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واقع اتخاذ القرار الرشيد في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية 
 وعالقته ببعض المتغّيرات

  بنت محمد أبا الخيلناء ه
 * راتب سالمة السعود .دأ.

 خص:مل
هدفت هذِه الدراسة إلى تعّرف واقع اتخاذ القرار الرشيد في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض 

استخدم المنهج الوصفي المسحي لتحقيق و  ،وعالقته ببعض المتغّيرات ،بالمملكة العربّية السعودّية
ارس الخاّصة تّكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المد ،هدف الدراسة

( 685( مديرًا ومديرة، و)412في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية، وبلغت عينة الدراسة )
( فقرة مقسمة على ثمانية 65ولجمع بيانات الدراسة؛ تم إعداد استبانة تكونت من ). معلمًا ومعلمة

س الخاّصة في مدينة الرياض إلى أن درجة واقع اتخاذ القرار في المدار  أشارت النتائجو  ،مجاالت
بالمملكة العربّية السعودّية من وجهة نظر مديري تلك المدارس ومعلميها على نحٍو عام كانت 

 6...كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) ،مرتفعة
، وإلى طويلةالخبرة الولصالح  ،لمتغّير الخبرةُتْعزى و ولصالح المدير،  ،( ُتْعزى لمتغّير الوظيفة

  لمتغّير المؤهل العلمي.و  ،ُتْعزى لمتغّير الجنسأنه ال توجد فروق 
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The Status Quo of the Rational Decision-Taking in Saudi Private 

Schools in Riyadh and its Relation to Some Variables  

Hanaa M. Aba- Alkhail 

Prof. Rateb Al-Soud 

Abstract: 

The aim of this study is to identify the status quo of the rational 

decision-taking in Saudi private schools in Riyadh, and its relation to some 

variables. The researcher followed the descriptive method to achieve the 

goal of the study. The study population consisted of (974) male/femle 

principals and (24392) male/femle teachers of private schools in the city of 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. The sample of the study was (270) 

male/femle principals and (810) male/femle teachers. To compile the study 

data, a questionnaire was prepared consisting of (59) paragraphs divided 

into eight areas. The results indicated that the degree of decision-making in 

private schools in the city of Riyadh in Saudi Arabia from the point of view 

of principals and teachers in general was high. The results also showed 

significant differences at the level of significance ( 0.05) due to the job 

title variable, in favor of pricipals, and due to sex variable in favor of males, 

and due to experience variable in favor of long experience. Whereas, there 

were no significant differences due to qulifications.  

Key Words: Rational Decision, Private Schools, Saudi Arabia. 
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 :المقّدمة
ُينظر إليها على أنها و  ،عد اإلدارة أحد األسباب الرئيسة للتطور والتقدم الحضاري والتجديدتُ 

وبها تدفع  ،باإلدارة تسير األمور وتنضبطو  ،التراث اإلنساني عبر العصور المختلفة أحد أهم عناصر
 ين األفراد.وحل المشكالت وضبط العالقات ب، وتحقيق األهداف ،عجلة اإلبداع والتغيير

االهتمام باإلدارة التربوّية نظريًا أصبح و  ،من رحم اإلدارة العامة ، فقد ولدتاإلدارة التربوّيةأما 
أصبح ينظر إليها على أنها أداة لكسب الحرب ضد الجهل كما  ،يمثل ظاهرة عالمية ،وتطبيقياً 

أن اإلدارة التربوّية الناجحة هي لقد بات الجميع يدرك  ،والتخلف والبيروقراطية ورداءة نوعية التعليم
للحصول على أفضل النتائج  ،البشرية والمادية ،الضمان الوحيد الستغالل اإلمكانات المتاحة

وهي أهداف  ،وعليه فإن اإلدارة التربوّية وسيلة وأداة لتحقيق غاية .بأقل جهد ووقت ومال ،التربوّية
 .(Alsoud، 2013) التربّية والتعليم

لمدرسّية جزء من اإلدارة التعليمية واإلدارة التربوّية، وال تعد كيانًا مستقاًل، بل هي إن اإلدارة ا
لقد تعددت وظائف و  ،الجهة المسؤولة التي تنفذ سياسات اإلدارة التعليمية واإلدارة التربوّية وأهدافهما

التوظيف، و  التنظيم،و عت، وبلغت عشرة وظائف أساسية، وهي: التخطيط، اإلدارة التربوّية وتنوّ 
إعداد الموازنات، والرقابة، والتقويم، واتخاذ القرارات، واألخيرة و إعداد التقارير، و التنسيق، و التوجيه، و 

ًا من تلك الوظائف دون استخدام هذه تتداخل مع جميع الوظائف، وال يمكن لإلداري أن ينجز أيّ 
 وظيفة اتخاذ القرارات.

دارية الحديثة في الدول المتقدمة والنامية على السواء؛ تبدو أهمية القرارات في المنظمات اإلو 
وذلك بسبب التطورات الكبيرة التي تشهدها هذه المنظمات والتي أدت إلى تعقد المشكالت اإلدارية 

مما اقتضى تطوير وتحسين وترشيد أساليب اتخاذ القرارات لمواجهة هذه  ،وتشعب نشاطاتها
فعالة لها، وتركز النظرية اإلدارية على رشد القرار وفاعليته المشكالت وإيجاد الحلول السليمة وال

إن اإلدارة التربوّية الناجحة المتميزة  ((Kanaan,2011ووضع األطر التي تكفل تحقيق رشد القرار 
هي تلك التي تؤدي وظائفها اإلدارية بكل رشد واقتدار، وفي مقدمة هذه الوظائف عملية اتخاذ 

 .القرار
ملية اتخاذ القرار هي صلب العملية اإلدارية وجوهرها، إال أنها عملية قابلة عالوة على أن عو 
يالحظ أن الدراسات واألبحاث التي ركزت اهتمامها على موضوع القيادة اإلدارية الزمها و  ،للترشيد

 اهتمام بموضوع اتخاذ القرارات باعتباره وسيلة القيادة لحل المشكالت اإلدارية التي تواجهها، واتخاذ
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إن مؤسسة التعليم المدرسي هي المكان المالئم لتربية النشء، وبناء  ،القرارات السليمة والفعالة لحلها
من مشاركة جميع  فإنه يستحسنفكره ومعارفه، والذي هو جزء من منظومة المجتمع ككل، وعليه 

صحاب أعضاء التنظيم المدرسي المؤسسي من موجهين تربويين، وإداريين ومعلمين، وطلبة، وأ
 .Sarhan، 2014))مصالح في صناعة استراتيجياته وخططه وبرامجه وقراراته الرشيدة 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن اتخاذ القرار الرشيد أمر يبتغيه كل فرد في الحياة العلمية والعملية، سواء في إدارة الفرد 

النظري يزخر بالدراسات المتعلقة  في المؤسسات التربوّية كافة، ولذا نجد األدبو إدارة غيره،  أونفسه 
في حين أنه يوجد بعض القرارات الذكية أو العقالنية يترتب  ،بالقرار الذي يحقق األهداف المرجوة

عليها كثير من المشكالت العميقة؛ ربما يكون بسبب أن متخذ القرار اهتم بتحقيق األهداف المادية 
ون أخرى، واتخاذ القرار دون تحقيق أهداف دون األهداف المعنوية، أو بتحقيق أهداف فئات د

وفي ضوء التطور العلمي، واإلبداع، والميزة التنافسية التي تسعى لها  ،المتأثرين به ال يعد قرارًا رشيداً 
ى حدومن خالل خبرة إ إدارات المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية،

دينة الرياض، وتعاملها ولقاءاتها بعدد من المعلمات واإلداريات في في المدارس الخاّصة بم الباحثات
المؤسسات التربوّية الخاّصة، وما يواجهن من مشكالت تربوّية نتيجة اتخاذ قرارات وظيفية غير 
رشيدة من قبل مديري ومديرات تلك المدارس، وما يتعرض له مدير/ مديرة المدرسة الخاّصة من 

هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ  للباحثين دراسة ك المدرسة بالذات، تبّين أنضغوط داخلية من قبل مال
واقع اتخاذ وهذا ما سّوغ للباحثين دراسة  ،القرار الرشيد من قبل مديري ومديرات المدارس الخاّصة

الرشيد في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية وعالقته ببعض  القرار
 ، من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:اتالمتغّير 

في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية الرشيد ما واقع اتخاذ القرار  .1
 من وجهة نظر مديري تلك المدارس ومعلميها؟

اد في تصورات أفر  ( 6...) الداللة عند مستوى هل هناك فروق ذات داللة إحصائّية  .4
بالمملكة في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض  الرشيد اتخاذ القرارعينة الدراسة لدرجة واقع 

 الجنس(؟و  ،الخبرةو  ،العلميالمؤهل و  ،الوظيفةمتغيرات )لعزى السعودّية تُ العربّية 
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 :أهمية الدراسة
في المدارس تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها وهو تعّرف اتخاذ القرار الرشيد 

ذلك أن عملية  ،وعالقته ببعض المتغّيرات ،الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية
أن يكون  يحسنوكي تؤتي هذه العملية ثمارها، ف ،اتخاذ القرار تعد صلب العملية اإلدارية وختامها

ن أهمية الجهات واألدوار التي وبشكل أكثر تحديدًا، فإن أهمية هذه الدراسة تنبثق م ،القرار رشيداً 
، من خالل المدارس ي إذ يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة مدير  ،تتأثر بعملية اتخاذ القرارات
التخطيط ، من خالل زيادة قدراتهم في التربّية والمشرفين ي مدير ، وكذلك زيادة الكفايات المهنية لديهم

المهنية  هميادة كفاياتالمخططين التربويين من خالل ز  ، وكذلكاإلداري والتعليمي في مدارس المملكة
التي من الممكن أن تساعدهم على تالفي السلبيات، والتركيز على اإليجابيات عند التخطيط لتدريب 

 المديرين في المستقبل.
 تعريف المصطلحات:

 تتبنى الدراسة تعريف المصطلحات على النحو اآلتي:
 :Shammari and Al-Azzawi (2013يعرفه  (:Rational Decisionالقرار الرشيد )

ذلك السلوك الذي يستلزم عملية تجميع لآلراء والحقائق والمعايير األساسية ومفاعلتها بعد بأنه:  (71
تحديد األهداف، ومن ثم تدعيمها بمنهجية علمية تضاعف من قيمة النتائج المتوخاة من القرارات 

المدرسي القرار  قيام مدير/ مديرة المدرسة الخاّصة باتخاذنه: بأ انعرفه الباحثيو  المنوي اتخاذها.
، وكما تقيسه أداة الدراسة التي طورها باألسلوب العلمي الذي يحقق األهداف المرجوة بفاعلية ورشد

 .الباحثان لهذا الغرض

وتسمى أيضا المدارس األهلية وهي: "كل منشأة  (:Private Schoolsالمدارس الخاّصة )
ية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالي، وتخضع غير حكوم

إلشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية 
 ذ تعليماتها"تقتضيه مصلحة التربّية والتعليم كما تلتزم بتنفي واإلدارية واالجتماعية والمالية وكل ما

(ministry of education Saudi Arabia، 2016). 

 :حدود الدراسة
في مدينة  الدراسة على مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس الخاّصةهذه اقتصرت 

 م.4.12-4.15 ، خالل العام الدراسيالرياض بالمملكة العربّية السعودّية
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  :ذات الصلة الدراسات السابقة
في  ،التي أمكن االطالع عليها ةاألجنبيّ و الدراسات العربّية ن في هذا الجزء أهم يعرض الباحثا

، وذلك على من األقدم إلى األحدثموضوع صناعة القرار المدرسي واتخاذه، وفقًا لتسلسلها التاريخي 
 النحو اآلتي:
هدفت إلى استكشاف قدرة مديري المدارس دراسة  Battah and Saud (1996)أجرى 

طبقت استبانة على عينة الدراسة التي تتكون من  ،تها في محافظة الكرك على اتخاذ القرارومديرا
أظهرت نتائج و  ،( مديرًا ومديرة في المدارس الحكومية األساسية والثانوية في محافظة الكرك416)

بشأن قدرة  وجود أثر لعوامل الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التعليمية والخبرة اإلدارية أن الالدراسة 
 المديرين والمديرات على اتخاذ القرار.

بدراسة هدفت إلى تعّرف واقع عملية اتخاذ القرار على مستوى مدارس  Hajan (2000) وقام
طبقت استبانة على عينة  ،التعليم العام من وجهة نظر مديري ووكالء المدارس في المدينة المنورة

يمارسون عملية اتخاذ القرار، وأنه ال توجد هم نتائج أنالأظهرت و  ،( مديرًا ووكيالً .2من ) تتكون
فروق ذات داللة إحصائّية تعزى لمتغيرات الدراسة، وأن أبرز المعوقات التي تواجه عملية اتخاذ 

وضعف الثقة  ،تعاون بعض العاملين ضعفالقرار هي قلة توفر الوقت الكافي لتحديد األبدال، و 
 ة توفر المعلومات الكافية.وصعوبة تقييم األبدال وقل ،بالنفس

دراسة هدفت إلى تعّرف مستوى مشاركة المعلمين  Wafa Al-Khazali (2005) وأجرت
 ،والمعلمات في عملية اتخاذ القرارات في المدارس الثانوية في مديرية التربّية والتعليم لقصبة المفرق 

نتائج أن مستوى مشاركة الأظهرت و  ،( معلمًا ومعلمة..4طبقت استبانة على عينة تكونت من )و 
وتوجد فروق تبعًا لمتغير الجنس  ،المعلمين والمعلمات في عملية اتخاذ القرارات كانت متوسطة

 والخبرة والمؤهل العلمي.
ومساعدة  ،القيادي للمنصبمرشحين للى تدريب المدراء اإ Walter (2009)وهدفت دراسة 

 (182)من  تعينة تكونبقت استبانة على طو  ،مجلس إدارة المدرسة على اختيار المدير الجديد
النتائج وجود عالقة بين أسلوب  وأظهرت ،مديرة من مدراء المدارس العامة في والية بنسلفانياو  مدير

وأن المدراء الذين قضوا عدة سنوات  ،األخالقية اتصنع القرار  ةوعملي ،ةالديموغرافيالقيادة والعوامل 
أجدر على  هؤالءفإن  ،مع مستوى تعليمي عالي وتدريب جيد ،في الخدمة ويقبضون رواتب مرتفعة
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ر و وأنه ال توجد هناك فروق كبيرة بين الجنسين في عملية صنع القرار المتعلق باألم ،اتخاذ القرار
 .أسلوب القيادةوب ،األخالقية

طبيعة العالقة بين  هدفت إلى الكشف عن دراسة Jurasova & Spajdel (2011)وأجرى 
أظهرت و  ،في زنجبار أنثى( 66)ذكرًا و( 63عينة الدراسة من ) تكونتو  ،اذ القرار والندمعقالنية اتخ

النادمين أثناء اتخاذ  صناعة القرار لديهم ميل أكبر منفي  أن العقالنيةنتائج أنه يمكن القول ال
 من فعل واحد أثناء عملية صنع القرار وليس من نوع االستدالل الذي وأن األسف يظهر ،القرار

 يسبق االختيار، وبمرور الوقت، يقلل من شدة األسف "الندم".
دراسة هدفت إلى تعّرف درجة ممارسة أنماط اتخاذ القرار لدى  Harrahsha (2014) وأجرى 

( معلمًا 442) تكونت العينة منو  ،مديري مدارس التربّية والتعليم في لواء قصبة المفرق في األردن
جد فروق تعزى تو  وأنه الة ممارسة أنماط اتخاذ القرار مرتفعة، نتائج أن درجالأظهرت و  ،ومعلمة

 فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة ولصالح الخدمة القصيرة. توجدلمتغير النوع، والمؤهل العلمي، و 
إلى معرفة درجة القدرة على اتخاذ القرار لدى  Kholoud Abbas (2014) هدفت دراسةو 

 تطبقت استبانة على عينة تكونو  ،في مديرية تربية الكرخ الثانيةمدرسي ومدرسات التربّية الرياضية 
نتائج أن لديهم القدرة على تحديد المشكلة وجمع الأظهرت و  ،( مدرس ومدرسة في بغداد1.5من )

البيانات والمعلومات وتحديد األبدال المتاحة واختيار البديل المناسب ومتابعة تنفيذ القرار وتقويمه، 
 مجال المشاركة في اتخاذ القرار نتيجة جيدة.في حين لم يحقق 
دراسة هدفت إلى فهم واقع عملية اتخاذ القرار لدى مديري  Ghamdi (2015) كما أجرى 

المعوقات التي قد تحد من فاعليته والكشف عن  إلىمدارس التعليم العام بالمدينة المنورة، والتعرف 
يع مديري المدارس للبنين والبالغ عددهم طبقت استبانة على جمو  ،الوسائل التي قد تحسن منه

متغّير المؤهل العلمي يؤثر بشكل واضح على عملية اتخاذ  توصلت الدراسة إلى أنو  ،( مديراً 454)
 القرار، وأن متغّير عدد سنوات الخبرة له دور قوي ومؤثر على المديرين ويرفع من كفاءتهم وأدائهم.

 حالية منها:ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة ال
يتضح اهتمام الباحثين في موضوع عملية اتخاذ القرار للوصول إلى أقصى ما يمكن إلفادة 

أن نتائجها تؤكد أهمية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية، وبأن تكون و  البحث العلمي والمديرين،
 ،بالشكل السليممن آثار، ومعوقات اتخاذ القرار  هابالطرائق العلمية، وما يترتب على قلة استخدام

من الدراسات السابقة في ضرورة إجراء هذه الدراسة؛ لوجود بعض الثغرات في  ينلقد استفاد الباحثو 
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ا بموضوع مأيضًا من األدب النظري واألدوات بزيادة وعيه اواستفاد ،اتخاذ القرار في نتائج الدراسات
ا مع نتائج هذه الدراسات مدراسته ومقارنة نتائج ،وطرق تحليل بياناتها ،وتطوير أداتها ،الدراسة
 -حسب حدود علم الباحثين-السابقة وإن أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات  ،السابقة

العربّية التي تناولت واقع اتخاذ القرار الرشيد في المدارس الخاّصة في  األولىأنها من الدراسات 
وجد دراسة عربية في تعالقته ببعض المتغّيرات، وأنه ال مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية و 

 اتخاذ القرار الرشيد بالذات، وكذلك في مجتمع الدراسة لم يسبق أن تناولتها الدراسات السابقة.
 :الطريقة واإلجراءات

 وعينتها: مجتمع الدراسة
مي تّكون من جميع مديري ومديرات ومعلو  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، 

( 11582( مديرًا ومديرة و)522ومعلمات المدارس الخاّصة في مدينة الرياض، والبالغ عددهم )
وبالرجوع إلى الجداول  .(ministry of education، 2017) ( معلمة142.6معلمًا و)

تم و ( مديرًا ومديرة. 412تشّكلت من )و  ،الطريقة العشوائية الطبقّيةاإلحصائّية، تم اختيار أفرادها ب
( 1الجدول )و ( معلمًا ومعلمة. 685من )فتكونت اختيار ثالثة معلمين/ معلمات من كل مدرسة، 

 ها:يوضح

متغّيرات الدراسةتوزُّع أفراد العينة حسب  (:1)الجدول   

 النسبة  التكرار الفئات المتغّيرات

 الوظيفة
 %45.8 412 مدير
 %22.2 685 معلم

 المؤهل العلمي
 %82.6 ..2 بكالوريوس

 %14.6 ..1 دراسات عليا

 الجنس
 %24.8 224 ذكر
 %62.2 268 أنثى

 الخبرة التعليمية
 %25.1 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 %..46 ..4 سنوات .1 – 5متوسطة 
 %28.5 211 سنة فأكثر 11طويلة 

 : أداة الدراسة
 Battah and Saud  دوات السابقة، كدراسةاألواالستفادة من  ،ألدب التربوي ى الإالرجوع ب

قام الباحثان بتطوير استبانة  ،Ghamdi (2015) ودراسة ،Hajan (2000) ودراسة ،(1996)
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في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية  الرشيد قيس واقع اتخاذ القرارت
فقرة موزعة  (.8تكونت في صورتها األولية من )من وجهة نظر مديري تلك المدارس ومعلميها، 

 على عشر مجاالت.
  :داةاألللتأكد من صدق و 

( محّكمًا 16على ) عرض االستبانة بصورتها األوليةو استخدام الصدق الظاهري )المنطقي(، ب
لموضوعها  هاتأكد من مالءمة فقرات، للمن الخبراء والمختصين في اإلدارة التربوّية وأصول التربّية

بجميع المالحظات،  واألخذوحها، وأية مالحظات يرونها ضرورية، ، ودقتها اللغوية، ووضمجاالتهاو 
 .بثمانية مجاالت ( فقرة65) بـ حتى خرجت بصورتها النهائية

 :للتحقق من ثبات األداةو 
 .(Cronbach Alpha)حسب معادلة  (4كما يوضحها الجدول )سب االتساق الداخلي حُ  

 أداة الدراسة مجاالتلفقرات  Cronbach's Alphaمعامالت الثبات كرونباخ ألفا  (:2)الجدول 
 االتساق الداخلي عدد الفقرات المجاالت لمجالرقم ا

 88.. 6 مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى مدير المدرسة. 1
 25.. 2 معايير القرار الرشيد لدى مدير المدرسة. 4
 52.. .1 .لمشاركة في اتخاذ القرارا أهمية 2
 22.. 2 درسة مراعاتها عند اتخاذ القرار.عوامل ينبغي لمدير الم 2
 52.. 6 خطوات عملية اتخاذ القرار. 6
 82.. 5 سلبيات المشاركة في اتخاذ القرار. 5
 54.. 8 معوقات اتخاذ القرار قد تواجه مدير المدرسة. 2
 55.. 12 كيفية تغّلب مدير المدرسة على معوقات اتخاذ القرار. 8

 5.59 95 لية للمقياسمعامل الثبات الدرجة الك
 .ومقبولة ألغراض الدراسةثبات مرتفعة، معامالت  هي(، و 55.. - 22..وتراوحت بين )

اعتمد المقياس: منخفضة )متوسط  ولغايات الحكم على درجة واقع اتخاذ القرار الرشيد،
 فأكثر(. 2.58(، مرتفعة )2.52-4.22فأقل(، متوسطة ) 4.22حسابي 

 ا:ومناقشته الدراسة نتائج
 للنتائج التي تمّخضت عنها هذه الدراسة، وفقا ألسئلتها: مناقشةعرض و فيما يلي 

في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض الرشيد "ما واقع اتخاذ القرار  :نتائج السؤال األول
 بالمملكة العربّية السعودّية من وجهة نظر مديري تلك المدارس ومعلميها"؟
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عينة على نحو اللحسابّية واالنحرافات المعيارّية الستجابات أفراد لإلجابة ُحسبت المتوسطات او 
 ( يوضح ذلك:2والجدول )عام، 

في  الرشيد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية والترتيب والدرجة لواقع اتخاذ القرار (:3)الجدول 
 و عام المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية على نح

 أداة الدراسة مجاالتمن  مجالولكّل 
رقم 

المتوسط  مجاالتال لمجالا
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 مرتفعة 1 28.. .2.2 خطوات عملية اتخاذ القرار. 6
 مرتفعة 4 55.. 2.44 مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى مدير المدرسة. 1
 مرتفعة 2 26.. 2.15 ر.أهمية المشاركة في اتخاذ القرا 2
 مرتفعة 2 24.. 2.12 عوامل ينبغي لمدير المدرسة مراعاتها عند اتخاذ القرار. 2
 مرتفعة 6 51.. 2.12 معايير القرار الرشيد لدى مدير المدرسة. 4
 مرتفعة 5 .8.. 2.12 كيفية تغّلب مدير المدرسة على معوقات اتخاذ القرار. 8
 متوسطة 2 55.. 1..2 تواجه مدير المدرسة.معوقات اتخاذ القرار قد  2
 متوسطة 8 88.. 4.55 سلبيات المشاركة في اتخاذ القرار. 5
 مرتفعة 5.91 5..3 الدرجة الكلية لألداة ككل 

بانحراف معياري و ( 2.85درجة على نحٍو عام مرتفعة؛ بمتوسط حسابي )الن وتبين أ
 ،السادس والسابع ففي الدرجة المتوسطة :الينمرتفعة، باستثناء المج مجاالتال(، وجميع 61..)

وأدناها المجال السادس وينص  ،"خطوات عملية اتخاذ القرار" وأعالها المجال الخامس وينص
وتشير إلى أهمية اتخاذ القرار الرشيد لدى مديري تلك المدارس  ،"اتخاذ القرار سلبيات المشاركة في"

ًا، وقد ُيْعزى ذلك إلى ًا ومهاريّ ملية اتخاذ القرار الرشيد علميّ يؤدي إلى أهمية التزود بع هومعلميها، وأن
 Kholoud Abbasوتتفق مع دراسة امتالك المديرين لمهارة خطوات اتخاذ القرار العلمية، 

 .أن لديهم القدرة على اتخاذ القرار العقالني ،Jurasova & Spajdel (2011)ودراسة  ،(2014)
مجال من ة واالنحرافات المعيارّية والترتيب لفقرات كل كما ُحسبت المتوسطات الحسابيّ 

( 11 ،.1 ،5 ،8 ،2 ،5 ،6 ،2الجداول )و على التوالي أداة الدراسة الثمانية على حده،  مجاالت
 على النحو اآلتي: توضح النتائج
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 مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى مدير المدرسة: :األول  مجالال
 بية واالنحرافات المعيارّية والترتيب والدرجة لفقرات المتوسطات الحسا (:4)الجدول 

 مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى مدير المدرسة مجال
رقم 
 الفقرة

المتوسط  مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى مدير المدرسة مجالفقرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 .8.. 2.45 اصدار حكٍم فيما ينبغي فعله. 1
 مرتفعة 4 82.. 2.45 ترتيب األبدال وفق أهميتها. 2
 مرتفعة 2 85.. 2.44 اختيار البديل األمثل. 2
 مرتفعة 2 82.. 2.41 فحص العديد من األبدال ذات العالقة باتخاذ القرار. 4
 مرتفعة 6 85.. 2.15 عملية عقالنية تستلزم الترشيد المستمر. 6

 مرتفعة 5..5 4.22 الدرجة الكلية للمجال
(، وجميع 55..بانحراف معياري )و ( 2.44متوسط حسابي )بتبّين أن الدرجة ككل مرتفعة، و 

( 6وأدناها الفقرة ) ،"اصدار حكٍم فيما ينبغي فعله( وتنص على "1وأعالها الفقرة ) ،فقرات مرتفعةال
اتخاذ القرار الرشيد وتشير إلى أن مفهوم  ،"عملية عقالنية تستلزم الترشيد المستمروتنص على "

 .واضح لدى مديري تلك المدارس ومعلميها
 معايير القرار الرشيد لدى مدير المدرسة::الثاني  مجالال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية والترتيب والدرجة لفقرات(: 9)الجدول 
 مدير المدرسةمعايير القرار الرشيد لدى  مجال 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عايير القرار الرشيد لدى مدير المدرسةم مجالفقرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 21.. 2.52 يراعي الجانب األخالقي. 2
 مرتفعة 4 82.. 2.28 ذي فائدة ونفع ظاهرين. 5
 مرتفعة 2 22.. 2.26 يتوافق مع استراتيجية المدرسة. 11
 مرتفعة 2 82.. 2.45 يتضمن مبررات معقولة. 8
 مرتفعة 6 88.. 2.18 يلبي القيم المعيارية لألفراد. 5
 مرتفعة 5 85.. .2.1 يكون مقبواًل لدى المتأثرين بنتائجه. 14
 متوسطة 2 1.28 5..2 ينسجم مع المصالح الشخصية. .1

 مرتفعة 1..5 4.14 الدرجة الكلية للمجال
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(، وجميع 51..بانحراف معياري )و  ،(2.12) متوسط حسابيبتبّين أن الدرجة ككل مرتفعة، و 
  ،"ينسجم مع المصالح الشخصيةوتنص على " درجة متوسطة؛ب( .1فقرات مرتفعة عدا الفقرة )ال

وقد ُيْعزى ذلك إلى أن مديري تلك  ،"يراعي الجانب األخالقي( وتنص على "2وأعالها الفقرة )
ارتفاع الجانب عدا عن عند اتخاذ القرار،  رالمدارس ومعلميها يأخذوا هذه المعايير بعين االعتبا

األخالقي المهني لدى مديري تلك المدارس ومعلميها، وقد ُيْعزى لوجود منظومة أخالقية تحكم أداء 
 .المدير والمدرسة بشكل عام، وعلى اهتمام المدارس في رؤاها على الجانب األخالقي

 أهمية المشاركة في اتخاذ القرار: :الثالث المجال
 لمشاركة في اتخاذ القرارمجال االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية والترتيب والدرجة لفقرات  (.)جدول ال

رقم 
 أهمية المشاركة في اتخاذ القرار. مجالفقرات  الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 مرتفعة 1 54.. 2.22 تحقيق الثقة بين المدير وأفراد المدرسة. 18
 مرتفعة 4 52.. 2.22 إيجاد روح التعاون فيما بين أفراد المدرسة. 41
 مرتفعة 2 85.. 2.42 تحقيق الثقة بين المدرسة والمجتمع. 12
 مرتفعة 2 85.. 2.42 تنمية مشاعر االنتماء إلى المدرسة. 15
 مرتفعة 6 55.. 2.45 رفع الروح المعنوية ألفراد المدرسة. .4
 مرتفعة 5 82.. 2.48 حسين نوعية القرار.ت 12
 مرتفعة 2 58.. 8..2 التأثير على عمليات الحفز على العمل. 15
 مرتفعة 8 4..1 6..2 تنمية القيادات اإلدارّية في المستويات الدنيا. 44
 مرتفعة 5 51.. 2..2 التأثير على عمليات الرضا عن العمل. 16
 مرتفعة .1 52.. 2.86 تقليل مقاومة التغيير. 12

 مرتفعة 9..5 4.15 الدرجة الكلية للمجال
(، وجميع 26..بانحراف معياري )و ( 2.15متوسط حسابي )بتبّين أن الدرجة ككل مرتفعة، و 

وأدناها  ،"تحقيق الثقة بين المدير وأفراد المدرسة( وتنص على "18وأعالها الفقرة ) فقرات مرتفعة؛ال
وقد ُيْعزى ذلك إلى وعي مديري تلك المدارس  ،"قاومة التغييرتقليل م( وتنص على "12الفقرة )

ومعلميها إلى أهمية المشاركة في صنع القرار عند اتخاذه، وأن المدير الناجح من يتيح الفرصة لكل 
المتأثرين بالقرار أن يشارك في صنعها، ويؤمن بأن كل من يعمل في مدرسته لديه القدرة على 

 .المساهمة واإلبداع
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 ينبغي لمدير المدرسة مراعاتها عند اتخاذ القرار:التي عوامل ال :الرابع  اللمجا
 عوامل اتخاذ القرار مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية والترتيب والدرجة لفقرات (: .)الجدول 

رقم 
 الفقرة

ينبغي لمدير المدرسة التي عوامل ال مجالفقرات 
 مراعاتها عند اتخاذ القرار

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 مرتفعة 1 22.. 2.22 معرفة الهدف المراد تحقيقه. 42
 مرتفعة 4 86.. 2.45 تقّبل ما يترتب على اتخاذ القرار من نتائج. 42

45 
اتخاذ اللجان واالجتماعات الخاّصة في عملية ستخدام ا

 القرار.
 مرتفعة 2 55.. 2.12

 مرتفعة 2 1.14 2.22 ن العمل الذهني إلى العمل المادي.التحول م 46
 مرتفعة 1..5 .4.1 الدرجة الكلية للمجال

(، وجميع 21..انحراف معياري )وب( 2.15متوسط حسابي )بتبّين أن الدرجة ككل مرتفعة، و 
( 46قرة )وأدناها الف ،"معرفة الهدف المراد تحقيقه( وتنص على "42وأعالها الفقرة ) فقرات مرتفعة؛ال

وقد ُيْعزى ذلك إلى توفر هذه العوامل في  ،"التحول من العمل الذهني إلى العمل الماديوتنص على "
ذهن مديري تلك المدارس ومعلميها، وإلى قدرة مديري تلك المدارس ومعلميها على تحديد األهداف 

 ه.يعد أساس نجاح القرار بل هو عنصر أساسي لوجودو التربوّية وتحقيقها، 
 خطوات عملية اتخاذ القرار:: الخامس مجالال

 خطوات عملية اتخاذ القرار مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية والترتيب والدرجة لفقرات (: .)الجدول 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  خطوات عملية اتخاذ القرار مجالفقرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 .8.. 2.26 شكلة.تحديد الم 42
 مرتفعة 4 82.. 2.25 تحليل المشكلة وتقييمها. 48
 مرتفعة 2 85.. 2.45 وضع الحلول البديلة. 45
 مرتفعة 2 85.. 2.44 اختيار أحد األبدال المطروحة. 21
 مرتفعة 6 .5.. 2.41 تقييم األبدال المطروحة لحل المشكلة. .2

 مرتفعة ...5 4.35 الدرجة الكلية للمجال
(، وجميع 28..بانحراف معياري )و ( .2.2متوسط حسابي )بتبّين أن الدرجة ككل مرتفعة، و 

( وتنص على .2وأدناها الفقرة ) ،"تحديد المشكلة( وتنص على "42وأعالها الفقرة ) فقرات مرتفعة؛ال
يصممها متخذ تشير إلى أنه ال يوجد قرار دون منهجية و  ،"تقييم األبدال المطروحة لحل المشكلة"

القرار؛ إذ أنها تؤدي إلى قرار رشيد دون تحّد أو مشكالت، وهذا يؤدي إلى نجاح المدرسة بشكل 
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أن لديهم القدرة على تحديد المشكلة،  Kholoud Abbas (2014) واتفقت مع دراسة، متميز
 أن أبرز معوق صعوبة تقييم األبدال. Hajan (2000) واختلفت مع دراسة

 سلبيات المشاركة في اتخاذ القرار: :السادس مجالال
 والدرجة لفقرات رتبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية وال(: 5)جدول ال

 سلبيات المشاركة في اتخاذ القرار مجال 
رقم 
المتوسط  فقرات مجال سلبيات المشاركة في اتخاذ القرار الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 متوسطة 1 2..1 2.22 اللجوء إلى الحلول الوسطى. 25
 متوسطة 4 1.12 2.46 قد تحدث االعتمادية في تحمل االلتزام. 22
 متوسطة 2 5..1 2.16 تحتاج لوقت طويل. 24
 متوسطة 2 1.41 4.82 قد يحجم بعض األفراد عنها لشعوره بعدم فاعلية فكرته. 22
 متوسطة 6 1.21 4.52 الجميع. سيطرة أحد المناقشين لفرض رأيه على 26
 متوسطة 5 1.24 4.62 قد تحدث منازعات بين المدير والعاملين. 22

 متوسطة ...5 .2.5 الدرجة الكلية للمجال
وجميع  (،88..بانحراف معياري )و ( 4.55متوسط حسابي )بتبّين أن الدرجة ككل متوسطة، و 

وأدناها الفقرة  ،"لجوء إلى الحلول الوسطىال( وتنص على "25وأعالها الفقرة ) ؛توسطةفقرات مال
وقد ُيْعزى إلى ضعف المشاركة في  ،المدير والعاملين"حدث منازعات بين تقد ( وتنص على "22)

اختيار الوقت المناسب التخاذ القرار، أو  ضعفصنع القرار، والخوف من تحمل المسؤولية، و 
 .المنافس ضعف التحفيز من قبل مديري تلك المدارس، أو الخوف من

 اتخاذ القرار:التي تواجه مدير المدرسة عند معّوقات ال :السابع مجالال
 معوقات اتخاذ القرار مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية والترتيب والدرجة لفقرات (: 15الجدول )

رقم 
 فقرات مجال معوقات اتخاذ القرار قد تواجه مدير المدرسة الفقرة

المتوسط 
 سابيالح

االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 متوسطة 1 1.15 2.51 شخصية صانع القرار ومتخذه. .2
 متوسطة 4 1.16 .2.4 ضيق الوقت المتاح لدى متخذ القرار. 28
 متوسطة 2 1.15 .2.1 قلة توافر البيانات المطلوبة. 25

26 
قلة توافر برامج تدريبية للمديرين خاصة لعملية صنع القرار 

 واتخاذه.
 متوسطة 2 1.24 1..2

 متوسطة 6 1.42 ...2 وجود فجوة بين ما ينبغي أن يكون وما هو واقع. 22
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رقم 
 الفقرة

المتوسط  فقرات مجال معوقات اتخاذ القرار قد تواجه مدير المدرسة
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الترتيب

 متوسطة 5 .1.2 4.26 افتقار متخذ القرار إلى مهارات عملية تقييم األبدال المطروحة. 22
 متوسطة 2 1.42 4.22 ضعف المشاركة في صنع القرار. 24
 متوسطة 8 1.25 4.58 القرار.التردد والخوف في اتخاذ  21

 متوسطة 5.55 3.51 الدرجة الكلية للمجال
(، وجميع 55..بانحراف معياري )و ( 1..2متوسط حسابي )بتبّين أن الدرجة ككل متوسطة، و 

وأدناها الفقرة  ،"شخصية صانع القرار ومتخذه( وتنص على ".2وأعالها الفقرة ) ؛توسطةفقرات مال
وقد ُيْعزى ذلك إلى وجود هذه المعوقات في  ،"والخوف في اتخاذ القرارالتردد ( وتنص على "21)

تلك المدارس، وربما تدني في معايير اختيار وتعيين المدير فيما يتعلق بمهاراته اإلدارية وخبراته 
المهنية ونقص في علمه باإلدارة التربوّية، وقد ُيْعزى إلى التسلسل اإلداري والضغوط الداخلية من 

أن أبرز المعوقات هي قلة توفر  Hajan (2000) مع دراسة لمدارس، واتفقتيئات المالكة لالهقبل 
الوقت الكافي لتحديد األبدال، وقلة تعاون بعض العاملين وضعف الثقة بالنفس وصعوبة تقييم 

 توفر المعلومات الكافية. ضعفاألبدال و 
 اذ القرار:كيفية تغّلب مدير المدرسة على معّوقات اتخ :الثامن مجالال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية والترتيب والدرجة لفقرات (: 11الجدول )
 كيفية تغّلب مدير المدرسة على معوقات اتخاذ القرار مجال

رقم 
 الفقرة

كيفية تغّلب مدير المدرسة على معوقات  مجالفقرات 
 اتخاذ القرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة بالترتي المعياري 

 مرتفعة 1 85.. 2.42 العمل على تحديد المسؤوليات. 28
 مرتفعة 4 52.. .2.4 العمل على رفع كفاءة المديرين. 62
 مرتفعة 2 52.. 2.15 تنشيط قنوات االتصال. 22
 مرتفعة 2 55.. 2.15 توفير المعلومات الالزمة التي تقود إلى القرار الرشيد. 68
 مرتفعة 6 52.. 2.18 .متابعة تنفيذ القرار 25
 مرتفعة 6 52.. 2.18 اتباع الطرائق العلمية في اتخاذ القرار. 25
 مرتفعة 2 52.. 2.12 العمل على زيادة كفاءة التنظيم اإلداري. 64
 مرتفعة 8 1..1 2.12 تدريب المديرين على المشاركة في عملية صنع القرار. 62
 مرتفعة 8 1.14 2.12 في صنع القرار. إشعار المعلمين باألمان حين مشاركتهم 62
 مرتفعة .1 52.. 2.14 تنمية متخذ القرار لمهاراته الشخصية. 61
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رقم 
 الفقرة

كيفية تغّلب مدير المدرسة على معوقات  مجالفقرات 
 اتخاذ القرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة بالترتي

 مرتفعة 11 52.. 8..2 تذليل جميع الصعوبات التي يواجهها. .6
 مرتفعة 14 1.11 5..2 إعطاء العاملين الفرصة في المشاركة في صنع القرارات. 65
 مرتفعة 12 5..1 4..2 أثناء عملية اتخاذ القرار.مراعاة ظروف العاملين في  65
 مرتفعة 12 6..1 2.52 عن المركزية المفرطة سيما القرارات الروتينية. البعد 66

 مرتفعة 5..5 4.13 الدرجة الكلية للمجال
(، وجميع .8..بانحراف معياري )و ( 2.12تبّين أن الدرجة ككل مرتفعة، بمتوسط حسابي )و 

وأدناها الفقرة  ،"العمل على تحديد المسؤوليات( وتنص على "28وأعالها الفقرة )فقرات مرتفعة؛ ال
د ُيْعزى إلى وضوح هذه وق ،"البعد عن المركزية المفرطة سيما القرارات الروتينية( وتنص على "66)

مها لدى مديري تلك المدارس ومعلميها ومهاراتهم في خطوات اتخاذ القرار، وواقعيتهم في هاألمور وف
إلى وعي مديري ، و حل المشكالت، وقد ُيْعزى لوجود رؤية ورسالة وأهداف واضحة في تلك المدارس

تلك المدارس ألهمية تحديد المسؤوليات التي تساعد على ضبط سير األمور في المدرسة، وإن من 
 .يذ القرارالعوامل التي تؤثر في نجاح القرار توزيع األدوار والمسؤوليات على األفراد المناط بهم تنف

 ( 0.0.)"هل هناك فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة  :السؤال الثاني نتائج
في المدارس الخاّصة في مدينة الرشيد في تصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة واقع اتخاذ القرار 

 والجنس("؟ ،والخبرة ،لمؤهل العلميوا ،الرياض بالمملكة العربّية السعودّية ُتْعزى لمتغّيرات )الوظيفة
عينة، وتم اللإلجابة ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد و 

( للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات استجابة t- testاستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة )
 ( توضح ذلك:12 ،12 ،14والجداول ) نس،الجو  ،المؤهل العلميو  ،ُتْعزى لمتغّير الوظيفة عينةال
 :متغّير الوظيفة .1

لدرجة واقع  ( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عن تقديرهمt- testنتائج اختبار )ت( )(: 12الجدول )
 ر الوظيفةفي المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية تبعًا لمتغيّ الرشيد اتخاذ القرار 

الوظ مجاالتال
المتوسط  العدد يفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
مستوى  قيمة )ت( الحرّية

 الداللة
مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى 

 مدير المدرسة.
 *1... 4.22 258 .5.. 2.24 412 مدير
    24.. 2.15 685 معلم

 26.. 22.. 258 .6.. 2.15 412 مديرمعايير القرار الرشيد لدى مدير 
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الوظ مجاالتال
 يفة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرّية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

    56.. 2.12 685 معلم المدرسة.

 أهمية المشاركة في اتخاذ القرار.
 *.... 2.21 258 66.. 2.26 412 مدير
    .8.. 2.12 685 معلم

مدير مراعاتها لعوامل ينبغي ل
 .عند اتخاذ القرار

 *1... 4.28 258 68.. 2.45 412 مدير
    25.. 2.14 685 معلم

 اتخاذ القرار.خطوات عملية 
 *.... 2.61 258 52.. 2.25 412 مدير
    84.. 2.42 685 معلم

سلبيات المشاركة في اتخاذ 
 القرار.

 52.. 5...- 258 82.. 4.56 412 مدير
    85.. 4.55 685 معلم

معوقات اتخاذ القرار قد تواجه 
 مدير المدرسة.

 *.... 2..2 258 54.. 2.18 412 مدير
    1..1 4.52 685 معلم

كيفية تغّلب مدير المدرسة على 
 .معوقات اتخاذ القرار

 *.... 4.52 258 55.. 2.42 412 مدير
    82.. 8..2 685 معلم

 الكلي
 *5.55 3.55 .5. 5.44 4.51 214 مدير
    5.93 9..3 ..9 معلم
 (. 6...*الفرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

قيمة )ت( بفي األداء الكلي  ؛لصالح المديرو فروق ُتْعزى لمتغّير الوظيفة،  وأظهرت وجود
والرابع والخامس الثالث و  األولالمجاالت: في و  ،(....(، وبمستوى داللة يساوي ).2.5الكلية )

وقد ُتْعزى إلى أن المدير أكثر  ،والسادسالثاني  لمجالين:فروق في ا والسابع والثامن، وأنه ال توجد
أن المدير هو متخذ القرار في و من المعلم، وأن عملية اتخاذ القرار هي صلب العمل اإلداري،  خبرة

المدرسة، فيكون على دراية بمفهوم القرار ومعاييره وشروطه وسلبيات ومعوقات المشاركة في صنع 
ن ذلك القرار، ومهتمًا ومطلعًا على الموضوعات الحديثة في عملية اتخاذ القرار بشكل أكبر، ليكو 

عاماًل مساعدًا له التخاذ قرارات رشيدة تعالج كثير من المشكالت وتحد منها، وكذلك يتعامل مدير 
المدرسة مع إدارة التعليم واإلداريين لديه في المدرسة والمعلمين والطلبة وأولياء األمور؛ مما يجعله 

لكن ال ل هذه المشكالت، أكثر خبرة في معرفة المشكالت وتحديدها واقتراح األبدال المناسبة لح
كما يمكن أن ُتْعزى إلى كون  ،يمكن أن يسلم بهذا ألن المدراء يميلون إلى إعطاء أنفسهم قيمة أعلى
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معلمي تلك المدارس هم المتأثرين بالدرجة األولى بالقرارات المدرسّية التعليمية منها واإلدارية، 
 ،منفسهأ راءلقرار مختلفة عن وجهة نظر المدفبالتالي تكون وجهة نظرهم في تقديرهم لواقع اتخاذ ا

 وإجاباتهم أصدق من المدراء الذين قد يكونوا متحيزين ألنفسهم.
 :متغّير المؤهل العلمي .2

( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عن تقديرهم لدرجة واقع t- testنتائج اختبار )ت( )(: 13الجدول )
 مدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية تبعًا لمتغّير المؤهل العلميفي الالرشيد اتخاذ القرار 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي مجاالتال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرّية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى 
 مدير المدرسة.

 51.. 61.. 258 .2.. 2.42 ..2 بكالوريوس
    56.. 2.15 ..1 دراسات عليا

معايير القرار الرشيد لدى مدير 
 المدرسة.

 18.. 1.21 258 54.. 2.16 ..2 بكالوريوس
    25.. 5..2 ..1 دراسات عليا

أهمية المشاركة في اتخاذ 
 القرار.

 56.. 22.. 258 25.. 2.15 ..2 بكالوريوس
    52.. 2.15 ..1 دراسات عليا

مدير مراعاتها لوامل ينبغي لع
 عند اتخاذ القرار.

 44.. 1.41- 258 22.. 2.16 ..2 بكالوريوس
    54.. 2.42 ..1 دراسات عليا

 خطوات عملية اتخاذ القرار.
 42.. 1.15- 258 25.. 2.45 ..2 بكالوريوس

    55.. 2.25 ..1 دراسات عليا
سلبيات المشاركة في اتخاذ 

 القرار.
 12.. 1.22- 258 88.. 4.52 ..2 بكالوريوس

    84.. 8..2 ..1 دراسات عليا
معوقات اتخاذ القرار قد تواجه 

 مدير المدرسة.
 65.. 64..- 258 ...1 ...2 ..2 بكالوريوس

    51.. 5..2 ..1 دراسات عليا
تغّلب على معوقات الكيفية 

 اتخاذ القرار.
 12.. 1.61- 258 84.. 2.11 ..2 بكالوريوس

    56.. 2.46 ..1 راسات علياد

 الكلي
- .5. 5.92 5..3 55. بكالوريوس

5... 
5.3. 

    5.43 3.54 155 دراسات عليا
 (. 6...الفرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )*

( ُتْعزى  6...فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) أنه ال توجدوأظهرت 
(، وبمستوى داللة يساوي -82..قيمة )ت( الكلية )بمتغّير المؤهل العلمي، في األداء الكلي، ل
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من مؤهله العلمي بكالوريوس وبين من مؤهله العلمي إجابات ويتضح أن هناك اتفاق بين  ،(28..)
 متغّير المؤهل العلمي غير مؤثر في إحداث أي فرق في استجابات أفراد العينة،و دراسات عليا، 

 يوجد أنه المن  Harrahsha (2014) دراسةو  Battah and Saud (1996)  واتفقت مع دراسة
 Ghamdi دراسةو  ،Wafa Al-Khazali (2005) دراسةعن  أثر لمتغّير المؤهل العلمي، واختلفت

أجدر على  ،مستوى تعليمي عاليلديهم أن المدراء الذين من  Walter (2009)ودراسة  ،(2015)
 .راتخاذ القرا

 :متغّير الجنس .3
( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عن تقديرهم لدرجة واقع t- testنتائج اختبار )ت( )(: 14الجدول )

 في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية تبعًا لمتغّير الجنسالرشيد اتخاذ القرار 

ط المتوس العدد الجنس مجاالتال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرّية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى مدير 
 المدرسة.

 *.... 4.55 258 56.. 2.21 224 ذكر
    21.. 2.15 268 أنثى

معايير القرار الرشيد لدى مدير 
 المدرسة.

 45.. 1.14 258 62.. 2.12 224 ذكر
    55.. 2.14 268 أنثى

 أهمية المشاركة في اتخاذ القرار.
 2... 1.22 258 56.. 2.46 224 ذكر
    81.. 2.16 268 أنثى

مراعاتها عند للمدير عوامل ينبغي 
 اتخاذ القرار.

 *.... 4.52 258 52.. 2.42 224 ذكر
    25.. 2.11 268 أنثى

 خطوات عملية اتخاذ القرار.
 *1... 4.26 258 21.. 2.28 224 ذكر
    84.. 2.46 268 أنثى

 سلبيات المشاركة في اتخاذ القرار.
 *1... 4.62- 258 84.. 4.82 224 ذكر
    51.. 2..2 268 أنثى

معوقات اتخاذ القرار قد تواجه مدير 
 المدرسة.

 *4... 4.45- 258 55.. 4.54 224 ذكر
    1..1 8..2 268 أنثى

مدير على معوقات الكيفية تغّلب 
 ذ القرار.اتخا

 *4... 4.42 258 21.. 2.41 224 ذكر
    85.. 8..2 268 أنثى

 الكلي
 5.15 1.35 .5. 5.44 3.52 342 ذكر
    .5.9 ...3 .49 أنثى

 (0 1015الفرق دال إحصائياً عند مستوى الداللة )*
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( ُتْعزى  ...6فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) أنه ال توجدأظهرت و 
في و  ،(15..(، وبمستوى داللة يساوي ).1.2قيمة )ت( الكلية )بفي األداء الكلي  ؛لمتغّير الجنس

متغّير الجنس غير و الذكور واإلناث، إجابات وتبين أن هناك اتفاق بين ، الثاني والثالث مجالين:ال
يعملون في مناخ تنظيمي أنهم  ْعزى إلىمؤثر في إحداث أي فرق في استجابات أفراد العينة، وقد تُ 

واحد داخل مدارسهم، ولهم حقوق متماثلة، ويلتزمون بالقيام بواجبات ومهام متشابهة، تحت إشراف 
وزارة التعليم، دون تحيز لجنس على آخر، لهذا ظهر االتفاق في إجاباتهم على فقرات االستبانة، 

أثر  ال يوجد أنه ،Walter (2009)سة ودرا ،Battah and Saud (1996)واتفقت مع دراسة 
الخامس و الرابع و األول  مجاالت:وجود فروق لصالح الذكور، في الكما اتضح  ،لمتغّير الجنس

وقد ُيْعزى ذلك إلى التواصل  ،السابعو السادس  مجالين:فروق لصالح اإلناث، في ال، و الثامنو 
لذكور األمر الذي يكفل فهم متطلبات المباشر بين مديري تلك المدارس الذكور مع مالك المدارس ا

اإلدارة بشكل أوضح وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المدير بخالف اإلناث التي ال تتواصل بشكل 
 .مباشر مع مالك المدارس

 :متغّير الخبرة .4
لإلجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحقق من وجود 

( 61ُتْعزى لمتغّير الخبرة، والجدول ) ( 6...لة إحصائّية عند مستوى الداللة )فروق ذات دال
 ذلك:يوّضح 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية لتصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة واقع اتخاذ (: 19)جدول ال
 العربّية السعودّية تبعًا لمتغّير الخبرةفي المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة الرشيد القرار 

المتوسط  العدد الخبرة مجاالتال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مفهوم اتخاذ القرار الرشيد لدى مدير المدرسة.
 21.. 2.16 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 25.. 2.14 ..4 سنوات .1 -5متوسطة 
 65.. 2.25 211 سنة فأكثر 11طويلة 

 ار الرشيد لدى مدير المدرسة.معايير القر 
 52.. 2.12 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 24.. 2.14 ..4 سنوات .1 -5متوسطة 
 25.. 2.15 211 سنة فأكثر 11طويلة 

 أهمية المشاركة في اتخاذ القرار.
 84.. 2.12 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 82.. 2.12 ..4 سنوات .1 -5متوسطة 
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المتوسط  العدد الخبرة مجاالتال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 51.. 2.48 211 سنة فأكثر 11طويلة 

عوامل ينبغي لمدير المدرسة مراعاتها عند 
 اتخاذ القرار.

 26.. 8..2 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 84.. 6..2 ..4 سنوات .1 -5متوسطة 
 62.. 2.21 211 سنة فأكثر 11طويلة 

 خطوات عملية اتخاذ القرار.
 84.. 2.42 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 85.. 2.15 ..4 سنوات .1 -5متوسطة 
 51.. 2.25 211 سنة فأكثر 11طويلة 

 سلبيات المشاركة في اتخاذ القرار.
 52.. 4.58 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 82.. ...2 ..4 سنوات .1 -5متوسطة 
 82.. 4.51 211 سنة فأكثر 11طويلة 

 معوقات اتخاذ القرار قد تواجه مدير المدرسة.
 1..1 4.52 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 58.. 4.54 ..4 سنوات .1 -5متوسطة 
 58.. 2.14 211 سنة فأكثر 11طويلة 

مدير المدرسة على معوقات الكيفية تغّلب 
 اتخاذ القرار.

 82.. 5..2 485 سنوات فأقل 6قصيرة 
 51.. 2..2 ..4 سنوات .1 -5متوسطة 
 58.. 2.42 211 سنة فأكثر 11طويلة 

 الكلي
 5.94 4..3 2.5 سنوات فأقل 9قصيرة 
 .5.9 3..3 255 سنوات 15 -.متوسطة 
 5.42 .3.5 311 سنة فأكثر 11طويلة 

إحصائّيًا، تم استخدام تحليل التباين  الفروق  داللةولمعرفة  وأظهرت وجود فروق ظاهرّية،
 ذلك: ( يوّضح15، والجدول )(ANOVA)األحادي 
أفراد عينة الدراسة لدرجة واقع اتخاذ القرار لتصورات  (ANOVA)تحليل التباين األحادي (: .1الجدول )

 في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية تبعًا لمتغّير الخبرةالرشيد 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

ات درج
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

مفهوم اتخاذ القرار الرشيد 
 المدرسة.لدى مدير 

 *.... 5.82 2.56 4 5.21 بين المجموعات
   22.. 252 222.52 داخل المجموعات

    255 285.55 المجموع



 راتب السعودد. أ.، هناء أبا الخيل.....                                واقع اتخاذ القرار الرشيد في المدارس الخاّصة

222 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

ات درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

معايير القرار الرشيد لدى 
 مدير المدرسة.

 22.. 48.. .1.. 4 41.. بين المجموعات
   22.. 252 2.1.24 داخل المجموعات

    255 2.1.62 المجموع

في اتخاذ أهمية المشاركة 
 القرار.

 *4... 2.26 4.14 4 2.46 بين المجموعات
   65.. 252 261.21 داخل المجموعات

    255 266.55 المجموع

لمدير لعوامل ينبغي 
 مراعاتها عند اتخاذ القرار.

 *.... 2..11 .6.5 4 11.41 بين المجموعات
   .6.. 252 2.2.25 داخل المجموعات

    255 216.62 المجموع

خطوات عملية اتخاذ 
 القرار.

 *.... 11.45 .5.2 4 .12.2 بين المجموعات
   65.. 252 222.12 داخل المجموعات

    255 282.68 المجموع

سلبيات المشاركة في 
 اتخاذ القرار.

 .6.. 52.. 64.. 4 6..1 بين المجموعات
   22.. 252 85..54 داخل المجموعات

    255 541.56 المجموع

معوقات اتخاذ القرار قد 
 تواجه مدير المدرسة.

 *2... 2.45 2.42 4 5.22 بين المجموعات
   55.. 252 288.55 داخل المجموعات

    255 256.12 المجموع
كيفية تغّلب مدير المدرسة 

على معوقات اتخاذ 
 .القرار

 *1... 2.24 .4.8 4 .6.5 بين المجموعات
   52.. 252 615.42 داخل المجموعات

    255 641.88 المجموع

 الكلي
 *5.55 2... .1.5 2 .3.5 بين المجموعات
   .5.2 .5. 42..25 داخل المجموعات

    55. 211.35 المجموع
 (. 6...*الفرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

، (....مستوى داللة )(، وب2.54قيمة )ف( الكلية )بفي األداء الكلي ؛ وأظهرت وجود فروق 
الثاني  لمجالين:وجد فروق في ات ، والالثامنو السابع و الخامس و الرابع و الثالث و األول  مجاالت:في الو 
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ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيًا، تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة اختبار  ،السادسو 
(LSD)  ذلك:يوّضح ( 12)المعدل، والجدول 

المعدل لتصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة واقع  LSD)المقارنات البعدية بطريقة اختبار ) (:.1الجدول )
 في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية السعودّية تبعًا لمتغّير الخبرة الرشيد اتخاذ القرار

 مجاالتال
 الخبرة

 
 9قصيرة 
 فأقل

متوسطة 
.- 15 

 11طويلة 
 فأكثر

هوم اتخاذ القرار األول: مف
 .الرشيد لدى مدير المدرسة

المتوسط 
 4.36 2.14 2.16 الحسابي

   - 2.16 سنوات فأقل 6قصيرة 
  - 2... 2.14 سنوات .1 -5متوسطة 
 - *42..- *41..- 2.25 سنة فأكثر 11طويلة 

الثالث: أهمية المشاركة في 
 اتخاذ القرار.

 الخبرة
 

 9قصيرة 
سنوات 

 فأقل

متوسطة 
.- 15 

 سنوات

 11طويلة 
 سنة فأكثر

المتوسط 
 2.48 2.12 2.12 الحسابي

   - 2.12 سنوات فأقل 6قصيرة 
  - 1...- 2.12 سنوات .1 -5متوسطة 
 - 12..- *16..- 2.48 سنة فأكثر 11طويلة 

الرابع: عوامل ينبغي لمدير 
المدرسة مراعاتها عند اتخاذ 

 القرار.

 الخبرة
 

 9قصيرة 
سنوات 

 قلفأ

متوسطة 
.- 15 

 سنوات

 11طويلة 
 سنة فأكثر

المتوسط 
 2.21 6..2 8..2 الحسابي

   - 8..2 سنوات فأقل 6قصيرة 
  - 2... 6..2 سنوات .1 -5متوسطة 
 - *45..- *42..- 2.21 سنة فأكثر 11طويلة 

الخامس: خطوات عملية 
 اتخاذ القرار.

  الخبرة
 9قصيرة 

سنوات 
 فأقل

متوسطة 
.- 15 

 سنوات

 11طويلة 
 سنة فأكثر
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المتوسط 
 2.25 2.15 2.42 الحسابي

   - 2.42 سنوات فأقل 6قصيرة 
  - 2... 2.15 سنوات .1 -5متوسطة 
 - *.2..- *42..- 2.25 سنة فأكثر 11طويلة 

السابع: معوقات اتخاذ القرار 
 قد تواجه مدير المدرسة.

 الخبرة
 

 9قصيرة 
سنوات 

 فأقل

متوسطة 
.- 15 

 سنوات

 11طويلة 
 سنة فأكثر

المتوسط 
 2.14 4.54 4.52 الحسابي

   - 4.52 سنوات فأقل 6قصيرة 
  - 4... 4.54 سنوات .1 -5متوسطة 
 - *.4..- *18..- 2.14 سنة فأكثر 11طويلة 

الثامن: كيفية تغّلب مدير 
المدرسة على معوقات اتخاذ 

 القرار.

 الخبرة
 

 9قصيرة 
سنوات 

 فأقل

طة متوس
.- 15 

 سنوات

 11طويلة 
 سنة فأكثر

المتوسط 
 2.42 2..2 5..2 الحسابي

   - 5..2 سنوات فأقل 6قصيرة 
  - 1...- 2..2 سنوات .1 -5متوسطة 
 - 12..- *18..- 2.42 سنة فأكثر 11طويلة 

 الكلي

 الخبرة
 

 9قصيرة 
سنوات 

 فأقل

متوسطة 
.- 15 

 سنوات

 11طويلة 
 سنة فأكثر

 المتوسط
 الحسابي

3..4 3..3 3.5. 

   - 4..3 سنوات فأقل 9قصيرة 
  - 5.51 3..3 سنوات 15 -.متوسطة 

- .3.5 سنة فأكثر 11طويلة 
5.14* -5.19* - 

 (. 6...الفرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )*
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(، ُتْعزى لمتغّير الخبرة،  6...) توى وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مس
طويلة، الخبرة اللصالح و متوسطة من جهة أخرى، وال قصيرةالطويلة من جهة وكل من الخبرة البين 

طويلة الخبرة الوجود فروق بين و  ،السابعو الخامس و الرابع و األول  مجاالت:في الدرجة الكلية، وال
ْعزى أن الخبرة من المتغّيرات يُ وقد  ،الثامنو الثالث  لمجالين:طويلة، في االخبرة اللصالح و ، والقصيرة

تكون إجاباتهم متباينة؛ رغم خضوعهم إلى تعليمات أي المؤثرة في استجابات أفراد عينة الدراسة، 
واحدة، وتطبق عليهم قوانين وزارة التعليم، إذ أن عملية اتخاذ القرار ليست عملية سهلة فإنها تتطلب 

 ،Walter (2009)ودراسة  ،Wafa Al-Khazali (2005) سةعلم وفن ومهارة، واتفقت مع درا
وجود فروق تبعًا لمتغير الخبرة،  في ،Ghamdi (2015) دراسةو  ،Harrahsha (2014) دراسةو 

 .وجد أثر لمتغّير الخبرةي أنه ال في Battah and Saud (1996)  واختلفت مع دراسة
 :التوصيات

 ة:إليه نتائج الدراسة اآلتي أشارتضوء ما  في
في المدارس الخاّصة في مدينة الرياض بالمملكة العربّية  الرشيدأن درجة واقع اتخاذ القرار  .1

. وعليه السعودّية من وجهة نظر مديري تلك المدارس ومعلميها على نحٍو عام كانت مرتفعة
يوصي الباحثان بتعزيز أساليب اختيار هؤالء المديرين، والمضي قدما في أساليب تنميتهم 

 ية، والبناء على ما لديهم من خبرات تراكمية في مجال اتخاذ القرار.المهن
عليه يوصي الباحثان بزيادة فرص تدريب و . لصالح المديرو وجود فروق ُتْعزى لمتغّير الوظيفة،  .4

المعلمين في هذا المجال، ذلك أن هؤالء المعلمين سوف يشكلون الخزان التمويلي الختيار 
 .المديرين من بينهم مستقبال

. وعليه يوصي الباحثان سنة فأكثر 11لصالح طويلة و وجود فروق ُتْعزى لمتغّير الخبرة،  .2
أن متغّير عدد  بإعطاء معيار الخبرة وزنًا مرتفعا أثناء عملية اختيار المديرين الجدد، ذلك

واضح أثر  لهوأدائهم، و  كفاءتهمسنوات الخبرة له دور قوي ومؤثر على المديرين ويرفع من 
 .درة المديرين والمديرات على اتخاذ القراربشأن ق
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