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  ملخص:
هددد ا الدرا ددة  عددر  درءددة سوابسددة ل ددلو  لددت المفددالج المتددتردم  دد  الجاسعدداج الر ددمية 

سددع واددواج الت ايددر التمددميم  سددق ،ءإددة ننددرهم،     اددون سجتمددع  األردن اإلداريدديق   دد  سددق ل ددت 
وسيددددة للعددددام يددددة ال ااألردن الدرا ددددة سددددق كمددددداب الاليدددداج ،نددددوا إم ،رع دددداب األلتددددام  دددد  الجاسعدددداج 

(  قددرم سوةكددة كلدد   دد عة 44،لت قيدده هددد  الدرا ددة  ددم  اددوير ا ددت انة ساونددة سددق   6102/6102
 سجاالج  م التأكد سق صدلإا ،ث ا إا.

(  ردًا سق كمداب ،نوا إم ،رع اب األلتدام  د  602ثم ،ةكا كل  ل راد الدرا ة ال الغ كددهم  
 ،، ط ،ءنو (. ، شمال ية ال اوسية    ثلثة للاليماألردن الجاسعاج 

درءدددة سوابسدددة ل دددلو  لدددت المفدددالج المتدددتردم  ددد  الجاسعددداج لن ،لظإدددرج نتدددارا الدرا دددة  
 اج  ر،ق دالة  لمداريا   الر مية سق ل ت اإلدارييق سع واواج الت اير التمميم  سق ،ءإة ننرهم

 .(5، لك لدى سقارنة الوالع بال د االكل  للمتو ااج 
د،راج  دري ية لمجتمع الدرا ة    آليداج ا دتردام الت ايدر التمدميم   ،ل،صا الدرا ة بإءراب 

 ل ت المفالج.
 .، المفالجالر ميةية األردن الجاسعاج  ،الت اير التمميم  الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Harmonization of the Problem Solving Method Used in 

Public Universities by the Administrative Academics in Jordan With 

the Steps of Design Thinking from their Point of View 

 

Khowla A.  Alsane 

Prof. Anmar M. Al-Kaylani *  
 

Abstract: 

The study aims at identifing the degree of harmonization between 

problem solving method used by academic administrators at public 

universities in Jordan and the steps of design thinking from their point of view. 

The study population consists of the deans of colleges and their deputies 

and department heads in Jordanian public universities for the academic year 

2016/2017. To reach the study goal، a questionnaire consisting of (44) items 

divided into seven fields was constructed; reliability and validity were verified 

as well. Then، it was distributed to the sample of the study with a total of (316) 

deans of colleges and their deputies and department heads in Jordanian public 

universities in three regions (north، central and south). 

The results of the study showed that the degree of harmonization of the 

method of solving problems used in public universities by administrators with 

the steps of design thinking from their point of view has significant differences 

when comparing the reality with the upper limit of the averages (5). 

 The study recommended conducting training courses for the study 

community in the mechanisms of using design thinking to solve problems. 

Keywords: Design Thinking، Jordanian Government Universities Problems. 
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 المقّدمة:
ليام الجاسعاج ،المعاهد ل ت نمف لرن سق الزسان  قري ًا ،كل  ل س كلمية  األردنشإد 

   كت واوم  األردن بالرغم سق ندرم الموارد  ،اإلساانياج المتواضعة، ،يواءه التعليم العال     
سفالج سق نوع ءديد ،سق   لك المفالج المتعددم التمويت، ،كدم سلبسة يتقدم  يإا  ل  األسام 

سررءاج الجاسعاج لتوق العمت، ،غيا  الترايط اال ترا يج     سعنم سؤ تاج التعليم العال ، 
 ، يا ة الق ول. 

ية  د،رها الرارد،    سواءإة  لك األردن ( لن ليام الجاسعاج Altarawnah،2015، كر     
عاج العالمية، ي تاج  ل   ج الت   إدد كيانإا، ، عات ستير إا، ، ععإا    سما  الجاسالمفال

يجاد للول ا تااريه س دكة للمفالج القارمة ، ، وليد رعى ،للول لإا، لذلك ال  د سق التركيز كل   
للتعليم  ستتق لية ل عتي لت قيه نتارا األردن للول لتلك المفالج الت  يواءإإا التعليم العال  

 Designالت اير الم ن  كل  ال ت ل، سا ياله كليه " ،لد ياون  لك سق ولل ،ياألردن العال  
thinking لشار، ،"  Kasem،2014  ل  لن سنإجية الت اير التمميم    يد    ا تيعا  )

توى ظر،  المفالج القارمة ،اإل داع     اويق للول لإا، ،هذا  يؤدي للرل  باال تاار  ل  ست
 لكل .

،سمالح الت اير التمميم  ظإر ل،ل سرم بفات بارة كعنوان لدى الاا ب  يتر ر، 
 PeterRowe) هو  ر يتور    الإند ة ،الترايط العمران ،    لنه  كعلم كان سوءإه  1987كام،

ي يتم سمار ته    ن و التمميم الإند   ،العمران  ،الذي ال يعاس سعناه بمور ه ال الية ،الذ
 (.Koh،Chai،Wong&Hong، 2015كمال  ل سفاريع األسجا

 إو كملية   داكية  قوم كل  ل اس " ناب األ اار"،    ال يماق ال ام كليه      دايته األسر   
،ي ث كل  طرح كدد ك ير سق الم داولج ،المفاركاج     ،الذي  يقع  كل  الرو  سق اإلو اق

،يناًب كل  سا   ه  إن هذه العملية  فجع  (prototype  ،،ضع األنمو ج الم در سرللَت  التريُّت 
 .((Visser،2006، ،غال ا سا  قود  ل  للول   داكية الت اير وارَج المند،ق كل  

، ،سق ثم ءمع المعلوساج ،با تامال هذه ،  دل كملية الت اير التمميم   ت ديد المفالة
العملياج ،الراواج يتولد لت المفالة، ،يوصف الت اير التمميم  بأنه ل لو    اير يعر   ت اير 

 (.Cross،2011العمت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
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( لن الت اير التمميم  ه  سنإجية ل ت المفالج المعقدم Brown،2008يرى  را،ن ، 
، ، تتند هذه المنإجية     الت اير كل  ل تاار ،التمايقباريقة وللة ،س تاره،    لنإا سنإجية ل

 نإجيق ل ا ييق هما  
(  هو المقدرم كل  كرض ل اار سرتل ة Divergent thinkingل، الت اير التفّع     الت اير الت ريق 

، ،الإد  سق الت اير الت اكدي هو  يجاد  ساانياج ، رص ل لول ، ريدم ،ستنّوكة، ستعّلقة بموضوع ،الد
ءديدم،  إو يمثت رعى ءديد للمتتإلك ، و ير  دارت ءديدم ، و ير وياراج ل لول  ديله، ،لشار ال ارز بجارزم 

( لت    مت كل   ارم ءديدم يجب لن ياون هناك الاثير سق  (Linus paulingنوبت لينوس  ولنا 
 األ اار، ،هو الاريه ن و اال تاار ،ليس كق ة لساسه.

(  هدو المقددرم كلد   يجداد ال دت (Convergent thinkingالت ايدر التجميعد  ل، الت ايدر التقدارب   -
ت سق  يق سجموكة سق ال ددارت "الم يح" للمفالة المار،لة،  إو القدرم كل  اوتيار ال ت األسث

 الموءودم ست قا.
،سما   ه  نللظ لن الت اير التمميم  يفجع كل  الت اير الت ريق  ، يتتردم الت ايَر 

 التجميع ، ،النا ا  ياون لل  ، لدرم  نا تية كالية ،ولله ،لكثر الناكًا.
المتتردم    درءة سوابسة ل لو  لت المفالج ،سق هنا ءابج هذه الدرا ة لتعر  

سع واواج الت اير التمميم  سق   األردن الجاسعاج الر مية سق ل ت األكاديمييق اإلدارييق    
 "،ءإة ننرهم

 مشكلة الدراسة
ية   دياج كل  المتتوى العالم  ل رةها التنا تية العالمية، لاونإا األردن  واءه الجاسعاج 

التماد المعر ة، ،ستاكدم المجتمع كل    ساال ة لكثر سق لي ،لا سع  بالمفاركة الجادم   
الرل  ،التقدم، ،لا   قوم الجاسعاج  إذا الد،ر الرارد،  إ  ب اءة  ل  الننر    آلية لت سفال إا 

بعيدًا كق ال لول التقليدية الت  غال ًا سا  اون َسْعَيعة للولا  ملت اير  إا  باريقة س دكة ،س تار ،ا
درءة سوابسة ل لو  لت المفالج المتتردم    الجاسعاج  "را ة ،هدر للمال، لذا ءابج هذه الد

" سع واواج الت اير التمميم  سق ،ءإة ننرهم  األردن الر مية سق ل ت األكاديمييق اإلدارييق    
 ،سق هنا  تلرص سفالة الدرا ة    اإلءابة كق األ ئلة اآل ية 

عدداج الر ددمية سددق ل ددت األكدداديمييق  سددا درءددة سوابسددة ل ددلو  لددت المفددالج المتددتردم  دد  الجاس .0
 ؟ سع واواج الت اير التمميم  سق ،ءإة ننرهم األردن اإلدارييق    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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(  د    قدديراج كيندة الدرا دة a=0.05هت  وءد  ر،ق  اج داللة  لمارية كند ستتوى الداللدة   .6
ق ل ددلو  لددت المفددالج المتددتردم  دد  الجاسعدداج الر ددمية سددق ل ددت  األكدداديميي لدرءددة سوابسددة
 عددزى لمتريددر المتددم  الددوظي    كمددداب سددع واددواج الت ايددر التمددميم    األردن اإلداريدديق  دد  

 نوا إم، ،رع اب للتام(؟ ،كلياج
 هدف الدراسة

درءة سوابسة ل لو  لت المفالج المتتردم    الجاسعاج هد ا الدرا ة  ل   عر   
كت سق إة ننرهم سق ،ءإة ننر الر مية سق ل ت اإلدارييق سع واواج الت اير التمميم  سق ،ء

 العمداب ،نوا إم  ،رع اب األلتام. 
 الدراسة أهمية

 ي ؤست لن  تم اال ت ادم سق نتارا هذه الدرا ة كل  الن و اآل      
ية لل ت ادم سنإا      عيت ا تردام  األردن  وظيف نتارا الدرا ة ، عميمإا كل  الجاسعاج  -

 آلية الت اير التمميم .
ل لن ي يد سنإا ال الثون، ب يث  ؤدي النتارا  ل  سفاريع ب ثية ستتق لية    هذا سق المأسو  -

 التياق.
 يؤست لن  ثري هذه الدرا ة األد  الننري    سجال الت اير التمميم  للجاسعاج. -

 الدراسة مصطلحات
  ت ن  الدرا ة الممال اج التالية  

يدر   يدد  د  ا دتيعا  ظددر،  سنإجيدة  د  الت ا" Design Thinking التفكيرر التصرميمي
، Kasem ،6104المفالج القارمة، ،اال داع     ادويق للدول يدتم  ايي إدا   عدًا لندر،  المفدالة"  

 (.26ص
سق  متار   الت اير الذي يتتردم ل ت سفالج الجاسعاج باريقة س دكة  ،س لّسا  ءراريًا  إو

تعريف، وله األ اار، فا  ،ال، فمت الّتقمص العاط  ، اال تا مولل القيام براواج س دد
كعاب ،رع اب األلتام كق ل اس با تجاباج  العمداب ،نوا إم ، وت ار، التن يذ، التعلم، ، قالنمذءة، اال

 . قراج ا ت انه الت اير التمميم  المعتمدم    هذه الدرا ة
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  اكتتد إا المعدار  ،المإداراج التد ة كملياج يقوم  إا ال درد ستدتردساً سجموكأسلوب حل المشكالت:" 
 دددددددددددددد  الترلددددددددددددددب كلدددددددددددددد  سولددددددددددددددف ءديددددددددددددددد ،شددددددددددددددات غيددددددددددددددر سددددددددددددددألو  للوصددددددددددددددول  لدددددددددددددد  لددددددددددددددت 

 (.211،صMohammad،6106سا" 
،يعر   ءراريًا بأنه  هو ل لو  ل ت الت دياج ،المعوباج  الت   واءه الجاسعاج  ال اوسية 

      يت   قيه رعاها المتتق لية. األردن    
ل ر،ق  ددديق ،الدددع سمار دددة لدددت المفدددالج ،الدرءدددة هددد  التددد  يع دددر كنإدددا بالدرا دددة بدددا المواءمرررة:  

 ( لراواج لت المفالج با تردام الت اير التمميم .5العليا 
 حدود الدراسة

  عمنا الدرا ة ال د،د اآل ية  
 ية ال اوسية، ،نوا إم، ،رع اب األلتام.األردن ال د،د ال فرية  كمداب الالياج    الجاسعاج 

  6102/6102   األ،ل  ال د،د الزسنية  ال مت  الدرا
ية، ،ءاسعة األردن ية ال اوسية  ءاسعة اليرسوك، ،الجاسعة األردن ال د،د الماانية الجاسعاج 

 سؤ ة(. 
 السابقة :   الدراسات

د  التربوي المتعله بموضوع الدرا ة  م اال ت ادم سق الدرا اج التابقة طلع كل  األبعد اال 
 اآل ية 

 األردن  ا  ل  سعر ة المفالج الت   واءه التعليم العال     ( ،هدAlzboon  2012درا ة 
( 98(  ردا، سنإم 155سق ،ءإة ننر صناع القرار ،الر راب التربوييق، ، اون سجتمع الدرا ة سق 

(  ردًا سق لكعاب هيئة التدريس    الجاسعاج الر مية التالية  الجاسعة 57سق صناع القراراج ، 
الجاسعة الإاشمية، ، ءاسعة آل ال يا، ، ءاسعة العلوم ،التانولوءيا، ، سوك، ءاسعة الير ، ية، األردن 

المنإا الوص    ءاسعة ال تيق  ق طلل، ،ا تردم    الدرا ة، ءاسعة سؤ ة، ،  الجاسعة األلمانية،، 
كداد ا ت انه لإذه الراية ،كان ستتوى األدام كات بمتتوى سر  ع ليث ءابج   الت ليل ،     م 

 ة   لت ة التعليم ،لكعاب هيئة التدريس ،لهدا  التعليم العال  ،ال  ث العلم   درءة سجاالج الدرا
ستو اة، ،ءابج سجاالج المناها الدرا ية ،طراره التدريس ،إدارم التعليم ،العنف الجاسع  

 ، يا اج الق ول ،الفؤ،ن المالية  درءة سر  عة.
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   ر ة لثر الت اير التمميم  ( درا ة  هد ا  ل  سع،6106Bouchardلءرى  و فارد   
 ، م (Michigans State Universityءريا الدرا ة    ءاسعة ،الية ستفيران لالتعليم العال ،    

 ( طال ًا سق التنة الثالثة ، م  قتمإم  ل  لربع سجموكاج،50 وةيع ا ت انة  كل  كينة ساونة سق  
 إل داع ،إل  ليا ه، ،كانا المتريراج،ركزج الدرا ة كل   عريف الت اير التمميم  ، عريف ا

 ( لجيم  سا لق ،ليعًا اوت ار  ورنس2002المتتردسه    هذه الدرا ة ستتمدم سق درا ة ال الة  
شارج النتارا  ل  ،ءود  ر،ق ءوهرية  يق المجموكاج   المجموكة األ،ل   مثلا ل،  للت اير اإل داك 

  سعنم سجاالج القدراج اإل داكية ،المقدرم كل     العاسليق    التمميم     جلوا لكل  نقاط  
 ا تافا  المفالج ، عري إا.
ميم     س توى ( درا ة "بعنوان الت اير التم،Cassim 2013،لءرج  اطمة كا م  

، كل  طل ة  مت  University of Pretoria) ريقيا    ءاسعة  ريتوريا  لالتعليم"    ءنو  
ة    ءاسعة  ريتوريا، ، م   ناب ير التمميم     س توى التربيالتررج، ،هد ا  ل   دوال الت ا

 يإد   ل  ا تردام الت اير التمميم     كملياج التدريب لديإم. نمو جل
 ةالتمميم     المرللة الجاسعي ل   دريس الت اير  Cupps،2014)  ،هد ا درا ة ك ز

 Iowa State ،الية آيواءاسعة  ال تاار ،لءريا الدرا ة   لتتإيت التعا،ن ،ا ،ل األ
University،) سق كلياج ستعددم، ،لظإرج  ةالثاني ة،كانا كينة الدرا ة   ع طل     التن

النتارا سقدرم  الال  كل  التايف سع القيود ،ا تاار ساهو ءديد، ،المقدرم كل    ادل سإاراج 
 الت   واءإإم.القياده ،التعا،ن  يق الزسلب، ،المقدرم كل   مور ال لول للمفالج 

لهم المفالج الت   واءه لكعاب هيئة    عرُّ   ل درا ة  هد ا  2014)  ،لءرى العاسري 
التدريس    كلياج التربية بالجاسعاج اليمنية،  ضا ة  ل    ديد لثر ستريراج الالية، 

،لد ا تردم  ،،الجنس،،الترمص،،الدرءة العلمية، ، نواج الر رم، ،العمر كل  هذه المفالج
المنإا الوص   الت ليل ، ، اون سجتمع الدرا ة سق ءميع لكعاب هيئة التدريس باليت  التربية    

(، سق ولل ا ت انة  اج  درج وما  ، 147، ،ا تجا  سنإم 204)ال ديدم ،كمران، ال الغ كددهم 
ا ز، ،كانا النتارا لن لكثر المفالج لدم كانا    المجاالج المتعلقة بأننمة الر،ا ب ،ال و 

،الجوانب التعليمية، ،بيئة العمت، ،التيا اج ،الممار اج اإلدارية كل  التوال ،  ينما المفالج    
   سجال الترلياج األكاديمية ،الال ة للت لدم.
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ا ترا يجية الت اير التمميم   (  درا ة(Kofi،Martin،2014كو   ،سار ق سق ،لام كتُّ 
لءريا الدرا ة كل  شركة الااكا،  ة،    ياج ال الية ،المتتق لالجة الت ديجاد ال لول ال عالة لمعإل

، ميزها ،رضا العميت كنإا، ،لاسا الدرا ة  ت ليت للمتاهمة    ةيادم نت ة الم يعاج    الفركة 
، ،لظإرج الدرا ة لن ا تردام ا ترا يجية الت اير التمميم   اهم  ل  إاعإا كنمال ياناج الت   م ء

 داع الارق الجديدم    ةيادم إضا ة  ل  د،ره    اكتفا  ، للتميز ،المنا تة، باإل   الوصول لد سا 
 ت ة س يعاج الفركة. ن

 درا ة  (Ohly, Pluckthan, Kissel,2017)كيتت،  ،بلوكتون ،  ،،لاسا  كت سق ل،هل 
يم  داكية للال   ناب كل  الت اير التمميم ، سق ولل  قي ا  ل   اوير الا ابم الذا ية اإلهد

(  ناب كل  س اديب الت اير التمميم ، ،لظإرج Elective Universityد،رم  م كقدها    ءاسعة 
 اار الجديده الم يدم،    ، وليد األ النتارا ضعف الال      مور ال لول للمفالج المار،لة،

 إم.ليق كانا سإاراج الال  سر  عة    التعا،ن    ال  ث كق للول للمفالج الت  لد  واءإ
من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية والوقوف على أدبها النظري 

 ومنهجيتها العلمية تبين ما يلي:
  عددج ل اليب المنإجية    هذه الدرا اج  يق درا اج ،ص ية لارمة كل  درا ة الوالع ،  ليله. -
 مميم . غلب الدرا اج بعر،رم االهتمام بالت اير التل ل،صا  -
 م اال ت ادم سق الدرا اج التابقة     كداد اإلطار الننري ،إغناره بالعديد سق األ اار، ،كانا  -

 ل ا ًا     ناب اال ت انة.
درءة سوابسة ل لو  لت المفالج المتتردم    الجاسعاج  ميزج هذه الدرا ة بمعر ة 

 . الت اير التمميم  سق ،ءإة ننرهم سع واواج األردن اإلدارييق األكاديمييق     ل تالر مية سق 
 واإلجراءات المنهجية

 اكتمدج هذه الدرا ة المنإا الوص   المت  ، ، لك لملبسته إلءراب الدرا ة.
 مجتمع الدراسة:

ية األردن  اون سجتمع الدرا ة سق  ءميع العمداب  ،نوا إم ،رع اب األلتام    الجاسعاج 
،لد  م ال مول كل  هذه اإللمارية سق سولع ،ةارم التعليم  ،(  رداً 212،ال الغ كددهم  ،ال اوسية
 سوةكيق كل  الن و اآل     ،العال 
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 نائب العميد ،رئيس قسم( ،( توزع أفراد مجتمع الدراسة للمستويات الثالث حسب متغير المسمى الوظيفي )عميد1الجدول)

 المسمى الوظيفي اسم الجامعة
 عالمجمو  رئيس قسم نائب عميد عميد

 040 12 61 66 يةاألردن الجامعة 
 26 21 01 05 جامعة اليرموك
 16 56 02 06 جامعة مؤتة

 010 52 61 04 جامعة العلوم والتكنولوجيا
 45 66 06 01 جامعة آل البيت
 26 46 05 05 الجامعة الهاشمية

 062 10 62 02 جامعة البلقاء التطبيقية
 20 44 2 01 جامعة الحسين بن طالل

 61 02 4 2 امعة الطفيلة التقنيةج
 62 02 06 2 يةاألردن الجامعة األلمانية 
 787 484 171 111 المجموع

 عينة الدراسة:
 م اوتيار كينة لمدية سق سجتمع الدرا ة ب يث كانا ءاسعة ،الدم سق األلاليم الثلث   

سق  لليم الفمال ،ءاسعة  ية سق  لليم الو ط ،ءاسعة اليرسوكاألردن الجاسعة  ،شمال ،، ط ،ءنو 
( ي يق  وةيع 6،الجد،ل   ( 612( ا ت انه ، ا ترد سنإا  602، م  وةيع  ،سؤ ة سق  لليم الجنو 

 ل راد العينة 
 (. توزيع أفراد العينة1الجدول)

 المسمى الوظيفي اسم الجامعة
 المجموع رئيس قسم نائب عميد عميد

 060 11 61 06 يةاألردن الجامعة 
 11 52 05 04 اليرموكجامعة 

 21 56 05 00 جامعة مؤتة
 612 022 51 61 المجموع

 أداة الدراسة:
لت قيه لهدا  الدرا ة  م  اوير األدام  اال ت انة( بالرءوع   ل  األد  الننري ،الدرا اج 

، ، اونا اال ت انة بمور إا Cupps،2014)، درا ة ك ز  (،6106Bouchard التابقة كدرا ة
(  قرم  م  عديلإا ، مني إا ضمق   عة سجاالج ،ه     دد المفالة سق ل ت سترذ 44ق  األ،لية س
 مور ال لول سق ل ت سترذ القرار،  اوير ال ت  ،ال  ث    المفالة سق ل ت سترذ القرار ،القرار

يذه الم در  سق ل ت سترذ القرار، اوتيار لت المفالة سق ل ت سترذ القرار، يقوم سترذ القرار ليق  ن 
،لكا  لات  قرم ،ةن ستدرج ، ه  ،ل ت المفالة، لثناب لت المفالة  تم كملية المعر ة كق طريه
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 لم ليارج الرما      درءة ك يرم ءدًا،  درءة ك يرم،  درءة ستو اة،  درءة لليلة،  درءة لليلة 
 (.0، 6، 6، 4، 5ءدًا(. ، مثت رلميًا التر يب  

 ألغراض   ليت النتارا ،سق ثم  م اكتماد المقياس اآل   
 سنر ض 6.66   -0سق  
 ستو ط 6.22 -6.64سق 
 سر  ع  5 - 6.21سق 

 ،لد  م التتا  المقياس سق ولل ا تردام المعادلة التالية 
 (0ال د األدن  للمقياس   -( 5ال د األكل  للمقياس         

                               6) 
5-0                                      
6                                       

 متغيرات الدراسة:
 داراج األكاديمية ل ت المفالج.الع ا تردام اإل،  المتغير المستقل:

 درءة ا تجابة كينة الدرا ة  للوالع كما يتعله با تردام سنإجية الت اير التمميم . المتغير التابع:
 صدق األداة:

دق لدام الدرا ة  م اكتماد طريقة صدق الم توى،     م كرض اال ت انة للت قه سق ص  
سق األ ا ذم الجاسعييق  يق( س ام01كل   سوةكة  ،(  قرم44بمور إا األ،لية ،الماونة سق  

الر راب سمق ي ملون درءة الدكتوراه     رمماج اإلدارم التربوية ،لصول التربية سق الجاسعة 
   طلب سنإم لرابم  نود  قراج اال ت انة، ،لذ ، ل،  ،، ،ءاسعة الزيتونهية، ،ءاسعة سؤ ةاألردن 

غير   عديت، ل،  ضا ة، ل، دسا، ل،  كادم صياغة، ، وضيح ل عض الع اراج الت  يعتقد،ن لنإا
ءمع الم امون كل  ص ة كدد ك ير سق ال قراج، ،الترلوا بعض لسنا  ة سق ،ءإة ننرهم، ،لد 

قراج الت   م  عديلإا بال عت، ،لد لام ال الثان باألوذ بجميع المللناج، التعديلج    صياغة ال 
 ، عديت المقترلة سق ل ت الم اميق، لت  ورءا لدام الدرا ة بالمورم النإارية.

 ثبات األداة:
لداول  كر،ن اخ ال ا( لمجاالج للت قه سق ث اج األدام  م  يجاد سعاست ث اج اال تاق ا

  ت انة.اال

=0.66   
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( ليم سعاسلج كر،ن اخ ال ا ال تاق  قراج األدام سع سجاال إا كات ،يفير 6د،ل  ،ينإر الج
  ل   متع األدام بقدر سنا ب سق الث اج.

 (.قيم معامالت ثبات كرونباخ الفا لمجاالت األداة1جدول)

عدد الفقرات لكل  المجال
 معامل كرونباخ الفا )درجة التوفر( مجال

 760. 5 قرارتحديد المشكلة من قبل متخذ ال
 770. 2 البحث في المشكلة من قبل متخذي القرار

 720. 2 تصور الحلول من قبل متخذ القرار
 760. 2 تطوير الحل المبدئي من قبل متخذ القرار
 720. 6 اختيار حل المشكلة من قبل متخذ القرار

 780. 2 خررطررروات حل المشكلة من قبل متخذ القرار
 770. 5 المعرررررررررفة

 المعالجة اإلحصائية:
المتو ااج ال تا ية ،االن را اج المعيارية ،اوت ار ج( بالنت ة للتؤال األ،ل، لسا  ا تردسا

لتا  المتو ااج ال تا ية ،االن را اج المعيارية لات سجال سق بالنت ة للتؤال الثان   قد  م 
 One wayاأللادي    م  ا يه   ليت الت ايقسجاالج األدام لتب المتم  الوظي   ، ، 

ANOVA،) ا تردم اوت ار،Tukey).للوت اراج ال عدية ) 
 نتائج الدراسة:
 نتارا هذه الدرا ة كل  الن و اآل       كانا

النترررائج المتعلقرررة بالسرررؤال األول: مرررا درجررررة مواءمرررة أسرررلوب حرررل المشررركالت المسررررتخدم 
مررررع خطرررروات التفكيررررر  ردن األ فرررري الجامعررررات الرسررررمية مررررن قبررررل األكرررراديميين اإلداريررررين  فرررري 

 التصميمي من وجهة نظرهم كل من العمداء ونوابهم  ورؤساء األقسام ؟
لإلءابدددددة كدددددق هدددددذا التدددددؤال  دددددم لتدددددا  المتو دددددااج ال تدددددا ية ،اإلن را ددددداج المعياريدددددة درءدددددة 
سوابسدددددددة ل دددددددلو  لدددددددت المفدددددددالج المتدددددددتردم  ددددددد  الجاسعددددددداج الر دددددددمية سدددددددق ل دددددددت األكددددددداديمييق 

سدددددق العمدددددداب  سدددددع وادددددواج الت ايدددددر التمدددددميم  سدددددق ،ءإدددددة نندددددرهم كدددددت   األردن اإلداريددددديق   ددددد  
،لادددددددت سجدددددددال سدددددددق سجددددددداالج لدام الدرا دددددددة، ،ينإددددددددر  ،،رع ددددددداب األلتدددددددام بفدددددددات كدددددددام ،،ندددددددوا إم
 (  لك.4الجد،ل  
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(.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول واقع التفكير التصميمي مرتب 4جدول)
 يًا حسب المتوسطات الحسابية.تنازل

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 مرتفعة 1 430. 4.32 تحديد المشكلة من قبل متخذ القرار 0
 مرتفعة 1 652. 3.86 اختيار حل المشكلة من قبل متخذ القرار 5
 مرتفعة 1 571. 3.78 خطوات حل المشكلة 2
 مرتفعة 4 590. 3.75 رفةالمع 2
 مرتفعة 5 570. 3.70 تصور الحلول من قبل متخذ القرار 6
 متوسطة 6 508. 3.60 البحث في المشكلة من قبل متخذي القرار 6
 متوسطة 7 367. 3.09 تطوير الحل المبدئي من قبل متخذ القرار 4

 مرتفعة - 1.56 1.71 الدرجة الكلية
( لن  ل لو  لت المفالج المتتردم    الجاسعاج الر مية سق ل ت 4يللظ سق الجد،ل  
، ءابج سا  يق المر  ع  كت سق العمداب ،نوا إم  ،رع اب األلتاماإلدارييق سق ،ءإة ننر 

(، ،ءاب    الر  ة األ،ل  سجال " 3.09 -4.32،المتو ط ،     را،لا المتو ااج ال تا ية  يق  
( ،بدرءة 430.( ،ان را  سعياري  4.32"، بمتو ط لتا     فالة سق ل ت سترذ القرار  ديد الم

" بمتو ط لتا    اوتيار لت المفالة سق ل ت سترذ القرارسر  عة، ،   الر  ة الثانية ءاب سجال " 
واواج لت ( ،بدرءة سر  عة، ،ءاب    الر  ة الثالثة سجال " 652.( ،ان را  سعياري  3.86 

( ،بدرءة سر  عة. ،ءاب    الر  ة 571.( ،ان را  سعياري  3.78" بمتو ط لتا    المفالة
( ،بدرءة سر  عة. ،   590.( ،ان را  سعياري  3.75سجال "المعر ة " بمتو ط لتا     الرابعة

( ،ان را  3.70الر  ة الراستة ءاب سجال "  مور ال لول سق ل ت سترذ القرار " بمتو ط لتا    
( ،بدرءة سر  عة، ،ءاب    الر  ة ل ت األويرم سجال " ال  ث    المفالة سق ل ت 570.سعياري  

،ءاب     ،( ،بدرءة ستو اة508.( ،ان را  سعياري  3.60سترذي القرار " بمتو ط لتا    
( ،ان را  3.09الر  ة األويرم سجال "  اوير ال ت الم در  سق ل ت سترذ القرار " بمتو ط لتا    

 ( ،بدرءة ستو اة.367.سعياري  
(، 5ابسة  يق سا  ا قة اإلداراج اإلكاديمية ،بيق الدرءة العليا للمقياس ،ه  و ،إليجاد داللة الم

 م  يجاد داللة ال ر،ق با تردام اوت ار"ج"، ،لد لظإرج النتارا ،ءود  ر،ق  اج داللة  لمارية ، 
 ( ي يق  لك  5 يق الوالع ،المأسول سع كت األبعاد ، قرا إا ،الجد،ل رلم 
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(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم)ت( لداللة الفروق بين)الواقع( واألهمية لفقرات أداة الدراسة، 5الجدول )
 (5علمًا بأن قيمة األهمية هي)

 الفقرة الرقم
الفروق بين 
 المتوسطات

 الفجوه()

 االنحراف
 المعياري 
 للفروق 

درجات  قيمة)ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 000. 286 17.884 660. 697. ي دد المفالة الت  ي ا،ل للإا    الجاسعة 0
ي دد الجإاج المعنية  إذه المفالة الاالب،  6

 000. 286 11.817 639. 446.  وق العمت،ا،لياب االسور، سدر   الجاسعة(

6 
يقوم  تر يب األ،لوياج    لثناب   ديده 

للمفالة  ناب كل  ل اار ،رعى ستتمدم سق 
  لتياءاج الاالب سعر ة 

.763 .579 22.326 286 .000 

ي دد العواست الت   ت قه النجاح    لت  4
 000. 286 16.342 618. 596. المفالة

 000. 286 28.086 521. 864. يعع لارمة بالممال اج الت   يتتردسإا 5
 000. 286 26.736 430. 679. مجال تحديد المشكلة من قبل متخذ القرار

يراءع سترذ القرار  اريخ المفالة سع اكت ار  2
 000. 286 27.363 785. 1.268 العق اج التابقة

يالع كل  س ا،الج لورى ل ت سفالج  2
 000. 286 25.142 838. 1.244 سفا إه

 000. 286 26.146 876. 1.352 ي دد  سق سماق لن يؤيد لراره 1
 000. 286 35.820 718. 1.519 ي د سعارض  لراره 2
 000. 286 31.356 853. 1.578 يتواصت سع المتت يدي سق  لت المفالة 01
يالع كل  لراب لص ا  الر رم سق وارج  00

 000. 286 23.357 1.087 1.498 الجاسعة

يالع كل  درا اج لص ا  الا ابم سق  06
 000. 286 28.688 928. 1.571 وارج الجاسعة

ي رص كل   فارك  الجميع    لت  06
 000. 286 26.909 781. 1.240 لمفالةا

 000. 286 28.371 768. 1.286 ي دد التقنياج الت  ي تاءإا    لت المفالج 04
 000. 286 46.623 508. 1.398 مجال البحث في المشكلة من قبل متخذي القرار

ي دد التياءاج المتت يديق النإارييق سق لت  15
 000. 286 30.620 588. 1.063 المفالة بفات ،اضح

يجعت ل ااره سركزم كل  التياءاج  16
 000. 286 23.177 843. 1.153 المتت يديق

 000. 286 31.379 741. 1.373 يتتردم  قنية العمف الذهن  17
يتق ت القرار كما هو د،ن  قييم لثناب العمف  18

 000. 286 34.083 738. 1.484 الذهن 

لثناب  يتق ت األ اار المار،لة د،ن نقاش 19
 000. 286 12.872 1.876 1.425 العمف الذهن 

 000. 286 21.946 1.167 1.512 يركز لثناب لديثه كل  س ادثة ،الدم  قط 61
ي رص  كل  كرض ل اار سرتل ة ستعلقة  60

 000. 286 23.726 848. 1.188 بموضوع المفالة
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 الفقرة الرقم
الفروق بين 
 المتوسطات

 الفجوه()

 االنحراف
 المعياري 
 للفروق 

درجات  قيمة)ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة

66 
 

ي رص كل  كرض ل اار  ثرارية  ستعلقة 
 000. 286 22.308 1.027 1.352 بموضوع المفالة

يرتار ال ت األسثت سق  يق سجموكة سق  23
 000. 286 23.655 816. 1.139 ال دارت الموءودم

 000. 286 38.698 570. 1.301 مجال تصور الحلول من قبل متخذ القرار
يجمع سترذ القرار األ اار سق الجإاج  64

 000. 286 58.899 589. 2.049 المعنية
65 
 000. 286 99.871 330. 1.944 سترذ القرار    كت  ارم لتوضي إاي  ث  

يمف سترذ  القرار كت  اره بفات سنا ب  62
 000. 286 50.358 649. 1.930 للمعنييق

يتتأنس  رلي لكثر سق ءإة ستت يدم سق  62
 000. 286 57.165 611. 2.063 النتارا النإارية

 000. 286 87.994 375. 1.948 يعرض لكثر سق لت للمفالة 61
 000. 286 50.538 663. 1.979 ياون سترذ القرار لياديا    اوتياره ال لول 62
 000. 286 34.275 711. 1.439 ياور واة كمت سر  اة بال ت المقترح 61

 000. 286 88.132 367. 1.910 مجال تطوير الحل المبدئي من قبل متخذ القرار
 000. 286 24.068 777. 1.105 الت  ي ا،ل للإايراءع سترذ القرار المفالة  60
 000. 286 27.346 801. 1.293 يرتار ال لول العملية 66
يرتار ال ت األسثت للمفالة سق  يق ال لول  66

 000. 286 19.701 875. 1.017 المار،لة
 000. 286 29.666 652. 1.142 مجال اختيار حل المشكلة من قبل متخذ القرار

اصيت سإام العمت وضع    64  1.139 .706 27.352 286 .000 
 000. 286 22.659 797. 1.066 ياور واط  ن يذية لات سإمة 35
 000. 286 26.806 826. 1.307 ي دد الموار المالية المالوبة 36
 000. 286 25.996 890. 1.366 ي دد الموارد ال فرية المالوبة 37
 000. 286 24.726 921. 1.345 ةيتند المإام ال  سق  يقوم بالمإم 38
 000. 286 22.353 800. 1.056 ير ع التقرير النإار  النجاة المإام 39

 000. 286 36.069 571. 1.215 مجال يقوم متخذ القرار حين تنفيذه لحل المشكلة
ال مول كل  رلي المعنييق بالمفالة  41

 000. 286 19.058 852. 958. كالال ة، وق العمت، سدر   الجاسعة
 000. 286 29.013 800. 1.369   ديد   ا كانا النتيجة ساابقة لتولعا إم 40
 000. 286 30.299 770. 1.376 ال رص كل  سنالفة سا يماق   تينه 46
القيام بقياس االنجاة كق طريه ءمع  46

 000. 286 29.554 787. 1.373 ال ياناج
 000. 286 22.149 893. 1.167 القيام   توثيه سإام العمت 44

 000. 286 35.892 590. 1.251 مجال أثناء حل المشكلة تتم عملية المعرفة عن طريق
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النتررائج المتعلقررة بالسررؤال الثاني:هررل توجررد فررروق ذات داللررة تحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة 
(a=0.05فرري  تقررديرات عينررة الدراسررة لدرجررة مواءمررة )  أسررلوب حررل المشرركالت المسررتخدم فرري

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي عات الرسمية من قبل اإلداريين مع خطوات التفكير التصميمي الجام
 نوابهم، ورؤساء أقسام(؟ ،)عمداء كليات

( إليجداد داللدة ال در،ق،  ،ءدابج One way ANOVAثم  م  ا يه   ليدت الت دايق األلدادي  
 ( 2نتارا   ليت الت ايق كل  الن و الذي يوض ه الجد،ل  

(. نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات مجاالت واقع التفكير التصميمي تبعًا لمتغير 6جدول) 
 المسمى الوظيفي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (قيمة )ف المربعات

 الداللة
يحدد المشكلة من قبل 

 متخذ القرار
 027. 3.646 662. 2 1.324 بين المجموعات
   182. 284 51.576 داخل المجموعات

    286 52.900 المجموع
البحث في المشكلة من 

 قبل متخذي القرار
 733. 311. 081. 2 161. بين المجموعات
   259. 284 73.639 داخل المجموعات

    286 73.800 المجموع
تصور الحلول من قبل 

 متخذ القرار
 

 016. 4.180 1.327 2 2.654 بين المجموعات
   317. 284 90.149 داخل المجموعات

    286 92.802 المجموع
تطوير الحل المبدئي 
 من قبل متخذ القرار

 242. 1.425 192. 2 383. بين المجموعات
   134. 284 38.165 داخل المجموعات

    286 38.548 المجموع
اختيار حل المشكلة 
 من قبل متخذ القرار

 

 925. 078. 033. 2 067. بين المجموعات
   428. 284 121.504 داخل المجموعات

    286 121.571 المجموع

 خطوات حل المشكلة
 100. 2.319 749. 2 1.498 بين المجموعات
   323. 284 91.708 داخل المجموعات

    286 93.206 المجموع

 المعرفة
 901. 104. 036. 2 073. بين المجموعات
   351. 284 99.624 داخل المجموعات

    286 99.697 المجموع

 الدرجة الكلية
 478. 739. 094. 2 188. بين المجموعات
   127. 284 36.123 داخل المجموعات

    286 36.311 المجموع
لمددداريًا كلددد  ءميددددع  (  لددد  كدددددم ،ءدددود  دددر،ق دالددددة 2جدددد،ل ،لظإدددرج النتدددارا كمدددا يفددددير ال

دا "سجدال  مدور ال لدول سدق ل دت ستردذ القدرار" سمدا يفدير  لد  ا  داق كيندة الدرا دة كلد  المجاالج ك
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 دددتة  سدددق المجددداالج، ،لدددد يعدددزى  لدددك  لددد  لن الجميدددع يمدددر  دددن س التجربدددة ،يتعاسدددت سدددع المفدددالج 
 باريقة ،الدم ضمق سا هو ستاح سق سعلوساج.

 مناقشة نتائج الدراسة:
ءمرررررة أسرررررلوب حرررررل المشررررركالت المسرررررتخدم فررررري المتعلقررررة بالسرررررؤال األول: مرررررا درجرررررة موا

مرررررع خطررررروات التفكيرررررر  األردن الجامعرررررات الرسرررررمية مرررررن قبرررررل األكررررراديميين اإلداريرررررين  فررررري 
 التصميمي من وجهة نظرهم كل من العمداء ونوابهم  ورؤساء األقسام ؟

 را،لددددا لدددديم المتو ددددااج ال تددددا ية  ر"تحديررررد المشرررركلة مررررن قبررررل متخررررذ القررررراسجددددال " دددد  
( كمدددددددا  يندددددددا النتدددددددارا لن المتو دددددددط ال تدددددددا   "لمجدددددددال   ديدددددددد المفدددددددالة سدددددددق 3.47-4.24 ددددددديق 

هدددددذه النتيجددددددة  ى ، عددددددز  ،(   درءدددددة سمار ددددددة سر  عدددددة3.92ل دددددت سترددددددذ القدددددرار" كاددددددت  لردددددا ليمتدددددده 
سدددددتلك ل دددددراد العيندددددة  لددددد    مدددددور ،اضدددددح لدددددول اليدددددة   ديدددددد المفدددددالج، ،هدددددذا يعنددددد  لن ا لددددد  

  ،ة لددددديإا رعيددددة ،اضدددد ة  دددد  آليددددة اوتيددددار كينددددة الدرا ددددةيددددة المفددددمولة بالدرا دددد يددددةاألردنالجاسعدددداج 
 (،6106Bouchard، ت ه هذه النتيجة سع درا ة  و فارد 

( ،التددددد  66"لمدددددلا ال قدددددرم اختيرررررار حرررررل المشررررركلة مرررررن قبرررررل متخرررررذ القررررررار"سجدددددال ، ددددد  
كلددددد  لكلددددد  ستو دددددط  "يرتدددددار ال دددددت األسثدددددت للمفدددددالة سدددددق  ددددديق ال لدددددول المار،لدددددة دددددنص كلددددد " 

 ( ،التددددد   دددددنص كلددددد "66 ينمدددددا لمدددددلا ال قدددددرم ، (  درءدددددة  دددددو ر سر  عدددددة، 3.98لتدددددا   ،ليمتددددده 
كمددددا  يندددددا ،   درءددددة سر  عددددة (3.70كلدددد  للددددت ستو ددددط لتددددا   ،ليمتدددده  "يرتددددار ال لددددول العمليددددة

كاددددت  لرددددا  النتددددارا لن المتو ددددط ال تددددا   لمجددددال "اوتيددددار لددددت المفددددالة سددددق ل ددددت سترددددذ القددددرار"
 .(   درءة  و ر سر  عة3.86ليمته 
 عزى هذه النتيجة  ل  المقدرم الت    متلاإا كينة الدرا ة  سق القدراج اإلدارية    اوتيار ، 

المفالج المتعددم، ب ال اع الاويت لديإم    سواءإة ،لد ياون  لك  بت  ،لت  للمفالة المار،لة
ستلك كينة ا  نة الدرا ة، ،لد  عزى ليعًا  ل،لد  عزى ليعًا  ل  التدريب ،الد،راج الت   تلقاها كي

 مال سق  اويق العللاج اإليجا ية  ،التواصت ال عال داوت الجاسعة ،وارءإا الدرا ة لمإاراج اال
 سما يمانه سق اوتيار ال ت المنا ب.  

سثت للمفالة سق يرتار ال ت األ يما يتعله بال قرم الت  لملا كل  لكل  ستو ط لتا   "
، عزى هذه النتيجة  ل  درءة ،ك  اإلداراج  ، عة،كانا  درءة سر  " يق ال لول المار،لة

 األكاديمية.
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 قد   درءة سر  عة، "يرتار ال لول العملية لّسا ال قرم الت  لملا كل  لدن  ستو ط لتا  "
 عزى هذه النتيجة   ل  لن اإلداراج األكاديمية  اون سق  ،ي الر رم  العلمية ،العملية  لذلك  إم 

 ل لول العملية الت   نا  إم. لكثر سقدرم كل  اوتيار ا
-3.94 را،لدددددا لددددديم المتو دددددااج ال تدددددا ية  ددددديق  " خطررررروات حرررررل المشررررركلة"سجدددددال ، ددددد  

كادددددت  لردددددا  ( ،كمدددددا  يندددددا النتدددددارا لن المتو دددددط ال تدددددا   لمجدددددال" وادددددواج لدددددت المفدددددالة"3.63
،يعدددددزى  لدددددك  لددددد  اسدددددتلك كيندددددة الدرا دددددة للمقددددددرم كلددددد  ، (   درءدددددة سمار دددددة سر  عدددددة3.78ليمتددددده 

ليدددددددة س دددددددددم  ددددددد  لدددددددت المفدددددددالج التددددددد   واءإإدددددددا آسمدددددددا يدددددددؤدي ،ضدددددددع  ،ارم ،لدددددددت المفدددددددالج د
 الجاسعة.

(،كمدددددددا 3.62-4.04 را،لدددددددا لددددددديم المتو دددددددااج ال تدددددددا ية  ددددددديق  ""المعرررررررررررفة سجدددددددال، ددددددد  
كاددددددت  لرددددددا "  ينددددددا النتددددددارا لن لمجددددددال "لثندددددداب لددددددت المفددددددالة  ددددددتم كمليددددددة المعر ددددددة كددددددق طريدددددده

ن اإلداراج األكاديميددددددددة ل، عددددددددزى هددددددددذه النتيجددددددددة  لدددددددد   ،عددددددددة(   درءددددددددة سمار ددددددددة سر  3.75ليمتدددددددده 
  دددددرص كلددددد  الدددددتعلم المتدددددتمر ودددددلل المفدددددالج التددددد   واءإإدددددا سمدددددا يؤ دددددس  ادددددرًا سعر يدددددًا لددددددى 

 كينة الدرا ة لادرًا كل  سواءإة ءميع المفالج.
ال مددددول كلدددد  رلي المعنيدددديق لّسددددا  يمددددا يتعلدددده بددددال قرم التدددد  لمددددلا كلدددد  لكلدددد  ستو ددددط"" 

، ، عددددزى هددددذه النتيجددددة  لدددد  لددددرص القيدددداداج "كالال ددددة،  ددددوق العمددددت، سدر دددد  الجاسعددددة بالمفددددالة
 دددددتعانة بدددددأطرا  المفدددددالة  رم كلددددد  االالتربويدددددة كلددددد    نددددد  ل ددددداليب لدددددت المفدددددالج ال دددددديث القدددددا

 الذي سق شأنه  ةيادم المقدرم كل   إم المفالة  ،سعر ة ءوان إا.
ال ددددرص كلدددد  سنالفددددة سددددا يماددددق   ددددط"، يمددددا يتعلدددده بددددال قرم التدددد  لمددددلا كلدددد  لدندددد  ستو 

اهددددت  كينددددة  الدرا ددددة سددددق التدددددريس ،لددددد  عددددزى هددددذه النتيجددددة  لدددد  األك دددداب الملقددددام كلدددد  ك "  تددددينه
 المإام اإلدارية.، 

( ،التدددد   ددددنص 15لمددددلا ال قددددرم   تصررررور الحلررررول مررررن قبررررل متخررررذ القرررررار"" سجددددال، دددد  
كلدددددد  لكلددددددد  "ات ،اضددددددحي دددددددد التياءدددددداج المتددددددت يديق النإددددددارييق سددددددق لددددددت المفددددددالة بفددددددكلدددددد " 

( ،التددددد   دددددنص 20(  درءدددددة  دددددو ر سر  عدددددة،  ينمدددددا لمدددددلا ال قدددددرم 3.93ستو دددددط لتدددددا   ،ليمتددددده 
 (3.49كلدددد  للددددت ستو ددددط لتددددا   ،ليمتدددده  "يركددددز لثندددداب لديثدددده كلدددد  س ادثددددة ،الدددددم  قددددط كلدددد "

كادددددت   درءدددددة ستو ددددداة، كمدددددا  يندددددا النتدددددارا لن لمجدددددال " مدددددور ال لدددددول سدددددق ل دددددت ستردددددذ القدددددرار" 
 (   درءة  و ر سر  عة.3.70ته  لرا ليم
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،إدراك كينددددددة الدرا دددددددة با ددددددترا يجياج سدددددددا ،راب المعر دددددددة  ،، عددددددزى هدددددددذه النتيجددددددة  لددددددد  ،كددددددد 
نددددة الدرا ددددة  ر اددددز لن كي  لدددد  سمددددا يعددددزة سقدددددر إم كلدددد   مددددور ال لددددول، ،لددددد  عددددزى هددددذه النتيجددددة

  داك  الذي يقوم كل   مور ال لول.كل  الت اير اإل
ي ددددددد التياءددددداج المتدددددت يديق  م التددددد  لمدددددلا كلددددد  لكلددددد  ستو دددددط"لّسدددددا  يمدددددا يتعلددددده بدددددال قر 

داراج األكاديميددددددة اإل     ن،هددددددذه النتيجدددددده ستولعدددددده  "النإددددددارييق سددددددق لددددددت المفددددددالة بفددددددات ،اضددددددح
 كل  سقدرم ،و رم بأ اليب لت المفالج.

،سجدددددال " مدددددور ال لدددددول سدددددق ل دددددت ستردددددذ القدددددرار" يعاددددد  لك دددددر  ارددددددم لدددددإلداراج األكاديميدددددة 
 ية ل ت  ا يقإا    الوالع العمل .األردنج  الر مية    الجاسعا

يركدددددز لثنددددداب لديثددددده  لسدددددا  يمدددددا يتعلددددده بدددددال قرم التددددد  لمدددددلا كلددددد  لدنددددد  ستو دددددط لتدددددا  ""
كلدددد  س ادثددددة ،الدددددم  قددددط" ،لددددد  عددددزى هددددذه النتيجددددة  لدددد   ضددددعف بعددددض اإلداراج األكاديميددددة  دددد  

  دارم االءتماكاج.
    يمتلدددك الادددل  المقددددرم  كلددد   Cupps،2014)درا دددة ك دددز   ، رتلدددف هدددذه النتيجدددة سدددع

التايددف سددع القيددود ،ا تاددار سدداهو ءديددد، ،المقدددرم كلدد    ددادل سإدداراج القيدداده ،التعددا،ن  دديق الددزسلب، 
 ،المقدرم كل   مور ال لول للمفالج الت   واءإإم.

 را،لددددا لدددديم المتو ددددااج  "البحررررث فرررري المشرررركلة مررررن قبررررل متخررررذي القرررررار"  سجددددال، دددد  
  المفددددددالة سددددددق ل ددددددت ال  ددددددث  دددددد(،كمددددددا  ينددددددا النتددددددارا لن لمجددددددال "3.42-3.76ة  دددددديق ال تددددددا ي

(   درءددددددة سمار ددددددة ستو دددددداة. ،لددددددد يعددددددزى  لددددددك كثددددددرم 3.60كاددددددت  لرددددددا ليمتدددددده  سترددددددذي القددددددرار"
المإدددددام الملقدددددام كلددددد  كدددددا قإم، ،كددددددم   دددددويض كيندددددة الدرا دددددة للمدددددللياج، ،المركزيدددددة كلإدددددا اسدددددور 

      اصيت المفالج الت   واءه كينة الدرا ة.  ؤدي  ل  كدم االلت اج  ل  ال  ث
 را،لددددا لدددديم المتو ددددااج  " تطرررروير الحررررل المبرررردئي مررررن قبررررل متخررررذ القرررررار" سجددددال، دددد  

( كمدددددا  يندددددا النتدددددارا لن لمجدددددال "  ادددددوير ال دددددت الم ددددددر  سدددددق ل دددددت 2.94-3.69ال تدددددا ية  ددددديق 
 (   درءة سمار ة ستو اة.3.06سترذ القرار "كات  لرا ليمته 

زى  لدددك  لددد  كددددم  دددو ر الولدددا الادددا   لل  دددث  ددد    اصددديت كدددت  ادددرم كلددد  لددددى، ،لدددد يعددد
هدددددذا المجدددددال  سددددددوت  الت ايدددددر التمدددددميم  لدددددديث النفدددددام  ددددد  المننمددددداج التربويدددددة  ،يعت دددددر     نّ 

 الت اير التمميم .
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مناقشة النترائج المتعلقرة بالسرؤال الثاني:هرل توجرد فرروق ذات داللرة تحصرائية عنرد مسرتوى 
أسلوب حل المشكالت المستخدم في  ( في  تقديرات عينة الدراسة لدرجة مواءمةa=0.05الداللة )

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي الجامعات الرسمية من قبل اإلداريين مع خطوات التفكير التصميمي 
 نوابهم، ورؤساء أقسام(؟ ،)عمداء كليات

(  دد  سجدداليق 0.05سددق  ،لظإددرج النتددارا ،ءددود  ددر،ق  اج داللددة  لمددارية كنددد ستددتوى للددت 
 سق سجاالج األدام 
 لدد  ةوددم المفددالج التدد   ، ،هددذا يعددزى يحرردد المشرركلة مررن قبررل متخررذ القرررار"" المجددال األ،ل

يواءإإدددا رع ددداب األلتدددام يوسيدددًا، سمدددا يولدددد لدددديإم و دددره كمليددده  ،كلميددده  ددد    ديدددد المفدددالج التددد  
اشددرم الملقددام كلدد  كددا ه رردديس القتددم  دد  يواءإإددا كددرريس لتددم، ،لددد يعددزى  لددك  لدد  المتددؤ،لية الم 

ع داب سواءإة المفالج الت   تعله بالال ة ،لكعاب هيئدة التددريس، ،لدد يعدزى  لدك   لد  لن سإدام ر 
لتام  نمية العللاج سع كت األطرا  الموءودم    القتم  إو نقاة ار ااة  يق للتداسإم ،اآلودريق األ

اءإإددا. ،لددد  عددزى  لدد  لن  ديددد المفددالج التدد  يو سددق كمددداب ،سجتمددعأ سمددا لكتدد ه المقدددرم كلدد   
اج التدريس ،ال  ث العلم  ، ودسدة المجتمدع سمدا يجعلإدم كلد   واصدت ملتام يقوسون بمإرع اب األ

 ستتمر سع كت األطرا  الم ياه بالجاسعة، ،هذا يتإت كليه سإمة   ديد المفالة.
لن هذه ال ئة للت اوتلطًا سع الال ة  ،لم  اق ال ر،ق لمالح العميد ،نار ه، ،لد يعزى  لك  ل  

،الإيئددة التدريتددية، ،لددد يعددزى  لددكً   لدد  لن ط يعددة المفددالج التدد  يواءإإددا كددت سددق العميددد ،نار ددة 
 ليتا  ن س الزوم الذي يتعرض له رع اب األلتام.

ة التأهيدت  الدذي ،لد يعزى  لك  لد   ط يعد "تصور الحلول من قبل متخذ القرار المجال الثان "
لدد يعدزى  لدك لتام سما يجعلإم كلد  سقددره كلد   كاداب  مدوراج س دريده لل لدول، ، يمتلاه رع اب األ

ث دداج ءدددار إا  ت ندد  ل اددار ءديددده  دد  لددت المفددالج التدد   واءإدده يوسيددًا كددق   لدد  رغ ددة هددذه ال ئددة 
 طريدده ،ضددع  مددور ، ،لددد يعددزى  لددك لمددرر لكمددار رع دداب األلتددام سقارنددة سددع العميددد ،نار دده سمددا

،،ضدددع  ، ددد  لدددت المفدددالجيد عددده  لددد   ا يددده سدددا يتدددتجد  ددد  اإلدارم ال ديثدددة سدددق طدددرق ،لليددداج 
 كل  ا تردام العمف الذهن  لجمع لك ر كدد سق ال لول. ة موراج لارم
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 التوصيات:
  ناًب كل  نتارا الدرا ة الترلا ال الثة سا يل  

التمميم   سق ودلل د،راج  دري يدة  العمت كل    كاب ، عميه الوك      آلية ا تردام الت اير -
لتددام  دد  سجددال  "ال  ددث  دد  المفددالة سددق ل ددت سترددذي ش كمددت للعمددداب ،نددوا إم ،رع دداب األ،،ر 

 القرار" ،" اوير ال ت الم در  سق ل ت سترذ القرار".
لتدددام بمجدددال" ال  دددث  ددد  المفدددالة سدددق ل دددت ستردددذ هتمدددام العمدددداب ،ندددوا إم ،رع ددداب األضدددر،رم ا  -

لعددددعف االهتمددددام  إددددذيق  لم دددددر  سددددق ل ددددت سترددددذ القددددرار" ننددددراً "  اددددوير ال ددددت االقددددرار"، سجددددال
 المجالييق سما  يؤثر اللقًا كل  لت المفالج    ضوب الت اير التمميم .

 م باي ة  ا يه الت اير التمميم     المننماج التربوية.تإدرا ة سماثلة للدرا ة ال الية    ءراب -
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