46 أنثى

مصادر المعلومات 
 الالزمة لصنع القرار

- 0.727 3.30 43 ذكر
1.551 

87 0.12 
 0.780 3.55 46 أنثى

مشاركة أعضاء 
الهيئة التدريسية في 

 صناعة القرار

- 0.945 3.17 43 ذكر
1.098 

87 0.28 
 0.755 3.36 46 أنثى
 0.613 2.78 46 أنثى

معوقات المشاركة في 
صناعة القرار 

 اإلداري 

 0.46 87 742.- 0.714 3.48 43 ذكر
 0.753 3.59 46 أنثى

- 0.384 3.19 43 ذكر الدرجة الكلية
2.105 

87 0.04 
 0.388 3.37 46 أنثى
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   طبيعة القسم االكاديميثانيا : متغير 
 (8)جدوؿ

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ ) ت ( 
 حاور الدراسة  عمى م طبيعة القسـ االكاديميلمتغير 

د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات توجال ( يتبيف أنو 8باستقراء الجدوؿ )
طبيعة عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محاور الدراسة تعزى لمتغير 

 القسـ االكاديمي.
عمى مستوى  مكوناتيا موحدةإلى أف عممية صناعة القرار بكؿ  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة
 مساندة.بيف االقساـ سواء كانت عممية او عممية كمية التربية وال يوجد تفرقة 

 
 
 
 
 

االنحراف  المتوسط ن المتغير المحور
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

 الداللة

 0.06 87 1.903 0.982 3.22 62 األقسام العلمية آليات صنع القرار
األقسام العلمية 

 المساندة 
27 2.82 0.715 

مصادر المعلومات 
 الالزمة لصنع القرار

 0.39 87 863. 0.812 3.48 62 األقسام العلمية
األقسام العلمية 

 المساندة 
27 3.33 0.630 

مشاركة أعضاء 
الهيئة التدريسية في 

 صناعة القرار

 0.50 87 672. 0.911 3.31 62 األقسام العلمية
األقسام العلمية 

 المساندة 
27 3.18 0.712 

األقسام العلمية 
 المساندة 

27 2.87 0.477 

ة معوقات المشارك
في صناعة القرار 

 اإلداري 

 0.56 87 581.- 0.770 3.51 62 األقسام العلمية
األقسام العلمية 

 المساندة 
27 3.61 0.647 

 0.73 87 348. 0.428 3.29 62 األقسام العلمية الدرجة الكلية
األقسام العلمية 

 المساندة 
27 3.26 0.308 
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  ثالثا : متغير المسمى الوظيفي
 (9)جدوؿ

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ ) ت (
 عمى محاور الدراسةالمسمى الوظيفي  لمتغير

( يتبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات 9باستقراء الجدوؿ )
مشاركة أعضاء الهيئة عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محور 

ولتحديد اتجاىات ىذه الفروؽ تـ تعزى لمتغير المسمى الوظيفي  التدريسية في صناعة القرار
 :( يوضح ذلؾ 10والجدوؿ رقـ ) البعدية لممقارنة شيفيو إختبار استخداـ

االنحراف  المتوسط ن المتغير المحور
 المعياري

قيمة 
 ف
 

 الداللة

 0.12 2.195 0.819 3.48 20 رئيس قسم  آليات صنع القرار
 1.002 3.00 47 عضو هيئة تدريس
 0.772 2.98 22 عضو هيئة تدريب

 0.924 3.10 89 المجموع
مصادر المعلومات 

 الالزمة لصنع القرار
 0.16 1.862 0.755 3.66 20 رئيس قسم 

 0.808 3.44 47 عضو هيئة تدريس
 0.617 3.21 22 عضو هيئة تدريب

 0.761 3.43 89 المجموع
مشاركة أعضاء 
الهيئة التدريسية في 

 صناعة القرار

 0.00 6.138 0.585 3.83 20 رئيس قسم 
 0.963 3.11 47 عضو هيئة تدريس
 0.574 3.09 22 عضو هيئة تدريب

 0.853 3.27 89 المجموع
معوقات المشاركة في 
صناعة القرار 

 اإلداري 

 0.38 0.991 0.681 3.36 20 قسم  رئيس
 0.760 3.55 47 عضو هيئة تدريس
 0.715 3.68 22 عضو هيئة تدريب

 0.732 3.54 89 المجموع
 0.35 1.050 0.375 3.40 20 رئيس قسم  الدرجة الكلية

 0.430 3.25 47 عضو هيئة تدريس
 0.320 3.26 22 عضو هيئة تدريب

 0.394 3.28 89 المجموع



 واقع صناعة القرار اإلداري في كمية التربية األساسية بدولة الكويت )دراسة وصفية( 
 عروب أحمد عبد العزيز القطان                                                                         

ـ 2021يوليو  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    129 

 
أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات ( 10مف الجدوؿ رقـ )يتبيف 

الهيئة  أعضاءمشاركة عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محور 

 رئيس القسـ .ولصالح  يعة القسـ االكاديميتعزى لمتغير طب التدريسية في صناعة القرار
فروؽ في و ال يوجد  ( التي بينت أن2010دراسة طالؿ الكريـ )ونتائج  ىذه النتيجة وتتفق

 المسمى الوظيفي .تقدير عينة الدراسة لمستوى المشاركة في صنع القرار تعزى لمتغير 
 رابعا: المؤىل العممي  
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 (11)جدوؿ 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ ) ت ( المتوسطات 

 عمى محاور الدراسة المؤىؿ العممي لمتغير  

  

( يتبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات 11باستقراء الجدوؿ )
تعزى  آليات صنع القرارعينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محور 

 لممقارنة شيفيو ولتحديد اتجاىات ىذه الفروؽ تـ استخداـ إختبار ؤىؿ العمميالملمتغير 
 ذلؾ.( يوضح 12والجدوؿ ) البعدية
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( يتبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات 12باستقراء الجدوؿ )

تعزى  رآليات صنع القراعينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى محور 
 الماجستير.لمتغير المؤىؿ العممي ولصالح حاممي 

 : سنوات الخبرة   خامساً 
 (13جدوؿ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ ) ت ( 
 محاور الدراسة   الخبرة عمى لمتغير سنوات 

االنحراف  المتوسط ن المتغير المحور
 المعياري

قيمة 
 ف
 

 الداللة

آليات صنع 
 القرار

 0.81 0.208 0.995 3.10 20 سنوات 5أقل من 
إلى أقل من  5من 

 سنوات 10
17 3.23 0.866 

سنوات  10من 

 فأكثر 
52 3.06 0.928 

 0.924 3.10 89 مجموع
مصادر 

المعلومات 
الالزمة لصنع 

 القرار

 0.95 0.053 0.767 3.39 20 سنوات 5أقل من 
 10إلى أقل من  5

 سنوات
17 3.47 0.710 

 0.788 3.43 52 سنوات فأكثر  10
 0.761 3.43 89 مجموع

مشاركة أعضاء 
الهيئة التدريسية 

في صناعة 
 القرار

 0.74 0.304 0.776 3.14 20 سنوات 5أقل من 
 10إلى أقل من  5

 سنوات
17 3.29 0.898 

 0.878 3.31 52 سنوات فأكثر  10
 0.853 3.27 89 مجموع
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات ال ( يتبيف أنو 13باستقراء الجدوؿ )
تعزى الدراسة ور اعينة الدراسة مف رؤساء االقساـ والييئة التدريسية عمى مح استجابات
 الخبرة.سنوات لمتغير 

( التي بينت أنو ال يوجد فروؽ 2010دراسة طالؿ عبد الكريـ )ونتائج  وتتفق ىذه النتيجة
ىذه كما تتفق  الخبرة،في تقدير عينة الدراسة لمستوى المشاركة في صنع القرار تعزى 

 في فروقات وجود عدـ أظيرت( والتي 2007دراسة ىاشـ الزيود )يجة ونتائج النت
 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى ىيئة التدريس أعضاء لمشاركة الحسابية المتوسطات

 توصيات الدراسة 

 يمي:الباحثة بما  توصألييا ناء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إب

لتحديث وصيانة البنية التكنولوجية الالزمة لالزمة ومصادر التمويؿ اتوفير الميزانية الكافية   -1
 .بياوأنظمة الدعـ الخاصة  لعممية صناعة القرار

ىيئة التدريس لممشاركة الفعالة في صناعة القرار وذلؾ  أعضاءالجدية في تحفيز واستثارة   -2
وعقد دورات متخصصة ليـ في ىذا مف خالؿ زيادة آليات ووسائؿ المشاركة في صنع القرار 

 وتدريبيـ عمى المشاركة في عممية صنع القرارات.األقساـ العممية لجاف واشراكيـ في  لشأف،ا

 10أقل من  إلى 5

 سنوات
17 2.47 0.557 

 0.616 2.74 52 سنوات فأكثر  10
 0.616 2.69 89 مجموع

معوقات 
المشاركة في 
صناعة القرار 

 اإلداري

 0.14 2.038 0.716 3.47 20 سنوات 5أقل من 
إلى أقل من  5من 

 سنوات 10
17 3.26 0.873 

 0.674 3.66 52 سنوات فأكثر  10
 0.732 3.54 89 مجموع

 0.32 1.162 0.346 3.24 20 سنوات 5أقل من  الدرجة الكلية
إلى أقل من  5من 

 سنوات 10

17 3.18 0.504 

 0.369 3.34 52 سنوات فأكثر  10
 0.394 3.28 89 مجموع
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والموائح الحد مف التدخالت الخارجية في صناعة القرار داخؿ الكمية ووضع كؿ االجراءات  -3
وتطبيؽ  داخؿ الكمية القرارعممية صناعة وواقعية وموضوعية  يةاالحترازية التي تضمف حياد

 عمى كؿ مف يخالؼ ىذه اإلجراءات والموائح بأقصى الدرجات الممكنة. القانوف 
عدد وجود داخؿ الكمية والعمؿ عمى تحديث وتطوير قواعد البيانات الالزمة لصناعة القرار   -4

 متخصصيف في ىذه القواعد وعقد دورات تدريبية لمقائميف عمييا حاليًا.كافي مف ال
المشاركة الفعالة صة باالقساـ والكمية والتي تكفؿ الخاتحديث وتعديؿ الموائح والقرارات  -5

 داخؿ القسـ وداخؿ الكمية.في صناعة القرار ىيئة التدريس  عضاءأل
السعي الجاد نحو االعتماد عمى نظـ دعـ القرار الحديثة والتي تساعد عمى صنع القرار  -6

المجاؿ  مف خالؿ االستعانة ببيوت الخبرة العالمية في ىذابجودة عالية المواصفات 
عداد كوادر واالستفادة منيـ في بناء نظـ دعـ قرارات متطورة وحديثة وشاممة داخؿ الكمية  وا 

   النظـ.قادرة عمى التعامؿ بكفاءة مع ىذه 
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